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V

Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1928.
Namen wij in den aanhef van het jaarverslag over 1927 van Mr. A. le Cosquino de
Bussy afscheid als van een medelid van het Bestuur, dat ons ging verlaten, onze
mededeelingen over het jaar 1928 mogen met een woord van welkom inzetten tot
den wederom in ons midden teruggekeerden vriend. In de voorjaarsvergadering van
het voltallige Bestuur toch, waarin wij beraadslaagden over de vervulling van de
door het vertrek naar Amsterdam van den heer De Bussy opengevallen plaats van
1sten Bibliothecaris in den engeren - Utrechtschen - kring daarvan, werd het denkbeeld
geopperd, den scheidende thans een plaats aan te bieden temidden der buitenleden
van het Bestuur, - wier getal immers de genootschapswet onbepaald heeft gelaten -,
en dit denkbeeld aan het Utrechtsche Bestuur ter nadere overweging aangeboden.
En reeds in de najaarsvergadering van het Bestuur in pleno kon, nadat een voorstel
in den boven aangegeven zin bij allen toejuiching had gevonden, Mr. De Bussy
wederom als bestuurslid zitting nemen in een hoedanigheid, waarin wij hem nog
lange jaren hopen te behouden. Inmiddels was zijn functie van 1sten Bibliothecaris
volgens besluit dierzelfde voorjaarsvergadering door Dr. A. Hulshof ingenomen, die
feitelijk reeds sedert eenige jaren als beheerder der Utrechtsche
Universiteits-Bibliotheek onze Boekerij bestuurt, terwijl de op die wijze opengekomen
plaats van 2den Bibliothecaris op onze uitnoodiging ingenomen werd door Mr. H.C.
Hazewinkel, commies-chartermeester aan het Utrechtsche Gemeente-archief, wien
wij ook te dezer plaatse nog eens een hartelijk woord van welkom in onzen kring
willen toespreken.
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Genoemde vergaderingen van het Algemeen Bestuur hadden ook in het verslagjaar
wederom tweemaal plaats en wel op 10 April en 27 October. In de eerste mochten
wij tot onze voldoening Prof. Gosses wederom geheel hersteld terugzien.
In den loop van het jaar hadden wij op de lijst der eereleden van het Genootschap
tot onze bevrediging geen verliezen te boeken, doch ook geen aanwinst1); van die der
gewone leden voerden wij wegens overlijden 8 en door bedanken hunner dragers 13
namen af, terwijl in den loop des jaars die van twee nieuwe leden werden
bijgeschreven. Tegen een verlies dus van 19 oude staat een aanwinst bij het begin
van 1929 van 39 nieuwe leden, terwijl wij nog van één nieuwbenoemde antwoord
wachten. Deze groei van het ledental is verblijdend, maar meer nog verheugt het ons,
te hebben ervaren, dat men, blijkens het weder normale getal van ontslagnemingen
in het afgeloopen jaar, zich bij de geringe verhooging der contributie, waartoe wij
in 1927 het besluit moesten nemen, heeft neergelegd. Bijlage A achter dit jaarverslag
geeft de namen der 22 eere- en 699 gewone leden van het Genootschap op 1 Januari
1929.
Heel veel uitbreiding onderging het gebied der binnenen buitenlandsche
betrekkingen van ons Genootschap in het jaar, waarover wij verslag doen, niet. Een
poging onzerzijds gedaan, om ruilverkeer aan te knoopen met de Economic History
Review, mocht niet slagen, doch meer succes hadden wij, toen wij geheel op het
einde des jaars ruiling onzer uitgaven aanboden aan de Antiquarische Gesellschaft
te Zürich. Een instemmend antwoord van die zijde werd wel, maar niet meer in 1928,
ontvangen, maar om administratieve redenen achtten wij het gewenscht de
Gesellschaft reeds nu op de in Bijlage B vervatte lijst een plaats in te ruimen. Over
den uitslag van een door bemiddeling der Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage

1) Gedurende het opstellen van dit verslag, dus reeds in 1929, bereikte ons achtereenvolgens
het bericht van het overlijden van Dietrich Schäfer en dat van Wilhelm von Bode. - Op hen
komen wij het volgende jaar terug.
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aangebracht contact, met het oog op ruilverkeer, met de Académie des Beaux-arts
te Parijs hopen wij in het volgende jaarverslag te kunnen berichten.
In den loop van het verslagjaar maakten wij voor de eerste maal voor de verzending
onzer uitgaven aan deze buitenlandsche betrekkingen van de goede diensten van het
ruilbureau der Koninklijke Bibliotheek gebruik; voor zoover wij nu reeds een oordeel
kunnen vellen, meenen wij ons over een aanmerkelijke bespoediging van het
ruilverkeer te kunnen verheugen. Voortaan zullen wij genoemde verzending naar
het buitenland van de telkens gedurende één jaar verschenen uitgaven aanstonds na
het in het licht komen der Bijdragen en Mededeelingen doen plaats vinden.
Van de duitsche bibliotheken, aan welke het Bestuur in de jaren 1922 en 1923 met
het oog op hare toenmalige valuta-moeilijkheden de uitgaven van het Genootschap
voor den tijd van vijf jaren om niet had toegezegd, waren er bij den aanvang van
1928 nog twee overgebleven, voor welke de gunsttermijn thans was afgeloopen. Wij
hebben den beheerders dier boekerijen daarvan doen kennis geven en hun de
gelegenheid geboden, zooals dat aan de anderen al eerder was gedaan, door het zich
laten inschrijven in de lijst der gewone leden van het Genootschap hunne bibliotheken
tegen betaling der jaarlijksche contributie in het bezit onzer uitgaven te stellen. Een
hunner heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt; de andere had voor zijn boekerij
reeds een anderen weg gevonden, waarlangs hij zich die uitgaven kon verwerven.
Bijlage B, de lijst der binnen- en buitenlandsche betrekkingen van het Historisch
Genootschap, telt, in verband met het bovenvermelde nieuwe ruilverkeer met de
vereeniging te Zürich, thans 130 nummers.
De daarachter volgende Bijlage C geeft ditmaal weer alleen de opgave van de door
schenking verworven aanwinsten onzer verzameling boeken en handschriften; eerst
over twee jaar maken wij haar weêr vollediger door de opgave van het langs den
weg van het ruilverkeer verkregene. Behoudens de ook in het verslagjaar weêr
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herhaaldelijk ontvangen schenkingen in handschrift van den heer F. Vogels te
's-Gravenhage, vallen geen bijzondere geschenken aan onze Boekerij te vermelden.
Het Leesgezelschap, thans onder leiding van Mr. Hazewinkel, verloor in 1928 één
van zijn filialen, dat te Groningen, maar groeide weer aan met een nieuwen tak te
Breda. Bijlage D tot dit jaarverslag legt de meest bevredigende getuigenis af van zijn
geldelijke aangelegenheden.
Als naar gewoonte kunnen wij niet hetzelfde zeggen aangaande wat die bijlage
verder leert over den finantieelen toestand van het Genootschap zelve. Bezien wij
daartoe het daarin vervatte kasoverzicht van het Genootschap eens nader. Wel is in
het vorige jaar ten gevolge van de reeds zoo lang gewenschte, maar steeds uitgestelde
verhooging van de jaarbijdrage der leden aan de zijde der ontvangsten het bedrag
aan contributiën van leden, groot f 8238.53, met ruim f 1000 gestegen - over 1927
bedroeg die post f 7177.52 -, maar aan den kant der uitgaven zijn in vergelijking met
het kasoverzicht over dat jaar, al bleef de drukkersrekening over het verslagjaar een
kleine f 500 achter bij die van zijn voorganger, een aantal posten, als die van
reiskosten, copieer- en vertaalkosten en honoraria, zoo aanmerkelijk gestegen - de
verklaring ervan vinde men verderop -, dat het saldo in kas op 31 Dec. 1927 à f
1978.355 een jaar later al geslonken was tot f 1143.595. In 1927 waren wij al ruim f
700 achteruit gegaan; in het jaar, waarover het verslag loopt, bedroeg die achteruitgang
weer meer dan f 800: het volgende jaar zullen wij dus, indien het tempo zoo blijft,
bijna tekort komen en over twee jaren zal het werkelijk zoover zijn. En het tempo
zal zeer zeker niet vertragen, aangezien wij - en wederom verwijzen wij naar hetgeen
bij de bespreking onzer publicaties zal gezegd worden - verplichtingen op ons hebben
moeten nemen, die nog lang uitzonderlijk zwaar zullen blijven drukken; men zal het
dus billijken kunnen, dat wij voor de volgende jaren het programma onzer
werkzaamheden aanmerkelijk hebben beperkt.
Aan het slot van onze finantieele beschouwingen over
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1927 in het vorige jaarverslag hebben wij uitvoerig bericht over onze bemoeiingen
ter zake van het mede door het Genootschap in het leven helpen roepen van een groep
Nederland van het International Committee of Historical Sciences. Die groep is er
thans en haar bestuur is aan den arbeid getogen, maar zonder geldelijke hulp van
buitenaf kan het niets bereiken. De nederlandsche Regeering toonde zich, zooals te
verwachten was, bereid met subsidie te steunen, mits de geassocieerde lichamen niet
achterbleven, en zoo hebben wij, gedachtig er aan, dat art. 3 5o van de wet van het
Genootschap als een der doeleinden, waarnaar dit ‘met wettige middelen’ streven
mag, aangeeft: de bevordering van de historische studiën in Nederland, en
overwegende, dat het Committee in zijn algemeenheid wel internationaal georienteerd
is, maar de groepen middelpunten van nationale wetenschappelijke werkzaamheid
bedoelen te zijn, het geoorloofd geacht, uit de geldmiddelen van het Genootschap
bij de oprichting dier groep een bedrag van f 250 in eens beschikbaar te stellen en
een jaarlijksche bijdrage van f 100 toe te zeggen. Het is eigenlijk wel wat smadelijk,
dat in een welvarend land als het onze, waar men gaarne prat gaat op zijn breed
gespreide belangstelling in geestelijke dingen, een centraal lichaam als het Historisch
Genootschap niet alleen bezwaarlijk dergelijke geringe uitgaven doet, maar zelfs
nog zich moet afvragen, of het er wel toe gerechtigd is.
Bijlage E bevat het verslag der werkzaamheden in 1928 van de Commissie voor
den Historischen Atlas van Nederland.
Op 11 April 1928 kwamen in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht
de leden van het Genootschap voor den 13den keer in algemeene vergadering bijeen.
Voor het daar verhandelde mogen wij gevoegelijk verwijzen naar het reeds in het
najaar aan de leden rondgezonden Verslag dier bijeenkomst.
Het gebruikelijke getal vragen om inlichtingen uit binnenen buitenland, dat weêr
inkwam, trachtten wij zoo goed mogelijk te beantwoorden, indien wij geen aanleiding
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vonden, de vragers direct te verwijzen naar de bronnen, waaruit zij zelf kunnen putten.
Somtijds hadden de vragen, die men tot ons richtte, een humoristische zijde, wat
natuurlijk geen aanleiding behoefde te geven, om er niet op te antwoorden. Iets anders
wordt het, wanneer men, zooals wel vaker gebeurd is, van Amerikaansche zijde met
allerlei vragen omtrent min of meer hypothetische nederlandsche voorouders ons
aan boord komt, zelfs indien men met het oog op het antwoord een amerikaansch
kwartje insluit!
Toen onze gewaardeerde medewerkster, Miss Irene A. Wright, ons wederom
mededeelde, dat zij bij haar onderzoek in Spaansche archieven niet steeds de
gewenschte medewerking ondervond en in het spaansche parlement op onwelwillende
en onjuiste wijze over den aard en het doel van haar arbeid in die archieven was
gesproken, vonden wij aanleiding ons tot onzen Minister van Buitenlandsche Zaken
te wenden met het verzoek, dat langs den gebruikelijken, diplomatieken weg aan de
spaansche regeering kennis zoude worden gegeven van onze ervaring, dat miss
Wright geheel zonder commercieele bijbedoelingen wetenschappelijk werk van hoog
gehalte pleegt te verrichten.
Voor zoover het mogelijk was, liet het Bestuur zich door een zijner leden
vertegenwoordigen of gaf het op andere wijze blijk van zijn belangstelling bij plechtigof feestelijkheden, waartoe het uitgenoodigd was. Waar zulks bezwaarlijk zou gaan,
als bij de viering van het 150-jarig bestaan van het Koninklijk Bataviaasch
Genootschap van Kunstenen Wetenschappen op 24 April des jaars, verzochten wij
den landsarchivaris in Nederlandsch-Indië, het lid van ons Genootschap Dr. E.C.
Godée Molsbergen, zich bij de toen gehouden feestelijkheden met de
vertegenwoordiging van het Historisch Genootschap te willen belasten. De heer
Godée Molsbergen gaf niet alleen met de meeste welwillendheid aan ons verzoek
gehoor, maar deed ons na de viering uitvoerig daarvan verslag en van wat hij bij die
gelegenheid als onze vertegenwoordiger had verricht. In de commissie tot
voorbereiding van de huldiging bij gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleeraarschap
aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam van ons medebestuurslid Prof.
Brugmans nam de 1ste Secretaris zitting.
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Hoewel het feitelijk een gebeurtenis betreft, die tot de mededeelingen van het Bestuur
over zijn werkzaamheden in 1929 zal komen te behooren, zij nu reeds hier bericht,
dat wij, in samenwerking met de Directie van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen en het Bestuur van de afdeeling Utrecht van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, ons bereid hebben verklaard, een plechtige
herdenking van het sluiten van de Unie van Utrecht voor 350 jaren op 23 Januari
1929 voor te bereiden.
Eenige malen wederom moesten wij aanvragen om subsidie, die ons bereikten,
ter zijde leggen. Indien wij evenwel éénmaal van den regel, dien wij ons gesteld
hebben, zijn afgeweken, verdient dit wellicht eenige verklaring. Toen ons namelijk
de mededeeling bereikte, dat het Gemeentebestuur van Utrecht, dat voornemens was
bij gelegenheid van de bovenvermelde Unie-viering op plechtige wijzen den dan
geheel herstelden Domtoren na 27 jaren weer open te stellen, pogingen aanwendde,
om uit de kringen van de burgerij gelden bijeen te brengen voor het inrichten en
versieren van de fraai gerestaureerde Michaëls- en Egmond-kapellen in dien toren
en van het daarnaast verrezen ontvanggebouw, toen hebben wij ons herinnerd, dat
het Historisch Genootschap voor bijna 85 jaren ontstaan was uit een plaatselijk
Oudheidkundig Gezelschap, en gemeend te handelen in den geest onzer voorvaderen,
door uit de kas van het Genootschap voor het beoogde en door ons toegejuichte doel
een bescheiden bedrag beschikbaar te stellen en de leden in Utrecht en naaste
omgeving uit te noodigen, individueel door hunne bijdragen ons in staat te stellen
onze feestgave te vergrooten. Met ingenomenheid maken wij gewag van de daarbij
ondervonden daadwerkelijke belangstelling.
Het programma voor 1928, dat wij in ons vorig jaarverslag uiteenzetten, hebben wij
geheel overeenkomstig ons voornemen kunnen afwerken. In het voorjaar hebben wij
het 49ste deel der Bijdragen en Mededeelingen en tegelijk daarmede het bundeltje
Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen
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vóór de Hervorming, uitgegeven door den heer David de Kok, in het licht gezonden
en na de groote vacantie, nog juist vóór den herdenkingsdag van de vermeestering
van de Zilvervloot, geschiedde hetzelfde met de uitgave van den heer S.P. l'Honoré
Naber en Miss Irene A. Wright, Piet Heyn en de Zilvervloot, bescheiden uit
Nederlandsche en Spaansche archieven bijeenverzameld, waar wij nog het Verslag
van de op 11 April 1928 gehouden Algemeene Vergadering der leden van het
Genootschap konden bijvoegen. Sedert het verschijnen van de publicatie, betreffende
Piet Heyn en de Zilvervloot, zijn wij doende geweest, door bemiddeling van Miss
Wright en op haar verzoek, de mogelijkheid van verkoop van het werk in Spanje te
onderzoeken, zonder veel resultaat tot nu toe. Aan haar en den heer l'Honoré Naber,
alsmede aan Prof. Van Dam te Amsterdam, die de spaansche stukken voor ons
vertaald had, boden wij een bronzen afslag van den herinnerings-penning aan, die
ter gelegenheid van de herdenking van het wapenfeit der Zilvervloot is geslagen.
In het jaarverslag over 1927 hadden wij te berichten, dat aan Dr. H.J. Smit was
toegezegd, dat wij in 1928 zouden overwegen, of wij het tweede deel van zijn
Rekeningen van de graven en gravinnen uit het Henegouwsche huis zouden kunnen
ter perse leggen. Niet alleen hebben wij die toezegging gestand gedaan, maar in
overleg met onzen medewerker, die inmiddels zijn kopij compleet had ingezonden,
in den zomer die ter perse gelegd en op het oogenblik, dat wij dit verslag vaststellen,
is het werk reeds geheel afgedrukt, zoodat het met het deel der Bijdragen en
Mededeelingen, dat met dit verslag opent, zal kunnen verzonden worden. Meer zullen
wij in het jaar 1929 dan niet van onze pers doen komen; de zware lasten, die een
andere uitgave, waarover nader, op onze geldmiddelen zal gaan leggen, dwingt ons
tot deze beperking. Wanneer dan in het voorjaar die pers vrij zal zijn, zal aan Prof.
Brugmans de reeds zoo lang door hem gezochte gelegenheid geboden worden, om
het eerste deel van de Correspondentie van Leycester te doen drukken. Aangezien
ons medebestuurslid er uit den aard der zaak op gesteld is, de twee deelen, die deze
uitgave zal beslaan, achter elkaar
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te doen afdrukken, voordat hij zich aan het stellen van zijn inleiding zal kunnen gaan
zetten, zal het nog een geruimen tijd duren, vóór de Correspondentie van Leycester,
die reeds zóóvele jaren onze aandacht vroeg, het licht zal zien. Het zal dus zaak zijn
om te zorgen, dat in 1930 een andere uitgave voor verzending gereed zal zijn, waarvan
de druk dan nog in 1929 een aanvang zal moeten nemen. Op het oogenblik zijn wij
met een van onze medewerkers daarover in bespreking. Tot zoover over de naaste
toekomst.
Het zij ons thans vergund, het een en ander te gaan mededeelen over een aantal
uitgaven, die in min of meer vergevorderden staat van voorbereiding verkeeren.
Allereerst dan over de Correspondance de Marguerite de Parme, waarmede wij in
het verslagjaar ons weer vele malen hadden bezig te houden. Onze laatste
mededeelingen, het vorige jaar, over deze uitgave betroffen het nieuwe rapport, dat
Dr. Enno van Gelder na zijn bezoek aan het Koninklijk Archief te Brussel had
ingediend en waarin hij een in vergelijking met zijn inzichten van het najaar van
1927 wel gewijzigd, maar in hoofdzaak meer beperkt plan van uitgave aan ons oordeel
had onderworpen. Aangezien het nu geen zin heeft op die inzichten, die in verband
met zijn bezoek aan Brussel een ietwat anderen vorm hadden aangenomen, thans
nog nader terug te komen, moge hier nu een overzicht volgen van het plan van uitgave,
zooals zich dat thans blijkens dat nieuwe rapport bij Dr. Van Gelder ontwikkeld had.
Het was hem dan bij zijn onderzoek te Brussel gebleken: 1o. dat de zgn.
brief-groepen (hiermede worden bedoeld de brieven van Margaretha aan andere
personen dan Philips II, die in de uitgave, zooals eerst Dr. Theissen en daarna Dr.
Van Gelder zich die gedacht hadden, een afzonderlijke plaats zouden hebben
ingenomen) slechts zeer onvolledig door Bakhuizen van den Brink waren afgeschreven
en dat de vereischte aanvulling hiervan alleen al uit de Brusselsche archieven veel
meer tijd en moeite zouden kosten, dan hij daaraan zou kunnen besteden en 2o. - en
dit was eigenlijk van het meeste belang - dat in het Brusselsche archief een zeer groot
aantal brieven van Margaretha aan den Koning voorkomen,
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die niet door Van den Brink waren afgeschreven; tezamen besloegen die ± 250 folio
bladzijden, waarvan twee derden bestaan uit lettres de finances. Dr. Van Gelder was
nu van meening geworden, dat eerst de uitgave der correspondentie van Margaretha
met den Koning moest worden herzien en volledig gemaakt, ook door het zooveel
mogelijk daarbij opnemen van de brieven, waarvan de Landvoogdes aan den Koning
een afschrift liet toekomen, tegelijk met haar eigen brief aan dezen. Het onderzoek
hiervan zou zich moeten uitstrekken over de jaren 1559-1567, dus ook over de reeds
door Gachard uitgegeven deelen, en moeten geschieden te Brussel, Weenen en Napels
(in Parma waren blijkens den inventaris van Van der Essen geen brieven van
Margaretha aanwezig) en mogelijk ook te Besançon. Bij dit alles moest gezocht
worden naar de meest oorspronkelijke lezing der brieven; te Weenen en te Napels
moeten nl. brieven zijn, die Bakhuizen van den Brink slechts naar een copie had
kunnen afschrijven.
Voordat dit nadere rapport in de voorjaarsvergadering van het Bestuur in pleno in
behandeling kwam, hadden Voorzitter en 1ste Secretaris een onderhoud gehad met
Dr. Van Gelder, waarin het navolgende werkplan werd besproken. In zijn woonplaats
Breda, waarheen de documenten uit Brussel zouden kunnen worden opgezonden,
zou de heer Van Gelder zich bezig houden met het copieeren van de brieven, die niet
bij Gachard en Theissen zijn uitgegeven, voorzoover die brieven te Brussel in minuut
of gelijktijdig afschrift aanwezig zijn; waren zij alleen in een later afschrift aanwezig,
dan zou het bestaan daarvan worden aangeteekend, maar met het afschrijven gewacht,
totdat gebleken zou zijn, of elders een meer oorspronkelijke lezing aanwezig was.
De door Dr. Theissen uitgegeven brieven zouden met den besten tekst der origineelen
worden gecollationneerd en, indien dit noodig zou blijken, ook die, door Gachard
gedrukt. In den zomer van 1928 zou dan Dr. Van Gelder een bezoek brengen aan
het archief te Weenen, in dien van 1929 aan dat te Napels, terwijl hij telkens, als hij
daartoe de gelegenheid zou vinden, zijn onderzoek te Brussel zou voortzetten. Eerst
na afloop van het geheele onderzoek, als het ge-
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wonnen materiaal zou zijn overzien en gesorteerd, zou het dan mogelijk zijn, een
gedetailleerd plan van uitgave voor te leggen en den omvang er van te berekenen.
De opzet van de uitgave zou dan echter deze zijn: een zoo volledig en nauwkeurig
mogelijke uitgave van de Correspondance française de Marguerite de Parme avec
le Roi. In de algemeene bestuursvergadering van het voorjaar nu hebben wij dit alles
nauwgezet nagegaan, het voor en tegen van het plan van Dr. Van Gelder ter dege
overwogen, geconstateerd dat wij, door zijn denkbeeld te volgen, afwijken - nu dit
onverhoopt noodzakelijk is gebleken - van het nog in het vorige jaar 1927
uitgesproken voornemen, om de voortzetting van de uitgave te baseeren op de
beschikbare afschriften van Bakhuizen van den Brink, en ten slotte hebben wij
besloten, om den weg te volgen, dien Dr. Van Gelder ons voorstelde te gaan.
Wij kunnen nu verder in deze aangelegenheid ons tot de hoofdzaken van hetgeen
daarna besproken en gedaan is bepalen. Reeds in den aanvang van het jaar hadden
wij over de zaak in quaestie een schrijven ontvangen van den heer Van Alfen, waarin
deze ons zijn inzichten over hetgeen hem ten aanzien van de voortzetting der
Parmauitgave noodzakelijk en gewenscht voorkwam mededeelde, wien wij konden
antwoorden, dat de door hem geopende gezichtspunten ook onze aandacht hadden.
In den zomer vertrok Dr. Van Gelder naar Weenen, nadat wij tevoren nog weer een
onderhoud te Utrecht met hem hadden gehad; hij hield zich daar ongeveer drie weken
met archiefonderzoek ter zake onzer uitgave bezig en diende na zijn terugkomst een
derde rapport bij het Bestuur in, dat deze aangelegenheid weder een stap nader tot
hare oplossing bracht. Belangrijk werd het toch geacht, dat hem o.a. gebleken was,
dat de copieën van Bakhuizen van den Brink minder onnauwkeurig waren, dan
aanvankelijk gemeend was; verheugend was ook zijn mededeeling, dat ten slotte de
uitgave minder los van Van den Brink's papieren zou komen te staan dan na zijn
tweede rapport had moeten vermoed worden, terwijl tenslotte ons een lijst werd
overgelegd van de brieven, die niet in die papieren werden aangetroffen en ook niet
elders gedrukt zijn.
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Ten slotte zij nog medegedeeld, dat toen het noch te Brussel noch te Breda mogelijk
bleek iemand te vinden, die, ter besparing van den tijd van onzen medewerker, in
staat was, voor hem uit de registers ‘Correspondance en matière de finances’, die te
zijnen behoeve uit Brussel naar Breda waren gezonden, de noodige copieën te maken,
wij die voor hem door een ambtenaar van het Rijksarchief in Utrecht hebben laten
vervaardigen; en dat met het oog op de reis van Dr. Enno van Gelder in 1929 naar
Napels reeds overwogen is, in hoeverre voor de voorbereiding van zijn onderzoek
aldaar gebruik zou gemaakt kunnen worden van de goede diensten van het
Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Wij hebben bij uitstek lang bij den stand
der voorbereiding van de voortzetting der Parma-uitgave stilgestaan, maar meenen
dit te kunnen rechtvaardigen door het belang, dat wij er aan hechtten, om deze
publicatie, waarvoor wij, zooals men weet, een regeeringssubsidie hebben genoten,
na de er op uitgeoefende kritiek, zoo goed, als menschelijkerwijs gesproken mogelijk
is, voort te zetten. Dat intusschen deze uitgave, ook afgezien van dat subsidie, zware
lasten op de geldmiddelen van het Genootschap legt en nog zal blijven leggen, zal
men na het meegedeelde wel willen aannemen.
Over de verdere werken in voorbereiding kunnen wij, in vergelijking met het
bovenstaande, kort zijn. Het vorige jaar hebben wij reeds kunnen mededeelen, dat
de kopij van het eerste deel van de Bentinck-uitgave - hoewel niet geheel persklaar
- in ons bezit was gekomen, doch dat wij nog wachtten op het overzicht van den
inhoud van het tweede deel, dat ons reeds voor lang door de bewerkers, de
hoogleeraren Geyl en Gerretson, was toegezegd en waarvan wij eerst kennis wilden
nemen, voor er over den druk van het eerste kon gesproken worden. Inmiddels was
ons gebleken, wat ook reeds ten vorige jare medegedeeld is, dat bij de uitgevers zich
denkbeelden hadden gevestigd omtrent den omvang van deze publicatie, die niet de
onze waren en ook in strijd bleken met de vroeger daarover gemaakte afspraken.
Mondelinge overleggingen met de beide heeren hebben nu in het voorjaar in deze
aangelegenheid verheldering gebracht.
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Hoewel de beschikbare stof zeker nog een aantal deelen zou kunnen vullen, kwamen
wij, nadat zij hunne mondeling gedane voorstellen later schriftelijk hadden bevestigd
en toegelicht, tot de hernieuwde afspraak van een omvang van twee deelen, doch, in
afwijking van den vroeger bedoelden inhoud der uitgave, slechts omvattende den
tijd van Bentincks leven tot 1751, dus tot den dood van Willem IV. Wel hebben wij
nog een oogenblik overwogen, om op het voorstel der heeren Geyl en Gerretson een
amendement voor te stellen, in dien zin, dat dan nog een derde deel den tijd tot
Bentincks dood in 1772 zou vol maken, maar eenerzijds vreesden wij, dat de
beschikbare stof over de jaren 1751-1772 niet in één deel - en verder wilden wij in
geen geval gaan - zou kunnen worden saamgeperst, en andererzijds ook waren wij
van meening, in den geest der uitgevers te handelen, indien wij niet voor meer dan
voor den duur van twee deelen beslag op hun tijd en belangstelling zouden leggen.
Bij hunne bovengenoemde, schriftelijke uiteenzetting was een overzicht gevoegd
van de soort van stukken, die zij in het tweede deel wenschten op te nemen; wij
wenschen er nog eens op te wijzen, dat wij den eisch mogen blijven stellen, het
globaal overzicht van den werkelijken inhoud van het deel te mogen ontvangen,
waarom wij reeds eenige malen hadden gevraagd. Wij zijn er evenwel van overtuigd,
dat wij, nu de besprekingen weer gaande zijn, spoedig dit overzicht zullen ontvangen.
Echter hebben wij den a.s. uitgevers moeten doen weten, dat van den druk voorloopig
nog geen sprake zal kunnen zijn, zoowel in verband met den stand onzer finantiën
als met het oog op andere uitgaven, waarvan de voorbereiding in een verder gevorderd
stadium verkeert.
Voorts ontvingen wij in het afgeloopen jaar van onze ijverige medewerkster, Miss
Irene A. Wright te Sevilla, geheel persklaar een lijvigen bundel stukken, betreffende
de daden der Nederlanders in de Caraïbische zee vanaf het jaar 1621 tot 1641, nadat
zij reeds eerder dezelfde kopij in een voorloopige redactie had toegezonden. Wat wij
reeds in ons vorig jaarverslag als vermoedelijk hebben moeten neerschrijven, hebben
wij ook haar thans als zekerheid
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doen weten: dat er nl. vooreerst van den druk nog geen sprake kan zijn. Intusschen
is het bezwaar niet zoo heel groot, want Miss Wright wist dit vooruit en zelf willen
we de publicatie eerst nog wel eens nauwkeurig onder de lens nemen met het oog
op mogelijke aanvulling uit nederlandsche bronnen.
Van Prof. Oppermann werd vernomen, dat hij in den zomer van 1928 de door hem
voorgenomen reis naar Londen had kunnen ondernemen met het oog op zijn arbeid
aan den herdruk der Annales Egmundani. Verder berichtte hij ons, dat die arbeid
inmiddels flink was opgeschoten. Op zijn denkbeeld, om met het oog op de
vermoedelijk hooge kosten, die de voorgenomen herdruk met zich zal brengen, de
uitgave te doen overnemen door de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige
Publicatiën, terwijl dan het Historisch Genootschap een eenvoudige handuitgave zou
bezorgen, wenschten wij niet in te gaan. Het Genootschap heeft indertijd de eerste
editie bezorgd en zou, nu de gelegenheid zich voordoet een nieuwe uitgave, geheel
naar den stand der huidige wetenschap bewerkt, in het licht te zenden, zich de eer
daarvan ongaarne laten ontgaan.
Over het Verbaal door Johannes van den Bosch van zijn werkzaamheden als
Commissaris-Generaal der Nederlandsch-West-Indische bezittingen, waarvan reeds
in het verslag over 1927 werd bericht, hoorden wij in het verslagjaar niets, maar in
den aanvang van 1929 zond Mr. De Gaay Fortman zijn kopij in, die thans bij ons in
nader onderzoek is.
Wat wij in het vorige jaarverslag over Dr. Heeringa's bedoelingen ten aanzien van
den druk van het tweede deel der Bisschoppelijke rekeningen van Utrecht schreven,
kunnen wij hier slechts herhalen; wij hebben alleen nog steeds geen beroep op zijn
medewerking behoeven te doen.
Ten aanzien van het ten vorige jare aangeroerde denkbeeld, dat nog slechts in vage
lijnen voor ons stond, van een uitgave van archivalia, betrekking hebbende op den
1sten Engelschon zeeoorlog, kunnen wij thans ten minste berichten, dat de geleerde,
die bedoelde stukken met het oog op zijn studiën heeft bijeenverzameld, bereid
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is gevonden zijn aanteekeningen af te staan aan het Genootschap, dat daar dan een
bevoegden bewerker voor zal dienen te zoeken, aangezien onze milde gever zelf tot
een uitgave niet bereid is.
De in het vorige jaarverslag uitgesproken hoop, dat wij over 1928 iets zouden te
berichten hebben over onze plannen ten aanzien van russische archivalia, is ijdel
gebleken. Wel werd te dezer zake eenige correspondentie gevoerd en gewerden ons
van belangstellende zijde eenige aanwijzingen, maar het betrof nog steeds niet wat
wij bedoelden, nl. op de hoogte gesteld te worden van bescheiden, die ter toelichting
kunnen dienen van de russisch-nederlandsche betrekkingen in vroeger eeuwen, die,
in het russisch uitgegeven, hier te lande dus weinig de aandacht zouden hebben
getrokken en die wij, in het nederlandsch vertaald, opnieuw zouden kunnen uitgeven.
Niet buitengewoon groot was het aantal der kleine bijdragen, dat in 1928 voor de
Bijdragen en Mededeelingen werd aangeboden, en onder die, waarvan hieronder nu
nog met een enkel woord sprake zal zijn, zijn er ook nog enkele, die den lezers van
dit verslag reeds van het vorige jaar bekend zullen zijn. Zoo hebben wij van de thans
hierachter volgende bijdragen van Dr. De Haas, van Dr. Brünner en Dr. Pot reeds
het vorige jaar aangekondigd, dat zij in ons bezit waren of spoedig zouden zijn. In
den loop van het jaar hielden wij met de uitgevers dezer bijdragen nog eenige
gedachtenwisseling, betreffende in hunne stukken aan te brengen wijziging, aanvulling
of beperking. Nieuw daarentegen zijn ons in 1928 aangeboden de in dezen jaarbundel
opgenomen bijdragen van ons medebestuurslid Van Schelven en van Dr. Obreen,
die de serie 13de eeuwsche oorkonden betreffende Zeeland wederom met een reeks
voortzette, en van de heeren Jansma en Van Malsen, met elk van wie wij ook weer
eenige besprekingen te voeren hadden, voor hunne bijdragen ter perse konden worden
gelegd. Niet steeds evenwel hebben de met andere belangstellenden gevoerde
onderhandelingen aanstonds tot aanneming van de door hen aangeboden bijdragen
geleid, al verwachten wij van een enkele daarvan,
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dat dit nog het volgende jaar het geval zal kunnen zijn. Zoo b.v. met die van den
Licentiat Klugkist Hesse te Elberfeld, die een groot aantal brieven van Menso Alting
ter publicatie aanbood, maar wien wij, na ingewonnen advies, in overweging hebben
gegeven, de uitgave daarvan te beperken tot een aantal met name genoemde brieven,
die ons uit de collectie het belangrijkst schenen. Dr. Brünner, die gedurende het
verslagjaar de aandacht van het Bestuur vestigde op een handschrift uit het Britsch
Museum, bevattende een brief uit het jaar 1564 aan den graaf van Oostfriesland van
de hand van een Engelschman, vermoedelijk uit regeeringskringen, over den
economischen toestand der Nederlanden vóór het begin van den 80-jarigen oorlog,
ontwikkelde in zijn plan van uitgave het voornemen, aan den brief een uiteenzetting
van ons handelsverkeer gedurende de jaren 1559-1564 te doen voorafgaan, wat
aanleiding gaf zijn voorstel in nadere overweging te houden, omdat wij meenden,
dat de publicatie op deze wijze wat topzwaar zou worden en bovendien door het
omvangrijk apparaat, dat hij zich voorstelde ten behoeve dier inleiding bijeen te
brengen, eerder een klein deel der Werken scheen te kunnen vullen dan geschikt te
zijn voor opneming in de Bijdragen en Mededeelingen, zoodat wij deze
aangelegenheid in de eerstvolgende algemeene vergadering van het Bestuur zullen
moeten brengen. Intusschen, Dr. Brünner meende eerst op het einde van het jaar
1933 gereed te zullen zijn, zoodat met het nemen van een besluit geen haast zal
behoeven gemaakt te worden, daar wij, zooals bekend is, over het al of niet opnemen
eerst dan beslissen, als een uitgave, geheel persklaar, in onze handen is. De ten vorige
jare wederom vermelde onderhandelingen met de heeren Bouricius en Van Dijk over
de uitgave van rekeningen van de bijdragen van Delftsche burgers aan de kosten van
den opstand zijn in 1928 niet verder gekomen. Tot ons leedwezen is sedert dien de
heer Bouricius overleden; mogelijk zal het ons gelukken, met zijn medewerker de
besprekingen weder aan te knoopen.
Een paar maal evenwel konden wij het met belangstellende inzenders van kleinere
bijdragen niet eens worden. Een geleerde, die ons ter opneming een aantal
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stukken aanbood, die de wording van het maarschalksambt in het Sticht Utrecht
toelichtten, nam na schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling zijn aanbod terug,
nadat hem te kennen was gegeven, dat zijn bijdrage ons eer eene verhandeling met
bijlagen dan een bijdrage met het gebruikelijke apparaat toescheen, terwijl over het
belang dier bijlagen ook verschil van meening mogelijk was. Het is te hopen, dat wij
over deze aangelegenheid later nog weer eens iets zullen hooren. Daarentegen moesten
wij de opneming weigeren van een aantal uittreksels uit de periodiek Niederrheinische
Unterhaltungen uit 1786 en volgende jaren, berichten bevattende over de troebelen
in de Republiek; het betrof hier een reeds gedrukte bron en bovendien bleken de
mededeelingen weinig of geen nieuws te bevatten.
De heer Miklós, de hongaarsche predikant, met wien wij reeds eenige jaren in
bespreking waren over de uitgave van een aantal brieven van landgenooten van hem
aan nederlandsche geleerden in de 17de en 18de eeuw, deelde ons bij zijn al eerder
aangekondigd en in het vorige jaar aan ons land gebracht bezoek mede, dat hij voor
zijn brieven reeds in Hongarije zelf plaats had gevonden, zoodat deze uitgaaf ons
dus is ontgaan.
Wanneer in het bovenstaande over enkele uitgaven in voorbereiding, hetzij voor
de Werken, hetzij voor de Bijdragen en Mededeelingen bestemd, niet gerept werd,
hoewel in vorige jaarverslagen er wel iets over is medegedeeld, ligt dit hieraan, dat
er in het verslagjaar geen berichten over zijn binnen gekomen, terwijl van een
aanbieding, waarover een enkele maal in onze vergaderingen gehandeld is, hier ter
plaatse nog niets is medegedeeld kunnen worden, omdat de bedoelingen van onzen
correspondent nog te weinig omlijnd schenen, om er thans reeds gewag van te kunnen
maken.
Het Bestuur van het Historisch Genootschap,
G.W. KERNKAMP, Voorzitter.
W.A.F. BANNIER, 1ste Secretaris.
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Bijlage C.
Lijst van de in 1928 door schenking en aankoop voor het genootschap
verkregen werken.
I. Ten geschenke ontvangen.
A. Van de schrijvers of de uitgevers.
R. B u e n o B i b a z . Beknopte geschiedenis van de kolonie Suriname.
Paramaribo, 1928.
C. G r a h a m B o t h a . Place names in the Cape Province. Cape Town, 1926.
C.F.A. v a n D a m . El castigo sin venganza. Tragedia de Frey Lope Fél. de
Vega Carpio. Groningen, 1928. (Proefschrift Groningen.)
F.C. D o m i n i c u s . Het ontslag van Wilhem Adriaen van der Stel. Rotterdam,
1928. (Proefschrift Leiden.)
A.M. F r e n k e n . Helmond in het verleden. Deel I. Helmond, 1928. (Uitg. van
het Prov. Gen. v.K. en W. in Noordbrabant.)
A. H a l l e m a . Haarlemsche gevangenissen. Haarlem, 1928. (Uitgeg. door de
vereeniging ‘Haerlem’.)
R. H ä p k e . Die Entstehung der holländischen Wirtschaft. Berlin, 1928. (Studien
zur Geschichte der Wirtschaft und Geisteskultur. Beiheft 1.)
K a t h l e e n M. J e f f r e y s . Kaapse archiefstukken, lopende over het jaar 1779.
Kaapstad, 1927.
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L.W.A.M. L a s o n d e r . Verslagen omtrent de kerkelijke archieven. V (1927).
W.R. M e n k m a n . Onze West: Curaçao. 's-Gravenhage, 1928. (Uitg. van de
vereeniging ‘Oost en West’.)
F. O u d s c h a n s D e n t z . Onze West: Suriname. 's-Gravenhage, 1928. (Uitg.
van de vereeniging ‘Oost en West’.)
A.J.E. v a n O u r i j c k v a n d e r C r a b . Het geslacht Van der Crab en
aanverwante familiën. Biogr.-geneal. overzicht 1500-1900. 's-Gravenhage, 1927.
H e r m i n o P o r t e l l V i l á . Historia de Cardenas. La Habana, 1928.
C.A. v a n Wo e l d e r e n . Paardrijden. Eene handleiding voor den ruiter. Naar
het Grieksch van Xenophon. 's-Gravenhage, 1928.
Voorts a r t i k e l e n en o v e r d r u k k e n van: S.H. Azijnman, dr. Ernst Baasch,
mr. N. de Beneditty, L.E. Blazé, dr. L. Brummel, dr. P.H. van Cittert, dr. H.K.
Cohen, Th. Corstens, G.C.E. Crone, E.W. Dahlgren, dr. J. Denucé, Ch. Douglas,
dr. J. Eggen van Terlaan, dr. D.T. Enklaar, dr. H.A. Enno van Gelder, Ambr.
Euwens, mr. B. de Gaay Fortman, A. Hallema, mr. H.C. Hazewinkel, dr. A.
Hulshof, dr. G.W. Kernkamp, M.E. Kronenberg, dr. W. Lampen, dr. L.W.A.M.
Lasonder, mr. A. Loosjes, James Mac Lehose, dr. D. de Man, mej. M.G.A. de
Man, H.J. Murray Bakker, mr. Ernst Polak, F. Prims, Leo van Puyvelde, A.W.J.
Schuurman, dr. J.C. van Slee, dr. C.M. Sluys, G. Stadermann, P.T.A. Swillens,
dr. W.S. Unger, F. Vogels, J.C.M. Warnsinck, mej. E. Weggeman Guldemont,
mr. H.F. Wijnman.
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Handschriften.
F. Vo g e l s . Stukken betreffende de verrassing van Loevestein door Herman
de Ruyter in 1570. (Vervolg: no. 214-221.)
- Id. betreffende de verdediging der Heeren van Oost-Friesland tegen de door
Alva ingebrachte beschuldiging der Watergeuzen. 1572. Afschrift van een hs.
te Emden.

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 O n d e r w i j s ,K u n s t e n e n We t e n s c h a p p e n .
Geschiedkundige atlas van Nederland:
F.W. S t a p e l . De archipel en het Maleische schiereiland in 1619. - Idem in 1650.
- De compagnie buiten den archipel in 1650. (M. krt. 17: De Koloniën, bl. 2-4.)
Va n d e n D i r e c t e u r v a n h e t K r i j g s g e s c h i e d k u n d i g A r c h i e f v a n
d e n G e n e r a l e n S t a f , t e 's-G r a v e n h a g e .
Nasporingen en Studiën op het gebied der Nederlandsche krijgsgeschiedenis, 33e
jaarverslag.
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 .
Jaarverslag 1927.
R.G.P., Gr. Serie, No. 63. Pieter van Dam. Beschrijvinghe van de Oost-indische
Compagnie. Uitgeg. door F.W. Stapel. Eerste boek, deel I.
R.G.P., Gr. Serie, No. 64. Briefwisseling van Hugo Grotius. Uitgeg. door P.C.
Molhuysen. Eerste deel 1597-17 Aug. 1618.
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R.G.P., Gr. Serie, No. 65, 66. Bronnen tot de geschiedenis van den handel met
Engeland, Schotland en Ierland. Uitgeg. door H.J. Smit. Eerste deel, 1e en 2e stuk:
1150-1485.
R.G.P., Kl. Serie, No. 24. Correspondentie van Willem III en van H.W. Bentinck.
Uitgeg. door N. Japikse. 1e ged.: Het archief van Welbeck Abbey, deel II.
R.G.P., Kl. Serie, No. 25. Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V.
Coornhert. Uitgeg. door B. Becker.
Va n h e t O u d h e i d k u n d i g G e n o o t s c h a p ‘N i f t a r l a k e ’, t e A b c o u d e .
Jaarboekje 1927.
Va n h e t G e m e e n t e - B e s t u u r v a n A l k m a a r .
N.J.M. D r e s c h . Inventaris der archieven van de notarissen, die in het tegenwoordig
gebied der gemeente Alkmaar hebben gefungeerd. 1550-1842. Alkmaar, 1928.
Verslag archief, museum en bibliotheek over 1927.
Va n h e t G e m e e n t e - B e s t u u r v a n A m s t e r d a m .
W.F.H. O l d e w e l t . Inventaris van de archieven der voormalige gemeenten Ransdorp
en Buiksloot. Amsterdam, [1926].
- Inventaris van het archief van het spin- en nieuwe werkhuis tot 1870. Amsterdam,
[1925].
- Inventaris van het archief van de bank van leening tot 1863. Amsterdam, [1928].
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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 .
Amstelodamum XV, 1-10; XVI, 1, 2.
Jaarboek 1928.
Va n h e t K o n . B a t . G e n . v . K u n s t e n e n We t e n s c h a p p e n , t e
Batavia.
J. d e L o o s - H a a x m a n . Johannes Rach en zijn werk. De topografische
beschrijving der teekeningen, met medewerking van W. Fruin-Mees, door P.C. Bloys
van Treslong Prins. Batavia, 1928. (Uitgeg. bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan
van het Genootschap.)
Va n d e S t a d t b i b l i o t h e k , t e D a n z i g .
D r . F. S c h w a r z . Einführung in die Kataloge der Stadtbibliothek Danzig.
Va n d e S ä c h s i s c h e L a n d e s b i b l i o t h e k , t e D r e s d e n .
W. v o n S c i d l i t z . Die Kunst in Dresden vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Dresden,
1920-1922.
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 1927, 83-141; 1928, 1-62, 85-132; 1929, 1-15.
Va n h e t B e s t u u r v a n h e t B i s s c h o p p e l i j k M u s e u m , t e H a a r l e m .
Verslag 1926/27.
Va n d e Ve r e e n i g i n g ‘H a e r l e m ’, t e H a a r l e m .
El. Vo e t J r . Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken. Haarlem,
1928.
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Va n h e t G e m e e n t e - B e s t u u r v a n L e i d e n .
Verslag toestand archief 1927.
Va n d e M a a t s c h . d e r N e d e r l . l e t t e r k u n d e , t e L e i d e n .
W.C.H. M a c h è n . Warmond voorheen en thans. Deel I. Leiden, 1927.
H.J.A. R u y s . Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de
geschiedenis des vaderlands. 3e deel (1911-1920). Leiden, 1928.
Va n h e t b e s t u u r d e r v e r e e n i g i n g ‘O r a n j e N a s s a u M u s e u m ’, te
's-G r a v e n h a g e .
Jaarverslag over 1927. (M. bijdr. van N. Japikse, e.a..)
Va n h e t E m a n c i p a t i e - C o m i t é , t e P a r a m a r i b o .
De Emancipatie-courant, uitgeg. 1 Juli 1928.
Va n d e g r o e p S u r i n a m e v a n h e t A l g . N e d e r l . Ve r b o n d , t e
Paramaribo.
Oranje. Een voorspelling in 1574. Vervaardigd ter gelegenheid van den 70en verjaardag
van H.M. de Koningin-Moeder.
Va n h e t b e s t u u r d e r E v a n g e l i s c h e B r o e d e r k e r k t e S u r i n a m e ,
te Paramaribo.
De groote stadskerk der Evang. Broedergemeente, 1778-1828-1928.
Va n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l , t e R o t t e r d a m .
Gedenkboek van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. 1803-1928.
Samengesteld door het Secretariaat der Kamer. Rotterdam, 1928.
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Va n h e t B e s t u u r v a n h e t M u s e u m v a n O u d h e d e n , t e R o t t e r d a m .
Verslag 1927.
Va n d e A d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l o d e Te r m o n d e .
J o s . v a n We s e m a e l . Dendermondes beiaard. Dendermonde, 1925.
Va n h e t G e m e e n t e - B e s t u u r v a n U t r e c h t .
Catalogus van het historisch museum der stad, door W.C. Schuylenburg, met
medewerking van C.H. de Jonge, e.a. Utrecht, 1928.
Verslag archief en centraal museum 1927.
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 XLIX.
Verslag algem. verg. 1927.
Werken 3de S. No. 52: Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen
en Tertiarissen vóór de hervorming, uitgeg. door David de Kok.
Werken 3de S., No. 53: Piet Hein en de zilvervloot. Bescheiden uit nederlandsche en
spaansche archieven bijeenverzameld en uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber en
Irene A. Wright.
Va n d e N a t i o n a l - B i b l i o t h e k , t e We e n e n .
Zuwachsverzeichnis der Druckschriften der National-Bibliothek, 3. Jhrg. 1925. (Hrsg.
1928.)
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LXI
Va n h e t B e s t u u r d e r Ve r e e n .t o t u i t b r e i d i n g e n i n s t a n d h o u d i n g
d e r Z a a n l a n d s c h e O u d h e i d k . Ve r z a m e l i n g ‘J a c o b H o n i g J z n .
J r .’, t e Z a a n d i j k .
Verslag 1925/27.
Va n D r . A. l e C o s q u i n o d e B u s s y , t e A m s t e r d a m .
Jaarverslag IX (1926) van de vereeniging ‘Hendrick de Keyser’.

II. Overgenomen van het Leesgezelschap de volgende boekwerken.
J.A.A.H. d e B e a u f o r t . Vijftig jaren uit onze geschiedenis. 1868-1918.
Amsterdam, 1928.
M a x B r u c h e t . Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie. Lille, 1927.
A.C.J. C o m m i s s a r i s . Van toen wij vrij werden. Eenige hoofdstukken uit
de geschiedenis der Katholieke Kerk in Nederland sedert 1795. Deel I.
Groningen, enz., 1928.
G. F a t i o . Genève et les Pays-Bas. Genève, enz., 1927.
L. K n a p p e r t . Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de
Nederlanden. Utrecht, 1924.
L. K n a p p e r t . Godsdienstig Nederland. Huis ter Heide, 1928.
E. W i e r s u m . Uit het Rotterdamsche gildewezen. Arnhem, 1928.
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LXII

Bijlage D.
Kasoverzicht van het genootschap 1928.
ONTVANGSTEN.

UITGAVEN.

Saldo in kas 1 Jan. f 1978.35
1928

Contributiën
genootschappen

f 278.03

Kapitaalsontvangsten f 2195. -

Administratiekosten

f 320.695

Rente Cred. en Dep. f 187.45
kas

Reiskosten

f 905.75

Rente effecten

Salarissen

f 850. -

Contributiën leden f 8238.53

Copieerkosten

f 615.20

Verkoop werken

Honoraria

f 559.92

Aankoop van boeken
en tijdschriften

f 120.075

Verzekering

f 68.55

Drukken der werken

f 7501.24

Bindwerk

f 33.50

Kapitaalsuitgaven

f 2014.38

5

f 2031.49
f 169.21

Kosten der algemeene f 228. vergadering
Diversen

f 161.10

Saldo in kas 31 Dec.
1928

f 1143.595

_____

_____

f 14800.035

f 14800.035
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LXIII

Kasoverzicht van het leesgezelschap 1928.
ONTVANGSTEN.

UITGAVEN.

Saldo in kas 1 Jan. f 161.88
1928

Aan Cred. en Dep. kas f 650. -

Saldo Cred. en Dep. f 650. kas

Verhooging deposito

f 50. -

Ontvangen van
Cred. en Dep. kas

Bodeloon

f 114.40

Contributiën lezers f 268.08

Administratiekosten

f 8.61

Verkoop van
f 120.075
tijdschriften aan het
Hist. Genootschap

Boeken en tijdschriften f 263.49

f 22.75

Saldo in kas 31 Dec.
1928

f 136.285

_____

_____

f 1222.785

f 1222.785

Rek. kap. hist. genootschap.
Effecten nominaal

f 52800. -

Effecten beurswaarde 31 Dec. 1928.

f 48246.06

Saldo in kas 31 Dec. 1928

f 1143.595
_____
f 49389.655

N.B. In het kapitaal is begrepen ⅔ van het regeerings-subsidie voor de
Parma-uitgave.

Rek. kap. leesgezelschap.
Saldo Cred. en Dep. kas

f 650. -

Saldo in kas

f 136.285
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_____
f 786.285
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LXIV

Bijlage E.
Jaarverslag van de Centrale commissie voor de historisch-statistische
kaarten van Nederland over 1928.
In dit jaar zijn verschenen:
Van de Kaart ‘De Koloniën’ de dubbele bladen ‘1619. De Archipel en het
Maleische Schiereiland’, ‘1650. De Archipel en het Maleische Schiereiland’ en ‘De
Oostindische Compagnie in 1650’ door Dr. F.W. Stapel.
Op het einde van het jaar waren nog onderhanden:
De Kaart ‘De Territoriën omstreeks 1300’ door A.A. Beekman.
De Kaart ‘De Frankische tijd omstreeks 843. Nederland met de indeeling in
gouwen’ door Prof. Dr. P.J. Blok.
De Kaart ‘De ontwikkeling der Christelijke Kerk’ door Prof. Dr. P.J. Blok.
De Kaart ‘De zeeslagen op de Noordzee en in het Kanaal’ door Prof. Dr. P.J. Blok.
De Commissie voor den Geschiedkundigen Atlas van Nederland,
P.J. BLOK, Voorzitter.
A.A. BEEKMAN, Secretaris.
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Een vijftiental brieven van Maurits Huygens aan zijn broer
Constantijn (van 20 mei 1622 tot 7 juni 1624),
Medegedeeld door Dr. M. de Haas.
Het verslag omtrent het Oud-Provinciaal archief in Noord-Brabant over 1883 noemt
dit jaar gewichtig en heuglijk, omdat toen het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch
‘verrijkt is met een schat van oorspronkelijke stukken en een enorme massa afschriften
van bescheiden, de vrucht van den arbeid van zestig jaren1).’ Deze schat is de
collectie-Cuypers, een verzameling van 320 portefeuilles en een honderdtal gebonden
deelen, nagelaten door den Heer Prosper Cuypers van Velthoven.
Prosper Cuypers, geboren te 's-Gravenhage 6 Februari 1803, overleden te Brussel
7 December 1882, was een der eersten, die zich toelegde op de geschiedenis van
Noord-Brabant en overal navorschingen deed om het ware licht daarop te doen
vallen2).
Cuypers' levensdoel is geweest: alles te verzamelen, wat van belang kan zijn voor
de geschiedenis van Noord-Brabant. Meer dan vijftig jaar heeft hij daaraan besteed.
Wat hij krijgen kon, kocht hij; vandaar de groote hoeveelheid origineele stukken,
die in de portefeuilles en afzonderlijk door hem zijn nagelaten3).
In eene van deze portefeuilles, die betrekking heeft

1) Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven. 1883, 's-Gravenhage 1884.
2) Aldus W.F. Juten in een reeks artikelen over de familie Cuypers in ‘Taxandria’, 5e jaargang,
1898, blz. 118, waar allerlei bijzonderheden over Prosper vermeld worden.
3) Zie bovengenoemde Verslagen, blz. 26.
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op het beleg van Bergen-op-Zoom, heeft de tegenwoordige Rijksarchivaris in
Noord-Brabant, Mr. J.W.P. Smit, voor eenigen tijd een vijftiental brieven aangetroffen,
dat bij nadere beschouwing bleek te behooren tot de correspondentie van Maurits
Huygens met zijn broer Constantijn.
Wat deze brieven met Bergen-op-Zoom hebben uit te staan? Ze dateeren van Mei
1622 tot Juni 1624. Bergen werd belegerd in 1622 van Juli tot October. Het is
vanzelfsprekend, dat over deze belangrijke gebeurtenis aan Constantijn, die toen te
Londen verbleef, iets werd medegedeeld. Zeer waarschijnlijk heeft Prosper Cuypers
de stukken wegens deze mededeelingen gekocht en zoo zijn er ook in zijn bezit
gekomen, waarin niets over Brabantsche geschiedenis te vinden is.
In ‘De Briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687)’, uitgegeven door
Dr. J.W. Worp1), zijn van 7 van deze brieven uit de collectie-Cuypers fragmenten
afgedrukt2). Dr. Worp heeft ze ontleend aan het tijdschrift ‘De Militaire Spectator’,
2e serie IV, 1852. Het is duidelijk, dat ze in dit tijdschrift zijn opgenomen in verband
met mededeelingen over krijgsgebeurtenissen. Maurits vertelt nl. o.a. over een
onderneming van Frederik Hendrik in Brabant, over den oorlog in de Paltz en over
het beleg van Bergen-op-Zoom.
De mededeeling van Dr. Worp in de verschillende betreffende noten, dat het
handschrift verloren is gegaan, is dus onjuist. Misschien waren de brieven in 1852
reeds in bezit van Cuypers en heeft hij de ‘militaire’ fragmenten ter beschikking
gesteld van den ‘Spectator’.
Wat nu de brieven, die hier aanwezig zijn, in hun geheel betreft, zij vooropgezet,
dat het in mijne bedoeling ligt ze uit te geven als aanvulling van de editie-Worp3).
Voor allerlei bijzonderheden verwijs ik hierom naar deze uitgave. Enkele
mededeelingen over de familie Huygens,

1) Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 6 dln. 's-Gravenhage 1911-1917.
2) Nl. in het eerste deel van genoemde publicatie, blz. 98 vlg.
3) Nl. van deel I (1608-1634). Bij citeering zonder meer doel ik op dit deel.
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die bij Worp1) veel uitvoeriger te vinden zijn, acht ik ook hier op haar plaats.
De 15 brieven, die in hun geheel of gedeeltelijk hier volgen, zijn alle door Maurits
Huygens gericht aan zijn broer Constantijn, die ruim een jaar jonger was. Maurits
was na afloop van zijn studententijd (1617) werkzaam op de secretarie van den Raad
van State, waar hij zijn vader kort voor diens dood als secretaris opvolgde (1624).
Voor Constantijn had vader Christiaan in 1620 nog geen passende betrekking
gevonden. In laatstgenoemd jaar koos hij evenwel de diplomatieke richting.
Constantijn - hij was toen 24 jaar oud - behoorde tot de jongelui, die met den gezant
Van Aerssen meegingen naar Venetië. Bij Van Aerssen maakte Constantijn zoo'n
goeden indruk, dat hij hem tot secretaris benoemde.
Als gezantschapssecretaris heeft Constantijn daarna driemaal Engeland bezocht,
respectievelijk in het voorjaar van 1621, vanaf einde 1621 tot begin Februari 1623
en in 1624 van einde Februari tot begin Juli.
Onze brieven nu zijn uit den tijd van de twee laatste ambassade's. De eerste negen
- van 20 Mei 1622 tot 29 December 1623 - vallen in den tijd van de tweede, de andere
zes - van Maart tot 7 Juni 1624 - in dien van de derde ambassade. Wat Dr. Worp van
deze brieven heeft overgenomen van ‘De Militaire Spectator’ van 1852 heb ik op
verzoek van het bestuur van het Genootschap ook hier gepubliceerd.
Over de politieke en militaire gebeurtenissen van dezen tijd vertelt Maurits
natuurlijk ook overigens een en ander. Gewoonlijk gaat het evenwel over particuliere
aangelegenheden van allerlei aard.
M. DE H.

1) Worp t.a.p. Dl. I, Inleiding passim.
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No. I1).
20 Mei 1622.
Vos dernières par Jacob Mol2) nous ont mis hors de peur de vostre indisposition
assai(?) outres les nouvelles de la bouche de Burlamachi3).
Des bottes patienzia4). Pour le drap de vostre manteau achettés en, si vous voulés:
vous l'aurés à meilleur marché là qu'icy, et à vostre retour je vous payray ce que le
mien a cousté.
Tilly n'est pas prisonnier et dorénavant les bruicts du Palatinat sont si incertainement
différents que je m'abstiens d'en toucher, de peur de mentir: mais touttefois la plus
part bons.
Burlamachi est passé par icy, mais pour la haste il n'a peu disner chés nous5).
Du Prince Henry6) on n'entend rien encore, bien que tout le monde soit en alarmes
en grande attente de la nouvelle de quelque entreprise. Et voit on que son Exe. mesme
en est impatient, et mande tout ce qui vient des quartiers de Brabant pour entendre,
jusques à nostre Gilles van 't Lanternhoff7). Il a grande quantité de cavallerie et
infanterie, et à ce qu'on dict de pétards, au moins je sçay que le pétardier, capitaine
van Picou,

1) Bij Worp No. 151.
2) Ook Worp noemt hem als overbrenger van een brief (No. 193). Zie ook No. VI.
3) Philippe B., bankier te Londen. In 1622 ging hij als betaalmeester van de troepen naar de
Paltz. Op deze reis passeerde hij Den Haag. (Zie Worp blz. 23, n. 1, brieven No. 147 en No.
149). Ook in 1616 had deze bankier aan Koning Jacob I groote diensten bewezen in de
pandstedenkwestie met Oldenbarneveldt. Zie E. Wiersum: Johan van der Veken (Hand. en
Meded. v.d. Maatschappij der Nederl. Letterk., 1911/12, blz. 184).
4) Begin Mei had Constantijn naar huis geschreven, dat hij met de schoenen van zijn broer nog
niet klaar was. (Zie brief 149 bij Worp.)
5) De rest van dezen brief heeft Worp reeds uitgegeven als No. 151.
6) Frederik Hendrik.
7) Een goed bij Antwerpen, dat aan de Hoefnagels toehoorde. (Worp blz. 98, n. 2.)
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est avecq. Passé dimanche il sortit du chasteau de Bréda iustement comme la cloche
sonna 3 heures du matin et vint le soir à Mal1), guieres fort long de là, où il attendoit
le reste de ses gents qui vindrent d'autres garnisons. C'est lentement marché pour
une entreprise, et je ne puis m'imaginer que ce soit quelque chose de tel.
Adieu. 20 May 16222).

No. II3).
30 Mei 1622.
Le lendemain que j'ay reçu vos vers - je les receus le soir à 10 heures - je les ay
envoyé à Amsterdam4), tellement qu'il n'aura tenu à moy qu'ils ne les ayent tout frais.
Je les ay leu avecq mon Père, ma Mère etc. Ils n'y entendent rien, ny moy non guieres
plus, qui ne scay dorénavant qu'admirer ce qui vient de vous: à la façon qu'on s'estonne
du langage estranger de quelque Indier, Turcq ou Frison pour le moins et dire pour
tout jugement:
Maer hoe drollich gaet dat5).
Grotius6) a mis en lumière un poème: Bewijs van den waeren Godsdienst: bien
long, je le vous envoyray par la première occasion et moins coustable.
En7) attendant voycy des nouvelles du Palatinat. Des Grisons en avons nous de
fort bonnes, dont Léopold8) ou les siens ont esté eu chassés à coup de baston. Vous

1)
2)
3)
4)

Een plaatsje bij de Nederlandsch-Belgische grens.
In dorso staat aangeteekend als datum van ontvangst: Ult. May 1622.
Bij Worp No. 154.
Vermoedelijk het gedicht, dat Constantijn gezonden had aan Anna en Tesselschade Roemers
en aan Hooft. (Zie Worp, blz. 103, n. 1.)
5) 8 Juni schrijft Constantijn aan zijne ouders: ‘Je me ris de la difficulté qu'on trouve en mes
compositions.’ (Worp, No. 155.)
6) Zie Te Winkel: Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, II1 blz. 16 vlg.
7) Vanaf ‘En attendant’ tot ‘lachrymae’ heeft Worp reeds gepubliceerd als No. 154.
8) Aartshertog van Oostenrijk.
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les aurés entendu cy devant. Après le département du Ducq de Brunswyck1) sa partie
a réoccupé le stift Paderborn, qu'auparavant il avoit pris; les nouvelles en sont rien
aujourdhuy. C'est peu de chose. Mais non pas de la rendition de Lunen2) et Onna2) au
comte van den Bergh3).
A Lunen commandoit un lieutenant d'un capitaine van Eggels de nos gens; il l'a
rendu sans coup férir, ny d'un ny d'autre costé. Il a esté mandé samedy par lettres
expresses pour se venir présenter devant le Conseil; nascetur ridiculus mus, scilicet
à la façon de Pythan4), dont la cause traine encore jusques à ceste heure. Cependant
le monde se gouverne par exemples, ct hinc illae lachrymae.
Mon Père commence à fort désirer vostre retour, aussy fayje pour tout le peu
d'apparence qu'il y a. Cependant satisfaicts nous par lettres tant que pouvés et comme
vous faictes. Adieu. 30 May5).

No. III6).
Juli 1622.
Frello, Depuis 9 iours je suis icy de retour d'Utrecht et d'Amsterdam où j'ay laissé
tout en bon estat. D'Utrecht j'ay apporté 100 fs. escheus le 1 d'Avril passé. Sypenes7),
qui sera icy dans peu, verra s'il pourra extorquer les aultres 100 eschues le 1 de ce
mois. Les nouvelles du Palatinat pas trop bonnes - je dis celles du Ducq Christian -8)

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

Christiaan van Br. streed aan de zijde van Frederik van de Paltz.
Plaatsen in Westfalen.
Plaatsen in Westfalen.
Hendrik van den Berg, toen nog in Spaanschen dienst.
P. had in Januari 1622 Gulik aan Spinola overgegeven. Daarna was hij gevangen genomen,
maar ten slotte vrijgesproken. (Worp blz. 99, n. 5.)
Constantijn heeft dezen brief 6 Juni 1622 ontvangen.
Zie bij Worp No. 180.
Cornelis van Sipenesse, zeer bevriend met de familie Huygens. (Zie Worp, blz. 5, n. 7.)
Christiaan van Brunswijk.
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vous auront donné l'alarme piéça. Basta qu'elles pourroyent estre pires et de mon
povre iugement je iuge qu'il a beaucoup faict d'estre passé comme il est, et qu'il y a
plus de faulte à sa partie de ne l'avoir plus endommagé, qu'à luy de dommage. Il a
tousiours marché en fort bon ordre et continuellement présenté la teste à l' ennemy,
tellement que tout le dommage qu'on luy a peu faire n'est qu'à la queue de son
arriére-garde. Dieu mercy qu'elle n'y est toute fricassée et plus, et qu'il est luy avec
toute sa cavalerie sauvé et le principal du gros de son infanterie avecq le Roy1). D'où
- les deux armées2) estant si près l'une de l'autre - l'on attend en impatience l'extrémité
d'une bonne ou telle nouvelle qu'il plaira au Dieu des Armées. Je vous escris de la
secretairie.
Du Comte de Levesteyn3), qui seroit noyé dessous le pont dans le Meine, du Baron
de Vleckesteyn, du Comte de Stirumb4) les apparences donnent encore quelque espoir:
du contraire je plains la povre Comtesse nouvellement mariée.
........5) Moy pour ceste fois et Adieu. VI..5) Juillet6), Mercredy......5) vous saluent et
tout ce qu'il y a de com[pagn]ie icy, où je suis.

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

De Koning van Bohemen, Frederik van de Paltz.
Zie Worp blz. 163.
Commandant van een regiment. (Zie Worp, blz. 121, n. 3.)
Welke van Stirum hier bedoeld wordt, kan ik niet uitmaken.
Onleesbaar door een scheur in het handschrift.
Onleesbaar door een scheur in het handschrift.
Worp vermeldt iets over dezen brief (No. 180) en zegt verder in de betreffende noten, dat
hij niet gedateerd is en dat de berichten doelen op den slag bij Fleury (29 Aug.) tegen Don
Gonsalvo de Cordua. De Militaire Spectator (2e Serie IV 1852 blz. 459) brengt echter een
en ander in verband met den slag bij Höchst (Juni) en m.i. terecht, daar de brief gedateerd is
Juillet. Tevens spreekt Maurits in een schrijven, dato 15 Juillet (brief 163 bij Worp), van ‘2
grandes armées, dont j'ay dict en ma dernière.’ Worps brief No. 180 dient voor No. 163
geplaatst.
5) Onleesbaar door een scheur in het handschrift.
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No. IV1).
15 Juli 1622.
Si le train de vos affaires s'avance encores comme en vos dernières, celle cy pourroit
estre ma dernière2). Dieu le veuille, et comme vous me cognoissés, depuis que j'ay
vostre retour en teste, je ne sçaurois que vous attendre en impatience. Derecheff ma
Mère se porte du tout bien, grâce à Dieu: il luy viendra bien à propos pour un peu
bien de peine que nos gasten d'Amsterdam - ils sont à la veille de venir - luy vont
donner.
Du publicq3) vous sçaurés désia que n'estant possible que ces 2 grandes armées,
dont j'ay dict en ma dernière, eussent plus longtemps de quoy s'entretenir si près l'une
de l'autre, et longtemps en un mesme quartier, le Roy4) après avoir pourveu selon ses
moyens à ses garnisons, et laissé le Furst Christian sur la place, a pris la routte de
Elsats. A ceste heure dict on qu'il est passé Strasbourg pour aller en Bavières. Autres
disent en Bohème; non credo.
Ce matin à 6 heures mon maistre me venant veoir - j'apprends l'Anglois - me dict
avoir tout à l'heure entendu d'un lacquay de la Reine5), que hier au soir il est venu
des lettres de Mons.r Veer6) à la Reine, qui tiennent que luy ou Obertraut7), ou luy et
Obertraut auroyent battu l'ennemy pensant passer le Neccar, pour s'avancer vers
Heidelbergh et défaict 4000. Depuis je l'ay ouy confirmer de bonne main.

1) Bij Worp No. 163.
2) Reeds in de brieven van Juni en begin Juli spreekt Constantijn de verwachting uit, dat hij
over 4 à 6 weken terug zal zijn.
3) Dit schrijven heeft Worp van hieraf tot het einde gepubliceerd als No. 163.
4) Zie blz. 7.
5) Elizabeth, Koningin van Bohemen.
6) Sir Horace Vere, die lang in dienst van de Staten-Generaal is geweest, heeft in dezen tijd
aan den oorlog in de Paltz deelgenomen. (Worp, blz. 84, n. 4.)
7) Een kolonel in dienst van Frederik van de Paltz.
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Vostre P.C. Hooft a un sot de frère1), grand Arminien, qui venant de France et estant
prié à disner de nostre commandant Calcar à Lillo, s'est avancé de parler mal de ce
nostre gouvernement, et de plus refusant de boire la santé de son Exc., dict plus
volontiers vouloir boire celle du bourreau de Harlem et plusieurs autres vilainies.
Calcar l'a arresté et envoyé à ses Betaelsheeren en Zélande, qui ont trouvé sur luy
diverses lettres d'Utenbogaert2), de Grotius et Stoutenburg3) en chiffre etc. Enfin le
prétexte de la folie luy a servi d'excuse, et l' ont ils laissé aller avecq bonne
réprimande, trop indulgemment.
Son Exc. est party avant hier, a dormy hier soir opt huys te Hemert4), et tout le
monde le veult avoir à force voor den Bosch; je croy qu'il y va, mais rien que pour
veoir les fortifications des nouveaux forts que nous y faisons, car pour un siège, non
venit in me; le morceau n'est pas si tendre5).
Vendredy de la secretairie, 15 Juillet 16226).

No. V7).
26 Juli 1626.
Voycy vos armoiries et puisque vous me servés à plats couverts, nihil amplius addo8).
Nostre ville de Bergues sur le Zoom est assiégée et vous en aurés désià le bruict.
Courage, il y trouvera à mordre. Elle est bien pourvue et se pourvoit de iour [à]

1) Worp (blz. 105, n. 4) merkt op, dat hier bedoeld moet worden Hendrik Hooft, die in 1621 te
Orléans was gepromoveerd in de rechten.
2) De bekende Remonstrantsche predikant. (Zie Worp, blz. 42, n. 1.)
3) Willem van Oldenbarneveldt.
4) Z.W. van Zalt-Bommel.
5) Ruim drie weken later heeft Prins Maurits een vergeefsche poging gedaan om
's-Hertogenbosch te veroveren, nl. op 9 Augustus. Zie Van Oudenhoven: 's-Hertogenbosch,
ed. 1670, blz. 217.
6) De datum van ontvangst te Londen is: 25 July 1622.
7) Bij Worp No. 167.
8) Worp heeft het gedeelte van dezen brief, dat op ‘addo’ volgt, tot ‘Les cousines Van Baerle’
als No. 167 gepubliceerd.
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aultre de grand force de vivres et ammunitions, et de grande garnison; pour celle cy,
je pense qu'il y peust estre à ceste heure enviren les 5000 hommes. Famars1) y est
dedans, outre le gouverneur Ryhove2), les ritmaistres Brochem3), van der Wel4), colonel
Hendersson5) etc., touts très braves gents, si nous en avons.
Les dernières nouvelles - nous en recevons tous les iours - portoyent que l'ennemy
préparoit ses batteries en divers endroicts. A ceste heure le monde crie d'une furieuse
sortie des assiégés avecq perte de quelque 4 à 500 hommes, du costé de l'ennemy
mille, je n'en croy rien; on en ment terriblement. Pour tout le premier il vous est allé
attacquer Steenbergen et comme fortification fort foible et sans aucun canon, l'a
emportée en fort peu de temps. Aussy est ce fort peu de chose et point hors de nostre
compte. Le fils de Meurskens, vulgo bonne mine, enseigne du commandeur de la
place Borrewater, y est tiré d'un coup de mousquet à travers la teste, s'estant avancé
trop pour tirer d'une sienne longue harquebuse et à ce qu'on dict trop paré par son
grand pennache blancq. Et personne que luy seul, c'est dommage.
Ce siège nous donne la besoigne un peu bien dure, plus de coustume. Demain nos
Seig.rs députés s'en vont à l'armée; ils ne sont que 4, pour réparation du beau mesnage
de jadis, et que des Estats Généraux, buon perme (?).
Son Exc. est à Emmerick, nostre armée by den Elterenbergh6), outre la partie qu'en
a le Prince Henry by

1) Er waren verschillende officieren van dien naam in het leger. (Worp, blz. 107, n. 5.)
2) Louis de Kéthulle, gouverneur van Bergen. (Worp, blz. 108, n. 1.)
3) Willem van de Rijt, later kolonel en drost van Bergen, in 1629 korten tijd drost van
's-Hertogenbosch. (Worp, blz. 108, n. 2).
4) Lambert van der Well reeds in de eerste helft van de 17e eeuw ritmeester. (Worp, blz. 108,
n. 3.)
5) Sir Robert Henderson. Bij het beleg gesneuveld. Zie brief No VI, blz. 14, 15.
6) N.W. van Emmerik.
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Griet1). Du commencement le monde crioit fort que son Exc. descendoit pour Bergues,
qu'il estoit à Dort, qu'il seroit bientost icy; il n'a guarde de bouger si tost et sans plus
de nécessité.
Si l'ennemy a envie de s' opiniastrer, je nous voy le modelle d'un Ostende tout
basty. Je suis bien ayse d'y avoir esté depuis si peu, pour avoir la mémoire encore
toute fraische de la situation, etc. Un grand et bel ouvrage in 't bosch, un horenwerck,
estoit parachevé, et tantum non opgenomen, comme le lendemain on les appercevoit.
Tilly, dict on, a quitté Heidelbergh, et est à la suite du Roy de Bohème, qui a pris
la route de Bavières, où il n'aura faute de rien moins que de manger etc.
De Cordua2) est encore devant Heidelbergh, j'espère qu'il s'y lassera.
Les Cousines Van Baerle3) ne sont venues que de hier soir. Elles dorment encores,
et sans cela elles vous salueroyent.
Puisque je suis à l'Anglois, comme par mes précédentes vous pourrés sçavoir,
aportés moy pour le moins des psaumes et s'il y a quelque chose d'avantage que vous
iugés m'estre nécessaire, tout vous sera rendu4).

No. VI5).
24 Aug. 1622.
2 ou 3 pacquets avons nous receu l'un sur l' autre, sans un povre mot de lettre pour
moy: touttefois je voy que vous ne laissés pas de vous souvenir de moy et notamment
en vostre dernière alla Signora Madre par Jacob Mol6), où vous traictés assés largement
une matière

1)
2)
3)
4)

N. van Zevenaar.
Zie blz. 7, n. 6.
De meisjes Van Baerle, nichtjes van de Huygensen.
Constantijn heeft dit schrijven ontvangen op 7 Augustus 1622. (Worp, blz. 108, n. 5.) Brief
No. 169 bij Worp leert ons, dat het verzonden is op 26 Juli.
5) No. 172 bij Worp.
6) Zie brief No I.
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qui me touche un peu1). Pour mon particulier je vous suis obligé du bon soing que
vous portés pour moy et per meum latus de nostre petite république privée. Vous
faictes bien et conseillés sagement.
Mais je voudroy que (vous) fussiés bien informé de l'estat de ceste affaire, ceque
de si loing et en papier vous sçavés se pouvoir faire malaisément. Touttesfois pour
vous oster de l'opinion de quelque nonchalance de ma part, sçachés que jen suis là
que de ma part: j'y faict mon debvoir et j'ay pris l'occasion de 15 iours que nous
l'avons eue icy.
Mais avec si peu d'avancement que iamais. Je croy vos besoignes de par delà ne
s'avancèrent plus lentement, tellement que par tout le plus relevé de ma belle
éloquence, je n'ay peu obtenir encor rien qu'une générale responce: communis formula
qu'on ne sçauroit se résouldre à se etc (?) et allés vous y attendre que moy qui ne
suis point orateur non que ministre, je luy aille ou avecq des paroles parées ou des
saincts passages... den Echten staet aenprysen. Outre tout cela c'est icy le mestier où
je m'entends le moins. Je ne suis point serviteur de Dames, je ne sçauroy faire du sot
et flatter et mentir où il me semble qu'il ne fault aller que j'auroy la raison et la vérité.
Je ne sçauroy me penser moy mesmes et à qui ne sçait voir de soy mesme si je vauls
ou combien, ne sçauroy me faire valoir artificiellement. Pour tout cela ne puis je
point veoir que je sois à contrecoeur et - sans vanterie - il n'y a pas la moindre
comparaison de mon procédé à celuy de cest aultre nostre ce que vous sçaviez y avoir
prétendu autrefois. Au moins on m'entend parler et gazouiler peult-estre point mal
volontiers et au moins sans se moquer de moy.
Les bonnes soeurs y ont apporté tout ce qu'elles ont peu2). Encore la S.ra Madre et
il Sig.r Padre taliter

1) Maurits dong vergeefs naar de hand van zijne nicht Susanne van Baerle. (Zie ook bij Worp
blz. 169, 174, 188.) Constantijn heeft later meer succes.
2) 10 Augustus had Constantijn geschreven:
‘Mes soeurs peuvent beaucoup faciliter l'affaire; laet se dan nu snappen dát' clapt, en houwen
haer E. backhuys hier namaels.’ (Zie Worp blz. 111.)

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

13
qualiter. Mais quoy? Tout sans la moindre responce définitive, ny de l'une ny de
l'autre costé. Enfin semiputata vitis.
Et je m'y suis trop bien embarqué pour retourner. Il y a plus de 15 iours qu'elles
sont hors d'icy. Depuis je n'y ay rien faict, car d'escrire - littera scripta - je n'en suis
point d'y aller; beaucoup moins je ne veux point ouvrir la bouche au monde plus qu'il
n'est besoing, 't is noch quaet genoch.
Sans cela, si j'y voyois quelque fondements, je n'y suis que trop porté, je prendray
doncq cet autre moyen, la viellesse, ce que ces gents là ne sçauront faire par leur
authorité, Mad.le ma personne ne le fera point. Aussy bien pour ma part, dixi et dixi
largiter.
Une autre raison de mon délay, c'est que le S.r nostre Conseilier1) depuis quelque
8 iours est là en cette grande village et pour semblable occasion: il en veult à la
seconde de nos aultres cousines, Isabella non Clara sed Eugenia.2) Je verray quel
succès son affaire prendra et me régleray après, car noste que ces deux dépendent
fort l'une de l'autre. Pour ceste aultre et elle et sa sage mère seront deux folles si elles
n'y entendent. Il n'y sera qu'encore quelque 8 iours et n'aura nullement la patience
ny le temps de s'accommoder à ces longueurs et cérémonies. Ny moy non plus, encore
s'il me la faict trop longue, je ne l'attendray pas, je suis tout résolu de tenter: faveant
modo numina et pariter d'attendre pied coye et constanter tout ce qu'il plairra à Dieu
de m'envoyer.

1) Johan Dedel, oud-gouverneur van de beide zoons van Christiaan Huygens, 1621 Raad in den
Hove van Holland geworden. Hij is 5 Februari 1623 gehuwd met Isabeau de Vogelaer. (Worp,
blz. 4, n. 1.) Zie ook blz. 15, 19, 22, 24.
2) Isabeau de Vogelaer was een nicht van Huygens' moeder. Zij was de tweede dochter van
Marcus de Vogelaer en Margaretha van Valekenborgh. Zie de geslachtslijst der familie De
Vogelaer in Bijlage F van de uitgave van het Dagboek van Constantijn Huygens door J.H.W.
Unger, (Bijlage Oud-Hollaud, 1885).
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Si pour ma part naufragium facio, bien que je n'aye point le courage assés ladre pour
ne ressentir un peu ceste picqueure, je vous conseilleroy en frère. Tentés la mesme
fortune et ou je me trompe, ou vous y courrés moins d'hazard. Nam homini homo
qd non interest, ego mecum habito et je sçay le peu que je vaulx et c'est cela qui me
met tellement ceste opinion en cervelle que bien que j'aye prou et bien fortes raisons
de croire autrement. Si ne me puis je imaginer qu'on n'aye plustost l'oeil sur vous
que sur moy. Réglés vous à l'avenant. Mais cependant aussy, si Dieu le veult,
fraternellement ne m'enviés point une meilleure fortune que je ne vaulx.
Vostre dernière alla Sig.ra Doroth.1) je la luy ay faict tenir par voye de Mad.le Van
Santen2), qui l'a envoyée à Kenenburgh3), où l'autre est depuis quelque 10 ou 12 iours.
Je continue tousiours en mon escole Angloise et dorénavant je n'ay affaire que de
vous. Mon maistre ne sçait pas assés de flameng pour m'exercer en des livres où le
flameng n'est point à costé. Sans cela je seroye piéça en l'Arcadia qu'à part moy et
avecq le dictionaire j'entends désià assai bien. Je ne tiens dorénavant mon maistre
que pour la pronunciation et j'ay une grande faulte de ne m'oser avancer au parler.
Apportés moy tousiours un livre de psaumes et siqd ultra4).
Devant que recevoir celle cy peult aurés vous désià entendu l'assault de l'ennemy
sur Bergues, d'où il a esté bravement repoussé avec perte de quelque 600 de son costé
et 100 du nostre. Le Colonnel Henderson5) y a esté tiré au travers de la cuisse, l'os
cassé, et point encore hors de danger - il est porté à son logis icy à la Haye -,

1) Dorothea van Dorp; ofschoon zij Constantijn's liefde niet beantwoord had, waren ze goede
vrienden gebleven. (Worp, Inleiding XXXI vlg.)
2) Vermoedelijk Charlotte van Santen. (Worp, blz. 45, n. 4.)
3) Slot en heerlijkheid in Delfland; eigendom van de familie Van Dorp. (Worp blz. 117 n. 5.)
4) Wat tusschen ‘ultra’ en ‘je vous prie’ staat in het handschrift, heeft Worp gepubliceerd als
eerste alinea van brief No. 172.
5) Zie blz. 10, 15.
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Kilgrev1) aussy blessé et s'est porté très bien, un capitaine Everardt et un lieutenant
mort. Il y a désià plus d'un mois qu'ils y sont devant, si n'ont ils encore gaigné un
pied d'avantage sur la ville ou sur les ouvrages. La garnison commençoit à s'affoiblir
et se lasser à force tant de travailler que de combattre, sed provisum est, et y a on
envoyé encore quelque 2000 hommes. Désormais Liertge2) y est aussy dedans, il a
eu sa patente de nous. Auiourd'huy il vient des lettres du camp de son Excellence,
qu'il a des nouvelles que le comte de Mansveldt auroit tué 5000 paysans de ceux
qu'aux quartiers de Lutsenburgh on avoit faict s'armer à sa résistance.
Je vous prie respondés et conseillés moy en mon affaire dont cy devant. De mon
costé movebo omnem lapidem et moins n'auray je point après ce mescontentement
d'avoir laissé aliquid inexpertum. Mais ne respondés qu'à moy seul et intitulés ma
lettre à moy seul.
Item comment vous plaist l'affaire de Dedel3)? Je l'y ay conseillé moy. Elle est
bonne fille et de ce que vous pourriés penser que la considération de l'aisnée
l'empescheroit, je ne le croy point. On y est trop chargé pour regarder de si près, je
m'en suis enquesté a Suseke4) et tout ouy. Je pense qu'il n'y sera pas[ma]l venu.
Je vous prie d'une chose, c'est de me renvoyer celle cy par vostre premier pacquet
pour ma sécurité. Ce sont des resveries que je ne vouldrois pas que quelqu'un.... et
dont je ne veulx pas qu'il soit mémoire cy après5).
Il y a bien 2 iours que j'ay commencé d'escrire celle cy. Entretemps le povre
colonnel Hendersson6) est mort ceste nuict entre le 23 et 24 de ce mois entre mercredi
et ioudy. Povre cavalier, il a monstré d'avoir mérité une

1) Vermoedelijk Henry Killigrew, die in 1621 kapitein werd over een compagnie voetknechten.
(Worp, blz. 114, n. 3.)
2) Waarschijnlijk Frederik van Liere, wiens familie bevriend was met de Huygensen. (Worp
blz. 114, n. 4.)
3) Zie ook blz. 13, 19, 22.
4) Susanna van Baerle. Zie ook blz. 11.
5) Tusschen ‘après’ en ‘J'ay entamé’ volgt wat Worp heeft afgedrukt in brief No 172 vanaf: ‘Il
y a bien 2 iours’.
6) Zie blz. 10, 14 en 16.
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meilleure fortune et laisse une veufve et enfans bien affligés. Et magnum in hoc
rerum statu sui desiderium. Les dernières nouvelles de Bergues sont du 21e de ce
mois, et voycy ce qu'elles contiennent par forme d'extract pour autant qu'il vous est
nécessaire de sçavoir, et permis à moy de vous en dire.
Desen nacht geleden is de vijandt aen onse halve mane - c'est celle là mesme que
dorénavant ils ont attaqué où le colonnel Hendersson eust son malheur - weder doende
geweest te aprocheren. Hebben weder, spiesse tegen spiesse, malcanderen [ge]houden
staende, soo datter eenighe van onse sijde gebroken sijn, ende eenighe musquetten.
De vijandt was doende omme de halve mane te vullen met rijs, onder wijlen wij
sterck met granaten wierpen, waerdoor sy groote schade leden, ende riepen met
geweldt: draegh aff, draegh aff. Ende dese schermutseringe heeft geduert van savondts
ten X uren tot 's morgens ten 4 uren. Wij hebben in dese schermutseringe becomen
omtrent 15 van onse dooden ende eenighe gequetste, waeronder is capitein Lovelace1),
capitein Caddel2), de vendrigh Dexter - c'est le fils de R. Dexter3), grand ingénieur et
cestuycy brave soldat - is doot gebleven.
Van desen morgen heeft de vijandt met halve cartouwen deur de huysen van de
stadt ende kercke beginnen te schieten, twelck hij tevoren niet gedaen en heeft. Dan
heeft alleene tevoren somwijlen met een cleyn falconetgen geschoten.
Depuis on a entendu que du costé de l'ennemy il en seroit demeuré quelque 3 à
400 et gents de marque parmy. Passé quelques iours on dict estrearrivé à Anvers
huictante chariots chargés de blessés. C'est un siège, qui leur coustera terriblement
de peine, de chair et d'argent

1) Sir William Lovelace, reeds in het begin van de 17e eenw kapitein. (Worp, blz. 114, n. 5.)
2) Waarschijnlijk Jacques Caddel. (Worp, blz. 114, n. 6.)
3) R. Dexter was een van de acht ingenieurs, die moesten zorgen voor de versterkingen van
Bergen. (Worp, blz. 114, n. 7.)
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et Dieu1) aydant, ils ne gaigneront rien, comme iusqu' encore à ceste heure ils n'ont
gaigné un pied tant seulement. Ce qui me donne du courage, c'est que je voy son
Excell. ne remuer point un pied pour secourir la ville; je croy qu'il n'est pas trop
marry de veoir son puissant ennemy perdre son temps et ses plus grandes forces en
lieu où il nons peult faire le moins de mal. Cependant - si credere fas est - Mansfeld
descend suivy, touttefois de loing, de Don de Cordua, qu'on dict que le furst Christian
auroit battu; je ne l'ose espérer.
J'ay entamé l'arcardia dès hier et souventefois l'insuffisance flamende de mon
maistre m'y faict me trouver court. Quid faciam? Je m'ayde parfois de Gheyn2) et
encore son explication scabreuse ne me peult contenter. Je m'accuse parfois certaine
négligence en la pronunciation. Mais désià je m'apperçoy qu'il parle son Anglois
comme son françois. Nimis Attice, en noch gaet hij weynich vast in sijn schoenen
me. Adio Sig.re Fratello. Mais touchant vostre garçon je trouve mieulx moy que vous
en preniés un françois plustost qu'Anglois, cestuycy seroit trop à contrecoer au reste
de nos gents qui ne l'entendroyent pas.
Achevé d'escrire le 24 d'Augst3). Et renvoyés moy tout cecy, je le brusleray.

No. VII4).
30 Sept.? 1622.
Vostre dernière prolixe à moy m'a esté délivrée à Amsterdam, où j'ay esté quelque
8 à 10 iours avecq nos soeurs priées à la kermesse chés ces honnestes gents qui

1) Ten onrechte leest de uitgever in ‘De Militaire Spectator’ van 1852 ‘rien’. (Worp, blz. 115.)
2) Jacob de Gheyn Snr. of Jnr., beiden schilders, met de familie H. bevriend. (Worp, blz. 16 en
22.)
3) In dorso staat vermeld: 7 7bris (Sept.) 1622.
4) Bij Worp No. 183.
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dernièrement nous ont esté veoir. On nous y a bien traicté et là dedans et partout et
de bon coeur.
Et pour mon particulier j'ay donné le second assault, où j'ay faict iustement tout
autant de progrès que Spinola1) et touts les siens. Il n'a en l'espace de 2 mois gaigné
un seul pied de terre tant seulement.
Vos avis de poinct en poinct je les trouve fort bons2). Quis, quid, ubi, cur, quibus
auxiliis, quomodo, quando, et touchant le quomodo en l'entremise de nos grizons,
fort bon. Mais de les y entremettre en la conjuncture où je me voy, ne trouvés estrange
si je ne le trouve point si bon. Et c'est le seul proffit que ce petit voyage me peult
avoir apporté d'avoir appris qu'il n'est point encore temps d'y employer ces extrémités,
si ce n'est que quant et quant nous soyons tout résolus le tenter et attendre le aut
Caesar aut nihil. Car posés le cas qu'il soit ainsy de vray, comme pour toutte excuse
et raison j'en ay peu tirer, qu'on ne sçauroit se résoudre: voire qu'on n'a point envie
de... et à qui n'est point résolu de faire, pensés vous qu'il soit à propos de dire: faictes
cecy ou cela? Or qu'il soit ainsy de vray qu'on n'y est point résolu, beaucoup
d'occurences et apparences me le font croire. La principale de touttes qu'on ne s'y
prend point à la personne, voire - et sans vanterie - luy veult on du bien, et plus, si
velles, qui ne me seroit bien séant de dire, moins de dire icy. Je ne veulx point nier
que quand on y iroit à vostre façon, je ne double point qu'on n'en puisse donner un
grand bransle. Car ou je me trompe ou tout cequi luy touche et en telle occasion luy
peult et doibt servir de conseil, seroit pour nous. Mais quoy tout cela aussy me peult
que conseiller, on n'y est qu'à soy et non à aultruy. Je sçay de fort bonne

1) Voor Bergen-op-Zoom, dat hij van Juli tot October vergeefs belegerde.
2) 12 September had Constantijn aan zijn ouders geschreven over zijn broer: ‘Men moet niet
ledig zitten bij eene zaak, die eens zoo ver gekomen is, maar flink zijn en zich niet vernederen’.
(Worp, blz. 121.)
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main que tel procédé a cy devant renversé une bonne affaire d'aultruy et qui sçaist
si point à mon bonheur?
Mais dira on doncq enfin quelle fin? Nescio, et si Dieu n'y met la main, ut det
quondam hora quod hora negat, il n'y faut point attendre d'autre fin que nous n'avons
à ceste heure. Moins insupportable d'autant que ce n'est point nostre défault qui nous
la crée, autant que nostre malheur, qui se peult changer un iour, si Dieu le veult et
patience ne nous eschappe, et quelle si grande haste avons nous?
Le scrupule que i'avois meu de vostre personne m'est désormais tout hors de teste.
La croyance m'en estoit venue par forme d'advertissement de personnes moins
parfaictement informées de tout que je ne sais à ceste heure. Pour la courtoise
présentation de vostre assistance, je vous remercie de bon coeur et ne la refuse point
en meilleure opportunité.
Je me suis aussy informé soubs main, mais bien assurément de l'affaire de nostre
r
S. Conseiller1). Tout dict, il l'aura s'il veult. Et touttefois je voy qu'il en doubte et
que c'est cela seul qui luy en défend l'essay. Je luy en parle souvent, et s'il m'en croit,
il y fera son debvoir: la personne au dedans me plaist merveilleusement et ce que je
luy en dis, n'est pas dorénavant de l'opinion que j'ay de ce que le succès de la mienne
dépendroit de son affaire. Car - et j'avois oublié de le vous dire - ces gents nostres
sont presques tout résolus, si rien n'y entrevient, de venir demeurer icy le mois de
May à venir. Chose bonne ou mauvaise pour nous? Le partement subit de ce porteur
me faict finir celle cy subitement comme voyés et je sors expressément de la
secretairie pour fermer. Adieu doncq.
Ceux2) de Bergues continuent à faire bien et l'ennemy n'avance non seulement
point, mais perd plustost. Son Excell. est descendu n'ayant laissé qu'environ 4 à 5000

1) Zie blz. 13, 15, 22.
2) Wat Maurits verder mededeelt over krijgsgebeurtenissen, heeft Worp rceds gepubliceerd als
No. 183.
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hommes sous Lambert Charles1). On attend en impatience le succès de quelque grand
desseing. Et dans Bergues tout est en ferme opinion que l'ennemy bougera dans peu.
On me vient dire que ma haste n'est pas si grande, par ainsy je m'en vay vous
entretenir encore un peu. Hier il vint les dernières de Bergues avecq nouvelles que
lundy passé nos gents avoyent faict sauter une mine avecq si bonne opération qu'elle
avoit faict crever celle de l'ennemy, qui autrement estoit preste d'estre allumée de
leur costé. Mons. Wichringen2) retourna hier du Conte de Mansfeldt, où il a esté
député avecq autres des Estats Généraulx pour le prendre en service. Après monstres
faicts il a esté trouvé fort de 5000 chevaux et entre 4 et 5000 d'infanterie, touts braves
gents et fort braves officiers. La pluspart des Reitres ont refusé les armes van voorste
en achterste qu'on leur avoit envoyé, disant n'y estre accoustumés, et d'avoir combatu
jusques là, armés en rien que pistolets et une harquebuse. La rencontre de Mansfeldt
et Cordua a esté un furieux combat3) et presques incroyable, n'y ayant en trouppe qui
n'ayt chargé 6 fois. La première charge que le vorst Christian fist, il ne retourna de
toutte sa compagnie que luy 12e, les enseignes de touttes ses compagnies y furent
tués et ce qui est remarquable une enseigne a esté relevée 14 fois et touts y
demeuroient.
Mons.r Wichringen conta comment devant 5 ou 6 iours le conte de Mansfeldt,
estant logé à Waelwyck a failly d'estre mené prisonnier à Bolducq et de ceste façon,
à ce qui m'en souvient. Ceux de Bolducq avoi[en]t envoyé quelques compagnies qui
à certain point nommé donneroyent l'alarme à un des quartiers de l'armée du conte
de Mansfeldt, cependant que aultres 25 hommes d'eslite l'iroyent

1) L.Ch. heeft aan vele krijgstochten deelgenomen; hij is in 1625 gestorven als gouverneur van
Nijmegen. (Worp, blz. 125, n. 3.)
2) Rudolf W. (1560-1646), te Groningen geboren, bekleedde vele ambten en was o.a.
afgevaardigde ter Staten-Generaal. (Worp, blz. 125, n. 4.)
3) De slag bij Fleury op 29 Augustus, die onbeslist is gebleven. (Worp, blz. 125, n. 5.)
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trouver en son logis - simple maison de paysan - et vous trouveroyent mon homme
et le mèneroyent à Bolducq. Desseing à mon advis de peu d'apparence, mais touttefois
succédé à si peu près que si le conte de Mansfeldt adverty par le sieur de Kessel1),
aussitost qu'il eust lu le contenu de la lettre, n'eust fait sonner la trompette et faict
alarme, il estoit fricassé, les susdicts 25 estant désià iusques à derrière son logis.2)

No. VIII.
12 Oct. 1622.
Depuis la délivrance de Bergues et reprise de Steenbergen rien n'est passé icy, qui
vaille la peine d'escrire, tout estant coye et entre des centaines de kijckers partis d'icy
pour Bergues ad Relliquias Danaum George3) et Carel4) avecq le Bailliu, les 2 Sixti5)
et id gns alii, à qui la vocation donne loisir de satisfaire à leur point mesprisable
curiosité, point encores retournés.
Ces iours passés il courroit un bruict que Houthain6) auroit prins la forte ville de
Damme. Bootge qui estoit a la secrétairie, comme on me le vint dire, hochant la teste
dict, Tot niet ontfanckelick voor alsnoch, et de vray c'est un faux bruict: comme du
chasteau d'Anvers qu'on crioit la Bourgeoisie avoir racheté de la guarnison Espagnolle.
Le monde est en fougue par deça et vouldroit veoir la continuation de nos feux et
son de cloches

1) Welke Van Kessel bedoeld wordt, is niet uit te maken. (Worp, blz. 112, n. 5.)
2) Constantijn heeft dezen brief ontvangen op 13 October 1622, 14 October (zie Worp einde
brief 186) klaagt C.: ‘Eerst gisteren kreeg ik den uwen van 30 September’. Blijkbaar doelt
hij op dit schrijven.
3) Vermoedelijk George Zuerius. (Worp, blz. 40, n. 7.).
4) Waarschijnlijk Carel Zuerius (Worp, blz. 94, n. 9); G. en C. zijn neven van Maurits.
5) Ook in brief 100 bij Worp wordt gesproken over een Sixti.
6) Philips Houthain, sinds 1614 bevelhebber van Sluis. (Worp, blz. 158, n. 4.)
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durare in perpetuum. On n'en a faict que trop à mon advis, et si c'eust esté à faire à
moy, j'eusse plustost redoublé la honte de nos adversaires par nostre mespris et pour
toutte enseigne de voye publique faict un iour de prières ou grâces plustost. Encores
ces fanfares au moins donnent satisfaction et courage telquel au peuple qui certes en
avoit besoing, et qu'on va prendre en ceste bonne humeur par luy faire payer les frais
vande Pecktonne, par une nouvelle imposition capitale vernacule, Hooftgelt, d'un
francq par teste sur ieusne et viel, riche et povre, ende nochtans met desen verstande
- verba textus - que les riches payeront pour les povres. Or de quels brais ils
procéderont en cest endroit, je n'en sçay rien encore. Tousiours cela portera quelque
chose et avecq peu de charge sur les particuliers. Car d'orença Gelck (?), Gelck (?)
c'est le mot du guet, et sans l'assistence de Diva Moneta comment sauvons nous un
bateau qui s'en va à fonds à force de charge? Or l'Eternel qui tout faict iustement et
qui pour ceste fois si bien nous a desveloppés, continuera de briser l'attellage des
meschants.
Il y a longtemps que je vous ay prié de me porter encores deux bas, a ceste heure
j'en vouldroye bien 4, c'est à dire 4 paires, des plus longues et estroittes par le bas.
Aussy bien les fault il un iour, et pourquoy point prendre l'occasion de ce bon marché,
je vous rendroy le tout. Le Seig.r Conseiller1) ne laisse point de m'en importuner
incessamment: si vous voulés en prendre la peine et faictes le, il n'est point tout le
monde, il en veult 4 aussy, des plus longues et ne sçauroyent estre trop larges.
Il y a longtemps qu'à sa grande importunité et la permission de ma mère je luy ay
quitté l'un des bassins et esguières que vous nous aviés envoyé, tellement que feriés
fort bien de vous pourveoir d'un aultre avant vostre retour, il payera le tout.
Nieulandt a obtenu la charge du commis Bom qui est

1) Zie blz. 13, 15, 19, 24.
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mort, un bon office et honorable. Jean van Eyckbergh1) faict son debvoir et confido
qu'il aura sa place, tellement que nous voicy sans clerck. Et on vouldroit m'induire
à nous servir d'un garçon que nous avons, ieusne, mais qui escrit assés et assés bien.
Sans aultre garçon auprès, sinon celuy que vous nous pourrés amener. Mais qu'est
ce, seroy je doncq point moy le clercq? Et encores privé de garçon, que j'ay à ceste
heure comme pour moy, si ce n'est que vous pensiés que puissions faire ensemble
d'un, vous et moy? Considérés et pensés y. En tout événement il fault qu'il me mesne
à la court et porte mes papiers tous les iours du monde, et presque ordinairement
s'assemble à l'aprèsdisnée et tout(?). 12e 8ber (October)2).

No. IX.
29 Dec. 1622?
Sig.re Frello. Comment vous va? Car je croy qu'il y a plus de 3 sepmaines que n'en
avons rien entendu ny receu de vous, sinon moy un mot par où vous me recommandiés
une povre femme3). Le S.r Vosbergen4) luy a donné une pistole, mon Père un Albertin
et Van der Mylle5) par son Excell.ce 50 frs. Reste à Van Hilten6) que je pense qu'elle
est allée trouver.

1) Eyckbergh was een vriend van de familie Huygens. In 1642 is hij Maurits opgevolgd als
secretaris van den Raad van State. (Worp, blz. 148, n. 1.)
2) Vanwege deze dateering dient deze brief in de uitgave-Worp geplaatst tusschen No. 185 en
No. 186. Constantijn heeft hem op 25 October 1622 ontvangen, op denzelfden dag als hem
het briefje (No. 188) van zijn zuster Constantia heeft bereikt, waarin zij vertelt, dat Susanna
van Baerle niets van trouwen weten wil.
3) Mogelijk Marie Caron, van wie ook sprake is in brief 192 bij Worp.
4) Gaspar van Vosbergen lid van de Rekenkamer. (Worp, blz. 156, n. 3.)
5) Vermoedelijk Adriaan van der Mijle. (Worp, blz. 242, n. 6.)
6) Antonie van Hilten, secretaris van Prins Maurits. (Worp, blz. 35, n. 9.)
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Or depuis et entretemps 3 sepmaines que nous ne recevons rien de là, nous entendons
par Steelandt1) et d'autrepart que vous estes malade, ou au moins que l'avés esté. J'en
suis en peine plus guére, ne voudrois faire paroistre céans et peult estre plus qu'il
n'est besoing. Dieu le veuille. Je suis bien ayse que Brouart2) est environ de vous, il
vous assistera bien et de bon coeur. Mais je vous supplie tirés nous du doubte, et
escrivés nous au plustost. Je croy que mon père n'en sçait encore rien. Il estoit à
Amsterdam quand Bruyninx3) le me dict au conseil.
Mon père est ores de retour et a faict et parfaict ces affaires de Dedel4). Le iour
des nopces est un Mardy, 15 ou 17 Janvier nous en serons, s'il plaist à Dieu, et nous
y trouverons Parine et son etc.
De nos affaires ne vous donnés point de peine, je ne mésestime pas vos bons et
fraternels advis: voire je vous en remercie et de coeur encore, mais de si loing je ne
sçaurois vous rendre compte parfaict pourquoy je ne les suy point si parfaictement.
Remettés vous en sensément à moy et croyés si je n'effectue rien, non sare colpa mia.
Je n'apperçoy point encore de bas, et je crains bien fort que vostre mal n'en soit
cause. Dedel4) en crie au meurtre. Il est à ceste heure à Amsterdam, d'où passés
quelque 3 iours il m'amena mon Père.
Il ne retournera point sans femme, au moins sans en avoir5). Il est en peine d'un
logis, et je pense qu'il se fera faire place en un d'où les habitants délogent avant

1) Steelandt wordt ook genoemd door Constantijn in een brief dato 4 Februari 1622. (No. 125
bij Worp.)
2) Joannes Brouart was vroeger ongeveer een jaar gouverneur geweest van de gebroeders
Huygens. Hij was in dezen tijd dokter te Londen. (Worp, blz. 2, n. 2.)
3) Vermoedelijk Nicolaas Bruyninx, de secretaris van Maurits. (Worp: Fragment eener
autobiografie van Constantijn Huygens, Bijdr. en Meded. v. Hist. Gen. 1897 blz. 14.)
4) Zie blz. 13, 15, 19, 22.
4) Zie blz. 13, 15, 19, 22.
5) Zie ook brief 195 en 196 bij Worp.
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May. C'est celuy où le conseiller Asperen1) a demeuré autrefois au bout de la
houtstrate, ioignant le pont, une maison à montée.
Je ne sçay quelle résolution vous aurés prise pour un habit d'hyver. J'ay moy une
hongerlyntge2) depuis hier, caffa noir, doublé du velour de mon manteau qui
dorénavant ne m'eust servi guires plus et n'estoit propre qu'à cela et fort bien, le drap
je l'ay faict renouveller au mieux, j'y mettray 3 bandes de satin que je voy bien estre
en train. Pour le bas et mes povres maigres genoulx à l'estoccade j'ay inventé une
sorte de bas en façon de bas de drap d'une estoffe comme le S.r Beauvais3) soûlat
porter. Mais rudes par en bas, et ainsy je les porte sur mon habit de satin dessous une
hongerline et sine calumnia. Tout cecy par avis. Vostre Ex.ce iuge si en vos quartiers
le chevalerie4) le pourroit souffrir.
I'avois escrit pour avance tout ce que dessus, quand nous recevons les vostres de
21 et 22 avecq les nouvelles5) de vostre malheur que je voy vous prendre terriblement
à coeur. Et trop certes, or je voudrois estre là pour vous dire de bouche et vous dire
par oraison que vous avés tort de le prendre si hault. Tout dict, c'est un malheur, qui
pourroit estre arrivé à quelq'un de vos maistres si bien qu'à vous, et pourquoy chargent
ils de telle charge? Cela passe le secrétariat et cur estes vous obligé en aultre service?
Mon advis. Tout service au dela de la plume vous le faiotes au dela de vostre
obligation et devoir et comme

1) Misschien Rutger Wessel, die leefde van 1566-1632. (Worp, blz. 40, n. 1.)
2) Bovenkleed.
3) Vermoedelijk Charles de Beauvais, een vroegere gouverneur van de gebroeders Huygens.
(Worp, blz. 74, n. 3.)
4) In October was Constantijn tot ridder geslagen door koning Jacob I van Engeland. (Worp,
blz. 106, n. 2.)
5) Deze brief is verloren. Uit de Sermones II vs. 116 blijkt, dat Constantijn's bediende op reis
een valies heeft verloren, waarin 200 goudstukken waren, die hem niet toebehoorden. (Zie
Worp, blz. 136, n. 3.)
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par courtoisie. Si doncq outre cela et en les accommodements vous avés faict en cecy
comme in re propria, de quoy veult on se prendre à vous? Vous y avés perdu le vostre
comme un aultre le sien, et point par vostre négligence, mais celle de vostre varlet.
A qui après avoir donné commandement si exprès, aviés vous point satisfaict? C'est
pour vous dire que estant en vostre place, je ne vouldrois point faire trop la brebis.
Ces premiers estonnements ende ontset portent leur excuse quant à eux. Mais si on
vouloit passer aultre à la raison, ou a en faire rendre raison, pourquoy aussy de vostre
costé ne la leur ferés vous entendre? Vous avés celui de vos maistres à qui vous
pouvés parler confidemment en particulier et c'est à luy qu'en particulier je
m'addresseroye. Au reste vos lettres d'une stile que la mélancholie mesme vous a
dicté, m'ont mis hors de moy. Mais, par Dieu, ne le prenés pas ci à coeur. Cela vous
pourroit causer plus de mal que je ne vouldroy vous arriver pour 10 non que 2 mille
frs. Et posé qu'il les faille rendre, sommes nous gastés par la? Vous parlés en personne
misérable. Grâce à Dieu nous aurons de quoy vivre après. Cela n'emporte pas la
troisième partie de tout ce qui entre par an.
Mon Père escrit au S.r de Sommelsdyck1), si je ne me trompe, mais je ne sçay de
quelle façon, vereor nimium submisse et si on m'en croyoit, on le feroit point. J'ay
ri quand j'ay leu que vous craignés quelque soupçon de vous, j' espère que vous en
rirés cy après. Et je voudroy veoir un homme si impudeur et desraisonnable qui y
oseroit songer tant seulement. Mais c'est vostre passion que vous met cela en teste.
Pour Dieu desveloppés vous en tant que pourrés. Puis vous estes en peine comment
faire de mon Père2) à vostre retour. Vous estes un

1) François van Aerssen, de leider van het gezantschap.
2) Evenals Maurits acht vader Christiaan Constantijn's houding minstens overdreven. Dat M.'s
vermoeden, dat Vader aan Van Sommelsdyck schreef juist was, leert ons brief 199: ‘J'escris
l'enclose a vostre premier maistre, faictes en a vostre volonté’, aldus Vader aan Constantijn
op 30 December 1622. (Zie Worp, blz. 136.)
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terrible homme. Au nom de Dieu contentés vous et ne nous ramenés rien que vous
mesmes et nous n'aurons que trop d'occasion d'en remercier le bon Dieu. Contés vous
pour rien la réputation que vous y gaignés et avés gaigné? Je la voildrois acheter
moy pour la moitié de ce que j'ay. Je suis en peine pour vostre aureille, mais Dieu
vous délivrera de tout. Vous estes trop sensible à des petites tousses et beaucoup au
dela de vostre Constanter. Je conclus le tout par un Revenés et Dieu, quand sera ce?
Le S.r de Sommelsdyck1) en donne par ses lettres bonne espérance, voire ferme
assurance à Mad.e sa femme. De façon qu'encore je ne laisse d'espérer de vous veoir
aux nopces. Ma Mère m'apporte à veoir la lettre du S.r de Sommelsdyck, elle est bien
à mon gré et servés vous en.
Des bas ne vous souciés plus que n'avés loisir. J'en prendray bien de Iones Otten
et luy rendray ceux que m'apportera. Or il est nuict. Adieu doncq mon moins
malheureux que mal passionné cadet. De mes intentions à Amsterdam ne vous en
donnés de la peine non plus que moy. Si j'y perds, j'y perdray plus de 2000 frs. Mais
vous verrés, Dieu aydant, que je ne seray pas si sot que vous. J'y feray mon mieulx
en schelm, die meer dar. Adieu, adieu, 29 December2).
Bien vous donne là le commencement d'une heureuse année et la reste chés nous.
Adieu.

X.
Medio? Maart 1624.
Sig.r Frello. S'il plaisoit à vos Excell.ces de se souvenir aengaende den Roscam, je
pense avoir trouvé une occasion d'en loger un en l'Escuirie de Bondaz. Lier3) me pré-

1) Zie blz. 26.
2) Het jaartal wordt niet vermeld, evenmin de datum van ontvangst. Brief 199 bij Worp wijst
evenwel duidelijk op 1622.
3) Vermoedelijk Constantijn van Lier. Lier heeft in dezen tijd het plan om naar de West te
vertrekken. (Worp, brief 221 en 222.)
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sente fort son palfrenier. Aussy, faict Calvart1) de qui le cheval y est logé aussy à
ceste heure.
Cela ira bien bon pour quand son Excel.ce est icy, mais l'armée estant en campaigne
il y faudra pourvoir autrement, lors comme alors.
Dien mercy qui vous le faict aborder in salvo après tant de traverses. Olim haec
meminisse invalui. Aurés vous point gaigné quelque grand Reume ou autre tel.
Courage en tout et faictes nons sçavoir quand vous pourrés de vos nouvelles. Nous
sommes bien, grâces à Dieu, je le prie qu'il soit de mesme de vous de tout mon coeur.
Si je pourrois faire quelque compte touchant le cheval, j'en parlerois à Bondaz,
qu'il me tint place: il n'en a qu'une. Adieu2).

XI.
22 Maart 1624.
Il y a longtemps que j'ay parlé avecq le S.r de Benthuysen3), qui m'a promis de ne
point laisser partir les Députés de ceste Assemblée des Estats sans avoir convoqué
vos gents et mis fin à l'affaire. Semblablement le S.r Bruyning4). C'est la vérité qu'il
est party sur les fortifications, mais devant je l'ay faict aller auprès de Benthuysen et
il m'a dict qu'il avoit donné ordre qu'en son absence ils pourroyent en faire fin, mesmes
ad numerandum. J'avoy dict aussy de la différence de la somme entre le dire de
Bruyningh et de Scotte5), le S.r de Benthuysen avoit mémoire de 400. Or nous verrons,
je luy ay recommandé suivant vostre instruction. Bruyningh vouloit aussy que vous
recommandasse son affaire.

1) Waarschijnlijk Jhr. Liever de Calvart, heer van den Bossche, luitenant-kolonel. (Worp, blz.
153, n. 2.)
2) Niet gedateerd. In dorso vermeld: 29 Maart 1624.
3) Vermoedelijk Jacob Oem van Wijngaerden, heer van Benthuizen († 1650). (Worp. blz. 67,
n. 7.)
4) Zie blz. 24.
5) Mogelijk Jacob Scotte († 1641), meermalen burgemeester van Middelburg. (Worp, blz. 67,
n. 10.)
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Ad quadrupedem 300 frs. font beaucoup de Dutes et une maigre boursse de Secrétaire
d'estat se trouvera bien empeschée à ce furnissement. Touttesfois, alle wesen moet
wesen, et copere gelt copere sielmissen. Surtout il faut veoir de ne faire point se
tromper à la marchandise.
Pour le poil je ne m'en soucie guières, blancq ou brun ou noir ou quelque autre
qui pourtant ne soit point extravagant comme vael ou quelque chose de niais comme
cela. Mais bien negro, candido un pié, stellato in fronte. Surtout retroussé1).
Pour ceste grande expédition qu'en avons nous besoing, nous nous promenons.
J'estois hier disner avecq le Recepveur2). Il n'y avoit que luy et moy. Son Frère est à
Amsterdam auprès de la Compie. Il me mena partout. Aussy en l'esenorie(?). Ainsy
je luy dis vous avoir prié de me faire avoir une bonne hacquenée, mais de ceste façon:
retroussée pour aller sans nos brides et selles. Il se print à rire et dict: ‘nous sommes
malades d'un mesme mal’. Mais où en trouver sinon à beaucoup d'argent?
Or si vous nous pouvés faire avoir quelque chose de beau et de bon, l'ayant icy
nous n'y sçaurions perdre. Mais surtout une bonne boucle. Item sans broncherie et
sans ombrage, 3 beaux points. L'Eschange, je la satisferay, après avoir la marchandise.
Item me sçauriés vous accommoder d'un bon bas de soye ou 2 à tel prix que cy devant.
Mais c'est temps assés d'y songer vers vostre retour que j'espère sera devant longtemps.
J'en voyeray chés Elsevier. Vos excuses au Pensionnaire je les feray bien, mais par
occasion. Alterner cela ne seroit pas un peu froid et contrefaict.
Du petit Kilgrew3) qu'ils se donnent du repos, il est bien et faict bien selon le
tesmoignage de l'Escuyer. Calvart4) vous en escrira.

1) Over het paard zie ook bij Worp brief No. 31.
2) Vermoedelijk Jan Doublet, ontvanger-generaal der Unie. (Worp, blz. 161, n. 3.)
3) Charles K., page van den Prins. Over Charles waren allerlei praatjes in omloop. (Zie Worp,
brief No. 220 en No. 221.)
4) Zie blz. 28.
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Vos bonnes nouvelles et celles aux Estats qui nous ont esté communiquées, donnent
beaucoup de contentement en ces quartiers. Dieu veuille qu'elles durent sine cauda
Britannica. Escrivez nous bien souvent. A Dieu je prie qu'il vous garde. J'addresseray
et ay addressé vos encloses.
J'ay si bien travaillé et sans peine que du traictement de feu1) mon père on nous a
donné les 350 eschues trois iours après son décès, item encore deux quarts d'année,
faisant en tout mille et 50 frs. Bon.
Item Mattenborch2) est venu payer 300 de la continuation de Bréda. Ma mère vous
escrit touchant Kesseler3). Adieu. 22 Mars4).
Om dict que le Prince Henry auroit dict au S.r de Valckenborg5), qui aussy l'auroit
escrit en Orange, qu'il va se marier après pasques6).
Sypenes7) est icy et vous salue, mais n'apporte encore rien.

No. XII.
5 Mei 1624.
Mon frère.
Je ne veulx doubter que n'ayés ià receu ma lettre dernière de passé quelque 15
iours par laquelle je vous ay respondu touchant le malentendu de la copie d'une des
lettres de Mess.rs les Ambassadeurs.
Vous y aurés veu que ce n'est rien et qu'on ne sçauroit

1) Christiaan Huygens was 7 Februari 1624 overleden.
2) Blijkbaar een schuldenaar van de familie H. (Zie ook den brief van Moeder aan Constantijn:
Worp, No. 221.)
3) Een familielid met wien regelingén vielen te treffen over de erfenis. (Zie Moeders brief bij
Worp, blz. 151.)
4) Zonder jaartal. In dorso staat aangeteekend: Ulto Martii 1624. Op grond van data van ontvangst
en den datum 22 Maart dienen brief 10 en 11 in de uitgave van Worp geplaatst tusschen No.
219 en No. 220.
5) Vermoedelijk de gouverneur van Oranje. (Worp, blz. 505.)
6) Ook Dorothea van Dorp schrijft dit aan Constantijn, dato 24 Maart. (Brief No. 222 bij Worp.)
Het huwelijk heeft echter eerst plaats gehad 31 Maart 1625.
7) Zie blz. 6.
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s'en prendre à moy ny à vous sans calomnie etc., la dernière copie estant venu
entremains du conseil par tont autre voye que la nostre etc. J'espère an moins que
ma lettre vous sera bien addressée et que piéça vous en serés hors de peine, qui aussy
bien ne pouvoit estre que vaine et superflue, vous y sçachant innocent. Je l'avois
addressée par Séelande, n'ayant pour lors aultre moyen de la vous faire avoir au plus
tost. Depuis je ne me suis point enquesté d'où cela nous vient, il ne vault pas sa peine.
Leeuwe1) me dict hier que vous luy avés envoyé des bas qui leur agréent
extrêmement, mais qu'ils ne sçavent à qui donner le remboursement. Item qu'ils
n'entendent pas assés vostre compte par livres, 3 sterlingen. Je luy ay diet qu'il en
escrive luy mesme à vous et luy fais sçavoir à ceste heure que j'escrìs.
Je vous ay en une de mes lettres prié de m'en pourvoir aussy. De deux paires, je
vous en prie encores et qu'elles soyent bonnes: si vous n'avés la commodité de me
les envoyer, je pense que je les pourray attendre à vostre retour.
Nous n'entendons rien de là depuis quelques iours et s'en estonne on icy, parce
que devant les dernières des Seig.rs Ambassad.rs ayant esté longtemps qu'on n'avait
rien eu de l'Angleterre. Mess.rs les Estats soupçonnant quelque closture de havres ou
tel avoyent envoyé une pincque à s'enquester de la vérité. Et elle est encore auiourdhuy
à retourner. Mons.r l'Ambassadeur Carleton2) me dict avant-hier que ce mesme iour
de la matin ayant esté à Schevelinge, il avoit ry qu'à sa demande où et pourquoy le
pincque pouvoit retarder, un zeeman luy avoit respondu: Hij en moet niet claer sijn.
Mons.r Caron3) m'est eschappé sans que j'aye eu l'honneur de le cognoistre presque
point de veue.

1) Waarschijnlijk Pieter van Leiden van Leeuwen (1592-1654). Vroeger had deze Constantijn
ook al eens verzocht om acht paren ‘beste syde hoesen van de nieuste couleuren’. (Worp,
blz. 46 en 89.)
2) Engelsch gezant in Den Haag, en wel afgezien van eenige tusschenpoozen van 1616 tot 1628.
3) Noël de Caron vertegenwoordigde de Staten aan het Engelsche hof in dezen tijd.
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J'ay [fait] faire l'espée et éperons pour Edmond1); je n'ay point encore de cheval. Nous
sommes piéça en nostre nouveau logis, où tout nous agrée extrêmenent. Eyckberch2)
vous a escrit passé quelques iours. Monsr. Carleton3) est venu voir nostre maison,
parce que par dehors il l'a tousiours trouvée la plus accomplie tant en ordre qu'en
matériaulx, de celles d'icy. Il l'a veu iusques en la cave et partout, avecq beaucoup
de contentement pour nous veoir si bien à nostre faict4).
Je ne me veulx point mesler à vous compter par le menu un malentendu entre
Mons.r de Sommelsdyck5) et Mons.r Mansart6) qui commencée à la paulme, les avoit
des mains faict aller iusques à Wassenaer pour en venir aux armes: ils sont attaints,
rammenés et accordés.
Je fais demander à la Sig.ra Dorothea7) si elle veult escrire, elle m'en avoit prié
quand j'en aurois occasion. J'oublie ma nouvelle capitale. La Sig.ra Cosina Susanna
se marie (Vogeler)8) avecq Van Uffelen9) le françois. Le mariage est faict, c'est à dire
conclu je pense, samedy passé. Il porte à Amsterdam le manteau de velour doublé
de panne. Nous y serons priés, mais je n'y vay pas. J'ay aultre affaire icy, sans quoy
je n'y serois que

1) Thomas Edmond in 1617 kapitein van een vendel voetknechten en in 1625 van eene
compagnie ruiters. (Worp, blz. 50, n. 7.) E. had aan Constantijn een horloge ten geschenke
gegeven. Als tegengeschenk wil E. accepteeren een degen en sporen. (Worp, brief No. 224.)
2) Zie blz. 23.
3) Zie blz. 31.
4) Over het huis had Maurits zijn broer reeds geschreven, dato 12 April. (Brief 231 bij Worp.)
5) Mogelijk Cornelis van Aerssen, oudste zoon van François.
6) Vermoedelijk de vriend van Huygens, Louis de Maulde gez. Mansart. Deze M. heeft
verschillende rangen in het leger doorloopen. (Zie Worp: Huygens' Gedichten III, blz. 35,
n. 6.)
7) Zie blz. 14, 36 en 38.
8) Een oudere zuster van Isabeau. Zie blz. 13.
9) Moeder Huygens noemt hem Jeronimus van Uffel in brief No. 245 bij Worp.
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volontiers. Le cousin George1) vous prie de vous souvenir à luy respondre.
Calvart2) et Lier3) me demandent tout à ceste heure, si je leur permets de venir
deieusner en ma chambre, qui est celle en nostre petite maison où l'avocat Voocht
et sa femme ont tenu mesnage autrefois4), bonne assés, mais pas trop grande. Mais
aussy sans licts. Les voylà. Adieu, ils vous baisent les mains. 5 May5), 2e de Kermesse.
Vostre frère.

No. XIII.
23 Mei 1624.
Mon frère. J'ay esté content de veoir par vos dernières de l'onziesme May6) que vous
estes content touchant la lettre copiée etc.
Les nouvelles estranges des Ambassadrs d'Espaigne ont bien donné de l'estonnement
d'icy et de l'impatience pour en veoir la continuation et succès de l'affaire. Je ne sçay
que veoir. C'est le livre des grands que la cour. Il n'est pas pour estre entendu de tout
le monde. Encore si je vous avois icy, je vous en dirois mon sot iugement que
touttefois je ne sçaurois reprouver du tout, le voyant apart moy tout différent du
commun et qui doubte qu'il ne se cache quelque grand mystère icy?
Son Excell.e est à Bréda depuis lundy avecq le Roy, Reine7) et Ambassad.rs
d'Angleterre et Venise, se promener.
Je ne vois pas volontiers aux lettres de ma mère que

1)
2)
3)
4)
5)

Neef George Zuerius had 12 April aan C. geschreven. (Worp, brief 230.)
Zie blz. 28, 29.
Zie blz. 27.
Zie den boven aangehaalden brief bij Worp (No. 231).
Zonder jaartal. In dorso staat aangeteekend 27 May 1624. Deze brief hoort in de
verzameling-Worp thuis tusschen No. 234 en No. 235.
6) Niet vermeld bij Worp.
7) Frederik van de Paltz en Elizabeth Stuart, de ‘Winterkoning’ en zijn gemalin.
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vostre charge vous pèse. Je ne dis pas que je n'y trouve de la raison en l'incertitude
où vous estes de récompense. Mais que voulés vous? Vous y estes embarqué. J'ay
songé s'il n'y auroit pas quelque remède en cecy. Vos maistres ont sans doubte si
bien à faire de vostre service qu'estants en petit train, comme ils sont et impourveus
d'aultre, ils ne sçauroyent se passer de vous nullement.
Je commencerois doncq à faire de la difficulté à bon escient, à négliger mes affaires
et de nostre maison que vous sçavés bien requérir vostre présence icy; notamment
par l'occupation de ma charge qui me tranche à moy de la besoigne assés. Et tout
pour leur service et tout sans apparence de quelque guerdon dont mesmes iusques
icy vous ne vistes oncques maille pour tout celuy que vous avés faict cy devant.
Je leur prierois d'y donner ordre ou vous satisfaisant là de vos vacations, in
promptis, ou bien escrivant aux Estats-Genaulx que ayants extrêmement à faire pour
avancer de leur commission de vous qui avés oultre l'habilité de l'addresse en ceste
cour etc. Et par conséquent ne se pouvants passer de vostre personne, ils ne voyoient
de vous y retenir plus avant en telle incertitude de condition que partant ils veulent
y pourvoir, estant bien raisonnable que ny vostre travail d'àprésent, ny vos bons
services du passé demeurent irrécompensés. Je ne voy pas quelle difficulté ils puissent
faire ou en l'un ou en l'aultre. Et si j'estois en vostre lieu - mon advis - en cas de refus,
je ne seroy mesme pas longtemps à me résoudre.
Car en fin que sera ce, si vous faicts tout pour rien? Une povre chaine d'or, ce n'est
pas la moitié de ceque vostre travail et service mérite.
Et qui sçait combien durera ceste ambassade. Cependant vous pouvés penser qu'on
a bien à faire de vous, notamment la bonne mère qui ne sçauroit se donner du repos
et pense que le particulier se néglige par ceque vous n'y estes point. Elle s'empêche
au mesnage et à la maison n'en fie, qui luy donne de l'inquiétude assés. Et moy je ne
sçaurois faire tout.
Il ne fault point feindre ny prétexer des raisons de
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vostre retour pour contenter le monde. Ceste cy est suffisante et véritable que par la
mort de mon père, on a trop à faire de vous icy pour nous laisser aller à des affaires
d'autrui.
Vous trouverés tout cecy estrange voire vous en fascherés vous. Mais je ne dis
que mon advis et comme je scay que ma mère aussy le trouveroit très bon et je
vouldrois la veoir contentée. Résolvés vous franchement et sans vous fascher, si
sapis, ou de retourner ou de ne faire désormais rien pour rien. Avés vous pas de quoy
vivre icy, grâce à Dieu, et en repos et en réputation: pourquoy doncq vous donner
de la peine sans guerdon, voire sans gré?1)
Je ne fais que pousser Bruyningh2) tout les jours. Et cependant je n'ay rien que
paroles, je m'en vay encore derecheff auiourdhui chés Benthuysen3). Et au moins il
ne tiendra pas à moy qu'ils ne vous contentent.
Edmond4) m'avoit donné une bonne petite hacquenée noire, assés belle, cheval
entier, mais il cloche et ne se veult point guérir. Je le luy rendray et me pourvoiray
d'un aultre. C'est une chose fascheuse d'avoir un cheval et de n'en avoir point: le plus
beau temps de l'aunée se passe, si vous y estiés, nous nous pourrions promener.
George5) a receu vostre cuir et vous remerciera etc. Ne me pourrés vous pas [envoyer]
un bon bas ou deux, je le vous recommande derecheff.
Au moins si vous imaginés que l'Ambassade pourroit

1) De aanhef van Moeder's brief, (No. 241 bij Worp) ook dato 23 Mey) is: ‘Bruer, hetgeen u
broeder u hier schrijft, daer en wil ick niet, dat ghy u in 't minste mede quelt, want wy hebben
tsaemen die propoosten soo gehadt; duncket u niet goet, soo en is 't niet geseydt, maer ick
wil u dat wel seggen, had ick geweten, dat die reyse soo lang sou aengeloopen hebben, ick
en sou der niet in geconsenteert hebben’...... En verder:.... ‘Maer 't ging soo haest te werck,
dat me nivers afspreken en mocht’.
2) Zie blz. 24, 28.
3) Zie blz. 28.
4) Zie blz. 32.
5) Zie blz. 21, 33.
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bien durer, résolvés vous. Vous donneriés du repos à ma mère et grand contentement
à nous touts. Je ne voudrois pas vous conseiller du moindre praeiudice de vostre
réputation, mais aussy ne fault il pas se lier à de la paille. Considérés bien tout, mais
sans vous ennuyer.
Pour Dieu, la Sig.ra Dorothea1) vous escrit.2) Elle me dict que vous avés un Rheume.
Je veux espérer que ce n'est rien de plus. Si vous estiés icy peu devant ou après
Pentecoste - je ne le sçay pas - vous seriés des nopces, dont je ne seray point à
Amsterdam. La Sig.ra Dorothea s'y en va. Le bon Dieu vous garde. Votre bon frère.
23 Mey3) ieudy.

No. XIV.
27 Mei 1624.
Mon frère. L'enclose de la Sig.ra Dorothea est demeureé4) icy pour ne faire poinct un
pacquet trop grand, passé peu de iours que ma mère5) vous escrivast et moy assés au
long. Je persiste encore à mon intention d'alors de vous veoir retourné plustost que
de demeurer en l'incertitude d'une condition comme la vostre ou bien de tascher à
vous asseurer par l'un ou l'autre moyen que je vous ay proposé.
J'espère au moins que nos lettres seront bien addressées. Je les addressay par
Seelande par Mr. Willem Colnel, je m'asseure qu'il n'y a jamais faute.
En changeant de mesnage ma mère a gaigné un Rheusme. Cela luy faict derecheff
forcer flegmes. J'espère que ce ne sera rien.

1) Zie blz. 14, 32 en 38.
2) Deze brief is ook gedateerd: 23 May. (Worp, No. 242.)
3) Zonder jaartal. In dorso staat aangeteekend: Ult. May 24. Op dezen brief doelt Moeder
duidelijk in No. 241 bij Worp. In de verzameling-Worp hoort hij thuis tusschen No. 241 en
No. 242.
4) Vermoedelijk brief No. 242 bij Worp. Zie boven.
5) Brief No. XIII.
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En voycy un aultre de Hubert1), qu'il me recommande de vous faire tenir au plustost.
J'entends que la Dame Kilgrew est partie de là. J'en suis marry de vostre part, vous
y avés perdu un bon passetemps2). Le Capitaine Kilgrew3) m'a asseuré de vostre santé,
disant vous avoir veu passé 3 sepmaines. Mad.e Vosbergen4) sçait à dire que peultestre
les Seig.rs Ambassad.rs vos maistres et vous seriés désià en chemin de retour. Je ne
le puis croire, mais je le souhaitte. Ma mère a bien affaire de vous en nos affaires,
auxquels moy je ne puis si bien vaquer.
Son Ex.e est retourné de Bréda ou il a faiet avecq le Roy et la Reyne5), Ambassad.rs
etc. un plaisant voyage d'esté, avecq beau temps.
Dieu vous tienne en sa saincte garde et vous nous ramène bientost. Au moins si
vous coniecturés que l'ambassade pourroit bien durer, vous pouvés considérer que
nos affaires particulières ne vous donnent nullement le loisir d'en entendre la fin.
Eyckbergh6) n'a encore rien pen sçavoir touchant la rélaxation des prisonniers. Il
en sçaura plus la prochaine fois.
Adieu. Vostre bon frère.
27 May 1624.7)

1) Misschien Antonie Hubert, een rechtsgeleerde, vriend van Constantijn. (Worp, blz. 18, n.
1.)
2) Constantijn genoot in het huis van de familie Kilgrew veel vriendschap. (Worp, blz. 93, n.
3.)
3) Henry Kilgrew was sinds 1621 kapitein over een compagnie voetknechten. (Worp, blz. 114,
n. 3.)
4) Vermoedelijk de vrouw van Gaspar van Vosbergen, lid van de Rekenkamer. In een brief
(No. 225 bij Worp) aan Constantijn noemt Moeder dezen naam ook. Blijkbaar waren de
Vosbergen goede kennissen van de familie Huygens. (Worp blz. 156). Zie blz. 23.)
5) Zie o.a. blz. 33.
6) Zie blz. 23, 32.
7) 7 Juni d.a.v. ontvangen. Deze brief hoort thuis tusschen No. 242 en No. 243 bij Worp.
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XV.
7 Juni 1624.
Monsieur de la lanterne. Nous vous attendons de iour à aultre touttesfois par occasion
de ce messager. Je vous fais encor ce mot pour vous dire que de l'indisposition de
ma mère, dont je vous ay adverty par 2 ou 3 précédentes.
Il est encore fort en un mesme estat, sçavoit quelle décharge force flegmes et est
assés faible. J'espère que vostre retour aydera à la guérir.
Le Prince Henry part demain parce que l'ennemy commence à remuer in de
bovenquartieren comme d'ordinaire. Nous faisons publier vry legher1).
Mad.le Dorp2) est encor aux nopces3) dont hier ieusdy fust le 3e tour. Je vous donne
le bon iour et vous attends. 7 Juing4).
Nous avons eu icy une commotion vel quasi pour l'imposition du beurre et nous
voycy derecheff avecq 2 comp.ies estrangères, celle de Morgan5) et une autre. A
Harlem il est allé pis, autrement à Amsterdam, mais tout est appaisé. Je n'ay pas loisir
d'en discourir. Adieu.

1) Deze en de vorige zin zijn reeds gepubliceerd in ‘De Militaire Spectator’, 2e serie IV blz.
454. 1852.
2) Zie blz. 14, 32, 36.
3) 4 Juni zijn Susanna de Vogelaer en Hieronymus van Uffelen getrouwd. Zie den brief van
Dorathea van Dorp aan Constantijn. (No. 242 bij Worp.)
4) Dit schrijven is 13 Juni 1624 aangekomen. Het dient bij Worp geplaatst tusschen No. 244
en No. 245.
5) Vermoedelijk Charles Morgan. Deze commandeerde een Engelsch regiment in Staatschen
dienst en was van 1633 tot 1642 bevelhebber van Bergen-op-Zoom. (Zie Dagboek, blz. 54.)
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De privileges voor de Engelsche natie te Bergen-op-Zoom, 1469-1555,
Medegedeeld door T. Sj. Jansma.
In het verdienstelijk werk van Georg Schanz, ‘Englische Handelspolitik gegen Ende
des Mittelalters’, vinden wij onder de ‘Urkundenbeilagen’ een stuk afgedrukt, waarin
een vreemde passus onze aandacht trekt. Het is een privilege, door den Heer en Stad
van Bergen-op-Zoom op 16 Mei 1470 verleend aan de Engelsche kooplieden1). De
aanhef van dit stuk begint n.l. aldus: ‘Universis et singulis presentes literas visuris
seu audituris, nos Joannes, dominus temporalis territorii et oppidi de Bergis supra
Zonam, de Grauberghen, de Waelhum, etc. baro, aurei velleris serenissimi
Hispaniarum regis decurio’, etc. Het allerzonderlingst anachronisme, dat in de
laatstgenoemde kwaliteit van den Heer van Bergen-op-Zoom ligt opgesloten, springt
in het oog. Immers, we kunnen aannemen, dat Heer Jan, - naar de dateering moet
het Jan ‘met de Lippen’, Johannes Labeo (1431-1494) geweest zijn2)-,

1) G. Schanz, Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters, 2 dln., Leipzig 1881. Het
door ons bedoelde charter staat in het 2de deel, op bladz. 170 e.v.v.
2) Uit de talrijke genealogieen van de Heeren en Markiezen van Bergen-op-Zoom zij hier
verwezen naar den stamboom, voorkomend op bladz. 91 en 92 van het 6de boek van Pontus
Heuterus, Rerum burgundicarum libri sex, Hagae-Comitis, 1584. Verder naar C.F. Butkens,
Trophées tant sacrés que prophanes du duché de Brabant, La Haye, 1724, t. I, p. 656-657.
Vgl. ook: W. Moll, De rechten van de Heeren van Bergen-op-Zoom, Acad. proefschr.,
Groningen, 1915, bladz. 9 en J. Cornelissen, Uit de geschiedenis van Bergen-op-Zoom in
de 15de eeuw, Den Haag, 1923, bladz. 27-28.
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Ridder van het in 1429 ingestelde Gulden Vlies was1). Maar, in 1470 regeerden in
Spanje: in Castilië, de beruchte Hendrik IV (1454-1474) en in Aragon, Johan II
(1458-1479), beiden vorsten, die toch in geen geval Grootmeester van de
Bourgondische Vliesorde zijn geweest. Bovendien kan in dezen tijd op de gescheiden
koninkrijken bezwaarlijk de collectieve naam ‘Hispaniae’ worden toegepast. Van
‘Spanje’ in dien zin kan eigenlijk pas gesproken worden in 1516, als Karel V, na den
dood van Ferdinand den Katholieke van Aragon, deze koninkrijken in personeele
unie vereenigd heeft. Dan krijgt het verband, gelegd tusschen de Bourgondische
ridderorde en Spanje, ook pas beteekenis2).
Van deze, voor 1470 onjuiste, toevoeging hadden, behalve Schanz, ook andere
schrijvers niets gemerkt3).
Schanz heeft voor den in zijn boek afgedrukten tekst het in het Britsch Museum te
Londen bewaarde hs. Cotton Galba gebruikt. Immers, dit moeten we vooropstellen,
de oorspronkelijke stukken kennen we niet. Hierdoor zal het onderzoek van de
charters, die we hier op het oog hebben, noodzakelijk een voorloopig karakter blijven
dragen, zoolang de origineele stukken uit het Archief der Merchants Adventurers
niet voor den dag zijn ge-

1) Wij zullen later zien, dat hij het niet was.
2) Prof. Oppermann maakte mij op de fout in het stuk van 16 Mei 1470 opmerkzaam, waarvoor
ik hem hier gaarne dank zeg. Van hen, die mij inlichtingen verstrekten of op andere wijze
hielpen, wil ik in 't bijzonder dank brengen aan de heeren Dr. W. Moll te Den Haag, J.H.E.
Asberg, Gemeente-Archivaris te Bergen-op-Zoom en Oskar de Smedt te Antwerpen.
3) Zoo Dr. J. Cornelissen in zijn proefschrift, het reeds door ons aangehaalde werk. Voor Schanz
zijn de omstandigheden verzachtend (zie noot 1, bladz. 85, hierachter). Deze schrijver heeft
als baanbreker buitengewoon verdienstelijk werk geleverd; toch meenen wij voorzichtigheid
te moeten aanbevelen bij het gebruik van zijn ‘Urkundenbeilagen’. Zijn lezing van de
eigennamen is onbetrouwbaar. Daarbij zijn zijn oplossingen voor de afkortingen vaak niet
gelukkig.
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komen. Of ze ooit zullen gevonden worden, blijft hoogst twijfelachtig1).
Ons onderzoek, begonnen met den aanhef van 16 Mei 1470, breidde zich al spoedig
over andere stukken uit, die in nauwen samenhang met het genoemde privilege bleken
te staan. Cotton Ms. Galba (B XI) stond niet tot onze beschikking, dan door een
enkele foto. We vonden nog een afschrift in een privilege-boek van de Commissie
van Breda in het Algemeen Rijksarchief, en wel nr. 1083 (voortaan aan te halen als:
C.v. Br. 1083). Verder in het Stadsarchief te Bergen-op-Zoom in Privilegie-boek C.
Deze handschriften zijn alle drie moeilijk te dateeren. Ze stammen alle uit de 16de
of 17de eeuw. Privilegie-boek C lijkt, naar de hand te oordeelen, het jongste. Dit zou
zelfs misschien ± 1650 te stellen zijn. De stukken, die er in voorkomen, loopen tot
bijna 1600. Nauw verwant met Privilegie-boek C is C.v. Br. 1083, waarschijnlijk
afkomstig uit het oude archief der Markiezen van Bergen-op-Zoom. Als voorbeeld
van die verwantschap kunnen wij geven, dat in C.v. Br. 1083 een oorkonde, gedateerd
1480, voorkomt in een redactie van 1519. Nu is dit stuk later opnieuw verleend in
1555. Daarbij zijn een aantal bepalingen geschrapt. Bij die, toen vervallen, bepalingen
is, in C.v. Br. 1083, in margine geschreven: ‘vacat’. We vinden den tekst in C.v. Br.
1083 in het Nederlandsch, in 1555 werd hij echter in het Latijn gegeven. Toch vinden
we in Privilegieboek C, dat overigens dezelfde reeks stukken in een redactie van
1519, evenals C.v. Br. 1083, geeft, het stuk van 1480, zònder de in 1555 geschrapte
bepalingen, maar

1) Richard Ehrenberg sprak zich in zijn boek ‘Hamburg und England im Zeitalter der Königin
Elisabeth,’ Jena 1896, op bladz. IV met groote beslistheid voor Mercers' Hall te Londen als
tegenwoordige verblijfpaats van het archief uit. De toegang werd hem echter geweigerd.
Prof. W.E. Lingelbach te Philadelphia berichtte mij echter, dat in Mercers' Hall niets van dit
archief te vinden is. Mijn meening over dit vraagstuk heb ik in een kort artikel uiteengezet:
‘Het Archief der Merchants Adventurers en de Groote Brand van Londen in 1666’ (Tijdschrift
v. geschiedenis, 44ste jaargang, 1929).
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wèl in het Nederlandsch. Daaruit concludeeren we, dat in Privilegie-boek C de stukken
uit C.v. Br. 1083 zijn overgenomen, terwijl daarbij de bepalingen, waarnaast in
margine ‘vacat’ stond, zijn weggelaten. Nu loopt het hs. C.v. Br. 1083 slechts tot
1519, de hand is misschien ouder dan die van Privilegie-boek C. Over den
ontstaansdatum van Cotton Ms. Galba B XI kunnen wij evenmin iets zekers zeggen.
In ieder geval komt er de aanhef van een privilege van 1555 in voor1). De hand zou
17de eeuwsch kunnen zijn, doch waarschijnlijk vroeger dan die van Privilegie-boek
C. Om redenen, die we straks nader uiteen zullen zetten, hebben wij aangenomen,
dat de tekst van C.v. Br. 1083 en Privilegie-boek C ouder is dan die van Cotton Ms.
Galba B XI, dus, dan de tekst van Schanz. Nu bovendien C.v. Br. 1083 ouder blijkt
te zijn dan Privilegie-boek C, door het door ons aangehaalde voorbeeld en door het
schrift, citeeren we bij voorkeur C.v. Br. 1083.
In de bespreking zullen betrokken worden het stuk, gedateerd 16 Mei 1470, waarvan
we zijn uitgegaan, verder een charter van 17 September 1469, van 1480 en van 16
Mei 1519, alle bij Schanz afgedrukt in het tweede deel op bladz. 170, e.v.v. Wij
zullen van de drie eerstgenoemde charters drie redacties leeren kennen: de eerste uit
het jaar, waarop ze gedateerd zijn, een tweede van 1519 en een derde van 1555. We
zullen deze, naarmate we ze in een handschrift kunnen vaststellen, resp. A, B en C
noemen. Van de oorkonde van 1519 komen dan twee lezingen voor, die van 1519
(A) en die van 1555 (B).
We zullen ons onderzoek aanvangen met een poging, de personen, die voorkomen
in den door ons gewraakten aanhef van het charter van 16 Mei 1470, te dateeren.
Allereerst de beide genoemde oorkonders: de dadelijk

1) Deze aanhef wordt, met de daarbij behoorende nieuwe bepalingen, hierachter als nr. V van
de privileges afgedrukt. Schanz vermeldt, zooals ik later ontdekte, het charter van Mei 1555
in dl. I, bladz. 106, wat begrijpelijk is, omdat hij zijn stukken aan Cotton Ms. Galba ontleend
heeft.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

45
in het begin genoemde Heer Jan, terwijl verderop sprake is van zijn vader: ‘per
nobilem et generosum dominum Joannem, - - - - -, predecessorem ac genitorem
nostrum.’ Welke heeren hebben nu, direct op elkaar volgend, den naam Jan gedragen?
We vinden er drie. Om verwarring te voorkomen, nemen we hier voor een oogenblik
de rangcijfers, die Butkens in den door ons aangehaalden stamboom aan de genoemde
heeren Jan geeft, over. (Deze rangcijfers loopen in de verschillende stamboomen
uiteen.) Het zijn de volgende: Jan IV, Heer van Glimes, 1418-1427; Jan V, Heer van
Glimes, ‘met de Lippen’, 1427/'31-1494; Jan VI, Heer van Walhain, Wavre, etc., die
al sinds 1481 het bewind min of meer van zijn vader had overgenomen. De oorkonden,
uit den tijd tusschen 1481 en 1494, worden door hen samen gegeven. Jan VI stierf
in 1532. Wanneer de oorkonder, in de intitulatio genoemd, inderdaad Jan V met de
Lippen was, moet zijn vader dus ook reeds handelsvoorrechten aan de Engelsche
kooplieden hebben toegestaan. Dat we hiervan niets weten, mag niet als bewijs voor
het tegendeel gelden. Evenwel, de heerlijkheden van den oorkonder in de intitulatio
kloppen niet met de heerlijkheden van Jan met de Lippen, in andere oorkonden
vermeld1). Wanneer dit bezwaar tegen Jan V den doorslag zou geven voor zijn zoon,
dan worden we in die meening versterkt door de vermelding, op verschillende

1) In het Hansisches Urkunden Buch, Halle 1876, e.v.j., dl. IX, 66 (bladz. 33), 1464 Maart 1:
‘Wy Jan, here van Berghen upten Zoom, tot Glymez, to Pulpen, ende to Brecht’, etc. H.U.B.,
dl. X, 549, (bladz. 364), 1477 April 21: ‘Wij Johan, heer van Berghen opten Zoom, tot
Glymez, to Puelpe, tot Brecht’, etc.
De naam Pulpen, Puelpe is verdacht. In het hierachter afgedrukte stuk van 1469-'70 luidt de
naam van de heerlijkheid: Velpe; Moll noemt in zijn dissertatie op bladz. 14 en 131 ook:
Velpe.
Oskar de Smedt geeft in een artikel: De Engelsche handel te Antwerpen in de jaren 1305-1515,
(in: Bijdragen tot de Geschiedenis, XV, 2, bladz. 530, 584) op de 17de bladzijde (overdruk):
Opvelpe. Misschien is to Puelpe een verkeerde scheiding van topvelpe: te (Op)velpe.
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plaatsen, dat Jan VI de eerste Heer van Bergen was, die Vliesridder werd1).
Als vertegenwoordiger van de Engelsche Natie ziet men ‘dilectum nostrum
Joannem Heuster, gubernatorem modernum’ optreden. We konden hem terugvinden
tusschen 1 Juni 1518 en 22 Juli 1521. Voor de mogelijkheid van een vader en zoon
met denzelfden voornaam zijn geen aanwijzingen voorhanden2).
‘Arnoldum de Wernia, militem burgimagistrum’ konden wij met hulp van gedrukte
bronnen niet thuisbrengen. Wèl staat hij vermeld in het Privilegie-boek CA van het
Stadsarchief te Bergen-op-Zoom, waar voorin een lijst van burgemeesters, van 1397
tot 1546, staat. We vinden ‘Aert vande Werve’ als burgemeester vermeld in 1513,
1514 en 15193). Voor ‘de Wernia’, zooals bij Schanz, moet dus ‘de Wervia’ gelezen
worden.
‘Magistrum Jacobum de Teilingen, ejusdem oppidi nostri de Bergis pensionarum’
komen wij tegen in de Stads-

1) Baron de Reiffenberg: Histoire de l'Ordre de la Toison d'Or, Bruxelles 1830, geeft op bladz.
117 als datum van zijn inauguratie in de Orde, 17 Mei 1481. Butkens, l.l., geeft bij de
Vliesridders in den stamboom de aanduiding: ‘Chevalier de l'Ordre’; de eerste is: Jean 6.
2) Schanz II, bladz. 231: Antwerpen, 1518 Juni 1: ‘Johannes Hewster Gubernator’; Die Recesse
und andere Akten der Hansetage von 1477-1530, III. Abtheilung, Leipzig 1881 e.v.j., 7.
Band, 332 (bladz. 577): Brugge, 1520 Juli 19-Augustus 12: ‘Johannes Howeste, Gubernator
Societatis mercatorum’; bladz. 578: ‘Johannes Hewester’; 336 (bladz. 600) Brugge, 1520
Augustus 12: ‘Johannem Hewester’; 342 (bladz. 624) in § 23: ‘Johannes Hewester,
cortmeister’; 452 (bladz. 856), 1521 Juli 22: ‘Johannem Hewester, Gubernatorem Societatis
Mercatorum Anglie’.
3) Priv. boek CA, fo. 17 (vo.?): Anno 1513: H(ere) Aert vande Werve, borgh(emeeste)r buyten;
Anno 1514: idem, Borgh(emeeste)r binnen; fo. 18: Anno 1519: idem, borgh(emeeste)r binnen.
Daarna wordt Aert vande Werve tot 1546 niet meer genoemd. De onderscheiding ‘buiten’
en ‘binnen’ ziet op de twee burgemeesters van de stad met verschillende bevoegdheden, de
een ‘binnen der banke’, de ander ‘buiten der banke’. Hierover kan men meer vinden bij
Cornelissen, a.w., bladz. 46 e.v.v.
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rekeningen van Bergen-op-Zoom van 1519-'20 en wel op 18 Mei 15191).
Alle genoemde personen hebben één jaar gemeen, n.l. 1519. In de zooeven
opgesomde handschriften, waar copieën van dit charter van ‘16 Mei 1470’ voorkomen,
vinden we deze zelfde reeks van oorkonden: ‘16 Mei 1470’, 17 September 1469 (bij
Schanz = Cotton Ms. Galba B XI: 17 December 1469), 1480 en 16 Mei 1519.
De oplossing van de moeilijkheid van een aanhef van 1519 vóór een dispositio
van 16 Mei 1470 kan nu gegeven worden. In den aanhef, dien wij onderzocht hebben,
wordt gesproken over geschillen, die gerezen zijn tusschen de Engelsche kooplieden
en den magistraat van Bergen-op-Zoom, over privileges, die de vader van den
tegenwoordigen heer gegeven heeft. Deze privileges waren onbezegeld gebleven,
daarom worden ze bij dezen bekrachtigd. Aan het slot wordt gezegd, - we kunnen
hier Schanz niet citeeren, omdat die in Cotton Ms. Galba B XI een redactie van 1555
heeft afgedrukt -, in C.v. Br. 1083 en Privilegie-boek C: ‘Quorum quidem
previlegiorum primorum tenor sequitur latine, subsequentium - - antiquorum tamen
- - tenor sequitur theutonice, novorum quidem, pro nune concessorum tenor latine
addetur, prout inferius singulis in locis videbitur annotatum’. De dan volgende charters
in C.v. Br. 1083 en Privilegie-boek C

1) Stadsrekeningen Bergen-op-Zoom 1518/'19 (op den rug foutief 1517), Stadsarchief
Bergen-op-Zoom). Het jaar 1518/'19 is Brabantsche stijl, bij omrekening in onzen stijl is het
1519/'20. Op bl. 49 ro. (‘Van Reysen ende Voagiën’): ‘Opten 18ten Meye Ao. 15C18 (=
1519) het(aelt) me(e)ster Jacop van Teylinghen, pensenarius deser stat, van dat hij was in
den secreten Raedt van miinen ghenadighen Heere tot Machelen, van zekeren saken aengaende
den deeken van de scippere ende ambachte ende was huyt met sinen knecht 7 daghen dache...,.
6 sc. 5 z. - 2 lb. 2 sc. (Ik ben niet zeker, of de munten zoo goed zijn; ze hebben in dit verband
geen beteekenis. Moll, a.w., geeft op bladz. 25 e.v.v., eenige opheldering over de gebruikelijke
munten.) Jacop van Teylinghen wordt nog eenige malen genoemd, b.v. in een post van 23
Augustus 1519 (deze bladzijde is niet genummerd, doortellend moet het bl. 50 ro. zijn).
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zijn: een Latijnsch charter van 16 Mei 1470, dan Hollandsche van 17 September
1469 en 1480, tenslotte een Latijnsch charter van 16 Mei 1519. Nu wordt alles
duidelijk: dit heele complex is één groot confirmatie-charter van 16 Mei 1519. Toen
Schanz de stof voor zijn ‘Urkundenbeilagen’ bewerkte, heeft hij dit charter (evenwel
in een nog latere redactie van 1555) in zijn stukken uit elkaar genomen en ze
chronologisch op hun plaats gezet. Daarbij is, ongelukkigerwijs, de aanhef van het
stuk van 16 Mei 1519 vóór het charter van 16 Mei 1470 blijven staan1). Intusschen
staan we hier voor een, uit diplomatisch oogpunt, hoogst merkwaardig geval. Van
een dergelijk conglomeraat van oorkonden kunnen wij, behalve de aanstonds te
bespreken herhaling van 1555, geen tweede voorbeeld noemen. Een verklaring voor
deze exceptioneele gebeurtenis meenen we in het vervolg te kunnen geven.
Allereerst nu: de nieuwe confirmatie van 1555. We hebben straks, bij de bespreking
van de hss. voor de stukken van 1469, 1470 en 1480, al gezinspeeld op drie redacties.
Daarna vertelden we, dat Schanz, door de oorkonden uit Cotton Ms. Galba B. XI af
te drukken, die derde redactie, van 1555, gegeven heeft. Deze nieuwe confirmatie
hebben we leeren kennen uit een foto van Cotton Ms. Galba B XI, fo. 165 ro. (oude
nummering fo. 178 ro.). Hierop ziet men, nog vóór den aanhef, die we nu juist 16
Mei 1519 hebben gedateerd, een andere ‘praefatio’. Hierin komt de dateering Mei
1555 voor. Daaruit mag men besluiten, en foto's van dit deel van Cotton Ms. Galba
hebben de juistheid van deze conclusie bevestigd, dat hier, na dezelfde reeks
oorkonden als van 1519, nieuwe bepalingen van Mei 1555 volgen.
In dit verband zij er op gewezen, dat Markies Jan (1541/'50-1567) eind 1554, begin
1555 in Engeland is geweest, misschien in het gevolg van Emanuel Philibert van
Savoye, die toen, als pretendent naar de hand van

1) In C.v. Br. 1083 is een uitdrukkelijke scheiding op te merken tusschen den aanhef van 1519
en de dispositio van 16 Mei 1470. Wanneer Schanz dit handschrift gekend had, zou hij
misschien voor deze vergissing gespaard zijn gebleven.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

49
Elisabeth, naar Engeland ging met een groot gevolg van edelen1). Wellicht zijn toen
de handelsbelangen al ter sprake gekomen. Van deze reis wordt in de dissertatie van
Dr. Moll op bladz. 162 melding gemaakt; helaas, zonder opgave van bewijsplaatsen.
Dr. Moll was echter zoo vriendelijk mij opmerkzaam te maken op C.v. Br. 843,
rekeningen van den markies tusschen ongeveer 1552 en 1557. Hierin komt de
volgende post voor: ‘Item payé à Helweghe (in een randschrift: Heylwege),
gentilhomme escuyer de Monseigneur de Bèvre(?) la somme de cent soixante escus
soleille(?), lesquels je ast presté à mon seigneur, estant en Londres, le dernier de
décembre dernier passé. Et rembourcé le XVe de mars LIV selon Brabant - IIIC,
XXVIII L’. Blijkbaar is de markies spoedig weer in Brabant terug. Immers hij werd
tijdens de Kapittelvergadering van de Orde te Antwerpen op 27 Januari 1555 tot
Vliesridder benoemd, op 29 Januari ontving hij persoonlijk de versierselen der Orde2).
De nieuwe bepalingen van Mei 1555 zijn zeer leerzaam. Allereerst trekt de
bijzondere vorm onze aandacht. Het stuk heeft den vorm van een notariëele acte.
Beide partijen worden dus blijkbaar als volkomen gelijkwaardig beschouwd. In een
toekomstige handelsgeschiedenis van Bergen-op-Zoom zal met dit stuk terdege
rekening moeten worden gehouden. Blijkens het stuk zijn er langdurige
onderhandelingen gevoerd in Antwerpen en Bergen-op-Zoom, de vroegst genoemde
datum is 4 Mei. Beide partijen hebben tenslotte een gelegaliseerd afschrift ontvangen.
De Engelsche copie is, zooals blijkt uit het onderschrift van een Engelschen notaris,
gedateerd 19 Augustus. Het groote Engelsche gezantschap, dat de onderhandelingen
voerde, waarbij verschillende Londensche notabelen, heeft dus nogal eenigen tijd in
Antwerpen en Bergen-op-Zoom vertoefd.

1) Vgl. J.A. Froude, History of England from the Fall of Wolsey to the Defeat of the Spanish
Armada, London 1870, dl. V, bladz. 440, en uitvoeriger: L. Wiesener, La jeunesse d'Elisabeth
d'Angleterre, Paris 1878, bladz. 295, e.v.v.
2) Baron de Reiffenberg, a.w., bladz. 448, e.v.v., bladz. 453 e.v.
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We weten dus nu, dat Schanz voor de charters van 1470, 1469 en 1480 redactie C
gebruikt heeft. Bovendien kennen we voor dezelfde stukken redactie B uit C.v. Br.
1083 en uit Privilegie-boek C. In het laatste komt evenwel het charter van 1480,
zooals we straks al uiteengezet hebben, in de Nederlandsche lezing C voor. In Cotton
Ms. Galba B XI vinden we dus bovendien voor den aanhef en de nieuwe bepalingen
van de oorkonde van 16 Mei 1519 redactie B, die, althans in dien aanhef, van redactie
A (in C.v. Br. 1083 en Privilegie-boek C) afwijkt. Immers het slot van den aanhef
luidt in redactie B (bij Schanz II, bladz. 171, beneden): ‘quorum quidem privilegiorum
tenor sequitur latine’. Inderdaad volgen dan de in B nog Hollandsche charters van
1469 en 1480 in Latijnsche vertaling (redactie C). Over deze beide oorkonden valt
nog op to merken dat ze, zoowel in B als in C, hun oorspronkelijken vorm hebben
verloren. Schanz heeft natuurlijk den aanhef van 1519 voor dien van 1470 aangezien,
maar de beide andere charters missen de normale intitulatio, bij de redactie C van
1480 (Schanz) staat de dateering voorop in plaats van in het eschatocol. Het is zeker
onze taak den origineelen vorm van de oorkonden op te sporen, of althans dien vorm,
die het origineel het dichtst benadert. Dat willen we achtereenvolgens voor de reeks
1470-1519 doen.
We kunnen voor het charter van 16 Mei 1470 niet zeker uitmaken of redactie A
in het Hollandsch of Latijn gesteld was. Nu vinden we evenwel in Privilegie-boek
C, fo. 225 ro. e.v.v., een Hollandsch stuk in den vorm van een zelfstandige oorkonde,
wat het stuk, in redacties B en C gedateerd 16 Mei 1470, niet is. Dit Nederlandsche
privilege is gedateerd ‘1469’ en is gegeven door Jan met de Lippen; zijn heerlijkheden
komen overeen met die, aangehaald uit het Hansisches Urkunden Buch van 1464 en
1477. De teksten van de stukken van 1469 en 16 Mei 1470 komen, afgezien van het
verschil in taal, vrijwel letterlijk overeen. Het is moeilijk, hier een beslissing te nemen,
doch er dient op gewezen te worden, dat Privilegie-boek C ons zoo dadelijk de
redactie A voor het charter van 1480 zal leveren. Ik zou geneigd zijn
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hieruit af te leiden, da de samensteller van Privilegieboek C afschriften of concepten
van deze oorspronkelijke charters te zijner beschikking heeft gehad. In ieder geval
moet het stuk van 1469 het origineel, wat vorm betreft, het dichtst benaderen, daarom
kiezen wij het als redactie A (zie hier achter nr. II). Men kan het bezwaar opperen,
dat de data verschillen, maar het tijdsverschil behoeft niet groot te zijn. Gesteld, dat
we in dit Hollandsche stuk een ontwerp hebben, dat reeds gedateerd was: 1469. De
uitreiking van de oorkonde vond evenwel pas in het (paaschjaar!) 1470 plaats. Dan
kan op het officieele stuk de juiste datum ingevuld, op het ontwerp 1469 zijn blijven
staan1).
In onze redactie B van deze charters (C.v. Br. 1083 en Privilegie-boek C) volgt
dan het Hollandsche charter van 17 September 1469. Ook dit stuk kan niet in zijn
origineelen staat voor ons liggen. Een redactie A hebben wij echter niet kunnen
vinden. We hebben deze A in den afdruk (beneden, nr. I) slechts pro memorie
bovenaan geplaatst. Dit stuk moet deze rij van charters geopend hebben. Er wordt
aan de Engelschen beloofd, dat ze dergelijke voorrechten in Bergen-op-Zoom zullen
verkrijgen, als ze reeds in Antwerpen bezitten. Inderdaad volgt dan het stuk, in
redactie A ‘1469’, in B en C 16 Mei 1470 gedateerd, dat bijna geheel is samengesteld
uit bepalingen, ontleend aan de Antwerpsche oorkonden van 6 en 12 Augustus 1446.
Voor het charter van 1480 vinden we tekst A in Privilegie-boek C, fo. 230 vo. Ook
hier vinden we een behoorlijk gevormde, zelfstandige oorkonde, gedateerd 18 October
1480 (stukken, nr. III). In redactie B (C.v. Br. 1083) werd de aanhef er afgeknipt, in
C (bij Schanz II bladz. 175 e.v.) krijgen we een Latijnsche vertaling, bovendien werd
toen de dateering vooropgesteld en een

1) Paschen valt in 1470 op 22 April, tot dien datum loopt dus, volgens Brabantschen stijl, het
jaar 1469. Er laten zich natuurlijk andere verklaringen denken en deze verklaring heeft
allerminst de pretentie, een bewijs te zijn.
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aantal bepalingen weggelaten, ‘quaedam hoc tempore inutilia resecantes’, zegt de
aanhef van 15551).
Van 1519 kennen we redactie A in C.v. Br. 1083 en Privilegie-boek C.
Tenslotte willen we nog een verklaring voorstellen voor deze eigenaardige
stapel-formatie op diplomatisch terrein. We hebben gezien, dat de charterverleening
in 1469 in ieder geval begonnen is met een Nederlandsch stuk, van het volgende
hebben we het niet kunnen vaststellen, maar onze redactie A is in het Nederlandsch
gesteld, voor 1480 kennen we den Nederlandschen origineelen tekst. We willen er
terloops op wijzen, dat deze Nederlandsche charters, aan buitenlanders, merkwaardig
zijn. Maar dan wordt over de geschillen geklaagd tusschen de Engelsche kooplui en
de inwoners van Bergen (aanhef 1519), naar aanleiding van vroeger verleende
privileges. Het lijkt mij niet gewaagd te veronderstellen, dat het Nederlandsch in die
privileges daarbij een rol gespeeld heeft. Wellicht zijn de Engelschen door de
Nederlanders in den nek gekeken, omdat de Bergenaars profiteerden van de
gebrekkige kennis van het Nederlandsch bij de Engelschen (polyglotten zijn ze ook
tegenwoordig nog niet!). In ieder geval worden de nieuwe bepalingen in het Latijn
toegevoegd, misschien de oorkonde van 1469/'70 in het Latijn vertaald. Misschien
heeft overigens in 1519 de sanctioneering van

1) Dat het stuk in October 1480 thuis moet hooren, bewijst een post uit de Stadsrekeningen
B.o.Z. van 1479/'80 Brab. Stijl. (‘1 Maart 1479’ waarmee de rekening opent = 1 Maart 1480,
evenzoo de slotdatum ‘1 Maart 1480’ = 1 Maart 1481), bladz. 26: ‘Den 14en dach van October
gesonden mynen here den dross(aert) ende Zweer Nagel tAntwerpen byde Ingelschen metten
minute vanden tractate tusschen hen mynen (here?) ende de stat gemaect’, enz.
De vermelding in de lijst van charters, in 154⅞ in het bezit der Merchants Adventurers
(afgedrukt in Schanz II, bladz. 578, onder no. 41): ‘Item two pryvileages graunted unto the
nation by the lorde and town of Barowe, the one dated the 18. day of October 1470, and the
other dated in the yeare of our lorde God 1480’, blijkt dus onjuist te zijn: de stukken zijn van
1470 en 18 October 1480.
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nog onvoldoende bekrachtigde oorkonden den doorslag gegeven. Maar in 1555, toen
de Engelschen van het kwijnend Bergen alles gedaan konden krijgen, ontvingen ze
een volledige Latijnsche vertaling van de oude stukken. In beide gevallen wordt de
conglomeraat-vorm verklaard: de kooplui hechtten aan hun oude voorrechten en
lieten die tezamen nog eens bekrachtigen.
We hebben dus den aanhef, bij Schanz vóór het stuk van 16 Mei 1470 afgedrukt,
16 Mei 1519 kunnen dateeren, terloops hebben we op een lezing B van 1555
opmerkzaam gemaakt. Voor het stuk van 1480 hebben we in Privilegieboek C redactie
A kunnen vinden, voor het charter van 1469/'70 een origineelen vorm bij benadering.
Voor het stuk van 17 September 1469 hebben we het niet verder dan tot een redactie
B kunnen brengen.
Zooveel over de overlevering van de stukken, nu nog iets over den inhoud.
Dadelijk springt de groote samenhang met door Antwerpen verleende privileges
in het oog. Het is bekend, dat de Engelschen den handelsnaijver van de twee steden
gebruikt hebben, om zooveel mogelijk voorrechten te verwerven. Door met
verplaatsing van hun ‘court’ te dreigen, een bedreiging, die verschillende malen
werkelijk werd uitgevoerd, wisten zij den magistraat der stad naar hun hand te zetten.
Nadat in het stuk van 17 September 1469 de algemeene toezegging was gedaan,
dat de Engelschen te Bergen-op-Zoom dezelfde voorrechten zouden genieten, wordt
in de volgende privileges aan die belofte uitvoering gegeven.
In het privilege van 1469/'70 verkrijgen zij gunstige juridische bepalingen; in het
algemeen worden zij geëximeerd van de lagere rechtsinstanties. Zij kunnen op
gunstige wijze huizen huren en van de huurverplichtingen ontslagen worden. Voorts
verkrijgen zij tal van bepalingen, die hen moeten vrijwaren voor frauduleuze
handelingen van de zijde der ingezetenen.
Het privilege van 18 October 1480 brengt ons nog meer dan dat van 1469/'70 de
groote jaarmarkten van Bergen-op-Zoom voor oogen. Het bevat tal van bepalingen,
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waardoor aan de Engelschen allerlei faciliteiten worden verzekerd: een huis wordt
bij de jaarmarkten voor hen ingeruimd; een deel van de haven mag alleen door hen
gebruikt worden; het lossen van hun waren moet zoo spoedig mogelijk kunnen
geschieden. Uit de bepalingen omtrent de te bepalen accijnzen, enz. kunnen wij
opmaken, om welke handelswaar, bovenaan laken, waaraan tal van artikelen zijn
gewijd, het vooral gaat. Het laatste stuk, van Mei 1555, bevat een merkwaardige
narratio. Op eenigszins naïeve wijze wordt hier een verklaring van het verval der
handelsbetrekkingen gegeven. Het wordt daar voorgesteld, of de handelsverplaatsing
het gevolg is van een reeks misverstanden, waardoor de ‘vriendschap’ tusschen
Engelschen en stedelingen verminderd is, zonder eenig vermoeden van een dieperen
economischen en misschien wel geographischen1) ondergrond. Dit laatste stuk is ook
belangrijk voor de vele namen van Engelsche kooplieden, die er in genoemd worden.
Nog naar een andere zijde zijn deze stukken belangrijk. Ze bevestigen nog eens
opnieuw het nauwe verband tusschen handel en staatkunde. Het is niet betrekkelijk
toevallig, dat Jan van Bergen tegenover den Fransch gezinden Chièvres één der
hoofden der Engelsch-gezinde partij vormde. Immers evenzeer als de Vlaamsche
steden zich slechts staande konden houden door een stelsel van protectie tegen de
steeds sterker wordende Engelsche industrie en daarom bescherming bij Frankrijk
zochten, zoo goed was voor de Brabantsche steden, Antwerpen en Bergen-op-Zoom,
de Engelsche handel een levenskwestie2). Treffend is de volgende typeering voor de
eerste jaren van Karels regeering: ‘Der die Zeit der Minorität Karls V. beherrschende
Gegensatz der Croy und Bergues war in hohem Masse orientiert an dem
weltgeschichtlichen ökonomischen

1) Dr. J. Cornelissen in zijn proefschrift, Stelling I: ‘Bergen-op-Zoom moest den
concurrentiestrijd tegen Antwerpen verliezen door het gemis van een achterland en de
verandering in den toestand der Scheldestroomen’.
2) A. Walther, Die Anfänge Karls V., Leipzig, 1911, bladz. 17; vgl. ook bladz, 107-108 (Bergen
in 1512); bladz. 137.
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Kampf, der durch das Zurücktreten Brügges und das Aufkommen Antwerpens
bezeichnet ist’1).
Zoo zien we èn in deze privileges èn in Bergens buitenlandsche politiek een zelfde
streven naar vriendschap met Engeland, om daardoor den Engelschen handel voor
Bergen-op-Zoom te behouden.
T. SJ. J.

I.
17 September 1469.
* A: origincele, Nederlandsche tekst van 17 Sept. 1469: ontbreekt.
B: Nederlandsche tekst, in den vorm van 1519: C.v. Br. 1083, Alg. Rijksarchief,
fo. 96 vo.; Privilegie-boek C, Bergen-op-Zoom, fo. 242 ro.
C: Latijnsche vertaling van 1555: Cotton Ms. Galba B XI, fo. 182 vo. (oude
nummering), afgedrukt bij Schanz II, bladz. 174 e.v., waar ook nog een Engelsche
vertaling wordt aangehaald.

B (C.v. Br. 1083).
Dit naastvolgende articulen is der Natiën van Ingelant naer diverssche communicatiën
apart verleent geweest, alst bijden inhouden blijcken macha).
Nadat de goede notable cooplieden vander Ingelsscher naciën met hueren aenclevers
tot meer stonden hebben begeert vanden heere ende zijnre stadt van Bergen opten
Zoom, omme voorsien te wesene van eenige poincten van provisiën, die hemluden
zouden moegen bedienen ende grieflic zijn int hantiren van hueren coopmanschepen
ende

1) Walther, t.a.p.
a) C: Ante quod quidem privilegium (n.l. dat, gedateerd 16 Mei 1470) certus fuerat, articulus
separatim concessus nationi Anglicane, cujus tenor sequitur.
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anders etc. tot allen tyden binnen ende buten den Jaermercten, alst hen gebuerde
aldaer te commene, van welcken poincten tanderen tijden bijden voorss. heere van
Bergen, metsgaders den gedeputeerden vander voorss. zijnre stadt van Bergen metten
meestere ende eenigen anderen notabelen vander voorss. Ingelsscher nacie gesproken
is ende getractiert, zoe is als nu bijden voorss. heere ende gedeputeerden zijnder
voorss. stadt van Bergen metten voorss. meestere ende coopluden vander naciën
voorscr. ten slote overdragen, dat de voorss. heere van Bergen, mitsgaders zijnre
stadt den voorss. vander naciën alle alsulcke poincten bijden zelven vander naciën
overghegeven, diemen bevinden zal bij mijnen genadigen heere1) ende zijnre stadt
van Andtwerpen hemlieden verleent te zijnen gonnen - consenteren ende verleenen
zal, in alle alsulcker manieren ende voormen, als hen bijden voorss. onsen genadigen
heere ende der stadt voorss. verleent is, ende na de teneure van den brieven hem
vanden voorss. heere ende stadt daer op gemaict ende gegeven. Ende als van eenigen
anderen poincten, bijden voorss. vander naciën begeert, daer of de voorss. brieven
gheen mencioen en maecken, zal men hem die willecoren ende consenteren nae d
inhout vander instructiën ende begeerten, bij hen overgegeven. Ende zal de voorss.
heere van Bergen, mitsgaders zijnre voorss. stadt van Bergen, den voorss. vander
naciën voor hen ende huere adherenten daer aff doen hebben goede, beseghelde
brieven, in behoorlijcker voormen inde coudemerct van Bergen, nu naestcomende,
zonder langher vertreck, staende altoos deen artikel, aengaende den assisen van
alsulcken drancken, als zij binnen Bergen bringen zullen, op alsulcke condiciën, als
daer mondelinge af gesproken ende gesloten is. Alle zaken ter goeder trauwen, zonder
fraude of argelist. Ghedaen inder stadt van Andtwerpen, XVII dage in Septembrea),
anno LXIX2).

1) ‘Onze genadige heer’ is de Hertog van Bourgondië.
a) C: ...decimo septimo Decembris, etc.
2) Dat de datum 17 September 1469 goed is, blijkt, behalve uit de beide lezingen van 1519,
C.v. Br. 1083 en Priv. boek C, nog uit de opgave van charters, in het bezit der Merchants
Adventurers, afgedrukt bij W.E. Lingelbach, The Merchant Adventurers of England. Their
Laws and Ordinances with other documents, Philadelphia 1902, bladz. 278, onder nummer
11: ‘of the same (den heer van Bergen-op-Zoom) 17th September 1469’.
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II.
1469-1470 (16 Mei 1470?).
A: Nederlandsche lezing, gelijk aan het origineel, of daar het dichtst bij staande:
Privilegie-boek C, fo. 225 ro., gedateerd: ‘1469’.
B: Latijnsche lezing van 1519: C.v. Br. 1083, fo. 93 ro. en Privilegie-boek C, fo.
237 vo., gedateerd: 16 Mei 1470.
C: Latijnsche lezing van 1555: Cotton Ms. Galba B XI, afgedrukt bij Schanz II,
bladz. 172, gedateerd: 16 Mei 1470.
α: Voor-oorkonde van Antwerpen van 6 Augustus 1446 (afgedrukt in Schanz II, bladz.
162, e.v.v.).
β: Voor-oorkonde van Antwerpen van 12 Augustus 1446. (Hiervan zijn de artikelen,
die eveneens als ‘Vorlage’ voor het Antwerpsche privilege van 1 Juni 1518 hebben
gediend, aldaar bij Schanz (II, bladz. 231, e.v.v.) in de voetnoten, met ** en ††
aangeduid, verantwoord.)

A.
[fo. 225 ro.] Roerende de natie van Engelant.
Allen den ghenen, die onse letteren selen sien oft hooren, groetenisse, met kennissen
der Waerheit.
Wij, Jan, heere van Berghen opten Zoom, van Glimes, van Velpe ende van Brecht,
etc. Baender ende Ridder, maken condt als dat wij om den gemeenen oirboir ende
proffijt van onsen ondersaten ende der eerbare conversatie ende wandelinghe van
allen goeden coopluijden, ende bysundere der eerbare ende goede notabile coopluden
vander natien vanden Ingelschen ende hen aenclevene, naerustlic begherende, ende
op dat wij met hen eenen goeden dingen ende coopmanschapen, hoedanich dat die
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sijn, meer sekeren toeganck tot onser Stadt van Berghen, het zij inde merct oft daer
buijten, moghen ende selen hebben, van speciale gratie ende gonste tot hemwaerts,
met rijpen raide daer op gehadt, voer ons ende onse nacomelingen ende successeuren,
het zij heeren oft vrouwen vander stadt van Berghen voirss., alsoo verre als in ons
is, hebben wij gegeven ende verleent, ende bij dese onse letteren verleenen den voirss.
coopluden ende hen adhererenden ende aenclevenden, alsoo als sij sijn onder de
heerlicheit ende macht des coninx van Engelant, sommige pointen ende articulen,
hier onder geschreven, in maniere van promisie te gebruijcken in onse voorss. stadt,
soo wanneer ende altijt als met hairen dinghen, goeden ende coopmanschappen daer
sullen comen oft blijvena).
[fo. 225 vo.] § 1. Inden eersten verleenen wij den voorss. coopluden van Ingelant
ende hen aenclevende, de welcke wij hebben ende ontfaen met allen hueren goeden,
dinghen ende coopmanschappen in onse speciale protectie ende beschuddenisse,
alsoe dat zij van nu voirtane met allen hueren goeden ende coopmanscapen voirss.
payselick, rustelick ende vredelick comen solen moghen in onse voorss. stadt van
Bergen huer saecken, dingen ende coopmanschappen te exercerene ende te doene,
het zij in coopen oft in vercoopen, binnen mercten oft buyten de mercten, die
gemeynlick plegen ende gewoonelic is aldaer te houdene ende te hebbene. Ende
vandaer met hueren voorss. goeden, dinghen ende coopmanschapen vrij moghen te
trecken, betalende heur geleije, gelijck zij tot noch toe gewoonelick hebben geweest
te betalene1). Behoudelick, dat niet wederstaende dese onse verleeninghe de voorss.
coopluden ende huer aenclevende buijten de mercten van Berghen ende heur
verlengenisse niet en selen moghen hen behelpen oft beschudden jegens huere
principale schulden, vandaer aff dat zij borghen zijn ende fidejussoren, maer van
allen anderen schulden selen sij vrij sijn ende blijven, alle frauden ende bedroch
afgesneden.

a) Alleen in A; B: ‘Prima previlegia, per dominum Bergensem et ejus opidum de Bergis nationi
Anglie concessa’.
1) § 1 komt tot hier overeen met α, § 1.
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§ 21). Voert soo verleenen wij den voorss. coopluden ende die aen hen cleven moghen,
dat nijemant van hen en sal moghen worden genomen, oft gevangen worden gehouden
voir eenighe schult, oft bij eenige occasie van eenigher civile broken, off emenden
civilen, oft om eenighe andere saecken van gelde oft om yet, civilen saecken
aengaende, alsoe verre als de ghene, die gehouden oft gevanghen soude worden [fo.
226 ro.] heeft eenen goeden borghe, die voer hem borghe blijven wille, oft voer hem
geloven, oft anders soe vele in obstagien ende in pande stellen wille alsoe vele ghelts,
oft de wairde daervore, als die schult, daer vore hij gevangen soude worden, gedraghen
soude moghen.
§ 32). Item, dat de voorss. cooplieden oft hoir goeden, coopmanschapen oft schulden
niet en selen mogen worden genomen oft gearresteert in de voorss. stadt van Berghen
om eenighe schulden van anderen ondersaten van het Conincrijcke van Engelant oft
eenighe plaetsen hier aenclevende, maer sij moghen worden gehouwen ende
gearresteert voer heur propre eijghen schulden ende mesdaet, oft daervoer sij geloeft
hebben ende hen personelick daer vore verbonden ende geobligeert hebben, niet
wederstaende eenighe andere previlegien, die wij onser voorss. stadt off den
ingeseten(en) daer aff verleent tanderen tijden moghen hebben in contrarie hier aff.
§ 43). Item verleenen wij den voorss. coopluden ende huere adherenten voorss.,
waert, soo dattet gebeurde, dat yemant van hen, dien den anderen in onse voorss.
stadt accuseerde voor eenighe misdaet crimineel, daer aff dat hij gevanghen oft
gehouden soude worden. Die accusateur ende melder, die sal alsdan oick gevangen
worden gehouden van onsen weghe, tot dat die saecke gediscuteert ende ondertast
sal worden. Ende off die melder ende aenlegger niet en sal connen gethoonen ofte
proeven de mesdaet, die hij den coopman aengeleijt ende geaccuseert heeft, soe sal
hij worden gepunieert nade exigencie vande

1) § 2 komt overeen met α, § 6.
2) § 3 met α, § 7.
3) § 4 met α, § 8.
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misdaet ende sal worden gecondemneert inde costen. Ende off dijen accusateur oft
wroeger gebeurde te vlyen, soo sal [fo. 226 vo.] onse Rechter den coopman, alsoo
geaccuseert, sonder eenighe quetssuere oft pijne laten worden gerelaxeert ende laten
vrij gaen.
§ 51). Item, oft gebeurde, dat yemant vanden voorscreven coopluden voer eenighe
huer mesdaden off excessen soude worden geexecuteert ter doot, soo en selen wij
vanden selven sijnen goeden niet anders hebben, nocht onse officieren, dan dat boven
de schulden van hen te boven sal comen ende resteren, totdat alle sijn schulden, van
hem gelaten, betaelt sullen zijn. Ende alle sijn goeden doen inventarieren ende in
geschrifte doen stellen. Ende sonder eenighe verminderinge vanden selven goeden,
drie maenden lanc selen doen houden, omme de betalinge van sijnen schulden daer
en binnen te moghen doen.
§ 62). Item voert verleenen wij den voorss. coopluden ende hueren adherenten, dat
de Raidsman oft Rectoir, dien sij onder hen ordineren selen, met sijnen assessoren
ende raidsluden, die sal hebben macht, in onse voorss. stadt van Berghen, te mogen
corrigeren de coopluden van huere natie ende te moghen met hen delibereren op de
proffijten van hen, omme te decerneren alle tgene, dat hen oirboirlijck proffitelijck
sal duncken sijn, omme huer exercicien ende coopmanschappen te deduceren ende
te doene ende vrij te determineren ende te beschudden alle questiën ende zaecken,
die tusschen de voorss. coopluden sal moghen gebeuren oft vallen. Behoudelick, dat
wij daerop, noch daeraen, egeen interesse en hebben bij eenighe van onser emenden
oft anders, ende dat dese [fo. 227 ro.] questiën oft saecken niet en concerneren oft
aengaen ijemande anders vander voorss. Ingelscher natie, ofte der plaetsen hen
aenclevende, der voorss. coopludena).

1) § 5 komt overeen met α, § 9.
2) § 6 met α, § 10.
a) Hierna volgt in B (overeenkomend met Antwerpen, 1 Juni 1518, § 32 = Bergen-op-Zoom,
16 Mei 1519, § 5, beneden, nr. IV): ‘Et si contingat, quod aliqui mercatores nationis regni
Anglie vel locorum ipsis adherentium, utpote unus vel plures se rebellem aut rebelles faceret
aut facerent erga gubernatorem ejusdem nationis, nec se offerre, neque se disponere ad ipsius
gubernatoris obedientiam, et ipsi rebelles et inobedientes venerint aut reperti fuerint in oppido
Bergensi, tunc nos dictus dominus et legislatores et officiarii vel servientes nostri, pro tempore
existentes, eidem gubernatori assistenciam faciemus, quod hujusmodi inobedientes obediant
aut in obedientiam deducantur’.
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§ 71). Item noch verleenen wij den voorss. coopluden, ende hueren adherenten, oft
hen gebeurde, oft ijemande van hen, eenighe goiden genomen te worden oft gestolen,
het ware heimelic oft fortselic, alsoe verre als de voorss. coopluden geproeven connen
oft moghen, dat de goeden alsoe genomen, hen toebehooren zijn, alsoe langhe als sy
inden handen vanden dieff zijn off van dien, die de goeden genomen heeft, opdat sij
nijet vercocht nocht verandert en zijn op de openbaer merct - - daermen alsulcke
goeden gewoonelick is te vercoopene - - soe selen de voorss. coopluden die voorss.
goeden mogen recupereren, ende daerop sal onse officier hen schuldich sijn, geringe
justicie te ministreren ende te doene, ende den dieff ofte den nemerea), opdat hij
gecregen worde, voort bedwingen tot geheele restitutie te doene van den selven
goeden, uijtgenomen de goeden, die in openbaer oirlogen vanden vianden openbaere
des coninxrijcx van Engelant moghen worden genomen.
§ 81). Item, dat egeen enape vanden voorss. coopluden bij sijne misdaden off
excessen sal mogen verliesen oft confisceren oft oick verbueren, de goeden van sijnen
meester.
§ 92). Item, dat wij selen houden ende doen houden in onse voorss. stadt van
Berghen dat gewichte in even gelijcken state ende gewichte, alsoe dat opten dach
van

1) § 7 en § 8 tezamen stemmen overeen met α, § 11.
a) ‘ende daerop sal onse officier....... ofte den nemere’ (in α, § 11: Super quo officiarius
noster........ necnon raptorem) ontbreekt in B in Priv. boek C; echter wel in C.v. Br. 1083.
1) § 7 en § 8 tezamen stemmen overeen met α, § 11.
2) § 9 stemt overeen met α, § 12; § 9 en § 10 tezamen stemmen in hoofdzaak overeen met B,
§ 9; § 10 niet in α.
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nu staet ende is, ende dat wij dat in eenighe manieren niet en [fo. 227 vo.] selen
vermierderen off verminderen, ende dat de voorss. coopluden selen betalen vanden
gewichte, gelijck zij tot noch toe altijt gewoonelick zijn geweest te betalen.
§ 101). Item verleenen wij oick den voorse. coopluden ende hueren adherenten, dat
onder hen raidsluden gestelt selen worden ende gehouden twee stucken van gewicht
als exemplaren, daer aff deen sijn sal van vijftich, ende dander van hondert pondena),
op dat sij soo vele te sekerder moghen zijn, vander gerechticheijt vanden gewichte,
die inde wage van Berghen sonder eenighe mindernisse off meerdernisse sal blijven.
Ende soo wanneer de voorss. cooplieden bij heure Rectoren begeren sullen tvoorss.
gewicht gevisiteert te hebbene, soo salt, sonder contradictie oft eenich notabel letsel
oft toeven, tot huerder instantien worden gevisiteert, sonder eenich laste oft coste
van hen.
§ 112). Item soo verleenen wy den voorss. coopluden ende hueren adherenten dat
egeen makelaer van coopmanschappen eenich gelt zal moghen hebben vande voorss.
coopluden dan alleen, die den goidspenninck gegeven hadde oft selve personelic
byder coopmanschap geweest heeft.
§ 123). Item verleenen wy den voorss. coopluden ende hueren adherenten, dat wy,
ter begeerten ende requesten van hen, selen doen verlengen ende vertrecken acht oft
vyffthien daghen onse mercten. Ende wy willen, dat deselve prolongacie ende
vertreckinge sal hebben de selve cracht ende macht, gelyck de principael mercten,
ende dese verlengenisse sal worden gedaen ter begeerten van

1) Zie noot 2, bladz. 61.
a) ‘ende gehouden twee stucken........ dander van hondert ponden’ ontbreekt in B, in C.v. Br.
is dit stuk doorgestreept, waardoor het ook in Priv. boek C, waarschijnlijk een afschrift van
C.v. Br., is weggelaten; ontbreekt in C.
2) § 11 = B, § 10 stemt overeen met β, § 3 (Schanz II, bladz. 232. **)).
3) § 12 = B, § 11, vgl. β, § 2 (Schanz II, bladz. 232, *)).
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hen, nade exigencie ende behoorte vanden tijde, alsoo dat expediënt ende behoirlick
zyn sal.
[fo. 228 ro.] § 131). Item, dat dese voorss. coopluden selen de huysen hueren om
eenen redelycken prys, ende dat by de ordonnantie vanden schepenen van Berghen
alsoo, dat, wanneer een huys verhuert geweest is, ende ingeset om eenen redelycken
ende sekcren penninck ende prys, dat daer nae niet en sal mogen worden vertiert.
Ende de huysen, die noch nyet verhuert en zyn geweest, die selen eerst om eenen
redelycken penninck verhuert ende gehuert worden. Om by alsoo, dat eenich coopman
woude van der stadt van Berghen trecken, die sal moghen vander hueren vanden
huyso by raet ende nae den tyt, dat hy daer inne geweest heeft, betalen ende daermede
vry zyn, ten ware dat deselve coopman by heele jaren oft sekere termynen gehuert
ende coop gemaect hadde.
§ 142). Item, dat de werklieden, die de voorss. coopluden van noode zyn, ende
specialike de pynders, inde mercten, ende oick in de verlengenisse der selver, selen
moghen vry ende vredelic wercken, sonder contradictie oft wederseggen van yemande,
tot haren willen ende proffyte vanden selven coopluden.
§ 153). Item soo sullen de voorss. coopluden voer elck geheel laken betalen, voer
assyse, eenen halven grooten brabantsch. Ende alsoe vele voer twee halve. Ende
twee lakenen, kersay geheeten, die sullen worden een geheel laken gerekent, ende
alsoe vele salmen daer vore betalen.
§ 163). Item voer vier stucken, stockbreet, voer een geheel laken gerekent, ende
alsoe vele daervore betalen. Item twee stucken, geheeten rolle vriesen, voer een [fo.
228 vo.] geheel laken, ende soo vele sal men desgelicx daer vore betalen. Item twee
stucken, geheeten worsteynen, voer een geheel laken, ende daervore salmen

1) § 13 = B, § 12 stemt overeen met β, § 5 (Schanz II, bladz. 249, noot 6).
2) § 14 = B, § 13 met β, § 6 (Schanz II, bladz. 232, †)).
3) § 15 en § 16, tot ‘Item twee stucken’ enz. = B § 14; in hun geheel met β, § 11 (Schanz II,
bladz. 236, *)).
3) § 15 en § 16, tot ‘Item twee stucken’ enz. = B § 14; in hun geheel met β, § 11 (Schanz II,
bladz. 236, *)).
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soevele betalen voer de assyse ende alsoo voert nade moderatie voorss.1).
§ 172). Item soo gelooven wy ende verleenen den voorss. coopluden, oft gebeurde,
dat yemand van hen bynnen der heerlicheit van Berghen, gequetst, gewondt oft
gedoot worde, dwelck Godt verhueden wille, zoo selen wy terstont, eerst ende alvoren
daer oppe genomen hebbende goede informacie, met onsen schoutete sonder eenige
dilatie behoirlycke correctie ende punitie daer aff doen, nade exigentie ende begeerte
vander saecken, alsoo dat een iegelic zal mogen syn in exempel, desgelicx niet meer
te doene.
§ 183). Item oft gebeuren mochte, dat eenighe coopluden voorss. oft hoiren
schipluden huer schip, off eenighe ander instrumenten van schepe, eenige injuriën,
molestiën, achterdeele oft schade gebeurde, het ware in eenigen coorden, anchoren
oft cabelen vanden schepen tontbinden, aff te snyden oft te scheuren, - by welcker
occasie de goeden vanden voorss. coopluden mochten in laste oft schaden comen -,
soo gelooven wy, met onsen schoutete, seer geringe ende corttelick correctie ende
punitie daer op te doene, ende den selven misdaders ende injuriateurs, in huere lyve
ende goede, restitutie daer aff te doene, nae exigencie vander schade ende saecken,
alsoo die sal worden bevonden.
§ 194). Item soo gelooven wy den voorss. coopluden ende hoire adherenten, thuerer
requisitie, goede diligentie ende [fo. 229 ro.] expeditie van rechte te doene, als sy
sullen comen voer de justicieurs ende rechters vander stadt van Berghen opter
stadthuys. Dat sy alsdan terstont als de sake, die daer hancht, gedecideert sal syn,
terstont soo salmen de voorss. coopluden horen ende seer geringe expediëren heur
querele, questie oft zake, die sy opdoen sullen, nae de gelegentheit vander saecken.

1)
2)
3)
4)

2e helft § 16 (van ‘Item twee stucken’ tot slot) = B, § 15.
§ 17 = B, § 16 stemt overeen met β, § 17 (Schanz II, bladz. 236, **)).
§ 18 = B, § 17 met β, § 13 (Schanz II, bladz. 236, †)).
§ 19 = B, § 18 met β, § 14 (Schanz II, bladz. 237, *)).

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

65
§ 201). Item, dat een iegelic vander voorss. coopluden sal moghen stellen ende
ordineeren eenen procureur in syn plaetse, oft gebeurde, dat hy oft eenich van hen
souden moghen uyter stadt syn oft trecken. Ende de selve procureur, die soude ende
sal moghen vervolghen alle die saecken ende rechten, die de coopman heeft, alsoo
dat behoiren sal.
§ 212). Item, dat dese voorss. coopluden sullen moghen kiesen, thuer wille,
wercklieden, binders, factoers, dragers, die sy selen willen hebben ende behoeven,
de welcke selen hen doen eenen eedt, dat sy selen getrouw syn ende doen den voorss.
coopluden getrouwen dienst. Ende dat sy voer huerer arbeyt sonder gekyff oft eenighe
discordie hoiren loon daer aff nemen ende ontfaen sullen, gelyck sy anderssints
gewoonelick zyn tontfane. Ende off yemand van desen wercklieden teghens yemande
vande voorss. coopluden injurieerde oft misdade, de selve werckman sal gecorrigeert
worden byder ordinancien, onder de selve coopluden tot nochtoe onderhouden.
§ 223). Item soo verleenen wy de voorss. coopluden, dat sy van allen questiën ende
geschillen, die onder hen syn off comen moghen, oft onder andere, van andere natien,
selen worden gedecideert ende gesloten vanden schoutete ende schepenen van
Berghen, ende nyet voer eenich gulde van der stadt van Berghena).
[fo. 229 vo.] Ende alle dese voorss. puncten ende articulen voorss. int geheel ende
een iegelyck bysondere hebben wy, Jan, heere van Berghen opten Zoom, tot Glymes
etc. voorscreven, voir ons ende voir onse nacomelinghen, heeren ende vrouwenb)
vanden lande van Berghen

1)
2)
3)
a)

§ 20 = B, § 19 met β, § 15 (Schanz II, bladz. 237, **)).
§ 21 = B, § 20 met β, § 18 (Schanz II, bladz. 237, ††)).
§ 22, vgl. B, § 21 = C, § 20 (Schanz II, bladz. 173).
Hierna volgt in B en C: Et concedimus, quod semper in nundinis Bergensibus mensuratores
panni linei, qui erunt deputati in dicto oppido, dictis mercatoribus facient juramenta bene et
fideliter mensurare, et quod sint semper ad minus quatuor mensuratores ad serviendum dictis
mercatoribus.
b) Schanz ‘herstelt’ zijn tekst (C) tot ‘dominis temporalibus’, hij geeft in een noot als lezing
van het hs.: dm .. et duabus, wsch. is dit verkeerd gelezen voor ‘dominis aut (et) dominabus’,
zooals B geeft.
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etc. ende in toecomenden tyden, alsoo verre alst in ons is, verleent ende verleenen
den voorss. coopluden ende horen adherenten ende aenclevers. Ende wy
Borgemeesters, Schepenen ende Raiden der voorss. stadt van Berghen voer ons ende
voor onssen nacomelinghen, alsoo verre alst ons aengaet, oft by eeniger redenen dat
wy interesse daerinne hebben moghen, verleenen insgelicx oock den dickwylen
genoemden cooplieden, ende allen die ghenen, die daer aencleven, om te useren ende
te gebruyken vry, paiselick ende vredelick inde voorss. stadt van Berghen ende inden
bewinde, jurisdictie ende heerlicheit vander selver stadt, het sy buyten mercten oft
inde mercten, diemen gewoonelick is hier te houdene ende te hebbene, staende de
treugen ende paeys tusschen den Coninck van Engelant ende synen ondersaten aen
deener syde, ende onsen heere den hertoge ende synen ondersaten aen dander zyde
tot sekeren blyckenden letteren ende van sekeren articulen onses voirss. genadichen
heeren shertogen, geheeten ‘dentrecours’, onder den Coninck voirss. ende syne
ondersaten ter eenre, ende den voorss. onsen genadigen heere den hertoge ende synen
ondersaten aen dander zyde, loop hebbende tot veertich daghen nae dexpiratie ende
revocatie vanden selven letteren, ‘dentrecours’ geheeten, daer naestvolgendea), alsoo
verre als de voorss. coopluden saulfconduit ende geleyde van onsen genadigen heere,
voorscreven, connen gecrygen ende verwerven1). Gelovende oick wy Jan, heere van
Berghen etc., in goeden trouwen de voorss. puncten ende articulen, in formen ende
[fo. 230 ro.] condiciën voirschreven, wel ende getrouwelick tonderhouden, alsoo
verre als in ons is, ende doen houden, ende daer tegens niet te comenen noch te doen
by ons oft by yemande anders, by middele off

a) Hierna volgt in B en C nog: ‘ac etiam in tempore guerrarum apertarum inter regem Anglie
et dominum nostrum dominum ducem’, etc.
1) Vgl. hierbij α, de alinea volgend na § 12 (Schanz II, bladz. 169).
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sonder middele, by eenighen gevonden, oft slincke verwen ende coloiren, alle fraude
ende bedroch uytgenomen. Ende in meerder gelove en getuygenisse van allen den
voorss. puncten ende articulen, soo hebben wy onsen grooten segel hier aen dese
presente letteren doen aenhangen. Ende wy Borgemeesters, Schepenen ende
Raedtsluyden der stadt van Berghen voirss., voer ons ende onse nacomelinghen,
alsoo verre alst ons aengaet, oft by eenighen redenen interesse daer inne moghen
hebben, soo hebben wy onsen segel ter saecken van der voirss. stadt van Berghen,
aen desen letteren doen aenhangen. Gegeven inden jare ons rHeeren, duysent
vierhondert negenentzesticha).

III.
18 October 14801).
A: Oorspronkelijke redactie: Priv. boek C, fo. 230 vo.
B: Redactie van 1519: C.v. Br. 1083, fo. 97 ro., gedateerd: 18 October 1480.
C1: Nederlandsche tekst (alleen de bepp. van 1555): Priv. boek C, fo. 243 ro.
C: Redactie van 1555 in het Latijn: Cotton Ms. Galba B XI, fo. 183 ro. (oude
nummering), bij Schanz, II, bladz. 175.

A.
Allen denghenen die nu zyn ende naemaels wesen sullen, wy, Johan, heer van Berghen
opten Zoom, tot Glymes, tot Brecht, enz., borgemeesters, schepenen ende raedt van
der stadt van Berghen voorss. ter eenre zyden, ende Jan Pickering, gouverneur, ende
gemeyne coopluden vander natiën ende Coninckrijke van Ingelant ter andere,

a) De dateering luidt in B en C: Datum anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo,
sexta decima die mensis Maii.
1) In regest vindt men dit stuk bij Moll, acad. proefschr., bladz. 160 e.v.v.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

68
saluyt. Doen te wetene ende bekennen by desen tegenwoirdigen brieve voor ons,
onse oiren ende nacomelingen ende allen den ghenen, dien de saecken
ondergeschreven, nu oft in toecomende tijden, aangaen ende nopen sullen moghen,
alsoo voermaels bijden voorss. gouverneur ende gemeyne coopluden sekere begeerten
gedaen, ende met geschrift vuergegeven syn geweest, ons, Johanni, heer van Berghen
ende onser stadt van Berghen voorss., - daerop vele ende diversche dachvairden
gehouden zijn geweest-, dat wij daerop aen beiden syden wel minnelic ende
eendrachtelic geaccordeert ende overcommen syn inder vuegen ende manieren, dat
van nu voirtane tot allen toecomenden tyden de voorss. gemeyne coopluden van
Ingelant, de Jaermercten van Berghen met hueren goeden ende coopmanschapen
versueckende ende frequenterende met hueren suppoosten ende adherenten, sullen
genieten, useren ende gebruycken inder voorss. stadt van Berghen, alsulcke
privilegiën, liberteyten, vryheden, ghiftepuncten ende ordinantiën, als hiernae
beschreven staena).
§ 1. In den eersten, datmen de voorss. coopluden altijt onderhouden sal, ende doen
onderhouden, in goeder [fol. 231 ro.] justiciën ende hueren privilegiën. Ende soo
wanneer eenich vanden voorss. coopluden tot Berghen voer recht te doen sal hebben,
ende hem kennisse vermetb), het zij van Engelschen oft anderen, datmen die verhooren
sal, ende voort naer kennisse ende waerheit, nae recht ende redene, henluden recht
ende vonnis doen geschieden, alsoo datmen hen ende hueren getuijgenissen sal
geloove geven, gelijck den poorteren der voorss. stadt van Berghen.
§ 2. Item, dat nyemant, vander voorss. nacien nyet

a) Ontbreekt in B, C1 en C. B en C1: ‘Andere oude Previlegiën, der selver naciën gegondt ende
verleent inden aere veerthien hondert ende tachtentich, zoe hier nae volcht’. C: ‘Post que
quidem privilegia et beneficia concessa, aliud quoddam privilegium eisdem subjunctum et
lingua vernacula conscriptum, cujus articulorum tenor et latina translatio subsequitur et
concessum invenitur anno millesimo quadringentesimo octuagesimo’.
b) B en C1: vermeet.
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zijnde, en sal moghen staen in de strate van der Ingelschen, achtervolgende hueren
privilegiën. Ende ofter yemant in ware oft stonde, dat die sal moeten ruijmen, ende
laten die hebben den coopluden, voer den prijs, dat de selve huijsen zijn getaxeert,
opdat se getaxeert sijn, oft alsoo mense taxeren zal.
§ 3. Item, dat van den goeden, die de voorss. coopluden tot Berghen coopen sullen,
bynnen ende buij ten Jaermerten, ende inde waghe gewogen moeten worden, deselve
coopluden den heer oft zijne pachteneers van wegene nyet geven oft betalen en sullen,
ende daer aff alleenlick gestaen betalende den uytslach, daer voer men tgoet
wechvoeren moet ende in gelijcke van dyen van den goeden, die de voorss. coopluden
vercoopen sullen den voorss. heer oft zijnen pachteneren daer aff betalen tgeheel
weechgelt, sonder den uutslach, die de cooper schuldich is ende behoirt te betalene;
hier inne versien, dat midts desen niet bevrijt en sullen wesen andere coopluden, die
vander voorss. coopluden eenighe goeden coopen [fo. 231 vo.] ende ontfanghen
sullen ende op huere gebuerte moeten gewegen sijn, ende datmen alsoo den voorss.
coopluden van Ingelant sal moeten goede expeditie doen ende gereetscap van wegene.
§ 4. Item, dat nyemant de voorss. vrijheit gebruycken en sal, hij en sal eerst den
wagemeester hebben doen blijcken met eenen brieffken vander voorss. natiën, dat
hij inde selve nacie is. Ende waert, datmen yemant vander voorss. nacie bevonde,
eenich goet gebrocht hebbende anderen lieden, in de voorschreven nacie nyet sijnde,
toebehoorende, dat de selve, diet alsoo gedaen hadde, sal verbeuren elcke reyse drye
ponden grooten Vlems gelts, daar aff dien derden deel hebben sal de heer van Berghen,
dander der stadt ende tderde derdendeel de voorss. nacie.
§ 5. Item, dat de schippers van Berghen, die vanden voorss. coopluden aennemen
eenich goet te vuerene met heurs selffs schepen in Zeelant aen heur schepen oft
eldere, de selve schippers gehouden sullen sijn, tselve goet te vuerene met heurs
selffs schepen ende nyemant anders over en sullen moghen geven, noch oick in
andere schepen ontladen, opte pene van twee ponden swerten te
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verbeurene ende in manieren voorss. gedeylt te wordene.
§ 6. Item, dat de voorss. schippers der voorss. cooplieden goeden niet en sullen
moghen leggen, dan bynnen dennea) ende niet daer buyten, op te peyne hiernae
geschreven, wetende, oft zij daer aff de contrarie daden, ende der selver coopluden
goeden daer bij, off anders bij hueren schulden, nat worden, dat dan de voorss.
schippers daer aff den voorss. coopluden huer schade gehouden sullen sijn op te
rechtene [fo. 232 ro.] ende te betalene, ende dat de selve schippers de voorgenoemde
coopluden vander vrachte niet en sullen beschattenb), niet meer nemende, dan
gecostumeert is, opte peyne van twee ponden zwerten, als voren bekeert te wordene.
§ 7. Item, dat gheen schippers oft aerbeyders aen der voorss. coopluden arbeiden
oft wercken en sullen dan die de voorss. coopluden daertoe nemen ende stellen sullen,
opte peyne van twintich schellingen swerten, gedeilt te wordene gelijck boven, ende
dat om redelijcken ende gecostumeerden loon, sonder yemande te exactionnerene.
§ 8. Item, soo wanneer de voorss. coopluden huere goeden ende coopmanschappen
opgedaen hebben, ende in huere huysen, winckelen oft packhuysen willen doen
vueren, datmen hen alsdan sal doen hebben gereetschap van vijff oft ses rollwagenen,
die de selve huere goeden sullen moeten wercken voer1) yemande anders, opten ouden
gecostumeerden loon.
§ 9. Item, oft de gouverneur voer recht quame, om kennisse te dragene van zaken,
die voer hem gedaen ende geschiet waren, dat daer aff de selve sijn kennisse sal
seggen bij sijnen eede, tot sijnder officiën gedaen, sonder nieuwen eedt te moeten
doen, alsoo verre als dit in ons is.

a) B en C1: deynde. Uit de omschrijving, die Cornelissen, a.w., bladz. 84, r. 5 v. ben. geeft,
blijkt dat hij denne (deynde) opvat als de holte van het schip. Deze beteekenis heb ik, evenmin
als eenige andere voor deze plaats, kunnen vinden.
b) C1: verschatten.
1) Lees: vóór, enz.
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§ 10. Item, datmen alle Jaermercten van Bergen versien sal, dat die schepen,
brengende ende vuerende der voorss. coopluden coopmanschappen ende goeden,
drooge ende gevuechelic sullen moghen lossen ende laden aende caye buyten den
calckhoven, [fo. 232 vo.] alsoo, dat alle andere schepen sullen moeten ruymen ende
is daer inne gegunt den voorss. coopluden tot huere plaetsen de caye buyten den
calckhoven, dat is te verstane, westwaerts ane vanden selven calckhoven, daer die
nieuwe cauchijea) nu onlancx geleden gemaect is.
§ 11. Item, soo wanneer ter begeerten ende versuecke vanden gouverneur oft
eenigen coopluden vander natiën voorss. bij eenighe van de officieren eenige
persoonen oft goeden gearresteert ende becommert sullen worden, dat dan de selve
officier de voorss. persoonen oft goeden niet en sal moghen ontslaen, dan bij wille
ende consente vanden voorss. gouverneur oft coopluden, tot wiens begeerte hetselve
arrest geschiet ware, wetende, oft anders ende contrarie van desen geschiede, dat in
dyen gevallen de officier, die dat alsoo gedaen hadde, selve soude moeten staen
voerde somme ende actie, daer voer het selve arrest geschiet ende gedaen ware
geweest.
§ 12. Item, dat de voorss. gouverneur ende coopluden elck voer sijn selffs drincken
inne sullen moghen leggen wijn, Ingels bier ende ale, sonder daer aff eenighe assijse
der stadt van Bergen te gevene oft te betalene. Behoudelick dyen, dat sy gheenen
dranck van wijn, Ingels bier oft ale en sullen moghen tappen noch slijten bij gelten
potten min noch meer, noch oick daer voer van hueren weerden oft anderen eenighe
baten oft goet doen moghen hebben oft ontfanghen, ten zij daervore betalende voer
ende eer de geheel assijse. Ende offmen de contrarie van desen bevonde yemande
vanden voorss. coopluden gedaen te hebbene, dat die verbeuren sal van elcken vate,
daer aff hij yet vertrocke, twintich schellingen grooten Vlems gelts, bekeert te wordene
als vore.
[fo. 233 ro.] § 13. Item, off in toecomenden tijden eenich coopman vander voorss.
naciën, bastaert sijnde,

a) B, C1: cautzijde, vgl. Mnl. Wdb., i.v. Cautsiede.
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afflijvich worde bynnen der stede oft lande van Berghen, dat dan de voorss. heer van
Berghen niet meer rechts hebben en zal aen desselffs goeden, dan ende gelijck oft
de selve van getrouwden bedde ende geen bastaert en waer geweest.
§ 14. Item, oft soo gebeurde, dat mijn genadige heer, de hertoge van Oistenrijck,
van Bourgoignen, van Brabant, etc. met sijnen openen mandemente declareret ende
ordineert het stapelgoet, ten stapel van Cales behoorende, ende ten selven stapel niet
geweest hebbende, geheten verkenen, geconfisqueert te sijne, soe sal de voorss. heer
van Berghen deselve mandementen doen executeren bij alsoe de voorss. declaratie
goets tijts gedaen worde, op datmen in duytroepen van de merct tselve uytsteken
mach, ende bij alsoo men tselve in andere steden, omtrent Bergen gelegen, uytroept
ende doet behouden hier inne den voorss. heer van Berghen sijn heerlicheit in de
confiscatie van den selven goeden.
§ 15. Item datmen alle Jaermercten de plaetse opte merct te Bergen voer der voirss.
natien huys breeder ende meerder maecken sal, ende ruymen, opdat de coopluden
aldaer sullen met malcanderen van hueren dinghen ende coopmanschepen gerieffelic
moghen sprekena).
§ 16. Item is oick mede overcomen, datmen sal maecken een strate, gaende uuter
straten, daer de voirss. coopluden met hueren lakenen staen, diemen heet de heylighe
geest strate, tot opte huydemerct ende [fo. 223 vo.] over de grebbe een brugge maken1).
Item, datmen de ployers, hanterende der voorss. coopluden lijnwaet omtrent den
huyse, geheeten de Keersse, bijde merct, sal bewijsen een goede gelegen plaetse,
daerop sij sullen moghen stellen een cleijn huysken, dat sij nade merct altijt sullen
gehouden sijn aff te doene.
§ 172). Item is oick mede overdraghen, achtervolgende

a) § 15 ontbreekt in C1 en C. In B staat in margine: vacat, in een latere hand. Hieruit hebben
wij den tekst C1 verklaard.
1) Dit gedeelte van A, § 16 = B, § 16 = C1, § 15 = C, § 15. Van ‘Item, datmen de ployers’ af,
rekent B § 17, C1 en C § 16.
2) A, § 17 = B, § 18.
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den ordinantiën, voermaels gemaect ende geordineert, datmen van nu voirtane
nyemanden, eenighea) Ingelsche lakenen coopende, vander linghden vanden selven
lakenen eenighe restitutie oft recompensatie doen en sal, ten ware, off vander linghden
vanden selven lakenen inder coopmanschapen yet bevorwaert oft toegeseght ware,
maer sal de vercooper moghen gestaen niet te leveren de lakenen, soo sij daer staen
sullen der voirss. linghden aengaende, het en ware anders besproken.
§ 181). Item ende is oick insgelicx overcomen, achtervolgende sekeren ordinantiën
in voirledenen tijden geordincert, dat nyemant inder Engelscher packhuysen off
elders, daer de voorss. coopluden uyt Engelant heur lijnwaet laten packen oft meten,
en sal comen vouwen oft ployen, dan dieghene, die der voorss. naciën daer toe cedt
gedaen sal hebben, ende desgelicx, dat aldaer niemant en sal comen meten, hij en
heeft eerst sijnen eedt gedaen aan sheeren off syne dieneers hant, in presentiën van
schepenen ende vanden gouverneur vander voorss. natiën off sijnen gedeputeerden,
onvermindert den heere sijnen rechte opte peyne van twee pont swerten, te verbeuren
van elcken punte, soo dickwijl alst geviele, ende bekeert te wordene als vore. Ende
hier aff sal de schoutet eedt moghen nemen van den ghenen, daerment opt vermoeyt.
§ 192). Item, datmen oick alle Jaermercten van Berghen uytroepen ende cundighen
sal, dat niemant opten wissel sijn gelt en sal moeten ontfanghen dan bij sijnen wille
ende consente, ten ware, dat de stadt van Antwerpen verantwoerden woude voer
heuren wisselare, off dat eenighe andere der stadt van Berghen alsulcken borghen
stelden, dat de stadt van Berghen daer vore selve verantwoerden woude, daer aff
men sal uytroepen dysserb) aff sijn salc).

a)
1)
2)
b)
c)

Aldus in B en C1; A: geene.
A, § 18 = B, § 19.
A, § 19 = B, § 20.
? B: diesser.
Ontbreekt in C1 en C. In B staat in margine: vacat.
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§ 201). Item, oft yemant eenighen vanden coopluden voorss. met eenighen vanden
voorss. dienaren woude doen vangen voor den somme van twintich schellingena)
vlems gelts, oft daer ondere, soo sal die dienaer gehouden sijn die coopman voer den
gouverneur van der voirss. natiën te leydene, om indyen hem belieft, den selven te
doen verborgen. Ende dat dan de dienaer dat alsoo sal laten geschieden, ende dan
den selven coopman niet mogen gevangen leggen, de voorss. borchtocht gedaen
wesendeb).
§ 212). Item, alsoe inde puncten van gebreke mede genoept ende geroert is geweest
van eenighen beclage van nieuwicheden van heringhe, zeepe ende olye, soo is daer
op geaccordeert, bij alsoo tselve nieuwicheit is, datmen daer aff cesseren sal, ende
den voorss. coopluden ongelast laten, wetende oick, in dyen tselve voertijts van outs
geweest is, dat dan de selve coopluden dat sullen blijven betalene gelijck sij gedaen
hebben.
§ 223). Item ende midts al tghene, dat voorschreven staet geaccordeert ende
overcommen, soo is de voorss. natien voert gegunt, geconsenteert ende gegeven, tot
der voirss. gouverneurs ende gemeyne coopluden behoeff, tot eeuwighen daghen te
hebbene, te besittene ende te gebruyckene thuys ende erve, dat de voorss. stadt van
Berghen teghens hueren lieven heer van Berghen gecocht ende vercreghen heeft,
gestaen aldernaest den Raethuyse aende merct, geheeten Leeuwenborch, metten
hove, gronde en alle der toebehoorte vry ende vranck van allen voerchynsen,
commeren ende calaengiënc), die daer op eenichssints souden moghen comen oft
bevonden worden, alsoo langhe als de voorss. coopluden die jaermercten van Berghen
met hueren goeden ende coopmanschepen

1) A, § 20 = B, § 21.
a) B voegt tusschen: grooten.
b) Hiermee eindigen C1 en C. Het einde van C1 wordt daardoor verklaard, dat ook bij dit laatste
deel bij B herhaalde malen in margine vacat staat geschreven.
2) A, § 21 = B, § 22.
3) A, § 22 = B, § 23.
c) Aldus B; A?
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hanteren, besuecken ende frequenteren, op sulcke conditie, dat de voorss. gouverneur
ende coopluden vander voirss. natien van Engelant tselve huys ende erve niet en
sullen moghen vercoopen, versetten, wechgeven, veranderen, becommeren off
beswaren. Maer oft gebeurde in toecomenden tyden, des oft Godt wille nemmermeer
en sal, dat de voorss. coopluden, de voorss. mercten van Berghen niet en
frequenteerden oft en hanteerden in maten voorss., dat alsdan ende in dyen gevalle
die Burgemeesteren ende Schepenen voorss., ter voorss. stadt van Berghen behouff,
t voorss. huys, met allen synen toebehoorten, nae hen trecken ende behouden sullen,
tot aender tyt, dat de selve coopluden de voirgenoemde Jaermercten van Berghen
wederomme hanteren, frequenteren ende besuecken sullen. Ende soo wanneer sy
wederomme de voorss. mercten met heuren goeden ende coopmanschapen comen
hanteren ende (fo. 235 ro.) besuecken, soo sullen sy tselve huys ende erve weder aen
moghen veerden, vry ende onbecommert, gelyck voirss. staet. Ende midts tghene
dat voorscreven staet, zoo syn aff te nyete vereenicht ende geaccordeert, alle puncten
van differentien ende begeerten, die eenichssints totten daghe toe vander date deseren
letteren uytgestaen moghen hebben tusschen ons partyen voirgenoemd te beyden
zyden, ende sullen alsoo voertaan de voorss. coopluyden commen, frequenteren ende
hantierena) de voorss. mercten van Berghen, gelyck zy totten daghe toe vande geschille
hebben gedaen. Ende doen, midts desen, wy, gouverneur, ende gemeyne cooplieden
der voorss. natien affstant, ter voorss. stadt behouff, van alsulcken huyse, gestaen
by sint Jacobs capelle aende huydemerct tot Berghen voorss., als ons by de selve
stadt tanderen tyden gegunt ende gegeven is geweest, ende wy gebruyckt hebben.
Bekennende, aentselve huys gheen recht noch gesach meer te hebbene. Behoudelick
nochtans hierenboven der voirss. natien hueren anderen privilegien, voer vercreghen
ende geworven van ons, Janne, heer van Berghen voorss. ende onser stadt van Berghen
voorss. in huerer geheelder weerden ende virtuyte

a) De voorss. coopluyden...... ende hantieren, aangevuld uit B.
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te blyvene, alle dinghen sonder arghelist. Ende om dat wy, Johan, heer van Berghen,
Borghemeesters, Schepenen ende Raedt der stadt van Berghen voorss. ter eenre
zyden, Jan Pickeryngea), gouverneur ende gemeyne coopluden vander voirss. natien
ter andere, willen ende uyterlick met herten begheren, dat alle puneten, privilegien,
ghiften ende ordinantien ende appoinctementen voorss. tot eeuwighen toecomenden
tyden van goeder weerden, vast en onverbrekelic gehouden ende onderhouden worden
voir ons, onsen oiren ende naecomelinghen, soo hebben wy, in meerder kennissen,
dese opene letteren besegelt met onsen segel, te wetene wy, Jan, heere van Berghen
voorss., met onsen propren segel, Burghemeesters, Schepenen ende Raidt der voirss.
stadt van Berghen, metter selver stadt segel ten saecken. Ende wy, gouverneur ende
gemeyne coopluden, metten gemeenen segel der voirss. nacien van Ingelant, dien
wy samentlick in desen gebruycken. Gegeven opten achthicnsten dach deser maent
Octobris, inden jare onsheeren, alsmen schreef duysent vierhondert ende tachtich.

IV.
16 Mei 1519.
A: lezing van 1519: C.v. Br. 1083, fo. 92 ro. en fo. 101 ro.; Priv. boek C, fo. 236 ro.
en fo. 246 ro.
B: lezing van 1555: Cotton Ms. Galba, B XI, fo. 178 ro. (nieuwe nummering: fo.
165 ro.) en fo. 185 ro. (oude nummering): bij Schanz II, bladz. 170 en 250; op deze
laatstgenoemde bladzijde verwijst Schanz naar de overeenkomstige artikelen van de
Antwerpsche voor-oorkonde van 1 Juni 1518.
V: voor-oorkonde van Antwerpen van 1 Juni 1518: bij Schanz II, bladz. 231 e.v.v.

A (C.v. Br. 1083).
Universis et singulis presentes literas visuris seu audi-

a) B: Pykeryng.
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turis nos Joannes, dominus temporalis territorii et oppidi de Berghis supra Zomam,
de Grimberghena), de Waelhainb), etc. baro et aurei velleris serenissimi Hispaniarum
Regis decurio, ac burgimagistri, scabini, et consules dicti oppidi de Bergis, salutem
et omnis boni incrementum. Notum facimus, cum olim per nobilem et generosum
dominum, felicis memorie, dominum Johannem, dum in humanis ageret, predicti
dominii et oppidi de Bergis dominum temporalem, predecessorem ac genitorem
nostrum, nee non per burgimagistros, scabinos et consules ejusdem opidi, tune
existentes, ob singulare reipublice commodum et subditorum prenominati nostri
oppidi de Bergis utilitatem, spectabilibus, honestis ac providis viris, gubernatori et
majoribus, nomine omnium mercatorum ac subditorum inclite nacionis Anglicane,
quedam speciales provisiones, previlegia et libertates date et concesse fuerint, ut
ipsis eo securius unacumc) suis rebus et mercimoniis quibuscumque ad predictum
oppidum nostrum Bergense tempore nundinarum sive extra nundinas pateret editus,
accessus simul et recessus. Queque insuper prenominatis, gubernatori, majoribus, et
mercatoribus dicte nationis, promissum fuerat, predicta eorum previlegia
promissionesd) et libertates appensione, tam quondam nostri genitoris, quam ad causas
prenominati oppidi, sigillorume) in eorum robur ac fidem muniri et corroborari, hoc
tamen usquef) in hodiernum diem incompletum existit, unde inter dilectum nostrum
dominum, Joannem Hewster, gubernatorem modernum ac majores dicte nacionisg)
mercatores ex una, et

a) B: Grauberghen; heeft Schanz dit verkeerd in Cotton Ms. Galba gelezen?
b) B: Waelhum.
c) Aldus B; karakteristiek voor de verwantschap tusschen C.v. Br. 1083 en Priv. boek C is, dat
beiden de fout: ‘unarum’ hebben.
d) B: provisiones.
e) Schanz geeft als lezing van B op ‘sigillarimi’. Door deze en enkele andere zinlooze lezingen
worden wij gedwongen te gelooven dat de kennis der palaeographie niet Schanz' sterkste
zijde was.
f) Usque alleen in C.v. Br. 1083.
g) B voegt tusschen: et.
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nos, unacum burgimagistris, scabinis et consulibus dicti nostri oppidi partibus ex
altera, certe discordie, difficultates et controversie orte ac mote fuerunt, ad quas
quidem difficultates et controversias sedandas et sopiendas, ac imposterum similes
precavendas, amoremque et amicitiam mutuas perpetuo fovendasa), intertenendas et
observandas, nos, unacum prenominatis nostris burgimagistris, scabinis et consulibus
dicti nostri oppidi de Bergis destinaveramus ad inclitam Londinarum regni Anglie
civitatem, nobiles ac discretos viros, dominum Arnoldum de Werviab), militem
burgimagistrum, ac magistrum Jacobum de Teylingenc), ejusdem oppidi nostri de
Bergis pensionarium, nostros deputatos commissarios speciales, quibus mandatum
speciale dedimus, ut ipsi nostra auctoritate et nomine antedicti nostri oppidi cum
eisdem spectabilibus, honestis et providis viris, gubernatore ac majoribus ejusdem
inclited) nationis Anglie, super singulis differentiis, controversiis et difficultatibus,
prius habitis, et precipue super confirmatione, auctoritate et sigillatione predictorum
privilegiorum, - tam antiquorum, olim per nostrum genitoreme) ac predictum nostrum
oppidum eidem nationi concessorum, etiam pronunc juxta tenorem privilegiorum,
necnon aliquorum novorum articulorum, per senatum Antwerpiensem antedicte
nationi nuper concessorum1) - tractarent ac pari concordia concluderent ac pro
conservatione et imperpetuum eorundem

a) Aldus C.v. Br. 1083; Priv. boek C en B: faciendas.
b) B (Schanz) leest: ‘Wernia’, het verschil tusschen n en v is in het schrift der 16e/17e eeuw
klein. In de inleiding hebben wij deze verbetering al besproken.
c) B: Teilingen.
d) Schanz leest: ‘antedicte’, volgens hem staat in Cotton Ms. Galba: ‘milite’. Het is aanstonds
duidelijk, dat Schanz dit verkeerd moet hebben gelezen, vgl. vorige bladz., noot e.
e) B geeft progenitorem. Moeten we hierin een aanwijzing zien, dat de lezing van den aanhef
in 1555 zich eenigszins aan den tijd aanpast? (Jan met de Lippen was de overgrootvader van
Markies Jan.)
1) Het privilege aan de Engelsche kooplieden op 1 Juni 1518 verleend door de stad Antwerpen,
waarop de nieuwe bepalingen, die aan dit charter van 16 Mei 1519 zijn toegevoegd, teruggaan.
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observacione, poenam sive mulctaun mille scutatorum - quatuor solidos monete
Flandrie pro quolibet scutato computantes - apponerent, dictosque consules nostri
oppidi, pro tempore existentes, ad illam nomine dicti oppidi incurrendam, obligarent
toties, quoties negligentes fuerint, super eisdem privilegiis per aliquem ex Anglis
juridice requisiti secundum eorum tenorem et formam justiciama) exhibere eandemque
penam sic, ut premittitur, et non alias commissam mediatim nobis et mediatim
antedicte nationi fore applicandamb) promitterent, sicut istud lucidius per nostras
litteras commissoriales, desuper confectas ac eisdem nostris commissariis traditas,
constare posset, vigore quarum, antedicti nostri commissarii cum eisdem gubernatore
et maioribus dicte nationis convenerunt, concluserunt et concordarunt in sigillationem,
confirmationem et auctoritatem privilegiorum subsequentium illaque, tam nova quam
vetera, sub antedicta pena et condicione imperpetuum fore observanda stipularunt,
(A:) quorum quidem previlegiorum
(B:) quorum quidem privilegiorum tenor
primorum tenor sequitur latine,
sequitur latine.
subsequentium autem - - antiquorum
tamen - - tenor sequitur theutonice,
novorum quidem, pro nunc concessorum,
tenor latine addetur prout inferius singulis
in locis videbitur annotatum1).

a) Aldus A en B; moet het zijn formam justiciae? Deze plaats is één van de struikelblokken,
die een letterlijke vertaling van dit laatste deel van den tekst bijna onmogelijk maken.
b) Aldus B, A heeft applicandum.
1) Ten overvloede herinneren we er aan, dat hierna redactie B volgt van de stukken, gedateerd
‘16 Mei 1470’, ‘17 September '69’ en ‘18 October 1480’. Daarbij sluiten zich de nieuwe
bepalingen van 1519 aan, die we hierna laten volgen.
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A (C.v. Br. 1083).
Sequuntur certi articuli de novo antedicte nacioni in vim privilegiorum concessi anno
millesimo quingentesimo decimo nono, prout inferius patebit1).
§ 12). Item, quod dicti mercatores utentur seu uti debeant eorum previlegiis in omnibus
articulis et pun(c)tis, prout eis concessa sunt. Et si eisdem mercatoribus aliquod fiat
impedimentum, quomodo hoc fiat, vel si eadem previlegia ampliata vel lucidius
declarata habere voluerint in uno seu pluribus punctis, extunc illi de oppido Bergensi,
moniti ex parte ejusdem nationis, facient eis assistenciam desuper, juxta et secundum
qualitatem cause, deputatos oppidi notabiliter destinabunt una cum deputatis ex parte
nationis Anglie predicte apud illustrissimum dominum nostrum regem et ducem
Brabancie et nobile consilium ejusdem, ubi hoc opus erit, absque hoc, quod mercatores
Anglie occasione deputandorum ab ipso oppido Bergensi in hac parte ullas facient
expensas, ymmo ipsi de Bergis eorum laboribus et expensis juvabunt prosequi, quod
hujusmodi impedimentum amoveri debeat et ampliacio fiat, prout decebit.
§ 23). Item, quotiens processus vel predicte nationis vel alicujus particularis persone
ipsius nacionis ad eum statum ductus est, ut conclusum sit in causa, promittimus
sentenciare et finem cause imponere infra sex proximas hebdomadasa).
§ 34). Item et omnes qualescumque intercursusb) regios

1) Volledigheidshalve zij hier nog een afschrift vermeld, alleen van deze nieuwe bepalingen
van 1519, in de Collectie Cuypers van Velthoven, Rijksarchief, 's-Hertogenbosch.
Vermoedelijk is het een fragment uit een Privilege-boek. De hand is ongeveer uit denzelfden
tijd als Priv. boek C, maar het stuk is bijzonder onnauwkeurig en staat vol fouten. We geven
hiervan verder geen afwijkingen op.
2) = V, § 28.
3) = V, § 48.
a) Aldus Priv. boek C; C.v. Br.: proximias hebdomas.
4) = V, 2e zin van § 51.
b) Aldus V; C.v. Br. en Priv. boek C: intercussos.
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et principales, que et quos promittimus in omnibus et singulis punctis ad unguem
observare et observari et interteneri facere et pro viribus majori cum robore ratificare
et confirmare.
§ 41). Item concedimus, quod si dicte nationis mercatores infra opidum nostrum
Bergense oleum smigmaa), vina cujuscumque coloris seu nature aut similes liquores
emerint, que ad partes Anglicanas deferre velint, non tenebuntur ipsi, sed illorum
venditoresb) pro talium eductione imposiciones seu assisias solvere, sic, quod libere
et sine cujuscumque contradictione aut alicujus imposicionis seu assisie exactione
poterunt illa ad naves suas adducere et deferre.
§ 52). Item, si contingat, quod aliqui mercatores Anglie, utpote unus aut plures se
rebellem aut rebelles facerent erga gubernatorem aut vicem ejus tenentes ejusdem
nationis nec se offerrec) neque se disponere ad ipsius gubernatoris obedientiam et ipsi
rebelles et inobedientes venerint aut reperti fuerint in oppido aut suburbio Bergensi,
tunc legislatores dicti oppidi, pro tempore existentes, eidem gubernatori assistenciam
facient et juxta eorum posse cooperabuntur, quando hujusmodi inobedientes obediant
aut ad obedientiam deducantur juxta tenorem et effectum previlegiorum nationi
desuper concessorum, carceres scilicet et instrumenta punitiva prestando.
§ 63). Item, si aliquis temporibus nundinarum Bergensium vel earundem
prolongationibus de prefatis mercatoribus Anglie intencione emendi mercatur pannos
Anglicanos, emptor videbit pannos eorum latitudinem et longitudinem coram se in
presentia sua et ante oculos suos, et si mercantes et contrahentes inter se
concordaverint ante palme dationem, hoc est voorden coopslach, quatenus panni
debeant mensurari, theutonice, dat se gestreken zullen zijn,

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

= V, § 24.
V: olium smigerma.
V: ‘ipsi, sed illorum venditores’ ontbreekt.
= V, § 32, vgl. ook nr. II hierboven, op bladz. 60, noot a.
Aldus V en Priv. boek C; C.v. Br.: afferre.
= V, § 38.
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sic emptor habebit post mensurationem liberam electionem, an velit pannos tenere
vel non tenere, conditione tamen adjecta, si panni reperiantur, prout partes
contraxerunt vel inter partes concordatum est, tunc emptor non poterit resilire, sed
tenebitur intertenere conventionem juxta concordata. Si autem post datam palmam,
hoc est naden coopslach mentio facta sit vander strijkinge, nihilominus emptor stabit
et manebit contentus de mensura latitudinis vel longitudinis, prout comperietur, nisi
certi panni scissi reperiantur seu aliter defectuosi aut per prius ante palme dationem
conventum sit aliter.
§ 71). Item, quod si panni, qui soliti vel assueti sunt mensurari atque qui venduntur
per ulnam vel mensuram vendantur quatenus ille contractus suum debitum sorcietur
effectum, secundum et juxta formam et naturam verborum contrahencium sic et
taliter quod nullo modo a tali contractu recedere licebit.
§ 82). Item, si aliquis mercator Anglie sub gremio prefate nationis latitans cuivis
homini semipannos vel non integros, theutonice metten stucken, sicut in officina seu
taberna jacent vel jacere deperiantur, vendit neque inter mercandum vel contrahendum
ante contractus consummationem ulla facta mentio est de panni vendibilis vel venditi
longitudine seu latitudine, sed venditio facta est simpliciter, sine aliqua interpositione
cujuslibet conditionis et etiam consummata venditione, desuper ordinamus et
concludimus, quod in eventum illius emptor talis nullam emendam vel reparationem
vel restaurationem recipiet neque ad ullam emendam venditor obligabitur casu quo
non reperiatur determinata aliqua vel solita latitudo vel longitudo post contractum
consummatum, salvo tamen, quod, si aliqua verba intra contrahendum intercesserunt,
illorum verborum natura et substancia servabitur.
93). Item, quando aliqua persona pannum seu pannos emerita), ut prius metten
stucken, et emptor etiam post

1)
2)
3)
a)

= V, § 39.
= V, § 40.
= V, § 41.
Aldus V; C.v. Br. en Priv. boek C beiden: emerint!
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venditionem consummatam invenerit aliquem defectum vel corruptelam in pannis
emptis, que corruptela vel qui defectus ab extra perspici posseta) minime, tunc venditor,
quod deest, debet perficere vel restaurare et ementis indempnitati consulere, juxta
dictamen et judicium, proborum fidedignorum aliorum mercatorum, prout justicia
suadet. Proviso tamen, quod si emptor, cognita corruptela vel defectu, venditori
reportare voluerit, tenebitur eosdem pannos venditori reportare et eidem intimare et
demonstrare defectum in proximo emporio immediate sequente, sic, quod si venditio
facta est in nundinis paschalibus Bergensibus, reportatio, intimatio et demonstratio
fient in nundinis pentecostalibus Antwerpie et sic consimiliter prosequendo nundinas
illorum duorum emporiorum oppidorum, alioquin nec venditor tenebitur ad
reparationem reperti defectus vel corruptele, neque indempnitati ementis consulere
oportebit, fraude tamen et dolo seclusis, adjecto etiam, quod hujusmodi corrupti seu
defectuosi panni in proximo emporio reportentur, intimentur et demonstrentur ab
emptoribus ipsis venditoribus in eadem specie, qualitate et quantitate, sine aliqua
mutatione seu variatione per tonsores, tintores et fullones seu alios quoscumque
illatos alias quidem venditor talis predictos pannos recipere minime arctabiturb).
Ut autem predicte conventiones, conclusiones et accordata omnia et singula, tam
nova quam vetera previlegia, sic ut premissa sunt, seu premittuntur, inviolabiliter,
imperpetuum observientur, atque observari poterunt, nos, Johannes, dominus
temporalis dominii et oppidi de Bergis antedicti, ac burgimagistri, scabini et consules
ejusdem oppidi Bergensis et eo nomine, promittimus dicte nacioni, pro nobis
nostrisque successoribus omnia et singula, prout per nostros commissarios in prohemio
accordata sunt observare et intertenere ac observari et interteneri facere, sub pena
mille scutatorum - - quatuor solidos monete Flandrie pro quolibet scutato computando
- - applicanda

a) Aldus V en C.v. Br.; Priv. boek C: prospici possit.
b) In V volgt nog: dolo, fraude, ut supra, semper seclusis.
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prout ibidem in antedicto prohemio continetur1), quotiescumque de jure vel facto - advertissimento tamen primo - - contraventium fuerit, quinimo et impedimentum,
quod intervenerit, amovere. Qua si quidem pena soluta vel non soluta, omnibus et
singulis nihilominus conclusis et accordatis in suo robore et firmitate permanentibus.
In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum, sigillum
nostrum magnum presentibus litteris duximus appendendum. Et nos, burgimagistri,
scabini et consules oppidi Bergensis sepedicti et eo nomine, pro nobis et successoribus
nostris, quantum nos tangit, sigilli ejusdem oppidi ad causas, presentes litteras fecimus
appensione communiri. Datum anno Domini, millesimo quingentesimo decimo nono,
sextadecima die mensis Maii.

V.
Mei 1555.
Cotton Ms. Galba, B. XI, fo. 165 ro. en fo. 173 vo. e.v.v. (nieuwe nummering).
+

In Dei nomine, amen. Nos, Johannes, marchio Bergensis, dominus de Borchvliet2),
notum reddimus universis, quos he nostre littere devenient. Quum antecessorum +May Privilegia Bergentia
nostrorum vestigia insequentes, nedum ea, quae ipsi nationi mercatorum Anglie
indulta, privilegia et beneficia impenderunt et concesserunt, confirmare, roborare et
renovare cupimus, intendimus, veram etiam pro maiori et firmiori inter nos federe
et unanimi concordia resartienda atque restauranda et nova quedam eisdem concedere
et precedentibus adji[cere], prout inter nos et eandem nationem

1) Vgl. de tweede helft van den aanhef van dit charter.
2) De heerlijkheid Borchvliet kwam op 1 Sept. 1481 door koop in het bezit van den heer van
Bergen-op-Zoom, vgl. Dr. W. Moll, De middeleeuwsche rechtsbronnen van het platteland
der heerlijkheid Bergen-op-Zoom, bladz. 97 e.v., (in: Verslagen en Mededeelingen van de
Vereeniging tot uitgave der bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht dl. 7, nr. I).
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hoc mense Maii anni millesimi quingentesimi quinquagesimi quinti conclus[um?]
est, desideramus. Quamobrem ab antiquis ad nova descendentes, quedam hoc tempore
inutilia resecantes, alia ex lingua vernacula et teutonica in latinum transfer[ri]a),
adhibitis ad hec perficienda nostris locum tenentibus et ceteris qui nobis sunt a
consiliis, primum hic inseri curavimus articulos privilegii, quondam antedicte nationi
Anglicane con[cessos?] anno millesimo quadragentesimo septuagesimo, mense Maii
die decimo sexto, quorum primus unacum prefatione s[ua?]. Et est tenoris prout
sequitur1).
[fo. 173 vo.] Nichilominus quu[m] subsequentibus temporibus, tam bellorum occasione
quam ceterarum rerum inmutatione paulatim cepit labefactari nationis Anglorum in
oppido Bergensi ordinata frequentatio, ita, ut ipsorum negotationes incerto ordine
nec statutis locis et tempore agi ceperunt, et tandem eo negotia devenerunt, ut
[m]emoria quidem antegestorumb) adhuc extet, sed omnia ita [fo. 174 ro.] nunc
inveniuntur inversa, immutata et ab omni nor[ma] et reguac) submota, ut nisi novo
remedio, immo nov[is] initiis et fundamentis - - quum vix aliquid restat pristin[orum]
vestigiorum - - occurratur,

a) De tusschen rechte haakjes gezette deelen van woorden zijn uit den tekst weggevallen, omdat
de rand van het hs. is afgebrokkeld. Correct Latijn voor transferri zou zijn: tranferenda, maar
dat kan er niet gestaan hebben; vgl. trouwens verderop: inseri curavimus.
1) Hierop volgt de aanhef van 1519. Het blijft natuurlijk een vergissing, dat Schanz het
anachronisme in het stuk van 1470 niet opgemerkt heeft. Maar men kan er hem onmogelijk
hard over vallen: hoe misleidend is deze slotzin opgesteld! Zou men in 1555 den aanhef van
1519 voor een van 1470 hebben aangezien?
Hierna komen dus de stukken van 17 Sept. 1469, 16 Mei 1470 en 1480 in redactie C; van
16 Mei 1519 in redactie B. Wij laten de nieuwe bepalingen van 1555 volgen.
b)
Boven de o staat een a geschreven: .
c) Regula?
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nulla omnino sit spes, rem jam pene extinctam et fere demortuam resuscitare. Verum
quia ille Deus optimus, maximus, apud quem omnia ante secula descripta sunt et qui
rerum vicissitudines sua tenet manu et quem vult, elevat, et quem non vult, dejicit
atque in hominum cordibus, etiam ipsis insciis, non previsa aut precogitata operatur
sua benignissim[a] bonitate - - cui soli omnis honor et gloria debetur - - in hiis, que
nobis adversa et mala videntur, quum apud Eum nec injusta nec iniqua esse possunt,
licet nobis sint incognita, hoc suo beneficio operatus est, ut mercatorum Anglie
nationis animos, jamdiu ab oppido Bergensi - - adversa quadam rerum suarum
vicissitud[ine] temporum injuria contingente - - sejunctos atque utcunque subalienatos
in pristine societatis atque amicitie memoriam reduxerit, et novis jam et justis
occasionibus occurrentibus eo res deducte sunt, ut inter nos Joannem, marchionem
Bergensem, dominum de Borchvliet etc., Joannem van Steen et Cornelium de Clerck,
burgimagistros, magistrum Henricum van Wensson, Henricum Arnouts, Franciscum
Mantean, Gulihelmum de Rouck, Antonium Lemson, Jacobum van [den] Breen,
Joannem de Ayela et Henricum de Helmonta), scabinos oppidi nostri Bergensis et
magnificos dominos, dominum Joannem Marshe1), presidem et gubernatorem
mercator[um] nationis Anglie has partes frequentantium, dominum Anthonium Huse,
armigerum, supreme curie cancellarie Anglie mag[istr]um2),

a) Hs.: Cornelium de Cleake,...., Henricum Avonts. De namen zijn verbeterd en gecontròleerd
met behulp van Stadsrekening B.o.Z. 1553-'54 (Paaschstijl) bladz. CXXI e.v.v.; id., 1555-'56
(Paaschstijl), bl. CXXVI vo. e.v.v. De verdere afwijkingen zijn te verwaarloozen. De opgaven
uit deze beide stadsrekeningen dank ik aan den heer Asberg, Gemeente-Archivaris te
Bergen-op-Zoom.
1) John Marshe, vgl. John Stow, Survey of London (1603), ed. Kingsford, Oxford, 1908: dl. I,
bladz. 298: begraven in de Parochiekerk van St. Michael in Woodstreet: ‘John Marsh, Esquire,
Mercer and common Seargeant of London, etc.’ Dezelfde als John Mersh, genoemd bij R.
Ehrenberg, Hamburg und England, bladz. 82, 101, in de jaren 1566 en 1568 als governor?
2) Bedoeld is Anthony Hussey, † Juni 1560 (vgl. Diary by Henry Machyn, Camden Society,
nr. 42, 1847, bladz. 236, 237, noot op bladz. 380). Hij was Master in the High Court of
Chancery.
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dominos Thomam Lodge1) et Joannem White2), senatores inclite civitatis Londoniensis,
Joannem Salthorpe, Richardum Hilles, Philippum Bolde, Thomam Bannester3),
Nicholam Whelar4), Richardum Springam5), Thomam Smith6), predicte societatis
mercatores et Thomam Nicolls7), dictorum mercatorum et societatis Londinii
residentium secretari[um], oratores, com[m]iss[ari]os seu delegatos nationis
mercatorum Anglie, novus conventus celebratus sit in eodem oppido in domo
Anglicana hoc mense Maio. In qu[em] ostensuma) atque lectum eorundem
gubernator[is] [fo. 174 vo.] deputatorum procuratorum mandatum hiis presentibus
literis verbatim insertum, varie proposite fuerunt cause et rationes, quibus aliquandiu
intermissa et sopita jam restaurari possunt fierique reductio et redintegratio pristine
frequentationis et amicitie valeant. Et consequenter repetitis et voce sonora relectis
antedictis privilegiis pretentorum temporum aliqua in modum nove petitionis sive
renovate potius antiquorum privilegiorum rememorationis in scriptis porrecta sunt
Anglice nationis

1) Sir Thomas Lodge, Alderman van Londen, Grocer. † Februari 1584 (opgave van het Public
Record Office, Londen). Vgl. Machyn, a.w., passim, noot op bladz. 375; Stow-Kingsford,
a.w., I, bladz. 197-8, 253; II, bladz. 183-4, 189.
2) Sir John White, Alderman van Londen, Grocer. † 9 Juni 1564 (inlichting van het Public
Record Office). Vgl. Machyn, passim, noot op bladz. 405. Stow-Kingsford, II, 183-4, 195;
noot bladz. 386.
3) Thomas Bannester, vgl. Machyn, bladz. 112, † Augustus 1556?
4) Nicholas Whelar, een lid uit dezelfde familie als John Wheeler, de bekende secretaris der
Fellowship omstreeks 1600?
5) Richard Springham, vgl. Machyn, noot op bladz. 323 (1551) en bladz. 305 (1563).
6) Sir Thomas Smith, vgl. J.W. Burgon, The Life and Times of Sir Thomas Gresham, London,
1839, dl. I, bladz. 313, II, 33, 37 (1572).
7) Thomas Nicolls was op 6 Januari 1548 tegenwoordig bij het opmaken van de inventaris der
stukken van de Merchants Adventurers in Mercers' Hall (zie Schanz, II, bladz. 575). Vgl.
verder Machyn, noot bladz. 323 (1551) en bladz. 305 (1563).
a) Waarschijnlijk is ostentum bedoeld.
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nomine ad manus nostras et dictorum burgimagistrorum et scabinorum super quibus
deliberatione prehabita, tandem unanimiter conclusa, accordata et concessa sunt ea,
que sequuntur. Et vice versa super quibusdam per nos et dictos oppidi nostri prefectos
in scriptis petitis, hic infra insertis, etiam promissa et conclusa sint, prout post
declarabitur.
Petitiones Anglorum exhibite illustr[i] marchioni Bergensi et ejus oppidi
burgimagistris, scabinis et sociis decimo+ sexto die Maii anno Domini millesimo
+
quingentesimo quinquagesimo quinto.
1555 Mei 16.
1)
a)
P. 1 . Petunt, ut ruinose edes infra Bergen, erga proximas nundinas hiemales
unacum earum officinis decenter per oppid[anos] reficiantur et resartiantur.
P. 2. Littorum ripe jam ruinose et rupte, pro commodiori exoneratione navium
etiam qu[am] primum reficiantur.
P. 3. Aggeres zabule et id genus sordium, e gurgite alvei, ita impensis oppidanorum
purgentur et profunda fient, ut Anglorum naves commode ad Bergas quam proxime
accedere et ibidem in ripas merces suas exonerare valeant.
P. 4. Si naves Anglie nequeant propter vada altius attingere Bergas vers[us], quam
ad caput introïtus, tune et eo casu ducantur salv[o] merces Auglorum a navibus suis
in hulcis, impensis oppidanorum, hocque tantisper fiet, quoad alveus ita profundus
et altus efficiatur, ut naves tuto ad ripas pro earum exoneratione accedere et in anchoris
stare possunt.
P. 5. Si aliquis mercator societatis Anglorum, ad alicujus creditoris instantiam,
per arrestum corporis sui captus fuerit, tunc si rector et collegium societatis pro eo
rite satisdare velint, tunc liberabitur et ad exhibendos fidejussores concives vulgo
porters dictos [fo. 175 ro.] nullatenus teneatur neque ad pignora exh[ibere] cogetur.

1) De nummering uit het hs. (51, enz.), die waarschijnlijk in het heele stuk doorloopt, hebben
we laten vervallen. De nu volgende ‘petitiones’ zijn P. 1, enz. genummerd, waaraan later de
‘responsa’ (R. 1, enz.) beantwoorden.
a) Voor: aedes.
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P. 6. Si quis mercatorum pro delicto capi[te] puniatur, tunc fiat bonorum suorum
inventarium verum et fidele in presentia thesaurarii societatis predicte, vel ejus
viceingerentis, si is, premonitus, tali inventario confirmando adesse voluerit, alioquin,
eo absente, procedatur ad inventarii confectionem. Dampnati vero bona ad sex menses
post ejus mortem tuto conserventur, si talia vero fuerint, que servando servari
nequeant, tune vendantur, et pecunia ex venditione procedens tuto ad semestre
servabitur ut supra.
P. 7. Petunt, ut pondera omnia Bergensia reducantur ad parietatem cum ponderibus
Antwarpiensibus in omnibus et per omnia.
P. 8. In articulo de prosenetisa) concesso, fiat dictio copulativa: et; pr[o] disjunctiva:
aut, sive, vel1).
In articulo de injuriis illatis navibus, eorum apparatibus et mercatorum bonis,
inseratur etiam dictio: proprietariis sive navium dominis aut exercitoribus2).
P. 9. In articulo, in quo cavetur, quod Angli in jus vocentur coram scabinis et non
inferioribus judicibus, fiat diluci[da] explanatio inferiorum judicum, qui in Anglos
jurisdictionem exercere nequeant de privilegiis Bergensibus3).
P. 10. Augeatur numerus mensuari[orum] a quatuor ad sex.
P. 11. Quod dictiones ‘Anglica na[tio]’, ubi de privilegiis eidem nationi indultis,
intellig[untur?], dumtaxat de hiis Anglis, qui de numero societatis mercatorum
Anglorum existant, et non de aliisb).
P. 12. Pena trium librarum nigrarum inflicta nautis augebitur usque ad libras decem
monete Brabant[ie].

a) Vgl. Du Cange, Glossarium, dl. V (1845), bladz. 485 = makelaar.
1) Het is mij niet duidelijk, waar dit op moet slaan. Een bepaling over de makelaars vindt men
in II (1469-'70), § 11; vgl. hiermee de Latijnsche redactie bij Schanz II, op bladz. 232, § 3.
Hier komt inderdaad een groot aantal ‘dictiones disjunctivae’ voor.
2) Vgl. II (1469-'70), § 18.
3) Vgl. II (1469-'70), § 22.
b) De zin loopt niet, maar de beteekenis is duidelijk.
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Agatur cum nautis Antwerpiensibus, ut illi, certo constituto naulo, merces et bona
Anglorum ad Bergas versus advehant, et naute Bergenses vicissim Anglorum merces
a Bergis Antwerpiam, t[am] in nundinis quam extra, competenti constituto salario,
salvo et secure advehant.
P. 13. Constituatur cert[a] merces aurigis, mercatores eorum bonaa) in curru[bus]
[fo. 175 vo.] suis deportantibus tam in hieme quam in estate, et id observabitur in
equis conducendis.
P. 14. Adjiciatur juramento scabinorum Bergis, post conclusiones in causis, lites,
suis mediantibus diffinitivis sententiis, infra sex hebdomadas sive dies quadraginta
hujusmodi causarum conclusiones proxime sequentes, omni alia dilatione penitus
cessante et remota, sententialiter definiant parte instante et lite prosequente1).
P. 15. Quantlocunque Bergis reperietur aliquis Anglus qui nationis rectori rebellis
vel partium moriger(us)2) existat, ducatur castigandus ad illum, idque fiat nedum
Bergis, verum etiam ubique locorum infra totum districtum et territorium jurisdictionis
illustris domini marchionis, idque observabitur et inseretur in dilatione secundi articuli
privilegiorum3).
P. 16. Indulgeatur Anglis, ne quis civium Bergensium tam in ipsis nundinis quam
extra eas, alicujus Anglorum bona sive merces, cujuscumque generis aut valoris
fuerint, sub suob) nomine nota vel stigmate, concelet signet aut concelari vel velari
faciat aut fieri permittatc), neque Anglorum merces sub alieno nomine vel quovismodo
profiteatur, aut notam suam ullo Anglo accommodet.
P. 17. Item, quod in nundinis hiemalibus Bergensibus invacandis edicantur vel
publicentur Anglorum privilegia maxime illa, que sciri necessaria sint, idque fiat, ne

a)
1)
2)
3)
b)

Het hs. heeft bonas.
Vgl. IV (16 Mei 1519), § 2.
Dit zal moeten beteekenen: geneigd tot partijvorming.
Vgl. IV (16 Mei 1519), § 5.
Het hs. heeft: suis. Van het volgende nota vel stigmate slaat blijkbaar het eerste op bona, het
tweede op merces terug!
c) Het hs. heeft permittet.
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quisquam pretextu ignorationis eorundem aliquid contra ea perpetret et committat,
aut incurrendas mulctas sub eo velamine excuset aut impendere declinet.
P. 18. Item, quoniam experientia........a) quod pro principum beneplacitis sepe nova
vectigalia et alia impositionum gener[a] potubus videlicet tam vinis omme genus,
quam etiam servitiarum tum Anglicarum tum Teuthonicarum, et ale speciebus
imponuntur et inscribuntur, ideo insequendo pristina privilegia nostra rogamus, quod
ab omni impositione onere vectigali aut alia quavis solvendi provincia quocumque
appellacionis vocabulo exprimi aut nuncupari posset, deinceps et perpetuis futuris
temporibus Bergis et in nundinis et [fo. 176ro.] extra eas ab hujusmodi imponendis
aut inscribendis (imposi)tionumb) exactionibus penitus immunes fuimus et liberi
imperpetuum juxta intercursus et alia privilegia ante concessa.
P. 19. Item, quod nullus nostrorum mercatorum, nec eorum bona vel merces,
deinceps in causa civili vel pecuniaria per aliquem officiarium Bergensem realiter
aut per scapulos capiantur, aut publice arrestentur in prejuditium aut scandalum
mercatorum, sed adiorne[tur]1) sive citetur in tali casu paremptorie pari modo, q[uo]
cives Bergenses in jus vocantur, nisi idem Anglorum de fuga fuerit merito suspectus,
quo casu arrestabitur, prout convenit.
P. 20. Rogamus postremo, ut deduc[ta] et descripta in decima octava nostra
peticione nobis conced[e]tur sub iisdem conceptis verbis, quibus ab Antwarpiensibus
per sententiam diffinitivam, eorum interveniente consensu, latam adjudicatam et
pronunciatamc) existit, cujus sententie effectum unacum hiis peticionibus vobis
exhibemus privilegiis nostris in tractatibus intercursuum descriptis, illesis, salvis et
nobis semper reservat[is].

a) Doorgestreept is: discimus, daarna is een ruimte opgelaten. Voor een goed begrijpen van
den zin is toch een woord als discimus of docet noodig.
b) Dit woord lijkt met s of f te beginnen, er moet echter in ieder geval een synoniem van
‘impositionum’ gestaan hebben.
1) Vgl. Fransch: ajourner, dagvaarden.
c) Het hs. heeft adjudicatum et pronunciatum.
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Responsa et indulta dominorum marchionis, burgimagistrorum, scabinorum et
consulum articulis proximo precedentibus hee sunt.
Inprimis itaque super hiis, que per dictos legatos et mandatarios in scriptis porrecta
sunt, et qu[orum] tenor hic supra insertus est, dictus dominus marchio, burgimagistri
et scabini responsionem fecerunt consensum prestiterunt atque accordarunt in vim
privile[giorum] et pactorum prout sequitur [R. 1]1) vizt...a) domini antedicti,
burgimagistri et scabini diligenti opere et labore curabunt quam primum, ut domus
et officine ad recipiendum Anglic(an)os mercatores et ipsorum bona s[ive]
mercan(di)siasb) commode reparentur.
Item quod earum domorum et officinarum taxac[i]o fiet, insequendo taxa[cionem]
antiquitus solitam et consuetam. Et si mercatores Anglic(an)i ultra domus et bouticlas
sive officinas pristinis temporibus non taxatis, nec sub eorum curia comprehensas
aliis indigerint, ill(a)e taxab[untur] in rationis equitate per dicti oppidi prefect[os]
[fo. 176 vo.] in presentia aliquorum nationis Anglie ad id deputandorum, si id petant.
R. 2. Providebitur etiam in reparationibus locorum pro exoneratione mertium
commodorum, quos kayen vocant, et summe curabit[ur], [R. 3] ut portus Bergensis
in consuetam reducatur profunditatem ante nundinas hiemales hoc anno celebrandas.
[R. 4] Et si hujusmodi profunditas ita commoda non fuerit, ut merces Anglicane
natio[nis] adducantur ad locum de dye Engelsche kaye nuncupata, eodem merces
usque ad eandem ab ingressu portus adducentur tuto et salvo expensis oppidi
Bergensis.
R. 5. Super articulo cautionis prestande per ipsam nationem, in casibus, qui possunt
occurrere, dominus marchio et illi, qui sunt ipsi a consilio, et dicti oppidi Bergensis
justiciarii, burgimagistri et scabini non inve-

1) Hier volgen de Responsa (R. 1, enz.), die beantwoorden aan de voorafgaande Petitiones (P.
1, enz.).
a) Hier staan eenige door herhaalde verbetering onleesbaar geworden letters, misschien ook
wel doorgestreept.
b) Het hs. heeft bijna consequent de lezing: mercansia.
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niunt, quonam jure aut ratione id firmiter fundari possit, licet etenim eadem natio
notorie sit solvendo. Nichilominus non est in potestate domini marchionis nec suorum
judicum partem adigere, ut tali cautione sit contenta, cum eadem natio non sit firmiter
subjecta jur[isdictio]ni domini nec oppidi Bergensis. Et pars adversa cogeretur habere
fortiorem et potentiorem adversarium quam esset principalis debitor. Et quod
frequenter obtinens sententiam contra Anglicum frequenter cogeretur in vago prosequi
executionem et coram alio judice: promittimus tamen, quantum in nobis est, Anglis
in hac parte omnem gratiam favorem et benevolentiam impensuros.
R. 6. Quod, quantum attinet ad bona eorum, qui ultimo ex delicto plecti poterunt
supplicio, in casibus, ubi cadet confiscatio, quia hec concernuat dumtaxat
superioritatem domini Bergensis, ex integro petita concedit pro se et successoribus
suis; articulus petitionis nationis, in ordine sextus, incipiens: Si quis mercator pro
delicto, concessus est, prout sonat.
R. 7. Super articu[lo] de ponderibus lancis adequandis, respondemus, quod pondera
pro nunc permanebunt, prout sunt. Attento, quod intelliguntura) eadem convenire et
equari ponderibus Antwerpiensibus. Nichilominus fiat exacta diligentia, ut certo
sciatur, si aliqua possit esse diversitas et differentia, qua [fo. 177 ro.] comperta, fiat
quam primum adequatio.
R. 8. Quantum ad [prosenetas]b) attinet, mutabitur disjunctiva: aut, in
conjunctiva(m): et. De injuriis et dampnis inferendis mercatorib[us] nautis, in omnibus
talibus providebitur, prout petit[um], volentes et concedentes addi dictiones:
proprietariis sive navium exercitoribus.
R. 9. Mercatores aut a[lii] dicte nationis vocabuntur in jus coram burgimagistris
et scabinis oppidi Bergensis nec poterunt vocari sive in jus trahi coram aliis
inferioribus sive subalternis judicibus.
R. 10. Nume[rus] mensuratorum augmentabitur pro temporis exigentia.

a) Hs.: intelligantur.
b) Aldus aangevuld uit P. 7.
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R. 11. Item, nemo qui non fuerit de gremio et sub curi[a] Anglicana gaudebit et
fruetur ipsorum libertatibus et privilegiis, ad cujus observationem firmiter tuend[am],
quilibet volens eisdem gaudere, priusquam admittetur, tenebitur super eo tradere ad
manus burgimagistri van buuten oppidi Bergensis cedulam signatam per dominum
gubernatorem, ipsius locumtenentem aut secret[arium] dicte nationis cum impressione
parvi sigilli, ut illi de oppido sciant, quosnam ad eandem libertatem admittent.
R. 12. Quantum ad pene augmentationem co[ntra] nautas, fiet et facta est
augmentationem ad decem libras Brabantie.
Super naulo nautarum fiet desuper inquisitio atque provisio, ita ut na[tio] reddatur
contenta. Proviso, quod natio p(r)estabi[t] dominis de oppido assistentiam de
privilegiis super hoc obtentis.
R. 13. Quantum tangit pretium curr[uum], equorum, etc., facile sortietur per
antiquam taxam, quantum debeat solvi pro qualibet farcina, verum, quoad
transvectionem personarum et equorum locat[am] difficile esset provideri,
nichilominus providebitur ad rationem et possibilitatem.
R. 14. Super process[uum] Anglorum expeditione fiet, prout petitum est. Salvo,
quod expeditionis fiat prosecutio et prestabunt s[uper] eo juramenta scabini Bergenses
in ipsorum receptionem et scabinatum.
R. 15. Item, contra rebell[es] prestabitur nationi assistentia per officiatos domini
marchionis, tam in suo oppido quam p[er] [fo. 177 vo.] totum marchionatum et.....a)
Bergensem. Super articulo incipiente: ‘Indulgeatur’, concessus est articulus prout in
subsequentibus declarabitur.
R. 17. Publicati[o] privilegiorum dicte nationis fiet in ingressu et publicatione
nundinarum, quoad attinet ad articulos concernentes mercatores et ipsorum dampna
et interesse, tales scilicet, quales natio tradet ad eam finem in manus burgimagistri
van buyten.
R. 18, R. 20. Vicesime petitioni paucis respondetur,

a) Dit woord is onleesbaar. Tegenover marchionatum zou men verwachten oppidum. Bergensem
behoeft daarvoor geen bezwaar te zijn.
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videlicet quod eximere quemquam ab oneribus et impositionibus, que ab imperatore,
ut duce Brabantie, imponentur, nos marchio Bergensis et oppidi Bergensis
burgimagistri et scabini non possumus, nec in potestate nostra existit, cum et ipsimet
ea ex(s)olvimus; verum de oneribus, que per nos marchionem et oppidum Bergense
de novo possunt imponi, ab hiis liberationem concedimus nationi antedicte et earum
bonis et potubus. Nichilominus, si que impositiones eisdem mercatoribus eorumque
bonis aut potubus contra pristina eorum privilegia et principum intercursus imposterum
per imperatoriam majestatem et ducem Brabantie imponi vel infligi contigerit, tune
nos marchio et burgimagistri Bergenses predicti, ipsis Anglis in eorum privilegiis
conservandis et talibus impositionibus auferendis, opem nostram, quantum poterimus,
et assistentiam adhibere curabimus.
R. 16. Item dilueidando decimam1) petitionem Anglorum ultimo propositam et
petitam, que incipit: Indulgeatur etc., dicimus et concedimus, prout in hiis duobus
subsequentibus articulis contine[tur], videlicet, quod nullus civis aut inhabitans oppidi
Bergensis poterit nomen suum mutuare sive accomodare alicui mercatori Anglo, de
bonis sive mercan(di)siis ad Anglum spectantibus, ut sub tali nomine seu signo
libertatem aliquam consequantur, celentur seu defendantur. Et si quis civium aut
inhabitantium contrarium fecerit, tam stricte corrigetur, ut aliis cedere debeat in
exemplum. Quotienscumque gubernator aut alius dicte nationis per informationem
vehementen suspicitionem aut inditia contra talem civem sive inhabitantem inveniet
per aliquos merces aut bona ad Anglum spectantia, absconderit aut sub suo nomine
defenderit [fo. 178 ro.].................a) ejusmodi mercan(di)sie poni in arresto, in quo
manebunt, (quoad?) talis civis sive inhabitans debite ostenderit aut per a[rram?]b)
affirmaverit, quod hujusmodi bona et mercan(di)sia sint sua,... aut ipsorum, magistri
sive societatis propria, et ad neminem alium

1) Volgens onze indeeling zou het moeten luiden: decimam sextam.
a) De bovenste regel is geheel afgebrokkeld.
b) Zuivere conjectuur!
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nominatim nationis Anglie spectantia. Et quod hujusmodi bona et mercan(di)sie ad
se vel suos spectabuntur, cum in Anglia emebantur et in navesa) importata et huc
advecta fuerint, salvo quod gubernator statim f[aciet] talem civem sive inhabitantem
citari coram burgimagistris et scabinis Bergensibus. Etsi subsequenti tempore fu[erit?]
inventum, talem affirmationem male et perperam f[actam] fuisse, tune talis civis seu
inhabitans, qui ita affirma[verit] erit puniendus, ut in articulo precedenti, videlicet
quod a[liis] cedet in exemplum1).
Est etiam dicte nationi conce[ssum] per antedictos dominum marchionem et sui
oppidi burgimagistros et scabinos, quantum ad eos attinet, atque acco[rda]tum, [quod
structores drossati aut schulteti Bergensis aut alterius cujusvis nullam habent
potestatem exsequendi et exploictandi pro causa cujus(cumque), scandelose, inciviliter
aut manu forti personaliter apprehendere sen arrestare sive detinere quemquam
ejusdem nationis]b), verum tenebitur talis servitor sive explorator, et ex(e)cutor
faciendo talem executionem presentare talem personam arrestatam gubernatori
nationis antedicte aut cujus locumtenenti; in absentia eorundem schulteto hujus
oppidi, ut ibi, quoad fieri quodammodo possit inveniri medium et expediens reddendi
partem adversam contentatam, pr[iusquam] veniatur ad arresti in carcerem inclusam
ignomi[niam]. Etsi quis servitorum et exploictorum contrarium fecerit, erit talis
puniendus arbitrarie per burgimagistrum et scabinos oppidi nostri Bergensis, quum
super illo fuerint requisiti per dominum gubernatorem aut ab co mandatum habentem.
Post quos quidem articulos et puncta accordata, prout

a) Hs.: navium.
1) Vgl. R. 16, vorige bladz., en II (1469-'70), § 17.
b) Er staat: quod nullus ejusdem nationis per structores drossa[ti] aut schulteti Bergensis aut
alium quem vis haben[t] potestatem ex(s)equendi et exploictandi pro causa cujus, scandelose,
inciviliter aut manu forti poterit personaliter apprehendi seu arrestari sive detineri, etc. Het
is duidelijk dat hier een paar zinnen door elkaar loopen. Subject en object wisselen op grillige
wijze van functie. We hebben er bovenstaande, naar wij hopen, begrijpelijke zin uit
geconstrueerd.
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supra desoript[um] est, fuerunt ex parte domini marchionis Bergensis [fo. 178 vo.]
et oppidi sui a dicta natione petiti, postulati et in scrip[tis] exhibiti articuli tres in
modum qui sequitur:
+
Declaratio petitionis domini marchionis et burgimagistrorum et scabinorum
+
Anno 1555.
oppidi sui Bergensis exhibita magnificis dominis gubernatori et ceteris nationis
+
Anglie deputatis die mensis Maii deeima octava anno millesimo quingentesimo
+
quinquagesimo quinto.
1555, Mei 18.
1)
P. 21 . Petunt dictus marchio et antedicti sui oppidi prefecti, ut mercatores dicte
nationis Anglie in omnibus suis futuris annuisa) nundinis Bergensibus tempestive
comparebunt et devenient in initio earundem nundinarum cum suis navibus, bene
ordinatis et punctatis. Et quod easdem nundinas frequent[abunt] more et stilo
mercan(di)siarum antiquitus solito et consueto.
P. 22 Item, quod durantibus Bergensibus annuis nundinis nullus Anglic(an)e
nationis mercator poterit ad alia loca, oppida, civitates hujus patrie et terrarum
imperateris inferioris adducere vel vendere aliquas merces sive mercan(di)sias [v]el
bona Anglicana nisi ad oppidum Bergense, in hoe occasione ceteri mercatores in
eisdem nundinis deferant et ad alia convolant loca, ubi tales merces et bona Anglicana
reperientur aut commodius secundum locorum diversitatem invenire putarent, atque
etiam ut mercat[ores] certius eorum adventum maturare possunt nec incerto expectaro
Anglorum tardius adventum, prout pristinis temporibus aliquando evenit, quum
ratione talis dilationis et tardi adventus Anglorum mercatorum domino Bergensi et
suo oppido et etiam aliis ipsis mercatoribus gravia incommoda possent accidere
ratione glacierumb), que tempore nundinarum hiemalium frequenter evenient, unde
etiam et ipsimet mercatores Anglie non minora

1) De nieuwe Petitiones hebben wij, om te groote gecompliceerdheid te vermijden, in nummering
op de eerste twintig Petitiones doen volgen. Aan P. 21-23 beantwoorden R. 21-23.
a) Annuis staat in het hs. boven nundinis geschreven.
b) Hs.: glasierum.
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caperent incommoda cum suis navibus et mercan[di]siis regiis applicando.
P. 23. Item, quod antedicte Anglie nationis mercatores cum laboratoribus secundum
equitatem et [rationem, ut certum statuetur, pretium, quod tenebuntur [fo. 179 ro.]
solvere pro eorum bonis et mercibus vehendis aut labora[ndis], respectum capiendo
ad presentia tempora difficilia et cara in consideratione preteritorum temporum.
Super quibus articulis per dictos gubernatorem et deputatos accordata sunt et in
substantia responsa, ea, que subnect[antur]:
R. 21. Ad primum nos gubernatora) et oratores antedicti dicimus, quod sumus parati
et bene dispositi venire mature ad proximas nundinas hiemales statim in ipso
nundinarum initio, sic, quod quam primum venire conabimur, quantum in nobis erit,
verum id polliceri certo non quimus, tum propter varia impe[dimenta], que demum
circa merces nostras providendas contingere possunt, tum propter caeli, maris et
tempestatum procel[las] et varios ventorum contrariorum casus, qui sub hiemali
te[mpore] contingere solent. Verum, cum in rem et utilitatem nostram sit, quam
primum venire et Bergenses nundinas frequent[are], assiduitas nostra in hac parte
non deerit.
R. 22. Ad secundum dicimus, quod ad nundinas Bergenses tam hiemales quam
paschales merces nostras Anglic(an)as, eas videli[cet] que in partibus inferioris
Germanie vendere solem[us], Bergas adduci curabimus et non aliter, quamdiu
commodum et utile nobis fuerit. Et si quis nostrum sa[tellitum?] nostre nationis nobis
insciis aliter facere conabitur, vestrum presidium implorabimus, ut ad talem
delinquent[em] comprimendum, coërcendum, atque ad lucem vel notiti[am]
reducendum, vestra ope, consilio et auxilio uti possimus. Hac ratione taliter
delinquentes facilius corrigere et castigare valeamus.
R 23. Ad tertium dicimus, quod ap[ud] nos solet esse tabula quedam, in qua scripta
erant laborantium et operantium stipendia, quae revisere pro loco et tempore congruis
curabimus. Et si stipendia in tabula ab antiquo

a) Hs.: gubernatores.
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scripta magis exigua esse compererimus, quam ut operatores inde commode venire
possent1), eorum stipendia augere vestro assensu et consensu curabimus, prout equitati
et rationi congruere videbitur.
Tenor vero procuratorii supra mentionat[i] sequitur in haec verba:
In Dei nomine, amen. Nover[itis?] universi, quod anno a nativitate ejusdem Domini
nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo [fo. 179 vo] quinquagesimo quinto, et
imperii invictissimi et gloriosissimi domini nostri Caroli quinti divina favente
clementia Romanorum imperatoris+ semper augusti tricesimo quinto, mense vero
+
Maii die quarto, coram me Lodovico Felix publico sacra imperiali authoritate
1555, Mei 4.
notario et per ejusdem sui majestatis privatum consilium ad exercitium admisso,
personaliter constituti pereximii viri et domini Richardus Pype, Anthonius Brincklowe,
Franciscus Winson, Guilhelmus Bird, Thomas Aldersey et Richardus Sill, Anglicane
nationis mercatores Antwarpie negotiantes mercaturamque suam exercentes, necnon
et ceteri ex assistentium numero, totaque demum totius predicte nationis societatisque
grex, atque communitas ceteros proinde et alibi negotiantes, nempe tam in alliis
Brabantie partibus, quam in Flandria, Hollandia et Zelandia, quodam modo pre se
ferentes et representantes sponte et ex eorum certa scientia, omni meliori modo, via,
jure et forma, quo quave et quibus magis et melius potuerunt et possunt et quilibet
eorum nominaverunt, ordinarunt sicque faciunt, constituunt, creant, nominant et
quicquid melius dici et excogitari potest - - nominibus quibus supra - - dilectos sibi
in Christo claros, sagaces et providos viros atque dominos dominum Johannem
Marsh, armigerum, presidentem sive gubernatorem mercatorum et societatis predicte,
dominum Anthonium Huse, armigerum, Thomam Lodge et Johannem White, senatores
inclite civitatis Londoniensis, Johannem Salthorpe, Richardum Hilles, Philippum
Bold, Thomam Bannister, Humfridum Baskerfield, Nicholam Whelar, Richardum

1) Inde venire lijkt een merkwaardig neerlandisme: ervan komen.
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Springham et Thomam Smith, mercatores simul omnes et Thomam Nichols dictorum
mercatorum et societatis Londini(i) secretarium, ibidem presentes, acceptantes et
hoc mandatum suscipientes suos veros, certos, legitimos et indubitatos commissarios,
procuratores, actores, factores et negotiorum suorum et societatis prenominate gestores
en nuncios generales et speciales. Ita tamen, quod generalitas specialitati non deroget,
nec econtra, atque ita, quod non sit melior conditio preoccupantis [fo. 180 ro.] nec
deterior subsequentis, sed, quod omne id, quod p[er] dictos dominos actores aut
eorum octo ad minus - - quorum dicti preses seu gubernator, Anthonius Huse,
Thom[as] Lodge et Johannes White erunt in omni actu exped(i)en[do?] quatuor - inceptum aut inchoatum fuerit, id quilibet reliquorum procuratorum antenominatorum
mediare proseq[ui] et cum effectu ad finem produeere valeant. Sic tam[en], ut
precedentia per subsequentia semper confirment[ur] et nullo pacto infirmentur ad
communicandum, consultan[dum], tractandum, legendum, decernendum atque
deliberandum, conclude[ndum] et determinandum, vice et nomine quibus supra, cum
magnifico et illustri domino Johanne marchio[ne] de Bergis supra Zonam, domino
de Waelhain, de Bier[bays]a), etc. ac cum burgimagistrisb) scabinis et communitate
oppidi sui de Bergis predicti commissariis, consiliar[iis] vel aliis quibuscumque
personis legitima potestate fulciendis aut suffultis de et pro mutuo commertio,
traphica, frequentatione et intercursu mertium et merca(n)dizarum amice et concorditer
ineundis exercend[is] et continuandis in oppido Bergensi prenominato ad nundinas
sive ferias, in eodem oppido more solito celebrari et teneri consuetas prout et
quemadmodum dictis dominis, actoribus aut eorum octo ad minus in forma predicta,
pro mutuo beneficio, commodo, utilitate, amicitiaque gratia, inter dictum

a) Aldus aangevuld met behulp van Dr. W. Moll, De M.E. rechtsbronnen van het platteland
der Heerlijkheid Bergen-op-Zoom (reeds vroeger aangehaald), bladz. 109, waar in een stuk
van 1496 deze heerlijkheid genoemd wordt.
b) Hs.: burgensibus. Dit moet wel een verschrijving voor burgimagistris zijn.
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dominum marchionem ejusque oppidum et communitatem ex una, mercatoresque
societatis predicte ex altera parte inoundis, agendis et conservandis...... (?) videbitur
expedire, cum ampla et amplissima administr[ationia] et potestatis concessione, eque
et prevalide, ac sigillati[onis] omnia et singula tractanda, decidenda, concludenda et
diff[erenda?] specifice in hoc procuratorio descripta fuissent. Genera ad consultandum,
tractandum et determinandum id ut supra, super omnibus et singulis dict[e] societatis
negotiis seu causis cujuscumque etiam qualit[er] cadem illa negotia aut causa(e) esse
poterint, cum quocumque et quibuscumque persona et personis, quocumque seu
quibuscumque nomine aut nominibus appellentur et quocumque fungantur et in
quacumque et quibuscumque Germanie hujus inferior[is] [fo. 180 vo.], nempe
Brabantie. Flandrie, Hollandie et Zelandie, parte vel partibus id ipsum usu venire
poterit, et prout juris ordo et merita causarum seu negotiorum - - ut supra - - dicte
societatis postulare, exigere atque requirere videbuntur, vel aliquo modo, rationeve,
quum juris tum facti. Atque omnia et singula dicte societatis negotia, etiam si talia
essent, que mandatum exigerent magis speciale vel generale: dantes, concedentes
atque committentes dictis suis procuratoribus modo, via ac ratione prenominatis,
plenum, liberum, generale ac speciale mandatum cum plena, libera ac speciali
administratione omnia et singula faciendi super predictis et quolibet eorum et
dependentibus et connexis ab eisdem prout dictis suis commissariis videbitur atque
placebit, et que ipsimet constituentes dicere, constituere, concludere, stabilire et
diffinire possent, si prae[misse?] personaliter interessent. Promittentes iidem
constituentes michi, notario publico, ut persone publice, officio publico stipulanti et
recipienti, vice et nomine omnium et singulorum, quorum interest, intererit, seu
interesse poterit, quomodolibet in futurum se et communitatem predictum, ratum et
firmum perpetuo habituros totum et quicquid per dictos suos procuratores ut
premittitur qualificat[um], actum, dictum, factum, gestum, consultum, conclusum,
procuratum seu definitum fuerit in premisso et circa premissa et quodlibet
premissorum sub hypotheca et obligatione personarum suarum, heredum,
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executorum, et bonorum suorum omnium mobilium et immobilium, presentium et
futurorum. Renuntiantes in predictis omnibus et singulis exceptionibus non sic facti
et celebrati, mandati, rei non sic geste, alit[er] fuisse dictum et recitatum quam
scriptum: doli, mali vis, metus fraudis, omnique alio utriusque juris beneficio: et
maxime juri et lege dicenti generalem communitatem non valere nec sufficere, nisi
precesserit specialis. Super quibus premissis omnibus et singulis sic actis prefati
constituentes rogaverunt et instanter requisiverunt me, dictum notarium publicum
subscriptum, quatenus unum, duo, vel plura publicum vel publica sub uno tenore
inde conficerem instrumentum vel instrumenta. [fo. 181 ro.] Acta fuerunt hec omnia
et singula, prout scribu[ntur], recitantur Antwarpie in conventu, ratu et ex com[muni?]
assensu et concensu mercatorum societatis predicte in plena congregatione et curia
dicto die Maii qua[rto] existente, celebrata et ordinata in ipsis Anglic(an)e nationis
edibus. presentibus ibidem discretis, fidedignissimis viris domino Barnerdo Gilpino
presb[ytero?], et Augustino Clex1), mercatore, in hoc vocatis specialiter et rogatis.
Et ego Ludovicus Felix, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, p[er] ipsius
imperialis majestatis consilium privatum, ut supra, admissus, Antwarpie residens:
quia premissis omnibus et singulis unacum prenominatis testibus interfui presens,
idcirco rogatus, subscripsi, publica[vi] et in fidem signavi, et quia ratio et equitas
suadet et expostulat, ut ea, que sincera fide sic inita sunt tractata et conclusa inter
dictos dominum marchionem Bergensem, sui oppidi burgimagistros et scabinos ex
una et magnifi[cos] dominos gubernatorem et ceteros societatis Anglie deputatos et
oratores ex altera firmiter et perpetuo serventur pro temporum ratione et utriusque
nostrarum utilit[ate] et commodo. Huic est, quod nos Johannes marchio Berg[ensis]
pro nobis, heredibus et successoribus nostris has litteras manu propria signavimus
et sigillum nostrum appendi curavimus et nos burgimagistri et scabini nostro et totius
oppidi nostri

1) De heer De Smedt bericht mij, dat met ‘Clex’ waarschijnlijk Cley of Clay bedoeld is. Sinds
het eind der 15e eeuw komt deze naam verscheidene malen te Antwerpen voor.
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Bergensis nominibus pro nobis et successoribus nostris per nostrum secretarium
easdem siguare fecimus cum nostri sigilli ad causas appensionea).
Et nos gubernator et ceteri oratores et deputati mercatorum nationis Anglie nomine
societatis nostre pro nobis et successoribus nostris mandavimus nostro secretario, ut
easdem sig[naret], prout et signavit. Nosque nostro societatis sig[illo] communivimus
omni semper fraude malo pravoque ingen[io] seu intellectu, ut amara interpretandi
facultate penitu[s] seclusis et sublatis. Et sunt de hiis sic accordatis emisse duae litere
ejusdem tenoris, sigillature et su[b]ig[nature?], una pro marchione et suo oppido et
altero pro di[cto] Anglorum collegio et societate. Acta sunt haec Ber[gis] [fo. 181
vo.] supra Zonam Ledoniensis diocesis in patria et ducatu Brabantie, mense Maii,
anno Domini millesimo quingente[simo] quinquagesimo quinto.
Et ego, Thomas Atkinson, civis civitatis Londoniensis, publicus sacra regia authoritate
notarius, fidem cunctis facio et attestor, quod predicta copia est vera, justa et indubitata
copia cujusdem instrumenti, sigillo prefati illustris domini marchionis Bergensis in
cera rubia sigillata et sigillo ad causas ejusdem sui oppidi in cera viridi simpliciter
sigillata nil addita aut mutata quod facti substantiam mutaret et sensum quovismodo
variaret. Et quia facta collacione de predicto instrumento originali cum presenti ejus
vera copia ipso(?) invicem concordare inveni ea(?) propter d[i]c[t]am[en] presentem
copiam me aliunde prepedito per alium scribi feci manuque mea propria subscripsi
ac signo et nomine meis solitis et+ consuctis signavi decimo nono die mensis Augusti
anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto. Et annus regnorum +1555, Augustus 19.
illustrissimorum dominorum nostrons Philippi et Marie Dei gratia regis et regine
Anglie, Fran(n)cie, Neapolis, Jerusalem et Hibernie, fidei defensorum, principum
Hispaniarum et Cecilie, archiducum Austrie, ducum Mediolani, Burgundie et
Brabantie, comitum Ha(b)spurgi, Flandrie et Tirolis secundo et tertio.

a) Hierna is in het hs. doorgestreept: et appendi curavimus.
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Index van persoonsnamen1).
Aldersey, Thomas. Engelsch koopman te Antwerpen, M.A.; 1555; bladz. 99.
Atkinson, Thomas. Notarius publicus te Londen; 1555; bladz. 103.
Arnouts, Henricus. Schepen van Bergen-op-Zoom; 1555; bladz. 86.
Ayela, Joannes de -. Schepen van Bergen-op-Zoom; 1555; bladz. 86.
Bannester (Bannister), Thomas. Engelsch koopman, M.A.; 1555; bladz. 87, 99.
Baskerfield. Humfridus. Engelsch koopman, M.A.; 1555; bladz. 99.
Bird, Guilhelmus. Engelsch koopman te Antwerpen, M.A.; 1555; bladz. 99.
Bold(e), Philippus. Engelsch koopman, M.A.; bladz. 87, 99.
Breen, Jacobus van den -. Schepen van Bergen-op-Zoom; 1555; bladz. 86.
Brincklowe, Anthonius. Engelsch koopman te Antwerpen, M.A.; 1555; bladz. 99.
Chiévres, Willem van Croy, heer van -; bladz. 54.
Clerck (Cleake), Cornelis de -. Burgemeester van Bergenop Zoom; 1555; bladz.
86.
Clex (Cley), Augustinus. Engelsch koopman te Antwerpen, M.A.; 1555; bladz.
102.
Elisabeth van Engeland, bladz. 49.
Felix, Lodovicus. Notarius publicus te Antwerpen; 1555; bladz. 99, 102.
Ferdinand de Katholieke van Aragon, bladz. 42.
Gilpinus, Barnerdus. Presbyter(?) te Antwerpen; 1555; bladz. 102.
Helmont, Henricus de -. Schepen van Bergen-op-Zoom; 1555; bladz. 86.

1) M.A. = (lid van de) Fellowship der Merchants Adventurers. Met een * zijn aangegeven die
plaatsen, waar de naam in een voetnoot voorkomt.
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Hendrik IV van Castilië, bladz. 42.
Hewster (Hewester, Howeste). Johannes. Governor der M.A.; 1518-1521; bladz.
46, 77.
Hilles, Richardus. Engelsch koopman, M.A.; 1555; bladz. 87, 99.
Hase (Hussey), Anthonius. Master in the High Court of Chancery; 1555; bladz.
86, 99, 100.
Jan (V), ‘met de Lippen’, heer van Bergen-op-Zoom; bladz. 41, 45, 50, 57, 66, 67,
68, 76, 77, 78*.
Jan (VI), heer van Bergen-op-Zoom; bladz. 45, 46, 54, 55, 77, 88.
Jan, markies van Bergen-op-Zoom; bladz. 48, 49, 78*, 84, 86, 100, 102.
Johan II van Aragon, bladz. 42.
Karel V, bladz. 42, 54.
Lemson, Antonius. Schepen van Bergen-op-Zoom; 1535; bladz. 86.
Lodge, Sir Thomas. Alderman van Londen; 1555; bladz. 87, 99, 100.
Mantean, Franciscus. Schepen van Bergen-op-Zoom; 1555; bladz. 86.
Maria Tudor van Engeland; 1555; bladz. 103.
Marsh(e), Johannes (= John Mersh?). Governor der M.A.; 1555; bladz. 86, 99.
Nagel, Zweer. Dienaar der stad Bergen-op-Zoom?, bladz. 52*.
Nic(h)ol(l)s. Thomas. Secretaris der M.A. te Londen; 1555; bladz. 87, 100.
Philips II, koning van Engeland, enz.; 1555; bladz. 103.
Pickering (Pickerynge, Pykeryng), Jan. Governor der M.A.; 1480; bladz. 67, 76.
Pype, Richardus. Engelsch koopman te Antwerpen, M.A.; 1555; bladz. 99.
Rouck, Willem de -. Schepen van Bergen-op-Zoom; 1555; bladz. 86.
Salthorpe, Joannes. Engelsch koopman, M.A.; 1555; bladz. 87, 99.
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Savoye, Emanuel Philibert van -, bladz. 48.
Sill, Richardus. Engelsch koopman te Antwerpen, M.A.; 1555; bladz. 99.
Smith, (Sir) Thomas. Engelsch koopman, M.A.; 1555; bladz. 87, 100.
Spring(b)am, Richardus. Engelsch koopman, M.A.; 1555; bladz. 87, 100.
Steen, Joannes van. Burgemeester van Bergen-op-Zoom; 1555; bladz. 86.
Teylinghen (Teilingen), Mr. Jacop van -. Pensionaris van Bergen-op-Zoom; 1519;
bladz. 46, 47*, 78.
Wensson, Mr. Henricus van. Schepen van Bergen-op-Zoom; 1555; bladz. 86.
Werve, Aert vande -. Burgemeester van Bergen-op-Zoom; 1519; bladz. 46, 78.
Wheeler, John. Secretaris der M.A., ± 1600; bladz. 87*.
Whelar, Nicholas. Engelsch koopman, M.A.; 1555; bladz. 87, 99.
White, Sir John. Alderman van Londen; 1555; bladz. 87, 99, 100.
Winson, Franciscus. Engelsch koopman te Antwerpen, M.A.; 1555; bladz. 99.

Corrigenda.
Blz. 57, r. 2 v. ben. staat: begherende,....met hen eenen, lees: begheren,.... met
heuren.
Blz. 58, r. 12 staat: promisie, lees: provisie.
Blz. 60, r. 13 staat: goeden doen inventarieren, lees: goeden, die selen wij bij
onsen officier ende dienair doen, enz.
Blz. 60, r. 9 v. ben. staat: vrij te determineren, lees: om te determineren.
Blz. 65, r. 4 staat: souden moghen, lees: souden moeten.
Blz. 70, r. 15 staat: coopluden arbeiden, lees: coopluden goeden arbeiden.
Blz. 73, r. 7 staat: niet te leveren, lees: met te leveren.
Blz. 75: gelieve noot a te doen vervallen.
Blz. 78, noot a. Schrap: Priv. boek C en.
Blz. 93, noot b, staat: P. 7, lees: P. 8.
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Verhaal van het beleg voor Zierikzee (1575-1576) door Cornelis
Claes,
Medegedeeld door Dr. J. Pot.
De tocht van Mondragons soldaten, wadende over het Zijpe dwars door de schepen
der Genzen, onder de leiding van den dapperen Osorio de Ulloa, wordt door Wagenaar
met recht een der merkwaardigste krijgsbedrijven genoemd, die de heele oorlog met
Spanje heeft opgeleverd. Ook het daarop gevolgde beleg en de pogingen tot ontzet
hebben diepen indruk gemaakt op den tijdgenoot. Daarvan getuigen de beroemde
wandtapijten te Middelburg en vele andere afbeeldingen. Kunnen we dankbaar zijn
voor wat tot ons kwam aan kunstuitingen met de naald of het penseel, minder
gezegend zijn we met werken van kunstenaars met de pen. De eenige tot nog toe
bekende beschrijving door een ooggetuige n.l. het ‘Histories verhael van hetgeen
staende de belegering der stad is voorgevallen’ is van Jacques Manteau, waar later
nog een klein vervolg aan is toegevoegd. Dit ‘Histories verhael’ is door den schrijver
eerst op hoogen leeftijd, meer dan 50 jaren na dato, te boek gesteld. Niet te
verwonderen dus, dat het weinig levendig is en ons zoo zelden typische
bijzonderheden brengt. Dan is er nog wel een kort dagverhaal der belegering, als
bijlage gegeven bij Van de Velde's 200-jarig jubelfeest, maar dit dagverhaal is zóó
beknopt, dat we er heelemaal niets aan hebben.
Veel meer dan deze beide genoemden geeft ons het hier volgend verhaal, door mij
in 1913 te Middelburg in het Rijksarchief gevonden. In dit verhaal is iemand aan het
woord, die niet na langen tijd zijn herinneringen op-
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schreef, maar zeer kort na het gebeurde, nog vol ergernis over verschillende menschen
en gebeurtenissen. Bovendien is hij van velerlei goed op de hoogte. Immers, de
schrijver is lid der vroedschap en als zoodanig, gedurende eenige dagen juist vóór
den overtocht, gecommitteerde bij de beide gouverneurs Jhr. Arent van Dorp en Jhr.
Boisot, om mee te helpen bij het maken der fortificatiën in Duiveland. De schrijver
zelf geeft niet onduidelijk te kennen, dat hij en de drie andere gecommitteerden door
Van Dorp uit de stad zijn meegenomen als een soort van gijzelaars.
In de stad teruggekeerd, is hij al zeer weinig ijverig om maatregelen te nemen,
noodig voor de verdediging en krijgt daarover verwijten te hooren van den kapitein
Ruijchaver, hopman over twee vendels en vurig strijder tegen de Spanjaarden. Groote
ergernis geeft onzen anteur het doorsteken der dijken door Ds. Gerardus en zijne
gereformeerden. Wanneer de beide burgemeesters, de secretaris en eenige leden der
vroedschap bij den gouverneur Van Dorp ontboden worden, is onze schrijver er ook
bij. Zelfs is hij, volgens zijne eigen beschrijving, de woordvoerder der
magistraatspersonen. Eén der kapiteins maakt zich over deze woordenwisseling zoo
driftig, dat hij zijn zwaard trekt en onzen schrijver aan den arm verwondt.
Tot zoover is het verhaal zeer levendig en vol pikante bijzonderheden. Het vervolg
is echter minder belangrijk, doordat de auteur voorloopig geen rol meer speelt: wegens
de verwonding aan zijn arm krijgt hij koortsen, moet wekenlang het bed houden,
waarover hij trouwens niet rouwig is, want nu wordt hij niet, als zijne vrienden,
gevankelijk naar Middelburg gevoerd.
Wie is nu deze ongenoemde? In mijn academisch proefschrift ‘Beleg van Zierikzee’
heb ik gezegd: misschien burgemeester Cornelis Claes. En dat op de volgende
gronden.
Ten eerste: de schrijver vertelt zoo nauwkeurig de ontmoeting van kapitein
Ruijchaver en de beide burgemeesters, n.l. Jacob Wittesz. en Cornelis Claes, dat het
waarschijnlijk is, dat hij één dier beide heeren geweest is.
Ten tweede: bij den gouverneur Van Dorp worden
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ontboden de beide burgemeesters, verder Cornelis Lievense Werckendet; Thomas
Leenaertse Rink; Adr. Lievense; Mr. Backer. De auteur is één dezer zes heeren.
Van dit zestal worden gevankelijk uit Zieriksee naar Middelburg gevoerd:
1. burgemeester Jacob Wittesz. 2. Cornelis Lievense Werckendet. 3. Mr. Backer.
De schrijver behoort dus tot de overblijvende drie. Van dezen werd onmiddellijk na
den schoonmaak Thomas Leenaertse burgemeester en ijverig is hij in de weer geweest;
ook dit is dus niet dezelfde geweest als onze bedlegerige schrijver. Er blijven dus
ever Cornelis Claes. de burgemeester. en Adr Lievense.
Mede in verband met het sub 1 vermelde moeten we dus wel aannemen, dat
Cornelis Claes de schrijver is. Deze meening vindt bovendien steun in eene notitie
op den omslag van het verhaal. Hier staat n.l. met eene andere hand dan die van den
afschrijver: ‘Dit verhaal schijnt geschreven geweest door Corn.s Clais, dewijl
denselven ender de Gedeputeerden, die de Vier Bannen1) besogt hebben, is genoemd
en den Autheur zegt, één van de gecommitteerden tot zulks geweest te zijn.’ Het is
thans niet meer mogelijk uit de notulen der stad na te gaan, wie die vierde
gecommitteerde (onze schrijver noemt er drie bij name) geweest is. De persoon, die
de notitie maakte, was, blijkens zijne hand, iemand uit de 18e eeuw. Hij kon die
notulen dus nog raadplegen, aangezien zij pas in den Franschen tijd zijn vernietigd.
Het hierna volgende ‘Verhaal van het beleg van Zierikzee’ vond ik in eene
portefeuille van Verheije van Citters, den bekenden verzamelaar. Mogelijk is van
hem dene aanteekening afkomstig. Het spijt me, hier bij te moeten voegen, dat hoeveel
moeite ik me ook gegeven heb, om het door mij in 1913 gemaakte afschrift nog eens
met het oorspronkelijke te vergelijken, me dat oumegelijk is geweest. Het stuk is
niet terug te vinden. Tevergeefs wendde ik me in 1925 tot den Heer De Waard en
Mej. Dr. Felix en ben ik zelf nog eens naar Middelburg gegaan. Het stuk was weg
en bleef weg. Ook het dezer

1) Vier Bannen is een polder in Duiveland.
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dagen nog eens opnieuw ingesteld onderzoek door den Rijksarchivaris te Middelburg
Mr. Meerkamp van Embden had insgelijks een negatief resultaat. De lezer zal me
dus voorloopig - totdat het origineel teruggevonden is - maar moeten gelooven,
wanneer ik de verzekering geef, met de noodige zorg het handschrift te hebben
gecopieerd. De vele fouten, die het stuk ontsieren, meen ik te moeten wijten aan den
afschrijver, die voor Verheije van Citters de copie maakte. Het was blijkbaar een
weinig geletterd en met het 16e eeuwsche schrift weinig vertrouwd man.
Zoo bijvoorbeeld verknoeit hij den eenen keer den naam van den Middelburgschen
burgemeester Adriaan Jacob Joosse tot Arij Cappe Joosse en een volgend maal maakt
hij er van Adriaan Jacob Vos. Sommige namen zijn geheel verminkt. Nog erger
wordt het, wanneer hij twee opeenvolgende zinnen geheel door elkander gooit. Zoo
goed en zoo kwaad het ging, heb ik getracht deze fouten weer te verhelpen. Niet te
verhelpen is het evenwel, wanneer de afschrijver een zin, die hem te lang wordt, of
een passage, die hij niet ontcijferen kan, afbreekt met een etc. En toch,
niettegenstaande vele fouten en enkele onjuistheden, niettegenstaande een paar totaal
onbegrijpelijk geworden zinnen, laat het geheel zich prettig lezen: het toont ons
duidelijk de gezindheid van een magistraatspersoon, niet-Calvinist, van omstreeks
1576. In zijn verhaal teekent hij zichzelf als een nuchter man, in geen enkel opzicht
een drijver. Hij had 't liefst de stad zonder verzet aan de Spanjaarden overgegeven.
Hij heeft veel meer aan te merken op Jhr. Arent van Dorp, op Caspar van Vosbergen
en de andere geuzenleiders, dan op de Spanjaarden. Vooral is hij gebeten op de
Hervormden of, zooals hij ze noemt, de zoogenaamde gereformeerden; terwijl hij
sympathie gevoelt voor de aristocratische Zeeuwen, welke aan Spaansche zijde staan:
burgemeester Blaux uit Goes, Jhr. Bruyninck van Wijngaerden en diens zwager, den
heer van Serooskerke. Verwacht evenwel niet van hem, dat hij voor deze
Spaanschgezindheid zal uitkomen, zoolang de Prins de baas is.
Niet ten onrechte wordt hij dus, wegens lauwheid of erger, door de kapiteins
gevangen genomen en uit zijn
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ambt ontset. Zoodra Mondragon in de stad is, komt hij weer in functie als
burgemeester1). Merkwaardig, dat het bedrag, 't welk de dokter in rekening brengt
voor zijne behandeling der Spaansche (eigenlijk Waalsche) soldaten op den last van
Cornelis Claes, later door de thesauriers der stad wordt geschrapt en van de somma
totalis afgetrokken. Of deze vermindering met 10 pond geschiedde, omdat zij vonden,
dat de behandeling der Spaansche soldaten niet ten laste der stad mocht worden
gebracht, dan wel omdat zij in het loco-burgemeesterschap van Cornelis Claes iets
onwettigs zagen, hierover is in de rekening van den chirurg geen uitsluitsel te vinden.
Eigenaardig is het, dat de bijna Spaanschgezind te noemen Cornelis Claes evenals
zijne collega's en geestverwanten, die naar Middelburg zijn gevoerd, na het jaar 1576
weer gewoon leden der vroedschap zijn en weer op hun beurt burgemeester worden.
Al heeft men hen te Middelburg ook niet kunnen veroordeelen, dat zij terecht
gevangen zijn gezet, blijkt uit dit verhaal.
J.P.
+

Jonkheer Hieronimus de Rollé, gouverneur der stede van Ter Veere, met Maarten
Houvbeeld(?), hopman Cloot, Jacob Simonse Rijk, ende meer andere capiteijnen, +1572.
invarende den 8sten dag Augusto2) die Zuijd-Selke3), bij toedoen van eenen Bouke
Janse schipper, tot welke

1) In de doktersrekening van den chirurg Mr. Claes Egberts (R.A. te Middelburg) vonden we:
‘soedat ick se al verbonden hebbe, die in 't gasthuijs laegen, uutghesondert drie.......... doer
't bevelen van die sergant, die tot Claes Jan Harmansz. ghelogeert was ende voort van mijn
heer Claes Wilm Symonsz. ende voort van mynheer Cornelis Claes, die doen ter tijt die
plaetsbewaerden van die heer burgermeester Tomas Leenaertaz.’
2) Niet op 8 Augustus, maar 25 Juni volgens v. Meteren, fol. 65, uitgave 1651.
3) Hoogte buiten de Zuidhavenpoort, ontstaan uit de asch van de zoutkeeten.
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krijgshcijr en wel bijsonder die viskoopers en schippers groot faveur droegen, sulks
dat de magistraat gedwongen waren om met den vijand te traiteren, dewelke ipso die
Laurentii1) ingelaten waren op sekere conditie, daar zijlieden naderhand niet één
syllabe van gehouden hebben, hoewel den prince van Orange 'tzelve accoord
naderhand op 't huijs te Heijdelberge geratificeert en geapprobeert heeft etc. ende de
magistraat moeste doen de volgende eed: in forma de koninglijke majesteijt goed en
getrouw te wesen, onder het gouvernement van mijn heer den prince van Orange,
als stedehouder van Holland, Zeelandt, Vriesland ende Utrecht.
+
De voorscreven capitulatie werde niet lange gehouden en alle de cloosters en
+
geestelijke goederen werde gesaccageert ende gedestrueert; de beelden werden
1572.
sten
2)
in de Monsterkerke den 8 September gestormt en de stad was genoeg sonder heer .
De burgemeesters ende schepenen meestendeel, waren in dit jaar twee maal
extraordinair vernieuwt; den eerste maal omdat de hertog van Alva de nieuwe ligte(?)
zoo lange retardeerde, dat ipso die Stephanie3) anno 1571 passeerde, sulks dat de
oude burgemeesters diende ipso die Martii 1572. Die burgemeesters, die doen
gekooren waren, en diende niet langer dan tot den 11den Augustus. Doen werde een
persoon heere burgemeester gemaakt, genaamt....., die langen daarna gewagt hadde
en daar wel mede gepast was; dewelke geen twee maanden en diende, en hem buijten
deser steede en lande hem invisibel absenteerde, dat de stadt en burgers niet weijnig
gekost en heeft. Intelligentiae sufficit4).
+
Middelburg en Arnemuijden werden van hongersnood aan den prince van Oranjen
+
overgelevert; de inwoonders
1574.

1) 10 Augustus.
2) De afschrijver voegt hieraan toe: ‘Siet op diergelijke subject Reijgersberge Chron. van
Zeeland, Cap. 48 pag. 189 anno 1572, idem de anno 1672; want veel geestelijke vermoord
ende eensdeels gevangen werde’.
3) 26 December.
4) Lieven Keerssemaker?
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deser stede en lande van Schouwen hadden daarnaar goede neeringe, overmits dat
de koopmanschappen en waaren op 't licent in vijander land mogten trekken, waarbij
de oorloge goed te onderhouden was, maar naar 't vertrekken van den burgemeester
van Middelburg Adriaan Jacob Joosse1) bij den vijant, soo cesseerden die traficquen,
want den vijant alle toevoer verbood, zulks, dat men groote nieuwe imposten moest
heffen om den oorloge te sustendeeren, die alzoo geaugmenteert zijn, dat men van
diergelijke nooijt en heeft gehoort, waarbij dat het praesagis van den president wel
waar mogte worden: ‘quod libertas libertate perit’.
+
Den grooten commandeur2) van Castillo als gouverneur van dese Nederlanden
begoste bij toedoen van bovengemelden burgemeester Adriaan Jacob Joosse1) tot +1575.
diverse plaatsen bolwerken op de dijken te maken, daarmede hij de oorlogschepen,
die de wagt hielden te wateren, verdreef, sulks dat hij eene vloote3) galijen en andere
kleijne schepen uijt Braband tot voor St. Annaland kreeg, omme 't land van Duijveland
en Schouwen daarmede te invaderen etc.
Den gouverneur van Walcheren Charles de Boesot, verneemende4) het goede
preparement, dat de voorscreven grooten commandeur bereijds dede maken om te
watere te komen etc. is in de een der guarnisoens in Duijveland gekomen, denwelke
met jonkheer Arond van den Dorpe, als gouverneur deser stede in alles dede versien
etc. ende besteeden 12 scheepen van oorloge op 't westeynde van der Zijpe en 14
gelijke schepen in de Slaken bij het hoog baken, welke schepen in de Zijpe het fort
van Scherpenoort5), ende in de Slake het fort op den hoek van de slikken niet raken
en mogte van het grof geschot, zoodat hij6) ten laatsten door het diep van Ter Tholen

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

H.S. heeft Arij Coppe Joosse.
H.S. gouverneur.
H.S. heeft Arij Coppe Joosse.
H.S. heeft hier ‘in de vlooten’.
H.S. vermeenende.
Een schor bij St. Annaland.
De groot-commandeur.
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veel galeijs en klijne schepen uit Braband dede komen tot in de haven van St.
Aunalandt, daar zij wel agt of thien dagen stille bleven leggen ende middelertijt dede
hij het land van Ter Tholen vol guarnisoen brengen etc.
Die twee gouverneurs voorszeid deden middelertijt alle devoiren aan dese sijde
met forten te maken op Viane, Hardemee1) en beoosten-Duijveland; mitsgaders op
't oosteijnde op de gorsinge van Rumoort2) een lange houte pallisade te doen maken
om de overkomste te beletten etc. Doe beweegde den voorszegden jonkheer Arend
van den Dorpe de voorszegde gouverneur Beijsot, dat zij lieden aan de magistraat
van deser stede versogten adsistentie uijt den voorsereven collegie, omme van haar
advijs te mogen gebruijken en alle suspitie te weeren etc.; ende zoude deselve
ommegaan per tour twee en twee seffens, die vaceeren zoude telkens twee dagen,
soo hij seijden etc.; dewelke henlieden belooft en geconsenteert werde, soodat den
28sten dag van September daartoe gecommitteert werden Cornelis Willem Simonsz;
Mr. Marinus Baltesse; Hobick de Hubert ende mijns persoons; sodat wij derwaarts
reeden ende oculaire inspectie namen van Vianen en het fort op de Hardemee, dewelke
zoo kleene waren, dat er geen tweehondert persoonen zouden konnen in staan hebben
ende werden toen gewaar, dat er veel galleys en schepen geleyd waren t'eijnde het
hoofd van St. Anneland. Daar een weijnig gestaan hebbende, discoureerde van
deselver overkomste3), soo werden wijlieden straks ontbooden bij den voorszegde
gouverneurs te koomen beoosten-Duivelandt en bevonden, dat deselve haar
middagmaal gehouden hadden, zoo dat ons met voorgeregt werde, zoo wierd ons
doen gevraagd, wat ons van dese aankomste dogte etc. Eenige meenden, ja. Den
voornoemden Cornelis Willemse zeijde, dat er geen zorge voor te hebben was, en
dat zij het eijland van over-Slake meenden etc.; andere meenden ter contrarie.
Den gouverneur Dorp reed 'savonds naar Oosterlandt

1) Een schor ten O. van Viane.
2) Een schor ten O. van Duiveland. De hoogte erop heet ‘de stelle’.
3) H.S. deselve van overkomste.
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omme alle saken, zoo op Hardemee als op Vianen, te bestellen; die vier mèt hem,
zoodat ik met voornoemden Cornelis Willemsz. gelogeert wert ten huijse van Hubregt
Cornelisz., stedehouder aldaar. Ende nademaal mij geen slaap in en ging, soo vraagde
Cornelis Willemsz of ik vervaart was van derselver overkomste. Ik zeijde van ja en
dat ik al ging luijsteren of die kloeke op een kant zoude mogen gaan en dat ik
bepeijnsde, wat weg dat ik soude ligtelijk binnen der stede komen etc; daarop hij
zeijde: wat vreest1) gij etc. en dat hij daar geen vreeze voor en hadde etc. Ende
nademaal dat ik in die phantasie bleeff, zoo kwam mij vooren, dat de gouverneurs
voorscreven ons ad cautelam2) bij hen hadden doen komen, als uijt de naarvolgende
acte genoeg kan gesien worden etc. Ik overdagt ook, met wat middelen ik des anderen
daags mijn verlof zoude mogen impetreren etc., daar ik middel toe vond, dat den
gouverneur zeer wel behaagde; zulks dat ik met Hobik Cornelisz Huybert naar de
stad kwam, op belofte, dat wij twee andere uijt de magistraat bij hen zoude zenden
etc. Zoo vertelde ik den voorszegden Hobik mijn phantasie, die daarop seijde: gij
sijt hier te lande bekent, waar soude ik geloopen hebben etc. Wij en konde niemant
van de magistraat verwilligen om derwaarts te gaan etc.
's Anderendaags ipso die Michalis3) jegens den avond werd(en) van den
oorlogschepen vernomen, dat de vijand veel soldaten met de galleijs en kleijne
schepen overzettede op Philippusland en trokken straks over die kreeke, genaamt
die Scheet, naar het oosteijnde jegens het droogste van de Zijpe, 't welk zij den
gouverneur deden weten. De voorszegde galleijen en klijne scheepen roeijde en
boomde vandaar onder 't land door, tot onder 't fort van Scherpenoort, die ook aldaar
veel soldaten innamen. Ende het eerste, dat de vloed in 't water was, omtrent de
klokke agt à negen uuren, scheijden die gallijen en schepen van 'tzelve fort ende
kwamen eensdeels zeijlende en eensdeels

1) H.S. rust.
2) H.S. ad casstelam.
3) 29 September.
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roeijende naar het gors van Zonneschijn en het fort op de Hardemee. Die soldaten
mogten het grof geschut eens afschieten, maar verlieten het fort. Die 12 oorlogschepen
en konde diezelve overkomste niet beletten, overmits dat het in de wind en in het
thijd was, zoodat zij terstond het fort inkregen en bestonden te vuuren en teijkens te
doen van victorie.
Middelertijt was het guarnisoen op 't oosteijnde van Philippusland mede in 't
overgaan van Zype, 't welk de1) voorszegde 12 schepen mede niet en konden beletten
dan à la vole met het grof geschut. Ende siende het teijken doen van victorie, cregen
eens moet, zoodat zij regt tegen die houte palisaden waren, daar het zeer ondiep was.
En vernemende, dat er soldaten op Rumoort waren, gingen zuidewaart t'2) eynde van
die pallisaden en streden3) alsoo jegens die soldaten inne, binnen welke tijd de
gouverneur Boisot van zijn eigen volk doorschoten wierd, soo men seijde, soodat de
soldaten terstond de vlugt namen, die bij den gouverneur Dorp om een schoon
heenkomen saagen [of op]4) de schepen op 't diep leggende voor beoosten-Duyvelandt;
sulks dat de vijand binnen drie5) dagen 't geheele eijland van Duyveland invadeerde
sonder Vijanen en Cornelis Willem Symonsz werd doorsteken. Marinus Baltesse
salveerde hem binnen 't fort van Vijanen.
Den gouverneur Dorp en rustede niet, voordat hij met meestendeel van 't guarnisoen
binnen deser stede was, daaraf hij hem hadde willen versekeren met de vier
gedeputeerden uijt de magistraat. Intelligentibus sufficit.
Den vijant geinvadeert hebbende het eiland van Duijveland, en werde niemand
iets misdaan, dan die hem ter weere stelde; 't welk die landsaten vernemende, die
binnen der stede gevlugt waren, meestendeel weder naar huijs reijsden en principalijk,
doe het fort Vijanen verlaten was.
Den 1sten October ten legen water kwam de vijand met

1)
2)
3)
4)
5)

H.S. der.
H.S. inne het eynde.
H.S. treden.
Niet in 't H.S.
H.S. die.
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een groote menigte van soldaten te voeten over het Dijkwater bij Campers Cruce1),
alwaar een turfschip aan den grond gekomen was, daar terstond den brand in gestoken
wierd en namen hunnen toer2) naar het klooster van Zion3), en Dreijschorre ten aanzien
van den voorszegden gouverneur, capiteijnen, soldaten en burgers etc. ende sloegen
een kleijne schanse t'eynde op de dijk van St. Joostpolder4). Ten hoogen water kwamen
menigte van capiteijnen en soldaten en ruijters van Bullemans sluijs aan Bellert5) met
de schuijten en invadeerde sulks ook binnen drie dagen de annex[e] polders van
Schouwen, met Brouwershaven zonder eenige slag of stoot6).
+
Den 2den dag October na de middag hebbe ik en veele andere vernomen ses
of seven te paarde op den dwarsschenkel bij den sluijs..... benoorden, die de stad +1575.
kwamen besigtigen, vermoedende dat sij aldaar een bolwerk concipieerde ende
hoewel dat van der vesten bij de Nobelpoorte een groote parapette gemaakt was, van
5 roeden toeleggens ende 12 voeten voeten hoog, met een gragt van 5 roeden wijt,
tot aan den dijk t'einde die beke, zoo en waren zij daarmede niet genoeg versekert
zoo hen dogte. Zoo was daar een gequalificeert burger, die een capiteijn ten sijnen
huijse hadde, die hij gepersuadeert hadde, dat die stad niet te houden en was, dan
met het land onder water te setten en adviseer(en)de, dat men die sluijs benoorden
de soutkete uijt den dijk behoorde te werpen7). Dese tijdinge was haast overal, soodat
de soldaten en matelots al maalden om den dijk door te steken etc.; ende wert Jan de
Tak, timmerman, bij advijse van den voorszegde gequalificeerde burger, belast

1) Campers Cruce staat op het punt, waar de dijk van Gootkens-Nieuwland en die van
Poort-Ambacht samenkomen. Zie beneden.
2) H.S. boer.
3) Even ten N. van Schuddebeurs.
4) Poldertje onder Dreischor aan 't Dijkwater.
5) Één der drie schorren, waaruit Dreischor ontstaan is.
6) Niet geheel juist. Het bolwerk aan 't Hoofd te Brouwershaven, waar het vendel lag van
hopman Hans Valkenburg, heeft zich nog eenige dagen verdedigd. Zie Beleg van Zierikzee,
Proefschrift door J. Pot, Leiden 1925, blz. 10.
7) H.S. behoorde dog te werpen.
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deselve sluijs uijt den dijk te werpen, 't welk hij des anderen daags morgens volbragt
heeft.
Den 3den dag October liepen eenige van de consistorie, de minister, met een deel
matelots en soldaten, met spaden en andere instrumenten [en] staken den dijk door
aan de zuijdzijde van de kerke te Borrendamme in 't perticuleerste van 't geheele
landt, dewelke ik geerne met Claes Jan Hermansz Hubert belet soude hebben. Dan
ons werde geseijt van Gerrardus de minister1), die ons op de straatweg tegemoete
kwam, als wij hem van ons consept verhaalt hadden: op soo lief als wij ons lijf
hadden, dat wij daar niet omtrent komen en zouden, dan konden wij desemaal onse
halsen behouden; dat wij wel een ander land vinden zouden. Sulks, dat wij om de
grooten regen op 't nieuwe hoofd bleven en diezelve landbedervers en deurstekers
wierden dien dage meester van haar werk. Of 't God gelievde, dat het uijt de memorie
der menschen ware.
Duyenvhoodt(?) te Kyemerhoeke(?)2) was beschanst; op 't hoofd te Brouwershaven
was een geheel groot bolwerk gemaakt; Bommenede was uytnemende sterk gemaakt
met de karren van de landsaten, die kwalijk zooveel tijts hadden konnen hebben, om
haar vrugten van 't veld te doen. Daar was ook een kade gemaakt van de Zuijddijk
bij Hoog-Weldamme3) langs die wegen tot aan den dijk [van] Godekensland4) toe,
om het water omtrent de stad te houden en doen steijgeren etc., opdat men geen
toegang toter stede en zoude mogen hebben.
De faame werd terstond zeer wijd verbreijt van het deursteken des dijks omtrent
Borrendamme en het uijtwerpen der sluijs benoorden, zoodat Mondragon en andere
capiteijnen en hare lieutenants haar zeer perplex5) vonden

1)
2)
3)
4)

Één der beide predikanten n.l. Ds. Gerardus van Cuilenburg. Zie Beleg, blz. 17.
Misschien: 't Nieuwe Hoofd te Nieuwerkerk.
Voormalige heerlijkheid, een deel van Poort-Ambacht, thans verzwolgen.
Godekens-Nieuwland of Goukens-Nieuwland, polder tusschen den Schouwenschen dijk en
Schuddebeurs, ten N. van Zierikzee.
5) H.S. perploex.
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ende werde in deliberatie gesteld, bij den voorszegden Mondragon, wat er allereerst
te doen stond, te weten, 't land aldereerst te doen beverschen, of de brugge over het
sluijsgat te maken ende die met[t]ermagt aan te vallen, daarinne den voornoemde
Mondragon ende Sancho Davilla, die een van de principaalste was, differeerde; sulks
dat het advijs van Mondragon, die ongelijk het beste hadde besloten, en gevolgt wert;
te weten: dat men allereerst het doorgestooken gat te Borrendamme stoppen zoude,
en dat niet doende, dat men den koning die stad en 't land ontmaken zoude. Terstond
werd Johan (de) Blanx, dijkgraave van Westwateringe in Zuijd-Beveland ontbooden
met François Resen en Mr. Jacob van Gelderen, beijde van Ter Tholen1).
Den 5den dag derzelver maand reed den voornoemde Mondragen met veel soldaten
van Brouwershaven door Renisse en Haamstede, alwaar zijlieden den nagt bleven;
en deden gebieden, dat alle de landsaten des anderen daags na de middag met haar
wagenen ende karren gereed soude wesen, om jegens den avond naar Borrendam te
rijden. Soo dede hij drie ofte vier van dese knegt voorhenen zende naar het Nieuwe
Hoofd, die te legen water nog door of over het ingesteke gat van den dijk gingen
etc.; dewelke straks dat Nieuwe Hoofd bestormde en wierden daar afgeslaagen door
eenige schippers en burgers, zoodat zij moesten retireeren omtrent het nieuwe gat.
Die schippers en burgers kwamen naar de stadt en werde aldaar soldaten gelegt. Naar
den middag kwamen die voornoemde soldaten weder aan om te stormen, daar die
van binnen niet veel moeds op hadden, dewijle zij gewaar wierden, dat de twee à
drie vendels soldaten uijt Duijveland kwamen loopen over het diep, sulks dat deselve
schans verlaten wierd en den brand in het huijs

1) De ‘commissaris van de vivres’ Bruyninck van Wijagaerden vertelt in zijne rekening (R.A.
Middelburg) folio 38, dat op zijn advies door den Groot-Commandeur werden onthoden en
gecommitteerd: ‘Jan Adriaenszoon Blancx, Jan d'Ayala, Mr. Jacob van Gelre ende Dierick
Heijnricxs, dijckgraven omme 't zelve doorgesteken gat te visiteren ende 't zelve te repareren
ende herdijcken’.
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gesteken, 'twelk den vijand innam en den brand bluste1).
Denselven dage jegens den avond kwam Mondragon. Vernomen hebbende, dat
het geluk aan haare zijde was, kwam hij met alle die wagens en karren, die in 't land
waren, wel versien van guarnisoen en dat tot het toedijken nodig was, onder langs
de berm van den dijke, dat men uijt de stad geen groot gewag en konde verneemen.
En alzoo die kerk van Borrendamme en alle de huijsen daaromtrent en in
Poort-Ambagt afgebrand waaren, deede aldaar eenige hutten en keeten maken, om
't volk in te logeeren, want het een groote koude uijt den noordoosten was; ende
bestond des anderen daags morgens met de voorszegde dijkgraaven alle de karren
in 't werk te brengen en aarde op den kant van 't doorgestooken gat te doen voeren,
'twelk onder omtrent 5 roeden wijt was geworden; en te leeg water begonden uijt te
dragen en maakte zoo veele, dat die karren ten leegen water daarover reeden, sulks
dat zij het eerste getij daaromme een vingerling2) buijten maakte, zoodat de vloet
buijten gekeert werd, twelk de matelots met de schepen van buijten meende te beletten,
en die schippers en visschers met eenige soldaaten meenden 't met schuijten en
schouwen van binnenslands te doen, maar wierden zoo gegroet met geschut, dat zij
alle beijde niet veel en bedreven etc. Sulks dat die voorszegde dijkgraaven belast
wierden haar uijterste diligentie te doen om hetselve toe te maken of bij gebreke van
dien zoude men het op hunlieden verhalen, met meer andere confuselijke woorden,
die deselve van andere capiteijnen moesten hooren etc., gelijk den dijkgraave Blancx
mij dicmaals vertelt heeft.
Den 10den dag October brak3) een groote brandt uijt in4)

1) Met recht verweet een lid der vroedschap aan de hoplieden, dat het hun schuld was, dat de
communicatie met de buitenwereld verbroken was en het daarom hun plicht was te trachten
het Hoofd te hernemen. Zie mijn Beleg van Zierikzee, pag. 21.
2) Vingerlinck is een boogvormige afdamming of ringkade tot sluiting van een dijkbreuk. Zie
Andries Vierlingh, Tractaat van Dijckagie. Uitg. De Hullu en Verhoeven, Rijks Geschiedk.
Publicatien, kleine serie 20.
3) H.S. wert.
4) H.S.: in ontbreekt.
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de keeten aan de zuijdzijde van de Visschersdijk, zulks dat alle die keeten mitsgaders
het meestendeel van de huijsen afbrande, alsmeede het meestendeel van de keete op
de Heunaarsdijk1), mitsgaders het leprosenhuijs ende een deel huijsen en schuuren
in 't St. Arendsslop, 't Groote Slop ende op St. Joosmeet2), 'twelk de grootste specktakel
was overmits de grote vehementen noordoostenwint; die oorsake van desen grooten
brand was, zoo men zeijde, dat de soldaten, die gelogeert waren op denzelven
Visschersdijk, niet geaccomodeert en konde worden, gelijk die binnen waren ende
alle dagen kermesse hielden, want der overvloedigheijd van vivres binnen deselve
was, gelijk gij daarnaar hooren zult.
Mondragon met de andere capiteijns met joncheer Philebert van Serooskerke en
Bruyninck3) van Wyngaarden, rentmeesters van bewesten- en beoosten-Schelde,
desen brand vernemende, waren zeer perplext van desen grooten brandt, want het
anders niet en scheen, dan die geheele stad verbrand zoude hebben en 't water ging
alle dagen binnen de lande hooger door het sluijsgat en de sluijs binnen der stede
etc. Leijde daaromme in deliberatie wat er te doen stond. Alwaar beslooten werd,
met advijse van Adriaan Jacob Joosse4), burgemeester van Middelburg, dat men het
Nieuwe Hoofd met grof geschut en met een groot deel soldaten versterken zoude,
omme de toegang te water metertijt te mogen beletten etc. 'tWelk zulks gedaan werd.
Bommenede werd van de reste van het guarnisoen - - dat alle dagen vermeerderde
- - beleijd, daar zij ten lesten 9 canons voor bragten en hielden haare principaalen
loopschans binnen den dijk van Natteers5), indiervoegen, dat zij veel stormen daarop
deden en daar bleef meer volks, dan men ooijt heeft konnen weeten, sulks dat dieselve

1)
2)
3)
4)
5)

De Heunaarsdijk is de overzijde van den Visschersdijk.
Alle in 't O. van de stad.
H.S. Bruijwijk.
H.S. Adriaan Jacob Vos.
De polder Nat-eers of Nat-aars lag onder Bommenede en Blois. Bij een doorbraak in 1682
is hij verzwolgen.
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plaatse bijkans geheel plat geschoten werde, zoodat er weynig huijzen bleven staan.
De soldaten van binnen wagtede het ontset, dat te lange toefde, vogten egter tot de
laadste toe. En wert dieselve plaatse den 26sten dag van de maand October
stormenderhand ingenomen, indiervoegen, dat er al bleef, jong en oud, die te water
niet ontkomen konde1).
Den gouverneur Dorp werd binnen deser stede alle dagen met de magistraat zeer
gemolesteert van de capiteijns omme dat zij 's nagts droomden, 'sdaags wilde gemaakt
hebben tot de diffentie van de stadt. Indiervoegen dat de voornoemde gouverneur
hem ten laadsten daarvan excuseerde seggende, dat hij die beurse van de stadt niet
in handen hadde, sulks dat hij de magistraat tegens die capiteyns koppelde.
Dewijle Mondragon en de andere besig waaren met het stoppen van het deurgestoke
gat aan Borrendamme en 't beleg van Bommenede, mitsgaders het versterken van
het Nieuwe Hoofd, kregen die soldaten binnen, met de matelots en schippers, visschers
en anderen burgers wat moeds, overmits dat het al tot buijt gegeven was, wat er in
't landt was; zoodat zijlieden alle dagen veel buijts inbragten, 'twelk zij meende, dat
eeuwiglijk geduurt zoude hebben2) etc. Dat hem terstond naar het overgaan van
Bommenede haast benomen was3), want den vijand veel galijen, schuijten en andere
kleene scheepen dede brengen, sulks dat een iegelijk het hoofd binnen de muuren
moest houden, indiervoegen dat sij meesters waren van 't geheele land ende het
Dijkwater.
Dewijle dat men buijten deser steede met alle dese

1) Bommene werd niet op 26 October, maar op 30 October veroverd. Zie Beleg, blz. 23.
2) Over deze binnenlandsche vloot zie mijn Beleg voor Zierikzee, pag. 25.
3) Niet juist, zie Beleg pag. 25 en 26, en Rekeniug Bruyninck folio 48 waar wij vinden: ‘2
Decembris 1575 gescreven aen die van Kerckwerve en Nyeuwerkercke..... dat zijluijden
heurluijder granen binnen 3 daghen zouden brengen tot Brouwershaven oft in andere
gepreseveerde hooge plaetse om niet meer genomen ende t'Zirriczee gevoert te werden, zoe
eensdeels gedaen was’.
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saken besig was, zoo waren beijde die burgemeesters eens wandelende op de
stadsveste omtrent die Westpoorte, omme te besien hoe en in wat manieren de vijant
het doorgestoken gat in den dijk bezuijden Borrendamme zoude mogen stoppen en
bedijken etc., alwaar de capiteijn Ruijghaver ende eenige andere bij henlieden
kwamen, dewelke onder andere propoosten jegens deselve burgemeesters zeijde: dat
werk behaagd mijn heeren zeer wel - desineerende het doorgestoken gat etc. - maar
dese stad diffensive te maken en hebdij geenen moed etc. Dewelke bij de
burgemeesters geëxcuseert werd, dat men op één dag niet volbrengen en konde alles
dat wel van nooden was, 'twelk men metertijd wel zoude konnen doen. Daarop de
voorszegde capiteijn repliceerde, dat er in korten tijd wat anders omgaan zoude.
Den 13den dag October werde beijde burgemeesters voorszegd met Mr. Werckendet
Lievens en Thomas Leendertse Rinck1), Adr. Lievense van Lisse en Mr. Corn. Ad.
Backer, secretaris, omtrent de klokke 2 uuren ten huijse van voorszegde gouverneur
Dorp ontboden, die gelogeert was in 't huijs van mijnheer van Serooskerke omtrent
die Barnditeclooster. Daar komende, wert ons geseyd, dat de voornoemde gouverneur
wat besig was, dat wij daaromme wat naar hem soude wagten en werden gewesen
in een kleijn saletje. En nademaal dat wij daar een quartier van een uur bij
malkanderen geweest hadden, zoo kwam de voornoemde capiteyn Ruijghaver met
nog omtrent 8 à 10 capitijnen in de salette getreden en trok terstond van leere,
seggende: nooijt en hadde ik meerder lust om een Ciciliaansche vesper te spelen dan
alhier. En de andere insgelijks haar geweer trekkende en sloegen en staken al dat zij
mogten. Jegelijk van de magistraat kreeg wat omme haar te bergen, d'eene agter een
tafel, d'andere met stoelen; indiervoegen, dat er een groot geroep en getier in de
sallette was, dat de voorszegde gouverneur - die wel van alles geinformeert mogt
wesen - in de voorszegde sallette kwam geloopen en riep: hoe dus mijn heeren, hoe
dus? Indiervoegen, dat er wat stilte gebeurde,

1) H.S. Vierlink.
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soodat den voorszegde Ruijghaver onder andere seyde: dese heeren zijn hier op de
plaatse, daar se sterven sullen etc. Zulks dat de voornoemde Thomas Leendertse
seijde: ‘Hoe? heer capiteijn, wild gij ons aldus vermoorden ongehoord? Hebben wij
wat bedreven, neemd ons gevangen en laat ons hooren ete.’ Sulks, dat den voorscreven
gouverneur stond, alsof hij stom geweest hadde etc. Indiervoege, dat den1) capiteijn
Bernard2) zeijde: ‘Per Dieu, il dit vraij3)’ ende stak alsulks sijn geweer op, gelijk den
meestendeel van d'andere capiteijns ook deden. Dan bleef denzelven Ruijghaver
fulmineerende, seggende, dat er eenige burgers waren, die de magistraat suspecteerde
en dat hij hetselve gevoelen hadde etc., dat de magistraat ook het water intijds niet
in 't land gelaten hadden, met vele frivole woorden etc.; daarop ik antwoorde, dat zij
hen in korte dagen van de veelheijd des waters beklagen zoude, want den vijand hem
met het water behelpen zoude. Eer ik dese woorden terdegen uijt hadde gesproken
[sprong daar op] een capiteijn genaamt.... onder andere die mij seker meende te
doorsteken. Dewelke ik gewaar werd en ving die steke op mijn arm ende en gevoelde
niet, dat ik gekwetst was etc.; dewelke gestuijt en belet wierd; zoo liep het bloed uijt
mijn mouwen en werde om een chirurgijn gesonden, die deselve wonde inkte en
bijkans dwars door bevond. Indiervoegen dat men ons in de groote kamer aldaar
gevangen leijden4), in welke kamer5) wij gehouden werde tot 's avonds toe en lieten
ons op goede beloften thuijs gaan. Al 't welk ons eenige van de gepretendeerde
reformeerde, mij wel bekent, gekookt hadden. God wil het haar vergeven.
Korts daarna werde ik gekwelt met de coortse, die in

1)
2)
3)
4)

H.S. eens.
H.S. Bernert.
H.S. je dien vroy.
Het H.S. heeft hier: ‘in dier voegen, dat men ons in de groote kamer aldaar gevangen leijden,
zoo liep het bloed uijt mijn mouwen en werde om een chirurgijn gesonden, die deselve wonde
inkte en bijkans dwars door bevond, in welke kamers wij gehouden werde’ enz.
5) H.S. kamers.
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de wonde sloeg, zoodat ik mijn huijs moeste bewaren - daar ik niet zeer droevig om
was - sulks dat den chirurgijn deselve wonde in geen vijff maanden wel genesen
konde.
Den vijant meester van Bommenede en 't geheele land van Schouwen en
Duijvelandt zijnde, begonnen te raadslagen, hoe hij de stad zoude mogen winnen,
indiervoegen, dat hij een kleijn bolwerk dede maken op 't vergaderen van de dijk
van Gootkens Niouwland en Poortambagt, op deselve plaatse, daar Camperseruce1)
stond; en van gelijke op de hoek van Altekleijn2), daar den nieuwe dam nu gemaakt
is; ende bovendien eene wat westwaart van St. Janslandse sluijs ende op Maaije3),
indiervoegen, dat hij meester van 't geheele Dijkwater wierd in korten tijd, sulks dat
er geen schepen uijt nog in mogten dan met groot perrijkel. En schooten van 't bolwerk
van Abtekleijn regt de mond van de haven inne, alle do huijsen en keeten omverre4).
Indiervoegen dat men naderhand een groote wal moest gaan maken, van de nieuwe
parapette aan de noortzijde lanks het diep, met een brugge over de haven tot aan de
Zuijdselke toe. En werd dieselve Zuijdselke al steil afgestoken, en diversche aarde
bolwerken daarop gemaakt, indiervoegen, dat zij den middeldijk aan de Zuijdselke
insgelijks deure moesten steken etc.
Binnen deselve tijd werd een trompetter aan de Zuijdhavenpoorte vernoomen,
dewelke eenige brieven begeerden over te leveren aan den gouverneur, capiteijnen
en magistraten deser stede. De soldaten, die aldaar de wagt hadden, deden hem
vertrekken naar 't nieuwe hoofd. In somma, de gouverneur en andere, hieraf
geinformeert zijnde, stelde in deliberatie of men deselve brieven sowde ontfangen
of niet. Daar wert gecommandeert, dat men

1)
2)
3)
4)

Zie hierboven.
Poldertje in Duiveland, vlak tegenover de Zelke, de hoogte bij Zierikzee, gelegen.
Maaye = ingedijkte polder aan de N.O. punt van Schouwen, tegenover Sirjanwland.
H.S. overre.
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die ontfangen soude etc. ende dat men die openbaarlijk zoude opbreeken en eeniegelijk
van den inhoude verwittigen, twelk alzulks geëffectueert werde; zulks dat men bevond
den inhoude niet anders te zijn dan gratieuse termen en redenen, ten fijne den
voornoemde gouverneur, capiteijnen ende burgers zouden willen de stad overleveren
onder zulke redelijke accoort, als ten wederzijden soude mogen geconcipieert en
gestipuleert werden; ofte bij gebrek van dien, dat zijne majesteijt deselve met force
daartoe souden brengen etc. Den gouverneur dit in dispute stellende, werd
geconcludeert, dat men daartoe niet en begeerde te verstaan, als den vijant wel magtig
zijnde te verduuren etc. Den gouverneur was met eenige andere wel van andere
advijse, - 'twelk hij simuleerde - dan seijde, dat het behoorde van de magistraat en
burgers te komen etc. Sulks, dat het bij hem en eenige andere teweegen gebragt
wierd, dat men een project zoude maken van puncten, die men te eijsschen hadde.
Indiervoegen dat...... ten weten van de voorscreven gouverneur daar op wel twee
dagen besoigneerde1), twelk men al den voorsegde gouverneur, capiteijns, soldaten
ende burgers soude hebben laten weten, tenfine eeniegelijk onbeschadigt zoude
mogen blijven.
Den bailliuw der stede Ziericsee Casper van Vosberge vernemende van dit concept,
geliet hem, dat het hem wel goed dagte en behaagde; dan seyde, indien men sulks
begeeren zoude te procederen, dat het wel goed hadde geweest, met het scheepvolk
hieraf te spreeken, die op de wagten in het Fael2) in Zuydvlied(?) en andersints lagen,
om henlieden ook onder deselve capitulatie te mogen begrijpen etc.; en zeijde dat
hij ze daartoe wel zoude weten te bewegen, indien hij vrij passagie soude mogen
verwerven om over 't nieuwe hoofdt bij henlieden te mogen reysen etc., hetwelk voor
hem ge-

1) In een zoogenaamden Breeden Raad, waarbij ook de schutterij aanwezig was en eenige
hoplieden als gevolmachtigden van den gouverneur. Zie Beleg blz. 20 en Brieven etc. van
Van Dorp I, pag. 161.
2) Fael scheidde het Worîge-zand van Noord-Beveland.
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impetreert werd. En kwam denselven bailliuw vrij ende vrane aan de schepen, sonder
dat hij hen een woort van hetzelve concept verklaarde. Dan reijsde straks naar
Walcheren en diende dese sake den gouverneur Boysot en raden aan, dewelke terstond
een deel schepen en galijen met een vendel soldaten, dat men het Bredasche vendel
noemde1) zonden, die2) den 24sten dag Octobris binnen deser stede kwamen, met de
voornoemde bailliuw en andere capiteijnen, soodat er binnen der stede doen waren
twaalff vaandels knegten.
Den 25sten derselve maand soo exhibeerde de voornoemde bailliuw en sijn
compagnie een billiet, daarin geschreven waren die namen van eenige uit de
magistraat, wet en raadt, mitsgaders eenige burgers en geestelijken personen, die
met henlieden in Walcheren souden moeten reijsen, welk billiet in handen van eenige
gelevert wierd, die een deel van de namen royeerde - zoo ik van geloofwaardige
hebbe hooren verhaalen - onder welke namen ik onder andere gestelt was; zulks dat
sylieden ten selven dagen ses van de notabelste uijt de magistraat, weth en raadt
ligtede, als Jacob Witte Jacobsz., gemeenteburgemeester, Cornelis Lievense
Werckendet, schepen en opperdijkgraave, Job Claas Imanse, Mr. Cornelis Bakker,
Pieter Claas Imansz. thesaurier, Michiel Rombouts raadt en Mr. Gillis Jacobsz. griffier
en thesaurier ende in Walcheren - door het grof geschut, dat op 't nieuwe hoofdt
gestelt was - voerden. Zoodat ik, overmits mijn indispositie en quetsure, alhier op
belofte gelaten werd, welverstaande, indien ik capabel bevonden wierde, dat de
magistraat mij in Walcheren zoude leveren etc.
Den 21sten deser maand werde dese gevangen te Middelburg op den burch gelogeert,
daar sij een geruijmen tijd bleven, als hiernaar zal gezegd worden.
Den gouverneur deser stede excuseerde hem in alles

1) Zoo genoemd, omdat de soldaten allen uit Breda en omstreken afkomstig waren. De
bevelhebber was hopman Pullinger, die tijdens het beleg sneuvelde. Zie Beleg, blz. 12.
2) H.S. ontbreekt zonden die.
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eveneens of hij nergensaf geweten hadde; en de capiteijnen en soldaten bestonden
binnen de stadt te leven naar haren appetijt, gemerkt het vleesch, boter en kaas - geduurende het beleg - - wel ses maanden lang beterkoop was dan in Walcheren.
Indiervoegen, dat sijlieden een boerekermisse hielden, totdat Mondragon het geheele
Dijkwater sloot ende een palisade dede maken van den zandelinge tot jegens een
schans, die hij hadde doen maken bij de galge op de gorsinge van 't zuijder
Nieuwlandt1) aldaar; ende aan de noortzijde van het Bettewaardsche schor2) tot aan
den dijk van Noordgouwe, daar men te voete over mogte loopen.
Dewijle hij daarover besig was met het sluijten, zoo kwamen daar eens acht à tien
scheepen en eenige schouwen deure met vivres en amunitie3), waarmede die stad
ontzet wierd soo meenden [se] en dagten het al gewonnen te hebben4),...... sulks dat
de fama ging, dat den vijand de stad verlaten wilde. Maar zoo haast die schepen door
waren, beleyden het diep met masten en met schepen over, met ijsere ketens gebonden
en met grof geschut op de kant van 't land, sulks dat er niemand naaken en durfde.
Dan bestonde eens naar Kersmisse een groot deel guarnisoens in 't eijland van
Over-Slake te brengen5) en veel schepen en gallijen, die langs voor de Plaate en op
Grevelinge lagen en ten lesten het voorszegde guarnisoen innamen, meenende door
die palisaaden aan de noortzijde te breeken en die stadt te mogen ontzetten, maar en
konde hetzelve niet tewegen

1) Thans ingedijkt; ligt tusschen den Meeldijk en Gouweveerpolder.
2) Bettewaerde ligt ten N. van het poldertje Alteklein.
3) Het blijkt niet, of de schrijver bedoelt de poging tot ontzet in den nacht van 5/6 December
of die op 9 Januari. Zie Beleg, pag. 48. Ook nog in den nacht van 5/6 Februari kwamen
eenige schepen met proviand binnen.
4) Hierna volgt in 't H.S.: maar bragten een eynde en voerden een geheele eynde weegs etc.
sulcs dat de fama ging.
5) Dit legertje lag bij de Plaat (Voltgensplaat) en stond onder bevel van Hohenlohe. Zie Beleg,
pag. 49.
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brengen, zoodat zij wijken moesten met groot verlies van volk, die aldaar dood
bleven1).
Dewijle Mondragon hiermede besig was, zoo hadde den voorszegde gouverneur
en capiteijnen vreese, dat hij een brugge zoude doen maken over het sluijsgat
benoorden, om de stadt van die zijde te bestormen. Zoo werde geconcludeert dat
men dien dijk doorsteken zoude, t'einde die nieuwe parapette ofte het vingerlink,
twelke alsulks gedaan werd, indiervoegen dat het een groot grondgat werd van 38
roeden wijt en ten lagen water agt à negen vadem diepe, sulks dat deselve parapette
[die] 6000 gulden gekost hadde, van 't water weg spoelde en die stadsvesten vielen
tot eenige plaatsen omme. Doen begon een iegelijk2) wat agterdenken te krijgen, dat
men te veel water in 't landt gelaten hadde.
Den vijand leijde langs den dijk van Schouwen guarnizoen en maakten op den
hoek van Borrendamme teynde de boomen oft Flaauwers en.... sluysen kleine schansen
ende op alle oprellen liet hij hutten maken, daar die soldaten die heele winter de wagt
in hielden, zoodat men ten laatsten niet uijt nog in mogte en moesten hun behelpen
met duijven.
+
Den 21sten dag vun de maand Mey meende de prince van Orange dese stadt
+
1576.
te ontzetten3), die met eenige hulken, kromstevens en andere schepen van oorloge
kwamen liggen in 't Vael met veel andere schepen, die geladen waren met vivres,
ammonitie en anders; maar en konde niet bedrijven, hoewel tenzelven tijde een
binnelandsche vloote uijt deser stede toegerust, een open omtrent Borrendamme
meende te maken4). Maar werde gebouteert met groot verlies van volk en eenige
kleine

1) Deze mislukte poging, om van het noorden uit bij Zierikzee te komen, had plaats op 12 April.
Zie Beleg, pag. 49.
2) H.S. eigelijk.
3) Dit is onjuist, moet zijn 27 Mei. Zie Beleg, pag. 50.
4) Door misverstand is van de stad uit geen hulp verleend aan admiraal Boisot. De volgende
zin ‘Maar werde gebouteert’ heeft dus geen betrekking op de ‘binnelandsche vloote’ maar
op de schepen van den Prins van Oranje.
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schepen met een groote hulk, daar den admiraal Louis van Boyssot mede bleef, welke
hulk in den grond geschooten wierd etc. ende was genaamt Job Jansz. schip.
Den vijand versterkte en ververste altoos zijn wagt, zoodat ik van geloofwaardige
persoonen hebbe hooren vertellen, dat Mondragon dikmaals geduurende deselve uijt
sijn logijs naar Ouwerkerke reijsde en kwam zoo langs de palissaden in den avond
over in 't zuyder Nieuwland op 't nieuwe hoofd. Zulks, dat hij niet en rustede, hij
hadde de wagten langs de dijken zoo aan de noordals aan de zuijdzijde besogt etc.
Nademaal de vivres verr verloopen ware binnen deser stede ende dat het
magazijnhuijs geslooten werd, dat ook die tinne daalders geen cours en loop meer
en hadden, zoo bestonden die capiteijnen en soldaten in de maandt van Juny
agterdenken te krijgen ende seijde, dat zij een appoinctement op haarzelve zoude
maken, indien de burgers daartoe niet en souden willen verstaan etc. Zulks dat den
burgers ten laasten -- nadat zij grooten overlast en uijtteeringe van soldaten geleden
hadden -- tot een hart appointement gedwongen wierden, als men hiernaar hooren
zal, indien 't Godt gelieft.
Den meestendeel van straten deser stede, omtrent de Barendijte, zoo naar de
Westpoorte, in de Weverwelle, Slabberswerf, Poppemeet ende de Nobelstrate waren
onbewoond en geruijneert van de soldaten, die de wagten aan de vesten daaromtrent
gehouden hadden en de huijsen en schuuren afgebroken1), om daarmede te bakken
en te brouwen, soodat het zeer desolaat stond; en was alzoo veel noods van binnen
als van buijten.
Den 12den Juno begonnen te parlementeren2) tusschen het sluijs en groote gat op
de dijk, ten eijnde die Noortselke, alwaar de gedeputeerde van Mondragon van 's
konings zijde veel begeerden om het guarnisoen con-

1) H.S. afgeworpen.
2) De datum is onjuist. Op 20 Juni voeren Arend van Dorp en hopman De la Porte met twee
heeren uit den magistraat n.l. de burgemeesters Thomas Leenaertse Rink en Ieman Claes
Iemanse naar den dijk om te gaan onderhandelen. Zie Beleg, pag. 56.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

131
tentement te doen. Die van de stad beklaagde haar van de groote desolatie en dat de
burgers zoo verarmd waren, dat zij niet en vermogten. Enfin zoo worden zij eens
onder rapport, elks aan zijnen te doene, zoodat diezelve gedeputeerde van de stede
met henlieden binnebragten Sr. Jaques Maurice ende..... van Myerop, die cosijnen
van Jacob Wittesz., die de magistraat tot redelijke conditiën zoude bewegen etc. en
den gouverneur en capiteijnen induceeren, dat sij met de burgers redelijk soude
handelen etc.
In somme, den 26sten en 27sten Juno werd het voorszegde appointement gesloten1)
indiervoegen, dat den gouverneur, capiteijnen en burgers met haar geweer soude
mogen uijttrekken, die niet en begeerde te blijven, vrij ende vrank, daartoe men
ostagiers ten beijde sijden zoude leveren; dan werd een apostaat geëxcipieert uyt
Braband, die hem evenwel salveerde2); en de stad met alle de ammunitie zoude
overgelevert worden zijne koninglijke majesteijt, mits dat de burgers en inwoonderen
furneren zoude de summa van 200000 guldens. Boven dese zoo moesten de burgers
furneren tot debet van soldaten, die daar binnen gelegen hadden 4000 gulden en het
tractement van den gouverneur, dat mede een merkelijke somme beliep, indiervoegen,
dat den meestendeel van de burgers bedorven waren, overmits dat het land van
Schouwen met der zee gedreeven hadde omtrent negen maanden en dat het niet
mogelijk was, 'tzelve te beverschen voor den winter, sulks dat het bijkans uijt der
hoope was, om cenig heijl meer van stadt of land te mogen hebben, gelijk gij naar
horen zult. Ende met dese conditie redimeerde de burgers lijff en goed.
Den eersten dag van Julij word de stadt gelevert in handen van voornoemden
Mondragon3), die met zijn

1) Onjuist. Den 29en Juni werd de overgave geteekend op den dijk bij het klooster Sion. Zie
Beleg, pag. 58. Het militaire verdrag tusschen Mondragon en Van Dorp werd geteekend op
30 Juni.
2) Bedoeld is Caspar van Vosbergen. Deze weigerde in 's Konings dienst te treden. Zie Hooft,
Historiën, blz. 451.
3) Moet zijn den 2en Juli. Zie Beleg, blz. 59.
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guarnisoen, te weeten met vijff vaandelen Waalen met schuijten tusschen de
Nobelpoorte en Weverswellepoorte ingelaten wierden. Den gouverneur, capiteijnen,
en burgers reijsden te schepen de haven uijt nadat er ostagiers om en wederom gestelt
waren. Die scheepen voeren met het guarnisoen naar Walcheren ende zoo wanneer
den voorszegde gouverneur 't nieuwe hoofd gepasseert was, zoo stak hij eens 't hoofd
uijt den voorszegde schepen en seijde: Ziericzee, Ziericsee, leijd daar gij leijd, ik
heb er wel geweest en hebbe uw een paksken op den hals gebragt, kond gij dat
verdragen, zoo zult gij van geluk moogen spreeken etc.; daarmede den goeden heer
dagte, dat hij hem wel gekweeten hadde.
Nademaal dat Mondragon een dag of twee - - salvo justo tempore1) - - binnen de
stad geweest was, zoo hadden die Spanjaarden en andere natiën - - die het beleg deser
stede hadden helpen continueeren - - vernoomen ende die roke in de neuse, dat die
van der stede gestipuleert hadden in 'taccoort, dat deselve Mondragon geen guarnisoen
meer mogten binnen brengen, dan die voorszegde vijf vaandelen Waalen etc. en dat
men hen op 't land [soude] leggen, daar te eeten of te bijten en was, zoodat dezelve
zeer malcontent begonnen te worden, indiervoegen, dat zij eenige capiteijnen aan de
voorszegde Mondragon binnen deser stede sonden, om te weten wat van dese zake
was, doceerende dat men de soldaaten alle contentement ende betalinge behoorde te
doen, nademaal deselve de buijt niet en konde genieten, die haar tot diversche stonden
- - staande hetzelve beleg - - belooft was etc. De Waalen, die binnen de stad gekomen
waren, meende daarjegens, dat zij voor alle andere behoorde betaald te worden. Ende
hoewel de voorszegde Mondragon sijn deligentie deden, om beijde deze natiën te
stillen en tevreden te stellen, soo en konde hij hetselve niet volbrengen; indiervoegen
dat de Walen hier binnen der stede een Spanjaard of twee doorstaken en dreeven de
andere met geweld daaruijt verhoopende, dat zij allereerst betaalt zoude mogen
worden. De soldaten, die te

1) H.S. justi.
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landewaart lagen, dit vernemende, waaren seer kwalijk tevreeden en souden de stad
wel aangevallen hebben, indien 't te voete doenlijk geweest hadde. Sulks dat er niet
een burger ofte soldaat thoofd buijten de poorte mogte steken.
Ende hoeveel die magistraat, weth en raadt 12 persoonen hadden gecommitteert
om eenijgelijk te tauxeeren in deselve redemptie naar zijn staat ende magt, daartoe
deselve behoorlijken eed hadden gedaan, zoo werd bevonde, dat men die helft van
de beloofde redemptie niet en soude konnen vinden overmits de grote schade en
uijtteeringe, die den borgeren hadden geleden den tijd van 39 weken. Sulks dat men
hetzelve ten hove dede dolere en na lang vervolg wierde de zaken daartoe gebragt,
dat de burgers zoude mogen volstaan met den één hondert duijsent gulden, die men
bij de tauxatie bevonden hadde. En de andere helft zoude zij in toekomende tijde
furneeren tot de restouratie des lands van Schouwen etc. Daar waren burgers, die in
deze redemptie gesteld waren op vijff, viere en drie duijzend gulden en ik was gesteld
op 't honderdste deel, dewelke mij niet zeer hinderlijk zoude geweest hebben, indien
ik geen schade meer geleden zoude hebben1).
De vijff vaandelen Waalen, die met de voornoemde Mondragon allereerst in de
stadt gekomen waren, wierden ook zoo haast niet betaalt en bedugtende voor eenig
inconvenient versamelde en maakte een elector, wesende een Hoog-Bourgonjon ende
allereerst indiervoegen, dat zij Mondragon gevangen namen in den huijse van Jacob
Wittesse voor de nieuwe brugge2) en bewaarde hem zoo naauwe den tijd van drie
weeken, zoodat er niemand bij mogte koomen; binnen welke tijd zijlieden veel allarms
maakte en groote ongeschiktheeden pleegden, sulks dat men anders niet en meenden
of zij zouden soro villaque (sic!) gespeelt en de stadt in brand gestooken hebben.

1) Vooral de zeven naar Middelburg vervoerde magistraatspersonen zijn zeer hoog aangeslagen
en ‘waren verder boven hun staet getauxeert’. Zie Beleg, pag. 60.
2) In het huis genaamd ‘de Mossel’.
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Dan desen electo was kloek en verstandig en wel te induceeren, indiervoegen dat sij
hem ten laasten verlieten en namen een ander, dewelke ook niet lange diende, soodat
sijlieden naderhand drie electos1) op eenen dag hadden. En nademaal de grote
redemptie begon betaalt te worden en dat er ook goed uijt Braband van de staten
gesonden werd2), zoo verging alle dingen nog ten besten; dan de burgers die hadden
uijtnemende grote kost ende waren bij maniere van spreken van 't vagevuur in de
helle gekomen.
Als den voornoemden Mondragon een dag viere ofte vijve - - salvo justo3) tempore
- - binnen deser stede gekomen was, zoo dede hij bij hem koomen eenige
gequalificeerde burgers, hen in 't feijt van dijkagie verstaande ende dat in praesentie
van Philebert van Serooskerke, rentmeester van Bewesten-Scheld, Bruijninck van
Wijngaarden, rentmeester van Beoosten-Scheldt en Ad. Jacob Joosse,
oud-burgemeester der stede van Middelburg en eenige andere etc. Enfin, naar eenige
discoursen was die voorszegde persoonen afgevraagd, wat middel dat zijlieden hadden
geconcipieert tot restouratie der dijkagie 'slands van Schouwen etc.; daarop
geantwoord wierd, dat de magistraat, weth en raadt niet geïnformeert en ware van
die twee grondgaten benoorden de zoutkeete der steede ende den cramdijk 'slands
van Schouwen. etc. Daarop gerepliceert werd, dat zij hen eertijds informeeren zoude
ende adviseeren met de voornoemde burgemeester van Middelburg etc. In somma
dieselve burgemeester met die van de stadt voornoemt, voeren op 't groote gat en op
't sluijsgat en discoureerde hoe en wat manieren dat men 't zoude toeleggen en
beginnen, indiervoegen dat er omtrent de voorszegde gaten eenige schaapsstallen4)

1) H.S. electors.
2) De Raad van State zond den heer Van Naves naar Zierikzee. Hij bracht mee 12000 gulden,
geleend van Fugger in Antwerpen en een partij laken. Zie Correp. de Phil. II t. IV, p. 680.
3) H.S. justi.
4) Schaapstal = dijksput d.i. het omkade gedeelte van den buitendijks blijvenden grond, waaruit
men de specie voor den dijk haalt. Zie Vierlingh, Tractaat van Dijckagie.
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geraamt waren te maken. Dan overmits de alteratie van de soldaten, zoo en werd de
zuijd- of noordhoek niet gevesiteert.
Deze goede heeren, daarvan hiervooren geschreven is, waren zeer perfect in de.....,
te meer omdat den voornoemde burgermeester Ad. Jacob Joosse geliet, alsof de gaten
ligtelijk te stoppen waren geweest 't welk - - onder correctie - - voor den winter
doenlijk en was, - - gelijk uijt het naargeszegde wel blijken zal - - al ware1) den
geheelen thoren en kerke goud geweest, want daar en was geen middel om rijs of
steen uijt Braband te krijgen, nog en waren alhier geen kleijne schuijten of schepen
te bekomen, nog weijnig arbeijders etc. In somma, naar lange deliberatie met de
magistraat, weth ende raad werd raadsaam bevonden, dat men in 't werk zoude
treeden, nademaal de voornoemde Mondragon hadde verklaart: je veux que vous
saches etc. Zulks dat men in Noortgouwe en Duijveland tot veel plaatsen rijs dede
kappen en maken en omtrent die gaten brengen. Dan en konde zoo haast niet
geëffectueert werden overmits de voorszegde alteratie. Indiervoegen, dat men in 't
beginsel van September in het groote gat te werken kwam etc. Die steenen worden
met schouwen te Borrendamme van den dijk gehaald, 'twelk niet meer helpen en
konde dan een bone in een brouwketel. In somma, dat er tijd gewonnen wert, maar
niet sonder perijkel van stadt en land etc. Tgeen den raad van staten verstaande, door
andere heeren den voorszegde Mondragon adverteerde belangende 't rijswerk, dat
van wederzijde binnen 't gat gemaakt word. [Het] bleef leggen tot den eersten
springvloed toe, maar doen berstede hetzelve en ging wentelen te landwaart in, gelijk
of het een deel bruijnvisschen waren geweest, zulks dat alle het gemaakte rijs nog
voor de winter omtrent het voorszegde gat aan een mijte of stapel gesteld wierd.
De groote redemtie werd middelertijd opgebragt en overmits dat er zooveele
defaillanten waren, zoo werde daar nog een 25 penningen omgeslagen. Alle de koop-

1) Ware ontbreekt in 't H.S.
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manschap, die binnen de stadt bevonden werd, wierd insgelijks aangeslagen,
indiervoegen dat niemant meester was van zijn eigen goed, dat hij boven zijn quote
hadde. En werde diezelve coopmanschappen bij eenige gedeputeerde voor het
generaale verkogt, zoowel die van buijten als binnen der stede thoebehoorde1).
Nademaal dat deser stede bij appointement overgegaan was aan zijn koninglijke
majesteijt, naar deselve 39 weken belegert [was] en 't land van Schouwen jaar en
dag met de zee gedreven hadde als voorszegd is, ende dat alle het guarnisoen anders
geen uijt- of ingang hadde, mitsgaders alle vivres, die met groote koste en seer
spaarelijk alhier konde komen, gemerkt den prince van Orange meester bleef van de
wateren, die tot diverse stond assoulten liet doen op de bolwerken van de
Poortvliedsche sluijs en op Venusdam, om hetzelve guarnisoen de passagie te beletten
tot den aanvoer van vivres en victualie etc., 't welk zij ook ten laasten volbragten,
sulks dat het voornoemde guarnisoen den 3den dag November 1576 's morgens vroeg
uijt desen eijlande scheijde als van Pacificatie van Gent geadverteert zijnde etc.,
agterlatende alle grof geschut en ammunitie, die uijt Brabant hier gebragt was2).
Binnen denselven dag was den grave Hohenlo uijt namen van den prince van
Orangnen met omtrent de vier of vijfhondert soldaten gekoomen over 't sluijsgat
benoorden deser stede tot aan 't groote gat t'eynde de keeten, begeerende met hetzelve
guarnisoen binnen te mogen komen, 'twelk hem geweijgert werd, overmits dat men
nog geen zekerheijt en hadde van voornoemde Pacificatie van Gent en hoe en in wat
manieren die seventien provinciën waren geünieert, sulks dat zij met deselve soldaten
drie ofte vier dagen op den dijk bleven liggen.
De generaale staten op de voornoemde Pacificatie ge-

1) De ‘contador’ van Z.M., Joan de Navarette, geeft op 17 Sept. eene quitantie af, dat de 100.000
gulden betaald is. Zie Beleg, pag. 60.
2) Een gedeelte der ammunitie en van het grof geschut werd door Mondragon en eenige weinige
getrouwen naar het kasteel te Gent meegevoerd. Zie Beleg, blz. 66.
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weest hebbende, hadden naar stede gecommitteert Jonkheer Philebert van Serooskerke,
rentmeester Bewesten-Schelde van Zeelandt, om uijt haren naam de possessie van
deser stede te mogen innemen etc. En nademaal deselve gekomen was in 't Galgrek
omtrent Borrendamme en verstaande, dat de voornoemde graave met eenige soldaten
over de andere zijde van de stadt lag, zoo en bestond hij nooijt aan 't land te komen
- - zoo men zeijde - - om zijn commissie te mogen volbrengen. Sulks, dat den
voornoemden Hohenlo ten laasten met zijn soldaten ingelaten wert, op beloften dat
hij maar een nagt in de kerke zoude doen logeeren zonder des burgers koste etc., 't
welk zij volbragten. Denselve graave dede de magistraat en schutterije een nieuwen
eed doen indiervoegen als hierna volgt:
‘Hier zweeren wij den prince van Orangnen als stadthouder en capitain-generaal
van wegen zijn koninglijke majesteijt ende volgende de accoorde van heeren
Statengeneraal der 17 provintiën over Hollandt, Zeelandt, West-Vriesland endo
Utreeht, goed en getrouwe te zijn en alle gehoorsaamheijd te bewijzen, gelijk van
onde tijden bij ons en andere steden van Hollandt en Zeeland tot nog toe (hier van)
bewesen is geweest, die Spanjaarden en alle andere vreemdelingen, die buijten wegen
van regten de liberteijt derselver landen en ingesetenen van dien, gesogt en gepoogd
hebben te verdrukken ende verarmen ende in eeuwige slavernije te brengen, uijt den
lande te helpen verdrijven ende voorts al te doene en te gedoogen, wes bij generaale
staaten alreede besloten en geresolveert is ofte in toekomende tijden geresolveert
ofte beslooten zal worden’.
De burgers en ingesetenen deser stede waren in een zeer povere staat ende
rondsomme van wateren becingelt en beslooten, sulks dat alle nooddruft van buijten
moest ingebragt worden met schepen en daar was zeer weijnig te winnen.
De regeerders deser stede mitsgaders der dijkagie 'slands van Schouwen
solliciteerde zeer instantelijk omme met den eersten saisoene te mogen [komen] tot
de restouratie der dijkagie voorszegd. Die daartoe verworven hadden
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octrooij, dat alle de gemeene middelen cours ende loop hebbende voor de gemeene
zaken binnen dese eijlande, daartoe geëmploijeert zouden mogen werden. Hadden
nog van de generale Staten verworven omtrent sestig duijsent gulden1) etc., sulks dat
men in Februarij begon en bestond een kade te maken, met vletschuijten van de
Nobelpoorte tot aan den deijk t'eynde de keete, om 't water uijt de lande te mogen
weeren. Ende nademaal deselve kade volmaakt was taliter qualiter ende dat men
meende het sluijsgat te stoppen, zoo gebeurden het, dat op St. Jansavond een groot
tempeest verhief en zoo hoge vloeijde, dat men diergelijke - - in zulken tijd - - nooijt
gesien en hadde ende dat er veel kleijne polders hieromtrent inundeerde. Indiervoegen,
dat de voorszegde kade berstede en doorbrak. Alle het hout en cordewagens van de
arbeijders, die aan den zuijddijk waren werkende dreef henen, met den meestendeel
van de provisie van riet en gluij, dat aldaar gesteld was; indiervoegen, dat men geenen
raad en wiste om weder te werken te komen, overmits dat de zomer zooverre
verloopen was, waardoor de stad en het landt in een seer desolaaten staat stond, ja
meer dan ooijt te vooren en moesten - - par contrainte - - God bevelen en opgeven.
De bovenszegde regenten, zoo van de stadt als dijkagie, aanmerkende die zwaare
lasten, die bestonden met den prince van Orange als stedehouder en gouverneur van
Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, hare swarigheden te comminuceeren om
deselve restouratie met den volgenden jaare te hervatten2). En nademaal dat bevonden
werd, dat het een eeuwige schande zoude geweest hebben voor zijne voorszegde
excellentie en andere geünieerde provintiën, dat men dezelve landen ten ruïne zoude
laten

1) De Staten van Holland hebben in Mei 1577, na lange vertoogen van Joost Ewoutse Teeling,
toegestaan dat Zierikzee op hun geloof ‘lichtte de som van f 20.000 tegen een interest van
18%, behoudelijk, dat die van Zierikzee zullen gehouden sijn over te leeveren de Staaten
voornoemt de principaale acten van de f 100.000, bij de Generale Staaten verleent’. Zie
Beleg, blz. 70.
2) Zie voor het herstel der dijken: Beleg, blz. 68, 69 en 70.
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gaan, nademaal dat bekend was, dat die dijken voor 't gemene beste doorgestooken
waren etc.. Bestonden daaromme van nieuws te solliciteeren; indiervoegen, dat de
generale staten, na lang vervolg, daartoe consenteerde 40000 gulden; die van Holland
bij name van leeninge 18000 gulden; die andere eijlande van Zeelandt 12000 gulden,
die bij de gemeene staten daartoe absolutelijk bewesen werde. Die gemeene middelen,
tot deselve restouratie gedestineert, werde voor ettelijke maanden ook geanticipeert.
Welke 18000 gulden van Hollandt die1) ingesetenen 's lands van Schouwen naderhand,
als te weten in vier termijnen ende jaren, hebben moeten restitueeren, zoodat dezelve
geen secours van die van Holland hebben gehad, maar hen moeten behelpen met het
verpanden van de imposten in denzelve lande vallende, daarvan men die van Holland
nimmermeer en heeft te bedanken, als grootelijks de gemeene burgeren, aan gemeene
zaaken ten agteren zijnde, daaraf zij luttel hope hebben, om immermeer tot haare
schuld te mogen geraken.
De herdijkinge van Schouwen was met groote moeijte en excessive kosten
gewonnen; indiervoegen dat in 't groote gat benoorden die kete, op een enkelen berm
van de dijk, daarmede het water uijt den lande gehouden wert, omtrent vijff roeden
breed, gesonken waren omtrent de negentig schepen rijs en thien schepen kaal (?)
Hollandsch riet. Op welken berm gevlet wierd met menigte van van schepen en
schuijten; 't welk door het vloedwater niet doenlijk geweest zoude hebben, indien
men geen binnenkade met vletten hadde kunnen winnen, strekkende van de
stadsvesten oostwaards van de Nobelpoorte tot aan de zeedijk benoorden de keete
deser stede, met welke agterkade men twee jaren besig was, overmits dezelve op St.
Jansavond doorbrak met een hooge en ongesiene vloed anno 1577, gelijk hiervooren
breeder verklaart staat, welke agterkade ongelijk meer gekost heeft te maken, dan
beijde die doorgestooken grondige gaten gedaan hebben, gelijk dat wel uijt de
gemeene landsrekeninge

1) H.S. Welke 18000 gulden van die Hollandt die.
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gecolligeert zoude konnen werde, indien iemand belust waren, die moeijte te doen.
Indiervoegen, dat de sommarie wel gedemonstreert zoude konnen worden, dat die
dijkagie van Schouwen binnen die zeven (?) jaaren meer gekost heeft dan twaalff
hondert duijsend guldens.
Den 29sten September 1575 jaren mede
Was den dijk van Schouwen doorgestoken tot vele stede.
Den 27sten Junij 1578 jaren wesende gekommen,
Werd den rink van Schouwen droog gewonnen.
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Maatregelen, in 1565 van overheidswege genomen, om de
voedselvoorziening van de bevolking in de Nederlanden te regelen,
Medegedeeld door Dr. E.C.G. Brünner.
In het jaar 1565 heerschte er in de Nederlanden, gelijk trouwens ook elders in
West-Europa, gebrek aan koren. Teneinde te zorgen voor een behoorlijke
voedselvoorziening, zijn toen in de Nederlandsche Gewesten drieërlei maatregelen
genomen:
A. de Centrale Regeering gaf last aan de Gewestelijke Besturen, om een enquête
in te stellen naar de koren-voorraden;
B. de Centrale Regeering ging over tot het uitvaardigen van voorschriften, om de
aanwezige voorraden te behouden voor de volksvoeding;
C. de Stedelijke Besturen gingen over tot brooddistributie, waartoe de voorbereiding
werd getroffen.

A. De enquête naar den omvang der korenvoorraden.
In het 2de deel van de Niederländische Akten und Urkunden geeft Prof. R. Häpke in
No. 406 een regest van een brief van Willem van Oranje aan de landvoogdes
Margaretha van Parma, welke gediend had als begeleidend schrijven bij een rapport,
dat het Hof van Utrecht had opgesteld ‘sur la visitation de bledz et graines ensemble
la taxation d'iceulx’.
De brief en het rapport bevinden zich in de Archives Générales (afd. Papiers d'Etat
et de l'Audienee f. 240-251), te Brussel. Gachard heeft den brief afgedrukt in
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zijn Correspondance de Guillaume d'Orange, II, p. 121; terwijl Häpke enkele
mededeelingen geeft omtrent den inhoud van het rapport van het Hof van Utrecht in
een noot bij No. 406.
Blijkens de Mémoires van Pasquier de la Barre et Nic. Soldayer (I, p. 6) is er op
het einde van 1565 op last van de Centrale Regeering een onderzoek ingesteld naar
den omvang der graanvoorraden in de verschillende steden en dorpen van de
Nederlandsche Gewesten. Het rapport van het Hof van Utrecht is derhalve een verslag
van het onderzoek in de prov. Utrecht, ingesteld naar aanleiding van de opdracht van
de Centrale Regeering.
Teneinde nu den gang van deze enquête in het tegenwoordige Nederland te kunnen
vaststellen, werd door mij een onderzoek ingesteld in de Archives Générales te
Brussel, het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, de Rijksarchieven te Utrecht,
Arnhem, Zwolle, Middelburg, Groningen en Leeuwarden, verder in de
Gemeente-archieven te Utrecht, Kampen, Groningen, Middelburg en Leeuwarden.
Een woord van dank betuig ik hier gaarne aan de H.H. archivarissen en ambtenaren
der verschillende archieven voor de groote hulp, die ik van hen mocht ontvangen.
Over het verband, dat er bestaat tusschen deze enquête en de politieke
gebeurtenissen dier dagen, zal ik elders1) handelen. Hier kan ik volstaan met die
mededeelingen, welke licht werpen op de beweegredenen, die tot het instellen van
de graan-enquête geleid hebben.
In de toelichting, welke Margaretha laat voorafgaan aan de ordonnantie tot het
verbod van korenuitvoer, wordt gezegd: ‘alsoe tgewas ende oegst van tcoorn ende
graen van dezen jare sober ende cleyn is’. Hieruit zou afgeleid moeten worden, dat
de enquête samenhangt met de gevolgen van een misoogst. Men zou derhalve in
1565 te maken hebben gehad met een abnormale prijsstijging, vooral, nadat de
resultaten van den oogst bekend waren of konden zijn.

1) E.C.G. Brünner, Die dänische Verkehrssperre und der Bildersturm in den Niederlanden im
Jahre 1566. Hans. Gesch. B XXXIII (1929).
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Uit de Tabellen van de marktprijzen van granen te Utrecht (ed. J.A. Sillem, Verh.
Kon. Acad. v. Wet. Afd. Lett. III-IV) kan men het volgende verloop van de
tarweprijzen in de jaren 1561-1565 opmaken.
1561
1562
1563
1564
1565

April

53 st. per mud.

Augustus

67 st. per mud.

Juni

64 st. per mud.

Augustus

80 st. per mud.

Mei

113 st. per mud.

December

61⅔ st. per mud.

Januari

56 st. per mud.

Juni

63 st. per mud.

Februari

58½ st. per mud.

Juni

99 st. per mud.

Augustus

96¾ st. per mud.

October

114 st. per mud.

November

125 st. per mud.

Hieruit blijkt:
in de jaren 1561-1565 had men twee duurteperioden: Aug. 1562-Mei 1563
1o.
en Juni 1565 en volgende maanden;
o
dat de duurte in 1565 was ingetreden, voordat de opbrengst van den oogst
2.
bekend was, en er zelfs een prijsdaling is geweest na het binnenkomen van den
oogst.
De levensmiddelenvoorziening der Nederlanden geschiedde in hoofdzaak door
den korenaanvoer uit de Oostzeelanden en uit Rijnland. Bij gebrek aan gegevens kan
men den aanvoer uit Rijnland voor het jaar 1565 niet vaststellen. Voor den
korenaanvoer uit de Oostzeelanden heeft men als gedrukte bron: Nina Ellinger Bang,
Skibsfarttabeller.... gennem Oresunt I en II. Een juist beeld van den korenaanvoer
kunnen deze Sondtolregisters echter niet geven. Het ontbreken van aanduidingen,
betreffende scheepslading in verband met de bestemming van het schip, maakt het
moeilijk, om zich een juist beeld te vormen van de grootte van den korenaanvoer.
Immers, de aanduiding van de ‘Schiffsheimat’ is voor dit doel weinigzeggend.
Een tweede bezwaar is, dat men in Skibsfarttabeller
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slechts een opgave krijgt van het totaal aantal schepen, dat de Sont in het geheele
jaar is gepasseerd, terwijl toch voor de bepaling van den korenprijs van beteekenis
is de maandelijksche aanvoer. Voor het jaar 1565 heb ik daartoe geraadpleegd het
betreffende handschrift van het Sondtolregister en kwam toen tot het volgende
maandoverzicht:

Overzicht van het aantal Hollandsche schepen, dat van Danzig en
Koningsbergen uit naar het Westen gevaren is in het jaar 15651).
Maand.

Afvaart uit Danzig.

Januari-Juni

2

Afvaart uit
Koningsbergen.
2

Juni

238

44

Juli

278

55

Augustus

145

15

September

221

22

October-December

71

5

Vergelijkt men dit maandoverzicht van het scheepvaartverkeer met het overzicht
van de prijzenbeweging op de Utrechtsche markt, dan ziet men, dat prijsstijging
samenvalt met gering scheepvaartverkeer. De omstandigheid, dat er na Juni geen
daling der prijzen valt waar te nemen, hoewel de doorvaart plaats kon vinden, moet
in verband gebracht worden met het feit, dat de koopmanbevrachter de schepen
dirigeerde naar Emden2) inplaats van naar Amsterdam, teneinde de granen te kunnen
exporteeren naar Noord-Frankrijk, waar eveneens een groote prijsstijging valt waar
te nemen3).
Uit het bovenstaande meen ik te mogen afleiden, dat de prijsstijging van de granen
niet alleen samenhing met

1)
resunds told regnskaberne, 1565, f. 41-304. (R.A. Kopenhagen).
2) Häpke, Nied. Akten. II 369.
3) Délibérations Rouen, A. 18, 10 Dec. 1564 (G.A. Rouaan).
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de slechte opbrengst van het gewas, maar in hoofdzaak met de storing in den aanvoer
uit de Oostzeelanden. Elders zal ik het verband tusschen de heerschende duurte en
de politieke gebeurtenissen in de Oostzeelanden meer in den breede uiteenzetten1).
Een andere vraag, welke ons hier nog bezighoudt, is de kwestie, of de enquête in
alle Noord Nederlandsche gewesten is gehouden. De bedoeling van de Centrale
Regeering was zeer zeker het houden van een algemeene enquête, daar het nut anders
wel problematisch zou zijn geweest. In de archieven van Groningen, Friesland,
Overijsel, Zeeland en Holland is niets te vinden, dat wijst op een ingesteld onderzoek
naar de graanvoorraden. De missive's van de stedelijke besturen in Groningen en
Kampen brengen naar voren het minder wenschelijke van een enquête. Missive's
van de steden Nijmegen en Roermond wijzen in het voorjaar van 1566 op het
nuttelooze van een enquête. Met groote waarschijnlijkheid kan hieruit afgeleid
worden, dat de enquête verre van algemeen is geweest en in het grootste deel van
ons land niet gehouden is. Sterk komt daardoor dan ook uit, hoe los nog de band
was, die Gewest en Centrale Regeering verbond. De provincie Utrecht schijnt zich
zonder tegenstribbelen geschikt te hebben. Het is het eenige gewest, waarvan in de
Archives Générales een rapport berust. In Gelderland is de enquête in het eind van
1565 gehouden op de Veluwe, daarentegen niet in de steden en waarschijnlijk ook
niet in de Graafschap. De gegevens van de Veluwe zijn niet in een rapport verwerkt,
maar zijn toch van belang, daar ze ons doen zien op welke wijze de enquête werd
gehouden, terwijl ze een denkbeeld geven van den omvang van de bevolking en de
beteekenis van den landbouw2). Huis aan huis werd gevraagd, hoeveel broodkoren
aanwezig was en werd opgeteekend de naam van het hoofd van het gezin. Daar
afzonderlijke publicatie te veel ruimte zou eischen, laat ik hier een kort resumé volgen
van enkele plaatsen.

1) Vgl. ook Res. Staten van Holland, 11 April 1565, Juli 1565.
2) Dossier Veluwe, R.A. Arnhem, Afd. Hof.
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Plaats.

Grootte der bevolking in Hoeveelheden broodkoren,
gezinnen.
welke aanwezig zijn.
10 malder tarwe.

Voorst, Wilp, Twell,
Terwolde

263

929 malder rogge.
102 malder erwten.
143 malder boonen.
405 malder gerst.
504 malder boekweit.
2265 malder haver.
654 malder mancksaet.

Mierland

31

220 malder rogge.
(te kort: ± 50 malder).

Putten

195

10 last rogge.

(165 gezinnen hadden geen 14 last gerst.
voorraad).
5 last haver.
Uchelen

9

22 malder rogge.
27 malder boekweit.

Engelander buerscap

11

22 malder rogge.
22 malder boekweit.

Depper buerscap

21

21½ malder rogge.
32 malder boekweit.

Sterhuysen

19

26 malder rogge.
55 malder boekweit.

Loenden

24

82 malder rogge.
38 malder boekweit.

Yzendoorn

31

4 hoed tarwe.
49 hoed gerst.
51 hoed haver.
7 hoed boekweit.
13 hoed boonen.
2 hoed erwten.
2 malder rogge.
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Van de stukken, welke door mij in de eerste groep gepubliceerd worden, geven
die, gewisseld tnsschen de Centrale Regeering en het gewest Gelderland, den
Stadhouder en de steden van de gewesten Groningen en Overijsel een overzicht van
de motieven, waardoor de

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

147
Centrale Regeering zich heeft laten leiden en van de bezwaren, door de steden naar
voren gebracht. De andere stukken behelzen de resultaten van de enquête in het
gewest Utrecht en in de stad Roermond.

B. Maatregelen van de overheid, om de aanwezige graanvoorraden vast
te houden.
Teneinde er voor te zorgen, dat de voorhanden zijnde graanhoeveelheden alleen
gebruikt werden voor de eigen bevolking, ging de overheid er toe over den handel
en het gebruik van graan aan beperkende bepalingen te onderwerpen. In schijn zijn
deze verordeningen volkomen logisch, in werkelijkheid riepen zij allerlei problemen
in het leven, vooral wanneer men geraakt had aan de belangen van vreemdelingen.
In de Nederlanden was in het midden van de 16de eeuw de graanhandel in handen
van de Oosterlingen. Amsterdam was voor hen slechts de stapelplaats, vanwaar het
graan verzonden werd naar Frankrijk en Spanje.
In het voorjaar van 1563 wilde de Centrale Regeering tot het uitvaardigen van een
korenuitvoerverbod overgaan. De Amsterdamsche regeering wees toen op het gevaar,
dat in een dergelijke maatregel schuilde1), waarbij zij herinnerde aan het dreigement
van de stad Danzig, om over te gaan tot het nemen van repressaillemaatregelen2).
Wel ging de regeering over tot het uitvaardigen van een uitvoerverbod, maar
uitgevoerd werd het niet, daar de aanvoer weer toenam.
In het najaar van 1565 ging Margaretha van Parma weer over tot het uitvaardigen
van een korenuitvoerverbod (15 Sept. 1565). De uitwerking was echter in hooge
mate nadeelig. De kooplieden dirigeerden de graanschepen naar Emden inplaats van
naar Amsterdam3), terwijl de stad Danzig den graanexport naar Holland verbood van
October 1565

1) Häpke, Nied. Akten. II 211, 212.
2) Häpke, Nied. Akten. II 195.
3) Häpke, Nied. Akten. II 369.
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tot April 1566. De economische blokkade werd derhalve op Holland toegepast1).
Nauw verbonden aan dit korenuitvoerverbod was het instellen van den marktdwang.
Zij, die voorraden hadden, konden een passend gedeelte voor zich houden, maar
moesten het overige op de markt brengen. In de verschillende provincies en steden
werd door de betrokken besturen de korenhandel in overeenstemming met en naar
aanleiding van dit placcaat geregeld. Aan de stedelijke lichamen mocht alleen in het
groot verkocht worden; aan de burgers echter slechts kleine hoeveelheden, het mud
niet te boven gaande.
Opdat niets onttrokken werd aan de volksvoeding, verbood de Centrale Regeering
ook het gebruik van graan voor het bierbrouwen2). Voor de brouwerij was dit een
zware slag. In steden als Gouda, Delft, die van de brouwersnering grootendeels
bestonden, Haarlem, dat een belangrijke brouwersnering had evenals Amersfoort,
enz. beteekende deze maatregel toename van de werkeloosheid, die toch al groot
was, doordat tengevolge van het conflict met Engeland de handel en scheepvaart
aanmerkelijk verminderd waren.
In verband met het bovenstaande zijn door mij verschillende stukken opgenomen.
Het belangrijkst waren in dit opzicht wel de stukken, welke voorkwamen in de
archieven van Utrecht en Kampen. Voor Friesland zijn de uitvoerverboden te vinden
in het Placcaatboek van Vriesland dl. II, 651 en 653. Sommige steden onderwierpen
den uitvoer van koren aan beperkende bepalingen b.v. Amsterdam (Res. Amst. II, f.
9, G.A. Amst.) en Middelburg (Reg. ten Rade f. 310, G.A. Middelburg). Ik meende
met de stukken uit Utrecht te kunnen volstaan.

C. Brooddistributie.
De toestand was in den herfst van 1565 kritiek geworden. De prijs van de granen
was tot een ongekende

1) Danziger Inv., 4764, 4778.
2) Res. Staten Holland, 12 Juli 1565.
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hoogte gestegen en met het oog op de werkeloosheid, die alom heerschte, stond voor
den winter het ergste te vreezen. Reeds had men hier en daar relletjes gehad, waarbij
het gebleken was, dat allerlei personen het volk ophitsten tegen de regeering. De
stedelijke overheid besloot daarom over te gaan tot leniging van den nood door het
instellen van brooddistributie1). In hoeverre hierbij gedacht moet worden aan een
maatregel, welke uitging van de Centrale Regeering, is bij gebrek aan gegevens niet
na te gaan. Zij stond er echter sympathiek tegenover, getuige het verlof, dat zij aan
verschillende steden gaf om leeningen te sluiten en de noodige korenhoeveelheden
in te slaan. Brooddistributie is er in elk geval geweest te Medemblik, Gouda,
Middelburg, Hoorn en Utrecht. Alleen voor zoover het betreft Utrecht beschikt men
over gegevens, welke inzicht geven omtrent de wijze, waarop deze distributie werd
voorbereid en zou worden uitgevoerd. Voor de publicatie heb ik alleen genomen het
stuk, dat betrekking heeft op de brooddistributie zelve. Ten einde het noodige koren
te kunnen opkoopen, had de stedelijke regeering met verlof van de Centrale Regeering
3600 pond van lijfrenten opgenomen (Juni 1565)2). Het koren werd opgekocht te
Amsterdam en op het platteland van Noord-Holland. In het voorjaar van 1566 werd
door het stadsbestuur rekening en verantwoording afgelegd3). Voor de andere steden
kan men alleen uit enkele aanwijzingen afleiden, dat er distributie geweest is. Zoo
moesten Hoorn en Medemblik in 1566 het restant rogge met verlies verkoopen;
Elburg had rogge ingeslagen4). Uit Amsterdam werd in het tijdvak 20 Dec. 1565-24
Jan. 1566 naar diverse plaatsen vervoerd 768 last tarwe en 1274 last rogge5).
E.C.G.B.

1) G.A. Utrecht I, 306.
2) G.A. Utrecht I, 651.
3) Res. Hoorn I, f. 46, G.A. Hoorn; Res. Medemblik 16 Febr. 1579, G.A. Medemblik. - Voor
Gouda vgl. Res. Gouda 1559-'72, f. 19 e.v.
4) Dossier Veluwe, (R.A. Arnhem, Afd. Hof).
5) Häpke, Nied. Akten. II 384.
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A. De enquête naar den omvang der korenvoorraden.
I.
Missive van de Landvoogdes aan den Stadhouder, Kanselier en leden van
den Raad van Gelderland.
5 November 1565.
Edel Welgeboren Heer, Lieve ende besundere. Begeerende om de groote sorge, die
wij dragen tot welvaeren ende voorspoet van den landen van herwaertsovere, bij alle
gevuechlicke middelen ende remedien te versien ende voircommen het uytnemende
verdieren van den coren ende granen van denselven landen, ende dat deen soe wel
als dandere daervan gedient mach worden tot redelijcken pryse nae de gelegentheyt
des tyds;
Soe versuecken wy u, ende nyetmin in naem ende van wegen ons heeren des
Coninx, ordonneeren wel ernstelycken, dat ghy advyseren willet, oft u nyet en soude
goetduncken, dat men de corensolders soe wel int generael als particulier soude doen
visiteren bynnen den goeden steden ende ten platte lande in den lande ende
furstendomme Gelre ende graefscap Zutphen, om te mogen weten, hoe veel corens
aldaer is, ende oick daerop eenen zekeren tax ende prys stellen, opdat men by zulcken
middelen mach verstaen, hoe ende in wat manieren, dat deen landt dandere daermede
zal mogen bystaen ende assisteren ende tvoirs. uytnemende verdieren voircommen
ende verhoeden.
Ende wilt ons daervan mitsgaders van Uwen advyse ende de redenen daertoe
dienende in goeder diligentie wel ende int lange adverteren.
Om, Uwe rescriptie gesien, derhalven geordonneert te worden, zoo men tot
welvaeren, verlichtinge ende geriefve van den voirs. landen bevinden sal te behoiren.
Gescreven te Bruessel, den Vten dach van Novembri 1565.
Margarita.
(Brieven met de Hooge Overheden, 1565, no. 1791, R.A. Arnhem, afd. Arch. v.h.
Hof.)
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II.
Missive van den Kanselier in Gelderland aan Karel van Brimeu, Graaf
van Megen, Stadhouder van Gelderland.
15 November 1565.
Wij hebben ontfangen end gesien Uwen G. missive in dato van de VIen deses maents
mitsgaders die missive onser genaedichster Vrouwen der Hertoginnen van den Ven
desselfs maents, belangende id uytnemende verdierren des corens ende der granen
ende die visitatie des corensolders; ende soude daerop U.G. to dienstlycker meynongh
voir ende advys, die visitatie der vurs. corensolders betreffende, nyet verholden, dat
sullicke middel und voirraminge tot affdoenunge ende behinderunge der vurs.
uytnemender dierten nyet weynich nutz und oirboirs mitbringen sal. Want indyen
tselve generalick soewael in desen Furstendumb Gelre und Graeffschaps (sic) Zutphen
als in den anderen zijnen Co. Ma.ts landen geschege, man daerby zekerlick weten
soll, offt er corens genouch in den landen waere off nyet. Ende indyen daer genouch
waere, als wy hoepen dattet is, sal men dan tselve tot sullicken pryse stellen moigen
alst na redelickheyt behoiren soll, tot off onder wellicken prys men tselve ende nyet
daerboven verkoopen sal moegen, daerduer dan nootwendelich die offslach
veroirsaeckt moest worden. Ende wy en kunnen oick nyet bevinden, dat yemandt
sich desto beswaeren sal hebbende, sonderlinghe soe algereets alhier in desen landen
in eenigen stede visitatie der solderen geschiet ende tcoren op eenen prys gestelt is.
Gescreven tho Arnhem den XVen Novembri XVCLXV.
(Brieven met de Hooge Overheden, 1565, no. 1794. R.A. Arnhem, afd. Arch. v.h.
Hof.)
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III.
Missive van Karel van Brimeu enz. aan den Kanselier en den Raad van
Gelderland.
24 November 1565.
Strenge, waerdige Edele, Hoich gelerte Erentfeste, und froeme besunder guede
vrunden.
Wy hebben uwe leste bryeven, wesend een advys opt middelen by de Durchluchtige
und Hoichgeboren Furstinne Hertoginne to Parma Regent. etc. overgeschreven en
het uytnemende verdueren vant coorn voor to t'khommen, entfangen, und alsoe wy
dan onsen advys mitten Uwen conform bevonden, hebben wy den voors. Uwe bryeven
Hoichgemelte Hertoginne doen verhantreycken. Dan alsoe etlicke Commissarissen
van hyer geschickt syn tot Amsterdam om aldaer visitatie te doen des coorns, en sal
by Oire Hoichheyt nyet inder saicken geordonneert worden, voor ende aleer die voirs.
Commissarissen wederom hyer gekhomen und oir rapport gehoort sal syn.
Gescreven to Bruessel den XXIIIIste Novembri XVCLXV.
Charles de Brimeu.
(Brieven met de Hooge Overheden 1565, no. 1797. R.A. Arnhem, afd. Arch. v.h. Hof.)

IV.
Missive van de Landvoogdes aan den Stadhouder, den Kanselier en den
Raad van Gelderland.
1 December 1565.
Edelwelgeboren Heer, Lieve besundere. Gesien hebbende tgene, dat ons by eenigen
provincialen Raden ende principaelste officiers, mitsgaders den wethouderen van
sommige hooftsteden van den landen van herwertsovere voir advys beantwoirdt is
geweest aengaende de visitatie
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van den coren ende granen in denselven landen synde, ende naedien wij mitdien van
den Rade ons Heeren des Coninx, neffens ons wesende, op alles rypelyck gelet ende
gedelibereert hebben;
is voir goet aengesien ende geraden bevonden, dat deselve visitatie in ende over
alle de voirs. landen van herwertsover gedaen worde, zoe wel binnen den steden als
ten platten lande, opdat men zekerlyck weten moet hoe vele graenen aldaer is;
daervan wy u wel hebben willen verwittigen bij desen, u versuekende bij denselve
ende nyetmin in naem ende van wegen Z.C.M. bevelende zeer ernstelycken, dat gij
dien achtervolgende procedeert ende doet procedeeren tot de visitatie van den voirs.
coren ende graenen in ende over tgeheele land ende Furstendom Gelre ende Graefscap
Zutphen, zoe wel binnen de steden als ter platten lande, ende dat zoe geringe ende
mitten aller spoedeliexsten, dat tselve mogelick wesen sal, nemende sorchfuldige
toesicht ende stellende goede ordene, dat de quantiteyt van tcoren ende graen, die
aldaer bevonden sal wesen, nyct gedivulgeert, maer secreet gehouden worde, van
dewelke nochtans ghy ons particulierlicken ende mit aller vlyt adverteren sult,
mitsgaders van uwen advyse belangende den tax ende prys, die te bedunken sal opt
voirs. coren ende graen gestelt te mogen worden, om uwe rescriptie gesien, daerop
te mogen resolveren ende ordineren, zoe wy tot welvaeren ende verlichtinge van den
goeden ondersaeten van herwertsovere bevinden sullen te behoiren.
Gescreven te Brussele den eersten dach van Decembri 1565.
Margarita.
(Brieven van de Hooge Overheden 1565, no. 1800. R.A. Arnhem; afd. Arch. v.h.
Hof.)
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V.
Missive van Burgemeester en Raad der stad Groningen aan den
Stadhouder.
17 December 1565.
Edele etc. U.S. breff, de visiteringe des coerns belangend, hebben wij in
onderdanichest ontfangen; werden oeck ons mitten besten hyerinne bedencken ende
volgenden daerinne tot gelegener tydt doen ende geschien laten, wes der gemeente
alhyer am aldernuttest ende vorderlixst syn will.
Angesehen ydtziger tydt et coeren Godtloff noch van weke to weke tot minnere
pryse gedyet ende in affslaet is ende to befruchten de besueckinge voer dit mael meer
rhese dan daling alhyer wert inbrengen.
Edele etc.
Scriptum onder ons signature 17 December 1565.
Burg. en Raadt der Stad Groningen.
(Stadsordelbouck 1565/'77; f. 1v. G.A. Groningen.)

VI.
Missive van de drie steden van Overijsel aan den Stadhouder, waarbij
bezwaar gemaakt wordt tegen het houden van een enquête naar de
graanvoorraden.
Januari 1566.
Edele ende welgeboren genedige Heer, U.G. sinnen onse steetz bereitwillige dienste
toe bevoirens. Genediger Heer, wy hebben M.G. verscheidentlicken bevelschriften,
die visitatie ende optekeninge des coerns belangende dienstlicken ontfangen, daerop
wy U.G. voir langes schriftlicken geantwoort solden hebben, dan soe wy vernomen,
dat U.G. an den amptluden deses landes gelycken breven
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gesonden, oick gemerkct dat deze sake die gemene Ridderscap mede betreffet ende
derhalven sonder voergaande communicatie derselver - diewelcke bisher omme
ongelegentheit des wintertydes niet en heft moegen geschien - daerinne niet hebben
konnen voernemen, is dat selvige antwoort tot noch toe verbleven, willen overst ter
ierster gelegentheit mitten amptluden und anderen van der Ridderscap daervan
communiceren, ende U.G. breeff alstan eenpaerlicken beantwoorden. Edoch, onses
geringen erachtens, wierde die visitatie ende optekeninge des coerns in desen lande
meer nadeels dan vruchts schaffen, want toe besorgen dat men om onvruchtbaerheit
desses vergangen jaers ende dan oec des inbroecks der Issulen weyniger coerns dan
men nu vermoedet in desen lande wert vynden. Emde wen dan nu datselvige den
gemeenen man luydbaer worde, wie sulcx nyet wel verholen konde blyven, solde
daerdurch noch meerder verrysz ende duyrte in 't coorn erfolgen. Biddende demnae
gantz dienstlycken dat U.G. desen onsen vertoch in G. ende ten besten willen opnemen
ende verstanden, etc.
Datum onder 't segel der Stadt Deventer, dat wy t'samptlicken voer ditmaal daertoe
gebruyken, opten... January Anno 1566.
(Dagvaartboek (1564-1568), f. 134. G.A. Kampen.)

VII.
Missive van de Ridderschap en de drie Raden van Overijsel aan den
Stadhouder, waarbij bezwaar wordt gemaakt tegen het houden van een
enquête.
Februari 1566.
Edele und welgeborne Genediger Heer.
U.G. sinnen unsere steetz guetwillige onderdratene dienste, und wes wij guedes
vermoegen bevoerens bereit, genediger Heer. Alsoe und nae dem U.G. den Amptluden
deses landes und onsz dreen steden sekere beveelschriften
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toegeschickt hebben tot dem eynde, dat men die coern solders soe wal in den platten
lande als in den steden bij den burgeren solde doen visiteeren, optekenen ende den
tax U.G. daarvan to schriven, wydern inholt derselver schriften etc. Soe hebben wij
daerop mitt malkanderen - want die sake ons allen in 't ghemeyn betreffet - onderredet,
und konnen demnae U.G. daerop onderdenichlicken nyet verholden, dat nae
gelegentheit deser dyer tyt ende verloop in 't coorn niet wal - onses geringen erachtens
- geraden de gemelte visitatie in 't werck toe stellen, ende dat sie meer schadens dan
vruchtz der schamele gemeynheit desz landes geberen wurde. In betrachtinge dat
vermitsz soberheit desz gewasses etlycker vergangener jaeren und insonderheit umb
onfruchtbarheit des naestverlopenen jaers LXV, oick imbroeck der Isulen ende
anderen toefallen, weyniger coerns dan men vermodet - alsz unsz datselvige thom
deel wel bewust - in der visitation bevonden solde worden, und wen dan detselvige
den gemenen man so inheemschen als an anderen oorden - daerher dese lantschap
dechlicx mit coern versorgt wordt - kontbaar wurde - als sulches nyet wel konde
verholen blyven solde daerut gewislich noch grooter verrysz ende duyrtte in 't coern
errysen, soe doch een tytlanck herwertz - God hebbe loff - die rogge meer geslappet
dan geresen is, hebben alsoe die gemelte visitatie des coerns, nyet ut versmelerung
van U.G. bevelschriften, sonder voel meer uth gueder wolmeyninger onderlaten. Wy
hebben averst, niet des toe weyniger durch U.G. voorigen bevel verbot gedaen, dat
men ghien coern uth dessen landen, in vreempden landen verfueren sall, willen oick
die neerstige voersorge draegen, datmit het coern soe voel mogelick in desen lande
blyven, und in gheen vreembden landen verfuert moege worden. Demnae van U.G.
onderdenichlycken und dienstlicken biddende, dat U.G. dieselvige onsere welmeyning
in gnadenverstaen und in den besten opnemen wolden. Dat doende etc. Datum onder
't segel der stad Deventer etc. opten1)... February Anno 1566.

1) Er is geen datum ingevuld.
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In margine: Belangende die visitatie ende optekeninge des coerns.
Anno XVLXVI, den XXVIII January.
Sinnen toe Winshem ter maelstadt erschenen gedeputeerde van Deventer Gerryt
van Irtthe, Mr. Lubbert van Winshem licentiaet, van Campen Henrick de Wolffs,
Arent toe Bocop, van Swolle Wolff van Itterssum ende Johan van Haerdt.
Ierstlick versproken van 't comcept der missiven belangende die visitatie ende
optekeninge des coerns, welck concept den dreen steden op gehach der Ridderschap
alzoe wel gevalt om in name vam Riddersoap ende steden an onsen G.H. Stadtholder
overgesant tworden, daarvan die copie hierboven geinsereert.
In margine: ‘visitatie des coerns’.
(Dagvaartboek (1564-1565) f. 137. G.A. Kampen).

VIII.
Missive van de stad Nijmegen aan den Stadhouder van Gelderland,
waarbij bezwaar wordt gemaakt tegen het houden van een enquête naar
den graanvoorraad1).
12 Februari 1566.
Edel ende waelgebaren genediger heer. Ew. G. missive datiert den soevenden Februarij
itz lopende maentz, belangende doverschrijven die quantiteit des karns ende graens
in onser stat ende schependom befunden, mit wideren inhaltz desselvenn, hebben
wij ontfangen ende voirlesen laten, kunnen Ew. G. mit onderdeniger antwort dairop
nijet verhalden. Ende dat in den irsten, alsoe wij hierbevoerens die quantiteit onses
schependombs overwegen, ende dat in craft dick schuerongh in der Marssen, beneden
onser stat, leider gebuert, dair beneffens gnediger heer ons schependomb nyet mit
ennijge bouhaven off hoge t... becleedt, dan mit kleyne hoffsteden ende

1) Het stuk is gehavend.
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keuterijen besettet, dat - - ons erachtens - - int..... gehele schependom geen vier
hundert malder soe hart asl weick cairn befunden suld werden, dairop die arme
schemele luide nauwelicken sich hebben toe onthalden ende toe b.... Them anderden
bela.... dergelycken die quantiteit des carns in onser stat.... onseren burgheren ende
ingeseten befynden en is ons in deser gestalt nyet wat...... eigentlick toe specificieren
off over to schryven. Ende dat G. heer umb oirsaicke dat eensdeels onse burgheren
die boven Coln etzlick rogh, als weith, gecofft, oick eensdeels ...... ende noch eyns
deels voirhanden, hebben wij nyet kunnen voorbijgaen, op aen ... onseren burgheren
- - die welcke sich beclaechden dairvan schuldigh, als oick onwilligh bleyckt van
weith in onser stat toe verkopen - - gestadet den selven weith in Holland tottoe helffte
toe verfuiren ende toe slieten. Oick in aensein vann onsern brouweren, die dairvoir
groot carn tot brouwen behoeven, als oick Overbetouwe, Nederbetouwe, Maess ende
Waell, Rijck van Nymegen als andere umbliggende steden ende derpen, die welcke
mit inbrengen ende uytbuiren dagelix syn treckende, ende wy vermytz guede
nabuirschap ons nyet kunnen ontweren dieselve toe weigeren noch buiten toe sluijtenn.
Alsoe wess huyden, iss mergen int getal gemyndert ader gemeheret. Hebben wij oick
lestvoirleden gesamelick van huijsse tot huijsse durch onser stat umbgegaen, onsern
burgheren ende ingeseten gevraeght, die solders gevisitiert, woe ende welckoer gestalt
sij sich versien ende versorght, umb aent nyhe te geraicken. So was wy befunden
dairvan aenteickenongh gedaen. Dair wij oick leider tmerendeell nyet befunden,
guetelicke vermaendt, dat sich een jeder dairtoe versien ende providieren suld, umb
cairn toe koepen ende bij sich to leggen totten nijhen toe, want die stat gemeindt
weer tot duisent malder roggen by sich toe leggen tot underhaldung in aenliggender
noeth der armer schemeler gemeinten nyet mechtich carn toe vergelden, ende dairvan
oick nymant anders dan die schemele arme gemeindt toe genieten; dair hedden
dieghene mechtich toe koepen sich in tytz nha to richten ende te stellen. Umb dan
Ew. G. ten lesten die quantiteit, als die aenteickenongh des cairns
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by unseren burgheren ende ingeseten befunden toe specificieren, ende Ew. G. over
tho schrijven, bevynden wy aen weith, rogh, garst, haver als ander kairn, in als ende
toesamen calculiert op drie duysent acht hundert ongeverlickenn. Ende umb dan G.
heer alsulcke reden ende oirsaicken des inbrengens ende uytfuirens, afftreck onser
umbliggender nabuiren, als oick behouff onseren brouweren vurgeroert, ende kunnen
Ew. G. wy eigentlicke specificatioen ende quantiteit des kairns nijet specifice
overschrijven. Sijn oick nyet werlt gemeint geweest ons dairin toe wederen ader toe
streven, dan sijn dienstlick ende onderdenichlick biddent ende begerendt Ew. G. ons
dit nijet voir onguet afnhemen, want wess tho Ew. G. wij mit alle dienst ende
onderdenicheidt ons bewiesen kunnen, willen wij ons alle tijt guetwillich erfynden
laten tegen Ew. G., dieselve Gott Almechtich tot langen tijden in gelucksalige
regierungh ende gesuntheit gespairen. Geschreven den XIIsten February anno etc. 66.
Burgermeisteren, schepen ende raedt der stat van Nijmegen.
(Doss. Veluwe 1565. R.A. Arnhem.)

IX.
Rapport van het Hof van Utrecht aan den Stadhouder in zake het
korengebrek in Utrecht in 1565.
6 Februari 1566.
Hooghe ende welgebooren Heere. Alsoo Uwe E. ons heeft doen hantreycken seeckere
missive van de hertoginne, regente, in date den naestleden Novembris voerleden, by
dewelcke ons geordonneert wert te doen procedeeren totte visitatie van de cooren
ende graenen soe wel binnen der steden als ter platten lande van Utrecht wesende
ende daervan H.H. tadverteren midgaders van onser advyse belangende der tax ende
prys, daer men tvoorscrevene cooren ende greynen op soude moghen stellen omme
tselve gesien by H.H. gedaen ende geordonneert te

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

160
werden tot verlichtinghe ende welvaren van den ondersaten van den Landen herwerts
over als naer behoren.
Soe eyst, dat wy in den maenden van September, October ende November lestleden,
aenmerkende, dat alle granen van mercktdach tot mercktdach, van weke tot weke
opslougen ende tot dierdere prys gebracht worden,
beducht synde noch meerder dierte, die wij ons beter dunken apparentelic meer
gepractiseert to werden deur den onbehoerlicken appetyt van den corencoopers dan
deur eenige andere oersaecke,
syn wy over den ontfanck van de overscrevene missive van advyse geworden - achtervolgende tplaccaet van S.M. onlancs te vooren opt stuck van de greynen
gepubliceert - - te doen bescryven ende aenteyckenen allet cooren ende greynen
wesende inder stadt, steden ende plattenlande van Utrecht ende deur deselve occasie
ende gevouchelicheyt laten aenteyckenen alle die personen, jonck ende out, bynnen
denselven Lande wesende,
dewelcke doende, hebben bevonden ten daege vande voorscrevene bescryvinghe:
aen tarwe ende rogge

1462 lasten

aen garst

575 lasten

aen haver

1611 lasten

aen mout

12,5 lasten

boonen

392 lasten

erweten

191.5 lasten

boucweyt

360,5 lasten

al weynich min ofte meer, alsoe men het cooren, wesende inder bergen, ongedorschen,
mitter ooghe nyet perfectelic en heeft connen taxeren, daerjegens wy bevonden
hebben:
persoonen ofte monden, jonck ende out, omtrent 62400.
Ende alsoe die bescryvinghe vande voorscreven granen seer lanesaem toeginck
ende dat de granen, - - wesende inde bergen ofte schueren ongedorschen ter merct
nyet gebracht en mochten worden, dan op hairen behoerlichen tyt gedorscht synde
- -,
ende dat daeromme de graenen de opde solders vande coorencopers laghen
lichtelicken by henlieden te verderven
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stonden, ghelyck sy die alreeds van weeke tot weeke tot hooghen prijs gebracht
hadden - - waerdeur de gemeenen roep jegens den corencopers onder de scamele
luyden oick rees ende wiesch - -,
hebben wy goetgevonden te profeieeren tgemeen voor tparticulier voordeel ende
dienvolgende tadvyseeren een seeckeren tax ende settinghe der voorscreven granen,
hoewel wy nochtants van de quantiteit derselve, bynnen desen lande wesende, niet
te vollen geinformeert en waeren ende hebben deurdien opden 23en Novembris
lestleden by forme van placcate;
die Utrechtsche tarwe getaxeert op vyft gulden thien stuyvers het mudde, daervan
de vyf ende twintich maeken een gemeen last;
die buytenlantsche als Cleefsche ende Gulixe terwe op vyft gulden tmudde;
die binnenlantsche midsgaders die Cleefsche ende Gulixe rogge tmudde op vier
gulden thien stuivers;
die Oostersche ofte sciprogge op vier gulden tmudde;
die garste ende boonen op twee gulden thien stuvers;
die erweten drye gulden tmudde;
die boucweyt twee gulden vyft stuvers het mudde.
Ordonneeren allen coorencopers, des versocht synde, huere weyt ofte tarwe ende
allen anderen granen voor den voorscreven prys te laeten volghen elcs voor syne
gewoontlicke provisie totten ougstmaent toecomend soe over syne familie als voor
der armen, tot affirmatie van den cooper op peyne, dat deghene, die in weygeringhe
blive ofte zwaricheyt macckte syne cooren ende granen voor den voorscreven prijs
te laeten volghen, te verbueren achtien gulden, soe dicwylen tselve gebueren soude.
Stellend gelycke peynen jegens den ghenen, die eenighe granen van den platten lande
op de vrye merckten brochte ende in weygheringhe wesen souden den coopers op
den tax voorscreven te laeten volghen, verbiedende voerts duytvoeringhe van den
voorscreven granen buten desen landen opde verbuerte ende confiscatie derselven
granen.
Ende ten eynde, dat uyt saecke van desen die vrempde coopman van granen, die
hy uuyt andere landen in desen
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landen van Utrecht soude willen brengen niet geaviseert en soude werden dit land
te scuwen, soe worden den selven toegeseyt ende versekert, dat alsulcke granen, als
hij binnen desen landen brengen sal, niet gheset ofte getaxeert en souden worden,
maer souden daermede vrij onbelet binnen desen lande moghen commen ende weder
uyt varen sonder eenigssins gehouden ofte behindert te werden; interdicerende voorts
allen corencoopers ende moutmakers eenige garste binnen desen lande gewassen te
mouten op de verbuerte van tmout ende arbitrale correctie. Ende dyt al by provisie
ende terwylen anders naer uyt heysch van den tyt geordonneert soude wesen breeder
blyckende by copie hierbij gevoucht. Ende alsoe hiernaer gheen tarwe ofte rogge
uten platten lande alhier ter merckt gebracht en worde, maer wel erweten, boonen,
haver ende boucweyt, daervan die gemeente binnen een ofte twee mercktdaegen haer
provisie doen mochten, ende als tscheen des genouch hadden, sulcx dat derselve
granen op naervolghende merctdaghen niet seere gesocht noch vercocht en worden,
ende dat verboden was, deselve nyt desen lande te vervoeren. Ende eenige huysluyden
seselve vercochten beneden den tax omme huere pachten te moghen betalen, dwelcke
scheen te tendeeren tottet gemeen interest vande ondersaten van desen lande, die
scheenen hem des te beclagen.
Soe syn wy van advysse geworden de voerengenoemde vier specien van granen
teximeeren ende stellen uyte voerscreven taxatie, permitteerende een yeghelick die
te bringen ter hoochster merct buyten desen lande van Utrecht, presupponerende - als wy onderricht worden - - datter van de voerscreven vier specien van greynen
binnen desen lande genouch gewassen was, als U.E. believen sal te verstaen uyter
copie van den placcate van permissie hiermede gaende, waer desen ontfangen hebbend
de voorscreven generale opscrijvinghe der greynen, wesende in dese stadt, steden
ende lande van Utrecht, ende bevindende niet meer dan omtrent 1400 lasten tarwe
ende rogghe, behalve de 75 lasten garst, ende daerjegens 62400 personen, soe en
soude over elcke mensche ofte mont nyet meer resteeren totten toecomende ougst
dan omtrent
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de drye deelen van een mudde, ende dyt te rekenen van November lestleden
bedragende negen maenden, dwelcke nyet strecken en mach ter alimentatie van elcke
mensche voer sulcken tyt als boven, gemerct dat naer gemeen estimatie een mensch
tot nootruft van brootcoren behouff voer twelf maenden anderhalf mudde, waerinne
niet gherekent en moogen worden tot onderhoudinge der menschen voorscreven die
vier specien van granen hiervoren uytgedruct, soe deselve uyt desen lande gevoert
moghen sijn ofte mogen worden voer den ougst toecomende, sulcx dat schynt naer
de gelegentheyt boven verhaelt, tlandt van Utrecht meer gescapen te syn, gebrec
ende aermoede te lyden dan met haer gewas ende tgundt sy van Amsterdam ofte
elders van buten gecregen hebben te mogen toecomen ende hare nootdruft te
onderhouden ende bij consequentie noetlick te wesen dese provincie geholpen te
werden van hare gebueren, die beter geprovideert syn dan sy.
Waerduer soude ons duncken onder correctie van H.H. ende van U.E., dat, alsoe
wy alsnoch gheen inconvenient ofte onverdrachelic interest gevonden en hebben,
duer den tax bij ons gestelt belangende den corencoopers, dat men denselven soude
mooghen volgen over al dese Nederlanden, bysonder alsoe wy verstaen, dat tot
Amsterdam ende andere plaetsen de prys van de rogghe - - waernaer andere greynen
gewoonlic syn gepriseert te werden - - onder den voerscreven tax gedaelt es, ende als die coopman laet luyden - soude tselve oeck mede gescien moghen - - met Gods
hulpe - - inde terwe - als insgelycx alhier begonst heeft te dalen die prys van dandere
vier specien van granen.
Hooghe Edele Welgebooren Heere U.E. sal believen ons advys int beste te verstaen
ende tsyne daerby gevoucht tsamentlic Haer Hoochheyt over te seynden ten eynde
deselve believe op als regard te hebben ende te desponeeren zulcx als deselve
bevinden sal totter dienst van Z.M. ende welvaren deser landen oerboerlixt te wesen,
midts dweleke wy ons recommandeeren, soo wy best moghen aen de goede gratie
van U.E., biddende
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God almachtig deselve U.E. te verleenen lanckduerich leven in hooghen
gouvernemente.
Gescreven tUtrecht den VIden february 1566. U.E. goetwilligh dienaers
den President ende Raids sconincs te Utrecht.
Gyvers.
(Pap. d'Etat et de l'Aud. 84, f. 247/250. Arch. Gén. Bruxelles.)

X.
Rapport van de stad Roermond betreffende den graanvoorraad.
28 Februari 1566.
Wailgeboerner ind edele genediger heer. Soe Vre. G. coirtzleden nochmals des cairns
halven aen uns doen schryven ind geoirdiniert hebben, dat wyr, unangesehen die
onerhebliche reden in unsen voerigen schryven aengetaegen, den uytdrucklichen
bevelch unser G. vrouwen der hertoegynnen thoe Parma, generaill regentynnen noch
naekoemen soelden, ind idt getaell des cairns ind greyns, bynnen deser stadt wesende,
eygentlich befonden aen thoe schryven etc., mytt wyderen inhalt hebben wyr
guetlichen untfangen ind verstaen ind sullen Vre. G. dairop vuer underdanige
antwoirdt nyet verhalden. Als diewyle unse vorryge schryven - - welch wyr sunstnach
unser gestalt ind gelegenheit upgericht gehadt - - by Vre. G. nyet vuer genochsam
cracht ind gehalden, ist dat wyr uns in geynendeill besweerth fynden, Vre. G. dat
getaell deser befonden coerns alhie, wylch wyr opt nyehe nu wederomb besichticht
ind aengeschreven hebben, thoe vermelden. Als irstlich XVCLXX malder weitz, twe
dusent negen hondert malder roggen, viertheen hondert ind LXXX malder gersten,
noch ongeverlich tusschen IXC und XC malder haveren, tsampt etzliche provisie van
eerweten tegen dese vasten, wylche wyr theesyrtyt bynnen deser stadt befonden
hebben. Edoch dierwyle dyt ein stadt is dairyn ouch etzlicher maiten
caerencoupmantschap
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gebruicht wyrdt, soe konnen wyr alsulchen caeren nyet stodich by uns halden ind
stilliggen laiten, sonder moeten den coupluyden vergonnen datselvigen aeff ind aen
thoe bryugen ind voirt yn anderen unses alregenedichaten heren der Con. Matt. landen
van Hispanien, up burgschap vermoege deses uytgegangen mandaetz, toe verfueren
laiten. Edoch altyt mytten vuerbehalt, dat die gemeyne coupluyden - - wie ouch
vuerhyn geschreven - - stediger wysen IIm malder roggen thoe vueraith liggende
sullen hebben ind halden. Kyn(!) Gott Almechtich der Vre. G. in geluckselige
regementen lang erhalden wyll. Gegeven den lesten Februarii anno etc. LXVI.
Burgermeistere, schepenen ind raid der stadt Ruremunde.
(Doss. Veluwe, 1565. R.A. Arnhem.)

B. Maatregelen tot het vasthouden van de graanvoorraden.
XI.
Placcaat inhoudende verbod van uitvoer en het opkoopen van graan.
15 September 1565.
Onsen lieven, ende getrouwen die stadthouder president ende luyden van onsen raide
tUtrecht saluyt ende dilectie. Alzoe tgewas ende ougst van tcoren ende graen van
deesen jegenwoirdigen jare sober ende cleijn is geweest daeruut ende deur tbedroch,
abuys ende monopolie, twelck daerinne dagelijcx gepleecht wordt, alrede grote dierte
gereesen ende gevolcht is, ende grote apparentie is - - nae de advertentien, die men
deshalven van alle canten ende quartieren heeft - - tot meerdere dierte te commen,
indyen daerinne bij alle behoerlycke ende bequame middelen ende remedien mitter
vlijet nijet versien en worde, soe eest, dat wy, begerende de voers. dierte van tcoern
ende graen mitgaders tvoers. bedroch, abuys ende monopolie voir te comen ende
beletten ende tselve coren ende graen bringen ende reduceren tot redelycken pryse,
tot onder-
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standt ende verlichtinghe van onsen goeden ondersaten, ende hierop gehadt tadvijs
van den gouverneurs ende provinciale raden mitgaders van eenige andere principale
officiers van Herwertsovere, hebben met rype deliberatie van rade ende oick bij
advyse van onse zeer lieve ende zeer beminde sustere, die hertoginne van Perme
ende van Plasance, voer ons regente ende gouvernante in onsen landen van
Herwertsovere, ende van onsen zeer lieven ende getrouwen, die hoeffden ende luyden
van onsen Raeden van State, secreten ende financien, neffens haer wesende
geordineert ende gestatueert, ordineren ende statueren by deesen die puncten ende
articulen hiernae volgende:
+
In den eersten dat nyemant, van wat qualiteyt oft conditie hy zy, hem en
+
vervordere buyten onsen lande van Herwertsovere te vueren ofte doen vuere te
Uytvoeren van de granen
schepen oft te wagen, mit carren oft peerden, in geenderhande manieren eenighe verboden.
terwe, rogge, gerste, havere, erweten, boonen oft andere granen, hoe die genoempt
mogen zijn in specie oft gemalen, ende dat tot de maendt van Augusto naestcommende
oft zoe lange ende ter tyt toe daerinne andersins geordineert zall worden, op de pene
van te verbueren tselve graen, erweten, boonen oft meell, mitgaders de schepen,
wagens, kerren oft peerden, daer die op geladen zouden zijn, oft die meerde van
dyen+ zoeverre die nyet achterhaelt en werden, deselve pene te bekeeren ende
+
appliceren een derdendeell tonsen proffijte, dander derdendeell tot proffyte van
Pena van tuytvoeren.
den aenbrenger, ende tderde derdendeell tot proffyte van den officier, die daervan
dexecutie doen zall, ende daerenboven op arbitrale correctie.
+
Ende om te verhoeden alle monopolien ende quade pratycken, daermede vele
+
coerncopers omgaen van dierte int coern te maecken, soe verbieden ende
Monopoliën ende quade
practicquen
van de
interdiceren wij allen coer(n)coopers, backers, brouwers ofte alle andere van wat
corencopers.
state qualiteyt oft conditie zy zyn - - die hem mitte neringhe van coorn te copen
ende te vercopen generende zyn ende daermede omgaen - - geen coern ofte graen
van wat sorte dattet zy, voertaen binnen deesen onsen landen te copen om weder te
vercopen by hen oft
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andere, directelyck of indirectelyck, tsy op vrye merckten oft daer buyten, ende dat
geduerende totter voers. maendt+ van Augusto naestcommende oft zoe lange ende
ter tyt toe daerinne andersins geordonneert zall worden alsvoren, op peyne van te +(fol. 9.)
verbueren de weerde van den granen die zy alzoe gecocht sullen hebben, ende voerts
daervan arbitralycken gecorrigeert te worden. Verbiedende oick eenen yegelycken
van wat qualiteyt hy zy, binnen oft buyten steden geseten, sulcken voircopers,
duerende den voers. tyt, eenige granen te vercopen op de pene ende te bekeeren
alsvoiren. Behoudelyck nochtans dat de voers. backers ende brouwers zoeveele
graens als zy tot huere neringe van backen ende brouwen behoeven zullen, op vrye
mercktdagen tot gewoentlycker uren zullen mogen copen by wete ende ter discretie
van den officier ende wethouderen oft hueren gedeputeerden van der plaetsen van
heure residentie oft van der plaetsen daer zy tselve graen coopen zullen, indyen zy
op andere plaetsen woenachtich zyn. Welcken officier nochtans alleer hy zyn consent
daertoe geven zall, gehouden werdt bescheyt te cyschen ende te fragen van den
officier van heure residentie, om verseeckert te zyn van de quantiteyt ende sorte van
granen, die sulcke backers oft brouwers tot heure voers. neringe duerende den voers.
tyt behoeven zullen. Sonder nochtans den brouwers andere granen te laten volgen
dan geerste, soucrioen ende havere, denwelcken wy verbieden ende interdiceren well
scherpelycken in heure brousselen andere granen te doene dan geerste soucrioen
ende havere, ten wacre nochtans dat tmout, dat zij int brouwen verbesigen van buyten
onsen landen van Herwertsovere gecommen ware.
Ende alzoe wy behoirlycken geinformeert zyn, dat vele ende verscheyden coepen
van granen gedaen worden sonder die te leveren, versolderen, verdragen oft vervueren
- - waer duere overmits die menichfuldicheyt ende accumulatie van zulcke copen
deselve granen van dage te dage meer oprysen ende dierder worden - -, willen ende
ordonneren daeromme, dat degene, die voertaen den voers. tyt geduerende eenich
gesoldert koren oft graen coepen zall om weder te vercopen, oft tselve alrede gecocht
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heeft sonder dat alnoch vervuert oft verdragen te hebben, gehouden zal wesen tselve
graen binnen ses dagen te vervueren oft transporteren buyten der stadt oft plaetse
daer den coop van dyen gedaen is, omdat ter plaetse van zijne woenstede den gemene
man mit cleijne quantiteijt, oft der stadt aldaer, oft tlichaem derselver oft eenige
andere steden van Herwertsovere int gros te vercopen om in heuren noot hem bij te
staen ende succurreren, sonder dat te solderen oft bewaren, daervan hij binnen twee
maenden nae tvervueren van den voers. grane schuldich zall wesen behoirlijcke
certificatie te brengen ende leveren in handen van den officier van der plaetsen van
daer tselve graen vervuert zall zyn. Tot welcken eijnde hy den voers. officier
genochsaem cautic ende borchtocht geven zall alleer hy dat zall mogen vervueren.
Alles op pene van confiscatie van den selven+ grane oft van der weerde van dien te
bedeylen ende bekeren alsvoiren ende oick op arbitrale correctie alsvoiren. Ende +(fol. 10.)
wandt wy oick verstaen, dat eenige coopluyden hen+ dagelycx vervorderen tgraen te
+
vercopen te leveren op zeeckere dagen bij heure contracten daertoe bescheyden
Voorcopen ofte valsche
coopen van granen verboden
oft geprefigeert, als Kersmisse, Lichtmisse, Pacsschen ende andere,
nyetjegenstaende, dat diegene, die tselve vercopen dickmael geen graen en hebben ende te nyete gedaen.
noch en verwachten, daerdeur oirsaicke gegeven wordt tvoers. coern ende graen
dagelycx zoe meer te doen verdieren. Soe verbieden ende interdiceren wy well
sche(r)pelyck zulcke copen geduerende den voers. tydt meer te doen noch oeck
eenighe andere copen, die men in onsen voers. landen van Herwertsovere dickwyls
invoert. Te weten als yemant eenen anderen gelt geeft om den prys van zeeckere
quantiteyt van graenen te setten te leveren oft ontfangen op zeeckeren tydt tot kuese
ende optie van dengenen die tgelt verschoten heeft, ende dat op pene van den pryse
oft estimatie van den graenen, die alzoe vercocht zullen worden, zoe wel voor den
vercopere als den copere. Doende mitz deesen te nyeten alzulcke contracten, die
naemaels gemaeckt zullen worden oft alrede gemaeckt zyn ende alnoch geen effect
gesorteert hebben. Verbiedende ende interdicerende voerts eenen ygelycken, wie

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

169
+

hy zy, te copen coern int groene eer tselve van den velde gedaen is, op de pene als
boven. Verclaerende oick sulcke contracten, zoewel degene die alrede gemaeckt +Verbot gedaen van coorn
int groen staende te vercopen
mogen zyn oft noch gemaeckt zullen worden nul, machteloes ende van geender
weerden. Welverstaende, indien de vercoper eenige penningen daerop ontfangen eer tselve van den velde
gedaen es.
hadde, dat hy gehouden zel wesen deselve den copere te restitueren, desnyettemin
zel die voers. vercopere den copere sonder bedroch mogen leveren zoeveel graens
als hy totte provisie van zijnen huysgesinne voer den tyt van drie maenden behoeven
sal sonder daeraen te misdoen oft misbruycken. Verbiedende voerts meer allen
anderen geen coopluyden van coren wesende, van wat qualiteyt oft conditie die zyn,
meer terwen oft roggen te copen dan hen voor de provisie van hueren huyse ende
gewoenlycke aelmoessenen van node is, den voers. tyt geduerende alleenlycken.
Verbieden insgelycks, dat nyemant, wye hy zy, volgende de voergaende placcaten
hem en vervordere eenich coren off graen te copen oft vercopen dan op vrye merekten
ter gewoentlycker plaetsen ende tyde, op pene van der weerde ende estimatie van
tselve coren ende graen zoewel voer den copere als vercopere ende oick op arbitrale
correctie. Behoudelycken, dat diegene, die coern in zyn huys heeft tselve aldaer den
gemeynen man voor zyne provisie zal mogen vercopen ende distribueren nae zyn
geliefte. Permitterende nyetemin eenen ygelycken mits deesen, duerende den voers.
tyt, allerande sorte van broot in onse goede steden te mogen vercopen drie dagen ter
weecke, die by der wet van elcke plaetse daertoe geordineert zullen worden, daerinne
begrepen die mercktdagen, zonder contradictie oft wederseggen van yemanden.
Ende om die onredelycke rysinghe ende verdieringhe van den coren ende andere
granen te meer te beletten ende tgemeyne volck te gerieven, ordineren wy ende
bevelen allen+ onsen officieren ende wethouderen van den goeden steden ende platten
+
landen ende dyen van onsen vasallen, dat zy tot zulcken tyde ende zoe dickwils
(fol. 11.)
als hen orbairlyck oft notelyck duncken sal oft hen van onsen wegen specialycken
bevolen zal worden goede ende neerstige visitatie doen van
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+

allen corensolders, bergen, tassen ende schueren, wyen dat die toebehoiren mogen,
geestelycken oft weerlycken nyemandt uutgesundert, ende wat zy daer meer corens +Visitatie van de
corensolders.
ende graens vinden dan degene, die tselve toebehoirt van node hebben ende
behoeven voer de provisie van hueren huysen, cloisteren oft collegien mitte
gewoenlycke aelmoessenen ende lasten derselver, voer den voers. tydt, tselve hem
doen seynden oft brengen ter openbaerder merckt in monster, stael oft mit zacken
ter plaetsen, daert hem gevouchliesten beduncken zall, telcken mercktdage sulcke
quantiteyt als zy ordonnieren zullen om tselve den gemeynen volcke, dyet van node
zullen hebben, vercoft te worden tot sulcken redelycken pryse als by der wet van der
plaetsen nae de gelegentheyt van den tyt getauxeert ende gemodereert zal worden.
Daerthoe wy den voers. officiers ende wethouders geaucthoriseert hebben ende
aucthoriseren bij deesen, mitgaders oick om daer toe te bedwingen dengenen, diet
behoiren zal by alle tamelycke manieren, realyck ende mitter daet, nyetjegenstaende
cenige oppositie oft appellatie ter contrarien. tWelck doende sullen de voers. officiers
ende wethouders beginnen aen den voirs. voircopers oft coepluyden van teoren, ende
daernae aen den rentiers geestelycke ende weerlycke, edele ende onedele, van tgene
dat zy meer hebben dan zy voir hoire provisie ende lasten voers. behoeven sullen.
Welverstaende, dat zy int tauxeren van der quantiteyt, die men ter merckt zal mogen
brengen, goede toesicht nemen zullen van den eenen nyet meer te beswaren dan den
anderen, mer daerinne goede gelyckheyt houden ende observeren, zoevele als tselve
doenlyck wordt, nemende respect op de quantiteyt ende menichte van graenen die+
+
deen meer zal hebben dan dandere. Willende ende ordonnerende voirtsmeer,
Pena jeghens alle
monopolie
van granen.
ingeval yemand bevonden worde eenighe monopolie, bedroch ofte onbehoyrlycke
practycke op tstuck van den coren ende granen gedaen oft geuseert te hebben, all en
hadde hy tegens dvoers. articlen nyet gedaen oft gecontravenieert, zoeverre nochtans
zulcx tegens de gemeine welvaert ware, dat deselve daervan arbitralycken gestraft
zal worden. Ende ten eynde dat van deese onse tegenwoirdige ordinantie nyemant
ignorantie
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soude mogen pretenderen, soe ordineren ende bevelen wy u, dat ghy deselve terstondt
ende sonder vertreck doet uutroepen ende publiceren alomme binnen onser stadt,
steden ende lande van Utrecht, daer men gewoenlyck is gelycke publicatie te doene.
Ende tot onderhoudenisse ende observatie van diere procedeert ende doet procederen
tegens den overtreders ende ongehoersame by reale executie van den penen voers.
deselve te bekeren ende appliceren als boven geseyt is, nyetjegenstaende oppositie
oft appellatie gedaen oft te doen ende sonder prejudictie+ van diere. Des te doene mit
+
diesser(!) aencleeft geven wy u ende onsen voers. officiers ende wethouderen
(fol. 12.)
ende dien van onsen vasallen, elck int zijn, volcomen macht, auctoriteijt ende
sonderlingen bevel by deesen. Ontbieden ende bevelen voerts eenen ygelycken, dat
zy hem ende u sulcx doende ernstelijck verstaen ende obedieren, wandt ons alzoe
gelieft. Gegeven in onser stadt van Bruessele onder onsen contre(ze)gel hierop
gedruckt, in placcate den XVen dach van Septembri XVC vyff ende tsestich. Onder
stondt geschreven: Bij den coninck in zijnen rade, ende was onderteyckent Doverlepe.
In dorsso stondt aldus: Gepubliceert dit placaet van den stadthuyse tUtrecht op
ten XXIIIIen Septembris anno XVCLXV ende met voergaende trompette op den vier
cruysstraten derselver stadt. By my onderteyckent H. Ingersmitten.
(3e Placcaetboeck, Hof van Utrecht (1565-1581), f. 7 e.v., R.A. Utrecht.)

XII.
't Placcaet nopende die vercopinge van de greynen.
22 September 1565.
Die prinche van Oraingnen, grave van Nassouwe, stadthouder, president ende raiden
sconincx in den Hove van Utrecht, mitsgaders schoudt, burgermeesteren ende
schepenen der stadt Utrecht doen te wetene van Co.e Ma.ts
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wegen onsen aldergenadichsten heere, dat die raidt deeser stadt deese nabeschreven
ordonnantie weder vernieuwt ende geamplyeert heeft opt copen ende vercopen vandt
coern. Gebieden daeromme eenen ygelycken dat elcx int zyn deselve achtervolge
ende naegae op zulcke penen daerinne geruert ende hiernae beschreven, geduerende
ter tijt anders geordonneert zal worden.
Item nyemant van buyten mit eenich coern binnen deeser stadt ter merckt commen
noch oick burgeren ende inwoenders van deeser stadt en zullen mogen koern coopen
off vercopen tusschen twee uren des naemiddages voer den mercktdach tot op den
mercktdach ter negender uren toe, op peyne van eenen Carolus gulden op elcke
mudde te verbueren zoe by den coper als vercoper te ampliceren tot behouff van de
Co. Ma.t deeser stadt ende aenbrenger elcx een derdendeel.
Insgelycx en zullen die burgers ofte inwoenders van deeser stadt, dat geen
coerncopers en zyn, binnen der voers. tydt nae eenich coern vraegen noch hoir handen
in sacken ofte int coren steecken, op peyne van eenen Carolus gulden tot behouff als
voren.
Item zoe en zullen die coerncopers ende uutheemschen geen coern mogen copen
noch doen copen heymelyck noch int openbaer, directelyck noch indirectelyck,
tusschen twee uren des naemiddages voir den merckdach tot op ten merckdach ter
twalefster uren toe, op peyne van twee Carolus gulden op elcke mudde te verbueren
tot behouff als voren.
Insgelycx en zullen die voernoemde coerncopers ende uutheemsche binnen der
voers. tyt hoir handen in eenich coernsack steecken noch oick nae de coep vandt
koern vragen, op peyne van twee Carolus gulden telcker reyse tot behouff als voren.
+
Item nyemants en zall zyn sacken geladen mit coern op te merckte voer der
negender ure mogen openen opt verbueren van een schellinck van elcke zack tot +(fol. 6.)
behouff die se bekuert.
Item en zal nyemant tot eenighe tyden eenich coern voer eenighe coerncopers ofte
uutheemsche luyden binnen ofte buyten deeser stadt copen mogen opt verbueren van
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eenen Carolus gulden van elcke mudde alzoe gecoft, tot behouff als voren. Ende
indyen tegens tgene wes voers. es gepleecht ofte gedaen werde by een zackdrager,
coernmeter ofte van heuren huysfrouwen, kynderen ende huysgesinne, zoe sellen
die manspersonen boven die voers. penen noch gebannen worden een jaer lanck unter
stadt te wesen ende daer nyet binnen der tyt voers. weder inne te comen, opt verbueren
van op de caeck geset ende gegeselt te worden, anderen ten exempele. Ende indyen
sulcx gedaen worde bij vrouwe personen, kynderen ofte van heuren gesinns, die
zullen boven die peyne ende bruecke voers. noch zwaerlyck gecorrigeert werden tot
discretie van den gerechte.
Voert verbiet men allen houtschilden, hoeren huysvrouwen, kynderen ende
huysgezinnen, dat zij geen coern voer eenigen coerncoperen uutheemsche ofte
yemandt anders en copen, op peyne van aengetast ende op de kaeck gegeselt ende
uut deeser stadt ende stadtvryheyt gebannen te worden den tydt van een jaer lanck,
in voegen als voren.
Item zoe werden die zackedragers gehouden malcanderen dobbeispel te doen, zoe
wanneer yemant van heurluyden voer eenige uutheemsche op die weeckmercktdagen
meer dan vier madden coerns teffens aengenomen heeft te dragen op peyne van te
verbueren acht stuvers, tot behouff van den sackdragergilde, voer elcke reyse als zy
contrarie deeser bevonden zullen werden gedaen te hebben.
Item waerdt, dat yemant van der coerncoper naringhe ofte uuthemsche eenich
terwe, rogge, garst, arreten, boekweijt ofte boenen, binnen deeser stadt ter merckt
comende, cofte, soe zal een yegelijck borger ofte ondersaet deeser stadt, voerdat die
leveringe van dat selfde coern geschiet zal zyn, daervan mogen nemen een mudde,
halff mudde ofte een schepel tzynen behoufte, mits betalende terstont daervoer den
pryse als den eersten coper daervoer beloeft hadde, op peyne van dengeene die hiervan
in weygeringhe ware te verbueren eenen Karolus gulden telcker reyse, tot behouff
van den aenbrenger. Ende dat oick insgelycx alle burgeren ende inzetenen op de
mercktdagen, nadat de leveringe van den coirne gecoft by eenige coirncoper
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ofte uutheemsche geschiet zal zyn, zellen mogen overnemen tot heure behouften een
mudde, halff mudde ofte een schepel, mits betalende den pryse daervoer hetzelve
coern gecoft ware ende op elcke schepel een oirdt stuvers te winninghe,
nyettegenstaende tselve vercofte ofte geleverde coern bevonden werde, staende in
sacken toegebonden ofte gedragen zynde in huysen ofte op de solderen, ende dit
geduerende de mercktdach uut ende nyet langer, opt verbueren van degene, die hieroff
in weygeringe waer telcker reyse van eenen Karolus gulden tot behouff van den
aenbrenger.
Item dat nymant, alhier ter merckt comende mit coern ofte andere graen, en zal
mogen weygeringe doen des versocht zynde een schepel coerns uut te meten, mits
hem betalende naer uutwysen van den pryse daervore hij zijn coeren te voren op den
selven dach vercoft zal+ hebben op peyne van eenen Carolus gulden tot behouff van
+
(fol. 7.)
de Co.e Ma.t deeser stadt ende aenbrenger elcx een derdendeel.
Item dat alle coern, nyet uutgesundert, die eens ingeset is en zal nyemant van dien
mercktdach mogen hoiger loven ofte vercopen opt verbueren vant coern, dat die
vercoper alsdan te cope by hem heeft tot behouff voers.
Item zoe wie van nu voertaen eenich coern, uut dezen stadt vueren wil, dat op
solres ofte in schepen leggende is, tsy off tselve vercoft ofte verloeft es tot twyntich
mudden toe ofte daerover, zal gehouden wesen aleer hy tselve zal mogen doen meten
ofte roeren openbairlyck omme te doen roepen die coep ende prys van tselve koern
welcker prys hij yerst gehouden wert bij eede te verclaeren voer twee ofte een schepen
ende te doen teyckenen bij Jacob van der Voirdt, deeser stadts secretaris, die daer
register offhouden zal. Ende yegelyck burger ofte ingezetenen van deeser stadt zal
daeroff mogen overnemen ofte doen halen een mudde, half mudde ofte schepel nae
zynre geliefte, ende een backer vier mud sonder meer. Ende die meters ofte
zackdragers mitte houdtschilden en zullen zulcke coern nyet mogen meten ten ware
dat tselve coern vier ende twyntich uren daer te voren omme geroepen ware, opt
verbueren van
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tcoern tegens dengenen die eenich coern van de zolders ofte uuyte schepen doen
dragen ofte laden heeft zonder tselve vier ende twyntich uren daer te voren
ommegeroepen te laten hebben. Ende die meters zackedragers ofte houdschilden,
die tselve coern gemeten ende gedragen hadden, zellen elcx verbueren van op de
caeck geset ende gegeselt te worden anderen ten exempele.
Item die costen vant ommeroepen ende teyckenen voir den secretariis zellen die
coper ende vercoper half ende half dragen.
Item ten fine, dat dese ordonnantie wel geobserveert worde, zoe zal eenen
ygelycken hierinne kuermeester mogen wesen, denwelcken doende zynen eedt vant
excess hiertegens gecommitteert ende tzelffde probeerde mit eenen getuyge, zal in
zulck geval diegene, die gedelatoert zal zijn, gehouden worden aleer men hem in
oppositie ontfanget, van tcoern ende die boete, by hem verbuert, handtvollinge te
doen ende die te namptiseren.
Aldus gedaen ende gepronunchieert tUtrecht onder tsegel van justicie van den
voers. Hove hierop gedruckt, in forme van placate, den XXIIen Septembris XVC vyff
ende tzestich. Onder stondt geschreven: Bij mynen heeren die stadthouder president
ende raiden in den Hove van Utrecht etc. Ende was onderteyckent Scrijvers.
(3e Placcaetboeck, Hof van Utrecht (1565-1581), f. 5 e.v.. R.A. Utrecht.)

XIII.
Bijeenkomst der vertegenwoordigers der drie steden van Overijsel te
Wiksen, om te beraadslagen over het placcaat tot verbod van korenuitvoer.
(15, 25 en 29 October 1565).
Sinnen op 't anschryven der Stadt Deventer binnen Winshem ter maelstadt erschenen,
Gedeputeerde van Deventer Mr. Lubbert van Winshem ende Mr. Derck Scherff der
Rechten Licentiaeten; van Campen Henryck
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de Wolffs, Arent toe Boccop, van Swolle Wolff van Itterssum, ende Johan van Ilderst,
omme to communiceren op zeker zwaricheden in den placate van 't uthfoeren ende
verdieren van den korn bevonden.
Ende hebben die van Deventer die propositie gedaen, ende verhaelt, welcker gestalt
een E(ersame) Raedt van Deventer sich in dieen puncten insonderheid beswaert
bevonde, nemptlick dat in den placate voer all gestatueert wordt, dat nymant en sal
mogen vueren ofte doen voeren, to schepe ofte te waegen, mit kerren ofte peerden,
buyten Con. Mats. landen, eenige terwe, rogge, garste, havere, erweten, boonen, ofte
andere graenen etc. Twelck den van Deventer - als gegrenset wesende an Westphalen,
die Graefschap van Benthem onde an andere landen - besweerlick ende in hoer
negociatie - soe sie mitten Munsterschen, Paderbornschen, Hessen ende andere
gebruycken - nadeelich weesen solde, ende neffens dem onbillick to syn, dat die
Munsterschen, Hessen ende andere - soe hoer terwe to Deventer dachlicx brengen niet en solden moegen eenige rogge oft molt in cleyner quantiteit wederomme
uthvoeren. Item, dat in den voersz. placate geordineert, dat men binnen tween maanden
nae 't vervoeren van den grane certificatie solde moeten brengen an den officier van
der plaetsen van daer 't graen gevuert is worden dat het vervoerde koren met cleyne
quantiteit vercoft zy etc. Tot dem dat sich etlyke burgers beclaget hadden woe dat
sie toe Amsterdam cantie hebben moeten stellen hoer eygen korn - soe hem van
Oesten op haer avontuer gesant ende to Amsterdam angekomen - uth Con. Matts.
landen niet en solden vervoeren, dan in twee maenden tyts in cleyner quantiteit
verkopen, etc.
Demnae weren die van Deventer bedacht, an onsen G(enadigen) H(eeren)
Stadhouder to schriven ende antoholden, dat sie die dree steden van der publicatie
des placaets mochten ontlediget worden, ende dat men tot dem an den Drosten ende
officieren in den lande scriven solde, mitter executie te willen cessieren, ter tyt toe
dat men van syn E. een antwordt bekomen sal hebben. Ingelycken an den Schulten
van Amstelredam to schriven, die voerverhaelde besweringe te sillen afdoen, angesien
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het placaet alleene vermeldet van gesoldert koren, etc.
Nae welcke propositie die saken allenthalven bij voersz. gesanten is gedisputeert,
ende is bij den van Campen ende Swolle beweeght, dat men den dreen Steden die
suspensie des placaets to hove qualicken solde affnemen, angesien 't voersz. placaet
tot bevorderinge des gemenen burgers geëxpedieert were. Mocht men demnae die
publicatie geschien laten - gelyck oick die van Swolle besloten weren - ende niettemin
an onsen G.H. Stadtholder schriven, ende die besweringen toe kennen geven, om in
betrachtinge derselver eenige moderatie ofte gued regard in der executie toe verwerven
ende genomen tworden ende daerbeneffens an den Drosten ende officieren in den
lande toe schriven, om mitter executie toe cessieren woe boven verhaelt. Demnae
hebben die gesanten van Deventer angenomen die concepten daervan te willen doen
maken, ende an der Stadt van Swolle overschicken, om vorder an der stadt van
Campen overgesant te moegen worden, ende dieselve een yder in 't syne t'corrigeren,
etc.
(Dagvaartboek (1564-1568), f. 118, G.A. Kampen.)

XIV.
Missive van de drie steden van Overijsel aan den stadhouder, waarbij
bezwaar wordt gemaakt tegen het verbod van graanuitvoer.
24-26 November 1565.
Onse bereitwillige dienst ende wes wy eenichssins guedes vermoegen U.G. steetz
t'bevoerens, Edele ende welgeboren genedige heer. Alsoe U.G. voer etlycke vergangen
dagen ons toegeschickt hebben, copie van zekere placaet bij Co.r Matt. onsen alregen.
haeren op 't uthfoeren ende verdieren van den coern ende andere granen in deze synre
Matts. erffnederlanden opgericht mit ernstlicken bevel, den inholt derselver by ons
te doen publi-
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ceren, ende by den penen daerinne begrepen observeren laten. Wyderen inholtz uwer
G. bevelschriften an ons gedaen, konnen U.G. wij daerop dienstlicken niet verholden,
dat hoewel wy gantzelicken geneicht ende besloten sinner uwer G. bevel inalre
onderdanicheit alsoe nae te komen, ende 't voersz. placaet mitten alder iersten te doen
publiceren. Soe ist dannoch, dat wy ons in der executie desselvigen placaets in eenigen
puncten atlyckere maten beswaert bevynden. Ierstlicken in dem, dat hoochstg. Co(n)r.
Matt. ordineert ende bevelt, dat nyemant hem en vervordere buyten synre Matt.
landen van herwertsover te vueren ofte doen vueren, to schepe ofte te wagen mit
karren ofte peerden in ghienderhande manieren, eenich koern ofte graenen, hoe die
genoempt moegen syn, by verbeurte des coerns, mitsgaders der schepen, waegens,
karren ofte peerden, ofte die estimatie van dien, ende daerenboven noch op arbitrale
correctie. Nu weten sich U.G. genedichlicken toe bedencken, dat wy op die vuyterste
frontieren van syner Matts. erffnederlanden geseten ende an Westphalen, die
Graeffschap van Benthem ende andere landen gegrenset synde, onse dachlicksche
negociatie ende hanttierung hebben mitten Munsterschen, Paderbornsxhen, Hessen
ende andere, dewelcke nyet alleene holt, hoenich ende linnendoeck, sonder oick by
groote mennichten van karren die terwe alhier in dessen steden gewoentelicken sinnen
te brengen, gelyck sie oeck noch dachlicx doen, ende ons dermaten victalieren. Ende
wanneer nu denselvigen luyden by soe grooten penen sonder eenige moderatte oft
respect verboden wordde eenich molt ofte rogge, oick in cleyner quantiteit by mudden
oft halve mudden in hoeren hoeden wederomme uth den steden oft desen lande toe
vueren, weren wy geschapen onse negociatie - die doch sober ende geringe is - in
corts grootelycken toe verliesen, ende solden oick dieselvige luyde wederomme
veroorzaekt wordden, hoere waeren, soe wel eetbare als andere, an sich to holden,
ofte tot merckelicke schade deser landen, an anderen oorden te vervueren. Ten ware
dan dat by Co(n)r. Matt. anders daerinne voer desen landen versyen, ende soedane
executie na gelegentheit gemodereert ofte alregenedichst

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

179
verlaten wurde. Tot den genediger Heer wordt in den selven placaete geordineert,
dat dieghene soe eenich gesoldert coern kopen, om weder toe verkopen, geholden
sullen wesen datselvige ter plaetssen haerer woenstede, den gemenen man mit cleyne
quantiteit, ofte der stadt aldaar oft oick anderen steden van herwertsovere in 't grosz
toe verkopen, zonder dat toe soldern ofte bewaren ende daervan binnen tween
maenden certificatie leveren an handen des officiers der plaets, daar 't koern uthgevoert
is, ende daervan genoechsame cautie stellen by verboerte des coerns, ende penen in
den in den placaete begrepen.
Welcke ordinantie den ingesetenen deser steden niet wel mogelicken zal syn in
alles toe vollentrecken, uth dem dat alhier by ons seer weinich vertoeges is. Ende
wy bevynden oick algereetz, dat die ingesetenen deser drier steden - soe gemeenlicken
het coern van Amstelredam oft elders plegen te haelen, omme 't selve den gemeenen
man weder toe verkopen - sich niet allene en besweren, sonder oick ontholden, meer
coerns binnen Amstelredam oft elders te copen, durch vreese dat - Soe wanneer die
datselvige coern binnen den bestemden tyt van twee maenden niet wederomme en
solden verkopen kunnen - sie all even wel in de penen daer toe staende vervallen
zyn solden, nijettegenstaende dat sie oick bereit gewest waren hoer koern beneden
den gemenen coop des markts toe verkopen. Ende dat toe meer, in respecte van desen
anstaenden winter ende eenigen harderen vorst, die langer dan twee maenden dueren
solde moegen, daarmit alstan dese steden als qualycken geprovandieert wesende in
grooten gebreke van coern geraken mochten. Dewyle dan genedige heer die gemeene
negociatie ende alinghe welfaert deser drier steden an den tween opgemelten puneten
soe grootelicken ende merckelicken gelegen. Is onse seer dienstlick ende demoedich
bidden, dat U.G. als onse verordente genedige heer Stadtholder, genedichlicken
gelieven wille, desse onse besweernissen alsoe toe behartigen, ende ons volgens an
die durchluchtige ende hoechgeboren Furstinne die Hertoghinne to Parma, Regente,
etc. onse genedighe vrouwe dermaten toe verbidden, dat wij van der executie
desselvigen placaets - voer
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soe voele dat uuytvoeren des coerns in cleyner quantiteit ende die stellinge der caution,
sampt leveringe der certificatien belangen doet - genedichst verlaten moegen wordden,
ofte een guede drachlycke moderatie voer desen landen ende nae gelegenheit
derselver, van oir F.D. daerop erlangen, daermit dat wy on onse geringe negociatien
geholden, ende die schamele ondersaten des to beter soe wel van onsen eygen
ingesetenen als anderen uytheemschen hensvorder geproviandeert ende mit nootdrufte
versorget moegen worden. Wy willen mit allen vlyte daer ansyen, dat onder 't dexel
van soedane genedige vergunninge, dat coern in grote quantiteit gheensins uthgevoert
sall worden, sonder voel meer soe voel moegelick - in desen lande blyven ende ons
anders in de executie desselvigen placaets holden, als guede ende gehoersame
ondersaten toebehoert, dat doende, etc. Gegeven, etc.
In margine: Belangende 't placaet van 't uthfueren ende verdieren van den coern.
(Dagvaartboek (1564-1568), f. 120, G.A. Kampen.)

XV.
Missive van Kampen aan Zwolle betreffende het uitvoerverbod van koren.
1 November 1565.
Ersame wyse voersichtige insonders gunstige goede vrunde. Wy hebben in onsen
Rade verlesen ende rypelicken overgelecht, die overgesante concepten ende scriften
onser vrunden van Deventer beroerende die suspensie des placaets van 't uthfoeren
ende verdieren van den koren ons durch onsen G.H. Stadtholder van wegen Co(n).
Matt. mit ernstlicken bevel toegeschickt. Ende kunnen U.E. gueder meninge nyt
verholden - gelyk wy oick U.E. vergangen dagen ter antwoort hebben doen schriven
- dat ons nyet geraden dunckt die publicatie desselvigen
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placaets, langer dan tot neeghstkomstigen Sondaghe toe verbolden, oft oick die
missiven an onsen G.H. Stadtholder ende den Amptluyden - durch onsen vrunden
van Deventer beraempt - in alsulcker gestalt te laten uthgaen. Edoch syen voer guet
an, al eeven wel an syn G. te schryven, ende an to holden, dat wy alleene van der
executie desselvigen placaets in etlycken synen puncten verlaten mogen worden oft
eenige guede ende drachlycke moderatie voer desen lande daerop van F.D. van Parma
erlangen.
Ende hebben demnae op behach ende guetbeduncken van U.E. ende onsen vrunden
van Deventer, die voerben. overgesante concepten, etlycker mate durch onsen
Secretarium doen veranderen, gelyck U.E. uth byverwaerten stucken mit onzer
Secretary handt gescreven, wyders sullen hebben toe vernemen, dewelcke wij ons
alsoe gevallen laten, vruntlycken begerende U.E. die selvighe visiteren ende
corrigeeren, ende volgentz onsen vrunden van Deventer neffens U.E. gueden beraedt
ende advijs, toeschicken willen, omme vorder daerinne gedaen t'worden, als dieselvige
uwe Ersamh. ende onse vrunden van Deventer bevynden sullen tot bevorderinge des
gemeenen besten nuttest toe wesen. Ende wes U.E. bedacht sinnen hierinne 't doen,
ende van onsen vrunden van Deventer daerop in antwoort ontfangen sullen, daervan
begeren wy mitten iersten durch U.E. verstendiget t'wordden, omme ons daernae in
't publiceren ofte verholden desselvigen placaets te moegen richten. Belangende die
missive an den Schulten van Amstelredam, laten wy ons ingelycx dieselvige alsoe
wel gevallen, die wij oick U.E. hiermede by verwaert oversenden, om an onsen
vrunden van Deventer weder toegeschickt aldaer in 't reyne gescreven, ende voerts
in onser drier steden name an den voersz. Schulten uthgesant t'worden. Begerende
voert mede U.E. onsen vrunden van Deventer ten besten schriftlycken vermanen
willen, ten eynde dat oer E. den Drosten van Sallandt ende eenige vrunden van der
Ridderschap op die neeghste geseten, neffens ons, ter ierster gelegentheit binnen
Winshem ter maelstadt verschryven willen, om aldaar op het antwoort onses G.H.
Stadtholders, belangende die com-
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missie Aerts van Renoy toe communiceren, angesien ons ende die alinge lantschap
van Overijssel merkelicken daeran gelegen is etc. Datum den VIen Novembris, Anno
1565.
(Dagvaartboek (1564-1568), f. 120-122, G.A. Kampen.)

XVI.
't Derde placcaet van tcoorn ende settinghe van dien.
23 November 1565.
Die prince van Ouraingnen grave van Nassouwe etc. stadthouder president ende
raiden des conincx in den Hove van Utrecht, den eersten deurweerder ofte pander in
den selven Hove hierop versocht, saluyt. Alzoe nyetjegenstaende die provisie, zoe
bij placaten als anders gedaen, omme tabineren ende voercommen die jegenwoirdige
dierte van allen granen, deselve dacgelicx meer ende meer verhoocht ende scherper
wordt ende geschapen es noch swaerder te worden tot onverdrachelicke last van allen
menschen, ende sonderlinghe van den armen, omme waerinne voer zoevcele doenlick
es geweest te voorsien, goet gevonden es te doen visiteeren allen de coorensolders,
bergen, tassen, zoe binnen der stadt, steden, als ten platten lande van Utrecht, ende
doen aenteyckenen de quantiteyt van allen granen daer bevonden, mitsgaders de
persoenen binnen denselven lande wesende, omme naer de collatie daervan gedaen,
te moegen geraeken tot eenen redelicken tax ende settinge van den pryse der voors.
granen. Bysonder aengemerckt die coninck onssen aldergenadichsten heere geoerloft
heeft allen officieren de voers. tax ende settinghe te doen, zoe dickwylen tzelve
hemlieden goedt ende oirboer duncken soude. Soe eyst, dat wy hierop gehadt
hebbende tadvys van eenighe hem des verstaende, hebben getaxeert ende gepryseert
den besten weyt binnen deser stadt, steden ende lande van Utrecht opgescreven
wesende, het mudde uuytersche mate tot vyff gulden thien stuvers, die buytenlandtsche
weyt,
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als Cleeffsche, Guliche ende diergelicke, vyff gulden, die binnenlandtschen mitsgaders
die Cleefsche ende Guliche rogge, tmudde op vier gulden thien stuvers, die oostersche
ofte schip rogghe tmudde op vier gulden, die garste op twee gulden thien stuvers
tmudde, erweten drye gulden, die boonen twee gulden thien stuvers, het mudde haver
twee ende twintich stuvers, die bouckweyt twee gulden vyff stuvers. Ordonnerende
allen coorencopers des versocht zynde, hueren weyt ende allen anderen granen voor
den voors. prys te laeten volgen elcx voor zyne+ gewoonlicke provisie, totten
oughstmaent toecomende, zoe voor syn familie als voor den armen tot affirmatie +(fol. 13).
van den cooper. Op peyne dat deghene, die in weygeringe bleve ofte zwaricheyt
maeckten zijn cooren ende granen op den voors. prijs te laeten volgen, te verbueren
zoo dicwylen tzelve geschien zall achthien gulden, tappliceren deen dardendeel tot
profyte van den aenbrenger, het tweede van den officier ende het darde van den
armen deser stadt. Ordonnerende gelicke peynen jeghens denghenen, die eenige
granen van den platten lande op de vrye merckte brengen ende in weygeringhe wesen
zullen den coopers te laeten volgen. Ende alzoe tonser kennysse alsnoch nyet
gecommen en is, dat die omliggende ende gebuerige steden gelicke settinghe gedaen
hebben, waerdeur te beducht(en) es, dat zy onder eenige deexel ofte practiquen binnen
dese stadt, steden ende landen eenige der voorscreven granen souden moegen crygen
by coope ofte andere manieren om deselve ter verbrengen ende uuyt dese lande te
vueren, soe hebben wy geoorlofft ende gepermitteert, oorloven ende permitteren by
desen eenen yegelicken te moegen metterdaet aenveerden ende aentasten alle schuten,
schauwen, schepen ende wagenen, eenige der voors. granen geladen hebbende, die
zij bevinden zullen op te limiten ofte uterste palen van desen lande ofte andere
plaetzen zulcx gelegen, dat men daeraen mercken ende nyet ontkennen en kan dat
de voors. schuten, schauwen, schepen ende waghenen op den wech zijn om uuyt
desen lande te vaeren. Welverstaende, dat dieghene, die zulcke aentastinghe doen
zullen, gehouden werden terstont daerover tontbieden ende by hem te
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roepen den naesten officier van der plecken, die gehonden wert dezelve granen tot
coste van denzelven granen te doen voeren in de naeste stadt omme tzelve by tgerechte
aldaer te doen verclaeren geconfisqueert, teen dardendeel tot prouffyte van den
aentaster, dandere twee deelen tot profyte van den aermen, aldaer die confiscatie
verclaert zal werden. Ende ten eynde dat uuyt oerzaecke van deser de vremde coopman
van granen, die hy uuyt andere landen in desen lande wil brengen, nyet geoorsaeckt
en werde dese landen te schuwen, soe wert hem bij desen toegeseyt ende versekert,
dat alzulcke granen, als hy bynnen desen lande brengen zall, nyet geset ofte getaxeert
en zullen werden, maer zullen daermede vry, onbelet ende onbehindert binnen desen
lande moegen commen ende weder uuytvaren zonder eenichsins gehouden ofte
gearresteert te werden in eenigerley manieren, hoe tzelve zoude moegen geschien,
doende haer coopmanschap als in alle vrye merckten gewoonlick es te geschien.
Interdicerende allen coorencopers ende moutmaeckers eenige garste, binnen desen
landen gewassen, te mouten, op de verbuerte van tmout ende arbitralick gecorrigeert
te werden. Ende dyt all by provisie ende ter wylen anders naer uuytheysschen1) van
der tyt geordonneert zal wesen. Aldus gedaen ende geordonneert tUtrecht onder
tzegel van justicie van den voors. Hove hieronder gedruckt, in forme van placate den
XXIIIsten Novembris 1565. Onder stondt gescreven: Bij myn heeren die stadthouder,
president ende raiden sconyncx in den Hove van Utreeht onderteyckent: D. de Gouda.
(3e Placcaetboeck, Hof v. Utrecht (1565-1581), f. 12, R.A. Utrecht.)

1) Dit woord staat in den tekst, het zal wel moeten zijn: uuytweysschen.
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XVII.
Vierde placcaet nopende de greijnen.
20 December 1565.
Die prince van Ouraingnen, grave van Nassouwe etc. stadthouder president ende
raeden des conyncx in den+ Hove van Utrecht, den eersten deurweerder ofte pander
+
in denselven Hove hierop versocht, saluyt. Alzoe wy onlancxleden, omme te
(fol. 14.)
voorsien totte jegenwoirdig(e) dierte ende benautheyt van den granen, volgende de
permissie van Co. Ma.t onsen aldergenadichsten heere, alle granen ende cooren geset
hebben, totten toecomenden ougst toe, op eenen redelicken prys ende dyt al by
provisie ende ter tyt toe anders geordonneert zoude zyn, tot welvaeren van der
gemeente ende ingesetenen deser stadt, steden ende lande van Utrecht, soe eyst, dat
wy deur merckelicke ende bewegelicke redenen ende motyven gemoveert ende
veroirsaeckt worden, de voors. ordonnantie ende settinghe aengaende eenighe greynen
te veranderen, waerdeur wy tzelve doende verclaren by desen, dat een yegelick zall
moegen brengen op ten vryen merckten van desen lande: erweten, haver, boonen
ende bouckweyt ende deselve vercoepen tot zulcken pryse als hem believen zall, zoe
wel den inwoenders deser lande als den uuytheemschen ende gebueren van dyen,
zonder gehouden te zyn te volgen ofte hem te reguleren volgende de voors. settinghe.
Welcken naebueren wy oorloven ende toelaten by desen de voors. erweten, haver,
boonen ende bouckweyt te voeren buyten den lande van Utrecht, daert hem belieft,
zonder ter cause van dien eenichszins belet ofte gearresteert te werden by den wachten
daertoe gestelt, ende dyt zonder prejudieie van Co. Mats placaten nopende die voors.
greynen onlancx gemaeckt. Welverstaende, dat de voors. settinghe ende tax by ons
gestelt nopende den anderen granen zynen effect sorteren zall tot anders geordonneert
zall zyn. Ende ten eynde hiervan nymant ignorantie en pretenderen, bevelen wy u
deurweerder ofte pander dese onze jegenwoirdighe ordonnantie te publiceren
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tallen plaetzen, daer men gewoenlic es zulcx te doene. Aldus gedaen tUtrecht onder
tzegel van justicie van den voors. Hove, in forme van placate, hierop gedruct, den
XXsten Decembris 1565. Onder stondt gescreven: By myn heeren die stadthouder
president ende raeden des conyncx tUtrecht onderteyckent: D. de Gouda. - Op ten
rugge van desen stondt gescreven: Aldus gepubliceert van den stadthuyse tUtrecht
op den XXsten Decembris 1565 bij my deurweerder van den Hove aldaer,
onderteyckent G. de Viana.
(3e Placcaetboeck, Hof v. Utrecht 1565-1881, f. 13e, R.A. Utrecht.)

XVIII.
Missive van de drie steden van Overijsel aan de stad Amsterdam, waarbij
bezwaar gemaakt wordt tegen het verbod van graanuitvoer door Kamper
burgers uit Amsterdam. (concept).
Januari 1566.
Unsern vruntlichen gruet t'bevoerens. Erbare wyse ende voersichtige, besonders
gunstige guede vrundt. Het hebben sich etlicke unsere burgers an ons beclagt, wie
dat sie uth dwanck van U. Erb. W. hoer eigen koern, soe hem van Oesten op hoer
aventuer van verlusz ader schade gesant, und to Amsterdam angekomen, cautie
hebben moeten stellen, dat sie datselvige nyet uth Co.r Mat.s landen vervueren sondern
binnen syn Mats. landen und in die tyt van twee maenden in cleyner quantiteit venten
und verkopen sollen ende willen, waerinne sie unsers erachtens merckelicken und
haven dat affgelesene placaet van Co.r Matt. - daarvan wy oeck copy ontfangen beswaert worden, in betrachtinge dat dat selvige placaett uthdruckelicken vermeldet
van koern, dat aldaer gekoft und gesoldert is gewest, ende niet van koern soe van
oesten gesant weerdt, wie dan die woorde desz placaets nae der litter uthfueren.
Ordineeren etc. dat
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die ghenne soe eenich gesoldert koern kopen omme weder toe verkopen, geholden
sal wesen ter plaetzen syner woenstede den gemenen man mit cleyner quantiteit oft
der stadt aldaer oft anderen steden van herwertzover in 't grosz t'vercopen sonder dat
toe solderen ofte bewaren, und daer van binnen tween maenden certificatie leveren
an handen des officiers der plaetsen, daer 't hen verfuert etc.
Welcke woorden des placaets niet van den koern soe van Oesten kompt, onsen
burgern toegehoerich, verstanden und geduedet konnen wordden. Dewyle dan gunstige
guede vrundt, dem alsoo, begeren wy van wegen onser burger gantz vruntlicken, dat
U. Eerb. in betrachtungen der voirg. redenen, unsen burgers omme cautien van dat
koern - soe van oesten ontfangen - te stellen hinvorder niet besweren, oick die jenigen
soe alrede borgen gestelt, der burchtucht ontslaen und vryen, ons oick by brenger
van desen verstendigen wollen, waertoe onse burgere sich sollen hebben to richten.
Dat doende etc. Datum onder 't secreetsegel der stadt Deventer, dat wy hiertoe
samptlick gebruken.
(Dagvaartboek (1564-1568), f. 122, G.A. Kampen.)

XIX.
Missive van de drie steden van Overijsel aan de ambtlieden, om de
uitvoering van het placcaat inhoudende verbod van korenuitvoer op te
schorten.
Januari 1566.
Erentfeste vrome wyse voersichtige besonders gunstige guede vrundt. Wy hebben
vernomen, welcker gestalt U.F.L. vergangen dagen in uwen bevolen ampte hebben
doen publiceren zeker placaet van 't uuytvueren ende verdieren van den koern ende
andere granen by Co.r Matt. onder alregnedigsten heeren opgericht, waerop wy U.F.L.
gueder meninge niet konnen bergen, dat wy gelijcke
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placcaeten van onsen G.H. Stadtholder ontfangen hebben, die wy oick geneight ende
besloten sinnen mitten alder iersten in onse jurisdictien te doen publiceren, dan alzoe
wy ons in der executie desselvigen placaets in eenigen puncten etlycker mate beswaert
bevynden, sonderlinge in dem, dat in den voersz. placaete generalicke verboden,
gantz ghien koern buyten syne Mats. landen toe vervueren, 't welck ons als gegrenset
zynde an Westphalen, die graeffschap van Benthem ende andere landen
hoochbesweerlick ende in onser dachlixe negociatie ende hanttiering - soe wy mitten
Munsterschen, Paderbornschen Hessen, Dorningers ende andere hebben - nadelich
wesen solde, hebben demnae an onsen G.H. Stadtholder den welgeboren Graven to
Arenberghe gescreven ende dienstlicken gebeden, ons dermaten by F.D. van Parma
te willen bedencken, dat wy van der executie desselvigen plaeaets - voer soe voele
het uuytvueren des coerns in cleyner quantiteit belanget - verlaten moegen wordden,
ofte een guede drachlijcke moderatie voer desen landen van oer F.D. daarop erlangen,
der toeversicht het werdt syn G. mit oer F.D. advys behoerlycken ende nae gestalt
deser landen daerinne versyen. Begeren derhalven van uwe F.L. gantz vruntlick,
dieselvighe mitter execution des voergemelten placaets een tytlanck cessieren ende
den ghenen, soe tot hoires lyves noottruft ende onderholt uth dessen steden hoer
coern in cleyner quantiteit haelen wurden, niet besweerlick syn willen, wes ten tyden,
dat wy van onsen G.H. Stadtholder eyntlick bescheit erlanght sullen hebben, daervan
wy U.F.L. alszdan mitten iersten willen verwittigen ende waertoe wy ons desfals
zullen hebben toe verlaten, begeren wy een schriftlick toeverlatisch antwoort van
U.F.L. die God almachtigh lange salichende gesond erholden wil. Gegeben etc.
(Dagvaartboek (1564-1568), f. 122, G.A. Kampen.)
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C. Maatregelen voor de brooddistributie1).
XX.
Maatregelen van de Stad Utrecht betreffende de brooddistributie.
5-9 November 1565.
Des Manendaechs den 5den Novembris 1565.
Myn heren die stadthouder, schout, burgermeesteren ende scepenen der stadt van
Utrecht doen te wetene van Co. Ma.ts wegen onses alregenedigsten heren. Alsee die
Co.e Ma.t voirs. by zyn Ma.ts placate ons lest geordonneert ende bevolen heeft visitatie
ende opscryvinge te doen binnen die steden ende landen van Utrecht van alle coern,
dat elcx in zyn huysen, bergen, tassen ende schueren hebben mach, omme hem elcx
daeroff te provideren tot behoufte van zyn huysgezin etc., allet welcke by den Hove
van Utrecht duer die maerschalcken in de platten landen doen doen is, ende by de
regierders deser stadt binnen deser stadt ende vryheyt van dien insgelycx doen doen
is. Ende want dan bevonden is, datter vele coerns vant gene opgescreven is, vertrocken
ende uuyt deser stadt vervuert ende verbrocht es, sonder te weten off die burgeren
ende inwoenders deser stadt ende vryheyden van dien hemluyden oiek vorder ende
beter van coern versien ende geprovideert hebben. Soe heeft die Rayt dairop
overcommen ende gesloten, dat men andermael visitatie ende bescryvinghe zal doen
van alle coern, dat binnen deser stadt gesoldert off in sacken, voirts in bergen ofte
schueren, is ende wesen mach, omme daernuyt een staet ende ommeslach te mogen
maicken van de gesteltenisse ende gelegentheyt van de provisie van de burgeren
ende inwoenders, geestelick ende weerlick, van deser stadt. Gebieden dairomme
eenen yegelicken, van wat

1) Vgl. p. 149.
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state ende conditie hy zy, woenende binnen deser stadt ende vryheyden van dien,
dat elcx int zyn soe geringe die geschickte scepenen, raden, secretarisen ende anderen
scryvers voor ofte in huer huysen ende woeningen commen, den selven guetlicken
ontfangen, goede ende rechtfeerdighe antwoirde geven ende verclaringe doen hoevele
coerns elcx in zyn huyse, berge ende schuer heeft, hem selven ofte yemants anders
in de wairheyt toebehoirende, die daerop gesoldert leyt. Mede hoe groot zyluyden
van familie ende huysgesinne zyn, tot een kynt toe boven een jaer out wesende, ende
hoevele zy in de cost ofte slapen hebben stadelicken. Opt verbueren die in weygeringe
ware ofte enich coern, hoe tsetve is, verzwege, van zwairlick gecorrigeert te worden
ende mede gepriveert te worden vant verzwegen coern totte gemeente behouff.
Voirts soe laten myn heren voirs. weten ende wairschuwen eenen yegelicken, dat
se geen coern uuyt haeren huysen ofte van haeren solderen en dragen off laten drage,
dan dat elcx ter moelen voir zyn eten behouft, sonder tselve yerst den geschickten
van deser stadt, die men daertoe beveel geven zall, te kennen te geven, die dairoff
opscryvinge doen sall. Ende wairt dat yemants in gebreke bevonden worde, zel dairoff
zwairlick gecorrigeert ende tverbrochte coern ofte die weerde van dien verboeren
als voren.
Item soe sal een ygelick geen coern, hoe dat zy inne mogen slaen ende in zyn
huyse ontfangen, off hy sel dat doen opscryven by Jacob van der Voort, secretaris
deser stadt, ofte Gosen van der Voort, zyn zoon, die dairoff apairte register houden
zellen omme daeruuyt altyt die staet van deser stadt te weten.
Voirts soe laten myn heren voirs. weten, dat men van stadtswegen lyffrenten
vercopen will tot enen lyve den penninck acht, ingaende Martini naistcomende, op
conditien, dat die stadt diezelve op elcke termyn van den verschyndach weder zal
mogen offlossen, omme dieselve penninck temployeren tot opcopinge van coern tot
provisie ende behulpe van de gemeente. Ende soe wie enige lyffrenten gelieft te
copen, die sel comen bij Jacob van der Voort, deser stadt secretaris, ende laten haer
namen
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ende sommen, die zyluyden begeren op te brengen, opteyckenen.

Den 9den Novembris.
Mijn heren die stadthouder, schout, burgermeesteren ende scepenen der stadt van
Utrecht, doen te wetene van Co.e Ma.ts wegen onser alregenadigsten heren, dat men
van stadts wegen seker coern gecoft heeft, ende noch doende is omme meer op te
copen, omme tselve by backen van broot tot redelickheyt onder de schamele gemeente
te distribueren. Begeren ende versueeken daeromme aen deselve burgeren ende
inwoenders, dat se vrylicken hem willen verschynen ende compareren voir de
quartiermeesters van deser stadt, die men in elcke quartier tot tween toe bewillicht
ende gestelt heeft, ende hemluyden elcx zyn staet ende gelegentheyt te kennen geven,
soe men geordonneert heeft elcx te provideren met een behoirlicke tauxe ofte getall
ter weecke, van gebacken broden nae quantiteyt ende menichte der personen, opdat
nyemant behoirlicke reden sal hebben hem te beklagen.
Bevelende voirts eenen yegelicken, diewelcke provens hebben in de vyff collegien
ende kerspelkercken, mitsgaders van de gasthuysen van broot, dat se tselve die
quartiermeesters te kennen geven, ende dat dieselve nyet meer broots eysschen ende
haelen dan haer voirs. gesetten taxe.
Verbieden voirts enen yegelicken, dat hem nyemants en onderwynde int halen
vant broot die quartiermeesters qualick toe te spreecken ende huer gelt vant broot in
te houden oft te verminderen ofte om broot te haelen, comen ofte seynden tsavonts,
naedat die clock drie geslagen sal hebben, ende des morgents voor acht uren, op
peyne van te verbueren hoir broot voor die weecke.
Voirts soe laten myn heren voirs. weten ende verbieden eenen yegelicken van wat
qualite, dat hy zy, dat se hem nyet en onderwynden enich broot, dat by deser stadt
doen backen ende by deser stadt quartiermeesters uuytgedeylt is, te copen off weder
te vercopen, opt verboeren
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van zwairlick ende arbitralick gestraft te worden, soewel die coper als vercoper,
anderen ten exemple.
Voirts soe laten myn heren voirs. weten, omme alle butenluyden te vorderen ende
behulpelick te zyn, dat geoirloft ende toegelaten wort alle coern, dat men van nu
voirtan binnen deser stadt van buyten ter merckt brengen sall, opte behoirlicke ende
gecostumeerde merckte vereopen ende uuytvueren sal mogen mit kennisse van den
schout ende beveelhebbers deser stadt, nae inhouden ende achtervolgende die placate
Co.e Ma.ts voirs., lest gepubliceert.
Voirts soe hebben myn heren voirs. geacoordeert allen coerncopers binnen deser
stadt, dat zyluyden sullen moegen copen ofte doen copen buyten deser stadt ende
stadtvryheyt alle uuytheemsche coern ende graen ende dat zy tselve binnen deser
stadt zullen gehouden wesen te brengen ende tselve by kennisse van den schout ende
burgermeesteren doen omroepen tot sulcken pryse als zy tselve by ede verclaren
zullen sonder fraude gecoft te hebben, ende daerenboven enen stuver voor haer
moeyten. Ende naedat die selve een tyt van vier ende twyntich uren gelegen sal
hebben, zullen zy tselve mogen uuytvueren onder behoirlicke cautie volgende die
placate Co.e Ma.ts voirs. ofte tselve op haren solders doen dragen, alwaer zy tselve
zullen mogen distribueren enen yegelicken, tzy burgers off uuytheemsche, welcke
uuytheemsche tzelve oick zullen mogen uuytvueren als voeren. Ende tgene voirs. is
wort al by provisie toegelaten ende geacoordeert totdat anders geordonneert zal
worden.
(Buyrspraecke boek Utrecht, 1560-1568, a.d.G.A. Utrecht.)
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Onuitgegeven oorkonden uit de 13e eeuw, betreffende Zeeland, (3e
reeks),
Medegedeeld door Dr. Henri Obreen.
Ten derden male dank ik het aan de goedgunstige welwillendheid en den hoogen
wetenschappelijken zin van de E.E.H.H. van het Groot Seminarie te Brugge, dat ik
uit hun schier onuitputtelijke archiefrijkdommen wederom eenige Zeeuwsche
oorkonden aan het licht mag brengen.
Dat ik daarbij nog enkele andere onuitgegeven oorkonden betreffende evenbedoeld
gewest kan voegen, ben ik verschuldigd aan den even vriendelijken, als geleerden
stadsarchivaris van Antwerpen, den E.H. Dr. Floris Prims. Men herinnert zich wellicht,
dat ik in het jaar 1912 in deel XXXIII dezer Bijdragen en Mededeelingen enkele
stukken publiceerde, uit het Staatsarchief te Antwerpen opgediept en betrekking
hebbende op het klooster Jeruzalem, eertijds onder Biezelinge op Zuid-Beveland
gelegen. Deze oorkonden hadden deel uitgemaakt van een verzameling, welke in de
troebele tijden der geloofsvervolgingen de laatste abdis van het klooster, juffrouw
Catherina Meskens, in een archief-kistje met zich in veiligheid naar Antwerpen had
gebracht. De inhoud van het kistje was daar in den loop der tijden verspreid geraakt;
stukken, die Kluit nog gezien had, waren verdwenen, andere, nu op het Staatsarchief
bewaard, tot dan toe onbekend gebleven. Onlangs verblijdde Dr. Prims mij niet
weinig met de mededeeling, dat zich een achttiental charters, uit het kistje afkomstig,
op het stadsarchief te Antwerpen bevonden, alwaar zij, door aankoop op een in het
jaar 1886 gehouden veiling, terecht gekomen waren. Het is mij aangenaam ook deze
verloren gewaande oorkonden hierachter te mogen afdrukken.
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Eén stuk (no. LXXVII) is afkomstig uit het Staatsarchief te Gent, terwijl enkele der
hiernavolgende oorkonden strikt genomen niet op Zeeland betrekking hebben, maar
zich hier toch in een logisch verband bevinden.
Eveneens, omdat zij in het kader dezer reeks behooren, zijn hieronder enkel
oorkonden herdrukt, waarbij er zijn, die reeds eerder naar afschriften werden
uitgegeven.
H.O.

XLV.
Graaf Dirk VII geeft tolvrijheid aan de abdij Ter Does.
(Tusschen 1190 en 1202.)
Th. Dei gratia Hollandie comes, omnibus fidelibus sub ditione sua constitutis, ad
quos hec pagina pervenerit, salutem et omne bonum. Notum esse volumus presentibus
et futuris quod fratribus de Thosan, qui de Cisterniensi ordine esse noscuntur, gratuita
benignitate concessimus ut per totam terram nostram licentiam habeant libere vendendi
et emendi, quecumque voluerint, et quotiens aliqua propriis necessaria usibus navigio
seu alio modo transvexerint ab omni theloneo vel quibuslibet exactionibus, tam
nostris quam omnium virorum qui nostre sunt potestatis, inconcussi prorsus
pertranseant. Si quis vero eorum omnium qui ad ius nostrum pertinere noscuntur,
visis litteris istis, predictos fratres modo quolibet molestare presumpserit, sciat se
certissime nostram incurrisse offensam et quantum fratres in exigendo iusticiam
propter hoc ipsum expenderint, tanti se nobis noverit esse debitorem. Porro ut hec
largicio memoratis fratribus illesa perseveret, presenti scripto testes probabiles
adhibere curamus, quorum subscripta sunt nomina: dominus Hugo de Forren et
Theodricus et Bartholomeus, fratres eius, et Hugo filius Ionis et Arnulfus dapifer et
capellanus Franco.
(Oorspr. perk. Arch. abdij Ter Does, nu Groot Seminarie te Brugge, invent.
no. 240.
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Aan uithangende strook in groene was het ronde ridderzegel van den
graaf; weinig beschadigd.
De graaf, in maliënkolder, met helm, zwaard en schild, op een naar rechts
galoppeerend paard, dat eveneens met maliën bedekt is. Op het schild een
klimmende leeuw. Rs.: + ThE...... GRATIA - HOLLANDIE - COMES.
(Gelijk aan het afgebeelde bij Kluit, Historia critica, tabula V.)
Onuitgegeven; vermeld: Oork. Holl. I, no. 170, noot.)
De dagteekening, door den Inventaris op ‘vers 1195’ gesteld, valt tusschen het
aanvangsjaar der regeering van Graaf Dirk (1190) en het jaar 1202, waarin magister
Allinus, als plaatsvervanger van kapellaan Franco verschijnt (Oork. Holl. I, no. 189).
Laatstgenoemde bekleedde deze waardigheid reeds onder Graaf Floris III (a.w. no.
170) en komt in 1198 (a.w. no. 178) nog als zoodanig voor. De brief is in eensluidende
bewoordingen gesteld als het overeenkomstig privilegie van 's Graven vader, Floris
III, (a.w. no. 170; Brugge, invent. no. 223 en 224) en als het hier volgend stuk van
Graaf Willem I.

XLVI.
Graaf Willem I van Holland verleent de abdij Ter Does tolvrijheid.
(Brugge, 16 April 1204.)
Willelmus, Dei gratia Hollandie comes, omnibus fidelibus sub ditione sua constitutis
ad quos hec pagina pervenerit, salutem et omne bonum. Notum esse volumus
presentibus et futuris quod fratribus de Thosan, qui de Cisterniensi ordine esse
noscuntur, gratuita benignitate concessimus ut per totam terram nostram licentiam
habeant libere vendendi et emendi, quecumque voluerint, et quotiens aliqua propriis
necessaria usibus navigio seu alio modo transvexerint ab omni theloneo vel quibuslibet
exactionibus, tam nostris quam omnium virorum qui nostre sunt potestatis, inconcussi
prorsus pertranseant. Si quis vero eorum
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omnium qui ad jus nostrum pertinere noscuntur, visis litteris istis, predictos fratres
modo quolibet molestare presumpserit, sciat se certissime nostram incurrisse offensam
et quantum fratres in exigendo iusticiam propter hoc ipsum expenderint, tanti se
nobis noverinta) esse debitorem. Porro ut hec largitio memoratis fratribus illesa
perseveret, presenti scripto testes probabiles adhibere curamus, quorum subscripta
sunt nomina: Dominus Hugo de Vorren, Theodericus frater eius, Betto f. Bertild,
Arnoud f. Wittenwillems, Reiner f. Symonis, et alii homines mei multi.
(Oorspr. perk. Archief abdij Ter Does, nu Groot Seminarie te Brugge,
invent. no. 280. Aan witlederen, dubbelen staart het uithangend zegel in
groene was.
Rond ruiterzegel; de graaf, geharnast, te paard naar (herald.) links; wapen
op het schild een leeuw.
Rs.: SIG.........
Tegenzegel: rond zegel; ridder, met helm, in aanbidding geknield voor
een engel, die uit een wolk te voorschijn komt.
Rs.: + (S?) WILELMVS COMES FRESIE.
Onuitgegeven.)
Er bestaan te Brugge nog twee andere expedities van boven afgedrukte oorkonde,
invent nos. 278 (met aan uithangenden dubbelen lederen staart hetzelfde zegel, als
aan no. 280) en 279 (zegel verloren); deze beide expedities zijn van eenzelfde hand.
Bovenstaand stuk is te vergelijken met de nog onuitgegeven oorkonden, Brugge
nos 269 en 270, in regest vermeld: Oork. Holl. I, no. 196. Het is om deze reden, dat
ik meen deze oorkonde eveneens op 16 April 1204 te moeten plaatsen.

a) Dit woord ontbreekt in nos. 278 en 279.
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XLVII.
Bisschop Otto II van Utrecht neemt de abdij Duins in zijn bescherming.
1219.
O. Dei gratia Traiectensis episcopus, dilectis filiis, abbatibus, prioribus, decanis,
presbiteris ceterisque ecclesiarum prelatis in Traiectensi diocesi constitutis, in Domino
salutem. Universitatem vestram nosse volumus quod fratres ecclesie sancte Marie
de Dunis cum omnibus possessionibus et rebus suis sub domini pape et nostra tutela
et protectione consistunt, unde eiusdem auctoritate et nostra etiam mandamus vobis
et districte precipimus quatinus, quotiens requisiti fueritis, omnes illos qui in aliquem
predictorum fratrum manus violentas iniecerint aut res vel domos corum invaserint
vel ea, que predictis fratribus ex testamento decedentium relinquntur, seu debita vel
elemosinas eorum detinere presumpserint vel decimas laborum seu nutrimentorum
suorum contra privilegia sedis apostolice extorserint aut res ipsorum a fugitivis suis
vel ab aliis quibuscumque ablatas retinuerint, tam ipsos quam principales eorum in
hiis adiutores, publice, candelis accensis, absque dilatione vel contradictione,
excommunicetis et in terris sive presentia ipsorum divina prohibeatis officia celebrari,
villas in quibus predictorum fratrum bona depredata sive furto sublata detenta fuerint
aut predones ipsi vel fures et uxores et familie eorum permanserint seu fugitivi
monachi vel conversi contra voluntatem abbatis extiterint, nisi habitatores earundem
villarum admoniti eos a se removerint, quamdiu ibi fuerint interdicti sententie
supponatis. Nullum quoque pedagium sive passagium aut theloneum ab ipsis vel
rebus ipsorum extorqueri permittatis, exactores huius rei per excommunicationis
sententiam compescentes. Ad hec volumus et firmiter mandamus ut omnis de quibus
premoniti fratres conquesti fuerint, ad diem quem vobis nominaverint peremptorie
citetis quatinus Traiectum veniant super obiciendis responsuri. Provideatis igitur
attentius quod ut in hiis omnibus exequendis eam sollicitudinem et diligentiam
adhibeatis, ne
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pro neggligentia vel defectu culpam a vobis exigere debeamus et penam. Actum anno
Domini millesimo ducentesimo XIXo.
(Oorspr. perk. Arch. Duins, nu Groot Seminarie te Brugge, invent. no.
286. Aan uith. strook het bekende zegel van bisschop Otto, geheel gaaf.
Onuitgegeven; niet bij Brom.)
De eerste betrekkingen van de bisschoppen van Utrecht met de abdij Duins
dagteekenen uit de regeeringsjaren van bisschop Godfried (1156-1178), die de abdij
onder zijn bescherming nam (invent. no. 214, gedrukt: Oork. Holl. I, no. 156; Cr.
no. 40), hetgeen door zijn opvolger Boudewijn II (1178-1196) bevestigd werd (inv.
no. 221; Cr. no. 42), evenals door bisschop Otto I (inv. no. 276; Cr. no. 68.)
Onder no. 306 wordt een stuk, gelijkluidend met het voorgaande bewaard, gegeven
door W(ilbrandus) Dei gratia Traiectensis episcopus, anno Domini MoCCoXXXo;
het zegel is verloren. Onder nos. 380 en 381, twee expedities van een oorkonde bijna
eensluidend met bovenstaande, gegeven door bisschop Willem, anno Domini MoCCo
nonagesimo octavo (1298), in ecclesia sancti Johannis Baptiste.

XLVIII.
Otto, bisschop van Utrecht, beoorkondt den verkoop van zeker land door
de abdij van St.-Pieter te Gent aan die van Duins gedaan. (vidimus van
Gravin Margareta van Vlaanderen, dd. Febr. 1258.)
April 1220.
Margareta Flandrie et Haynonie comitissa universis presentes litteras inspecturis
salutem. Noverit universitas vestra quod nos litteras bone memorie Ottonis Dei gratia
quondam Traiectensis episcopi non cancellatas non abolitas nec non in aliqua sui
parte viciatas vidimus in hec verba:
Otto Dei gratia Traiectensis episcopus universis Christi fidelibus, presens scriptum
visuris vel audituris, eternam
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in Domino salutem. Universitati vestre significamus quod nos venditionem illarum
terrarum, que zand sive werplant comitis vocantur, et quicquid eis ex jactu maris in
posterum accreverit, quam A. abbas et conventus sancti Petri Gandensis, pro sexcentis
marcis sterlingorum sibi jam solutis et in suam et monasterii sui utilitatem conversis,
abbati et conventui de Dunis fecerunt legitime, nec non et resignationem in manus
domini Balduini Flandrie et Haynonie comitis rite factam, sicut in instrumentis super
prefatis factis plenius continetur, gratam et ratam habemus; et siquid predicte
venditioni aut resignationi defuit de voluntate utriusque partis episcopali auctoritate
confirmamus. Actum anno Domini mocc mo xxo, mense aprilis.
Nos vero Margareta Flandrie et Haynonie comitissa predieta ad requisitionem ..
abbatis et conventus Dunensis predictorum in testimonium inspectionis litterarum
predictarum sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum anno Domini
MoCCmolmoviijo, mense februario.
(Oorspr. perk. Archief Duins, nu Groot Seminarie te Brugge, invent. no.
554. Met fragment zegel van Gravin Margareta, aan rood zijden staart.
Onuitgegeven; vermeld bij Brom no. 689, waar ten onrechte staat
aangeteekend dat dit stuk gedrukt is Cron. no. 389.)
De in deze oorkonde vermelde verkoop door den abt van St.-Pieter te Gent geschiedde
in 1190 en 1196 (invent. no. 481 en 491) en werd in 1209 door graaf Boudewijn
bevestigd (invent. nos. 517-519); het betrof 300 gemeten tusschen Hontenisse en
Ossenisse, het terrein vermeld in nos. XLIX en L. - Zie hierover het door ons
aangeteekende bij no. III (Bijdr. Hist. Gen. XLVII, bl. 182.)
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XLIX.
Bisschop Otto II van Utrecht geeft de abdij Duins de tienden van zekere
gronden tusschen Ossenisse en Hontenisse gelegen.
Maart 1221.
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Otto Dei gratia Traiectensis episcopus
universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis salutem in Domino. Noverint
universi, tam posteri quam moderni, quod nos, respectu Dei et precibus abbatis et
conventus ecclesie beate Marie de Dunis misericorditer inclinati, decimas terrarum
suarum de Helvesdic et Frankendic et de Sando, nec non et totius terre de Hinghesdic,
dono perpetuo libere et pacifice de consensu et assensu priorum atque maiorum nostre
ecclesie Traiectensis concedimus possidendas. Ut igitur hoc ratum et firmum
permaneat presentem paginam sigilli nostri munimine duximus confirmandam. Actum
anno Domini MoCCo vicesimo primo, mense Martio.
(Oorspr. perk. Archief abdij Duins, nu Groot Seminarie te Brugge, no.
568 met het gave zegel van den bisschop in bruine was, uithangend; ook
opgenomen in een vidimus van den Domdeken Reinboldus uit het jaar
1224 (inv. no. 569).
Onuitgegeven.)
Deze oorkonde is wat inhoud betreft gelijk aan de volgende; vgl. het voorgaande
nummer.

L.
Bisschop Otto II van Utrecht geeft de abdij duins de tienden van zekere
gronden tusschen Ossenisse en hontenisse gelegen.
Maart 1221.
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.
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Otto Dei gratia Traiectensis episcopus universis Christi fidelibus, presentem paginam
inspecturis, in Domino salutem. Noverint universi, tam posteri quam moderni, quod
nos, respectu Dei et precibus abbatis et conventus ecclesie beate Marie de Dunis
misericorditer inclinati, decimas terrarum de Sando, sicut ubique inter dicum de
Hossenesse et Huntenesse extenditur terra, necnon et totius terre de Hinghesdic et
etiam terrarum suarum de Helvesdic et Frankendic, dono perpetuo libere et pacifice
de consensu et assensu priorum atque maiorum nostre ecclesie Traiectensis
concedimus possidendas. Ut igitur hoc ratum et firmum permaneat presentem paginam
sigilli nostri munimine duximus confirmandam. Actum anno Domini MoCCoXXo
primo, mense Martio.
(Oorspr. perk. Archief abdij Duins, nu Groot Seminarie te Brugge, invent.
no. 567. Aan uithangende strook het ovaal zegel van den bisschop in
groene was, uitstekend bewaard.
De bisschop gezeten op een zetel met twee leeuwenkoppen. Hij houdt in
de linkerhand een boek, in de rechter een kromstaf. Rs.: OTTO DIVINA
GRATIA TRAIECTENSIS EP.
Gedrukt met onjuistheden Cron. no. 227; vgl. Brom, no. 705.)
Men vergelijke het bij de vorige oorkonde aangeteekende.

LI.
Bisschop Otto II van Utrecht bevestigt aan de abdij Duins zijn gift van
de tienden tusschen Hontenisse en Ossenisse.
Mei 1221.
Otto Dei gratia Traiectensis episcopus omnibus presentes litteras inspecturis eternam
in Domino salutem. Noverit universitas vestra quod nos venerabilium virorum abbatis
et conventus beate Marie de Dunis, Cisterciensis ordinis, precibus concurrentes
effectu totam decimam terrarum de
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Sando, sicut ubique inter Hossenesse et Huntenesse extenditur terra illa, de qua
monachis sancti Petri Gandensis, in usus fratrum in ecclesia de Cosforde servientium,
bone memorie Ph. quondam comes Flandrie partem contulerat, ab ecclesia sancti
Petri Gandensis in manus pie recordationis Balduini comitis Flandrie et Hainoie
postea resignatam et ecclesie de Dunis ab ipso concessam, sicut in instrumentis ipsius
comitis et dicte ecclesie sancti Petri plenius continetur, ipsi ecclesie de Dunis
concedimus et concessionem ei factam a prefato Balduino comite approbamus. Si
quid illi concessioni defuit nostra auctoritate de consilio priorum atque maiorum
nostre ecclesie Traiectensis supplentes et decimas totius terre de Hinghesdic cum
prefata decima de Sando, sicut ubique inter dicum de Hossenesse et dicum de
Huntenesse et Voghela et Hunta et Sutmara et Nortmara utraque terra continetur,
memorate ecclesie de Dunis libere et pacifice possidendam dono perpetuo concedimus
et auctoritate episcopali et presenti scripti munimine confirmamus, petentes humiliter
et devote ut domini nostri Theoderici Traiectensis et Bernardi patris nostri Selonensis
episcoporum ac nostri plene fraternitatis memoria in ecclesia de Dunis perpetualiter
habeatur. Actum anno Domini MoCCoXXo primo, mense Maio.
(Oorspr. perk. Archief abdij Duins, nu Groot Seminarie te Brugge, invent.
no. 564. Aan uithangende strook het ovaal zegel van den bisschop in
groene was, doch beschadigd. Gelijk aan dat van no. 565 en 567. Van dit
stuk bestaat een tweede expeditie (no. 565); het is ook opgenomen in een
vidimus van Reinboldus, domdeken van Utrecht, uit het jaar 1224 (no.
569). Gedrukt met onjuistheden Cron. no. 229; vgl. Brom, no. 706.)
Over de kerk te Coesvoorde, bij St.-Gilles in het land van Waas gelegen, zie men
oorkonden afgedrukt bij Van Lokeren, Chartes et documents de l'abbaye de St.-Pierre
à Gand, nos. 201, 278, 342 en 372.
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LII.
Reinboldus, Domdeken te Utrecht, bevestigt de in voorgaande oorkonde
vervatte giften van bisschop Otto II.
Mei 1221.
Ego Reinboldus Dei gratia maior in Traiecto decanus totumque capitulum beati
Martini eisdem loci omnibus ad quos presens pagina pervenerit in Domino salutem.
Universitati vestre significamus quod nos donationes quas dominus noster vir
venerabilis Otto Traiectensis ecclesic nostre episcopus fecit ecclesie beate Marie de
Dunis, Cisterciensis ordinis, in decimis terrarum de Sando et totius terre de Hinghesdic
sicut ubique intera) Hossenesse eta) Huntenesse et Vogela et Hunta et Sutmara et
Nortmara utraque extenditur terra et etiam in decimis terrarum illarum quas prefata
ecclesia Dunensis habet infra terram de Helvesdic et Frankendic sicut in auctenticis
ipsius episcopi inspeximus contineri unanimiter approbamus; et quia consilium
donationibus memoratis prebuimus et assensum huic pagine propter varios rerum
eventus pactiones particulatim predictarum inseruimus decimarum. Ut igitur hoc
ratum ab omnibus et inconcussum permaneat presentem paginam sigillorum nostrorum
munimineb) duximus roborandam. Actum anno Domini MoCCo vecesimo primo,
mense Maio.
(Oorspr. perk. Archief abdij Duins, nu Groot Seminarie te Brugge, no.
562. Aan uithangende strooken twee geschonden zegels in groene was.
1o. Ovaal zegel. Heilige staande, in linkerhand boek, de rechterhand
zegenend opgeheven. Rs........ OLDUS MAIOR........ VS IN.....
2o. Rond zegel. Borstbeeld van heilige met kromstaf in rechterhand. Rs.:
SC.... TIN V... Gedrukt met onjuistheden Cron. no. 230; Brom no. 707.)

a) No. 563 voegt hier in: dicum de.
a) No. 563 voegt hier in: dicum de.
b) No. 563 heeft i.p.v. munimine, appensione.
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In evengenoemde verzameling, onder no. 563, een andere expeditie van deze
oorkonde, met kleine varianten. De twee zegels in groene was aan uithangende
strooken geheel gaaf. - Dit stuk is ook opgenomen in het vidimus, waarvan sprake
is in de noot op oorkonde no. LI.

LIII.
Bisschop Otto II van Utrecht neemt de abdij Ter Does in zijn bescherming.
1227.
O. Dei gratia Traiectensis episcopus dilectis filiis abbatibus, prioribus, decanis,
presbiteris ceterisque ecclesiarum prelatis in Traiectensis diocesi constitutis in Domino
salutem. Universitatem vestram nosse volumus quod fratres ecclesie sancte Marie
de Thosan cum omnibus possessionibus et rebus suis sub Domini pape et nostra
tutela ac protectione consistunt, unde (gelijkluidende tekst als 's bisschops brief voor
de abdij Duins, hier no. XLVII.)
Actum anno Domini MoCCoXXo septimo.
(Oorspr. perk. Archief abdij Ter Does, nu Groot Seminarie te Brugge,
invent. no. 296. Het zegel, dat aan een uithangende strook hing, verdwenen.
Onuitgegeven; niet bij Brom.)
1242 (19 Juli), sabatto ante Marie Magdalene, bevestigt bisschop Otto III in bijna
gelijkluidende bewoordingen bovenstaande oorkonde. (Invent. no. 323 p., met aan
uithangenden staart het zegel van den bisschop.) - Onuitgegeven; niet bij Brom.

LIV.
Bisschop Willebrand van Utrecht verleent de abdij Duins zekere
voorrechten.
Mei 1229.
W. Dei gratia Traiectensis episcopus, dilectis filiis
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decanis et presbiteris in Traiectensi diochesi constitutis in Domino salutem. Cum
dilecti in Christo abbas et conventus de Dunis, Cisterciensis ordinis, pro causis
ecclesie sue prosequendis propter locorum distantiam ad nos sepius recurrere non
valeant, nos ipsorum laboribus parcere volentes et expensis vobis mandamus et
districte precipimus quatinus quandocunque fueritis requisiti ab eisdem debitores
vel iniuriatores ipsorum vel familiarium suorum, ut eis de debitis vel aliis iniuriis
ipsis illatis satisfaciant, per censuram ecclesiasticam, mediante iusticia, compellatis,
facientes quod decreveritis eadem censura firmiter observari. Testes vero qui nominati
fuerint, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, per eandem censuram cogatis veritati
testimonium perhibere. Datum anno gratie MoCCoXXViiijo, mense Maio.
(Oorspr. perk. Archief abdij Duins, nu Groot Seminarie te Brugge,
inventaris no. 297. Het zegel met de uithangende strook verdwenen.
Onuitgegeven; niet bij Brom.)

LV.
Graaf Floris IV van Holland en zijn echtgenoote nemen de abdij Duins
in bescherming. (Vidimus van 's graven broeder bisschop Otto III van
Utrecht, dd. 5 Dec. 1239.)
December 1231.
Otto, Dei gratia Traiectensis electus, omnibus ad quos presens scriptum
pervenerit salutem in Domino. Notum vobis esse volumus quod nos
diligenter inspeximus illustris viri Florentii, quondam comitis Hollandie,
et Mathildis, uxoris sue, privilegium ecclesie Dunensi collatum verbo ad
verbum in hunc modum:
Ego Florentius, Hollandie comes, et Mathildis, uxor mea, notum facimus universis
presentibus et futuris, quod nos fratres et bona ecclesie beate Marie de Dunis,
Cisterciensis ordinis, per totum dominium nostrum sub nostra
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protectione suscipimus et tutela. Preterea, pro remedio anime patris mei bone memorie
Willelmi et animarum nostrarum (sic) antecessorum et nostrorum successorum,
gratuita benignitate fratribus concessimus memoratis ut per totam terram nostram
licentiam habeant libere vendendi et emendi quemcunque voluerint, et quotiens aliqua
propriis usibus necessaria navigio seu alio quolibet modo transvexerint a theloneo,
exactione et omni consuetudine, que a ceteris hominibus in nostro dominio solet
extorqueri, semper et perpetuo liberi pertranseant et immunes. Siquis vero eorum
omnium, qui ad jus nostrum spectare noscuntur, visis litteris istis predictos fratres
vel bona eorum infra terram nostram spoliaverit vel eosdem quocumque modo
molestare presumpserit, sciat se certissimo nostram incurrisse offensam, et quantum
dicti fratres in exigendo iusticiam propter hoc ipsum expenderint, tanti se noverit
ipsis fratribus esse debitorem et nobis de forefacto satisfacturum. Porro ut hanc
nostram largitionem memorata ecclesia de Dunis cum omnimoda libertate perpetuo
pacifice possideat, scriptum istud scribi et sigillorum nostrorum appensione fecimus
in testimonium communiri. Actum anno Domini MoCCo trecesimo primo, mense
Decembri.
Nos igitur antedictam dilectissimi fratris nostri collationem ratam habemus
et auctoritate dyocesiana confirmamus presenti testimonio litterarum, sub
pena excommunicationis districte inhibentes ne quis ei audeat contradicere
vel aliquatenus contraire. Datum anno Domini MoCCoXXXo nono, in
vigilia beati Nicholai.
(Oorspr. perk. Archief abdij Duins, nu Groot Seminarie te Brugge, invent.
no. 323 i, met een fragment van het bisschoppelijk zegel in groene was
aan uithangende strook.
Onuitgegeven.)
Dit stuk is te vergelijken met de gelijktijdige, bijna eensluidende oorkonde, alleen
door den graaf gegeveven (invent. no. 310; gedr. Oork. Holl. I, no. 331). In hetzelfde
jaar gaf de graaf soortgelijke voorrechten aan Ter Does (hier no. LVII).
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LVI.
Graaf Floris IV van Holland neemt de abdij Ter Does in zijn bescherming
en schenkt haar het goed Krabbendijke met toebehooren.
1231.
Quia omnis potestas a Domino Deo tribuitur, naturale jus exigit ut omnis potens in
Eius servitio, a quo potestatem assequitur, se debeat excercere, nec dignius cidem
Domino nos credimus deservire, quam si jura servorum Illius illesa servamus, eorum
videlicet qui nec arma ferre, nec se defendere consueverunt. Hinc est quod ego,
Florentius comes Hollandie ac Zelandie, tam posteris quam modernis notum esse
volo, quod abbatem et monachos et fratres ecclesie beate Marie de Thosan et omnia
bona eorum, per omnem terram meam, ad exemplum bone memorie comitis Willelmi,
fratris mei, sub mea protectione ac defensione susceperim, et ob remissionem meorum
peccaminum et parentum meorum, totam terram quam sub dominio meo possident,
videlicet Crabbendic cum pertinentiis suis, Monsterhoc, Bomna, Osthoc et omnes
grangias et terras eorum cum universis pertinentiis ipsarum a scoto, a tallia, ab erevard,
a petitione qualibet et ab omni exactione, quocumque nomine vocitetur, in perpetuum
liberas dimisi. Ut autem huius libertatis donatio in posterum illibata permaneat,
scripto eam mandari et sigilli mei munimine feci roborari. Actum anno Domini
MoCCo tricesimo primo.
(Oorspr. perk. Archief abdij Ter Does, nu Groot Seminarie te Brugge,
invent. no. 314.
Aan dubbelen staart 's graven zegel in groene was, waarvan de linkerhelft
verdwenen.
Rond ruiterzegel: de graaf te paard in harnas, naar (herald.) rechts
gewend; op schild en dekkleed een leeuw.
Rs.: .IG. FLORENCII C.........
Tegenzegel: rond zegel, wapenschild met leeuw, op tweekoppigen adelaar.
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Ook opgenomen in een vidimus van verschillende, door de graven van
Holland aan Ter Does verleende rechten, gegeven door Johannes de Dunis,
Johannes sancti Andree iuxta Brugis, Johannes sancti Bartholomei de
Echoud in Brugis abbates, d.d. 1284, die beati Joh. ante portam Latinam
(6 Mei); vroeger Arch. Ter Does, nu Groot Seminarie te Brugge, invent.
no. 313.)
Dit stuk werd met vele fouten (o.a. Jonsthoec voor: Monsterhoec) naar een cartularium
te Rijssel uitgegeven bij Miraeus-Foppens (Opera diplomatica, IV. 225), daaruit
overgenomen bij Van Mieris (I, bl. 209), waaruit het - met de fouten - terecht kwam
in Oork. Holl. I, no. 334.

LVII.
Graaf Floris IV van Holland geeft de abdij Ter Does tolvrijheid.
1231.
Florencius Hollandie comes universis sub ditione sua constitutis ad quos presentes
littere pervenerint, salutem et omne bonum. Noverit universitas vestra quod fratres
ecclesie beate Marie de Thosan et omnia bona eorum per omnem terram nostram
sub nostra protectione suscepimus ac tutela et licenciam eis dedimus libere vendendi
et emendi quecunque voluerint. Et quociens aliqua propriis usibus necessaria navigio
seu alio modo transvexerint ab omni theloneo sive exactione qualibet eos in perpetuum
quietos dimisimus. Si quis vero contra hanc libertatem predictos fratres modo quolibet
molestare presumpserit omne dampnum quod ipsi per hanc molestationem incurrerint
eis restituere tenebitur et nobis de contemptu mandati nostri penam debitam exsolvet.
Actum anno Domini MoCCoXXXo primo.
(Oorspr. perk. Archief abdij Ter Does, nu Groot Seminarie te Brugge,
invent. no. 315.
Aan dubbelen staart 's graven zegel in groene
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was, gelijk aan dat van invent. no. 314 en in denzelfden toestand (linkerhelft
verdwenen).)
Afgedrukt: Oork. Holl. I, no. 332, naar den onbetrouwbaren tekst in Chronique de
l'Abbaye de Ter Doest, bl. 45.

LVIII.
Bisschop Otto III van Utrecht geeft Duins en Ter Does zekere voorrechten.
19 Juli 1242.
O. Dei gratia Traiectensis electus dilectis suis G. decano in Sudbevelandia, et J.
presbitero de Westmonstere in Middelburg, salutem in Domino. Quam dilecti nobis
in Christo abbas et conventus de Dunis, itemque abbas et conventus de Thosan ad
singula gravamina, que eis inferuntur occasione bonorum que possident in dyocesi
nostra, precipue autem et specialiter ab abbate de Troncin(io), propter terras et moor,
quas habent abbates et conventus prefati in officio de Hulst, ad nos propter longi
itineris pericula personaliter refugere non possunt, mandamus vobis et auctoritate
dyoces(ana) percipimus quatinus quotiens requisiti fueritis comitem vel comitissam
Flandrie vel eorum ballivos et quoscumque alios seculares, cum voluerint dictos
abbates et conventus per vim brachii secularis a possessionibus suis eicere vel satellites
suos in eas mittere, non precedente monitione, cognitione, iudicio vel sententia
ecclesiastica, moneatis ne faciant vel si fecerint moneatis ut factum revocent, cum
satisfactione condigna, infra terminum competentem. Quod si monitioni vestre parere
contempserint ballivos vel alias quascunque inferiores personas extunc
excommunicatos publice denunciari faciatis, excommunicationis sententiam, prout
ordo iuris postulaverit, in contumaces crescente contumacia rite aggravantes; comitem
vero vel comitissam omni diligentia exhortantes quatinus ab huiusmodi gravamine
dictorum abbatum et conventuum cessent et penitus desistant sub interminatione
divini examinis, nec per potentiam
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secularum ipsos gravare vel quicquam contra ipsos attemptare presumant, propria
auctoritate cum iure scripto contra quemlibet vel quoslibet spirituales, si quis quid
sibi competere crediderit id solum coram competente judice ecclesiastico proponere
debet et in jure canonico experiri. Si vero nec sic a gravamine dictorum abbatum et
conventuum destituerint, ipsis quia illustres sunt persone deferre volentes specialiter
mandamus quatinus modum et processum admonitionis vestre et responsum eorum
nobis rescribatis ut ex tunc sicut decet in facto legitime procedamus. Datum anno
Domini MoCCoXLo secundo, mense Julio, sabbato ante festum Marie Magdalene.
(Oorspr. perk. Archief abdij Duins of Ter Does, nu Groot Seminarie te
Brugge, inventaris no. 323o. Aan uitgesneden strook slechts een fragment
van het zegel in roode was over.
Onuitgegeven; niet bij Brom.)

LIX.
Wulfardus, heer van Maelstede, schenkt aan het klooster Jeruzalem bij
Biezelinge vijf en twintig gemeten lands, vrij van schot en andere lasten.
21 Mei 1246.
Universis presens scriptum visuris Wulfardus dominus de Maelstede imperpetuum
scire et nosse quod ego viginti et quinque mensuras terre, jacentes infra hos terminos:
viam regiam, que ducit de Byzelinge versus Vlaka, ex australi parte, aquemeatus que
dicitur Mulvlit ex orientali parte, viam, que ducit de Maelstede usque Sparth, ex
boreali parte, viam, que ducit de Mae(l)stedea) usque Byzelinge, ex occidentali parte,
contuli libere et absolute claustro sanctimonialium oridinis Sancti Victoris dicto
Jerusalem, in eadem terra, in prescriptis terminis et in

a) Er staat: Maestede.
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dominio meo edificato. Recognosco etiam quod predicta terra dicto claustro cedet
libera ab omni exactione scilicet scoti comitis sive qualibet alia et decimarum frugum
et nutrimentorum solutione. Et ut hoc salvum sit et stabile dicto claustro et ne a
Gerardo, filio meo, vel ab aliquo successorum meorum possit hec mea donatio
infirmari, presens scriptum feci conscribi in testimonium, sigillo meo sigillatum.
Datum et actum anno Domini MoCCo quadragesimo sexto, mense Maio, feria secunda
ante Urbani pape.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 1; het zegel, dat aan een uitgesneden strook
hing, is verdwenen.
Onuitgegeven, doch te vergelijken met Oork. Holl. I, no. 420 = Kluit no.
136; zie de volgende oorkonde. Vermeld in den ouden inventaris, onder
no. 29. (Bijdr. en Med. Hist. Gen. XXXIII, bl. 111.)
In dezelfde verzameliug van het Stadsarchief te Antwerpen, no. lbis, is een
bijna eensluidend stuk aanwezig. Er staat alleen: ordinis Cisterciensis,
i.p.v. ordinis sancti Victoris; en bij de bezegelingsformule: sigillis meo,
G. decani Suthbevelandie et domini Godefridi de Cruninge sigillatum.
Van de drie zegels aan uithangende staarten is slechts dat van Maelstede
in roode was over. Het is een zeer beschadigd rond ruiterzegel, waarvan
het wapen den dwarsbalk beladen met een St. Andrieskruis vertoont. Rs.:.....
FARDI......
Tegenzegel: wapenschild op tweekoppigen adelaar. Rs.: + WVLFARDI......
[STEDE?].)
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LX.
Wolfardus heer van Maelstede geeft aan het klooster Jeruzalem bij
Biezelinge vijftien gemeten tienden.
Juli 1248.
Ego Wolfardus de Malstede notum facio omnibus presens scriptum visuris, tam
posteris quam presentibus, quod ego contuli ob salutem anime mee et meorum
predecessorum quindecim mensuras decimarum jacentium in terra que dicitur
Vronland infra parrochiam de Capella priorisse et conventui claustri Jherusalem
prope Biselingen in perpetuum habendas. Si quando in dicta terra ad plenum recipi
non poterunt recipietur integritas earundem in latere versus orientem in terra que
dicitur Vervanendregt et ultra usque ad plenum. Et ut hec nostra collatio rata habeatur,
nee aliquatenus possit infirmari a Gerardo, filio meo, cum huic collationi mee
consensum adhibuerit, nec ab aliquo successorum meorum, presens scriptum feci
conscribi in testimonium prescriptis priorisse et conventui dicti claustri meo sigillo
roboratum. Actum anno Domini MoCCoXLVIIIo, mense Julio.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 2.
Aan uitgesneden strook een beschadigd rond ridderzegel in witte was; het
wapen vertoont een dwarsbalk, waarouerheen een Sint-Andrieskruis. Rs.:
+ S. WV....... ZEELANDIA. Tegenzegel: een schildje met evengenoemd
wapen, op tweekoppigen adelaar. Rs.: + WVLFARDI MILITIS..........)
Dit stuk werd, met enkele onjuistheden, naar bovenstaand origineel uitgegeven door
Kluit no. 149 en daaruit bij Van den Bergh I, no. 462.
Het wordt ook vermeld in den ouden inventaris onder no. 27 (Bijdr. en Meded.
Hist. Gen. XXXIII, bl. 112); het werd opgenomen in een vidimus van 1296 (Bijdr.
als voren, bl. 107.)
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LXI.
De officiaal van het bisdom Utrecht oorkondt den verkoop van
twee-en-zestig roeden lands onder Hontenisse aan de abdij Duins.
16 November 1256.
Universis presentes visuris L. officialis curie Traiectensis salutem in Domino.
Noveritis quod magister Walterus quondam domini Wulfardi bone memorie de
Zelandia militis clericusa) in presentia nostra constitutus vendidit ecclesie de Dunis
sexaginta et duas virgas terre iacentis in parrochia de Huntenesse in loco qui dicitur
Elvedic pro viginti solidis et octo denariis presentibus dominis J. de Hosnesse et O.
de Huntenesse presbiteris. In cuius rei testimonium litteras istas sigilli nostri munimine
fecimus roborari. Datum et actum anno Domini MoCCoLo sexto, feria quinta post
Martini hiemalis. Superscriptionem approbamus.
(Oorspr. perk. Archief abdij Duins, nu Groot Seminaric te Brugge, invent.
no. 876. Het zegel met uitgesneden strook afgescheurd.
In dorso: de septuaginta (sic) et duabus virgis terre quas nobis vendidit
magister Wouterkin de Hulst.
Onuitgegeven; niet bij Brom.)

LXII.
Floris, voogd van Holland, geeft het klooster Jeruzalem bij Biezelinge
acht gemeten tienden.
Middelburg, 24 December 1257.
Nos, Florentius tutor Hollandie, notum facimus universis presentes litteras inspecturis
quod nos, considerata neces-

a) Dit woord boven den regel ingevoegd.
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sitate sanctimonialium in Biselinge, quarum conventus Jherusalem nuncupatur,
eisdem octo mensuras decimarum, que vulgari ydiomate gemeten dicuntur, in terra
nostra de Vrolant, divine karitatis intuitu, liberaliter ac integraliter duximus
assignandum; eisdem proventibus a nobis et nostris heredibus in perpetuum pretaxato
conventui duraturis presentium testimonio litterarum. Datum apud Middelburg, in
vigilia nativitatis Dominice, anno Domini MoCCoLo septimo.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, Carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 3.
Uithangend een beschadigd rond ruiterzegel in witte was, met een leeuw
als wapenfiguur.
Rs.: + S........ VS. Tegenzegel: een wapenschildje met een leeuw. Rs.: +
FLOREN....... ANDIE.)
Naar bovenstaand origineel gedrukt bij Kluit no. 234, daaruit overgenomen door
Van den Bergh II, no. 35. Ook vermeld in den ouden inventaris onder no. 28. (Bijdr.
en Meded. Hist. Gen. XXXIII, bl. 112.)

LXIII.
Aleydis, voogdes van Holland en Zeeland, bevestigt het klooster Jeruzalem
bij Biezelinge in het tiendrecht, door heer Wolfardus de Maelstede
geschonken.
Handinge, 11 Juli 1258.
Nos, Aleidis, domina de Hayn(onia), tutrix Holl(andie) et Zeland(ie), notum facimus
universis quod nos, divine remunerationis intuitu, concessimus sanctimonialibus in
Beselinge ius decime, quod de iure debent habere in decimam, quam dominus
Wolfardus eis conscripserat, prout in littera dicti Wolfardi super hoc confecta plenius
continetur. In cuius rei testimonium presenti littere sigillum nostrum fecimus appendi.
Datum apud Handinge, anno
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Domini MoCCoLVIIIo, feria quinta post octavas Petri et Pauli apostolorum.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, Carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 4.
Aan uitgesneden strook een beschadigd zegel in gele was. De Voogdes te
paard met een valk op de hand. Rs.: + S...... DIE.
Tegenzegel: een wapenschildje vertoonende een leeuw. Rs.: +
CLAVISSIGILLI.)
Naar bovenstaand oorspronkelijk afgedrukt bij Kluit no 239, en daarnaar bij Van
den Bergh II, no. 45. Ook opgenomen in een vidimus van 1296 (Bijdr. en Meded.
Hist. Gen. XXXIII, bl. 107) en vermeld in den ouden inventaris onder no. 27 (Bijdr.
als voren, bl. 113.)

LXIV.
Arbitrale uitspraak ten behoeve der abdij Ter Does.
Mei 1264.
Universis presentes litteras inspecturis Johannes dictus Belard, Arnulphus frater eius,
Belardus frater eorundem, Willelmus Bertoen salutem et rei geste cognoscere
veritatem. Noverit universitas vestra quod cum Belardus, nomine cuiusdam filie
Ysekini et J. filii sui, cui dicta filia Ysekini contulerat omne jus quod ei competebat
ex morte patris vel bonis ipsius vel alio quocumque modo, ecclesiam de Thosan
impetisset super predictis et promisisset quicquid ipse de predictis omnibus faceret
componendo vel alias quocumque modo tales haberet predictos filium suum et filiam
dicti Ysekini quod illud firmiter observarent, tandem pro bono pacis nos Ar. et W.,
ex parte Belardi, et frater Salomon, monachus de Thosan, et frater H. magister de
Crabbendic, ex parte ecclesie predicte, et ego J. Belard, J. de Duvenhe, monachus,
et frater W. magister de Oesthof, loco unius pro utraque
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parte arbitri electi in causa predicta, examinatis cause meritis diligenter arbitrando
judicavimus quod nullum jus habuit vel habere potuit in predictis et quod dictus
Belardus nomine predictorum dictam calumpniam quitam clamaret et omne jus, si
quod ei quocumque modo competere potuit occasione predicta, abbati predicte
ecclesie resignaret et cum effestucatione werpiret, quod in presentia nostra fecit.
Insuper judicavimus quod predictum filium suum et dictam filiam Ysekini ad hoc
induceret quod predicta omnia eodem modo quita clamarent et numquam in posterum
super premissis dictam ecclesiam molestarent, quod et fecerunt et arbitrium nostrum
firmiter observare promiserunt. Hec omnia fecerunt spontanei et sine coactione dicto
Belardo clerico in tuitione quantum attinet ad hanc causam. In huius rei testimonium
presenti carte sigilla nostra una cum sigillis domini J. militis de Scoude et Danielis
dicti Vreet duximus apponenda. Actum anno Domini MoCCoLXo quarto, mense
Maio.
(Oorspr. perk. Archief abdij Ter Does, nu Groot Seminarie te Brugge,
invent. no. 965; van de vijf uithangende zegels in witte was zijn er vier
over.
Onuitgegeven.)
De Belardi zijn op Zuid-Beveland geen onbekenden; men zie hetgeen ik over hen
bijeenbracht op no. XII. Eveneens kennen wij reeds Willem Bertoen (X), heer Jan
van Scoudee (XXVIII), Daniël Vroet (XIX) en J. de Duvenhe monachus (XXIX).

LXV.
De abt van Sint Paulus te Utrecht geeft aan heer Pieter van Borselen
tienden in erfpacht.
16 Juni 1265.
Henricus Dei gratia abbas sancti Pauli Traiectensis universis presentia visuris salutem
in Domino sempiternam. Noverit universitas vestra quod nos decimas in
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Migkinne, videlicet tres partes decimarum ibidem quas Hugo, Henricus et Nicholaus,
filii Nicholai Muschet, sub annua pensione quinque marcarum et unius fertonis,
triginta solidis flandrensium legalium denariorum, qui in cotidiano fuerint usu, pro
marca conputandis, et preterea octavam partem eiusdem decime quam Wilhelmus
filius Hugonis filii Berge sub annua pensione trium fertonum et dimidii dicte monete,
septem solidis et sex denariis pro fertone qualibet conputandis, tenebant a nobis ad
liberam resignationem predictorum de consensu nostri conventus viro nobili domino
Petro de Bersalia, militi, concessimus a nobis et nostris successoribus tenendas,
recepto prius fidelitatis homagio ab eodem, ita quod idem milis sex marcas et
dimidium fertonem dicte monete singulis annis in festo beati Remigii nobis vel nostris
nuntiis quos pro pacto nostro colligendo miserimus sine contradictione qualibet
exhibebit ea condicione interposita si dictum pactum termino non persolvitur antedicto
extunc ipsa bona ad nos et ecclesiam nostram libere devolventur. Ipso vero milite
decedente filius eius vel filii legitimi vel si filium legitimum vel filios non relinquerit
vel si reliquerit et idem filius vel iidem filii sine liberis decesserint, filie eiusdem vel
filia legitima ipsi succedent in bonis predictis sub forma et condicionibus prenotatis
et homagio fidelitatis prestito heres huiusmodi successurus in signum recognitionis
marcam et dimidiam monete predicte, triginta solidis pro marca conputatis, nobis
vel nostris nunciis cum pacto debito exhibebit. Preterea idem miles quamdiu superstes
fuerit et eo viam universe carnis ingresso successor eiusdem legitimus in bonis
predictis nobis vel nostris nunciis apud Middelburg erit in una procuracione cene vel
prandii annis singulis obligatus. Ceterum omnia priora instrumenta super huiusmodi
decimis quibuscumque collata carere volumus robore firmitatis et denunciamus
presentibus non valere. In cuius rei testimonium presens scriptum sigillo nostro et
sigillo conventus nostri duximus roborandum. Datum anno Domini MoCCo
sexagesimo quinto, feria tertia post Odulphi.
(Oorspr. perk. Archief abdij Ter Does, nu
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Groot Seminarie te Brugge, invent. no. 987, met twee zegels in roode was
aan uithangende strooken; beiden beschadigd.
1o. Ovaal zegel. Zittende figuur. Rs.:....... PAUL.... TRA....
2o. Borstbeeld, figuur met beide handen een boek vasthoudend.
Onuitgegeven; niet bij Brom.)
In deel 34 dezer Bijdragen drukte ik (bl. 494) een oorkonde van het jaar 1267 af,
waarbij de gebroeders van Cruiningen verklaarden vier brieven, welke de Borselen's
betroffen en waarvan de inhoud is opgegeven, aan den abt van Ter Does in bewaring
te geven. In een noot voegde ik daaraan toe, dat alle vier stukken verloren waren.
Gelukkig vergiste ik mij; hierboven is althans het derde der vier oorkonden terecht
gebracht.

LXVI.
Uitspraak over een kwestie betreffende het land Albrantswaard, tusschen
het Klooster Ter Does en eenige heeren gerezen.
Klooster Noorddijk, 31 Mei 1266.
Universis presentes litteras inspecturis magister H. decanus sancti Salvatoris
Traiectensis et frater W. dictus Hardewust salutem et cognoscere veritatem. Noverint
universi quod cum inter abbatem et conventum monasterii beate Marie de Thosan
ex una parte et Hugonem dictum Vlamingh, Wissonem filium Symonis de Stavenesse,
Symonem filium Hugonis dicti Elewouds et Philippum filium Symonis ac eorum
complices ex altera de terra de Albranswerd suborta fuisset materia questionis tandem
post multas altercationes in nos super dicta questione pure et simpliciter sub pena
viginti librarum hollandensium a parte resiliente ab arbitrio parti observanti arbitrium
solvendarum compromittere curaverunt, promittentes sub pena premissa ratum habere
et firmum ac firmiter observare quicquid super premissa questione arbitrando
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seu amicabiliter componendo duxerimus ordinandum, nos vero ad petitionem partium
sussepta (sic) in nos huiusmodi arbitraria potestate sic ordinavimus quod H., Wis.,
Sy. et Ph. in proximo festo beati Remigii viginti quinque libras hollandensium abbati
et conventui supradictis plenarie sine qualibet contradictione persolvent et per hoc
erunt predicti H. et sui complices ab omni contractu de dicta terra inito inter ipsos
et conditionibus habitis super ipsa penitus absoluti. Renuntiaverunt etiam omni juri
quod habuerunt vel habere videbantur in dicta terra ex contractu et condicionibus
premissis. Si vero aliquid questionis forsan super premissis emerserit de voluntate
partium nostre decisionis penitus reservamus. In cuius rei testimonium et munimen
presentes litteras ego frater Willelmus sigillo domine mee abbatisse de Nordic quia
sigillo careo et ego magister H. sigillo proprio fecimus ad petitionem partium roborari.
Actum anno Domini MoCColx sexto, feria secunda ante Bonefacii episcopi, in
monasterio de Nordic.
(Oorspr. perk. Archief abdij Ter Does, nu Groot Seminarie te Brugge,
invent. no. 877. Fragment van een ovaal zegel in groene was aan
uitgesneden strook. Vrouwefiguur met kromstaf.
Onuitgegeven; vermeld Brom no. 1603.)
Frater Willem Hardevust wordt in 1267 vermeld (deze Bijdragen, deel 34, bl. 494.)
Het land Albrantswaard behoorde reeds in 1248 aan de abdij (Oork. Holl. I, no. 471)
en is te zoeken bij Roon en Poortugaal.
Hugo dictus Vlamingh is een onbekende; Wisso Simonsz. van Stavenisse was in
1281 erfpachter van het kapittel van St.-Pieter te Utrecht voor tienden te Zandijk (op
Walcheren), zie: Brom, no. 2020; Oork. Holl. II, no 438. Simon, zoon van Hugo
gezegd Elewouds, in 1273 pachter als voren voor tienden onder Emelisse (op
Noord-Beveland), zie Brom, no. 1772; Oork. Holl. II, no 259. - Vgl. ook: Verslagen
der Rijks Archieven, 1923.
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LXVII.
Deken en kapittel van St.-Pieter te Utrecht regelen de vererving der
tienden, welke heer Pieter van Borselen van hen in pacht houdt.
6 Juli 1267.
Decanus et capitulum sancti Petri Trajectensis universis presentes litteras inspecturis
salutem in Domino. Noverint singuli ac universi quod nos decimas nostras inferius
annotatas, videlicet decimam in Gapinghe que fuit Wilhelmi filii Johannis pro viginti
solidis hollandensium, decimam que fuit Wilhelmi filii Walteri pro triginta solidis
flandrensium, decimam in Bersalia apud Monstere pro undecim solidis et pro uno
denario, decimam que fuit Hugonis filii Michahelis pro quadraginta solidos, decimam
apud Tevewyc pro sexdecim solidis et pro octo denariis, decimam ibidem que fuit
Arnoldi pro novem solidis et tribus denariis, item decimam ibidem que fuit heredum
fratris Arnoldi pro viginti et duobus denariis, decimam apud Coudorpe pro quindecim
denariis, decimam in Sutbevelandia apud Clotinge pro novem solidis et duobus
denariis, decimam apud Goes pro sexdecim solidis, decimam apud ecclesiam Henrici
pro viginti et sex denariis flandrensium, et partem decime in Oistkerke pro pacto
proporcionaliter contingente domino Petro de Bersalia militis et filio suo seu filiis
suis legitimis post mortem suam et si ipsum dominum P. sine filio vel filiis legitimis
aut si filium vel filios post mortem suam reliquerit et ipsos sine liberis decedere
contigerit filiabus ipsius domini P. concessimus tenendas a nobis cuiusmodi pactum
nobis vel nunciis nostris singulis annis prestito iuramento in festo sancti Petri ad
vincula vel circiter persolvetur. In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo
ecclesie nostre dicto domino Petro tradidimus roboratas. Datum anno Domini MoCCo
sexagesimo septimo, feria quarta post translationem beati Martini.
(Oorspr. perk. Archief Ter Does, nu Groot Seminarie te Brugge, invent.
no. 1020. Het zegel
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met den uithangenden staart afgevallen. Onuitgegeven; vermeld Brom no.
1640 en Oork. Holl. II, no. 160.)
Het betreft hier het vierde der stukken bedoeld in de noot op no. LXV.
Wij leeren uit deze beide stukken een groot deel van het bezit van een der eerste
heeren van Borselen kennen, bezit, waaromtrent tot voor kort niets bekend was; men
zie onze opmerking te dier zake in het maandblad van het genealogischheraldisch
genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw,’ jaarg. XLV (1927), kolom 247.
Ook voor de geographische geschiedenis van Zeeland lijkt dit stuk niet zonder
belang.

LXVIII.
Graaf Floris V bevestigt voor het Klooster Jeruzalem bij Biezelinge de
schotvrijheid over zestig gemeten, door zijn vader aan dit klooster gegeven.
Ierseke, 13 Maart 1270 of 5 Maart 1271.
Florentius, comes Hollandie, universis presentes litteras inspecturis vel audituris
salutem. Cum dilectus pater noster, dominus Willelmus, Romanorum rex, dominum..
abbatem et conventum beati Bernardi, Cisterciensis ordinis, Cameracensis dyocesis,
de sexaginta mensuris terre, sitis in parochia de Score in Zuetbevelandia, ab omni
exactione et tallia, quod scot vulgaliter appelatur, exemerit, prout in litteris dicti
patris nostri super hoc vidimus contineri confectis, et dilecte in Christo.. priorissa et
conventus monasterii sancti Victoris in Biselinghe dictas sexaginta mensuras terre
contra prefatos.. abbatem et.. conventum sancti Bernardi legitime, prout nobis
intimarunt, comparaverunt, nos, inspectis devotionis sue meritis, cupientes dictum
monasterium in Bisenlinghe ob remedium et salutem anime patris nostri eadem gratia
supportari, ipsum ab omni scoto dictarum sexaginta mensurarum terre, prout dictum
scotum nos contingit, duximus eximendum. In
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cuius rei testimonium presens scriptum sigillo nostro fecimus communiri. Datum et
actum apud Ierske, anno Domini MoCCo septuagesimo, feria quinta post dominicam
qua cantatur Reminiscere.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 5. Het zegel, aan uithangenden staart,
verdwenen; aan dezen staart is met een speld een vrij goed bewaard zegel
van de voogdes Aleyd, in witte was, bevestigd. Het behoort er natuurlijk
niet aan thuis.)
Dit stuk werd opgenomen in een vidimus van 1305 (Bijdr. Hist. Gen. XXXIII, bl.
107) en daarnaar door mij afgedrukt (Bijdr. als voren, bl. 99-100); ook vermeld in
den ouden inventaris onder no. 31 (ibid., bl. 113.)

LXIX.
Verschillende Zeeuwsche edelen geven het klooster Jeruzalem bij
Biezelinge een visscherij in het ambacht Vlake.
13 Augustus 1271.
De gestis hominum grandis emergeretur calumpnia, nisi rerum oblivio per scripture
memoriam offerretur. Innotescat igitur tam presentibus, quam futuris quod dominus
H. et dominus W., fratres de Crunineghe, milites, Johannes de Maelstede et frater
eius Gerardus ac W., filius domini Theoderici, viri nobiles, claustro de Jerusalem
iuxta Bieselinghe pischaturam, que vulgariter dicitur paetlincsete, in Vlaekeliedeslues
et per totum officium de Vlaeke propria voluntate et consensu in elemosinam pura(m)
propter d... m o(b)tulerunt imperpetuum possidendam. Ne autem super hiis posset
ab aliquibus in posterum attemptari calumpnia predicti viri nobiles dominus H.,
dominus W., milites, Johannes et frater eius Gerardus, W. filius domini Th., huius
cognitionis testimonium cum appensione sigillorum suorum ratificare voluerunt.
Datum et pronunciatum anno Domini MoCCo
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septuagesimo primo, feria quinta ante assumptionem beate Marie virginis.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 6.
Een zegel in witte was, aan uithangenden staart over. Rond zegel, met een
wapenschild, gelegd op een adelaar; wapen: een dwarsbalk, waaroverheen
een St. Andrieskruis.
Rs.: + SIGI..... IS DE MAE.. TEDE. Onuitgegeven.)
Vermeld in den ouden inventaris onder no. 26 (Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXXIII,
bl. 113.)

LXX.
Graaf Floris V van Holland geeft het klooster Jeruzalem bij Biezelinge
schotvrijdom over tweehonderd gemeten lands.
Middelburg, 23 Juli 1276.
Florentius, comes Hollandie, universis presentes litteras inspecturis salutem et noscere
veritatem. Cupientes monasterium situm iuxta Bieselinghe et personas in ipso
habitantes, ut adeo ferventius divino officio insudare elaborent, gratia prosequi
speciali ipsum abhinc deinceps quoad ducentas mensuras terre, quas habet ad presens
vel in posterum procurante Domino adepturum existat, ab omni scoto annualis nostre
precarie duximus eximendum, mandantes universis et singulis scultetis, in quorum
officiis dicta terra iacet, ut a nunc in posterum nullum scotum ratione dicte precarie
a dicto monasterio quoad summam ducentarum mensurarum terre, prout supra est
expressum, recipiant vel requirant, verum ipsum monasterium predictum quo ad hoc
liberum habeant et exemptum. In cuius rei testimonium et munimen presens scriptum
sigillo nostro fecimus communiri. Actum apud Middelborgh,
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in crastino beate Marie Magdalene, anno Domini millesimo CCo septuagesimo sexto.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 7; naar dit origineel reeds gedrukt door
Kluit, Historia Critica, no. 278 en hieruit weder overgenomen door de
Fremery, Supplement Oorkondenboek, no. 186. (Oork. Holl. II, no. 318
in regest.)
Aan uithangenden staart een rond jonkerzegel in roode was, vertoonende
den graaf te paard, een vogel op de linkerhand houdende. Rs.: .....
FLOR.N.. COMITIS......
In dorso teekende een 14e eeuwsche hand aan dat de gemeten gelegen
waren in Schore, Clotinghe, Capella et alibi.)
Het stuk ook vermeld in den ouden inventaris sub no. 25 (Bijdr. en Meded. Hist.
Gen. Utrecht, XXXIII, bl. 113) en opgenomen in een vidimus van het jaar 1290
(oorspr. Antwerpen, als boven, no. 11.)

LXXI.
Deken en Kapittel van St.-Pieter te Utrecht hechten hun goedkeuring aan
den verkoop van tienden te Monsterhoek door de gebroeders van
Kattendijke aan Ter Does gedaan.
18 Maart 1277.
Universis presentes litteras inspecturis Ghiselbertus Dei gratia decanus totumque
capitulum sancti Petri in Traiecto salutem in Domino sempiternam. Noverit universitas
vestra quod nos approbamus, ratificamus et confirmamus emptionem sive
redemptionem pro certa pecunia ac persoluta factam a religiosis viris abbate et
conventu beate Marie de Thosan, Cysterciensis ordinis, Tornacensis dyochesis, erga
Florentium et Wlphardum de Cathendic fratres de omni decima terraram curtis sue
site in Zudbevelandia,
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que dicitur Monsterhoec, in quarum decimarum perceptionem predicti Florentius et
Wlphardus neenon et Johannes de Husden et Adelisa uxor eius, filia Egidii de
Cathendic, laici, actenus (sic) extiterunt. Nichilominus ipse Johannes de Husden et
Adelisa uxor sua, una cum predictis duobus fratribus, Florentio ac Wlphardo, omne
jus percipiendi decimas quod in predicta terra de Monsterhoec habuerunt vel habere
potuerunt in prefatam ecclesiam de Thosan ab ipsa perpetuo libere possidendum
nobis presentibus totaliter transtulerunt. Nos igitur ob favorem ecclesiastice libertatis
necnon et ordinis Cysterciensis dictam decimam prefatis abbati et conventui de
Thosan concedimus perpetuo possidendam pro recognitione seu pacto quod ratione
dicte decime a memoratis Florentio et Wlphardo, Johanne de Husden et Adelisa
uxore eius, recipere consuevimus annuatim, videlicet pro novem solidis et quatuor
denariis novorum flandrensium deinceps a sepedictis abbate et conventu apud prefatam
curtem annis singulis ad vincula sancti Petri nostris certis nunciis a capitulo nostro
ad hoc destinatis perpetuo persolvendis. In huius rei testimonium et munimen
presentem cartam prefate ecclesie de Thosan sigillo capituli nostri tradidimus
roboratam. Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, mense
martio, feria quinta post Judica me.
(Oorspr. perk. Archief Ter Does, nu Groot Seminarie te Brugge, invent.
no. 1158. Aan uithangenden staart een rond zegel in groene was.
Borstbeeld van St. Pieter met sleutel. Rs.: + S* SPETRUS. A...... S.
Onuitgegeven; vermeld de Fremery, in de noot op no. 191, en Brom no.
1861.)
Met deze oorkonde zijn te vergelijken de stukken, afgedrukt bij De Fremery, nos.
191 en 192, en dat, vermeld Brom no. 1862 (Oork. Holl. II. no. 310). Vgl. no. XLIII.
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LXXII.
Graaf Floris V beveelt zijn tollenaars de abdij Ter Does vrij te laten gaan.
Juni 1279.
Florentius comes Hollandie universis theloneariis in comitatu suo constitutis salutem
in Domino. Cum dilecti nostri abbas et conventus ecclesie beate Marie de Thosan
cum omnibus bonis ad ipsos spectantibus per indulta sibi a progenitoribus nostris
necnon et a nobis privilegia a theloneo et omni exactione sint exempti, vobis singulis
ac universis mandamus et precipimus quatinus quotienscumque et ubicumque fratres
prefate ecclesie bona sua ad usus proprios necessaria per comitatum nostrum eundo
vel redeundo transvexerint ipsos cum bonis suis sine exactione alicuius thelonei
transire libere permittatis presentium testimonio litterarum. Datum anno Domini
millesimo ducentesimo septuagesimo nono, mense Junio.
(Oorspr. perk. Archief abdij Ter Does, nu Groot Seminarie te Brugge,
invent. no. 362. Het zegel met de uitgesneden strook verdwenen.
Onuitgegeven.)
Invent. no. 363 is vidimus van voorgaande oorkonde, gegeven in Sept. 1307 door
Henricus, abt van O.L.V. te Middelburg, Petrus van Dordrecht, kanunnik van St.-Pieter
te Utrecht, en den deken der Christenheid van Zuid-Beveland.

LXXIII.
De abdis van het klooster Jeruzalem bij Biezelinge verzoekt eenige nonnen
in het convent weder te keeren.
18 September 1280.
Y. divina permissione abbatissa claustri de Jerusalem supra Bieselinghe, Traiectensis
dyocesis, ordinis sancti Victoris Parisiis, dilectis suis Beatrici de Everinghe,
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Catarine de Coudekerke, Adelise de Score, Ennen (?) Dierwigi de Hoedekinskerke,
monialibus, salutem in vero salutari. Vobis in virtute sancte obediencie et quantum
possumus ex offitio et potestate iurisdictionis ad offitium nostrum spectantis
auctoritate domini episcopi Traiectensis precipiendo mandamus quatinus ad claustrum
vestrum, ubi piam professionem feceritis non infra festum beati Remigii proximum
venturum diligenter reaccedere studeatis et ibidem sacras orationes divinum servicium
cermoeniorum compleatis, tantum in hiis facientes ut in vobis non requirimus
canonicam ultionem. Ne super hiis posset in posterum attemptari calumpnia presens
scriptum sigillo nostro et cum appensione sigillorum domini Arnoldi, investiti de
Crunincghe, necnon Arnoldi de Everdeisdike, presbiterorum, duximus roborandum.
Datum anno Domini CCoLxxxo, feria quarta post Lamberti.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 8. Een rond zegel aan uithangende strook
over; het vertoont een geklaverd kruis.
Rs.: + S.... I-PRESB.. ER...
Onuitgegeven.)
Arnold, pastoor van Everdeisdike, bezegelt in 1271, 1272 en 1281 oorkonden voor
Jeruzalem (deze Bijdragen, deel 33, bl. 101, 102 en 103).
Voor de in deze oorkonde genoemde nonnen, zie t.a.p. bl. 96, noot 1; zij verbleven
dus blijkbaar naar het inzicht der abdis te lang te Antwerpen, waar zij een
dochterklooster waren gaan inrichten.

LXXIV.
Graaf Floris V beveelt de abdij Duins tolvrij te laten.
8 Maart 1282.
Nos Florentius comes Hollandie universis dominio nostro subiectis salutem. Cum
fratres ecclesie de Dunis a predecessoribus nostris per privilegia eisdem concessa
per totum
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terram nostram ab omni theloneo, exactione et passagio, tam per aquas quam per
terras, cum omnibus rebus suis transeundi liberam habent facultatem, auctoritate
presentium omnibus et singulis vobis firmiter inbibemus ne dictis fratribus super
privilegiis ostendendis gravamen aliquod vel molestiam inferatis, sed eosdem cum
rebus suis ab omni exactione liberos et immunes per vos transire permittatis, scientes
quicumque contra hanc inhibitionem nostram dictos fratres molestare presumpserit
quod offentionem nostram graviter sunt incursuri. Datum dominica qua cantatur
Letare Jherusalem, anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo primo.
(Oorspr. perk. Archief abdij Duins, nu Groot Seminarie te Brugge, invent.
no. 367; het zegel met de uithangende strook verdwenen. Aldaar inv. no.
368 een vidimus van voorgaande oorkonde.
Onuitgegeven.)

LXXV.
Heer Jan van der Maelstede geeft het klooster Jeruzalem bij Biezelinge
uitstel van betaling van schot.
30 Mei 1282.
Universis presencia visuris vel audituris dominus Johannes de Malstede miles salutem
in Domino sempiternam. Noverint universi quod nos abbatissam de Jerusalem et
eius conventum ab omni scoto terre iacentis in Score pertinentis ad eius claustrum
proclamamus quitam usque in diem sabbati anni incarnationis Domini
MoCCoLXXXIIo, sabbati supple (?) post Benedicta sit sancta Trinitas. Et ut hoc
firmum sit et stabile presens scriptum nostro sigillo duximus roborandum. Datum
anno predicto et die eodem predicto.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 9. Zegel verdwenen.
Onuitgegeven.)
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LXXVI.
Ymaina, weduwe van heer Henric gezegd Bartouds, oohkondt eenige
testamentaire beschikkingen van wijlen haar echtgenoot, ten behoeve van
het klooster Jeruzalem genomen.
20 Juni 1282.
Universis presentem paginam inspecturis Ymaina, quondam uxor domini Heinrici
dicti Bartouds, militis, salutem et scire veritatem quod tres libras flandrens. veteris
monete claustro de Bieselinghe pure propter Deum in elemosinam rite legavit,
distinguendo pecuniam in hunc modum: presbitero in claustro celebranti quadraginta
solidos, conventui viginti solidos ad pitantiam in die anniversarii ipsius Ymainc.
Item dedit ecclesie de Score duos solidos, spiritui sancto ibidem tres solidos, ecclesie
de Vlaeke duos solidos, ibidem spiritui sancto tres solidos, capellanie in Capella
quinque solidos, hospitali in Cloethinghe quinque solidos, sancto spiritui in
Cloethinghe decem solidos, ecclesie de Abbenkerke duos solidos, spiritui sancto
ibidem tres solidos, ecclesie in Everdeisdike duos solidos, spiritui sancto ibidem tres
solidos, ecclesie de Capella quinque solidos. Istam vero elemosinam dicta Ymaina
super quatuordecim mensuras terre, parum maius vel minus, iacentis in parrochia de
Nissa, assignavit super aquam que vocatur Scoude, ex utraque parte, in terra que
vulgariter dicitur Hughescoislant et Neghenemete; terram istam Ymaina bene compos
sue mentis et capax rationis volontarie et de sua sponte dedit claustro de Jerusalem
iuxta Bieselinghe libere et quiete possidendam ac sine dilatione aliqua cum
usufructibus. Arripiendam super eo quod abbatissa et conventus dicti claustri in piis
locis ante distinctis et personis infrascriptis elemosinam singulis annis inperpetuum
solvere promiserunt, addita tali condicione: si dictam terram quoquo modo seu aliquo
infortuaio permeare contigerit, elemosina in dictis locis et personis proportionaliter
minorabitur subtrahendo. Ne autem ulli hoc fiat in dubium vel in posterum super hiis
posset attemptari calumpniam presens testimonium cum appentione
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sigilli sui proprii duxit roborandum. Datum anno Domini MoCCoLXXXo secundo,
in crastino Trinitatis.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelingen
en Antwerpen, 1246-1506, no. 10. Aan uitgesneden strook een langwerpig
zegel in groene was, vertoonende een staande vrouwefiguur met aan elke
zijde een wapenschildje. Links: een dwarsbalk; rechts: drie palen, en een
vrijkwartier beladen met een zes-puntige ster. Rs.: + S - DO.... AI...
DE-BERSELE. Rond tegenzegel met wapenschild, waarop een leeuw, naar
links (herald.) gewend. Rs.:.... YMAINE DE..... EDE.
Onuitgegeven.)
Wij leeren hier een lid van het geslacht van Borselen kennen, dat mij bij mijn studie
over dit onderwerp (zie het aangeteekende bij no. LXVII) nog onbekend was.
Zij was weduwe van heer Henric gezegd Berthout, uit het bekende Brabantsche
geslacht. Hij wordt o.m. in 1269 genoemd als broeder van Wouter B., heer van
Mechelen, en als oom van Wouter's dochter Sophia, echtgenoote van Hendrik, heer
van Breda (A.R.A. Brussel, charters van Brabant, no. 88).
Deze oorkonde is voor de kennis van kerkelijk Zeeland in 1272 van gewicht.

LXXVII.
Afstand van leen in Saaftingen ten behoeve van den graaf van Vlaanderen.
Hulst, 4 April 1294.
Alaert van Zomergheem, Arnout Belaert, Diederic Bortoenszone, Arnout Belaertszone
ende Jan Coelszone, tsgraven manne van Vlaendren, maken cont ende kenlic allen
denghenen, die dese lettre zullen zien of hoeren lesen, dat Ghiselbrecht Domaeszone
ute Rielant ende ziin wiif quamen vor ons, ende droeghen up Gielise van den Houte,
baeliu in tSaeftinghe, bi wette ende vonnesse, al
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dat leen ende al dat recht, dat dese vorseide Ghiselbrecht houdende was in tSaeftinghe
van onsen here den grave van Vlaenderen, ende dat tote ons heren boef tsgraven van
Vlaenderen. Ende die vorseide Ghiselbrecht dede vor ons al dat men sculdich es te
doene, daer men leens buten zal gaen, des vorseits leens ute te ghane. Ende was
ghewiset bi wette in ons heren tsgraven anden1). Ende Wolfaert ver Dierwiven zone
ende Jan Olenzone ziin borghen up al haer goet, des vorseits Ghiselbrechts dit vorseide
leen vri ende claer van alre kalaengen ende scadeloes onsen here den grave van
Vlaenderen te houdene. In kenlicheden van al desen ebben wi vorseide manne dese
lettre ghezeghelt met onsen zeghelen. Dit was ghedaen tHulst, in ser Boidin Bloems
hues, int jhaer van den incarnatione ons Heren als men screef dusentich tueondert
ende drie ende neghentich, des Zondaechs vor Palmezondaech.
(Oorspr. perk. met vijf zegels, aan uithangende strooken, in het
Staatsarchief te Gent (de Saint-Genois. Inventarie analytique des chartes
des Comtes de Flandre, no. 715.
Zegels: Wapen een Sint-Andrieskruis, en een ingehoekte schildzoom.
1. Rs.: ALARDI DE ZOMERGHEM.....
2. Beschadigd. Wapen een lelie.
Rs.:.... OLDI.......
3. Een vogel, staande, naar links gewend.
Rs.: + S'DIEDERIC-F-BARTONS
4. Een klimmende leeuw, naar links gewend.
Rs.: + S'ARNOLDI F. BELAR....
5. Verloren.
Onuitgegeven.)

1) Sic.
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LXXVIII.
De gebroeders van Maelstede bevestigen een gift van tienden, door hun
grootvader Wolfardus aan het klooster Jeruzalem bij Biezelinge gedaan.
Juli 1295.
Universis presentia visuris Johannes, Wulfardus, Lodewicus et Walterus, filii domini
Johannis militis et domini de Maelstede, salutem et noscere veritatem. Noverint tam
presentes, quam futuri quod nos litteras illustris viri domini Wulfardi militis et domini
de Maelstede, nostri proavi, de decimis iacentibus in terra que dicitur vroenlant, infra
parrochiam de Capella, vidimus. Quas decimas ob salutem anime sue et
predecessorum suorum contulit priorisse et conventui claustri Jherusalem prope
Bieselinghe in perpetuum possidendas. Unde dominus noster Johannes miles et
dominus de Maelstede lesam habens conscientiam in dictis decimis, sicut dictum est
ab avo suo collatis, compos sue mentis et rationis dictas decimas, sicut avus suus
contulerat, sic pro parte sibi contingente quas minus juste possederat et occupaverat
dictis priorisse et conventui in restitutionem ob remedium anime sue et predecessorum
suorum contulit et donavit perpetuis temporibus possidendas. Nos vero prefate patris
nostri, domini Johannis de Maelstede, donationi et collationi dictarum decimarum
assensum prebuimus et prebemus. In cuius rei testimonium presentibus litteris ob
remedium animarum nostrarum et ad perpetuam memoriam sigilla nostra duximus
apponenda. Datum anno Domini MoCCo nonagesimo quinto, mense Julii.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 12. Twee zegels aan uithangende staarten
verloren.)
Ook opgenomen met enkele varianten, in een vidimus van 1296, en daarnaar
afgedrukt: Bijdr. en Meded Hist. Gen. Utrecht XXXIII, bl. 106. Dit origineel ook
vermeld in den ouden inventaris onder no. GG, t.a.p. bl. 113.
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LXXIX.
Graaf Jan I vidimeert het door zijn vader graaf Floris V, dd. 23 Juli 1276,
ten behoeve van het klooster Jeruzalem bij Biezelinge gegeven stuk.
13 Augustus 1297.
Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, feria tercia post
Laurencii.
(Oorspr. perk. Stadsarchíef Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 13. Aan uithangende strook in roode was
het goed bewaarde ruiterzegel van graaf Jan I met een geheel intact
tegenzegel.
Onuitgegeven.)
Reeds vermeld: Kluit, Historia critica, no. 278. en in den ouden inventaris, sub no.
25 (Bijdr. Med. Hist. Gen. Utrecht, XXXIII, bl. 114).

LXXX.
Graaf Jan I bevestigt de schotvrijdom van het klooster Jeruzalem.
Zandenburch, 2 Mei 1299.
Wi, Jan, grave van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieselant, doen u te wetene
den scouten van Zuutbevelant, daer de nonnen van den cloester te Bieselinghe lant
onder legghende hebben, dat ons die voerseide nonnen gheclaghet hebben dat ghi se
panden wilt om afterstellich scot boven alsulke vrihede, alse zij hebben van onsen
here, onsen vader, daer Ghot de ziele of hebben moete, ende si betoeghen moghen
met sinen openen letteren, ende wie den voerseiden nonnen verniewet hebben.
Waeromme dat wi u ombiden dat ghi dien voerseiden nonnen onghepant ende
onghemoyt lat (sic), ende is dat ghi hier bovena) iet up hem iet te segghen

a) Er staat: beven.
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hebt, coemt voer ons, wi sullen u al recht van hem doen hebben. Ende weet: eist dat
ghi se hier boven moyt, dat wyt an u sullen verhalen alsoe dats hem een ander hoeden
sal den voerseiden nonnen thare te nemen buten redene. Dese brief was ghegheven
int jaer ons Heeren M.CC. neghen ende neghentich, des anders daghes na Meydaghe,
te Zandenborch.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 14. Aan uitgesneden strook een geschonden
zegel in groene was. Rond zegel met wapenschild, waarin een leeuw, op
een adelaar gelegd. Rs.:.... ANDIE.
Onuitgegeven.)
Ook vermeld in den ouden inventaris sub no. 25 (Bijdr. Med. Hist. Gen. Utrecht
XXXIII, bl. 108).

Nalezing.
Hier volge nog een overzicht van de overige oorkonden, welke in het
Stadsarchief te Antwerpen, in het carton Victorinnen, bewaard worden.
Graaf Willem III verpacht aan het klooster Jeruzalem onder Biezelinge
vijftien gemeten tienden, liggende onder Kapelle.
Middelburg, 4 April 1316.
Wi Willaem, grave van Henegouwen, van Holland, van Zeland, ende here van
Vrieseland, maken kond ende kenlike allen denghenen, die dese letteren sullen sien
jof hoeren lesen, dat wi omme Goeds willen der priorinnen ende den ghemeenen
convente van den cloister van Jherusalem bi Bieselinghe verliend hebben ende
verlienen met desen brieven tote vieftien ghemete tienden toe, legghende in dat land
bi den prochien van Capelle, dat men hiet tvroenland, ende in veren Avendricht, na
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der manieren van seren Wlfaerds brieve van der Maelstede, die zi darof hebben,
oweliken te besitten ende te behouden horen cloister voirseit om eenen jaerlixen
pacht van drien scellinghen ende neghen penninghen hollanschen, die si ons jof onsen
rentemeister van Zeeland jaerlix betalen sullen te ingaende oechste, zonder alrehande
arghelist. Ende hierbi zullen si in desen cloister ons vaders, heren Jans, onser moeder,
veren Philippen, ons broeders, heren Jans, ende onser ander voervorders ghedenken
haren zielen, ende hare jareghetide doen, ende voer ons bidden ende in haren
bedinghen ghedenken. In orkonde desen brieve beseghelt met onsen zeghele.
Ghegheven in Middelborch, up den Palmensondach int jaer ons Heren MoCCCo ende
vieftiene.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 15.
Aan uitgesneden strook een fragment van een zegel in groene was over,
vertoonend een gevierendeeld wapen liggend op een adelaar; geen
tegenzegel.
Onuitgegeven.)

Testamentaire beschikking van juffr. Sara, non te Biezelinge, betreffende
zekere landerijen.
13 Augustus 1346.
Jan Arnoutssone, cureit van Dordrecht, Ysenoud Willemssone, capellaen ter Capellen,
Willem Claissone, capellaen in die capelle van Byezelinghe, ende Costyn Gillessone,
capellaen in den cloester van Byeselinghe, maken cont allen luden met deser
jeghenwordigher lettren dat joufrouwe Sare, nonne in den voerseiden cloester, Pieter
ser Janssoens dochter, die men hiet Pieter ver Sarcensone, machtich ende wetende
haerre zinne voer ons verliede dat die twe ghemete lants, luttel min of mee, die hare
gaf Pieter, hare vader voerseit, in zinen levene, die gheleghen sijn in Wissenkerke
in Zuutbevelant, ende vermanghelt worden bi consente ende oerlove der priorinnen
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ende des covents, die in diere tijt waren, ende bi toedoene ende hulpe oude Ewouts
van den Score ende anders joufr. Saren vrienden, om dardalf ghemet lants luttel min
of meer, die nu gheleghen sijn in Cruninghe, in den ambochte heren Arnouds van
Cruninghe, binnen desen vieren ghemarken: Ghertruud Andries an der oostzide; ant
zuutende die selve Ghertruud met eenen zoec weghe, an die westzide Cateline Hannen
ende ant noordende dat ee (?) ghesprinc, dat loopt tusschen den Score ende Cruninghe,
in deser manieren: dat na joufr. Saren doot voersz. die eene helft van desen voersz.
lande die cloester behouden sal ewelike in vrijen eyghendoeme metten jaerghetide
Pieters haers vader voersz. ende dander helft sal comen an Pieters haers vader
wittachtich arfnamen. In kennessen der waerheit so heb wi Jan, Ysenoud, Willem
ende Costijn, voernoemde papen, dese open lettre beseghelt met onsen zeglen
wthanghende, tsondaghes na sente Lauwereinsdaghe, om die bede joufr. Saren voersz.,
in den jare ons Heeren MoCCCo sesse ende viertich.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 16; met vier zegels aan uithangende
staarten.
Onuitgegeven.)

13 Mei 1368.
(Ghegheven up sente Servaesdach int jaer ons Heren MoCCCo achte ende
tsestich.)
Willem Willemssone, Willem van Gagheldonc en Bertelmeus Janssone, schepenen
in Capelle-ambacht, oorkonden dat voor hen kwam Pauwels Aelbaertssone, die jcfr.
Lysbette, priorin van Biezelinge, gaf vier gemeten, liggende achter de kapel in Symons
ambacht van Brueelis.
(Oorspr. perk. Stadsarchief Antwerpen, carton Victorinnen te Biezelinge
en Antwerpen, 1246-1506, no. 17; met drie schepenzegels in groene was
aan uitgesneden strooken.
Onuitgegeven.)
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20 Januari 1507.
Pieter Gilliszone, vicedeken, Adriaen Jacobsz., Adriaen Jansz., priesters, canonieken
met den ghemeenre heeren van den capittel van der collegiaele prochikerke van der
Capellen in Zuytbevelandt, oorkonden de stichting van missen door vrouwe Cornelia
Jacobsdochter van Berghen, vrouwe en priorinne des eerwaerdich convents van
Jherusalem.
(Oorspr. als boven, no. 18; met het kapittelzegel in groene was, aan
uitgesneden strook.
Onuitgegeven.)
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Verklikkers-rapporten over Antwerpen in het laatste kwartaal van
1566,
medegedeeld door A.A. van Schelven.
Het moge wat vreemd klinken, niettemin is het 't beste het maar dadelijk eerlijk te
zeggen: men zal in de hier te publiceeren stukken niet veel nieuws vinden. Wij zijn
over den gang van zaken te Antwerpen in de laatste maanden van 1566 over het
algemeen goed ingelicht. Wie Felix Rachfahl's Wilhelm von Oranien und der
Niederländische Aufstand, Bnd IIn (Halle a.d S. 1908) S. 769-841 doorleest, vindt
daar bijv. een relaas, dat niet veel leemten heeft. En wie van de litteratuur tot de
bronnenpublicaties doordringt: Gachard's verschillende Correspondance's - om maar
niet meer te noemen - dreigen hem eerder te overstelpen, dan in den steek te laten.
Het is werkelijk haast uitgesloten, dat een nieuwe publicatie daar iets wezenlijks aan
zou kunnen toevoegen. En deze d'Auxy-documenten zouden daar nog wel het
allerminst toe in staat zijn. Want tot dusver onbekend zijn zij ook al niet. Van der
Essen, die ze in de Archives farnésiennes te Napels gevonden heeft, gaf er immers
zelf een uitvoerig overzicht van, dat behalve ten aanzien van een paar kleinigheden
zoowel volledig als nauwkeurig mag worden genoemd1).
En toch leek het mij niet overbodig die stukken bovendien ook nog eens in extenso
te doen afdrukken. Twee redenen zelfs hebben gemaakt, dat ik het initiatief daartoe
heb genomen.

1) Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bnd. XII (1914), S. 152-234, vooral
S. 173 ff.
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De eerste daarvan is deze: dat zij ons in zoo nauwe aanraking brengen met een, uit
den aard der zaak maar weinig bekende en toch zeer belangrijke wereld, als de
Antwerpsche verklikkerswereld is geweest.
Dat de Brusselsche autoriteiten zich van spionnen bedienden, om op de hoogte te
komen van de denkbeelden en plannen, die er leefden onder de aanhangers van het
steeds groeiend verzet tegen hun dwangmaatregelen, wisten wij. De contador Alonso
del Canto en fray Lorenço de Villavicencio, welke laatste in 1563 en daarna in 1565
nog weer eens een speciale onderzoekingsreis naar de Nederlanden maakte1), stonden
als zoodanig reeds vele tientallen jaren te boek2). En het rapport van Johan Mepsche
over hetgeen er in den jare 1567 in de Geuzenherberg ‘de gulden Fonteyne’ te Emden
voorviel, had ons er zelfs al een bijzonder duidelijken indruk van gegeven3). Maar
eerst recht ontsloten is ons deze wereld toch door de publicaties van Van der Essen,
waardoor mannen als Géronimo de Curiel en Philippe d'Auxy gestalte voor ons
kregen4). Echter ook zoo kregen wij nog niet duidelijk te zien op welke manier zoo'n
spion van dag tot dag5) zijn doel trachtte te bereiken, hoe hij zijn

1) Zie over hem Poullet, Correspondance de Granvelle, I (Brux. 1877), register in voce, vooral
p. 13 n. 3. Zijn papieren bevinden zich te Simancas; Gachard heeft ze echter destijds, bij zijn
bezoek aan de archieven daar, niet ingezien; vgl. Gachard, Correspondance de Phillippe II,
I (Brux. 1848), p. XLIV.
2) M.L. van Deventer, Het jaar 1566, ('s-Grav. 1856), blz. 27 n. 1.
3) Zie J. van Vloten, Nederlands opstand tegen Spanje in zijn eerste wording en ontwikkeling
(1567-1572), I (Haarlem 1858), Bijl. XV.
4) L. van der Essen, Episodes de l'histoire religieuse et commerciale d'Anvers dans la seconde
moitié du XVIe siècle. Rapport secret de Géronimo de Curiel, in Bulletin de la Commission
royale d'histoire LXXX (1911) p. 321 sv.; Dez., De politieke verklikkerij in de handelswereld
te Antwerpen, in Handelingen van het Tweede Vlaamsche Philologencongres (1913), bladz.
70 vv.
5) Blijkens het postscriptum van brief II is een stuk van het begin van de briefwisseling van
d'Auxy aan de Landvoogdes verloren gegaan, niettegenstaande de data, waarop hij schreef,
reeds nu vrij dicht bij elkaar liggen.
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inlichtingen won en met behulp van wat voor menschen zijn gegevens door hem
werden verzameld. En eerst als wij dat bereikt hebben, raken wij toch ten aanzien
van eenig tijdperk, en ten aanzien van de toestanden en de menschen daaruit het
levende leven! Welnu, het middel om ons daar te brengen, hebben wij alleen in de
lectuur der rapporten zelf!
En dan! De analyse en het systematiseeren van den inhoud van zulk een
brievenverzameling, als waaraan Van der Essen ons heeft geholpen, heeft zeker
groote waarde! Het historische bedrijf kan zelfs niet anders dan dien weg inslaan,
zal het het eigenlijke van zijn taak vervullen: de veelheid der feiten samen te trekken
tot een schets van de het geheel beheerschende lijnen. Maar er gaat bij deze werkwijze
toch ook onherroepelijk iets verloren! De geur der gebeurtenissen en uitingen raakt,
als deze in het reageerbuisje worden gebracht, zoek. Wie de moeite neemt deze
brieven door te lezen, krijgt nog iets meer dan mededeelingen en overwegingen. Hij
leeft de spanning, die toen in de Scheldestad moet hebben geheerscht, mee; hij voelt
tusschen d'Auxy's zinnen de bewogenheid der gemoederen, zoowel van Roomsch
als on-Roomsch, hangen.
Het gewone inleiderswerk - biographische bijzonderheden omtrent den schrijver
der te publiceeren stukken geven en een beschrijving bieden van het manuscript,
waarin zij te vinden zijn1) - behoef ik ten aanzien van de onderhavige
d'Auxy-correspondentie wel niet te ver-

1) Het hs. zelf heb ik er niet van gezien. De Italiaansche regeering maakt bezwaar tegen
verzending van archivalia naar het buitenland. De fac-similé's, waarnaar ik dus werken moest,
waren echter zeer goed.
In de fascio 1647 der Archives farnésiennes te Napels, waarin de brieven (‘Originaux
autographes’) te vinden zijn (vgl. A. Cauchie et L. van der Essen, Inventaire des archives
farnésiennes (1911), p. 195) liggen zij niet in chronologische volgorde. Om licht begrijpelijke
redenen wijzigde ik dit.
Andere stukken, op d'Auxy betrekking hebbende, zijn nog in de fasci 76, 1705 en 1706 te
vinden; zie Vierteljahrschrift, a.a.O., S. 173 Anm. 2, 174 Anm. 2, 178 Anm. 2.
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richten. Wie er belang in stelt kan in de reeds meermalen genoemde publicatie van
Van der Essen in het Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte bijna
alles vinden wat hij verlangt. En ten aanzien van een paar punten, waarover daar niet
wordt gesproken - bijv. de vraag, waarom d'Auxy's relatie met de Landvoogdes eerst
in November 1566 begint1), niettegenstaande hij reeds sedert 1538 te Antwerpen
verblijf hield; of de andere: waarom zijn briefwisseling einde 1566 plotseling een
einde neemt, niettegenstaande het nog tot minstens half 1567 geduurd heeft eer hij
vandaar vertrokken is2) - ten aanzien van dat overige zou ik toch het antwoord moeten
schuldig blijven.
A.A.v.S.

I.
Madame.
Très humblement à la noble grâce de vostre Altese me recommande. Madame, je
croy que nostre maistre et Père confesseur de vostre Altese la aura communicqué
nostre besoigne sur l'affaire par elle me commandé au jour de d'avant. Tost après me
suis transporté en ce lieu d'Anvers et me trouvant hier au soir au logis de monsieur
de Hoochstrate3) pour scavoir ce qui s'est passé par decha depuis mon partement, y
trouvy deux des principaulx du consistoire de la confession d'Augsbourch - - attendans
sa Seigneurie, lequel estoit allé pourmener en compaignie de monsieur de Semmery,
maistre dhostel de vostre Altese - - nommés Heindric van den Broucke et Gillis

1) Uit het slot van brief I blijkt duidelijk, dat d'Auxy vóór dien nog niet aan Margaretha
geschreven heeft.
2) In 1568 en later - na een reis naar Oost- en West-Indië te hebben gemaakt - ook nog weer in
1575, hield hij zich te Madrid op.
3) De graaf van Hoochstraten voerde, na het vertrek van den Prins van Oranje in October 1566,
te Antwerpen het bewind.
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van de Bannerye1), vendeur de figes et rosins - - aulxquels cependant je m'adressay
pour les entretenir en présence de mademoiselles de Hoochstrate et de Etten2), femme
de ung nostre eschevin; entre aultres propos mectant au devant de iceulx, pour les
faire parler, que j'avoys entendu quils s'estoyent joinct avec les Calvinistes. Sur ce
me dirent qui ouy bien en la presentacion d'une requeste adressée au Roy3), mais
quant au reste, différens comme le ciel de la terre; en signe de quoy, quant les
Calvinistes rompèrent icy les images, leur dirent: ‘bendés vous avecq nous et nous
saisirons de la Maison de la ville et du magistrat’, mais que en ce ne vouloyent
accorder, disant: ‘vous, Calvinistes, vous auctorises icy par force et violence, et nous
y sommes avec le consentiment du magistrat’. Au surplus nous deirent que depuis
la manducation de la Cène desdicts Calvinistes4) se sont séparés et retirés de la ditte
secte plus de mille personnes, aulcuns devenus Confessionistes5) et aultres retournés

1) Als Henry van den Broecke en Gillis van der Baengerije teekenden deze beide mannen het
aanbod aan den Koning, 27 Oct. 1566 door Lutherschen en Gereformeerden te samen gedaan,
om voor het toestaan van godsdienstvrijheid, waarom zij verzochten, een bedrag van drie
millioen gulden uit te betalen; vgl. M.L. van Deventer, Het jaar 1566, ('s-Grav. 1856), blz.
45. Hendrik van den Broucke was een zwager van den bekenden pensionaris Jacob van
Wesenbeke; zie Antwerpsch Archievenblad IX, blz. 406, n. 4.
2) Hendrik van Etten. In 1568 was hij binnenburgemeester der stad; zie Nederl. Archief voor
Kerkel. Gesch. IV, (Leiden 1844), blz. 150 n. 2.
3) Bedoeld is klaarblijkelijk het adres, waarover in noot 1.
4) 1 Nov. 1566 schreef Daniel di Bomalès uit Antwerpen, waar hij woonde en van alles wat
gebeurde op de hoogte was, aan Francesco di Marchi, ‘maréchal de logis’ van de Landvoogdes,
dat de Sacramentariers op den komenden Zondag naar hun manier Avondmaal zouden vieren.
Tot nogtoe had zulks dus toen nog niet plaats gehad, althans niet openbaar. Eerst door de
moderatie was het mogelijk geworden. Daarom trok deze gebeurtenis, die den 3den d.a.v.
ook inderdaad plaats heeft gehad (vgl. Bakhuizen van den Brink-Theissen, Correspondance
française de Marguerite..... de Parme, I (Utr. 1925), p. 210) dan ook juist zoozeer de aandacht;
vgl. Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 2e Serie, VII (1892), p.
24.
5) Aanhangers van de Confessie van Augsburg.
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Catolicques, alors apercevant l'abus et tromperie de ces canailles par les parolles
fauces proférées en leur consécration, qui sont en langue Flamenge: ‘neempt, eedt,
drinct; ghedinct ende ghelooft’1). Finalement, à cause que leur confession croît
journellement et que la calviniste diminue, sept des principaulx princes d'Allemaigne
leur envoyent quatre des principaulx prescheurs d'illec2), bien
1) Dit was de liturgische formule, die a Lasco in de Avondmaalsliturgie der Nederduitsche
vluchtelingenkerk te Londen aan de woorden van 1 Corinthe X had toegevoegd. Zie J.A.M.
Mensinga, Verhandeling over de liturgische Schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk,
('s-Grav. 1851), blz. 228.
2) 18 Dec. 1566 schreef de Landvoogdes aan Philips II: ‘ayans les dicts Luthériens faict venir
trois des principaulx dogmatiseurs de leur secte (selon que escript le conte de Hoochstraten,
combien que j'entens de quatre) pour les faire disputer avec les Calvinistes et s'ilz les peuvent
tirer à leur opinion, ou, du moins, concorder leur doctrine, en quoy estiment que seroit leur
principelle asseurance, force et grandeur, 's appellant le premier par son nom Matthias Flacius
Illiricus, l'aultre Tilmannus Hessusse et le IIIe Petrus Bochinus’; vgl. Bakhuizen van den
Brink-Theissen, l.c., p. 231, waar echter de identifiëering der genoemde personen niet feilloos
is.
Den naast Flacius Illyricus en Tilemann Heshusius genoemden Bochinus zullen wij wel voor
Petrus Boquinus hebben te houden, die van 1557-1576 theologisch hoogleeraar aan de
Universiteit van Heidelberg is geweest; vgl. M.A. Gooszen, De Heidelbergsche Catechismus,
(Leiden 1890), blz. 6 vv., en over wiens theologische denkbeelden het een en ander blijkt
uit blz. 89-91 van dat boek. Daar deze Boquinus, evenals de bij Groen van Prinsterer, Archives
de la maison d'Orange-Nassau, 1e Série, II, p. 332, genoemde Petrus Bogainus, vroeger
Karmelieter-monnik is geweest, zal door deze beide namen wel dezelfde man zijn aangeduid,
maar Bogainus is dan toch zeker een schrijf- of copieerfout. De vollediger uitgave der lijst
van verdachten, die wij in Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XII (1914),
S. 219 ff. vinden, heeft dan ook Boquinus.
Als Boquinus werkelijk in het late najaar van 1566 in Antwerpen geweest is, kan hij moeilijk
anders dan door den Keurvorst van de Palts daarheen gezonden zijn. En niet onmogelijk is
het dan zijn komst geweest, die aanleiding gaf tot het gerucht, dat Petrus Dathenus in den
herfst van 1566 als gezant van Frederik III van de Palts naar de Scheldestad is gereisd en
niet als door de Vlamingen beroepen predikant; vgl. Th. Ruys, Petrus Dathenus, (Utrecht
1919), blz. 61, 62.
Maar valt het aan te nemen, dat de Landvoogdes in deze juist ingelicht is geweest? In allen
gevalle vertoont haar kennis der onderhavige materie ook fouten! Zelf maakt zij er den
Koning al opmerkzaam op. dat zij er niet zeker van is of er drie of vier Luthersche
‘dogmatiseurs’ naar Antwerpen zijn gekomen. En, hoeveel 't er werkelijk waren nu geheel
daargelaten, zonder twijfel had Petrus Boquinus onder hen toch nooit mogen zijn genoemd,
want deze was geen Lutheraan, maar een aanhanger der Zwitsersche Reformatie.
Volgens J.W. Pont, Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618, (Haarlem
1911), blz. 78-80 ontving de Luthersche Kerk te Antwerpen kort na de moderatie hulp van
niet minder dan veertien geestverwanten van buiten de stad, nl. van: Cyriacus Spangenberg;
Mart. Wolff, predikant te Helsta; en Joachim Hartmann, predikant te Helbra, die 1 Nov. 1566
door den graaf van Mansvelt voor twee of drie maanden ter beschikking der Antwerpenaars
werden gesteld; Franciscus Alardus uit Brussel; Heer Matthijs van het Kiel; Balthasar
Houwaert; Ditmarus Tymannus; Christiaan Warnerus; Johannes Ligarius uit Norden; Johannes
Saliger en Derrick Noeteman, die hun al eerder waren bijgesprongen; en tenslotte Matthias
Flacius Illyricus; Joh. Vorstius uit Holstein en Hermann Hamelmann uit Lemgo.
Het door d'Auxy vermelde viertal, dat op 18 Nov. nog niet te Antwerpen aanwezig was, zal
wel bestaan hebben uit de eerstgenoemde drie van deze veertien, Spangenberg, Wolff en
Hartmann; plus een bij Pont niet, maar bij Groen van Prinsterer, t.a.p. blz. 332, onder de
‘Prédicans Martinistes’, uit Les moyens pour rémédier au désastre d'Anvers, bovendien ook
nog vermelde zekere ‘Ulspaigre (Ulsperger), docteur’?
Een merkwaardige tusschenpositie schijnt, in verband met de ver. houding der Antwerpsche
Lutherschen en Calvinisten van 1566, nog Isebrand Balk of Trabius te hebben ingenomen.
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acompaigné de gentilshommes et qui seront icy dedens sept ou (!) jours. Madame,
voicy les mesmes parolles par

Het bericht van Rahlenbeck, L'inquisition et la réforme en Belgique, (Anv. 1857), p. 47, dat
hij - oorspronkelijk Luthersch geweest en ook als Lutheraan naar Antwerpen gekomen, waar
hij als leider van het meer democratisch smaldeel zijner geestverwanten tegenover het meer
oligarchische, dat door Flacius Illyricus werd aangevoerd, zou zijn opgetreden - juist daar
ter stede en omstreeks dezen tijd tot de Calvinisten overging, kan niet juist zijn. Reeds met
Pinksteren 1564, toen hij te Norden in Oostfriesland was, was hij een beslist aanhanger der
Zwitsersche Reformatie, tegenover Johannes Ligarius. den voorman van het Lutheranisme
daar; vgl. H. Garrelts, Johannes Ligarius, (Emden 1915), S. 49. Maar als in J. Reitsma,
Ysbrand Balck, Een predikantenleven in de tweede helft der 16e eeuw, in Friesche
Volksalmanak voor 1899, blz. 46-67, en elders, zijn standpunt dat van een moderaet wordt
genoemd, wiens naam daarom in een pamflet van Isebrant tot Hellebrand werd verdraaid,
dan wordt daar toch terecht opmerkzaam gemaakt op het feit, dat hij een uitzonderingspositie
heeft ingenomen. Van welken aard die uitzonderingspositie is geweest, valt nog wat
nauwkeuriger dan uit Reitsma's algemeene karakteristiek op te maken uit het Latijnsche
manuscript (HSS.-afd. Kon. Bibl. Den Haag no. 78, D.-7), dat in dorso: 1566 D. Isebrandi
doctrina de coena Domini tot opschrift heeft; met ‘Iudicant aequi’ eindigt, klaarblijkelijk dus
een verdedigende strekking heeft; en in Bijlage A van deze publicatie is afgedrukt.
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iceulx van den Broucke et Bannerye nous racompté, lesquels ay bien voulu advertir
à vostre Altese à celle fin, qu'elle saiche ce qui se passe par decha. Aussy suis adverty
que ceulx de la loy icy forgent une requeste, par laquelle ils prieront au Roy que
pendant son absence les Estas de Brabant se puissent rasambler1), afin que ordre et
pollice soye mise pour l'asseurance du pays jusques à la venue de sa Magesté. Les
Catolicques laudent fort vostre Altese à cause des gens d'armes mys en Liere2), dont
les sectaires ont reçeu grant poeur et pourtant se sont tenus touste ceste sepmaine
tout coys et paisibles sans se jacter et braver à l'acoustume, combien que au
commencement il sambloit quils tuerient caresme! Les ung disent que c'est pour
aultant que le magistrat et monsienr de Hoochstrate leur ont promys qu'ils ne
recepveront nuls gens d'armes estrangiers, et aultres disent que c'est pour la craincte
quils ont que vostre Altese a plus de gens sur piets, auquel ils ne poulront resister;
pour quelle craincte les Catolicques ont reprins ceste sepmaine sy grant coraige que
j'en ay plaisir, et de plus pour aultant quils voyent que plusieurs des principaulx
marchans Calvinistes se repentent bien fort de sy avoir merlé tant avant et descouvert
sy tost la mascque. Et

1) Vgl. hierbij Bakhuizen van den Brink-Theissen, l.c., p. 212, 215.
2) Over deze bezetting van Lier, die niet gemakkelijk in haar werk ging, zie Bakhuizen van den
Brink-Theissen, l.c., p. 210, 211.
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pourtant je prie à vostre Altese de se aussy armer d'ung coeur auguste et viril pour
par ce moyen et de l'ayde et grâce de Dieu rembarrer et enchasser tous ces sectes
pestilenciales hors de ces pays et ainsy prevenir et rapaisir l'ire de nostre Dieu de
nostre Roy. Et pour le commencement je conseille à vostre Altese - - reservé tousiours
meilleur jugement - - et ce le plus tost que le possible, de aussy mectre gens en
Malines1) et sur le tout à Herentals, qui renforcera fort les Catolicques; avec tous
lesquels cependant je communicqueray, prendant conseil d'eulx comme de moy
mesme; par quel moyen vostre Altese nous poulroit le mieulx ayder sans leur révéler
l'accès que jay à vostre Altese; laquelle aura souvent de mes nouvelles moyennant
quelle en soye servye; et ce par une tierce main, à scavoir les lettres à vostre Altese
s'encasseront en celles du Père confesseur, et icelles en aultres à ma soeur, demourant
à Bruxelles, fort bonne et catolicque demoiselle. Sy mes affaires et négoces ne
l'empeschassent, lesquels gisent quasi en tous les coings du monde - - en signe de
quoy vostre Altese nous a de sa grâce donné lettres de faveur au grant prince de
Moscovye et Russia, dont désià avons à Amsterdam reçeu naviere - -, je poulroys
mieulx à loisir prendre cest affaire à coeur, mais je feray le mieulx que poulroy. Et
vostre Altese se peut asseurer que en tout et partout je la seray fidèle et secrèt,
protestant devant Dieu et elle que riens ne m'invite à ce faire, que le bon zèle que
j'ay d'avancer le foy catolicque et de faire service à nostre Roy et à vostre Altese.
Monsieur et madame d'Egmont scaivent combien fidèlement et voluntairement je
m'emplye à leur service, les pourvoyant de tout le besoing de leur maison. Car, ayant
demouré 28 ans en Anvers, j'en doibs avoir quelque expérience et de plus à cause de
mon office de la visitacion des asseurances, qui me faict hanter tous marchans et par
l'expérience congnoistre leurs humeurs et qualités. Il me déplaict bien que je n'ay
eult l'accès à vostre Altese au commencement des ces troubles. J'eusse

1) Vgl. hierbij, over den te Mechelen heerschenden geest, Bakhuizen van den Brink-Theissen,
l.c., p. 234.
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espéré que mes advis eussent faict fruict au regart de ceste ville à laquelle dépent
tout le pays; car icelle gaignée tout est sauvé. Mais mieulx vault tart que jamais. Il
me desplairoit bien, Madame, de dire quelcque chose en préiudice de monseigneur
d'Egmont, car il est mon seigneur et maistre, mais je puis bien dire que ayant dès le
commencement de ces troubles préveu comme à voeu d'oeil ce qui est à présent
advenu, luy en ay souvent adverty y joinct mon bon samblant et persuadé le remède,
mesmes à ceste dernière foys luy persuadé comme tous les aultres foys par manière
de devises le redressement de nostre ville et les moyens; aussy que son Excellence
est ydoine pour faire tel exploict et que ce seroit à jamais honneur pour sa maison.
Mais je l'ay tousiours trouvé froid, ce que m'a despleu, icy franchement parlé à vostre
Altese. Et mesmes je l'ay souvent dict à madame d'Egmont, et plus fort avecque
madame, je ne scay dissimuler ce que convient licitement dire.
Je prie à vostre Altese me pardonner la prolixité de ceste lettre, c'est à cause de la
première foys; je feray les aultres briefves, car c'est bien nostre costume marcantil.
Toutefoys je ne puis aussy oublier d'advertir vostre Altese que nous avons icy ung
Cordelier, venu de Paris, Sorboniste, josne mais fort et excellentement doct, nommé
Portesius1), a été disciple du Père confesseur de vostre

1) Er waren in de 2e helft van 1566 twee zeer populaire Roomsch-Katholieke predikers te
Antwerpen, beide Franciscaners; zie A. Ronchini, Cento Lettere del capitano Francesco
Marchi Bolognese, (Parma 1864), p. 111: In Anversa e uno frate predicatore in lingua francese,
il quale fa quasi miracolo; ha tirato a se uno gran popolo cristiano. Ve n' è ancora uno in
lingua fiamenga, che fa il simile; tutti dua de l'ordine San Francesco. De hier in den tekst
genoemde Portesius, of Jean Porthaise, theoloog aan de kerk van Poitiers, was identiek met
den eerste dezer twee (echter niet, hoewel dit Vierteljahrschrift, a.a.O., S. 186 beweerd wordt,
met den in deze brieven vermelden Père confesseur). Behalve een groot redenaar is hij ook
nog een zeer handig debater geweest: eind 1566 heeft hij een twistgesprek met de Antwerpsche
Lutherschen gehouden, dat Mr. Rockox noopte zich aan hun gemeente te onttrekken. Voorts
was hij de schrijver van verschillende de aandacht verdienende werken. Zie J.W. Pont, a.w.,
blz. 85; Vierteljahrschrift, a.a.O., S. 186, 187; Chr. Sepp, Geschiedkundige nasporingen, III
(Leiden 1875), blz. 146, 147 en de op die plaatsen genoemde andere litteratuur, vooral Paquot,
Mémoires, IX, (Louvain 1767), p. 71 s.v.
De Prins van Oranje was Porthesius niet zeer genegen, omdat diens eigen orde-genooten,
naar uit een brief van 23 Sept. 1566 blijkt, hem ‘trop véhément et libre en ses sermons’
vonden; vgl. Gachard, Correspondance de Guillaume le Taciturne, II (Brux. 1850), p. 244.
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Altese; lequel presche sy divinement, quil a converty plusieurs Calvinistes et renforcé
les Catolicques de demeurer stables. Il ne faict presche quil n'abat ung grant loppin
de leurs temples. Ungue demy dousaine de tels ferient icy merveilles, plus que soldats.
Madame, je prie au Créateur avoir vostre Altese en sa saincte sauvegarde. d'Anvers
ce XVIIIe de Novembre Ao 1566.
Après la lecture de ceste je prie à vostre Altese de la brusler pour bon
respect; le Père confesseur la peult bien lire.
le très humble serviteur de vostre Altese Philippes d'Auxy.
A Madame Madame la ducesse de Parma, Gouvernante de ces Pays bas
pour le Roy nostre sire. (etc.)
Madame.
Après ceste escript suis adverty de maistre Winant van Helweghen, maistre Loys
Voghel et Bastian van Utrecht, que ce disner après les onse hoeures est advenu en
l'église Calviniste ou temple imperfect1), nommé par devant Lammekins Raeme2). A
scavoir après que leur prescheur

1) Bedoeld is natuurlijk, dat het kerkgebouw nog niet klaar was. Eerst op den Maandag na
Kerstmis was het eerste voldoende afgebouwd om in gebruik te kunnen worden genomen;
zie M.F. van Lennep, Gaspar van der Heyden, (Amsterdam 1884), blz. 59.
2) De gedetailleerde opgave omtrent den Antwerpschen kerkbouw, die te vinden is bij Chr.
Sepp, Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming, (Leiden 1879), blz. 22, 23, spreekt
wel van een ‘leeghe erve geheeten de Mollekens Rame’, maar niet van ‘Lammekins Raeme’.
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avoit presché et babtisé ung enfant à leur mode et ledict prescheur party, y vint
incontinent ung prescheur ambabtiste1), acompaigné de environ cent Ambabtistes, et
illec en présence du peuple preschoit et dict que icelluy enfant estoit mal babtisé à
cause quil n'avoit son eaige compétent et de scavoir, joinct aultres instructions à leur
guise, et ainsy se partirent, qui est chose schandaleuse. Et pourtant troeuvent les
Catolicques fort extrange que le Marcgrave et le magistrat sont tant floiches etc. Et
souhaident les dicts Catolicques vostre Altese icy, acompaignée de cincq ou six cens
chevaulx et quelcques harcquebousiers comme ceulx de Bruxelles et ce seroit le plus
expédient, dont les dicts Catolicques seroient joieulx, se joindans de corps et biens
avec vostre Altese et ne seroit que bon que deux ou troys chevaliers de l'Ordre2) la
acompaignassent et aultrement nous n'aurons jamais repos; et ce sont calmés diver
à cause que journellement entreviennent nouveaulx accidens. Vostre Altese y poulra
penser, car l'on doibt faire beaucoup pour saulver ceste ville.
En oultre j'entens que les Calvinistes ont requis de monseigneur de Hoochstrate
on du magistrat l'abbaye de Saint Michiel, pour eulx en servir de temple, escoles
etc.; craindant que par là l'on poulrait faire entrer gens d'armes en leur préiudice. Par
advis c'est le meilleur lieu que vostre Altese se poulroit saisir, mieulx que par la porte
Saint Jorge3). Aussy les Catolicques se contentent mieulx de monsieur de Hoochstrate
que de monsieur le Prince.
Aultrefoys dict, pendant que ces sectaires sont en agonnie et poeur il me samble
bon que vostre Altese veinse icy bien acompaignée et monstrer virilité et teste à tous
les ennemys de Dieu et de son église et assistence ne la fauldra des bons de dedens.
Le très humble serviteur de vostre Altese
Philippes d'Auxy.

1) Anabaptiste.
2) Bedoeld is de Orde van het Gulden Vlies.
3) De St. Joris-poort beheerschte de wegen naar Lier en Mechelen.
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II.
Madame.
Très humblement à la noble grâce de votre Altese me recommande.
Madame, sy nous Catolicques scavoyent l'accès que j'ay vers votre Altese - - ce
que convient demeurer secrèt - - incontinent par une requeste tous d'ung commun
accort bien affectioné la parsuaderient et bien humblement et instamment requiererient
se vouloir le plus tost que le possible trouver en ceste ville, offrant à votre Altese
tout faveur et assistence tant de corps que de biens. Ce que n'osent faire publicquement
et avecq le seu de monsieur de Hoochstrate, craindant quil se tiendroit agravie pour
la doubte quils auroyent de son bon debvoir, là ou au contraire ils s'en contentent
bien, ayant sy bonne opinion de sa Seigneurie, quil feroit davantaige sil povoit. Et
pour nous en faire certeins hier, nous trouvant en bonne compaignie près de luy, et
advertir que plusieurs mesnaiges calvinistes se transportent en ceste ville de tous
aultres villes1) et que en ce il vouldroit pourvoir, aussy luy recommandant notre
protection, nous reçeut pour la première foys bien humainement - - combien que
moy soeul journelemeut le parle fort familièrement et avecq madame - - nous disant
que désià l'on estoit en train de pourveoir au faict desdicts estrangiers, nous asseurant
quant au reste que qui nous feroit desplaisir le tiendroit comme faict à sa propre
personne, veuillant mectre corps et biens pour notre conservation. Et aussy notre
ditte requeste comme ils allèguent seroit contre luy, car la venue de votre Altese le
priveroit de son gouvernement. Ce néaultmoings je practicqueray par quel secret
moyen se poulroit faire, car il est malaise à faire de unir beaucoup de gens comme
nous sommes en une opinion, exemple du Breeden raet

1) Dit wordt bevestigd door de opgave op de Notule des Calvinistes etc. (zie Vierteljahrschrift,
a.a.O., S. 217): Somma tous ceulx de Valenciennes, de Tournay, de Mons, de Cambray, sont
tous Calvinistes, qui demeurent en Anvers et journellement y croistront sy en tamps lon ny
pourvoit.
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icy. Mais de cela je veulx bien asseurer votre Altese, que tous nous Catolicques - lesquels sont en grant nombre comme appert par six grandes listes, qui me sont hier
estés exhibés par eulx à ma requeste1) et les ayant tiré au net les envoyeray au Père
confesseur pour les monstrer à votre Altese - - sont tous tellement affectionés et
animés, quils sont contens de respandre leur sang et mectre en abandon leur bien
pour la foy catolicque, le Roy, et votre Altese. Parquoy aultrefoys n'ay voulu faillir
de instamment supplier pour et de la part des dicts Catolicques pour la venue de votre
Altese, acompaignée - - suivant mes dernières lettres - - des principaulx chevaliers
de l'Ordre et grant estat, craindant sy votre Altese diffère sa venue jusques à
larrivement de sa Magesté, que les dicts Calvinistes nous poulront anticiper et faire
à la despérée quelcque mauvais tour à leur accoustume. Car nous scavons quils ne
dorment, mesmes se avancent de dire en publicq par voye de menasses quils ayment
mieulx mourir au combat que au feu, se appercevants qu'on les commence à rembarrer,
estans bien mary d'avoir tousiours sy lourdement failly en leur intencion. En signe
de quoy troys des principaulx de leur secte, nommés Henry Rainon, Jan Mercier et
ung des Mermans, tous de Tournay2), ont bien osé dire à ung de nous Catolicques,
nommé Gille Hancart, marchant d'Aet3), qu'ils regrettent encoires pour le jourdhuy
que les abatteurs et rompeurs des imaiges estoyent sy (très) chaulx de commencer
au Mercquedy, attendu que le jour estoit prédestiné au Dimence suivant pendant
qu'on celebreroit les grandes messes, et lors disent que la ville eust esté en leur
manche. Aussy attendu quils troeuvent monsieur de Hoochstrate plus favorable aulx
Papistes que pour eulx, ont envoyé vers monsieur le Prince à se lamenter que le

1) Dit zullen de lijsten zijn geweest, die Van der Essen Vierteljahrschrift, a.a.O., S. 230 ff. heeft
kunnen afdrukken.
2) Deze drie worden alle genoemd op de lijst Notule des Calvinistes etc.; zie Vierteljahrschrift,
a.a.O., S. 216. Van Doornik afkomstig hadden zij zich, evenals vele anderen, te Antwerpen
gevestigd.
3) Aeth of Ath lag in Henegouwen, niet ver van Doornik.
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bruict va icy que l'on veult deffendre par voye de rigeur leurs presches et quils sont
très marys de sa très longue demeure en Hollande. Voicy, Madame, les mesmes
parolles comme ce bon homme me les a racompté, ce que je donne à votre Altese
pour avys. Ce disner est advenu au plain de la Bourse que ung josne, y portant certains
livres très catolicques de nostre Portesius à vendre aulx marchans y pourmenant, luy
est abordé ung mauvais garçon nommé Jehan Cool, à moy et chascun bien congnu,
lequel en presence de nous tous araicha ung livre hors de sa main et le conculcant
des pieds luy donnit après ung grant souflet1). Faulte de justice en est cause. Aussy
est passé par ceste ville vers Engletterre avec femme et enfans ung apostat jacobin
calviniste italien, nommé fra Germo Ferlitto, il y a III ans quil prescha icy à grande
audience2).

1) Het tegenovergestelde had ook plaats, nl. dat op de Antwerpsche Beurs calvinistische boeken
ten verkoop werden geboden en dat daar relletjes ontstonden, omdat het publiek een
handlanger van den Markgraaf dreigde te lynchen, toen deze den verkooper wilde arresteeren;
vgl. Vierteljahrschrift, a.a.O., S. 197, waar echter de verkooper der boeken van Porthasius
ten onrechte Josme genoemd wordt; hij was een ‘josne’ = jonge man.
De Antwerpsche Beurs zag destijds menig dramatisch tooneel. 21 Dec. 1566 zag zij plotseling
- als een kudde, die door de honden wordt achternagezeten - een tweeduizend-tal kooplui
haar muren verlaten, met achterlating van ‘cappe e mule e berrette’, zulks op het gerucht,
dat ‘la setta luterana’ in opstand was gekomen; zie A. Ronchini, l.l., p. 127.
2) Gerolimo Ferlitto, een Siciliaan, die in de bescheiden, welke op zijn verblijf in Engeland
betrekking hebben - waarschijnlijk wel in verband met de groote gelijkenis der hoofdletters
F en J in de Engelsche orthographie, waardoor licht verwarring ontstaat - Hieronymus Jerlinus,
Jerlini en Jerlitus genoemd wordt, is oorspronkelijk Dominicanermonnik geweest. Het
vroegste bericht, dat wij over hem hebben, is dat hij het dorp Castanet in Graubunden tot de
Reformatie heeft gebracht. Blijkens den tekst hierboven was hij èn in 1563 èn in het laatst
van 1566 te Antwerpen. 23 Nov. van laatstgenoemd jaar werd hij daar ingedaagd, maar
vluchtte, eer men hem gevangen kon nemen, naar Engeland. In 1568 werd hij te Londen
predikant bij de Italiaansche gemeente daar, die destijds te samen een zestig-tal Italiaansche
en Spaansche vluchtelingen omvatte. Een heftige twist met Corranus is daar nog in hetzelfde
jaar begonnen hem het leven te vergallen. Zonder zich met den Kerkeraad daarover te beraden
liet genoemde Corranus nl. in den loop van den zomer zijn, te Norwich gedrukt, boek: Tablean
de l'oeuvre de Dieu verschijnen. en toen Ferlitto daartegen in September zijn bezwaren uitte,
omdat hij het heterodox achtte, schikte hij zich daar niet naar, maar repliceerde nog weer
met een Magnum responsum. Het spreekt wel vanzelf, dat de moeilijkheden, die deze zaak
bracht, daarmee niet ten einde waren. Maar Ferlitto schijnt dat einde niet te hebben beleefd.
‘Cuius memoria est in benedictione’ schrijven de voorgangers der drie Londensche
vluchtelingenkerken omstreeks dienzelfden tijd aan Grindallus bij de vermelding van zijn
naam, en vóór dien moet hij dus wel gestorven zijn. Mac Crie, The Reformation in Italy,
(Edinb. 1856), p. 201, n. 1; J.H. Hessels, Ecclesiae Londino-Batavae Archivum II, (Cantabr.
1889), p. 995b; J.A. Goris, l.c., p. 652; Chr. Sepp, Irenische en polemische Theologie, (Leiden
1881), blz. 21, 25, 26; M.F. van Lennep, a.w., blz. 409.
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Ce jourdhuy ont les Calvinistes aultre foys envoyé vers monsieur le Prince. Jespère
qu'il ne les donnera audience que bien à point. Oncques ne furent en telle peur comme
à présent, car ils s'apperçoivent que leur règne va déclinant. Par quoy je prie à votre
Altese de ce armer virilement pour les rembarrer vivement, jusques à les avoir tous
enchassés avant la venue de notre Roy. Je scay que les Catolicques d'icy tiendront
bon, et que les aultres trambleront devant la face de votre Altese, espérant qu'elle
sera nostre Judith et Hester, nous délivrant de brief de ces ennemys domesticques et
esprits infernaulx. Dieu pardonne à ceulx qui en sont cause et les ont introduict. Je
servirois vostre Altese de plus diligent secrétaire, espeluchant et recherchant les
affaires plus par le menu sy mes négoces ne l'empeschoient. Toutefoys je feray mon
mieulx et continueray encore que ce seroit de nuict, la priant de prendre la bonne
affection et mon voluntaire traveil de bonne part, auquel je suis dès ma jonesse nourry.
Et attendu que le saige dict ‘qui non laborat, peccat’ et le philosophe ‘generosos
animos labor nutrit,’ j'ay pourtant bonne intencion de continuer et singulièrement en
tout ce qui concerne le service de Dieu, de nostre Roy et de vostre Altese. Somma,
attendu quil est très nécessaire que votre Altese se troeuve icy, je practicqeray
comment il en soit que mes compaignons dresseront
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requeste à vostre ditte Altese, soit en public ou cachette, car au deseure des
confiscations elle fera devant Dieu et le Roy ung acte césarien et très auguste de
gaigner ceste ville avant la venue de nostre dict Roy, et icelle gaignée les aultres sont
sauvés, et pour les Catolicques et bons l'ire du Roy sera prévenue; pourquoy que
vostre Altese aye fort et bon coraige, reiectant touste pusilanimité arrière d'elle sy
aulcune en y a, et Dieu ne la délaissera point actendu qu'elle poursuit une sy juste
cause.
Madame, je prie au Créateur avoir vostre Altese en sa très saincte main. d'Anvers
ce Samedy 23e Novembry Ao 1566.
Madame, ce Dimence matin, avant serrer ces lettres, je recoy celles du Père
confesseur, pas lesquelles j'entens que par sa main vostre Altese a reçeu deux de mes
lettres et mon petit présent de grenades, espérant que ensamble la bonne affection
elles la sont agréables. Aussy il ioinct que vostre Altese désire que je ne faille à
continuer comme ay faict jusques à présent. Somma je ne fauldray de tenir la main
bien instamment que requeste sur requeste soye présentée à vostre Altese pas les
nostres. Car il est nécessaire aultrefoys dict, que vostre Altese se troeuve icy, et en
feray mon ouvraige. Pour conclusion elle se peult bien asseurer que entout et partout
me trouvera fidèle, secrèt et véritable. Dieu en ayde.
Ce jour sont icy arrivé les sieurs de Longastre, Dolhain, et de Gibersi, grans
Calvinistes1). Crains quils ne nous feront du bien, ont ce jour esté à la presche. Nota:
il seroit bon que vostre Altese anticipisse monsieur le Prince. Pour respect
le très humble serviteur de vostre Altese Philippes d'Auxy.

1) De hier genoemde edelen waren officieel en voluit: Adriaen van St. Winoxbergen, heer van
Olhain; Karel van Houchin, heer van Longastre, en de heer van Giberchies, Gijbercije of
Gijverrije. Over de verklaring, die zij zelf van hun komst gaven, zie La Défense de Messire
Antoine de Lalaing, (Mons 1838), p. 123.
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III.
Madame.
Ce matin fust ma dernière. Et depuis, me trouvant ce disner à la Bourse, m'a dict
en secret maistre Philippe Maillery, advocat, davoir entendu de ung nommé Gheert
Ghooris, et de l'hoste en la Sigoigne, logis des Francois - - et pour me dire le mesme
ma cherché par toutte la Bourse le sieur mon amy devant mencioné Gille Hancart
d'Aat, tous Catolicques, ce néaultmoings hantans les principaulx Calvinistes - - m'ont
adverty que ce jourdhuy pluisieurs des Calvinistes se bravent fort avecq la venue des
troys gentilshommes Geux et calvinistes, scavoir comme j'ay escript: monsieur de
Longatre, Dolhain, et Gibersy; de sorte qu'il samble quils sont mandés ou requis de
venir icy pour ayder à faire quelcque exploict en notre desfaveur pour les Calvinistes,
à scavoir de les servir pour capiteines, ayde de leur consistoire etc. Actendu que les
dictes mes aucteurs ont bien entendu plus fort, cest que lesdicts Calvinistes osent
bien dire - - a scavoir Jehan Hailly et ces complises et compaignons - - que de brief
tous les ecclésiasticques ou clergié seront chassés hors de ceste ville et de pluisieurs
aultres menaces dont ils se jactent. Comment quil en soit, le peuple en murmure fort.
Mesmes maistre Pierre van Ghele, Catolicque, les a veu ce disner aller vers monsieur
de Hoochstrate, acompaigné de Marcus Noignes et aultres du consistoire; mais je ne
veis aultres que eulx entrer en sale; car restoys lors près de madame et mademoiselle
de Hoochstrate1), les saluant avec les aultres à contrecoeur pour les avoir congneu de
long tamps, regrettant leurs viees et point leur personne. Et pour aultant qu'estois
adverty que hier au matin, l'apres disner, et ce matin, ils ont présidé en pontificat en
la presche Franchoise de Taffin au Temple rond. Y suis cest apresdisner allé à cachette
pour ne schandaliser personne, et les ay veu assis comme dessus est dict, et pour les
mieulx congnostre, vestus tous en

1) Mademoiselle de Hoochstraten was diens zuster; zie Kerkhistorisch Archief, t.a.p., blz. 149.
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chapeau et aulcuns en acoustrement gris1). Et quant ils vont par la rue l'on les suit et
regarde comme sils debvient saulver leur Israël. Comment qu'il en soit, selon que
jay escript, je ne le croy point quils viennent icy pour faire du bien. Je ne parle par
bien scavoir, ains par coniecture, et selon l'opinion des Catolicques pour la bravade
des dicts Calvinistes sy tost survenu. Aussy je suis asseuré que le mot du guet fust
devant hier en la nuict changé par troys foys, qui est signe quil y avoit de la trahison
et oignon et bien faict des supérieurs qui s'en apperceurent. Par quoy, avant quils
nous faichent une venue et mauvais tour, moy pour tous les Catolicques prions très
humblement à vostre Altese de nous secourir en tamps, avant que le coup ne nous
surviengne au piet levé. Je ne cesse de persuader à mes compaignons que requeste
se dresse en bonne fourme à vostre Altese.
Aultre difficulté se présente asthoeure2), à scavoir si ces diables de Calvinistes s'en
appercoivent, cest asses pour nous tous massacrer et tuer, car ils ne cherchent que
occasion asthoeure quils ont testes comme leur samble, combien que ce nest sy grant
cas. Et de pire à cause que ces Walons sont tous gens de guerre issu des frontiers,
combien que chascun est fort bien pourveu en sa maison d'armes et de gens. Aultrefoys
je continue fort et ferme, quels bombans et bravades quils font. Je requiers et parsuade
à votre Altese de venir icy bien équipée et acompaignée et le plus tost que le possible,
et fera fort bien voire ung acte héroicque. Car il me desplairoit jusques au coeur de
conseiller à votre Altese chose qui la poulroit préiudicier. Je congnoy fort bien les
humeurs de ce peuple; ils tramblent de sa venue. Mais il fault que sa venue ou
partement demeure secrette jusques au point. Monsieur de Hoochstrate fust hier ouyr
messe aulx Cordeliers pour sa première foys illec, où que sa Seigneurie se monstrit
fort humain et amy aulx frères, dont ils ont reçeu tres grant contentement et
asseurance. Il faict certes

1) Vgl. hierbij Chr. Sepp, Drie Evangeliedienaren, (Leiden 1879), blz. 22, n. 3.
2) A cette heure.
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le debvoir requis et aultant que en luy est comme me samble; mais cela ne baste
point, vostre Altese y est par trop plus nécessaire.
Madame, je prie au Créateur avoir votre Altese en sa très saincte sauvegerde.
D'Anvers ce Dimence au soir 24e de Novembre 1566.
Madame, j'envoye joinct à ceste les huict originales listes des Catolicques receu
de VIII personnes catolicques, par chascun deulx recolligé au plus près du possible,
tous gens de sorte et riches, des principaulx bourgois1). Et il y en a encores daultres
par inumérable nombre, par quoy que votre Altese ne pense que tout est infecte et
corrompu. Et pour aultant que je leur ay promys de les leur rendre quant en auray
faict, je prie à votre Altese quant le Père confesseur en aura faict selon sa cherge,
qu'elles me puissent estre renvoyés pour les rendre selon ma promesse, ou sil plaict
à votre Altese les tenir, espionneray sy ne poulray estre acquitte de maditte promesse,
mais sy possible m'est, comme jespère, les envoyeray au net et par ordre. Car il
compète beaucoup que votre Altese saiche pour son asseurance quant elle viendra,
quels gens de bien quil y a en ceste ville. Et je me fais fort que chascun mesnaige
prendra allors en sa maison au moins V ou VI personnes des povres Catolicques
d'icy et ce secrèment, car il nous fault pourveoir que de nostre costé votre Altese ne
soye abusée. Nota: le tout se doibt faire le plus tost que le possible.
Le très humble serviteur de votre Altese, Philippes D'Auxy.
[Een zeer slecht leesbaar Spaansch opschrift van een andere hand vermeldt
dat deze brief den 27en ontvangen is].
Madame.
Après ceste escript ay ce soir souppé avec monsieur de Hoochstrate et
communicqué avec luy de ce quil est besoing que sa Seigneurie saiche, et
singulièrement quil

1) Zie n. 1 op pag. 251.
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soye sur sa garde et en cerveil sur le mauvais bruict que coeurt asthoeure icy. M'a
racompté tout le discours et deseing de ces gentilshommes, lesquels il ne fie aussy
que bien apoint, lesquels ayant eult peu de confort de monsieur d'Egmont et comme
il dict moins de luy, sont ce matin party vers monsieur le Prinse. Depuis ce matin
suis esté mandé de monsieur le doyen de Taxis et le chanoisne Doncker pour consulter
avec eulx sur le remède de ceste ville; ou suis esté tout ce matin, conseillant par
ensamble sur le dict faict et en somma, ne troeuvent aultre chemin, ne moy aussy,
que comme ay asthoeure et par devant adverty votre Altese. Et luy, ne saichant l'accès
que ay vers elle, nous a dict la en advertir et pourtant a prins hors de ma bouche
lesdicts gentilshommes. Et ils troeuvent bon que votre Altese prende avec elle
monsieur de Mansfelt. J'espère que Hoochstrate fera aussy bien son debvoir, car
asthoeure peult il bien avancer sa maison avec ce moyen. Car a tousiours esté maison
sans reproche. Le dict doyen nous a communicqué que le curé de saint Andrieu luy
est venu dire ce matin, que ung notable homme francoys de Pape, estant hier en une
grande compaignie de Calvinistes, y ont voulu gaiger que avant jamais troys
sepmaines les prescheurs calvinistes y prescheront; ce que croy il escripvera par le
menu à votre Altese. En grant haste, pour advis, car le messagier ne veult attendre.

IV.
Madame.
Très humblement à la noble grâce de vostre Altese me recommande.
Madame, ce soir ont aulcuns des principaulx Catolicques esté en communication
par ensamble ou aussy je suis esté présent, est ce au logis de monsieur nostre
bourgmaistre Jacop van der Heiden, pour y traicter le plus convenable remède qui
se poulroit trouver afin de sauver ceste ville d'Anvers du dangier et désolation en
laquelle elle est à présent. Plusieurs conseils y furent mys en avant, mais après avoir
tout disputé et discouru les dan-

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

259
giers qui en poulroyent souldre, sommes à la fin tous convenus en ung: c'est de très
humblement requérir a vostre Altese de se vouloir trouver icy et le plus tost cest le
meilleur, accompaignée de deux ou troys chevaliers de l'Ordre, tous à double train
et estat, et prendre son logis au lieu que les Calvinistes ont demandé, cest en l'abbaye
de Saint Michiel, lieu fort et bien assis pour d'illec laisser entrer aultant de gens que
l'on vouldra. Et les dicts Catolicques avec adionction de la loy asseureront bien la
personne de vostre Altese de leur corps et biens, les quels ne sont en sy petit nombre
comme l'on crye. Madame, nous ne trouvons aultre remède que cestuy et nous sommes
asseurés que par ce moyen vostre Altese se fera incontinent maistresse de ceste ville
et enchassera legièrement d'icy ces presches pestilenciaulx. Et sy vostre Altese ne
faict ainsy, les nations et marchants catolicques s'en yront et laisseront la ville aulx
héréticques, lesquels augmenteront encores de jour à aultre à cause que de touttes
villes où l'on deffendt les presches s'enfuient tous icy avec femmes, enfans et
mesnaige, de sorte que ceste ville sera le réceptacle de tout malhoeur et sectes;
lesquels à la fin y demoureront et les bons en sortiront. Il seroit aussy bon de mectre
gens à Riplemonde ou à l'abbaye de Sainct Bernart; à Turnehault mieulx que à
Herentals; à cause que cest ung passaige et quils ont mésusé. Vostre Altese poulra
penser et se conseiller sur cestuy advis.
Madame, l'on doibt faire beaucoup pour gaigner ceste ville, car d'icelle dépendt
tout le pays1). Et il ny a aultre moyen que le devant dict. Tous aultres moyens sont
esté par nous bien tournevirés et pesés, mais ne se poulroyent exécuter sans mectre
la ville en plus grant dangier et les bons et Catoliçques en hasart destre tous tués;
lesquels tous ne font que crier après vostre Altese. Nostre dict bourgmaistre nous
dict que l'on a presenté requeste à vostre Altese pour rasambler les Estas de Brabant,
pour remédier à ces troubles. Nous disons que cest trop long chemin, avant que iceulx
serient rasamblés, ces Calvinistes nous feront une venue et nous anticiperont.

1) Vgl. Bakhuizen van den Brink-Theissen, l.c., p. 232.
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Il y a icy ung Espaignol lequel presche à la calviniste en sa langue, et ce en la maison
de ung Espaignol nommé Marcus de la Palme1). Les Catolicques se contentent mieulx
de monsieur de Hoochstrate que de monsieur le Prince.
Madame, je prie au Créateur avoir vostre Altese en sa très saincte main. D'Anvers
ce 27e de Novembre Ao 1566.
Le très humble serviteur de vostre Altese Philippes d'Auxy.

V.
Madame.
Très humblement à la noble grâce de votre Altese me recommande.
Madame, je ne puis laisser d'advertir votre Altese que, me trouvant ce soir au logis
de monsieur le chanoisne Doncker, auquel lieu(?) les Catoliques rasamblent asthoeure,
souvent communicquant par ensamble ce que convient de faire sur le faict de la
religion, y sont venus ung Philippe Hockaert et Conraet de Witte, gens de nostre
costé, disant avoir ouy de sieur Walrave, docteur en médecine, et encoires daultres
que la pluspart des Calvinistes ne font que pacquer et envoyer tout leur bien hors de
ceste ville avec intencion que, sy votre Altese vient icy pour se faire maistresse ou
y envoye

1) Dit bericht ziet op den bekenden Antonio del Corro of Corranus, die te Sevilla is geboren,
in 1557 de zijde der Hervorming koos en - na in Zwitserland te hebben gestudeerd en in
Frankrijk eenige jaren predikant te zijn geweest - op aandrang van Franciscus Junius en
Charles de Nielle in November 1566 naar Antwerpen kwam; zie M.F. van Lennep, De
Hervorming in Spanje, (Haarlem 1901), blz. 395. Vgl. omtrent zijn verdere lotgevallen te
Antwerpen, waarover d'Auxy zelf in zijn latere brieven trouwens ook nog spreekt, Chr. Sepp,
Geschiedkundige nasporingen, III, blz. 104-107; Bakhuizen van den Brink-Theissen, l.c., p.
232; en La Défense de Messire Antoine de Lalaing, (Mons 1838), p. 115, 116, 118, 119,
123, 124, 129.
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gens d'armes, disent que lors chascun d'eulx bouttera le feu en sa propre maison pour
ce pendant faire ce que leur conseil les persuadra. Après y est venu ung aultre
Catolicque, nommé Herman Bal, disant que ce disner à la Bourse s'est trouvé en
compaignie de six Calvinistes, lesquels par grant couroux ont laissé tumber de leur
bouche quils voyent leur affaire en tel terme, quil est nécessaire se faire maistres et
se saisir de ceste ville avant que votre Altese les surprende au piet levé. Voilà leurs
propos au jourdhuy, qui faict les Catolicques, mesmes les sieurs de la ville, parplex,
craindant que leur desseing est fort mauvais. Et pourtant sont plusieurs d'intencion
partir hors de ceste ville et de plus à cause quils ont commencé à jeusner Dimence
passé et que ce jourdhuy au matin se sont rasamblés par ensamble en bien grande
compaignie, disent que cest à cause de l'assiègement de Valenciene1). Aussy entens
que Bougot et les deux Geux de Liere sont partis vers monsieur le Prince2); et hier
au matin vint en ceste ville monsieur d'Andelot3), celluy qui a espousé la vefve de
monsieur de Sassigny à Enghien, print logis au Soleil, et estant adverty que aulcuns
scavoyent sa venue, pour ne vouloir estre congnue, changea incontinent de logis, la
prendant en la Cleire straete près dung povre courtier Italien. Et ce matin tempré est
il aussy party vers monsieur le Prince. Je doubte quils nous brasseront quelcque
brouet amer, et pour le scavoir, sy possible est, ay escript à ung mien amy à Utrecht
quil rende tous debvoirs, soit par espies ou aultrement, quil saiche ce quils y font et
dient. J'entens

1) Over deze vergadering in 't algemeen zie Felix Rachfahl, Wilh. von Oranien und der
Niederländische Aufstand, II (Halle 1908), S. 807. De namen der edelen, die haar bijwoonden,
bij Bakhuizen van den Brink-Theissen, l.c., p. 234. Over de ontroering, die het kort na 6 Dec.
1566 begonnen beleg van Valenciennes heeft teweeggebracht en de verzetsgedachten, die
het wakker riep, zie: F. Rachfahl, a.a.O., S. 825 ff., waar S. 820 ff. de voorgeschiedenis van
het beleg wordt behandeld.
2) 12 Oct. 1566 heeft de Prins van Oranje Antwerpen verlaten, om zich naar Holland en Utrecht
te begeven. Uitvoerig wordt over zijn itinerarium in dien tijd gehandeld in F. Rachfahl, a.a.O.,
S. 814 ff.
3) Pieter van Andelot, heer van Florey, Montehaux enz.
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que monsieur le Prince y est encoires. Et audeseure de cela, pour avoir deux fleiches
sur mon are à cause quil y dépendt beaucoup, estois d'intencion y envoyer homme
exprès, bon espie et secret, nommé Daneel, bien congneu du Père confesseur, fort
ydoine à faire tel exploict, espelucher et descouvrir tout leur secret, mais est asthoeure
mys en prison pour une debte de cincquante florins, par quoy je troeuve bon que
votre Altese me commande que je les paye pour elle et que je l'envoye incontinent
en diligence avec bonne information par delà. Jespère quil méritera fort bien iceulx
L florins et davantage, car il y dépendt grant beaucoup, tant pour votre Altese que
pour ceste ville, car je ny scauroye aultre que envoyer, pour le dangier qui en despendt.
Ce fust malhoeur de sa prinse quant je l'envoyeroys. Longatre, Dohain et Gibersi
sont icy logé en la Croix rouge, au logis d'ung fort mauvais Calviniste, nommé Jehan
le Grin. J'envoye au Père confesseur encoire quelcques noms de fort mauvais
Calvinistes walons1), aussy la copie de la requeste que les Catolicques sont prest pour
porter à votre Altese.
Demain sommes d'intencion aller en bonne trouppe et compaignie vers messieurs
de la loy, leur aultrefoys requerir quils voeullent bannyr tous vagabonds et canailles
qui sont icy en inumérable nombre, attendans quelcque pillerye, aussy tous nouveaulx
mesnaiges Calvinistes icy enfuy daultres villes, et d'en faire l'exécution. Car l'avons
aultrefoys requis, et en faulte de ce serons contrainct nous adresser vers votre Altese,
tant les bourgois que marchans estrangiers, la requérant nous assigner aultre lieu
pour y traister seurement les negoces de nous marchandises, espérant que icelle
menace leur servira d'éguillon d'y mieulx penser. Pour conclusion, Madame, sy vostre
Altese ne pourvoyt bien tost - - comme ay tousiours éscript - - sur la salvacion de
ceste ville, je la voy nettement perdre et les bons Catolicques en dangier à

1) Een lijst, die te Brussel 26 Nov. werd ontvangen, is reeds afgedrukt in Vierteljahrschrift,
a.a.O., S. 214-217: Notule des Calvinistes les plus pervers et envénimés, tous Walons, et ne
sont au libel réservé II ou III. Hier geldt het klaarblijkelijk een supplement.
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la fin de corps et de biens, lesquels à joinctes mains ne font que crier après la venue
de votre Altese.
Madame, je prie au Créateur avoir votre Altese en sa très saincte garde. D'Anvers
ce IIIIe Decembri Ao 1566.
Madame, après ceste escript ay parlé à l'hoste de monsieur d'Andelot, courtier
italien. M'a dict que leur desseing est de prendre les armes contre votre Altese, sy
elle ne relaxe Valencienes. Et que à icelluy effect se trouveront asthoeure par ensamble
à Vienne en grant nombre, et que monsieur l'admiral1) seroit leur capiteine. Ne scay
s'il est vray, cest par advis, parquoy il fault estre en cerveil. Touste ceste ville en est
troublé. Je scay que monsieur de Hoochstrate, et croy les aultres aussy, vouldroient
bien que l'entreprinse dudict Valenciene fusse excusé. Il est nécessaire que le
prisonnier susdict soye relaxé et pour gaigner tamps voyrai sy cest aprèsdisner. Ne
scauroye faire l'apointemant; j'en ay désià parlé à notre bourgmaistre.
Le très humble serviteur de votre Altese Philippes d'Auxy.

VI.
Madame.
Ce jour entier me suis emplyé au faict de vostre Altese. En premier lieu par
assistance d'amys ay retiré hors de la prison ung Daneel Bonmalius2), moyennant
suffissante caution, en quoy moy et mes amys nous sommes obligés pour la somme
de quatre vingts florins; pour estre icelluy bien ydoine à soliciter notre procès
dextrement, fidèlement et secrètement, à quoy faire le Père confesseur m'a escript

1) De Graaf van Hoorne.
2) Iets uit de vroegere rapporten van dezen man zie in A. Cauchie, Episodes de l'histoire
religieuse de la ville d'Anvers durant le second semestre de l'année 1566. Correspondance
de Daniël di Bomalès avec François di Marchi, in Analectes pour servir à l' histoire
ecclésiastique de la Belgique, 2e Serie, T. VII (1892), p. 20, sv.
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que ce que je y emplyeray, votre Altese me le fera rembourser. Et pensant le mesme
envoyer encoires ce soir en diligence vers Utrecht et Viane pour y exploicter le
besoing requis sur le faict de nostre dict procès, suis avant son partement - - par l'ung
de mes espies - - esté adverty que ce soir sur les quatre hoeurs sont la plus part arrivés
en ceste ville, parquoy l'ay retenu pour ne despendre inutilement. Sur quoy n'ay
dormy, ains me suis incontinent trouvé près de ung courtier Italien, nommé Antonio
Bartarelly, celluy qui m'a dict le contenn de ma dernière lettre escript à votre Altese
en grant haste; duquel ay tant suché par dextre voye - - pour scavoir icelluy tous leurs
secrets - - qu'il m'a aultrefoys seurement certifié ce que dernièrement il m'a dict: cest
que leur intencion et desseing est de prendre les armes contre votre Altese etc. Et ce
en confort et ayde de ceulx de Valenciene, à cause que votre Altese ne tient sa
promesse vers les dicts gentilshommes et les villes. Aussy m'a ledict courtier mené
en une taverne secrette et de deux aes, où à cachette ay veu assis grant nombre de
gentilshommes Geux et calvinistes, à scavoir la plus part de ceulx qui sont estés à
Utrecht des principaulx, y joinct monsieur de Warou1) et monsieur de Louverval2).
La reste seront icy demain; et aussy le Conte de Horne, admiral, je le scay. Le Conte
Lodewic3) est icy dès devanthier. Je laisse asthoeure ymaginer à vostre Altese quoy
ils brasseront; et pourtant je la prie d'estre sur sa garde et ne les fier que bien à point.
De ma part j'emplyeray tout mon cerveau, s'ils demeurent icy encoires quelcque
tamps, pour scavoir de leur practicque, y employant aussy nostre relaxé prisonnier
Daneel, lequel les suivera de bien près à cachette en tous lieux où ils iront et tout ce
que scaurons, votre Altese en sera plainement advertye. Le dict courtier se faict prest
- - ayant esté soldaet - - pour les servir et entrer avecq aulcuns

1) Willem van Merode, heer van Waroux of Warroulx, de luitenant van den graaf van Hoorne,
is bedoeld.
2) Philips van Marbais, heer van Louverval.
3) Lodewijk van Nassau, de broeder van den Prins van Oranje.
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diceulx nobles, à scavoir Andalot et aultres, en Valenciene. Mais le bien qu'il y a
qu'il me dict qu'ils sont tous povres et à l'arrière, qui les rendt en grant payne; et
pourtant cherchent icy par voye de finance de l'argent, offrant tous d'engaiger leurs
terres et ne troeuvent crédit que bien apoint combien qu'il me dict; et est bien à
présumer que pluisieurs marchans calvinistes contribueront pour les assister1). Mais
tout ne peult ayder s'ils n'ont aultres testes. Toutefoys je scay que le consistoire d'icy
a envoyé ces ambassades vers le Conte Palatin pour assistence et à aultres princes2).
J'entens que Cornille de Bomberghe, Jan Carlier ou aultres ont esté appeller les dicts
gentilshommes pour venir icy3). Les Catoliques sont fort mal content et mal à repos
de leur venue icy; aussy du discort qu'est icy entre ceulx de la loy, desquels nous en
tenons troys pour fort suspect qu'ils ne sont sincères vers Dieu, le Roy et votre Altese,
à scavoir monsieur de Stralen, Roucous, et Wesenbecke4). Esse

1) Dit is ook inderdaad gebeurd; kooplieden als Arnout Pels, Marco Perez en Ferdinand Bernuy,
hebben krachtig hulp verleend. De laatstgenoemde heeft zelfs zijn bezit bezwaard voor het
goede doel. Zie M.L. van Deventer, a.w., blz. 46; J.A. Goris, l.c., personenregister in voce
Perez (Marco) en Bernuy (Ferdinand). Over Marco Perez ook nog A. Bernus, Un laïque du
16e siècle (vertaald in Troffel en Zwaard Jrg. X (1907)) en F. Geering, Handel und Industrie
der Stadt Basel, (Basel 1886). 454 ff. Over Arnout Pels zie Groen van Prinsterer, l.c., p. 333.
2) Over de deputatie naar den Paltsgraaf zie M.L. van Deventer, a.w., blz. 50, 51. Onder de
genoemde ‘aultres princes’ behoorde landgraaf Philips van Hessen; zie P.J. Blok,
Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau, (Utr. 1887), blz. 167 vv.
3) Beide, Cornelis van Bomberghe en Jan Carlier, hebben behoord onder de onderteekenaars
van het aanbod van de drie millioen gulden aan den koning; zie M.L. van Deventer, a.w.,
blz. 45.
4) Antonie van Stralen was burgemeester der stad, Roucous, Rockocx of Roucousx, schepen
en Jacob van Wesenbeecke (wiens Mémoires, in 1859 door Rahlenbeck uitgegeven, een
belangrijke bron voor de kennis der gebeurtenissen van 1566 vormen) pensionaris. Alle drie
komen onder de Lutherschen voor, die vermeld worden op de lijst bij Les Moyens pour
rémédier au désastre d'Anvers, zie Groen van Prinsterer, l.c., p. 336.
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point grant faulte de bonne policie, qu'on soeuffre que les maistres des maisons des
povres enfans, entretenus par les aulmosniers, aprendent aus dicts enfans les
cathéchismus de Luterus; que nous dicts aulmoisniers vont recepvoir les aulmoisnes
aulx temples nouveaulx1); qu'on laisse entrer icy tous vagabons et nouveaulx mesnaiges
calvinistes, enchassés d'aultres villes en grant nombre, qui faict ceste ville estre ung
réceptacle de touttes sectes et malhoeur; aussy qu'on ensepvelit icy les enfans avecq
tambourin et fifre en lieu de cloches, ce que madame et mademoiselle de Hoochstrate
et moy avons hier au matin, allant à l'église, veu; sont ce point terribles confusions,
Madame? Aussy ne veulx je oublier que les pareins et mareins des enfans des
Calvinistes font serment sur le Babtesme des dicts enfans de prendre estroicte garde
que leurs filleuls seront instruicts en la foy calviniste2). Aussy sont les Martinistes en
practicque de fonder et planter icy escolles publicques à leur mode3). Somma c'est
icy une Babiloine, chascun y faict ce qu'il veult. Et durera comme je crains jusques
à la venue de votre Altese; et sy de brief elle ne vient le tout reformer, la maladie
deviendra incurable. Aussy dict on icy, et croy qu'il est vray, que aulcuns supérieurs
ne demandent la totale ruyne du pays ne aussy le total bien dicelluy, ains que les
affaires demeurent ainsy ab hoc et ab hac, pour par

1) Bedoeld zijn de kerkgebouwen, die door de Lutherschen en de Calvinisten werden gebouwd.
2) Naar de liturgie der Londensche vluchtelingenkerk, die - tot zij door die van Datheen
verdrongen werd - bij de Nederlandsche calvinistische Doopsbedieningen in zwang was,
werd dengenen, die een kind ten Doop presenteerden, de vraag voorgelegd, of zij het niet
voor hun plicht hielden ‘dese kinderen (oft dit teghenwoirdigh kint) alst tot sijnen verstande
commen sal, in dese verborgentheden, ende in de warachtighe kennisse Gods, een ieghelick
na sijn vermogen, te onderwijsen’; zie H.J. Olthuis, De Doopspraktijk der Gereformeerde
Kerken in Nederland, 1568-1816, (Utr. 1903), Bijlage IV, blz. 257.
3) Van deze schoolstichting door de Lutherschen vond ik, behalve in deze brieven van d'Auxy,
geen melding gemaakt, dan alleen indirect in een brief der Landvoogdes aan Philips II, d.d.
18 Dec. 1566; zie Bakhuizen van den Brink-Theissen, l.c., p. 221.
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ce moyen avoir les Estas Généraulx rasamblés. Madame, quant au reste je feray le
debvoir requis et votre Altese se peult asseurer qu'il ne tiendra à ma diligence, le tout
à l'honneur de Dieu, du Roy et de votre Altese; laquelle, comme jespère, aura bien
tost nouvelles par voye d'une requeste des bons Catolicqus d'Anvers, en quoy je
traveille fort à cause que touche à pluisieurs: l'ung la veult molle l'aultre dure, et mal
scet ce peuple catolicque entendre en quoy gist leur propre bien et proufit. Pour
conclusion: sy votre Altese n'assiste ceste ville de brief, je crains grant désastre, voire
effusion de sang.
Madame, je prie au Créateur avoir votre Altese en sa très saincte sauvegarde.
D'Anvers en haste ce VIe Decembri en la nuict, 1566.
Je feray faire ou feray mesmes la requeste de mon particulier suivant que
le Père confesseur m'escript, remerciant très humblement votre Altese de
la bonne affection qu'elle me porte.
Le très humble serviteur de votre Altese Philippes d'Auxy.
Madame.
Ceste sert d'advertissement à votre Altese que ce soir à sept hoeures est icy entré
le Conte Lodewic de Nassou avec son frère, mayné de luy1); ne scay son desseing;
ce qu'en seray, votre Altese en sera advertije; viennent d'Utrecht. Ce soir m'a dict
notre doyen de Notre Dame, Taxis2), mon amy familier, que le Margrave3) luy a dict

1) Deze broer van Graaf Lodewijk was Graaf Jan van Nassau; vgl. Bakhuizen van den
Brink-Theissen, l.c., p. 234, en La défense de Messire Antoine de Lalaing, (Mons 1838), p.
120.
2) Deze deken van Antwerpens O.L. Vrouwekerk was Rogier de Taxis, heer van Hemixem,
geb. 1513, gest. 1593; een geleerd en welsprekend man. Zie over hem J. Rubsam, Joh. Baptista
von Taxis, (Freib. 1889), S. 10, 11, 44.
3) Markgraaf van Antwerpen was destijds Jehan Immerzeel; zie Mémoires de Jacques de
Wesenbeke (ed. par Ch. Rahlenbeck, 1859), p. 285 n*.
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à platte cousture que monsieur le Prince, comme luy samble, est maistre de ceste
ville, correspondant à ce que disent les Calvinistes qu'ils ont la ville en leur manche
quant ils voeulent. Aussy suis je bien adverty et le voy qu'il y a icy grant discort et
partialité entre les ciefs et gouverneurs de la loy, et le mesme entens que dict monsieur
l'Amman1) aussy, comme le Margrave a declairé; dont il a sy grant desplaisir qu'il en
est malade. Madame, j'entens de tout ce que j'escrips et advertis à votre Altese de
n'en estre reprins sil est vray ou non vray; sinon comme l'entens, la en advertis
franchement et librement comme fidèle et vray serviteur de Dieu, du Roy et de votre
Altese, sans dissimulation aulcune. Ce matin est party monsieur de Hoochstrate vers
Malines. Ne scay pourqoy. Mademoiselle sa soeur, laquelle a esté cest aprèsdisner
en ma maison, estant fort bonne et catolicque demoiselle, m'a dict que ce soir il sera
de retour. L'Espaignol n'a osé prescher ce matin2), jour de saincte Barbe. Pour respect
etc. En grant haste. Il ne fauldra à ma diligence.
Le très humble serviteur de votre Altese Philippes d'Auxy.

VII.
Madame,
hier sur l'aprèsdisner aulx deux hoeures je veis aller les gentilshommes Geux
calvinistes en grant nombre

1) Amman van Antwerpen was destijds Govart Sterck, heer van Busquoy; zie Mémoires de
Jacques de Wesenbeke etc., p. 112 n*.
2) Deze ‘espaignol’ is Antonius Corranus geweest, zie blz. 260 noot 1. De reden, dat hij hier
niet openlijk durfde preeken, terwijl anderen dat geheel ongestoord doen konden, was hierin
gelegen, dat de Landvoogdes, om zooveel mogelijk terug te komen op de concessies, die zij
25 Augustus 1566 gedaan had, de stedelijke magistraten last gegeven had, ‘de prendre regard
que les prescheurs ne soyent estrangiers, appostatz ny bannyz’ etc.; vgl. Bakhuizen van den
Brink-Theissen, l.c., p. 221.
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vers le logis de monsieur de Hoochstrate, vestus des meilleures robbes, replisant les
rues en magnificence de leur estat et suitte, lesquels en compaignie de monsieur
l'Admiral - - lequel vint hier et est encoire icy, - - de monsieur de Hoochstrate et du
Conte Lodewic, se meirent incontinent en une chambre en conclave, auquel lieu
demeurèrent tous serrés iusques au soir environ les sept hoeures; Dieu scet leur
conseil et quoy ils brassent, je pense que cest tout sur le faict de Valencienes, en
signe de quoy ledict sieur de Hoochstrate envoya appeller Jan Carlier, luy demandant
quelles nouvelles il avoit dudict Valencienes, mais disoit navoir reçeu lettres depuis
devanthier. Les dicts gentilhommes ont ce Dimence tous présidé en pontificat au
Temple rond, tant le matin que l'aprèsdisner, y oyant la presche francoise de Taffin1).
Leur peuple espéroit bien que l'Espagnol eusse presché, mais la deffence en a este
faicte sy grande, qu'il n'osoit. La demeure de ces Nobles faict enhardir et braver plus
que devant les Calvinistes, sy esse toutefoys que touttes les églises des Catolicques
sont aussy esté fort plaines, au grant crèvecoeur des aultres, ce que nous plaict fort.
Nous avons icy quatre prescheurs excellens, Portesius et Claisonius2) en francoys, le
curé de Nostre Dame3) et le ministre des Cordeliers en flameng, lesquels font certes
bien leur debvoir, voire en tirent beaucoup des aultres à eulx, que causera, comme
jespère, que les Catolieques tiendront bon jusques à la venue de vostre Altese.
Moyennant la grâce de Dieu, la porte de Croonenburch, tenant l'abbaye de Sainct
Michiel, est fort propre pour donner entrée à vostre Altese et, y estant, la comprendre
à la maison de laditte abbaye, ce qui est tres facile à faire

1) Hetzelfde bericht ook in 't Advis d'Anvers van 8 Dec. 1566, dat Gachard heeft afgedrukt in
zijn Correspondance de Philippe II, I (Brux. 1848), p. 491 sv.
2) Rob. Claissonius was Jezuitenpater; zie P. Génard, P.P. Rubens. Aanteekeningen, (Antw.
1877), blz. 119.
3) Curé van de O.L. Vrouwekerk was destijds Sebastiaen Baerts, een Noord-Nederlander, te
Delft geboren; zie P. Génard, a.w., blz. 116, 117.
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et cest ung bon fort, servant pour sortir et entrer tous ceulx qu'elle vouldra. A cause
de la présidence de ces gentilhommes nous Calvinistes ont ung peu meilleur coraige,
mais je me tiens tout asseuré que à la venue de vostre Altese ils couleront comme la
cire devant le feu, aussy se reigleront ils beaucoup selon la disposition de Valencienes,
car ils scaivent: icelle prinse pour le Roy, ce sera sur eulx, qu'on en aura; et pourtant
sont lesdicts Nobles icy avec eulx tant empesché et en cerveil. Hier au soir nous
sommes trouvés en bonne compaignie de Catolicques et au nom de tous les aultres
vers monsieur Jacop van der Heiden1) et luy avons présenté une requeste pour la
communicquer en collège; point à tous, mais aulx seigneurs catolicques et point
suspects, sans nommer personne; ce qu'il nous a promys de faire, dont j'envoye la
copie cy joincte à vostre Altese. Il prendoit fort bien notre diligence et nous a
recommandé l'avancement de la ville, aussy luy avons rafreschi le banissement des
vagabons et nouveaulx mesnaiges calvinistes. Ce que nous faisons est tout pour
preparer la venue de vostre Altese.
La requeste pour envoyer à vostre Altese est toutte preste, mais ramollye et
abbrévyée, car il leur sambloit que l'aultre - - dont ay envoyé la copie à vostre Altese
- - par sa durté eusse retiré vostre Altese, voire descoragé de nous venir assister,
aussy quil notoit trop la loy d'Anvers etc. Nous Catolicques m'ont ce jourdhuy fort
requis que je me vouldroye transporter demain avec deux notables marchans pour
de leur part présenter la ditte requeste à vostre Altese, ce que je ferays volontiers - et de plus pour la communicquer de bouche de plusieurs affaires - - mais pour aultant
que sommes à present au coeur des payemens de ceste foire, me puis fort mal absenter,
combien que je feray tout ce que je poulray.
La cause que jescrips tant librement et ouvertement à vostre Altese est pour aultant
que mes lettres vont tant seurement, car je ne les donne que à messagiers de ma
congnoissance et ordinaires de Bruxelles et cassées en

1) Van der Heyden was een der beide burgemeesters van Antwerpen, zie Groen van Prinsterer,
l.c., 1e Serie, II, p. 330.
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celles du Père confesseur et après les siennes, en aultres à mademoiselle de Nivelle
de sa et ma grande congnoissance et elle les baille tousiours selon sa charge en mains
propres, par quoy, Madame, n'y a difficulté de tomber en aultres mains. Sy esse que
je mais mon ame en la main de mon Dieu et ma vie en mains de vostre Altese. Car
tout ce que je fais mon but et intencion est que ce soye à l'honneur de Dieu et de son
église et au service du Roy, de vostre Altese et de ma patrie.
Nostre Daneel est joieulx d'estre sorty de la prison. Il estoit pour y demourer loing
tamps. En ce que l'emplyray m'a promys toutte fidélité et surtout secret; nous voyrons
quoy il fera, vaille que vaille. J'espère que avec le tamps méritera les despens faict
pour luy. J'entens que demain au matin se partiront d'icy le conte de Hornes et de
Nassou et aulcuns gentilshommes Geux.
Madame, suivant l'instruction du Père confesseur j'ay dressé une briefve et simple
requeste adresssante à votre Altese en avancement de ma commission des visitacions
des asseurances, espérant que en ce votre Altese me sera bonne advocate comme le
Père confesseur m'a par ces dernières lettres donné bon comfort; remerciant très
humblement votre Altese de la bonne affection qu'elle me porte et seray grandement
obligé de prier Dieu le Créateur pour sa longue et saine vie. J'envoye joinct à ceste
laditte requeste attaichée à ma commission et ceste de mon beaufrère lequel est aussy
admis de garder ma place quant n'y poulray vacquer. Est fort bien congneu dudict
Père confesseur, et très catolicque, vertueulx et aultant homme de bien qu'il soit en
ceste ville; nul reproche. Il est mon compaignon, au faict de nous négociations, et
m'est bon ayde au faict de notre procès1). Suppliant très humblement qu'il plaise à
vostre Altese de m'assister, que bonne despeche me soye donnée et surtout accordée
ma requeste susditte. Ce faisant seray de plus en plus contrainct d'emplyer mon corps
et mes biens pour le service de vostre Altese, en la bonne grâce et faveur de

1) Deze zwager-compagnon van d'Auxy heette Guillaume Robin; zie Vierteljahrschrift, a.a.O.,
S. 221.
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laquelle tousiours très humblement je me recommande. Attendu que par mes
précédentes ay asses donné à congnoistre à vostre Altese pourqoy que je requiers
estre confirmé d'elle en la ditte commission, ay trouvé en mon conseil de le point
mectre en ma requeste pour bonne conséquence et respect. Il soufit que vostre Altese
le saiche. Aussy d'ung chemin se joinct icy la copie de la requeste, que les Catoliques
sont d'intencion faire présenter à votre Altese afin qu'elle voye leur bonne affection
et désir de sa venue. Elle est escripte en haste et mal, car avec difficulté je l'ay copiée.
Tout incontinent suis adverty de Gille Hancart, bien cognu de monsieur de
Semmery, que ung Calviniste Valencienoys luy a dict en grant secrèt qu'on faict en
ceste ville force bannières1), ne saichant à quoy faire.
Madame, je prie au Createur avoir votre Altese en sa saincte garde. D'Anvers, ce
Dimence au soir 8e Decembri Ao 1566.
Le très humble serviteur de vostre Altese Philippes d'Auxy.
[Met andere hand staat op den brief:] Delli 8 Decembre, ricevuto alli X
del me: desimo 1566.

VIII.
Madame.
Hier fust ma dernière. Et cest aprèsdisner s'est trouvé près de moy mons. Gille
Hancart, grant rechercheur du faict et deseing des Calvinistes, lequel m'a déclairé,
avoir ce disner entendu d'ung nommé Loys Schaep, demeurant en l'Anget bleu,
comment depuis environ deux jours en cha grant rasambleé s'est faicte desdits
Calvinistes en une grande chambre secrette, sans vouloir nommer ou, et

1) Over deze vaandels, waarvan d'Auxy ook in latere brieven nog spreekt, wordt eveneens
verteld bij F. Rachfahl, a.a.O.; II, S. 826.
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que entre aultres y ont esté deux frères faiseurs de pistolets, demourans icy sur la
Cateline Veste, dont l'ung est nommé grant Jan; sont hommes dextres au faict de
guerre et grans escrimeurs de touttes armes et bastons. Je les congnoy et leur maison,
lesquels ont aprins et enseigné aulx rasamblés l'ordre de la guerre, tant pour s'en
ayder dedens la ville que dehors1), a scavoir pour tenir rues, places et marchés, manyer
touttes armes et principalement comment entrer francq dedens les hacquebousiers,
leurs ennemys; à scavoir avec le bouclier résistant le tret et l'espée ou courte arme
au poing pour combattre en ville; voila, Madame, le fruict de leur Evangille!
Aussy m'a dict le mesme Hancart que ung sien voisin, nommé Willem, luy a
declairé avoir entendu d'ung des gallans susdicts, que, s'il vient au battre, se saisiront
pour le premier du Marchie et Maison de ville et que pourtant, une enseigne de gens
estant trop peu, y en poulroit bien avoir deux, car illec demeurent beaucoup de
Calvinistes, et beaucoup de maison ont la derrière sortye en aultres rues, comme
celle de Jehan le Mettre2) - - tout principal des Calvinistes et cief - - lequel y demeure
aussy et a journellement grandes assamblées en sa maison, tant du consistoire que
aultrement, par quoy l'on y doibt bien prendre garde; ledict le Mettre alloit Dimence
en touttes les presches catolicques pour veoir quel et combien de peuple y avoit pour
eulx se reigler selon et veoir ce qui se y passe.
Ung bon Catolicque, nommé Jacques Gillis, a dict au dict Hancart quil scet bien
quils ont achetté beaucoup de tafta gris, présument que cest pour enseignes et coleur
des Geux, desquels enseignes ay adverty vostre Altese, car j'estois le premier qui le
scavoit, et depuis fust dict au bour-

1) Dat d'Auxy niet alleen aan relletjes in Antwerpen denkt, maar ook met de mogelijkheid van
wapengeweld daar buiten rekent, is niet toevallig: juist omstreeks dezen tijd hadden de
plundertochten van de Wastepatte's en Jan Denys plaats, die met de slachtingen van Waterloo
en Lannoy eindigden; vgl. F. Rachfahl, a.a.O., II S., 825-827.
2) Jehan le Mettre of le Maistre was een uit Doornik afkomstig advocaat; zie Vierteljahrschrift,
a.a.O., S. 210, 216.
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guemaistre Berchem, et après la ville en a esté en trouble. J'entens que l'on en prent
examination, mais à cause quils sont sy secrets je pense qu'on ne le scaura descrouvrir.
Monsieur le chanoisne Doncker m'a dict quil scay pour vray que Samedy dernier les
gentilshommes Geux, estans près de monsieur l'admiral et de Hoochstrate comme
ay adverty vostre Altese, y conclurent d'envoyer requeste au Roy, requérant à sa
Majeste ne vouloir venir icy avec puissancea) pour chastier le pays et eulx promettant
d'empescher et faise cesser la presche, mais je doubte que le Roy ne tiendra guerres
de compte de leur ditte requeste et moings de la précédente, que ont envoyé les
Calvinistes avec adionction des Confesionistes, ou ils promettent au Roy troys millions
d'or comme entens; je croy que eulx tous perdront penam et oleum.
Aussy m'a dict le mesme chanoisne quil scet bien que monsieur le Prince a escript
à la ville pour avoir en prest audeseure de ces(!) gaiges, et entretènement de Madame
icy à grans despens, la somme de douse mille florins, en quoy les sieurs de la loy
sont perplex à cause quils sont tant à l'arriere et que ne savient comment le refuser.
Il me plaict mal dentendre que les seigneurs de nostre loy sont en discort par ensemble,
car regnum in se divisum desolabitur.
Ilb) est certain que passé 8 jours Cornille van Bomberghe sur ung matin fort tempré
est party tout housé et espéronné hors de sa maison avec grant pleur de sa femme,
ne sachant de son partement que sur lhoeure de son adieu. L'on présume quil est
party vers Allemaigne comme légat de leur consistoire avec deux aultres1); tous

a) In margine: Nota. Depuis suis adverty que le tout est à mauvaise intencion.
b) In margine: Nota. Plusieurs aultres sont allé en légat par quoy despens grans.
1) Over de twee gezantschappen, die het Antwerpsche consistorie in dezen tijd aan de Duitsche
vorsten zond, zie A. Elkan, Joh. u. Phil. von Marnix während des Vorspiels des
Niederländischen Aufstandes 1565-1567, (Leipzig o.J.), S. 44-54.
Over dezen Cornelis Bombergen, een der leidende figuren in het calvinistische consistorie,
wiens vrouw Clementia Schotti heette (zie Kerkhistorisch Archief, t.a.p., blz. 151 n. 9), zie
M. Rooses, Chr. Plantin, (Anv. 1882), p. 96 en A. Elkan, a.a.O., S. 45, 46. Hij was zoon van
Antoine en van Elisabeth de Renialme. Koopman en drukker is hij geweest; in die laatste
kwaliteit zelfs compagnon van den beroemden Plantijn. 21 Febr. 1568 werd hij als voorman
van het calvinistische consistorie naar Brussel gedaagd. Maar 12 Febr. had hij al de vlucht
genomen; en wel naar Venetië, waar zijn grootvader Daniël drukker was geweest, vooral
van Hebreeuwsche boeken. De door hem geërfde Hebreeuwsche karakters bracht Cornelis
vóór dien reeds in de associatie met Plantijn in. 1568 verloor hij zijn fortuin. En hij stierf
vóór 1577.
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ces Calvinistes que je congnoy portent les gartiers et le neu au costé. Je imagine que
cela leur sert de quelcque enseigne, car ne le portoyent pardevant.
Je pense partir Dimence ou Lundy - - les payemens faict - - pour avec monsieur
le Doyen présenter à vostre Altese la requeste, dont la copie ay envoyé en mes
dernières lettres. A scavoir: luy de la part du clergie, et moy de la part des bourgois.
Alors j'espère de communicquer avec vostre Altese de bouche le grant désir quils
ont d'estre assisté et du moyen; encoire n' en scavons imaginer aultre que par sa venue
icy.
Madame, je prie au Créateur avoir vostre Altese en sa très saincte main. D'Anvers
ce XIe Decembre ao 1566 au soir.
Le très humble serviteur de vostre Altese Philippes d'Auxy.
Madame, après ceste escripte ay reçeu depuis et descouvert aultres
nouvelles escriptes en haste et au gros, et pour n'avoir le tamps de les
escripre en pertinence selon le debvoir requis a vostre Altese, je prie d'estre
excusé - - attendu que nécessité le requiert - - de paresse etc., car attendu
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que je tiens copie de tout, à cause de mes négoces particulières et qu'il me
fault pourtant besoigner tous les nuicts, estant à tous travaulx voluntaire,
je me tueroys, pour estre tendre de complexion et toutefoys de bon coeur;
par quoy il plaira à vostre Altese me le pardonner et ne m'inputer pour ce
d'incivilité.
[Hierbij op een los blad deze volgende opmerkingen:]
Nota: Gille Hancart me dict à present que hier au soir se rasamblaient plusieurs
en grant nombre au logis de Jan Baclier et par des ruelles; présume que l'on y a
presché, ou que c'est là quils aprendent à manier les armes et le faict de guerre. (B).
Ce disner à la Bourse ay veu plus de cent, tous des principaulx, en trouppe, estans
en grant consulte et aulcuns aller d'une trouppe à l'aultre, entre lesquels estoit bien
empesché(?) comme fac-totum ce grant Jan devant dict, demeurant en La Blanche
Main, qui m'a faict quasi asseurer et donne apparence que le rapport de Hancart soit
vray. (A).
La deffense, qu'on leur a faicte comme j'entens, que le prescheur Espaignol ne
peult prescher et que nostre Portesius les rembarte tant au vif, les tourmente fort;
mesmes ont protesté au collège, sy à icelle cause en procède désastre, quils s'en
deschargent.
Que nous poulrions bien veoir prescher l'Espaignol et Hermannus1) Samedi ou
Dimence, et celluy qui l'a dict

1) Bij dezen naam denkt men onwillekeurig het eerst aan Herman Moded. Van een anderen
dan een calvinistischen prediker kan moeilijk sprake wezen; en wie dan hij zal uitsluitend
met behulp van zijn voornaam worden aangeduid! Maar uit andere gegevens weten, dat hij
omstreeks 11 Dec. 1566 te Antwerpen verblijf heeft gehouden, doen wij niet. Echter
Vierteljahrschrift, a.a.O., S. 220 wordt hij, Hermanus, nader aangeduid als ‘prédicant pour
le prince à Gand’, en te Gent heeft Moded destijds wel gewerkt. Zoo bestaat er m.i. geen
aanleiding op het voetspoor van de Vlaemsche Kronijk van Ph. de Kempenare aan te nemen,
dat niet Moded, maar een zekere Herman Busch omstreeks dien tijd onder die betiteling van
Hermanus te Antwerpen is opgetreden. Ik vermoed, dat deze naam Herman Busch zijn
ontstaan te danken heeft gehad aan verwarring tusschen dien predikant Hermanus en zijn
ambtgenoot Joris Sylvanus, die destijds ook te Antwerpen heeft gewerkt; vgl. Kerkhistorisch
Archief, t.a.p., blz. 121 n. 3 en blz. 152 n. 4.
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désire estre veu ung hoeure après la presche pour veoir qui sera hardy de le deffendre.
Au logis de la vefve Almaras, mère de la belle Simone, que ce disner y ont disné
troys Geux, ne scay quels, lesquels disent que la conclusion de leur requeste devant
ditte au Roy ne prendra effect et que sont d'aultre opinion, aussy que aultrefoys se
rasambleront à Stecke en Flandres1) ou à Vianen2).
Le Marcgrave ce matin dict que de tous ces troubles ne sest trouvé plus perplex,
ne les affaires pire aller que à present et quil n'a non plus de crédit au collège et en
son office que ung enfant, que cause la partialité et division qui est entre eulx, et quil
est dintencion de partir d'icy de brief.

IX.
Madame,
depuis mon partement de Bruxelles moy et les miens avons usé de toutte diligence
pour descouvrir le nid dicelluy Jorge Palatin3), mais jusques ores n'avons riens

1) Dit Stecke in Vlaanderen houd ik voor identiek met het hedendaagsche Stekene, niet ver van
Moerbeecke, even ten Westen van de lijn Gent-Antwerpen. Waarom men zich juist daar zou
willen verzamelen, kan ik niet zeggen.
2) Vianen was het stadje van den bekenden edelman-Geuzenaanvoerder Hendrik van Brederode.
3) Deze, hier en elders voorkomende George Palatin, zeker wel de op de lijst achter Les moyens
pour remédier au désastre d'Anvers voorkomende Le Conte Palatin (vgl. Groen van Prinsterer,
a.w., 1e Série, II p. 332), hield zich vermoedelijk te Antwerpen op in verband met
besprekingen over de mogelijkheid om de zaak van den opstand te voorzien van hulp van
Paltzische troepen; zie A. Elkan, a.a.O., S. 115 ff.
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sceu scavoir, mesmes suis adverty ce jourdhuy que messieurs de la loy le font aussy
secrètement cercher; sil est trouvable je le scauray.
Le recoeuil des quatre cens mille florins, que font les Calvinistes pour faire teste,
continue fort et ferme pour faire testes et que certeins Nobles sont leur appoy.
Gille Hancart, mon grant solicitateur, m'est venu advertyr quils font icy gens, et
tous de ces Walons de frontière, et les arment pour vray, et que certeinement
s'enpareront de ceste ville sils peulent, ce que a tout entendu de Jehan Dove1), ou que
plusieurs Calvinistes se logent; est Walon de Béthune.
Monsieur le chanoisne Doncker m'a dict que le curé de Saint Andrieu luy a declairé
de bien scavoir que l'intencion des dicts Calvinistes estoit de Samedy en la nuict de
semparer de la ville et que le concept estoit prins de se faire maistres de tous les pons,
et après de prendre la Maison de ville par la derrière, et aultres ordonnés pour
saccaiger tous les prebstres et religieux, à quoy faire les Walons estoyent fort animés,
mais les Flamengs ne l'osoyent entreprendre2) et ainsi ne le feirent; et le mesme a
aussy dict à ung des nostres, ung demeurant Au Noir Mouton en la Couperstrate; je
croy que le magistrat en est adverty, car hier au soir envoyèrent en la maison de mon
beaufrère, lequel demeure tenant les Cordeliers, pour dillec mectre soldats dedens
le cloistre. Hier au soir vint le bourguemaistre Berchem en diligence de Bruxelles et
feict incontinent rasambler toutte la loy,

1) Jehan d'Hove heette hij waarschijnlijk; 1561 was er een Jan van Hove klerk in de
stadssecretarie; vgl. Antwerpsch Archievenblad IX, blz. 412 n. 6.
2) Dit onderscheid tusschen Vlamingen en Walen heeft waarschijnlijk wel samengehangen met
het eigenaardige onderscheid waarvan di Marchi 28 Juli 1566 gewag maakte in een brief aan
Pico: ‘Il predicatore in lingua fiamenga dice che non si deve andare alla predice armati, e
ch'e cosa brutta e da turchi e da gentili: ancorachè si aspetasse uno esercito, non se li deve
andare armati. L'altro predicatore in lingua francese dice che si deve andare tutti armati e
con tutte le forze, e sostentare quella lege con le arme, se non si puole con la parole’, zie
Ronchini, Cento lettere, p. 81.
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car le Margrave pensoit hier au soir souper avec madame de Hoochstrate et fust
mandé en diligence.
Cest aprèsdisner sont partis par barcque vers Bruxelles les serviteurs de Jehan le
Mettre, Michiel Anthoine et Jehan Longhe, tous Walons et bien principaulx des
Calvinistes; y vont pour communicquer avec aulcuns gentilshommes Geux et pour
espier ce quon faict en court et quoy se passe aulx Estas de Brabant et Flandres.
Le bourgmaistre Verheiden m'a dict avoir entendu que monsieur le doyen Taxis
a presenté à vostre Altese nostre requeste, par quoy l'ay laissé en icelle opinion pour
bon respect, sans dire que moy et mon frère l'avons faict avec luy, ce que ce jourd'huy
ay adverty audict Doyen pour se reigler selon, sy l'on le luy demande. Il y a icy entre
ceulx de la loy grande jalousie.
Hier au soir sont les Catolicques en grant nombre esté au conclave, ou j'ay faict
rapport que leur requeste a esté presentée ès mains de vostre Altese et qui icelle estoit
bien prinse; aussy la bonne envye que vostre Altese a de nous donner assistence, et
qu'elle viendroit sy elle sceusse que se poulroit faire sans exposer en dangier sa
personne, ces Nobles et nous Catolicques, et que ce néaultmoings elle y advisera
avec son Conseil et que ce pendant nous conseillons aussy le moyen comment elle
et son estat y poulroit entrer seurement et quel appoy et assistence vostre Altese
trouveroit entre les Catolicques; sur quoy m'ont tous respondu quils remercient très
humblement vostre Altese de sa bonne volunté et affection, aultrefoys disant que
corps et biens est pour elle, la requérant de vouloir practiquer le plus seur moyen et
nous rasamblerons souvent pour faire le mesme, mais jusques ores ne scavient aultre
que celluy qu'avons communicqué à vostre Altese et principalement trouveroient
pour le meilleur qu'on ordonnisse icy les Estas de Brabant et Flandres pour y conclure,
mais j'ay dict que crains quil est trop tart; aussy ils traveilleront pour scavoir par le
menu le nombre des Catolicques et aultres circonstances nécessaires pour le salut de
la ville.
Aussy ils troeuvent bon que à present l'on ne se bende que contre les Calvinistes;
réservant les Confessionistes
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jusque à la venue du Roy, car ne sont sy céditieulx, et ferient trop fort à deux. Aussy
y a esté dict, et singulièrement maistre Loys Voghel, que s'il venoit icy ung pardon
général pour ceulx qui se repentiroient, que plusieurs retourneront a l'anciene religion,
Iesquels par innocence et fournoy y sont esté menés et voyent asthoeure que tout
leur affaire n'est que blistaye et faulce doctrine, par quoy vostre Altese poulra penser
sur le tout.
Aussy a dict le dict Jehan Dove1) à Hancart, que plusieurs d'iceulx ont grant poeur,
et sils voyent que leur affaire décline, et que les Estas ordonnent la cesse de la presche,
sont prest pour s'enfuyr. Il ne poulroit grever, ce me semble, que vostre Altese
appellisse près d'elle en secret, sy bon la samble, monsieur Lancelot van Ursele2); est
ancien seigneur d'icy, bon, catolicque, rusé et saige, et l'ouyr parler. Il a dict: sil estoit
asthoeure Bourguemaistre, il se feroit seigneur de la ville pour le Roy ou il
demoureroit en la payne.
Il y a icy ung grant Calviniste, nommé Wauter Seroye, seigneur de Schelde, lequel
a laissé tumber hors de sa bouche à monsieur le chanoisne Doncker, qu'il a ung parent
ou beaufrère nommé Berti, lequel favorise fort leur secte; ne scay sy cest ung Francois
Berty ou le secretaire Berty3). Il seroit bon que vostre Altese en feisse prendre
informacion, car sy c'estoit le secrétaire il seroit dangereux.
Il y a icy troys postes de Londres, nommes Pappot, Cuput et Raphael4), mauvais
hommes et grans Calvinistes, lesquels font beaucoup de mal, portent secrètes lettres,
et secrets de bouche, au nom des Calvinistes; est de

1) Jehan d'Hove.
2) Lancelot van Ursele is meermalen eerste burgemeester van Antwerpen geweest, o.a. nog in
1565.
3) Dit was Baptiste de Berty. Volgens Mémoires de Jacques de Wesenbeke etc., p. 187 n., was
deze in 1571 nog in dienst van den Koning, zoodat hij in allen gevalle niet blijvend de zijde
van den opstand heeft gekozen, ook al is hij hem - volgens een lateren brief uit de verzameling
- aanvankelijk niet ongenegen geweest.
4) Was dit misschien Raphaël van de Putte? Vgl. J.H. Hessels, a.w., II, blz. 995b.
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mauvaise conséquence. Pieter van Eywerve, bon marchant1), vient de Londres, dict
quil les a illec ouy parler fort librement et desgorger leur venin et y révéler tout ce
quils scaivent de secret; seroit bon quils fussent aigrement reprins du Maistre des
postes général et ne nommer le dit seigneur.
Madame, estant à Bruxelles je reçeus lettres de Bruges de mon frère, contenans
que ung Jehan van Aertricq - - trésorier des guerres, beaufils de feu maistre Cornille
Barsdorp, médecin que fust de l'empereur de très haulte mémoire - - est malade
jusques à mourir, et que tel advenant icelluy estat me seroit fort propre et convenable
pour ma qualité, ce que ay communicqué au Père confesseur et dict que je seroye
honteux d'en parler à vostre Altese de peur de la trop travailler pour n'avoir encoires
mérité tant d'avancement, sur quoy il m'a asseuré que je ne ferois mal d'en escripre
à votre Altese et mesmes quil la en toucheroit en mon faveur ung mot à la première
commodité. Par quoy, Madame, me confiant sur sa parolle, me suis enhardy de par
ceste requerir bien humblement à vostre Altese que icelluy estat, vacquant par la
mort du susdict seigneur - - que Dieu voeuille guérrir - - que je poulroys estre préféré
à ung aultre; payant au profit du Roy le mesme argent actendu; que je suis propre et
ydoine pour le bien servir, car le faict de comptes est mon vray stil; ce faisant vostre
Altese m'obligera de plus en plus à prier le Créateur pour sa prosperité en corps et
âme, et pour toutte sa noble et généreuse maison, car attendu qu'il est apparent que
mon estat d'assurances et nos négoces sont en branle de se perdre, nous fauldra
cercher aultre mestier.
Madame, je prie au Créateur avoir Vostre Altese en sa trèssaincte main. D'Anvers
en haste ce XXIe Decembry ao. 1566.
Le très humble serviteur de vostre Altese
Philippe d'Auxy.

1) Van een Pieter van Aywerve en zijn familie wordt melding gemaakt Vierteljahrschrift, a.a.O.,
S. 231.
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Après ceste escript m'est ce soir venu advertir nostre grant curé, nommé
Plebanus de Nostre Dame1), que Monsieur l'Admiral fust icy hier au soir
et que lendemain se partist vers Monsieur le Prince à Amsterdam, mais
pour aultant que l'affaire emporte. Il m'a dict que demain s'en informera
plus avant; peult estre n'est vray; dist estoit logé Au Lion Rouge, ne le
croyant que bien à point; saichant la vérité votre Altese en sera advertye.
Commissaires servent d'estre icy envoyé pour scavoir la force et bonne
volonté des Catolicques. Apres ceste ay encoires diligenté la mémoire icy
joincte, escripte en haste et sans proportion pour n'avoir loisir de coucher
tout par pertinence.
Advis, me baillé par Gilles Hancart et aultres.
Mémoire. Informer à Bruxelles sy le beau fils de Jehan de Here, hoste des Quatre
Seaulx, est catolicque. C'est celluy qui est secrétaire en la chancelrye de Brabant;
car l'estant, poulroit faire beaucoup de mal à cause de la grande congnoissance et
intelligence qu'il a avec Jehan le Mettre et aultres des principaulx Calvinistes, et sont
journellement illec à ces oreilles pour entendre ce quil se passe.
Jehan Hercules, catolique, a entendu de Jehan Mahieu, calviniste, que George
Palatin a icy esté bonne espace en ceste ville, practicquant avec le Consistoire, est
esleut - - en compaignie de monsieur d'Andelot d'Enghien,

1) Sebast. Baerts (zie blz. 269, n. 3) was plebaan.
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lequel est icy - - pour estre capiteine. Le dit Palatin est retourné en Allemaigne comme
l'on extime, et l'on le reattent de brief seurement.
Nota: point nommer ledict Jehan Hercules, à cause qu'il nous sert de fidèle.
Pour certein ils font des gens et argent, s'empareront de ceste ville, d'Ipre, et
d'aultresa) pour résister.
L'on crainet que demain ou aprèsdemain en la nuict ils feront quelque foule et
venue aulx Catolicques, car aulcuns des nostres ont veu porter en certaines maisons
de Walons par cincquante longs pistolets au coup, plusieurs Catolicques se retirent
jusq' après les festes1).
Grombac, Alleman, banny de l'empire, capiteine en Flandres; aussy l'on dict
monsieur de Wels de Geldre, mais incertein2).
Plusieurs Calvinistes ont leur bouticles desoubs la Maison de la ville. J'ay ouy
ung, veut que à l'extrême ils serient bien mauvais asses de y mectre 2 ou 3 tonneaulx
de pouldre; et mectant le feu dedans à la désespérée la destruire et perdre avec tous
les voisins y environnés3).
Ce jourd'huy matin sont allés vers l'Abbaye de Saint Bernart l'abbé4), accompaigné
des ministres calvinistes,

a) Bij deze woorden worden op de verschillende randen genoemd: Tournay, Valenciennes,
Amsterdam, Bolduc, Mastricht.
1) Bedoeld zal zijn het Kerstfeest.
2) Over de connecties van Wilhelm Grumbach met de Nederlanden zie Fr. Ortloff, Geschichte
der Grumbachischen Händel, III (Jena 1869), S. 252 ff. Die brabantischen Practiken, waar
ook van een heer Van Welde sprake is, die - na in Gulikschen dienst te zijn geweest metterdaad naar Antwerpen vertrekken zou, ofschoon t.a.p. niet meegedeeld wordt, dat hij
er ook feitelijk vertoefde, evenmin als dat er trouwens ten opzichte van Grumbach zelf verteld
staat.
3) Over dergelijke plannen ook aan Roomsch-Katholieke zijde wordt Kerkhistorisch Archief,
t.a.p., blz. 130 n. 2 gesproken.
4) Zie over dezen abt, den bekenden Thomas Tilius, Nieuw Nederlandsch Biographisch
Woordenboek, II in voce. In verband met de beschuldiging van onoprechtheid, die L. van
der Essen in Bulletin du Cercle archéologique de Malines, XXIII (1913), p. 138 v.v. tegen
hem geuit heeft, op grond van cenige stukken in het Farnesiaansche Archief te Napels (vgl.
A. Cauchie et L. van der Essen, Inventaire des archives farnésiennes de Naples (1911), p.
150), druk ik deze hierachter als Bijlage BI-III af. Een beslissende conclusie er over lijkt mij
bezwaarlijk, omdat wij datum, omstandigheden en auteur van BIII niet kennen. Maar zij
schijnt niet van Tilius afkomstig te zijn, en daarom lijkt een beschuldiging tegen dezen, eraan
ontleend, toch - zonder meer - voorbarig.
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à scavoir Isebrant1), Taffin2) etc., et aussy de Wauter Seroye, seigneur de Schelde,
mencioné en ma lettre, ce que m'a asthoeure adverty nostre Daniel; s'il est vray je le
scauray demain.
[Daaronder overdwars:]
[rechts:] ricevuto il di 29 de decembre 1566.
[links:] Advis escript en grant haste.

X.
Madame.
Hier fust ma dernière. Et depuis ont tous les Catolicques reçeu grant desplaisir
d'avoir ce jourdhuy entendu sy mauvaises nouvelles, à scavoir que certeine trouppe
de Calvinistes ont bruslé pres de Tournay l'abbaye de Sausoir, les Prés à Nonnain,
les Chartreux et l'abbaye de sainct Nicolas3); aussy que en Flandres y a bien dix mille
hommes sur piet et quils croissent de jour à aultre4), dont avons lettres; bien sachant
que vostre Altese est fort perplexe de ceste démenée. Le Maistre des Postes Antoine
Taxis m'a dict ce soir en secret, quil a entendu

1) Hiermee wordt Isebrand Balck aangeduid; vgl. over hem Het Protestantsche Vaderland en
Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, in voce.
2) Zie over dezen Waalschen predikant te Antwerpen: Chr. Sepp, Drie Evangeliedienaren uit
den tijd der Hervorming, (Leiden 1879), blz. 1 v.v., vooral blz. 19 v.v.
3) Over deze verwoestingen in de omgeving van Doornik zie F. Rachfahl, a.a.O., II, S. 826 en
Mémoires de - de la Barre et de - Soldoyer, par A. Finchart, II (Brux. 1865), p. 8, 10-12, 15,
68.
4) Deze mededeeling heeft betrekking op den tocht van Jan Denys, die geeindigd is met de
nederlaag van Waterloo. Zie daarover E. de Coussemaker, Les troubles religieux dans la
Flandre Maritime, T. III, passim.
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que monsieur de Brederode et le Conte Lodewic seroyent illec capitaines de l'armée;
sil est vray je crains que nous sommes tous trahis. Comment quil en soit, le
chamberlain1) dudict Conte Lodewic est arrivé en ceste ville, logé a l'Escu Rouge;
vient de Tournay, ou il a esté XV jours, croy pour point de bien. Aussy sont envoyé
d'icy vers ce quartier des enseignes icy faictes, ce que m'a tout dict l'hostesse dudict
Escu Rouge; et qu'elle en a veu cincq, touttes verdes, à l'ung costé une croix, à laultre
costé: verbum Domini manet in eternum2). Quels fachons de faire sont cechi! Sur le
poinct du dernier partement dudict Conte Lodewic une rassamblee secrète se feict
au logis de monsieur de Strale, ou furent l'Admiral et le conte de Hoochstrate entre
eulx quatre en conclave. Dieu scet ce qui se passoit illec; ce qu'ay entendu dudict
Maistre des Postes. Sy monsieur d'Egmont a quelcque estincelle de l'Esprit divin et
amour à son Roy et à la patrie, il doibt mourir de desplaisir; je l'ay tousiours congneu
pour ung généreulx et magnanime prince, mais sil ne meet asthoeure la main à la
patte, il perdra partie de sa réputacion. Je n'ay failly passé loingtemps à luy dire
qu'avons un puissant Roy, lecquel scaura bien à sa venue qui sont ceulx qui auront
faict le debvoir requis; s'il veult bien et saigement faire il se déffera de touttes ces
Lighes, s'adhérant seulement à Dieu et à son bon Roy, des quels il a reçeu tant de
bien et d'honneur. Et certes je n'en impute tant à luy, car il est de noble nature, ains
à certeins aultres qui l'ont trahy, et singulièrement à monsieur de Backerseele3), lequel
mérite bien que son Excellence le voiye de mauvais oeuil. J'ay

1) Vermoedelijk is hier Gillis Leclerq gemeend, over wien zie Nieuw Nederlandsch Biographisch
Woordenboek, register in voce Clerq (Gillis le).
2) Volgens een andere opgave vond men op ‘l'ung costé’ een bedelzak met een flesch, en de
woorden ‘Touxiours fistèles au Roy’; vgl. F. Rachfahl, a.a.O., II, S. 826.
3) Jan van Casembroot, heer van Backerzeel, secretaris van den graaf van Egmont, later een
groot vijand van het Verbond der Edelen, maar eerst dat zeer genegen.
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purement grant pitié de ce noble prince et aussy à cause de Madame, laquelle me
porte grande affection, et de tous ces petis enfans. J'espère par la grâce de Dieu quil
recongnoistra son péché et quil sera bénignement reprins en grâce.
Les bons Catolicques disent comme leur semble que l'entreprinse de Valenciennes
n'a point esté trop bien conseillée pour l'avoir encommenché trop tempré et avec sy
peu de gens, que cause asthoeure grande émotion au pays et avant que vostre Altese
est preste poulroyent gaster le dit pays et mectre les Catolicques tant icy que ailleurs
en dangier, car cest chose seure, comme ils disent; sil va par delà à leur avantage, ils
feront icy le maistre sils peulent, et l'osent bien dire. J'escrips ceste affin que vostre
Altese saiche quoy que le peuple dict; que causeroit que les bons Catolicques
perdroyent coraige par point estre assistés et s'en yroient; mais nous espérons que
Dieu nous aydera. Nous avons tous encoires bon coraige. Je trouverois bon, s'il
samble à vostre Altese, que nostre Daneel allasse en Flandres et Tournay et la environ,
pour espier quoy que les gallans y font, ou à Amsterdam, pret de monsieur le Prince1).
Il est propre à le tout espelucher, car je n'ay plus que faire de luy icy. Je le diligente
tout, et mieulx en personne; tout passe par ma main, et n'espargne mon travail.
Je suis désià adverty que vostre Altese a eult parolles asses aigres avec monsieur
de Hoochstrate sur le faict et conservacion de ceste ville; croy est vray, car luy mesmes
l'a dict à la vefve Simone2).
Le peuple troeuve icy estrange que madame de Hoochstrate est partie d'ichi, m'a
dict que c'est pour faire prest

1) 20 Dec. was de Prins te Amsterdam gekomen; zie F. Rachfahl, a.a.O., S. 817, waar ook 't
een en ander over hetgeen hij daar ter plaatse heeft gedaan.
2) Over de vervreemding, die destijds tusschen de Landvoogdes en den graaf van Hoochstraten
ontstaan is, zie nader La Défense de Messire Anfoine de Lalaing, (Mons 1838), p. XX, XXI,
en F. Rachfahl, a.a.O., II, S. 834, 835.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

287
ces couches1). Ce soir est conclud entre les Catolicques, quil nest possible scavoir
leur force et nombre, sy ce nest par assistence de deux commissaires, soit de la loy
ou de la court; sinon comme l'avons anvoyé à vostre Altese, car ne congnoissons le
menu peuple, mais bien tous les riches et de réputation lesquels avons.
Madame, je prie au Créateur avoir voste Altese en sa trèssaincte garde.
D'Anvers ce jour saint Jehan 23e Decembry ao. 1566.
Le très humble serviteur de son Altese
Philippe d'Auxy.

XI.
Madame.
Devant hier fust ma dernière. Et depuis suis seurement adverty par monsieur le
chanoisne Doncker, que le secrétaire des Estas, Berty, est celluy lequel grandement
favorit icy les Calvinistes tant de faict que d'advertissement, car Wauter Seroye, grant
Calviniste comme ay dict, l'a aultrefoys secrètement déclairé audict chanoisne, par
quoy n'est à esbahir que leur Consistoire soit adverty de ce qui se passe an Conseil
d'Estat.
Aussy suis aultrefoys bien informé que le secrétaire en la chancelrye, nommé Van
den Broucke, beaufils de l'hoste aulx Quatre Seaulx, est, comme ay dict, du mesme
alloy.
Aussy que Taffin et aultres ministres sont esté avec monsieur l'abbé à Saint Bernart,
accompaignés dudict Wauter Seroye, qui l'a ce jourdhuy aultrefoys ratifié; sont ce
point catolicques abbés2)?
Monsieur de Villers3), Geux calviniste, arrivoit hier en

1) Was dit de ware reden? De jonggeborene, Roomsch gedoopt, ontving het Sacrament eerst 8
Febr. 1567; zie Kerkhistorisch Archief, t.a.p., blz. 149 n. 1.
2) Thomas Tilius was destijds inderdaad niet goed Roomsch-Katholiek meer; zie blz. 283 en
Bijlage B.
3) Hier zullen wij te denken hebben aan Jan van Montigny, heer van Villiers, die 25 April 1568,
in het gevecht bij Daalhem, gevangen werd genomen en 2 Juni d.a.v. op last van Alva is
geëxecuteerd.
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ceste ville et logé au Cihue, acompaigné d'aultres son samblable, sont ce matin party
vers Amsterdam, pour parler à monsieur le Prince, et ont icy laissé leurs chevaulx;
l'hostesse me l'a dict.
J'entens que monsieur l'Admiral y est aussy à present1). Je ne suis encores bien
informé sil est vray qu'il a icy esté à cachette pour quelques troys hoeures. Le curé
Grant s'en informera demain mieulx. Hier, avant le partement de nostre bourgemaitre
Berchem vers Bruxelles, nous seigneurs de la loy se séparèrent d'ensamble en grant
discort, ce que le chanoisne Doncker a entendu dung eschevin, bon homme et
catolicque, nommé Lessine, lequel y a esté présent. Aussy quils se sont lors mocqué
de monsieur le doyen Taxis de certeins propos quil leur a tenu à Bruxelles sur le faict
de la presche, disant encoires que vostre Altesse veinse en Anvers, que pourtant ne
feroit soubit sesser la dicte presche, ce que je ne croy point. Je me suis apperceu que
le diet doyen se descoeuvre trop librement, ce que principalement ne convient vers
nous Seigneurs de la loy pour plusieurs respects, par quoy vostre Altese fera bien - comme n'en ayant advis - - de l'admonester que pour aultrefoys il s'en garde et quil
circonspecte à qui il parle. Le dict monsieur Doncker luy en escript ung chapitre, il
le dict par bonne affection, mais le monde est à present tant dangereux que en tout
et partout convient destre fort secret et bien advisé. Combien que faisons tous debvoirs
pour scavoir par le menu le nombre de tous les bons Catolicques dicy, sy esse
toutefoys quil me samble que vostre Altese feroit bien de commander aulx
Bourguemaitres, Margrave et Ammant, que de leur office part faichent aussy quant
à ce le debvoir requis, car à ce faire ils tirent leurs gaiges et convient mieulx à eulx
que à nous, pour excuser suspicion; ou du moings quils

1) Tot nogtoe had Hoorne het bestuur in Doornik gevoerd, maar juist omstreeks dezen tijd was
het de Landvoogdes gelukt hem dat te ontnemen.
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ordonnent commissaires à ce faire, car ceste ville emporte bien quon faiche telle
paine, mais ils ne peulent pour ce quils ne veulent et qui l'oseroit dire. Je doubte que
tous leur desseing - - je deis de la plus part - - est de introduire icy la confession
d'Ausbourg, se tenans asseurés que à l'assemblee des Estas Généraulx ils l'obtiendront.
espérant quils seront tous frustres de leur intencion, Dieu en ayde.
Je recommande à vostre Altese la lettre de recommandation de la bonne vefve - et matrone - - de Nivelle, dont ay délivré et présenté la minute en mains de vostre
Altese, car aultrement serois en dangier destre icy pour elle exécuté comme pleige
sans proufit.
Madame, je prie au Créateur avoir vostre Altese en sa trèssaincte main et la octroyer
ung trèssalutaire Noël. D'Anvers la nuict de Noël ao. 1566.
Le très humble serviteur de vostre Altese
Philippe d'Auxy.
C'est ung grant pitié que ceste nuict n'osons ouvrir nos églises pour y
sélébrer le service divin tant solennel à la coustume, comme l'ont faict nos
ancestres, et nous jusques icy.
Il plaira à vostre Altese ordonner de qui je recepveray les quatre vingts
florins pour nostre prisonnier relaxé.
Pour ce que le chanoisne Doncker ensamble ceste reprent modestement monsieur le
doyen pour le dessus, et quil se jacte trop de sa sagesse, parquoy, pour ne mectre
inimictie entre ces deux grans et privés amys, il plaira à vostre Altese de luy dire sy
couvertement, quil ne sapercoive que l'on en a escript à vostre Altese.
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XII.
Madame.
Devant hier fust ma dernière, et ce matin ont les Calvinistes administré leur cène,
ce que ay veu la première foys de ma vie, non pour ma curiosité, ains pour advertir
vostre Altese par le menu et au vif de discours d'icelle faction; qui m'a samblé plus
ung jeu de farce que mistère sacré, et sy monsieur de Hoochstraten, accompaigné
des seigneurs de la loy, estoyent queleque peu touché de l'Esprit de Dieu et zèle à
Son église, ne debverient souffrir tel blasphème et idolatrie, car les bons Catolicques,
lesquels sont en fort grant nombre et mordent sur leurs dens de le veoir, les assisterient
jusques à respandre la derniere gouste de sang. Je le scay, mais sont à ce faire floches
et froit, en signe de quoy le dit sieur de Hoochstraten et messieurs feirent hier et ce
jour d'huy fort grande difficulté à consentir que l'on chanteroit le solebmne Salve à
la grant prière du chapitre, et moings quon sonnisse les cloches, car ung des
principaulx de la ditte loy dict en flameng: ‘de calveren1) souden dansen’! Esse point
bien respondu? Certes sy les sieurs de l'Ordre ne vengent l'iniure faicte à Dieu et au
Roy, je ne les scauray excuser. Je crains quils ne peulent pour ce quils ne veulent
plusieurs diceulx; le zèle de l'église de Dieu me faict escripre sy avantageusement,
car il n'est soufrable.
Ce matin les tables dressées, une pour les hommes, laultre pour les femmes, tant
au Temple flameng que walon2), lon y apporta en chascune une corbeille remplye de
trenches de pein et une crucque de vin; grant peuple y fust, mais la plus part de petite
qualité et ny congneus quasi personne reservé. Jacques des Cordes, nommé le
Calviniste de Denremonde, est à ce faire venu dillec ichi.

1) Dit zal een woordspel op ‘Calvinisten’ zijn; vgl. P. Génard, a.w., blz. 120.
2) De voorstelling, Kerkhistorisch Archief, t.a.p., blz. 152 n. 5 gegeven, dat in de eene kerk de
vrouwen en meisjes en in de andere de mannen communiceerden, kan dus moeilijk juist
geweest zijn.
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Aussy ont dict cest aprèsdisner deux Calvinistes convertis, que ces canailles ont ce
jourd'huy presté à plusieurs povres: bonnes robes, mesmes bonnets de velours, pour
de mieulx orner leur diabolicque cène. Les ministres walons estoient Taffin et Charles1)
et plusieurs diacres, qui lisoyent la passion2); et aultres aydèrent, entre lesquels fust,
comme entendis, l'Espaignol. Illec l'on mangoit des petits morceaux coppé carrés,
cincq personnes avoyent escript tous ceulx qui y debvoient aller, et à l'entrée de la
table deux hommes du consistoire, l'ung nommé Nicolas ou Jehan Chelin, donnèrent,
l'ung aulx femmes l'aultre aux hommes, chascun ung papier ou aultre chose3), et ayant
administréa) passèrent par aultre porte, où ils feirent leur offrande ou aulmosne à leur
recepveuraulmosnier nommé maistre Jacop Hertsen, bourgemaistre, qui fust d'Anvers
et cassé de la loy pour ces faultes; et duroit quasi jusques à troys hoeures; au Temple
flameng administroit Isebrant et ung aultre. Illec l'on coupoit le pein. Tout achevé
allèrent prescher hors du livre4) et après blasphémant le saint Sacrement de l'église
et nostre communion du Noël tant vilainement, et que Dieu ny estoit, que cestoit
horreur de l'ouyr, et laudant leur meschante cène jusqu' au bout. Voilà, Madame, le
discours de leur faction.
Les devant dicts deux personnes convertis, riches chascun bien de troys milles
livres, de gros marchants

1) Charles de Nielles of Carolus Niellius, over wien zie L. van Langeraad, Guido de Bray,
(Zierikzee 1884), blz. XXXI.
2) De gedeelten van het Evangelie, waarin het lijden van Christus wordt verteld.
3) Heeft d'Auxy hier misschien slecht waargenomen? Veelal was gewoonte, dat de
Avondmaalgangers, na zich in den loop der voorafgaande week bij den kerkeraad te hebben
aangemeld en een méreau of penning te hebben gekregen, deze bij het komen aan de
Avondmaalstafel ter legitimatie afgaven, en dus niets ontvingen maar hunnerzijds iets
inleverden.
a) In margine: Les mots: ‘prenés, mangés, croyés, souvenés’, etc.
4) Bedoeld zal wel zijn een Bijbel.
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de harengs, nous ont dict quils sont esté séduict et leurs femmes par aulcuns seigneurs
de nostre loy, aussy que les wicmeesters et doyens de mestier1) sont quasi tous
Calvinistes. Voilà comment nous sommes gouvernés: esse point grant pitié? Ces
gens nous diront toutte leur meschanceté. Les Anibaptistes, qui sont icy aussy en
grant nombre et croissent de jour à aultre, ont ce jourd'huy aussy faict leur cène, il
est certein; somma: nous avons icy une couvée d'hérésies. Ung, nommé Jehan Gheins,
nous a dict quil scet bien que ung, nommé Beghin, banny de ceste ville pour avoir
esté capiteine de la garde en la verde église au commencement, est accepté au service
de monsieur le Prince et faict quelcque part son lieutenant; aussy que le recoeuil des
Calvinistes est icy sy grant, que en une petitte ruette pres du Bierhooft y ont receu
plus de huict cens florins. J'ay veu cest aprèsdisner au plat de leur aulmosnier devant
le Temple: paternostres d'argent, anneaulx d'or. Il samble quils sont enchantés.
Madame de Hoochstrate est partie ce matin vers Hoochstrate.
Je prie que tout le desseing de vostre Altese soye de saulver ceste ville, car tout
ce pays en dépendt.
Sy nous Seigneurs de l'Ordre se vouldroyent monstrer augustes, ils en seroient
bien tost maistres.
Madame, comme par mes précédantes ay adverty vostre Altese que Estienne Perret
et Alexandre Compaigne estoyent en France, pour y traicter avec le Roy d'y introduire
leur loterye, lesquels estans retournés se sont trouvés près de moy et me declairé
quils y ont tellement practicqué, que leur invention y est reçue, mesmes jusques à
en avoir contract sousigné dudict Roy, du consstable et des principaulx Seigneurs
de la France. Et des conditions à scavoir: la loterye emportera sept milions, dont pour
leur invention, payne, despens et dons auront dix pour cent, aussy à leur avantaige
la table et aultres francises, mais que les deux tiers desdicts dix pour cent

1) De wijkmeesters en de dekens der gilden.
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se debveront contribuer en dons aulx grans maistres d'illec, pour les avoir tellement
avanchés, et que ce rabattu leur demeureroit en franc argent environ troys cens mille
ducats.
Et pour aultant que à l'administration dicelle, pour estre affaire d'importance, leur
fault ayde, tant de personnes industres que d'argent et crédit, m'ont ce jourdhuy
demandé sy je vouldroys entrer avec eulx en icelluy party, demandant plus moy que
aultruy, à cause que jay icy traveillé par recommandation de monsieur d'Egmont en
celle, laquelle estoit sur mains, et n'a encoire, à cause des troubles, prins effect, dont
ledict Perret, tant pour luy que pour sa compaignie - - en laquelle jestois participant
- -, debvoit avoir ung pour cent, et moy, aymant mieulx une once d'honneur que tout
le bien du monde, et pourtant ne me voeuillant joindre avecq eulx en fachon que soit,
sans donner advertense à vostre Altese de ce que sy passe, car sans licence d'elle et
de son Conseil ne m'en vouldrois merler, singulièrement en ung party de telle
importance, veu que je treuve estrange que ledict Perret et compaigne ont sans congie
- - comme je croy - - de vostre Altese allé contracter la dicte loterye et secrète
invention en France, qui ne peult estre, comme me semble, que en préiudice de celle
qui se debvra faire par dechà, à laquelle le dit Perret est lyé et obligé par l'apostille
de ung pour cent, en laquelle il a consenty; par quoy, madame, je n'ay voulu laisser
d'user de bon debvoir, et joinctement requérir vostre Altese très humblement de
vouloir ordonner au Pére confesseur ou aultruy de m'advertir comment je useray en
cest affaire, et combien que les profits sont apparent d'estre grans, sy esse toutefoys
que je ne le vouldrois intenter sans le congie de vostre Altese, au commandement de
la quelle je veulx tousiours obéyr1), ce scait le Créateur auquel je prie,

1) Over deze loterij voor de schatkist, zie Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en
Oudheidkunde, 5e reeks, Dl. I (1913), blz. 324, 325; J.A. Goris, l.c., p. 409 sv. en de daar in
n. 1 genoemde litteratuur en archivalia.
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Madame, avoir vostre Altese en sa trèssaincte sauvegarde.
D'Anvers ce jour saint Estienne1) ao 1566.
Le très humble serviteur de son Altese
Philippe d'Auxy.
Le dict Perret parte tost vers France, pour encheminer son entreprinse.
Adres: A Madame.
ricevuto il di 29 de Xbre 1566.

XIII.
Madame.
Devant hier fust ma dernière, et depuis suis asses adverty, tant par le Père
confesseur que par aultres, des empeschemens et travaulx, ès quels votre Altese est
à present environnée et enveloppée de touttes pars. Dieu par Sa bénigne grâce la
veeuille tellement fortifier et corroborer, qu'elle puisse venir au dessus de tous ces
sainctes entreprinses et vaincre les ennemys de Dieu, de Son église et du Roy, pour
à quoy parvenir les bons Catolicques, par admonition des preschans, aussy
continuelement ne faillent au debvoir de prier.
Ce disner est rentré en ceste ville George palatin - - lequel je scay a parlé hier à
vostre Altese - - et pour aultant quil n'a prins les chevaulx de postes ordinaires ains
aultres incognus, est venu tant secrètement et à cachette que aultrefoys l'on ne scet
ou il a prins logis; dont monsieur de Hoochstrate - - lequel m'a dict pour tel effect
avoir reçeu de vostre Altese lettres - - en monstre estre mary, aussy le bourgemaistre
Verheiden et le Maistre des postes, trouvant estrange quils nont mys gens aulx portes
pour le guetter et suivre son entrée, car attendu que aultrefoys il est venu secrètement
cest signe quil na du bien au corps; ils m'ont prié que je m'en informe; feray le debvoir
requis.
Quant aulx mandemens icy envoyé au Margrave pour

1) Stephani protom. viel op 26 December.
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deffendre l'exercice de toutes hérésies, bannissement des apostas avec tous ministres
tant pardevant aultresfoys bannys que estrangiers1) - - soubs correction - -, les
Catolicquent(!) troevvent bon et conseillent à vostre Altese d'en riens intenter pour
le tamps que coeurt à present pour plusieurs respects, néaultmoings remectant le tout
au bon conseil de son Altese.
Monsieur le chanoisne Doncker a ce matin Dimence, devisant avec monsieur le
Margrave en l'eglise comme de soy mesmes, proposé quil se vouldroit avec aulcuns
bons Catolicques faire secrètement la collecte et recoeuil des dicts Catolicques pour
sy besoing fust en scavoir le nombre, sur quoy il a respondu: plus tost que de faire
cela aymeroit mieulx d'abandonner la ville et y laisser tout son bien, car ce advenant
nous trouverions aulx mesmes termes comme les Catolicques en Valencienes, qui
sont tirannisé des Calvinistes. Voilà, Madame, comment nos seigneurs sont floiches
et couars. Aussy m'a monsieur de Hoochstrate dict ce jourdhuy avoir entendu de
monsieur le Bourgemaistre, que le Doyen a de la part des Catolicques presenté
requeste à vostre Altese, et que pourtant les Calvinistes se sont trouvé près de luy et
demandé sil est vray, et quil leur a diet pour nostre deffence quil n'en scet à parler
et sils le scavoyent seurement nous poulroit mectre en dangier à cause que cest contre
les poincts du contract2). Quels propos! il nous veult avoir faire peur d'une mouche
par en vouloir faire ung cheval, mais je croy plus tost quil le diet ne désirant vostre
Altese icy. Je suis aultrefoys bien par le menu adverty des parolles survenues entre
vostre Altese et luy en présence de monsieur de Norcarme. S'il vouloit asthoeure
mettre la main à la patte il se feroit bien tost maistre de la ville comme plusieurs
disent, car nous scavons fort bien quil y a bien party hors de ceste ville VIII cent
Calvinistes; à scavoir les IIII cent vers Flandres tous gaigés pour se trouver en

1) Vgl. Bakhuizen van den Brink-Theissen, l.c., p. 221.
2) Bedoeld is het contract van den Prins met den magistraat van Antwerpen over de openbare
preek binnen de stad, uit de eerste dagen van Sept. 1566.
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la trouppe à cief incogneu, combien que nous entendons encores fort et ferme que
monsieur l'Admiral, comme passé loing tamps ay escript hors de la bouche d'Anthonio
Bartarelly, aussy le Conte Lodewic, lequel je doubte et crains parler en oracle, sera
encoires la ruyne de monsieur le Prince, et monsieur de Brederode aussy1). Sommes
bien asseurés, comme ay escript, que dicy y sont envoyé XV enseignes et soixante
mille florins. Et les aultres IIII cent sont partis pour faire prescher par force et violence
devant une ville ou villes, là, ou l'on a banny la presche; ne scavons encoire le lieu,
disent à Aloes2) et Denremonde.
Jehan Gailly a dict à Gille Hancart que le ministre Hermanus et ung ministre
nommé maistre Cornille3), aussy ung Jehan Soreau4), tienent la place comme lieutenant
desdicts troys capitaines et ciefs. Monsieur de Mol, gentilhomme au prince5), ma hier
quasi aussy affirmé que les susdict III seigneurs s'en merlent; somma j'ay bien tant
ouy que plusieurs seigneurs, tant grands que petits, hayent vostre Altese comme
poison, par quoy je la prie d'estre bien advisée et sur sa garde. Je troeuve aussy pour
bien mauvais signe, que la fille6) de monsieur le Prince parte de vostre Altese et son
fils de Louvain7); sy vostre Altese povoit tant faire que de gaigner monsieur d'Egmont
et le tirer hors de sa Ligue et ceste ville pour le Roy, de toutte la reste je n'en
donneroye troys

1) Deze ‘cief incogneu’ bleek tenslotte Jan Denijs te wezen.
2) Alost, Aalst vermoedelijk.
3) Wie deze ‘Maistre Cornille’ was? Ik vermoed eigenlijk, dat zijn naam abusievelijk is ontstaan
door een samentrekking uit Carolus Niellius. Of is Maître Cornille de le Zenne bedoeld?
Maar deze was 12 Nov. 1566 opgehangen.
4) Over een Soreau, die den voornaam Jacques draagt, zie Mémoires de Jacques de Wesenbeke,
etc., blz. 267 n*. Andere zie Vierteljahrschrift, a.a.O., S. 217. De Soreaus waren van Doornik
afkomstig.
5) Zijn voorganger heet Vierteljahrschrift, a.a.O., S. 215 Jan Warghin, capitaine et croniste des
martires et faicts vaillants des Calvinistes.
6) Bedoeld is Marie, de dochter van Anna van Egmont en latere gemalin van Philips, Graaf van
Hohenlohe-Langenburg. 7 Febr. 1556 geboren, is zij eenigen tijd ‘demoiselle d'honneur’ van
de Landvoogdes geweest.
7) Philips Willem.
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grouselles, par quoy je prie, comme tousiours ay dict, que le desseing de vostre Altese
soye sur ces deux là; monsieur le Duc1), Norcarme, Reux, Mansfelt, Beauvois2) y
labourant, ferient beaucoup et oeuvre méritoire. Je voy que tous tendent à ces Estas
généraulx.
Gillis de Grave, principal du consistoire confessioniste3), s'est ce jourdhuy trouvé
pres du chanoisne Doncker, luy mectant au devant certein moyen d'accordt d'entre
eulx et les Catolicques, pour ainsi enchasser les Calvinistes4) et beaucoup d'aultres
propos; et que, attendu que ledict chanoisne y pourroit labourer fruict, luy a prié d'y
penser; lequel me l'a communicqué, par quoy, pour eslire de deux mauvais le meilleur,
je ne trouverois point mal de les tollérer près de nous et dissimuler avec eulx sans
faire contract, jusques à la venue du Roy; pour ce pendant comme les plus forts
enchasser ces Calvinistes et Ambabtistes, les quels se fortifient fort, car je scay bien
quils ont envoyé vers Allemagne, tant en contant que en lettres de change, plus de
cent mille ducats, pour y lever gens et y est pour eulx Cornille de Bomberghe5). Aussy
m'a dict le Bourgemaistre que, marchant par dechà, le Duc Erich de Brunswic le
cottoye, et marche de cotté luy une aultre armée, lesquels s'ils le troeuvent belle
poulroyent bien ruer sur luy. Aussy monsieur de Meghe, pensant avec finesse mectre
en Harderwic quelcques troys cens hommes et ayant commencé avec ung cent, au
coup ceulx de la ville s'en apperceurent quils estoyent au chasteau, les taillèrent tous
en pieces et ont rasé le chateau6).

1) Bedoeld is wel de hertog van Brunswijk.
2) Philippe de Lannoy, heer van Beauvoir, was kapitein van de lijfwacht der Landvoogdes.
3) Hij onderteekende het verzoekschrift tot koop van de vrijheid voor 3 millioen gulden; zie
M.L. Van Deventer, a.w., blz. 45.
4) Vooral in het voorjaar van 1567 zijn de Lutherschen zóó op de Calvinisten gebeten geweest,
dat zij liever Roomsch-Katholiek dan Calvinistisch wilden worden; vgl. Gachard,
Correspondance de Philippe II, no. 552.
5) Zie over dezen blz. 274, n. 1.
6) Over deze gebeurtenissen te Harderwijk, zie F. Rachfahl, a.a.O., II, S. 833.
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Aussy en West Flandres est advenu que ung presbtre célébrant la messe y sont
survenus de ces voleurs, et luy ont coppé tous ces acoustremens et chemise jusques
sur le dos et descousu les chauses par révérence et le contrainct ainsi tout nud de
parfaire la reste de sa messe; quels actes horribles et abominables! Monsieur le
Margrave en est adverty.
Ce jour d'huy est party nostre Daneel vers la Flandre, Tournoy et lieux voisins,
pour veoir et entendre et advertir ce qui se passe par delà; ie satisferay pour luy les
IIIIXX florins, suivant l'ordonnance de vostre Altese; quant vostre Altese aura loisir,
il la plaira me faire advertir par le Père confesseur comment me reigleray vers Estienne
Peret sur le faict de la loterye, car est d'importance pour le pays; aussy quil la plaise
d'avoir souvenance de la bonne vefve de Nivelle.
Madame, je prie au Créateur avoir vostre Altese en Sa très saincte main. D'Anvers
ce Dimence 29 Decembry ao 1566.
Aussy une bonne et heureuse année en corps et en âme.
Le très humble serviteur de vostre Altese
Philippes d'Auxy.
[Onder den brief staat, onderstboven:] Madame. [En overdwars aan den
rand:] ricevuto il ultimo di di Xbris 1566.

XIV.
Madame.
Hier fust ma dernière, et depuis suis bien informé que nous Calvinistes sont esté
ce jourd'huy rasamblés par plain consistoire pour pourscriber et limiter jour aulx
Calvinistes des aultres villes en ces Pays Bas - - a scavoir les maigeurs1) - - de se
trouver icy, afin de tenir conseil sur le faict de leur secte evenymée, plaine de sédicion.
Aussy sont ils esté ce matin fort troublés à cause d'ung povre prebtre fol et despourveu
de son sens,

1) Les maigeurs = les mayeurs, maires, burgemeesters.
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lequel se trouvant en leur Temple rond commencha illec à prescher, après getta par
terre la chaire de presche, disant que tout leur affaire estoit diabolicque. Ce voyant
les ouvriers audict Temple l'empoignèrent et le getterent en ung celier ou il demoura
jusques à tant que monsieur de Hoochstraten et le Margrave y vindrent; grant peuple
y fust rasamblé, criant ‘crucifige’ au povre prebtre, et le voulurent incontinent avoir
pendu comme fracteur des articles1), mais ledict sieur de Hoochstrate, estant plus
advisé, le feict incontinent mener en sa maison, ou il est encoire et l'ay veu et parlé,
mais il est tout hors de sens, par quoy croy quils se rapaiseront. Est de la ville de
Thienen2).

1) Bedoeld zijn de artikelen van het contract van begin September.
2) Een wel wat anderen indruk geeft De Graaf van Hoochstraten in zijn verslag dezer gebeurtenis
aan de Landvoogdes, in zijn brief d.d. 1 Jan. 1567: ‘... il estoit survenu ung prebstre au temple
wallon, où se vouloit ingérer de faire ung sermon et renverser la chayre preschoire, et certes
fust advenu grand dèsordre, ne fust esté par les députéz de la religion reformée, qui feirent
bon office à les admonester qu'ilz n'entreprinssent riens sur la justice, et qu'ilz s'en plaindroyent
à moy, en les séparant cependant en une maisonette de costé, et l'ostans des mains du peuple,
affin ne fust maltraicté, luy donnant en oultre à desjeuner, de façon que nulle insolence n'y
fust faicte, ny aulcune vilonnie diete, tant qu'y survins mesmes avecq monsieur le marcgrave,
pour l'hoster hors de leur povoir et le faire mectre en mon logis, tant que auroye prins
information de l'advenu: car ne fusmes d'avis que le chappitre s'en meslasse, craindant que
l'ecclésiasticque ne s'en portasse de pire, et de le mectre à la prison ordinaire le tenions pour
dangereulx, d'aultant que craindions nous eusse esté faict grande instance d'en faire justice,
pour avoir contrevenu à la publication de l'accord passé, et que l'ancienne coustume est la
faire endedens trois jours; aussy que nous voulions riens emprendre sur le spirituel. Enfiin
avons trouvé estre ung escariat1), natif de Thillemont, où at esté par diverses fois en prisons,
comme at esté pareillement détenu en Liége, passé bonne espace, aux Cellebroeders: à respect
de quoy l'avons aussy icy mis, au contentement d'ung chascun, au mesme lieu’ (La défense
de Messire Antoine de Lalaing, (Mons 1838), p. 128, 129).
1) Volgens den uitgever van dezen brief kunnen wij hier beter lezen ‘Escariot’, parjure, déloyal;
de Judas Iscarioth.
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Hier envoya ledict sieur de Hoochstrate Adam van Berchem, capitaine des archiers,
vers Burgherhout, lieu près de ceste ville, ou l'on comenchoit a lever des gens d'armes,
leur donnant troys escus sur la main, aussy armes et bastons, mais ledict van Berchem
feist rapport de ny avoir trouvé ceulx qui les levoyent, et quils n'en avoyent
commenché à lever qu'environ dix. Il me l'a dict, mais je croy que cest une faction
faicte à la main, et quils sont esté adverty avant coup de sa venue, et aussy nous
tenons icelluy van Berchem pour fort suspect. Le bruit va icy que c'est pour monsieur
de Brederode; ce fust à faire audict villaige au Chat et deux tavernes joinctes, et icy
en la ville à La Teste de Morien sur un coing de ville1). Voilà, Madame, ce qui se
passe icy. Antoine de Taxis, nostre maistre des postes, a entendu que ledict sieur de
Brederode est en ceste ville; aussy m'a hier dict nostre curé de Nostre Dame - - comme
ay escript passé VIII jours - - que monsieur l'Admiral a esté en cachette en ceste
ville, et quil s'en est aultrefoys informé. Sy tout cechy est vray cest mauvais signe.
Le peuple prent aussy de mauvais présaige que le Prince demeure ainsy à piet coy
en Hollande; aussy que sa fille est partie de vostre Altese, laquelle ay veu ce soir
entrer en ceste ville.
Aussy ne plaict point aulx Catolicques que monsieur de Hoochstraten faict tant
de feste de nostre pensionaire Wesenbecke, lequel depuis le matin jusques au soir
est quasi tousiours en sa chambre et à ses oreilles. Monsieur y va soupper, envoye à
madame des menus presens, laquelle est arrivée ce soir avec sa belle soeur. De
Hoochstraten est fort marye - - comme m'a dict - - du trespas du trèsbon et catolicque
sieur monsieur d'Archicourt2) - - de noble memoire, - - croyons que cest de desplaisir.
Dieu l'aye en Sa main trèssaincte.

1) Over de moeilijkheden, die zich bij zulk een werving konden voordoen, zie La dèfense de
Messire Antoine de Lalaing, (Mons 1838), p. 107, 109, 110, 113.
2) Deze heette eigenlijk de Hachicourt; vgl. Jac. de Wesenbeke, l.c., register in voce en F.
Rachfahl, a.a.O., S. 823.
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Hier au soir ouys lire au sieur de Hoochstraten une lettre de monseigneur d'Egmont,
incontinent reçue, entre aultres contenant que monsieur de Norcarmes estoit party
vers Flandres pour battre ces canailles et brusleurs de monastères. Il le lisoit bas,
mais ay bonne aureille aussy secrète. Dieu donne au dict Sieur de Norcarme bon
succès de victoire, ce qu'aurons plaisir douyr, comme de l'exploict de monsieur de
Rasenghien et de la Motte, braves gentilshommes et bons cristiens1). J'espère Dieu
en ayde que vostre Altese viendra au deseure de touttes ces sainctes entreprinses, car
les violentes prières des bons et fidèles Catolicques pénètrent les cieulx.
Aussy eseript le dict sieur d'Egmont quil va en son gouvernement de Flandres,
pour empescher ceulx lesquels se vouldroyent avancher de prendre préminence hors
de leur charge; ce que j'ay fort voluntiers ouy, que son Excellence commence à faire
quelcque chose. Dieu luy donne la grâce de se monstrer auguste et héroicque pour
son église et pour le Roy comme quelcque jour il feist pour le Roy. Aussy escript il
que son coeur est plain de desplaisir. Madame, j'escrips à vostre Altese cecy en secret
comme fidèle serviteur sien jusques au mourir.
Je ne veulx oublier aussy d'escripre que les gallans brusleurs des monastères ont
menassé de aussy brusler touttes les maisons de monsieur le président Viglius au
tour de Gant, voire de toucher à sa personne s'ils povoyent. Et je diray d'avantaige.
Ils sont bien sy meschans, je le scay, quils n'espargnerient vostre Altese ne tout son
Conseil, sils y scavoient advenir; tant pervers envénimés et sédecieulx congnoy je
ces canailles; dont entens sont par provision capitaines: monsieur de Mourbecke et
monsieur de Nosthove, mauvais homme, je le congnoy; desquels tous nostre
consistoire d'Anvers est le cief2), s'apuyans toutefois sur les Nobles gueux calvinistes.
Le sieur Palatin soupit Dimence au soir avec monsieur

1) Rasenghien of Rasseghem, gouverneur van Waalsch-Vlaanderen, was aanvoerder bij de
onderdrukking van den tocht van Jan Denijs.
2) Hoezeer dit juist was, zie L. van Langenraad, Guido de Bray, Zijn leven en werken, (Zierikzee
1884), blz. LXV, n. 5.
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de Hoochstraten et lendemain se partit vers l'evesque d'Assenburch, son parent. Il
me samble quil n'a esté de mauvaise intencion; sy esse que lon dict que luy, voyant
le peu de fondement des Calvinistes, ne sest voulu bender avec eulx et pourtant s'est
descouvert.
Madame, je prie au Créateur octroyer à vostre Altese une prospère et salutaire
année. D'Anvers ce dernier jour de l'an ao 1566.
Le très humble serviteur de vostre Altese
Philippes d'Auxy.
Le Père confesseur ma escript quil a reçeu les IIIIXX florins au profit de nostre
prisonnier relaxé Daneel. Je les payeray pour luy et je remercye vostre Altese de sa
part. Il est à present en Flandres, Tournay et environ, pour y rechercher ce quil sy
passe et nous en advertir. Il est ydoine à ce faire asses. Quant loisir sera permys à
vostre Altese, je recommande asthoeure la bonne vefve de Nivelle vostre Altese à
la minute. L'affaire d'Estienne Perret enporte aussy beaucoup. J'ay ce jourd'huy
secrètement veu le contract en main secrète, sousigné Charles1), et du secrétaire du
dict Roy Lobbepine. Me samble sera en préiudice de nostre pays et du Roy, par quoy
ny veulx entendre sans octroy de vostre Altese et requiert haste. Mais qui ie ne soye
nommé le révéler.
Madame.
Avant ceste clorre, car ay quasi escript toutte la nuict, m'a ce matin le Maistre des
postes mandé pour nouvel an, que tous ces brusleurs de monastères en Flandres sont
tous2) deffaicts, jusque à XI banniéres; à scavoir VIc tués et les aultres enfuys. Grâces
à Dieu de sy bonnes nouvelles; croy sera l'exploict de monsieur de Norcarme. Dieu,
lequel ne délaisse jamais les siens, nous a faict grande

1) Karel IX van Frankrijk regeerde van 1560 tot 1574.
2) 27 Dec. 1566 had de slag bij Waterloo plaats, en twee dagen later de slachting bij Lannoy;
vgl. Bakhuizen van den Brink-Theissen, l.c., p. 252, 253.
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miséricorde par Sa bénigne grâce, au quel je prie laisser continuer vostre Altese en
sa saincte entreprinse de vaincre tous ennemys de Dieu et du Roy. J'en ay faict advertir
aulx bons Catolicques, lesquels sont joieulx de recepvoir sy bonne et nouvelle année
et prient incessament pour la prospérité de vostre Altese.
A Madame.
[Over dwars staat hier nog:] Philipe d'Auxy le dernier de l'an 1566.

Bijlage A.
1566. D. Isebrandi doctrina de coena Domini.
1. Quid Deus nobis offerat in coena? Resp. Christum filium suum, verum Deum ac
hominem. Verum eius corpus et sanguinem in ara crucis immolatum cum omnibus
meritis.
2. Quomodo oblatus Christus eiusque verum corpus et sanguis percipiatur? R. Ut
edamus atque bibamus, aperta enim sunt verba Christi: ‘Edite et bibite’.
3. Quaritur tertio quid nobis hoc significet: manducare et bibere? Dicunt alii ore
corporis quia sub pane sit corpus Christi, nos autem asserimus non ore corporis verum
Christi corpus et sanguinem manducari, sed fide, seu ore fidei, vi Spiritus Sancti,
idque probamus sequentibus argumentis:
1o. Primo quod ad nullam aliam vitam in coena Domini alamur, quam in eam in
quam baptismo simus regenerati; atque in baptismo regenerati sumus in vitam
aeternam et spiritualem. Erga in coena in nullam aliam vitam alimur. Maior probatur
Joan. 3. ex responsione Christi ad Nicodemum, ubi dicitur regeneratio non fieri
corporaliter. Ita nec manducatio et perconsequens nec in pane nec sub pane.
2o. Qualis esuries et sitis, talis est manducatio et potus. Atqui in coenam Christi
fideles afferunt non corporalem aut ventralem esuriem et sitim, sed spiritualem. Ergo
nec manducatio aut potus corporalis est, sed spiritualis. Probatur antecedens communi
omnium sententia, praesertim
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Lucae 22, ubi Christus dicit ‘Desiderio desideravi manducare vobiscum pascha,’ ibi
non describitur corporalis sed spiritualis, Etc.
3o. Quemadmodum Christus post coenam in nobis manet, ita et in coena a nobis
manducatur. Atqui non manet in nobis corporaliter. Ergo nec etiam corporaliter a
nobis manducatur. Maior probatur Joannis sexto: ‘qui manducat meam carnem’.
Minor per se manifesta est, quin Paulus vocat nos templa Spiritus Sancti et membra
Christi. Christus et Paulus invicem non sunt contrarii. Ergo tandem Christi et Pauli
verba valent, nempe ut perinde sunt Christi verba intelligenda: ‘panis est
communicatio corporis Christi’.
1. Iam quaerendum quid sit communicatio. Primo Joannis 1o dicitur:
‘communionem habemus cum Deo Patre ac Christo filio’. Item communionem
habemus cum Joanne, ut inquit: ‘nobiscum’. Item 1 Corin. 10: ‘participes estis Satanae
et massae daemoniorum’. Licet non intelligant Apostoli: communionem habetis,
ergo corporaliter Deum Patrem, Jezum Christum, Joannem, Satanam, saxum
corporaliter manducatis. Sed quemadmodum nostra membra communionem habent
cum capite, ut tamen caput non sit corporaliter in membris, aut membra corporaliter
in capite, sed venis habent membra communionem cum capite. Ita ut caput vere sit
in membris, licet non corporaliter, sic etiam omnia Christi membra per venam vivam
et veram, nempe Spiritum Sanctum, qui est in capite et omnium fidelium cordibus,
corpore Christi et eius vita et meritis vere communicant etiamsi non sit corporaliter
in illis.
2. Caeterum si omnino verbis coenae inherendum sit, quaero an minus tribuant
vigoris et efficaciae sanguini Christi quam corpori. Atqui id non possunt. Inde sic
argumentor: quemadmodum verbi Christi de poculo corporaliter de poculo intelligi
non possunt, sic nec verba de pane. Atqui verba de pocula spiritualiter, quia si verba
de poculo intelligant corporaliter, fateantur necesse est, testamentum novum
remissionem peccatorum esse in calice, ut verba sonant. Quod si fateantur infideles
hypocritae participabunt remissioni peccatorum, quod omnino refragatur Augustanae
Confessioni, quae asserit sine fide neminem salvari.
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3. Si eorum kinonia subsistit, mentitus est Paulus, qui dicit de coena Domini hoc nos
facturos donec veniat. Ergo non venit in pane vel sub pane. Paulus dicit nos ita
communicare corpore Christi ut nos alter alterius sumus membra; ut, Paulus inquit,
panis ex multis granis sit, etiam vos estis, quemadmodum itaque invicem
communionem habemus, et unum corpus sumus teste Paulo, et tamen meum corpus
in alterius corpore non est corporaliter.
Sic etiam cum capite Christi communionem habemus, ut tamen caput Christus in
nobis corporaliter non sit, nihilo magis quam nos invicem membra sumus.
Iudicent aequi.
(HSS. afd. Kon. Biblioth. Den Haag no. 78 D-7.)

Bijlage BI.
Copie.
L'oeuvre de ce que cest trouvé par le conseiller Oudaert et le secrétaire Jehan van
Halle, son adioinct, soy ayant informé par ordinance de son Alteze sur la retraicte
de Sire Thomas van Thielt, abbé de Sainct-Bernart, et sur sa conduicte durant son
administration, ensemble sur l'idointe de tous les religieulx, pour scavoir lequel
d'entre eulx pourroit estre commis à l'administration de l'abbaye pendant l'absence
dudict abbé1).
En premier lieu ont trouvé lesdits commissaires que la retraicte dudict abbé est
advenu le jour de l'Assumption de Nostre Dame, le quinziesme du mois d'Aoust l'an
quinze cens soixante sept, apres disner environ les trois heures, ayant ledict abbé
célébré la grande messe devant le disner et porté le St. Sacrament à la procession,
soy ayant devant la messe reconcilié avecq Sire Marq Cruyt, son chambelain,
religieulx et confesseur accoustumé.
Audict jour, après avoir disné sans quelque compaigne,

1) A. Cauchie et L. van der Essen, Inventaire des archives farnésiennes de Naples, (Brux. 1911),
p. 150. Original is het stuk echter niet.
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est ledict abbe allé promener devant le cloistre sur loeure, et après entre les arbres
en la basse court dudict cloistre, se monstrant fort fantasticq et pensiff, comme ont
déclairé ledict chamberlain, le prieur et aultres serviteurs qui lont veu en ceste sorte
promener, et ayant illecq promené ung heure ou plus allentour des grandes chaines,
il s'est retiré vers sa chambre; et avant entrer en icelle est survenu ung appellé mre
Joos Cruyt, demourant à Schelle, en ung villaige tout près de ladite abbaye.
Lequel maistre Joos fist advertence audict abbé, que aulcuns souldars d'ungne
enseigne de piétons du conte Charles de Mansfelt, estans audict Schelle attendans
leur payement, avoyent menassé de vouloir prendre ledict abbé prisonnier pour leur
payement, mesmes pour ung esceu par mois que ceulx d'Anvers à eulx avoyent
promis. Ce ouy par ledict abbé cest trouvé en sa chambre et soy devesti de ses
habillements de religion, et se mectant en chauses et pourpoinct s'est accoustré avecq
ung collet d'écuyer et ung long noir manteau et sur sa teste ung grand chappeau, et
à son cousté ung bracquamar loing et cromp, ayant une bougette de bon poix tout
prest, laquelle comme il faict se présumer il avoyt apresté la nuyct précédente, veu
qu'il avoit esté debout tout la nuyct; et ainsy accoustré est il allé au veue d'ung chascun
vers la porte de l'abbaye, par ou on va vers la rivière, là ou estoit la barcque du
monastère, menant avecq luy son paige, nepfveu de Staquebroecq, jadis escoutette
de Liere, et comme les aultres serviteurs le vouloyent suivre, il les a faict demourer,
disant quilz gardassent la maison.
Et est après entré en ladicte barcque avecq ledict paige, non ayent avecq luy aultre
chose que ladicte bougette, et une mande plain de luxes, laquelle mande il avoit faict
pacquer par ung sien serviteur quatre ou cincq jours auparavant et l'avoit faict porter
secrètement le jour précédent, assavoir la veille de Nostre Dame, en la maison du
bottelier dudict cloistre, demourant bien près de ladicte porte, par là quon va à la
riviere. Lequel bottelier, par commandement dudict abbé, sur le mesme instant quil
alloit pour embarcquer, la mène audict batteau
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ou barcque, et en telle sorte este party jusques au Kiell, devant la ville d'Anvers, et,
estant sorty, est avecq son dict paige entré en ladicte ville, laissant retourner ladicte
barcque.
Le lendemain, assavoir le XVIe dudict mois, ledict abbé a envoyé ledict paige
audict cloistre avecq une missive audict Sire Marcq Cruyt, contenant en effect que
de peur que aulcuns des souldars le pourroyent traicter mal, comme estant que bannis
et cannaille, et luy pourroyent donner quelque coup de pistolet ou cousteau, il se
tiendroit abstract quatre ou cincq jours, jusques à ce quil auroit nouvelles du partement
des dicts soldars, et se logereoit ès maisons des incogneuz et estrangiers et tous les
jours il changeroit de logis, et ne vouloit que personne ne demanderoit apres luy.
Commandant aussy par ladicte lettre quon envoyast ung sien homme vers
Cigoingne(!) de Bruxelles, lequel luy avoit promis de soy enquester de ce que se
passoit en son endroict, et faire avoir son paix vers son Altese; comme se trouve
aussy que ledict abbé la veille de Nostre Dame avoit audict cloistre eu grande
communication en l'église avecq ledict Cigoigne, et que lemesme abbé avoit la mesme
nuyct envoyé ung bon jeusne cheval audict Cigoigne(!).
Le lendemain, le dixseptiesme dudict mois, ayt escript une aultre lettre audict Sire
Marcq Cruyt, par laquelle il escript que depuys sa dernière il estoit pour vray adverti,
que à sa Majesté estoit faict mauvais rapport de luy quant au sermon par luy faict le
jour de Nostre Dame visitationis1), et que le Roy auroit commandé de le prendre
prisonnier par provision et le traicter selon l'inquisition d'Espaigne, parquoy luy fust
conseillé de soy retirer huyct ou neuf jours de la ville d'Anvers, et soy tenir
secrètement ès places religieuses, jusques à ce quil auroit contenté la court, ou quil
fust autrement asseuré.
Apres avoir escript lesdictes lettres, ledict abbé s'en a retiré avecq une garce à
marier calviniste, appellé Johanna van Wavere, hollandoise, vers la ville de Wesele,

1) Visitatio Mariae valt op 2 Juli.
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pays de Cleve, là ou il sest tenu quatre ou cincq jours - - et de là est allé en la ville
de Deusborch1), quatre lieux ou environ de Wesele, au mesme pays de Cleve, là où
quil a espousé ladicte garce le vingtseptiesme dudict mois d'Aoust selon le contenu
des lettres de plussieurs marchans.
Et après ledict abbé a donné a ung Herry Wiegers(!), parmontier, ung sien créditeur,
le sixiesme du mois de Septembre, en ladicte ville de Deusbourch, certaine lettre
missive audicte Sire Marcq Cruyt en date du septiesme dudict mois, par laquelle it
se plainct de la blasme et détractation quon luy fait, en luy reprochant quil auroit
spolié et mis en arrière l'abbaye et alléguant les causes des debtes de la maison; se
plaint aussy qu'on veult desiecter ses parents et amis des offices dont il les avoit
pourvu, et que aulcuns du convent avoyent dict que s'il venoit qu'on luy serreroit la
porte, voire on luy mestroit en place ou il ne verroit soleil ne lune; sil est vray il rend
merchy à Dieu qu'il est hors des hommes qui ne cognoissent Dieu, se persuadant que
Dieu ne laissera telle ingratitude impuni, disant en oultre qu'il n'a poinct dissipé les
biens dudict monastère, et qu'il n'a à soy fetes(?), porté avecq luy que quatre cens
florins, saulff la somme qu'il avoit eu de Sire Adrien, feu son chamberlain, religieulx,
lequel argent comme déposent les religieulx a monté à quatre mille carolus, estant
bien aysé destre libre de plussieurs estroitesses. Et combien ses religieulx le
vouldroyent venir quérir et ravoir, qu'il ne vouldroit retourner pour mille chose du
monde; son recès l'on ne doibt imputer à luy, mais à ses ennemis qui l'ont poursuivy,
remerchant Dieu, qui l'a laissé enchercher par les hommes et appelé à une meilleure
religion, et plussieurs aultres choses, veullant persuader que le convent est tenu de
payer ses debtes; et la fin de ladicte lettre dict, qu'il espère bien tost soy retirer de là
et avoir service auprès de quelque grand seigneur, pour prescher ou aultrement.
Et comme ledict abbé demandoit audict Wiergers(!),

1) Duisburg.
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porteur de la lettre, ce qu'on disoit de luy, respondist ledict Herry que l'on disoit icy
que luy, abbé, avoit faict comme ung meschant, s'estant ainsi retiré avecq une ribaude;
sur quoy ledict abbé respondit qu'elle n'estoit pas ribaude, mais qu'elle estoit sa femme
légitime. Et après, estant encoires plus interrogué par ledict Herry s'il estoit marié,
a dict expressément que ouy, et qu'il estoit marié.
Après estant en oultre interrogué par ledict Herry s'il avoit signé avecq les Gheux,
lediet abbé a prins ung bire de vin et après avoir beu a dict, quil proit(!) Dieu que le
vin qu'il avoit beu, qu'il viendroit fenin en son corps s'il avoit signé, et adioustans
ces mots: ‘que chose pourroit ayder les Geux ma signature?’
Et au compte tenu avecq ledict Herry des ouvraiges par luy faictes, ledict abbé
s'escript comme s'ensuyt: Thomas van Thielt, parcidevant abbé de Sainct Bernart.
Voicy que ce trouve de sa retraicte.
Quant à la conduicte dudict abbé durant sa administration, il se treuve que ledict
abbé est venu à ladicts administration de ladicte abbaye passé trois ans, dès le
neufiesme du présent mois de Septembre l'an 15671); et se treuve que au regard du
spirituel il s'est bien et honnestement conduict, fréquentant les mattines et aultres
heures non comme ung abbé mais comme ung moisne, chantant les grandes messes
que les abbéz sont accoustuméz de chanter, menant chaste et bonne vie, sans qu'on
a eu de luy subcon de altération de religion; et ce jusques à ce que sont survenuz les
troubles.
Durant lesquelles troubles on a veu en sa chambre et comptoir plussieurs livres
héréticques, comme de Melanthon, Calvinus, Bucherus2) et Brentius, lesquels comme
la présumption des religieux et serviteurs est dudict abbé, sont esté administré audict
abbé par Silvius, imprimeur de sa Majesté en Anvers, lequel a esté fort familier avecq
luy, non ayans veu converser avecq ledict abbé aultre libraire que ledict Silvius.

1) De bedoeling zal zijn: 9 Sept. 1567 waren de drie jaar vol.
2) Vermoedelijk wel Bucerus.
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Et après le brisement des imaiges, advenu audict monastère de Sainct Bernart le
vingtungiesme d'Aoust 1566, ledict abbé se retira avecque ses religieulx en la ville
de Liere, la ou il a fort hanté et fréquenté avecq ledicte escoutette Staquebroecq,
astheure fugitif à cause de la religion, estant présentement aussy en ladicte ville de
Deusborch et environ le mois d'Octobre l'an soixante six, est ledict abbé audict Liere
venu en la cognoissance de ladicte Johanna van Wavere, demourant près de son logis,
avecq son beaufrère, qui aultreffois avoit espousé la soeur, appellé Jehan Adriaenssz,
tous deux Calvinistes, journellement fréquentant les presches Calvinistes audict Liere.
Et ledict abbé, soubz umbre de vouloir convertir ladicte Johanna van Wavere, a
souventeffoys hanté ladicte maison, et aussy ladicte Johanna la maison dudict abbé
en ladicte ville de Liere; ayant dict ledict abbé a aulcuns de ses serviteurs, ponr oster
toute mauvaise soubzcon, qu'il avoit tellement instruict ladicte Johanne, que de la
secte calviniste, dont elle avoit esté, l'avoit reduict à la secte martiniste; et depuis a
tenu grande conversation avecq ladicte Johanna, tant à Sainct Bernart, à Puers,
Vielle-bois, Anvers et aultrepart, demourans lesdicts religieulx audict Liere, jusques
à Pasques dernier passé, que les Religieulx sons retourné en ladicte abbaye et ont
continué le service divin à la coustume.
Et depuys que son Altese est venu en la ville d'Anvers, ledict abbé s'en a tenu pour
la pluspart en l'abbaye, fréquentant le service divin comme devant jusques à son
partement; bien est vray que souventesfois il s'en ayt trouvé en la ville d'Anvers, ou
depuys a demouré ladicte Johanna avecq ledict Johan Adriaenssz, son beaufrère,
ayant changé leur demeure de Liere en Anvers.
Et ledict abbé, dès le commencement de sadicte administration, a eu grande
familiarité et conversation avecq ung appellé Embrecht Cornelissz, parcydevant
recepveur du monastère à Vielle bois et Hoevenen, suspect de hérésie, et ledict
Silvius, imprimeur, lesquelz souventesfois ont en grandes, secrètes, longes
communications avecq ledict abbé en sa chambre à part, et après le brisement des
immaiges ung Sebastian van Utrecht, mar-
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chant en Anvers1), et Herry son cassier, Anthonie Rasaq, ledict Jehan Adriaenssz, et
aultres hollandois, tous suspectz d'hérésie, ont fort hanté ledict abbé; comme aussy
aulcuneffois ung secétaire, martiniste, appellé Mathieu Flacius Illiricus, a eu
conversation avecq ledict abbé, l'ayant ledict abbé unefois envoyé De Liere à Sainct
Bernart, commandant par ses lettres audict Sire Marcq Cruyt de le bien traicter et
luy faire ouverture de la librairie et d'icelle laisser suivre telles livres quil désiroit;
ensuivant ce ayt ledict Sire Marcq Cruyt luy laisser suivre cincq livres, dont il Illiricus
a faict rendre les deux, retenant les trois.
Lequel Sebastian van Utrecht avoit esté en ladicte abbaye la veille de Nostre Dame,
le jour de sa retraicte; et avecq luy, abbé, loingtemps communicqué en la basse court
seul à seul en la pluyve, dont le chamberlain et aultres s'esmerveilloyent, disans l'ung
à l'aultre que se debvoyent estre affaires d'importance, quilz traictoyent ensemble;
sans que se soit trouvé que aulcuns religieulx ou serviteurs soyent esté participans
de la religion de l'abbé ou sa retraicte, ou que ceulx de ceste retraicte ont sceu parler
ou en soubcon ou suspition aulcuns, pour ce quil estoit accoustumé durant ses troubles
se habiller en accoustremens séculiers en sorte et manière comme il est party.
Et au regard de la conduicte dudict abbé au temporelle se treuve que icelluy abbé,
dès qu'il est venu à l'administration, ayt esté fort grand dissipateur des biens du
monastère, ne faisant compte d'argent, donant et quictant de l'ung et l'aultre grandes
sommes sans cause. Ayant entre aultres quicté audict Embrecht Cornelisz, son
recepveur de Vielle bois et Hoevene, la somme de cincq mil livres artois, et a faict
fondre une grande partye de la vasselle de l'abbaye, et chargé les maisons des debtes
et finances, comme entre aultres à Jacques Grammans et Jehan Aelewijns une finance
de quatre mil deux cens florins, à l'abbé de Tongerloo la somme de

1) Een lid van den Gereformeerden kerkeraad, zie Vierteljahrschrift, a.a.O., S. 221.
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trois mil flourins, combien que venant à ladicte administration il a trouvé comptant
la somme de trente trois mil livres artois, lesquelz deniers il a tout inutilement dissipé
ou despendu, ou aultrement emporté avecq luy.
Quant au dernier poinct: qui des religieulx est le plus idone pour avoir
l'administration de l'abbaye durant l'absence du prelat, il ne se treuve aultre idone
audict monastère que ledict Sire Marcq Cruyt, chamberlain, qui a eu l'administration
des biens temporelles de l'abbaye environ deux ans; advertissant son Altese que par
lesdicts commissaires a esté faict deffence à tous ceulx qui doibvent censes ou rentes
à ladicte abbaye, par ung huyssier de Brabant, de non payer à personne jusques à ce
que aultrement en sera ordonné, sur paine de payer encoires une fois, et en cecy il y
a apparent péril et dangier, veu que l'abbé fugitif a commis à la recepte de Vielle
bois, estant de grande importance comme de six mille livres artois par an et
advantaige, ung sien frère, et à la récepte de Puers ung sien nepfeuen (!), lesquelz
pourroyent avoir apparentement intelligence avecq l'abbé fugitif, et fraudé ladicte
abbaye de sa revenue.

Advis.
Semble audict conseillier Oudaert - - soubz la trèsnoble correction de son Altese - que l'on pourroyt commectre ladicte administration audict chamberlain Marcq Cruyt,
joinct avec luy le prieur dudict monastère, estans désià approuvé par l'abbé de Villers,
leur supérieur et visitateur, et ce jusques au temps que sa Majesté, estant du tout
adverty, eu aura aultrement ordonné. Commandant bien expressément ausdicts
administrateurs de déporter de leur administration les parents et alliéz de l'abbé fugitif
et en lieu de ceulx qu'on mecte les aultres qualifiéez.
Ainsi faict à Bruxelles le dixhuyctiesme jour de Septembre l'an LXVII. Et estoit
soubsigné du seing manuel de Nicolas Oudaert.
(Archives farnésiennes de Naples. Non autografi. Fascio 1637 no. 31.)
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Bijlage BII1).
Avanti d'esser abbate con grande satisfattione predicava nel Bosco Vecchio, deppoi
fatto abbate come ancora avanti scrisse molte lettere ad alcuni domandando
informatione del modo di predicare nelle quale lettere sono molte parolle di grande
perfettione et infiamati desiderii de Dio, et fui animato da quelli a gli quali scrisse
che usasse del talento et gratia de predicare come avanti.
Cominciando adunque a predicare in questi tempi periculosi uso d'un bon modo
predicando cose commune non controverse - - per non caeciare con le prime sue
predicho li auditori, et questa fu cosa prudente et bona massimam te quando non
duxa tropo, tratando adunquam lui rade volte et meno che pareva convenire ad alcuni
e venuto in mala suspitione et tanto piu ch'in questi tempi periculosi levato lhabito
uso di liberta como dicono che non cosi edificaria a tutti, di modo che cominciorno
alcuni a dubitare della sua fede, augamento la suspitione ch'ebbe familiarita con certi
Signore gli quali ad alcuni parcuasio suspetti.
Vedendo queste cose li soi adversarii o forse alcani invidiosi pare ch'abbnio pigliato
questa oportunita per calummiarlo et e'stata sparsa de lui una mala fama, il che
intendendo alcuni soi amici lh'anno ammonito, a li quali si scuso in questo modo.
Pensaria io con un ammo gagliardo disprezzar queste calummie et false accusationi
- - pur per levarni li scrupuli ne scrivero alcune cosse.
Dappoi le mie prediche in Lira le cattive lingue et alcuni invidiosi delelero m'hamo
datto molti fastidii, pur trovandomi con bona conscienza poco mene sono curato,
pensando che ponevano piu presto lacci a l'abadia che a me.
Primo dicono che co'l Prinsipe mi sono fatto Lutherano,

1) A. Cauchie et L. van der Essen, Inventaire des archives farnésiennes de Naples, (Brux. 1911),
p. 191 geven dit stuk weer als: Défense de l'abbé de St. Bernard contre les accusations lancées
contre lui (s.d.) Original. Maar blijkens het overdwars, op blz. 315 genoemd, is toch slechts
van een rapport over een Défence sprake. Chronologisch moet dit aan BI voorafgegaan zijn.
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il che e basia ansi confesso desser figliol de la chiesa non Lutherano ne Calviniano
ma ben mi doglio del mal governo delle ecclesiastici et che le pietre del santuario
d'Iddio sono gittati per le strade, che li prete sono disprezzate et senza honore. So
desiderato che ducentimo santi et edificatim et che cosi fusse turata la bocca alli
inimici nostri gli quali sotto el pretesto delli abusi turbano la chiesia, io dico la messa
per morti et defunti et cosi non sono Lutherana ma Catholico. Quanto al Principe lo
guidici Iddio lui non mh'a insegnato mente di mali ne io a lui, manco sono statto
partecipi delli soi consiglii.
Non ho mutatto l'habito senon nelli tempi periculosi et quando si guastavano li
imagini et quaesto non e maraviglia essendo nostro monasterio cosi presso d'Anversa
exposto alli armi delli heretici et cattivi et s'io fussi statto fuora delli pericoli como
gli altri abbati mai hauria mutato l'habito, et tornando el tempo bono le repigliero.
Adesso con bona conscienza penso poter star senza prer in Liera et Brussella l'ho
portatto.
Non senza grande ingiuria mi dicono ch'abbia levato un huomo Catholico duna
certa casa nostra et posto in suo nome un Lutherano, par se non m'ingamio lui era
da bene et Catholico, se con queste prediche si efatto heretico non sio. Ma questo so
che soleva maledire alli settarii et prediche nuove la dona del levato era tenuta per
impudica, et cosi mi fu consigliato s'havena caro el mio honore che la levasse dipui
fu persa una bona parte de denari che fu altra causa de dar la casa ad altri. Quanto a
la mia incontinenza o ch'abbia voluto pigliar, mogli nullo lo potro provare.
Dicono alcuni ch'abbia fatto vendere non so che roba a l'abadessa de Zwynicke,
vero e che sia venduto un campo delquale havena poco proffitto co'l consintinnento
del padre visitatore, et questo per pagare aleani debiti et trovare mille fiorini che
furono imposti soro pigliando Iddio in testimonio como non ho hacuito uno quatimo
de quegli denari.
Dicono ancora chio habbia gravato de cinquenta mila fiorini il convento, nomino
cosa falcissima, et posso io mostrar che nella causa Berghis habbia fatto bene al
convento de 2000 fiorini l'anno.
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Dicono che le mie prediche non hanno confirmatto la fede Catholica ansi ch'io ho
insegnato cose conforme a la confession Augustana questa busia e tropo manifesta,
imperoche predicando io el chectario che predicava nel medesmio tempo, resto senza
gente che prima haveva quatro o cincquecento auditori, con quanto frutto predicai
tutto il populo et etiam dio el senato et clero d'alcuni pochi in fuora che giudicavamo
male delle cose mie ne sono testimonio.
Cominciai io a predicare non per altio che per tirar la gente delle prediche heretici
et convertirla a la fede Catholica, il che ancora per la gracia de Dio ne sequitato, et
molti sono conversi et de la heresia et de la mala vita.
Chio non habbia insegnato cose controverse m'hamo mosso alcune ragioni, l'una
che non mi trovo versato in quelle ne atto, l'altra mi parse non esser bene tratarli
avanti ch'avesse guadagnato l'animo delli auditori, alli quali nella fine bisogna
insegnare quello che nel principio non vorrian udire. Alli heretici non ho portato
favore ma si bene a quegli che vogliono reformare la chiesia, et per le mie prediche
penso ch'abbia et al De et a sua Alt.a fatto non poco servicio et sono apparechiato - piglio Iddio in testimonio - - quando bisognare spandere auche el mio sangue per
serv.o loro.
Potria esser ch'avesse detto alcune cose mosso della importunita delli exactori che
dicevano che sua Alt.a haveva comandato che facessero la executione per quello che
deveva, mi pare che sio peccava in alcuna cosa doveva esser admonito et non prima
accusato apresso sua Ma.ta et sua Alt.a avanti de saper quello che mi tocava d'apresso.
[Overdwars op de laatste bladzijde staat, met 'n andere hand geschreven, de Spaansche
notitie:] La informacion del teatino por al abad de St. Bernarda.
(Archives farnésiennes de Naples. Non autografi. Fascio 1646 no. 8).
Vertaling. Vóór hij abt werd, preekte hij met groote voldoening te Oudenbosch; na
abt gemaakt te zijn schreef
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hij, evenals vroeger, vele brieven aan tal van personen, die inlichtingen verwachtten
over de kunst van preeken, in welke brieven veel woorden van groote volkomenheid
en vurig verlangen naar God te vinden zijn; en door de ontvangers dezer brieven
werd hij aangespoord het talent en de gave van prediker evenals vroeger te gebruiken.
Omdat hij nu in deze gevaarlijke tijden begon te preeken, paste hij de goede manier
toe van over algemeene dingen te preeken, zonder controverse punten te berde te
brengen, om de toehoorders niet door zijn eerste predikaties al te verdrijven. Dit
waren voorzichtige en goede beginselen, als men er zich maar niet te lang aan houdt.
Daar hij de dingen nu maar zelden en spaarzamelijker dan den menschen te behagen
scheen, behandelde, raakte hij wat onder verdenking. Te meer omdat hij in die
gevaarlijke tijden de vrijheid nam zijn geestelijke kleeding af te leggen, begon men
te zeggen, dat hij zoo niet allen stichtte, en begonnen velen aan zijn geloof te twijfelen.
Deze verdenking nam nog toe door zijn vertrouwelijken omgang met zekere heeren,
die in verdenking stonden.
Deze dingen hoorend, grepen zijn tegenstanders, of misschien eenige menschen,
die afgunstig op hem waren, dit als een gelegenheid aan om hem te belasteren en
men bracht hem in een slechten naam. Toen zijn vrienden dit hoorden waarschuwden
zij hem en hij betuigde tegenover hen zijn onschuld. Ik zou denken, dat men zulke
lasterpraatjes en valsche aantijgingen flinkweg verachten kon; echter wil ik er toch
iets over schrijven, om mij te vrijwaren van gewetens aanklachten.
Hoewel mijn preeken in Lier den boozen tongen en eenige menschen, die naijverig
op mij waren en mij aanklaagden, veel ergernis gegeven hebben, heb ik mij daar
toch, met een rustig geweten, niets van aangetrokken, denkend dat dit meer mijn
ambt als abt dan mijn eigen persoon betrof.
Ten eerste vertellen zij, dat ik met den Prins Luthersch geworden ben, wat een
leugen is. Ik belijd een zoon van de Kerk te zijn, noch Lutheraan noch Calvinist;
maar ik klaag over het slechte bestuur der geestelijkheid en
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dat de steenen van Gods heiligdom over de straat geworpen worden, dat de priesters
veracht en eerloos zijn. Ik zou wenschen, dat wij heilig en gesticht zijn, opdat de
mond der vijanden gesloten wordt, die onder het voorwendsel van deze misstanden
de kerk verwoesten. Ik lees de mis voor dooden en gestorvenen, dus ben ik geen
Lutheraan, maar een Katholiek. Wat den Prins betreft: God geleide hem; hij heeft
mij nooit iets slechts geleerd, noch ik hem; ook ben ik nooit een lid van zijn Raad
geweest.
Ik heb de geestelijke kleeding nooit afgelegd dan alleen in de gevaarlijke tijden
en toen de beelden verwoest werden, en dit was niet verwonderlijk, omdat ons klooster
zoo dicht bij Antwerpen ligt, blootgesteld aan de wapenen der ketters. Was ik zoo
ver van het gevaar af geweest als andere abten, dan had ik de kleeding niet afgelegd,
en wanneer de tijden beter worden, dan zal ik het weer aan trekken. Nu denk ik haar
met een goed geweten uit te kunnen laten - in Lier en Brussel heb ik haar gedragen.
Niet zonder groote beleediging werpen zij mij voor, dat ik een Katholieken man
uit een van onze huizen weggenomen heb en in zijn plaats een Lutheraan heb gesteld.
Maar als ik mij niet bedrieg, was hij goed Katholiek, en als hij door deze preeken
kettersch geworden is, weet ik het niet. Dit weet ik echter wel, dat hij gewoon was
over deze ketters en de nieuwe preeken te vloeken. De vrouw van den afgezette werd
voor onzedelijk gehouden en zoo werd mij aangeraden op mijn eer te letten en haar
weg te zenden. Er was ook een groot geldverlies en dat was de tweede reden om het
huis aan anderen te geven.
Wat mijn gebrek aan ingetogenheid aangaat of dat ik mij iets had willen toeëigenen,
dat zal men door niets kunnen bewijzen.
Velen zeggen, dat ik eenige dingen van de abdis van Zwijnicke heb laten
verkoopen. Waar is, dat met toestemming van den visiteerenden pater een stuk land
verkocht werd, dat ons weinig opbracht; en dit om eenige schulden te betalen en
duizend gulden bijeen te brengen voor belasting. God is mijn getuige, dat ik geen
penning van dat geld weggenomen heb.
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Zij zeggen ook nog, dat ik het klooster met vijftig duizend gulden bezwaard heb. Dit
is geheel onwaar en ik kan bewijzen, dat ik in de zaak Berghi het convent een winst
van 2000 gulden jaarlijks heb bezorgd.
Zij zeggen, dat mijn preeken het Katholieke geloof niet bevestigd hebben, en dat
ik dingen heb geleerd, die in overeenstemming zijn met de Augsburgsche belijdenis.
Deze leugen is te in het oog loopend, daar toch de kettersche predikant en ik
tegelijkertijd preekten. Hij bleef zonder gehoor en had toch eerst vier honderd of vijf
honderd toehoorders. Met zóóveel goed gevolg preekte ik; de Senaat en de clerus
zijn mijn getuigen, uitgezonderd enkelen, die slecht over mijn zaak oordeelen.
Ik begon uit geen andere oorzaak te preeken, dan om de menschen van de kettersche
preeken af te trekken en tot het Katholieke geloof te bekeeren, wat door Gods genade
goeden uitslag gehad heeft, en velen werden van de ketterij en een slechten
levenswandel bekeerd.
Dat ik niet over controverse punten sprak, daartoe heeft mij meer dan één reden
bewogen; de eene, dat ik in deze dingen niet thuis was; de andere, dat het mij niet
goed scheen ze te behandelen, eer ik de zielen der toehoorders gewonnen had, die
men toch niet het eerst moet leeren, wat zij niet willen hooren! Voor de ketters heb
ik geen genegenheid gekoesterd, wel echter voor hen, die de kerk willen reformeeren,
en ik denk dat ik door mijn preeken God en Uwe Hoogheid goede diensten heb
bewezen, en ik ben bereid (God is mijn getuige) ook mijn bloed in dezen dienst te
vergieten.
Het kan zijn, dat ik - op aandrang van hen die het eischten, en zeiden dat Zijne
Hoogheid bevolen had mij wegens de dingen, waarin ik mij schuldig gemaakt heb,
te executeeren - eenige dingen gezegd heb. Maar het schijnt mij toe: als ik gezondigd
heb, had ik eerst vermaand moeten zijn en niet dadelijk voor Zijne Majesteit en Zijne
Hoogheid aangeklaagd worden - eer ik wist wat mij te wachten stond.
[Overdwars:] De mededeeling van den Teatijner(?) voor den abt van St. Bernard.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

319

Bijlage Biii1).
Por la informacion de los comissarios, que se embiavon a la abbadia de S.t Bernardo
para entender qual era de entre los religiosos de ally mas suficiente para aquella
dignidad, se halle que
1. Sire Jacques Ceeuwen, que es agora cura de Loenhorst et natural de Vienbois2),
es el mas qualificado, porque de XXXV religiosos que ay en el convento, tiene XXVI
voces por el, es de la edad de XXXVII annos.
2. Sire Marcq Cruit, camarero, es nombrado par segundo, mas no tiene mas de
quatro vozes.
3. Sire Jehan Croock es el terzero et tiene tres vozes solamente, pero dizen que
estos dos son de buena vide et de razonable, doctrina.
Cladine (!) de los comissarios, que son el abbad de Villiers, el de Nizelles (!) et
el conseillier Oudart, son de opinion que el primero deve proceder.
Los dichos comissarios y los religiosos suplican por la breve provission de la
abbadia diziendo, que ha quedado destruida assi en lo spiritual como en lo temporal
por causa de la livida del abbad et de su mala vida et que conuione mucho en estos
tiempos no dexar aquella casa atty, no dizen lo que vale.
(Archives farnésiennes de Naples. Non Autografi. Fascio 1648 no. 10).
Vertaling. Door het verslag van de commissarissen, die naar de abdij van S. Bernard
gezonden zijn, om te verstaan wie onder de kloosterlingen van daar het meest geschikt
was voor die waardigheid, wordt bevonden dat

1) A. Cauchie et L. van der Essen, Inventaire des archives farnésiennes de Naples, (Brux. 1911),
p. 201 betitelen dit stuk als: Information tenue par les commissaires de la gouvernante,
Marguerite de Parme, à l'abbaye de St. Bernard (s.d.). Autographe d'Alonzo Armenteros.
Jacques Ceeuwen est proposé comme abbé. Chronologisch is dit stuk, tenzij het niet uit den
tijd der Landvoogdes is, onder dan BI en BII.
2) Ondenbosch.
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1. Heer Jacques Ceeuwen, die nu pastoor van Loenhorst is en geboortig uit
Oudenbosch, de meest bevoegde is, omdat van 35 kloosterlingen, die er in het
convent zijn, hij 26 stemmen voor zich heeft; hij is van den leeftijd van 37 jaar.
2. Heer Marcq Cruit, kameraar, is in de tweede plaats genoemd, maar heeft niet
meer dan vier stemmen.
3. Heer Johan Croock is de derde en heeft maar drie stemmen. Maar men zegt dat
deze twee van goeden levenswandel zijn en redelijk in de leer.
Elkeen(?) van de commissarissen, die zijn de abt van Villiers, die van Nivelles(?)
en de raadsheer Oudart, zijn van meening dat de eerste moet voorgaan.
De gezegde commissarissen en de kloosterlingen verzoeken om de spoedige
voorziening in de abdij, zeggende dat zij evenzeer vervallen is in het geestelijke als
in het wereldlijke wegens de lichtzinnigheid(?) van den abt en zijn slecht leven, en
dat het zeer gepast is in deze tijden dat huis niet aldus te laten. Zij zeggen niet wat
van gewicht is.

Naschrift.
De Kroniek van Godevaert van Haecht over de troebelen van 1565 tot 1574 te
Antwerpen en elders, ingeleid en toegelicht door Rob. van Roosbroeck Dl. I (Antw.
1929), verscheen eerst eenige dagen nadat de druk van deze bijdrage afgeloopen
was, zoodat het niet mogelijk is geweest bij de annotatie er van daarmede rekening
te houden. Hier zij er echter nog uitdrukkelijk in het algemeen naar verwezen.
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Briefwisseling van den gouverneurgeneraal Gustaaf Willem Baron
van Imhoff met den advocaat-fiscaal der Amsterdamsche admiraliteit
Mr. Jacob Boreel Janszoon (1738-1750),
Medegedeeld door H. van Malsen.
De onder bovenstaand opschrift vermelde stukken berusten in het archief van huize
‘Waterland’, waarvan de eigenaar Jonkheer Mr. J.W.G. Boreel van Hogelanden mij
voor de bewerking welwillend toestemming gaf. Zij kunnen voor de geschiedenis
des vaderlands van eigenaardige beteekenis worden geacht, inzooverre als zij bekende
zaken bevestigen of anders belichten en ook inzooverre als zij een vollediger beeld
geven van een lang niet onbeteekenende figuur onzer volksgeschiedenis. Het
verheugde mij dit oordeel bevestigd te zien door het Bestuur van het Historisch
Genootschap, dat zoo vriendelijk was mij in de gelegenheid te stellen tot publicatie
te dezer plaatse.
De stukken behooren tot de papieren van den Advocaat-Fiscaal van het
Amsterdamsche Admiraliteitscollege, Mr. Jacob Boreel Janszoon, die goed-bewaard,
doch onbekend gebleven, in het familie-archief der Boreels een afzonderlijk geheel
vormen. Waarschijnlijk zijn reeds oorspronkelijk de papieren apart gehouden en
zoodoende langer in hun vroeger dépôt, de hofstede ‘Beeckesteyn’, achtergebleven
dan de oudere archivalia, die in kisten op de zolders van Waterland zijn
terechtgekomen, toen Jacobs kleinzoon en naamgenoot dit goed in 1799 van Archibald
Hope had gekocht. Door dezen koop werden de beide hofsteden vereenigd in dezelfde
familie, in welker bezit zij sindsdien gebleven zijn. Jacob Boreel van Hogelanden,
de eerste van dien naam, ging op Waterland wonen, terwijl zijn
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broeder, Willem François, die zich als kolonel bij Waterloo roem verwerven zou, en
wiens naam langen tijd heeft voortgeleefd in het door hem opgerichte regiment der
Lichtblauwe Hussaren, zich op Beeckesteyn installeerde.
Dit goed was door hun grootvader gekocht in de lente van het laatste jaar, waarin
zijn neef Van Imhoff, zoon van zijns vaders zuster, in Holland vertoefd heeft, zoodat
deze van Beeckesteyns bloesems en ooft nog kan hebben genoten vóór zijn vertrek
naar de tropen. Men begrijpt nu beter het in de Indische verlatenheid gekoesterd
verlangen van den landvoogd naar de Kennemer hofstede, waarvan de brieven vervuld
zijn. Daar trok het gezelschapsleven der Amsterdamsche élite in het schoone
jaargetijde tezamen.
De leden van de Saturdaegse Krans vonden op Beeckesteyn een gezocht centrum
en in de jaren van zijn verblijf in Holland werd ook Van Imhoff tot de hunnen
gerekend; blijkens zijne brieven is het afscheid hem niet gemakkelijk gevallen: uit
de verte klinkt hij den vrienden nog eens toe.
Die brieven zijn niet ‘mooi’ geschreven: het handschrift van Van Imhoff is eerder
karakteristiek, indien men hieronder verstaat, dat het zich gemakkelijk laat herkennen.
Voor het overige heeft het wel wat van spinrag; de letters zweven als fijn verwrongen
draadjes over het gele wit van het papier, als herfstdraden in de lucht. Maar mooi is
de inhoud, waarmede met haast iedere retourvloot gedurende het tijdperk van 1738
tot 1750, ongeacht de jaren van zijn overkomst, de bewoners der Kennemer hofstede
zich mochten verheugen. Over zijn eersten brief na zijn vertrek uit Holland, aan de
Kaap geschreven, is de zucht van het heimwee heengegaan. En wanneer hij zijn
gedachten over de toekomst, die hem in Indië wacht, den vrijen loop laat, dan geeft
hij herhaaldelijk aanleiding om te gelooven, dat Beeckesteyn hem na aan het hart
heeft gelegen. Tropische zendingen, keur van vruchten en vogels, en zelfs ongevederde
diersoorten hebben die brieven vaak vergezeld.
Maar bij dergelijke persoonlijke bijzonderheden houdt het belangwekkende zijner
mededeelingen, zooals wel vanzelf spreekt, niet op. Men kan over de beteekenis van
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deze correspondentie van meening verschillen; de een zal ze hooger in waarde
aanslaan dan de ander. Maar ieder zal het er wel mede eens zijn, dat een bundel
doorloopende brieven van iemand, die acht jaren lang het gouverneur-generaalschap
heeft waargenomen, voor de bestudeering der geschiedenis van belang moet worden
geacht. Van die acht, bovendien merkwaardige, jaren treft men in de mededeelingen
aan Mr. Jacob Boreel Janszoon den op het gemoed van den landvoogd gemaakten
weerslag aan. Gedurende die periode heeft een ommekeer plaats gehad in het openbare
leven hier te lande. Aan de alleenspraak der ‘Heeren’ werd een einde gemaakt. Er
vormden zich partijen, waarvan de eene de andere in haar ontwikkeling tegenhield,
en daarvan heeft Van Imhoff bij het bestuur de nadeelen ruimschoots ondervonden.
Niet, dat hij het in de jaren vóór veertig zooveel beter vond; want daarvan getuigt
de ironie, waarvan hij zich als een goed ‘lijntrekker’ bij de heeren, die aan het laadje
zaten, aanbeveelt. Evenwel is aan zijn hoop, dat het nu beter zou gaan, de bodem
ingeslagen.
Van die toen gevolgde merkwaardige periode van strijd op maatschappelijk gebied
is Van Imhoff het product en het slachtoffer tegelijkertijd geweest. Door voortdurende
tegenwerking van de reageerende partijen in zijn bestuur verlamd, mocht het voor
hem een uitkomst heeten, toen de ‘revolutie’ van 1747 uitbrak: met de veranderde
‘regeeringsforme’ betuigt hij niet geringe blijdschap. Maar ook blijkt tenslotte deze
verandering in hare resultaten hem niet te bevredigen.
Zoo is dan deze bundel brieven wel in het bijzonder een bron voor de kennis van
Van Imhoff zelf geworden. Met de expres voor hem gebouwde ‘Hersteller’ in het
najaar van 1742 vol goeden moed naar Indië vertrokken, komt hij in den voorzomer
van het volgende jaar te Batavia aan, om daar een janboel te vinden, een Augiasstal,
die hij zonder hulp uit het moederland niet kan reinigen. Maar die medewerking
wordt hem stelselmatig onthouden. Men bouwt geen schepen, die onmisbaar zijn;
men zendt geen bekwame menschen, om het uitschot te vervangen, dat Indië
beheerscht; men toont in het minst geen belang-
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stelling in zijn werk. In zijn persoonlijk leven wordt hij teleurgesteld. Geen
medewerkers vindt hij; geen cultuur, geen beschaving; niets. En dat zijn de agrementen
van dit land, zoo verzucht hij: ‘la pluspart ne connaist ni le bien ni le mal’.
Met dat slag van menschen moet hij alles van den grond af opbouwen; slaagt
daarin met alle krachtsinspanning slechts voor een klein gedeelte. Tusschen hoop op
welslagen en vrees voor mislukking vegeteert zijn bestuur van de eene retourvloot
op de andere. Zijn handelsondernemingen vlotten niet. Zijn maatregelen ten opzichte
van het buitenland worden verkeerd uitgelegd. Hij wordt ziek; beleeft nog de vreugde
van een nieuwen dageraad, en.... sterft.
Ware zijn ideaal verwezenlijkt, dan zou de oude luister hersteld, en zoo de
uitwerking zijner plannen bevorderd was, de Gouden Eeuw teruggekeerd zijn.
Misschien niet geheel, maar dan toch voor een deel. Hij denkt daarbij aan den tijd
van zijn grootvader, die toch maar niet langer dan nog pas veertig jaren geleden
gestorven was. Hij liep rond met het beeld van de 17de eeuw voor oogen, en hij was
een man, die gaarne geloofde wat hij zag. Hij had nog de beste verwachting van de
Heeren Zeventien, die nu maar braaf schepen moeten gaan bouwen van het nieuwe
model, dan zou God de Heere de Compagnie wel verder helpen. Maar tegen het
indifferentisme der Heeren was hij niet opgewassen. Hij heeft er tegen opgeworsteld,
maar uit de verte was hij onmachtig.
Het nieuwe model... de heeren wilden er niet aan. Het oude heette even goed. Men
was tegen het nieuwe gekant, omdat het van Engelsche zijde kwam. Als de schepen
niet van Hollandsch model mochten wezen, zoo redeneerde men, dan zouden er in
het geheel geen schepen worden gebouwd. De door 's Compagnies Bouwheer Torck
aangestelde Engelsche scheepsbouwer Bentam had het hard te verantwoorden. Hij
kreeg geen gelegenheid, om meer schepen van het type-Hersteller te maken. En het
gevolg was (men leze daarover de brieven), dat de rampen op zee toenamen. De
Hollanders hadden het schepenbouwen verleerd en hun eigenwijsheid vond haar
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welverdiende afstraffing in den vooruitgang der concurrenten, door wie zij uit de
vaart werden gedrongen.
De maat van zijn verdriet wordt in 1744 volgemeten door het verlies op zee van
zijn broeder, wiens dood hij aan die gebrekkige toestanden wijt. En al die
teleurstellingen doen hem naar zijn ontslag verlangen. Ontslagen is hij nooit. In den
dienst is hij gestorven. Een schoon einde, zoo men wil. Maar hij heeft het anders
gewild. In werkelijkheid is de dienst zijn dood geweest. Op het hoogtepunt van zijn
ellende heeft hij zijn pittige brieven geschreven, die tevens van ware vaderlandsliefde
getuigen.
Ik moge in dit verband verwijzen naar mijn bundel historische opstellen, die onder
den titel: ‘Schetsen uit de Koloniale en Maritieme Geschiedenis van het Nederlandsche
Volk’ (bij A.W. Sijthoff te Leiden) binnenkort zal verschijnen.
H.v.M.

I-III.
Verblijf te Ceylon. 1738-1739.
I.
De heer Scheepen Boreel, Raad en advocaat-fiscaal ter admiraliteit te
Amsterdam.
Welgeboren Heer en Seer g'eerde Neeff!
(15 December 1738.)
Med de komste van mijnen broeder, die niet genoeg weet te roemen de beleeftheden
van U.W.Geb. en Mevrouwe onse nigte genoten, vond ik mij vereert med U.W.Geb.
seer g'eerde missive van 15 January 1737, waarbij U.W.Geb. de goedheyt heeft, mij
med het Ceylonse gouvernement te feliciteeren. Ik segge U.W.Geb. daarvoor hartelijk
dank en hebbe geen minder deel genomen in U.W.Geb. aansienlijke bevorderinge
tot het ampt inden hoofde deses gemeld, het welke een stap is,
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die onse famille tot bijsonder luijster strekt, en U.W.Geb. naar mijn begrip op zijn
tijdt sal lijden tot het ampt van dien geenen uyt deselve, wiens naam Hij draagt, het
welke mij so lieff sal zijn te believen als eenig aangenaam nieuws kan wesen,
merkende U.W.Geb. reeds aan als het appuy van de famille in Nederland, soals ook
doen mijne daar nog zijnde naast bloedvrienden, die ik hoope dat aan U.W.Geb.
altoos sullen vinden een voorstander van nadruk waarop men staat maken kan.
Hoe seer ik in het bijsondere mij flattere van U.W.Geb. vriendschap, dewelke bij
mij seer hoog in agting is, sal U.W.Geb. ligt kunnen afmeeten uijt de vrijheyt die ik
neme denselven med mijne volmagtschap te beladen; dat het dan ook U.W.Geb goede
geliefte zij deselve teaccepteeren, gelijk ik mij vlije, want ik sal de discretie
daarentegen ook weder nauwe palen setten, dat zij U.W.Geb. niet tot grooten last
worde. De heer Daniel Armenault, die ik weete dat by U.W.Geb. bekend is, hebbe
ik daarnevens versogt, en ik twijffele niet of ZijnEd. zal U.W.Geb. daarinne wel so
veel assistentie bieden, dat het U.W.Geb. niet tot naamwaardige beswaarnisse sal
strekken. Mijn oogmerk is wel voornamentlijk, om mij een weynig los te maken uyt
dese warme landen, om of het God behaagde de saken also te dirigeren ten onsen
beste, dat het mij nog eens gebeuren mogte het vaderland weder te sien. Maar wat
mij, in cas het so mogte vallen, best geraden soude zijn bij der hand te nemen, is hier
van verren niet wel te raden. U.W.Geb. sal dat beter weten als ik, en behaagde het
denselven daarover eens zijne gedagten te uijten, so soude mij veel vriendschap
geschieden. In Holland ben ik niet geboren; tot Amsterdam gehoore ik maar van
eene zijde. De Employen die men in Indien heeft bekleet, geven geen toegang tot
eenige andere in Nederland; en om een burgerregt gelijk dat van Hattum te gaan
koopen, soude mooglijk niet van myne verkiesinge zijn. Dit heeft mij al doen denken
of het niet best voor mij soude wesen een Heerlijkheijt te kopen, gelijk degeene
waarvan in den gemeenen brieff gesproken word, en welkers voorregten in het land
groot sijn. Konde ik burger te Amsterdam worden, ik soude op U.W.Geb. gunst
hopen,
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om mij de cene of andere tijdt eens scheepen te maken, en dan sien wat mij verder
te beurt mogte vallen. Tenminsten U.W.Geb. soude aan mij een trouwe lijntrekker
vinden, want ik ben altijdt een goed partij-ganger geweest.
Maar dit zijn Casteelen in de lugt! Laat ons med meerder ernst spreeken en die
wilde concepten voor als nog abandonneeren.
Ik sta thans mijn ontslag van hier te versoeken, om, so het God behaagt, weder
naar Batavia te keeren: hopende, ja bijna vast stellende, dat mij sulks in dese
omstandigheden van tijden niet zal geweygert worden, versoeke ik bij anticipatie dat
U.W.Geb. brieven derwaarts weder mogen werden g'addresseert.
Ik hebbe de vryheyt genomen den heer burgermeester Munter bij een briefje op
te wagten; de bestellinge van dien hebbe ik d'eere aan U.W.Geb. optedragen. Mijne
ingetogentheyt om heeren van die rang med onbekende correspondentien te
abordeeren, heeft mij tot hiertoe belet Zijn WelEd. Grootagtb. eerder aan te spreeken,
het welke ik al meende te doen bij desselfs aanstellinge tot burgermeester; nu moet
ik U.W.Geb. hulpe versoeken dat dese mijne vrijheijt bij Zijn WelEd.Grootagtb.
gunstig werde opgenomen. Van het kasje thee en mandje vogelnesjes, het eerste
onder adresse vande Comp., volgens het recipisse, dat onder apart couvert op het
schip daar het kasje is U.W.Geb. geworden zal, en het laaste gem. D.H.B.M. dat
desen verselt, hebbe ik niets gemelt. U.Welgeb. versoeke ik het selve, des geraden
vindende, te presenteeren, of anders tot eijgen gebruyk te houden.
Voor nigt Boreel gaan hier nevens een paar chitsen med een stukje neteldoek en
een stuk gekepert linnen, waarvan het laatste, somen segt admirabel tot luyers is. Ik
hoope dat Haar Welgeb. het selve daartoe mag kunnen emploijeeren, en sal seer te
vreeden zijn ter zijner tijdt te mogen horen dat het selve Haar WelEd. aangenaam is
geweest. De Chitsen zijn van een Lions-stoffepatroon, dat ik selfs naar Chormandel
gesonden hebbe, om de Chitsen daarna te fabriceeren.
Indien U.W.Geb. dese of geene dingen uyt Indiën gaarne hadden en daarin eenige
verkiesing maakten soude
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het mij eene geringe moeijte kosten, hetselve haar te besorgen en med veel plaisier
geschieden, bijaldien daarvan maar g'informeert mogte sijn.
Mijnen swager, de heer Vailliant, recommandeere ik steeds in U.W.Geb.
vriendschap en protectie, en vermits dese reeds lang genoeg gevallen is, so sal ik die
eijndigen med mijnen ootmoedigen dienst aan nigt Boreel en de kleine familie als
sijnde med alle agting en berijdwilligheijt
Welgeboren Heer en Neeff
U.Welgeb. gehoorsame dienaar
(get.) G.W. van Imhoff.
Colombo, den 15en December ao 1738.
't Bovengem. pakje voor mevrouw Boreel gemerkt I.B.I. neemt meede schipper Gerrit
van der Veurde op Van Alsem en het mandje met vogelnestjes gemerkt D.H.B.M.
schipper Joris van Cleeff op Berkenrode.

II.
Aan den WelEd. Gestr. Heer Mr. Jacob Boreel Jansz. Raad en
advocaat-fiscaal in 't Edelm. Collegie ter Admiraliteyt mitsgaders schepen
tot Amsterdam.
Welgeboren Heer en Neef Mevrouwe en seer g'eerde nigte,
(15 December 1738.)
Door het lang uytblijven der schepen hebben wij niet dan naar het vertrek der
voorjarige Retour besendinge van hier, over de Caab ontfangen, U.W.Geb. aangename
van den 10 January 1736, vermeldende de geboorte van U.W.Geb. lieve dogter.
Ik geve mij de eere U.W.Geb. met dese en de verdere descendenten, die het God
behaagt mogte hebben haar tsedert daarbij te geven, van gantscher harten te felici-
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teeren, het geene mijne huysvrouwe door aanhoudende indispositie belet word.
De Allerhoogste zegene U.W.Geb. ons seer lief en waarde persoon en famille, in
dewelke aan onse kant buyten de overkomste van onsen broeder, thans op reys naar
Mallabaar, geen verandering is.
Ik blijve met veel respect, onder aanbiedinge van dienst,
Welgeboren Heer en Mevrouwe
Seer g'Eerde Neef en Nigte
U.W.Geb. gehoorsame dienaar
(get.) G.W. van Imhoff.
Colombo, 15 December 1738.

III.
De Heer Boreel fiscaal vand Amiraliteijt tot Amsterdam.
Welgeboren Heer en Neef, Mevrouwe en Nigte!
(15 December 1739.)
Vreesende dat mijne brieven van ao. pass.o nevens het daarbij gesondene, met de
vermiste Ceylonse schepen sullen wesen t'soek geraakt, so voege ik dies afschriften
hier nevens, beklagende het ongeluk van de Comp. in 't gemeen, en het mijne in het
bijsondere, maar het is Gods slaande hand, waaronder wij gehoorsaamlijk bukken
moeten.
Dit jaar vinde ik mij niet vereerd met eenig schrijven van U.Welgeb.; alleenlijk
hebbe ik ontfangen de communicatie van het mij seer smertende afsterven mijnes
lieven ooms U.Wgeb. seer g'Eerde Heer vader, waarover ik deselve van harten
condoleere, biddende God de familie in Zijne gunste te sparen en voor verdere
verliesen te behoeden, als hebbende tsedert mijn aanwesen in Indien
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al een groot gedeelte van deselve den weg alles vleesches sien gaan, beginnende met
mijne ouders zal.r, daarna oom en tante Willem Boreel, vervolgens moey Deuts, oom
Boreel de postmeester, nigt Deuts, en nu eyndelijk U.W.geb. Heer vader, so dat van
so veel kinders uyt het huys van onsen nog maar 40 jaren overleden grootvader niet
meer als een resteert, die de Heere nog wat ten beste van ons hier in Indien spare,
want U.W.geb.s zijn door Gods goedheijt so wel g'etableert dat deselve mijnes
oordeels niets kan manqueeren.
Ik hebbe onder Godes zegen weder hope tot posteriteyt door het swanger gaan
van mijne, egter nog al met het hooft even seer krukkende vrouw, thans is de sevende
maand g'avanceert, so dat ik mij wat sal moeten reppen met mijne verplaatsing naar
Batavia in mijne eygene qualiteyt so als ik van daar gekomen ben dat al de dank is,
die ik voor so veel moeyte als mij de saken van de Comp. hier hebben gegeven, naar
het schijnt te wagten hebbe, dat egter een exempel voor andere sal zijn, waarbij de
Comp. sig door den tijdt seer qualijk sal bevinden. Mij daarentegen beweegd het des
te eer te soeken een stil en gerust leven in Nederland, terwijl het schijnt, dat de Comp.
met 15 jaren dienens nog niet eens te paeyen is, maar iemand gaarne voor al zijn
leven soude willen houden, en daarom so conscientieux valt om niemand voor zijn
rang te helpen, willende liever niemand in der daad gelijk, dan iemand in schijn
ongelijk doen.
Hiertoe sal veel kunnen contribueeren indien het neef behaagt heeft mijne
commissie te accepteeren dat mij den weg banen sal om mij gaandeweg uyt Indien
los te maken, gelijk ik in dat vertrouwen ook dit jaar wederom verscheijde remises
hebbe gedaan bij mijn gemeenen brief gespecificeert, waartoe ik mij gedrage.
Het is mij leet dat het gesondene ao. pass.o so deerlijk vermist is: het was een
carquasoentje dat so altijdt niet te vinden is; egter hebbe ik het so goed ik kan,
geremplaceert met het pakje dat desen verseld, onder bestellinge van schipper Corver
op Diemermeer, inhoudende een paar fijne chitsen, twee stukken gekepert en een
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stuk rode crest neusdoeken en op het schip Voorduyn bij schipper Koderk, mede
voor Amsterdam repatrieerende, twee potten met noten en gember, hopende dat de
voorsz. kleinigheden ditmaal gelukkiger overkomen en U.W.geb. niet onaangenaam
wesen sullen: sullende indien het God behaagt mij behouden en voor het vertrek van
de theeschepen tot Batavia over te brengen daarbij nog gevoegt werden een kasje
thee dat thans niet aan de hand hebbe, in verwagting dat U.W.geb. in het vervolg
franchement sullen gelieven te seggen wat zij het liefste uit Indien hebben, dat mij
soo aangenaam zijn sal, als steeds te mogen blijven Welgeb. Heere en Mevrouwe
seer g'Eerde neef en nigte
UwEd. gehoorsame dienaar
(get.) G.W. van Imhoff.
Colombo, den 15en December 1739.

IV.
Verblijf te Batavia. 1740.
IV.
Aan den Heer fiscaal Boreel tot Amsterdam.
Welgeboren Heer en Seer g'Eerde Neef!
(1 October 1740.)
Ik hebbe met veel vergenoeging ontfangen U.W.Geb. seer vriendelijke rescriptie op
de mijne van over twee jaar, gedateert den 1 October 1739 en vinde mij verpligt
U.W.Geb. vooraf dank te seggen voor deszelfs genegentheyt en openhartigheyt in
deselve betoont, waarvoor niemand meer agting kan hebben dan ik, die aan de
sinceriteyt meer als eens hebbe gesacrifieert veele andere insigten, die veele buyten
mij souden hebben doen praevaleeren,
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in so verre dat ik bijna niets van meerder beswaarnisse en geen caracter moeylijker
vinde als dat van een eerlijk politicq; en schoon ik mij niet vanteeren wil dien graad
van perfectie in dat stuk te hebben bereykt, die de nauwe polen van dat spoor wel
komen te vereyschen, so streve ik nogtans daarna, en bevlijtige mij om aan de
veelvuldige klippen, waarmede dien weg bezaeyt is, so min als mooglijk te stoten.
Ik was in het aannaderen naar dese stad als mij U.W.Geb. evengem. missive wierd
behandigt, zynde den 12 Maart van Colombo vertrokken en den 21 April alhier door
Gods goedheijt te rug gekeert in redelijke gesondheyt, en voor het overige belangende
mijne familie in een en deselfde staat, doordien de hope tot posteriteijt, waarvan ik
U.W.Geb. ao. pass.o kennisse gaf, tsedert door een ontijdige verlossinge weder verijdelt
is.
Aan het geene U.W.Geb. seer wijslijk over mijn etablissement in Nederland gelieft
te remarqueeren moet ik sonder eenige dubitatie het zegul hangen, en dienvolgende
sal ik ook gaarne afsien van het project om eene heerlijkheijt te kopen, te meer het
stremmen der remises naar Nederland sulks ook vooreerst ondoenlijk sal maken;
voor het overige mij refereerende tot het geene nopens laast gem. materie bij mijnen
gemeenen brief sal werden gevonden, en U.W.Geb. seer verpligt synde voor de
goedheijt die denselven wel heeft willen hebben in het accepteeren van de
opgedragene commissie, met versekeringe dat ik steeds discreet genoeg sal zijn om
te sorgen dat deselve U.W.Geb. tot geen last kome te strekken.
Ik bekenne dat het geene U.W.Geb. nopens mijn verder fortuyn in Indien gelieft
aan te merken, op sig selfs volkomen gegrond is; maar nadien men genoegsaam siet,
dat de saken in Nederland met eene onbegrijpelijke indifferentie veelmaals getracteert
worden, soude U.W.Geb. mij wel kunnen aanraden, daar ik reeds in het 36e jaar
mijnes levens getreeden ben en daarvan ruym vijftien de Comp. hebbe gediend, om
ter sake van dat uytsigt nog het laaste kruysje van de beste levenstijdt daaraan te
knopen en dan tot een van die twee uytersten mij gebragt te sien om het overige hier
op eene onaangename wijze
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te moeten passeeren, of wel met jaren en ongemakken beladen nog naar Holland te
moeten keeren, dat sekerlijk daarop lopen kan, so de heeren van het bewind dien Hr.,
die nog voor mij sit en ook daarna aspireert laten optreden bij veranderinge in de
eerste plaats, en mij de tweede stoel geven, om in der tijdt eerst de andere te
beklimmen; het is nu tien jaren dat ik beijde als secretaris en als lid het werk van de
regeering hebbe bijgewoont, het is ook tien jaren dat de geenen die thans voorsit
daarin gekomen is, hoewel ik nog eerder in de vergaderinge ben geweest als hij:
willen wij onser beijder arbeijd aequipareeren, het verschil ontdekt sig selfs, en
nogtans heeft hij nu reeds vier jaren daarvan doorgebragt als hooft, en ik ben nog
deselfde, zijnde met sulk een applaudissement daarin geconfirmeert als den wijsesten
en bequaamsten onder die eerste ministers nooijt te beurt gevallen is.
Ik geve het aan U.W.Geb. eijgene consideratie op wat de waereld daarvan denken
moet, en of het niet tijdt word voor Erasmus om te vertrekken als het so gaat, ja
indien men alles ten ergsten soude noemen, soude het nog al boser moeten vallen
als dat geene waarvan U.W.Geb. en passant mentie maakt, dat dog alleen genoeg is,
om de Comp. nog over tien jaren te doen gedenken en teffens gevoelen aan wien zij
hare saken toebetrouwt heeft en leefde Terentius nog, so wel als hij reeds lange tot
zijne geslagte gekeert is, hij soude sekerlijk seggen: huic mandes, si quid recte curatum
velis.
Hoe het ook zij, ik kan wel betuygen dat, gelijk het de Comp. gaat niet wel gaat
also ook voor een lid van mijne zoort seer onaangenaam is de dingen in die staat bij
te wonen, en dat het na proportie en in dien opsigte dan nog veel beter was geweest
op Ceylon te blijven, dog voor het overige danke ik God, die mij Zijnen onverdienden
zegen heeft laten bijblijven tot den uyteynde toe, waardoor ik ook dat land in een
gewenschten staat hebbe verlaten. Ik wil hopen dat den opvolger sulks met er daad
mag zijn, en dan sal de Comp. door den tijdt sig integendeel niet beklagen dat ik daar
ben geweest.
Terselver tijdt dat U.WelEd. missive alhier wiert bestelt

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

334
quamen er verscheydene brieven van allerlije menschen uyt Nederland, alle eenparig
sprekende van eene merkwaardige veranderinge in het Staats bewind alhier, dog dit
alles is in rook verdweenen, met de ontfangst der dispositie van de Heeren
Seventienen, en dus moet men alweder voortsukkelen tot het naastvolgende jaar,
terwijl ik van dit alles het minste wete, omdat mijne meeste brieven met Rooswijk
en de Vis verloren zijn, dat mij ook onder anderen doed versteken blijven van den
brief die U.W.Geb. c.s. mij sekerlijk nog nader sal geschreven hebben: te verwonderen
zijnde dat de Comp. het hooft nog boven water houd met alle die slagen na den
anderen die haar tot het uyterste moeten brengen.
De opgelegde vergoedinge tot een ongehoord montant van 120.000 gld.s ruym,
die ter ordre van H.ren bewindhebberen aan de Comp. moeten werden uytgekeert,
heeft hier veel spooks verwekt, omdat haar Ed.Agtb.e sig niet hadden gelieven te
expliceeren over de persoon of personen die het incumbeerde, en ik hebbe mij
vehement met onsen primaat gebrouilleert, omdat ik hem zyne portie daarinne hebbe
doen dragen, so als ik dagte dat ook de meening der Heeren in Nederland moest sijn,
en de exorbitantie der somme dat voor een Directeur Generaal alleen onmogelijk te
torssen soude zijn.
Ondertussen is het naar mijn begrip qualijk begrepen op die wijze die saken te
willen redresseeren met sulke ongehoorde dispositien en ondertussen alles voor de
rest in statu quo te laten; dog als men het van hier besiet, so kan men niet begrijpen
wat agt er in Nederland in veele opsigten op 'slants saken geslagen word; want so er
maar de lucht van een particulieren handel over waeyt, waarbij de Comp. veeltijdts
geen duysend gulden nadeel lijden kan, so volgt ipso facto een opontbod, en de saak
word so serieux getracteert dat ook selfs onschuldigen in de haat vervallen, om dat
maar met de suspicie vandien door nijdige of valsche tongen werden beladen; maar
so de Comp. voor eenige tonnen gouds geslagen werd op een andere wijze, dat haar
de ribben kraken, so merkt men niet dat er eenige beroeringe is, en niemand schijnt
sig daaraan te bekreunen; so waar is het ook in desen dat de waereld bedrogen wil
zijn!
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Dog om met mijne remarques niet te verre te lopen sal ik dese afbreken onder mijnen
gehoorsamen en hartelijken dienst aan Mevrouwe Boreel, dewelke versogt word
hiernevens te willen aannemen een kasje thee met een pot atchiar Bamboe en een
pot geconfijte gember in hope dat deselve goed overkomen en van smaak wesen
mogen, mij leed zijnde dat het gesondene met de Ceylonse schepen van over twee
jaar so deerlijk verloren is.
Ik hebbe de eere mij met alle agting te noemen,
Welgeboren Heer en Neef
U.W.Geb. seer gehoorsame dienaar
(get.) G.W. van Imhoff.
Batavia, den eersten October 1740.

V-VI.
Verblijf aan de Kaap. 1743.
V.
Welgeboren Heer en Neef!
(31 Januari 1743.)
Wij hebben door Godes zegen met alle1) de schepen die in Texel gelegen hebben, tot
hiertoe onse reyse gelukkig volbragt, en onder de vijf zijn drie schepen geweest
genoegsaam sonder doden of sieken, waarvan het mijne een is niettegenstaande wij
322 zielen zijn sterk geweest, dat al een ongemeene zegen is. Men sal misschien
seggen dat dit een ieder niet kan doen, dog ik betuijge dat er omtrent het volk niets
gedaan is, of ieder hooft van een Oost-Indisch schip kan het nadoen.
Het schip heeft sig ook seer wel gehouden, stuurt als

1) Alle N.B. Wanneer ik dit schreef, was den Eendragt in 't gesigt, dog hij is tsedert met de Z.O.
wind weder naar zee geraakt en werd thans alle momenten verwagt.
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een boot, en zeylt excellent; ik verbeelde mij dat hij bij de wind zijn meester niet
heeft, en hij kan so veel zeyl dragen als de voorsigtigheijt eenigsints permitteert te
voeren. Egter hebben wij beyde onse stengen, so als ik meene U.W.Geb. reeds van
St. Jago geschreven te hebben, en daarna nog een bramsteng over boort gezeijlt, want
het heeft er somtijds al vrij wat op gehangen; dog slingeren en stampen kan hij ook
uyt de kunst. Ik sal, so ik tijdt hebbe, Bentam nog nader een woordje daarvan melden.
Over mijne officiers ben ik seer content. Nimwegen is een goed zeeman, en hij
moet na mijne gedagten een excellent subaltern officier zijn geweest, dat altoos door
den tijdt ook goede hoofden maakt, schoon men die veranderinge eerst gewent moet
worden: daar is ook seer weynig verschil tussen hem en capt. Belliveau geweest, en
dat er nog geweest is was meest maar misverstand, omdat den eenen Krom Duytsch
spreekt, en den andere in zijne uytdrukkingen nu en dan ook wel wat impoliter is als
hij selfs wel weet, het geene aan een zeeman wel kan werden toegegeven. Het is
goed voor van Rheden dat hij dese reyse gedaan heeft, en hij sal daerdoor so min als
Sonkheim, die mij in alles steeds genoegen gegeven heeft, niet verergert wesen als
hij eens weder thuys komt.
Met mijne jonge luyden hebbe ik nu en dan al eens wat te stellen gehad, dog daar
zijn er onder die na gedachten excellent reusseeren sullen: het kleine Rauwenhoffje
is het grootste platje, maar ook teffens de gauwste, kan klimmen als een kat, kent
het compas en al de touwen op het schip van over lange, en sal na alle apparentie
een braaf zeeofficier worden; de soon van Armenault daarentegen is un grand nigot,
die men met een pisang door het lijf soude lopen, dat er nog uyt moet; hij is daartoe
op een goede school en ook al wat gebetert, dog nog wat lomp comme monsieur son
frere.
Met de invoering van Lieutenants op onse schepen gaat het so wat, dog nog al
beter als ik dagte: hield ik de hand egter niet daaraan so soude het haast in duygen
leggen, dog ik hope dat God mij het leven sal sparen
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om deze en veele andere nodige redressen nog wat verder in train te brengen.
Want de tijdingen uyt Indien zijn nog al even boos, hetwelk ook apparentelijk de
actien nog al laag sal houden; niet te min blijve ik in dat vaste vertrouwen dat God
de Heere de Comp. nog sparen en niet te gronde sal laten gaan, wanneer ook geen
swarigheyt is voor het redres van hare saken, so men met dien selfden iever maar
blijft doordringen.
Valckenier is den 12 Augustus met het schip de Sara Jacoba naar Batavia gesonden:
Hij was eenen langen tijdt geheel buyten 't centrum geweest, dog is het laatste weder
bijgekomen. Zijne meeste besigheden waren het nasien van zijne inventaris en zijne
grootste bekommeringe scheen over zijn goed te wesen. Van het overige hadde hij
maar eenige weet bij tussenposingen en dan seyde hij wel eens dat hij wel wenschte
reeds over een paar jaar na Holland te zijn gegaan, maar voor zijn vertrek wat
bijkomende, soude hij ook wat gevoeliger geworden zijn en gesegt hebben: Mijn
God! waartoe kan een mensch niet al komen? Hij heeft den Gouverneur vermaand
dese lesse van hem over te nemen: God te vreesen, niet schraapsugtig te zijn en sig
niet over te geven aan quade raadslieden; drie heylsame dingen, dewelke meer indruk
souden gedaan hebben so zij wat vroeger in hem waren opgekomen. En op zijn
afscheyd riep hij verscheyde malen uyt selfs ten aanhoren van het gemeen: O! Solon!
Solon! Een bewijs dat hij evenwel nog so geheel gek niet moet geweest zijn, of daar
zijn nog goede intervallen tussen beyden gekomen. Van zijne meubelen segt men
dat nog al iets naamwaardigs tot Batavia onder zijne gemagtigden is: ik hope dat ik
daardoor aan mijn guarand sal komen. Twee van de voornaamste acteurs sitten reeds
in gijselinge ter ordre vanden Raad van Justitie, en bijaldien Valckenier levendig
overkomt, dat nog seer twijffelagtig is, overmits hij reeds half lam was wanneer van
hier vertrok, so stelle ik vast dat de saken hem aangaande reeds verre genoeg aan de
gang sullen wesen om voor mijn aandeel geheel daar-
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buyten te kunnen blijven, dat ik ook so veel mooglijk in agt nemen sal.
Bij een apart briefje aan U.W.Geb. als gemagtigde sal ik denselven qualificeeren
het arrest op de goederen van Valckenier in Holland gelegt voor mijn aandeel te laten
ligten en van de instantie bij het Hoff te renuntieeren, dewijl ik tijding hebbe dat
mijne actie tot vergoeding van schade, door mijne gemagtigden reeds is geinstitueert
voorden Raad van Justitie tot Batavia, dog de Heeren De Haze en van Schinne rade
ik dat zij hare pretensien op het termijn van de overdaging maar voortsetten in
Holland, opdat door eene generale ligting van het arrest de handen niet los gemaakt
werden aan de Heeren Hop en van der Ghiessen om het geene van Valckenier onder
haar is te kunnen verduysteren. Ik versoeke dat U.W.Geb. haar dat ook in diervoegen
gelieft te beduyden, aangesien wij gesamentlijk daardoor tijdt sullen bekomen, om
beyde dat, en het geene in Indien nog is te versekeren, overmits ik, bij behouden
vare, dat God geve, van gedagten ben om ten eersten weder op nieuws bij den Raad
van Justitie tot Batavia letteren requisitorial ter fine van arrest op het Hoff van Holland
te versoeken wanneer door mijne actie ook de hare geassecureert is.
Dit is het geene mij thans te binnen schiet. Komt er iets meer voor so sal het aan
den voet deses nog noteeren: ondertussen wensche ik U.W.Geb. alle bedenklijke
vergenoeginge, recommandeere mij steeds in desselfs vriendschap en blijve
Welgeboren Heer en Neef
U.Welgeb. onderdanige dienaar
(get.) Imhoff.

Cabo de Goede Hoop, den 31en January 1743.
Voor U.W.Geb., Dedel en Backer, sullen met de retourschepen drie bakken, dat is
voor ieder een met planten en gewassen van desen uythoek overkomen: de schepen
zijn er nog niet, en dus weet ik ook nog niet met welke van deselve dat gaan sal, dog
het sal met Amsterdamsche
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schepen wesen, en indien U.W.Geb. maar aan onsen equipagiemeester commissie
geeft, so sal die dat wel besorgen: ik sende wat caab wijn aan Pauw, om eerst schoon
te maken, en vervolgens te verdeelen; U.W.Geb. sal zijne portie daaronder vinden;
het is niet veel, dog omdat zij zo goed is, verbeelde ik mij, als men deselve van hier
bekomen kan, so hope ik dat U.W.Geb. het sal aggreëren.
Ik hope dat U.W.Geb. so goed sal zijn over den inhoud van de aparte brief eens
in te nemen het advies van Creijghton of eenig ander goed practisijn.
Versoeke mijn compliment aan neef Willem Deuts en de wed.e, want ik soude een
formulier moeten maken, als ik ieder een schrijven soude.

VI.
Welgeboren Heer en Neef!
(25 Februari 1743.)
Op mijn vertrek vanhier naar Batavia kan ik niet af zijn U.W.geb. nogmaals met een
briefje te incommodeeren, en hope en wensch dat dese U.W.Geb. Mevrouw Boreel
en de geheele familie in goede gesontheyt sal aantreffen: Wat mij aangaat, so kan ik
niet ontveynsen dat door de tijdingen van Batavia al vrij wat gederangeert ben geraakt,
en meenigmaal swakheyt genoeg hebbe om te denken qu' avois je à faire dans la
Galere? als ik dan overwege de aangename omgang die ik verlaten hebbe; de geheel
andere levenswijse, waarin ik mij nu sal bevinden; met een woord; als ik te veel
vooruyt sie, so bevinde ik mij als iemand die van een gevaarlijke precipice nederwaarts
siet, en dat is een swak dat ik nog sal moeten leeren meester worden; egter soude ik
ondankbaar zijn, so mij dit meer aandede als nodig is om het gewigt van de
onderneming, waartoe ik schijne en hope geroepen te wesen, naar desselfs
aangelegentheyt te schatten; want ik hebbe reeds in dese eerste beginselen
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veel zegen ondervonden, en hier aan de Caab daar ik het minste dagte dat nog iets
van naam te doen soude zijn, so veel voor de Comp. uytgewerkt, dat ik onder Godes
zegen hope hebbe daarvan nog vele goede gevolgen te sullen sien, invoegen de saken
van de Comp., so alles indiervoegen na proportie wilde reusseeren, welhaast eene
andere gedaante souden hebben.
Onder anderen is hier ook een silvermijn ontdekt, dewelke al vrij wat belooft,
zijnde het gemeene Erts 35 loot fijn silver inhoudende op de hondert pond erts, en
het beste houd 133 loot fijn op gelijke hondert pond; dese onverwagte ontdekking
heeft mij so lange alhier doen vertoeven tot dat ik het selfs in mijne presentie hadde
sien probeeren en menschen bij den anderen hadde gehaalt, die genegen waren het
selve voor eygen risico buyten kosten van de Comp. te entameeren, gelijk ik ook
voor 4 stammen of 16 koelesen van de 120 die daartoe contribueeren moeten
geïnteresseert ben, makende 128 koelesen het geheele bergwerk uyt waarvan 8 vrij
zijn in het contribueeren, en alleen in de uytdeeling participeeren, sonder toeteleggen
namentlijk 4 voor de Comp. een voor de Gouverneur Generaal, een voor de
Gouverneur alhier, en twee voor de armen, buyten hetwelke de Comp. nog het tiende
Erts of het 15de pond gesuyvert metaal heeft, na hare keuse, van alle het geene de
mijn uytlevert, en boven dit alles nog het goud, silver, koper e.a. en alles wat daarin
gevonden word tot sekere matige prijsen, waarop indertijdt ook nogal een mooije
prijs kan vallen, so dat dese saak, indien het God behaagde deselve te doen reusseeren,
nog wel eene van importantie soude kunnen werden. Ik schrijve dit aan U.W.Geb.
in confidentie tot desselfs gouverno, bijaldien de Hr.en van de Comp. niet gaarne
hadden dat het selve voor eerst nog rugtbaar mogte worden, hoewel ik niet sien kan
dat dit een secreet is, want het is nog maar een proef en men kan daarvan wyder niets
seggen, als dat de apparentien goed zijn: hadde ik egter geld in Holland ledig leggen,
ik soude, hoe desperaat ook de saken van de Comp. voor het overige gesteld zijn,
het mijne wel in actien tot 350,
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360 of 370 durven besteeden, waarvan ik U.W.Geb. de meester make.
De fransjes zijn so pluys niet als dien ouden doorslepen vos de waereld wel soude
willen doen geloven; want zij zijn in het najaar 1741 met dat esquadre in Mey uyt
Orient geloopen, en nog eenige schepen die zij in Indien hebben daarbij gevoegt,
seer fier op Mallabaar verschenen sonder dat sij er iets te doen hadden, tot so verre
dat sij selfs naderhand, om een couleur aan de saak te geven, rusie met een inlands
vorst te dier casse hebben gesogt, om die schepen evenwel iets te doen te geven, en
eyndelijk onverrigter sake weder na hare Colonien op de Eylanden van Mauritius en
Mascarenhas vertrokken zijn om aldaar te overwinteren; dus men wel vaststellen
mag, dat, so het in die tijdt tot eene rupture in Europa gekomen was, zij ons
daartelande met de slag souden hebben gewaarschouwt; dog als de Comp. maar braaf
schepen van het nieuwe maaksel aanbouwt, en wij nog een jaar tijdt hebben, om op
onse zeevaart wat beter ordre te stellen, so hope ik dat wij hier te lande so bang niet
voor haar sullen zijn.
Voor het overige gaat dese aan U.W.Geb. of onder de adresse van den Heer Tulbag
tweede van dit Gouvernement, die aangenomen heeft daarbij te voegen een bak met
Caabse planten voor Beekesteyn.
Ik versekere Mevrouw Boreel, Tante, en de verdere familie van mijn respect, en
blijve met alle hoogagting en sinceriteyt
Welgeboren Heer en Neef
U.W.Geb. ootmoedige dienaar
(get.) Imhoff.
Neef Dedel krijgt via de la Hache eene, tot nog toe onbekende soort van Caab-wijn,
niet soet, maar na mijne gedagte veel beter als Madera met den aankleve van dien;
so sij goed bevonden word, sal U.W.Geb. zijne portie daarvan krijgen.
Aan de Caab den 25en February 1743.
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VII-XXXI.
Verblijf in Indië in het algemeen. 1743-1750.
VII.
Welgeboren Heer en Neef!
(26 Juni 1743.)
Van de Caab tot op de rheede van dese stad zijn wij met den welbezeylden
‘Herstelder’ drie maanden en dus ses dagen langer doende geweest dan over de
andere helfte, daar het traject anders met dat schip in 30 à 40 dagen seer wel te doen
is, beyde door veel stilten en contrarie winden op dien weg ontmoet, en door dien
wij wat te laag vervielen, doordien ik de weg so kort als mooglijk nam, en de winden
sulks niet b'antwoorden; dog Gods goedheyt heeft ons egter, naar een seer gemakkelijk
en ook niet onvermakelijk traject op den 28 Mey alhier behouden overgebragt met
maar een dode van onse equipagie en een meijd van den aan de Caab getrouwden
Domine, hoewel wij van de Caab af geweest zijn tussen de 360 en 370 zielen, het
welke mischien nooijt gehoort ofte gebeurt is. So dra ik aan de wal quam hebbe ik
transport overgenomen, en van dat moment af het gezag gehad, zijnde een half uur
na mijne aanlandinge voorgestelt en dus was alles met die eene rusige avond
afgelopen, dat mij seer wel quam, want ik hebbe hier sulk een beslommerde en
verwarde boedel gevonden, dat ik met sugten en veelmaals met swakheden die ik
niet van mij weeren kan, mijn dienst moet verrigten: daarenboven ook nog niet regt
gesond en herstelt van de langduurige zeelugt, die men nooijt sonder eenige
vermenging van scheurbuyk inademt; met een woord ik ben aan 't lijntje vast, maar
ik denke meenigmaal aan de geene die het so volkomen niet na den sin was als ik
dit ampt weder aanvaarde, waaronder Mevrouw Boreel is, en het gemis van sulk
aangenaam geselschap om mij weder op te beuren als ik wat naar de hypo beginne
te hellen
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soude mij een onversettelijk chagrin geven ten ware ik mij nog troostede met het
volgen van mijn beroep, dat ook een capitaal articul is, en wat verder daartoe gehoort
is waarlijk het eenigste so als ik het nu meer dan ooijt in der waarheijt bevinde dat
iemand regt sterken kan.
De saken vinde ik hier als gesegt deplorabel gestelt, en het redres is als een
inaccessible berg en teffens een gevaarlijk defile daar 100 quaadwillige wel 10000
welgeintentioneerden kunnen tegen houden, dog, so God met ons is, wie sal het
keren? en dat bidde en hope ik, en in dat vertrouwen hope ik ook nog de saken door
den tijdt beter te sien gaan, waardoor de Comp. misschien nog wel weder tot haren
vorigen luyster soude kunnen komen; maar wat is er niet aan vast?
A.V. leeft nog tegen gedagten en verwagting en daar is nog geen eijsch tegen hem
of de zijne uytgebragt: hij is nu midden crimineel gevangen door den Raad van
Justitie, dog op een der Bolwerken van dit casteel en dus onder mijne bewaring;
thans siekelijk, omdat hij den geheelen dag legt en geen beweging sig geeft dog nog
sonder gevaar.
Mijne actie tot vergoeding van schade is tegen hem geinstitueert, na dat ik alreeds
van den Raad gevraagt hadde wie mijn partij in desen soude wesen, waarop zij een
van zijne gemagtigden hebben benoemt, dewelke desen morgen niet gecompareerd
zijnde om den eijsch te aanhoren so is aan mij verleend het eerste default en voor 't
profijt van die decretatie van het versogte arrest en een tweede citatie ten principale,
so dat die saak nu werkelijk aan de gang is. De ingeslotene is aan U.Edel Geb. als
mijn gemagtigde geadresseert; maar vermits die letteren requisitoriaal hier generaliter
verleend zijn op alle sodanige effecten van A.V. als mijne gemagtigden den Ed. Hove
van Holland souden komen aantewijzen, so gelieve U.Wel-Geb. daarop verdagt te
zijn, om bij requeste aan het Hoff te versoeken het exploit generalijk en dan kan
U.W.Geb. het selve in alle steden doen exploiteeren daar het nodig is. Met ons advis
schip d'Anna dat tegens het laaste van de maand vertrekken sal, bekomt U.W.Geb.
duplicaat van
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voorn. missive en nader advis, so ik hope, van den geenen die met alle agting verblijft
van U.W.Geb.
de seer gehoorsame dienaar
(get.) Imhoff.
De personen die van mijn respect versekert moeten zijn, zijn bij U.W.Geb. te wel
bekent, om deselve alhier op te noemen; alleenlijk versoek ik dat het U.W.Geb. niet
verveelen mag daarvan so veele repetitien te doen.
Batavia, den 26en Juny 1743.

VIII.
WelEdele Gestrenge Heer en Neef!
(4 Juli 1743.)
Met de Engelsche schepen hebbe ik U. WelGeb. over eenige dagen geschreven onder
couvert van de heer Bollwerk; dese gaat thans direct. Het voornaamste dat ik daarbij
weet te seggen is dat ik hier ben, en druk besig ben, mitsgaders nog niets positief
van de reussite der saken seggen kan dan alleen dat de apparentien goed zijn; dog
de patient is so gevaarlijk siek, dat so er de minste toevallen komen so loopt hij dog
nog gevaar.
Ik ben selfs ook nog niet op mijn dreef, tsij dat het werk, de sorge en de herdenking
van mijne vorige goede dagen mij quellen, of dat mij de restanten vande reyse, dan
wel eenige andere corrupten aankleven: mijn wensch is, dat dese U.WelGeb. en
desselfs huys in een gewenschte gesondheyt mag aantreffen, en vermits dat apparent
in de Krans-tijdt zijn sal, so gelieve U.WelGeb. onder versekering van mijn respect
aan de gesamentlijke Heeren Leden mijnentwegen te rapporteeren, dat ik, als een
getrouw medelid, niet versuymt hebbe van primo November tot ultimo Februari alle
Zaterdag de gesondheyt van de
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Krans te drinken, en dat ik versoeke dat sulks bij de notulen van het genootschap
mag worden aangeteykent, opdat het tot mijne dechargie altoos blijven mag.
De neef van onsen goeden vriend Tronchain, aan wien ik, nevens alle de vrienden
van het Sondags avonds geselschap versoeke mijnen dienst te presenteeren, hebbe
ik, op zijne meerdere inclinatie voor het negotie- dan voor het secretarys-werk, op
een der Comptoiren geplaatst, om wat te leeren; was hij niet voor assistent uytgekomen
ik hadde het onmogelijk kunnen doen, om dat ik, nagedagten, wel 100 scribenten sal
moeten afdanken, om de Comp. van onnodige kostgangers te ontlasten.
De stoffen van de fonteijntjes hebbe ik uytgedeelt en worden seer g'approbeert.
Ik versoeke dat er nog ses sulke stukjes voor wat jonge menschen mij mogen
toegesonden worden voor particuliere rekening, met het andere goed dat ik van de
Caab ontboden hebbe of in een pakje dat den eenen of anderen wel in zijn kist sal
willen sluyten, maar Mevrouw Boreel en Dedel moeten weder de verkiesing der
patronen doen; want zij hebben in het modeste so wel gereusseert, dat het niet missen
kan of zij moeten in het riante ook van een goede smaak wesen, terwijl zij het eene
en andere in sulk een goede proportie besitten: ditmaal krijgen zij niets van mij, om
dat ik dit schip, sonder een stuk particulier goed wil laten vertrekken, om te tonen
dat het niet onmogelijk is de gestelde ordres uyt te voeren, schoon het moeyte en
oplettentheyt vereyscht; maar met de vloot, als er weder kasjes gepermitteert worden,
sal ik U.WelGeb. van wat vogelnesjes en van een kistje voor Beekesteijn kunnen
voorsien, welken tijdt ik hope dat de Hemel ons sal laten beleven.
Alle de vrienden die ik niet schrijven mogte, gelieve U.WelGeb. van mijn respect
te versekeren en mijn excuus te maken, want ik moet selfs circulaire brieven
gebruyken voor de bewindhebbers de Heer Lijnslager, Bakker, Munter en alle onse
goede vrienden moeten daaronder niet vergeten worden. Int bijsondere versoeke ik
de Heeren Burgemeesters Munter en Corver mijn compliment te maken, als het te
passe komt.
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Adieu neefje ik moet met haast eijndigen en refereere mij, wat mijn particulier betreft,
tot een andere, thans ook afgaande, terwijl ik blijve
U.WelEdelgeb. ootmoedige dienaar
(get.) Imhoff.
Batavia, den 4en July 1743.

IX.
Welgeboren Heer en Neeff!
(15 October 1743.)
De tijd ontbreekt mij U.W.Geb. ditmaal omstandig te schrijven, want ik hebbe hier
ongelooflijk veel te doen; de overkomende vrienden, schoon zij daar maar een wynig
van gezien hebben, sullen U.W.Geb. dat verder kunnen seggen; dese is dan
voornamentlijk tot gelijde van 't Casje met U.W.Geb. naam beschreven, waar in wat
Thee Boeij, die men hier segt dat goed is, en bij het duplicaat van deese gaat een pot
Atchiar Bamboes, 't eerste met Cap.n Verleng op d'Eendragt, en 't tweede per schipper
Arras op Domburg.
Ik hope dat het eene en andre als een klijnighijd sal werden aangemerkt, die tot
onderhouding van vriendschap diend, de Heer Nimwegen hebbe ik wat bolle meede
gegeeven van seekeren Indiase Tulp die men hier wilde uyen of Ajuin noemt en
waarvan de Bol medicinaal is; de Blom is fraay rood en geel en na mijne gedagten
in Nederland nog niet bekend, de Inlandse naam is Bawang Oetang.
Met Zaamslag hope ik U.W.Geb. een paar Croonvogels toe te zenden, omdat die
door seylen, en dus eerder aparent in Holland weezen sal.
De saken schikken zig tot beterschap, Godt dank! mag men wel zeggen, want daar
is veel aan vast, 't welke aan de Liefhebbers a Gouverno kan dienen.
Ik blijve
Welgeboren Heer en Neeff,
(get.) Imhoff.
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Van de Kroonvogels in desen vermelt gaat er maar een over, om dat de andere
gesturven is en ook een philander, waarvan ik almede een paar hadde: kan ik
Chineesche faisanten krijgen, so sal die aan den schipper Nanning Broers met een
apart briefje mede geven: voor het overige hebbe ik tsedert mynen bovengen. wel
ontfangen U.W.Geb. aangename met de Batavier afgesonden en ben denselven wel
verpligt voor so veel attentie als denselven wel heeft willen hebben om mij het eene
en andere te communiceeren, dat mij nu dubbeld aangenaam is om dat men hier als
in een andere waereld leeft: ons manqueeren nog 18 of 19 schepen van de Equipagie,
waarvan de laatst uytgelopene, gerekent op een ordinaire tijdt harer depeche van
primo tot medio Mey, nu al in de sesde maand onder den weg zijn geweest, so dat
hier gebrek aan provisien, aan hondert benodigdheden, aan zeevarende en militairen
is, seer vermakelijk voor een hooft daar het alles op afstuyt, en die het eene so min
als het andere van de bomen schudden kan. - Ik neme de vrijheyt U.W.Geb. te
recommandeeren onse zeeofficieren die van U.W.Geb. kennisse zijn, want zij
meriteeren het alle, en hebben sig wel gedragen; zij hebben geen reden om te klagen
over dese eerste kennisse die zij met Indien gemaakt hebben, so haar de Heere
behouden overbrengt en ik hope dat door haar exempel andere g'animeert sullen
worden: dat Seyst nog in suspens was verwondert mij niet, want de Heer van Bergen
sal sekerlijk daarmede wel wat pretieux wesen, in hope dat den een of anderen G.
Oost-Indienvaarder hem daarvoor meer sal geven als ik van intentie ben, anders kan
ik niet ontkennen veel sin te hebben in dat stuk om desselfs wel gelegentheyt,
voornamentlijk so myne beursse wat versterkt wierd door de 125.000 rd.s die ik van
den Heer A.V. hebbe geeyscht en welke saak reeds in staat van wyzen gebragt is,
waarvan den uytslag aan den tijdt bevolen blijft.
Batavia, den 15en October 1743.
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X.
Welgeboren Heer en Neeff!
(Copie pr. Streijen)1) (17 Maart 1744.)
Deese wederom op het moment van het depart deeses bodems geschr. werdende sal
dan ook weederom niet lang kunnen vallen; mijne besigheeden kleeven mij so seer
aan, dat ik altoos daar meede bedrogen ben, en in de tijdt te kort schiete. Ik hebbe
t'seedert mijne voorige na mijne gedagten vrij wat voor de Comp. uitgevoert en hare
saken beginnen sig door Godts goedheyd ten beste te schikken. Het retour, waarvan
dit schip 't laatste is, bestaande uit negentien scheepen van Batavia, drie van Ceylon,
drie van Bengale, en 2 uyt China ofte 27 tesamen, bedraagt een vijfde meer in gelde
als voorleede jaar, dog wij hebben in al die tijdt, dat ik hier ben, nog niet meer uit
Holland gekreegen als 18 scheepen, voor 27 die versonden sijn, hetwelke ons hier
seer gedestitueert maakt van volk en allerley benodigtheeden, door dien de paas
scheepen op sijn tijdt niet opdagen. Een ander buiten mij, soude misschien in so
onseekere omstandigheeden van vreede of oorlog so veel niet gewagt hebben, maar
de Comp. was in Nederland so verre heenen, dat ik vermeende haar in diervoegen
te hulp te moeten komen, hopende dat het onder Godes begunstigingen sal sijn
geschiet, en dat het behouden overkomen mag.
Het uytblijven van mijnen broeder inquieteert mij wat; dog men weet hier op het
schrijven van deesen nog niet wanneer die scheepen uitgelopen zijn, en also nog veel
minder wat daaraan manqueert, also sij alle eenparig agterblijven en men er nog 9
te goed heeft van de 29, die in 't najaar 1742 en voorjaar 1743 hadden moeten
g'equipeert werden, op welken mageren tax van scheepen

1) Het was de gewoonte van Van Imhoff, per volgend retour copie te zenden van de vorige
missiven, met andere hand geschreven, en niet onderteekend, zooals ook met deze copie,
waarvan het oorspr. ontbreekt, het geval is.
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men mij, met den aanvang van mijne Regeering, voor de eerste maal in omtrent 30
jaren heeft gestelt, daar het nu meer als ooyt tijdt was scheepen en volk naar Indien
te equipeeren, en of dat nog niet genoeg was, men houd een derde van die klijne
equipagie nog so lange op, dat sij tot over half Maart hier nog niet opdagen en de
vroegste van die derde vertrekken naulijx op dien tijdt dat voor deesen de laaste
scheepen versonden wierden; dit is bij provisie een point dat ik noteeren sal. Het
tweede is een aantimmeringe van drie scheepen in plaats van agt, die ik ad oculum
gedemonstreert hebbe, dat er ten minsten nodig waaren, voor den jare 1743, na
gedagten veroorsaakt door de onredelijke teegenkantingen van de Booys en andere,
opdat er geduurende den bepaalden tijd van 4 jaren, dat men het met de nieuwe
maaksels van scheepen probeeren sal, geen meer getimmert werden, als hij absolut
niet ontseggen kan, al soude de Comp. gebrek leyden, gelijk sij seker doen sal, so
men niet ten spoedigsten redres daar in brengt op den ontfangst van mijne, reeds van
de Caab, en nader van hier daar teegen gedaane Remonstratie; of ik het nu mis hebbe,
en dat daar onder niets persooneels loopt, dat late ik aan U.W.Geb. oordeel over, wel
wenschende dat denselven bewindhebber was, om wat gewigt aan de saak te geeven.
Van mijne particuliere affaires vermelde ik niets naders, om dat daar omtrent niets
van consideratie voorgevallen is, dan dat den eysch teegens A.V. den 13. deeser is
uitgebragt: het komt misselijk dat de Raad van Justitie hier geen ordentelijke plaats
heeft, om hem te logeeren, en dat hij dus onder militaire bewaring, en also genoegsaam
onder de mijne is gestelt; doch ik hebbe hem met so veel fatsoen, als men aan een
man van sijne geboorte en caracter in die omstandigheeden geeven kan, naar het
stadthuijs laten brengen en daar is hij op den eijsch tot onthalsinge, confiscatie van
goederen, na dat alvorens de Comp. en de drie beleedigde Heeren g'indemneert
souden sijn; item dat de papieren teegens de laatstgen. na Nederland gezonden door
beulshanden verbrand souden worden, in een ordinair proces g'admitteert, met een
termijn van
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ses weeken, om te andwoorden, so dat die saak nog wel een jaartje duuren sal; egter,
nadien sij hier meede eenmaal aan de gang is geraakt, so sal'er ook wel met er tijd
een eynde komen.
Aan Mev. hebbe ik een potje Atchiar Bamboes en een dito Roemenia gezonden
onder een aparte briefje, ik meende U.W.Geb. Chineese faisanten gesonden te hebben,
maar dat is misgevallen, want daar zijn er geen tot hier toe uyt China medegebragt.
Ik hope het in dit jaar te verbeteren. U.W.Geb. sij so goed mijn compliment te maken
daar het te passe komt en van mijn respect te verseekeren Mev. Boreel, mijne tante
en de Heer en Mev. Munter neevens de Heer burgerm. Corver.
Ik blijve met agting
Welgeboren Heer en Neeff!
Dit bottelier van tante Boreel is t'huys gevaren met dit schip, volgens sijn versoek.
Ik kan onmooglijk ditmaal aan mijne susters of swagers schrijven, U.W.Geb. gelieve
het voor mij bij haar goed te maken.
Batavia, den 17en Maart 1744.

XI.
Welgeboren Heer en Neef!
Mijn Heer en Vriend!
(2 Juli 1744.)
Door het droevige verongelukken van het schip Hollandia, hebbe ik onder meer
andere desastres ook vermist de kennisse van den toestand mijner regtssake tegen
den Heer Valckenier voor den Hove van Holland, het welke mij thans seer verlegen
maakt, om dat die papieren so het schijnd niet dubbeld overgesonden zijn; want den
laastgen. Uwer Ed. segt mij wel in een particuliere brief, dat het arrest opgeheven
is, na mijne ordre, van de Caab gegeven, en daar uyt besluyte en sustinere ik hier
wel, dat er gerenuntieert is voor den gen. Hove en dat het Hoff die renuntiatie ook
heeft geaccepteert; maar die sustenue is niet toereijkende tegens eene exceptie van
litispendentie, die men hier proponeert en fondeeren wil
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op het verleenen van qualificatie door welgen. Hove, op van der Voort, om speciaal
in dese regtssake, het interest van gem. Valckenier waartenemen, welk document
men hier, onder beneficie van een g'obtineert relief van productie heeft overgelegt,
en in de maand Juny 1743 is verleent, dienende, naar de sustenue van partije advers,
tot bewijs, dat doenmaals die saak nog hangende is geweest voor den Hove, het welke
ik door ontstentenisse der nodige contrarie bewijzen niet wederleggen of solveeren
kan; en ofschoon ik hope dat U.WelGeb. op den ontfangst mijner eerste brieven van
hier geschreven dewelke, beijde over Engeland en met ons advis jagt, nu een jaar
geleden zijn afgegaan, med de in duplo bijgevoegde letteren Requisitoriaal om het
hier verleende arrest ginter op nieuws te doen decreteeren, dese saak, door behulp
van goede practisijns, die den procureur van Lanen in den Haag U.W.Geb. wel sal
hebben weten te besorgen, so verre sullen hebben gebragt, dat ik ontheven werde
van de instantie voor den Ed. Hove, om, met rejectie der geproponeerde exceptie
van litispendentie, mijne taak alhier te laten afdoen, daar dog alles wat gen. Mr.
Valckenier concerneert ter selver tijdt hangende is, so kan ik dog niet nalaten en tout
cas, dese te schrijven met versoek, niet alleen om de bovengen. papieren so die nog
niet versonden zijn, maar ook om bij eene onverhoopte gecontradiceerde renuntiatie
van de instantie voor den Hove, die saak so verre behoudens mijn goed regt alhier
te pousseeren, dat ik van verdere proceduren aldaar ontslagen mag werden en volstaan
kan met mijne saak alhier voort te setten.
Ik voege ten dien eijnde hiernevens nogmaals het geheele proces, so als het hier
afgelopen is, opdat U.W.Geb. in staat moge zijn daarover met ordre te concerteeren,
en blijve met agting
Welgeboren Heer en Neef,
Mijn Heer en vriend,
U.W.Edl. gehoorsame en dienstwillige Dienaar
(get.) G.W. van Imhoff.
Batavia, den 2en July 1744.
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XII.
Welgeboren Heer en Neef!
(5 Juli 1744.)
Ik ben seer ongelukkig in het ontfangen, of U.W.Geb. seer spaarsaam in het schrijven
van zijne brieven; want door het droevige verlies van Hollandia, ben ik, tsedert
omtrent een jaar, sonder eenige van U.W.Geb. missives; die van Mevrouwe en Neef
en Nigt Dedel hebbe ik ontfangen met de Kermis schepen, maar van U.W.Geb. hebbe
ik niets gesien dan een nabriefje aan wijlen mijnen Broeder geschreven, dat mijne
smerte over zijn, en der zijnen ongeval maar vernieuwde, siende U.W.Geb. opregte
affectie tot die waarde vrienden, welkers gedagtenisse ik tederlijk betreure; dog Gods
wille moet billijk voorgaan, en schoon hij vreeslijk is in Zijne oordeelen, soo is Hij
dog altijdt regtvaardig en Heylig in alle Zijne wegen. Gelukkig sal ik mij rekenen
so het mij gegunt word Hem in dit ongeval te verheerlijken en mijne ziele daardoor
optebouwen, want Hij heeft het gedaan, en daarvoor staan alle menschelijke
redeneringen stil. God beware ons alle voor sulke verschrikkelijke wegrukkingen,
want dog Hij is het alleen die de wonden versagten en heelen kan. Ondertussen danke
ik God dat Hij mij tot hiertoe heeft geholpen; mijne gesondheyt is nog al gewenscht
naar het werk dat ik doe, maar met mijne huysvrouwe gaat het agterwaarts ook na
den lichame en zij is thans seer swak en bedlegerig aan eene langdurige dissenterie,
dewelke hier te lande seer gevaarlijk zijn.
Ik danke den Hemel dat ik reeds in het tweede jaar van mijnen bepaalden tijdt
getreden ben, en sal mij so veel mooglijk soeken te houden sonder een al te groot
empressement om weder thuys te zijn en ook sonder mij aan dit land vast te maken,
opdat ik, Gode gelievende, nog eens bij U.W.Geb. retourneeren kan, waartoe een
stuk goeds gelijk Zeyst, sekerlijk veel agrements geven en kragtig attireeren soude;
maar U.W.Geb. redenen, tsedert het ongeval, mijnen laatsten en eenigsten Broeder
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overgekomen, so als mij die door de Heer Duits1) gecommuniceert zijn, hebben
sekerlijk veel grond, te meer ik door die slag ook nog veel verloren hebbe in mijne
reeds maar sober gestelde finantien; en tot sulk een brok gehoort ook eene goede
sauce, als het na proportie wesen sal, so dat het over alle boegen zijn bedenken heeft,
en ik U.W.Geb. liever volkomen den meester daaraf laten, dan in het eene of andere
daaromtrent bepalen wil, sonder denselven egter in het aanslaan van het selve te
willen diverteeren, so het op een redelijke prijs komt, want het eene sal mij so lief
in desen zijn als het andere, en als men met weynig verlies, bij overlijden, of
andersints, van sulk een stuk weder afraken kan, dan is het nogal niet onaangenaam
indiervoegen eenes anders malligheyt te kopen, en op een stel klaar te geraken, daar
men anders jaren lang daarover besig kan zijn; voornamentlijk daar in desen en de
situatie en de omstandigheden, mijnes oordeels, de saak seer plausibel maken, meer
dan of het Borkelo, of eenig afgelegen goed in eene andere provintie was.
De saken alhier, staan, God zij gedankt, nogal vrij wel, na mate dat men soo
kruymelagtig uyt Nederland geholpen word: wij hebben in de laatste twee maanden
Mey en Juny veele koortsen onder de gemeente gehad, en daardoor ook ongemeen
veel dooden, na proportie van het voorgaande, dog ik hope dat het nu weder wat
minderen sal: het is niet apparent dat er dit jaar so veel schepen sullen thuys komen
als het vorige, want wij hebben het volk niet om deselve te bemannen: dit is het
voornaamste nieuws van hier; dat van Europa houd mij in eene geduurige ongerustheyt
nopens eenen bij mij seer gevreesden oorlog, waarin ik mij verbeelde dat wij niet
veel zijde hier te lande souden spinnen, want de Franschen maken hier nogal vrij
wat bravades en souden ons veel werks geven soo wij niet beter als thans gesecoureert
wierden. Indien het so valt, dat ik niet wensche, so was de Comp. gelukkig indien
zij nog

1) Jan Deutz van Assendelft gehuwd met Maria Boreel, zuster van Van Imhoff's moeder.
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een paar schepen als de Hersteller konde krijgen. Seker schipper jongst uytgekomen
met een van onse schepen, heeft mij gesegt met de burgt van Leyden te gelijk in
Duyns gelegen te hebben, en dat hij met dat schip bijna gelijk was in zeijlagie. Ik
hebbe hem het tegendeel opgestreden, maar hij bleef daarbij, en vermits ik dat paradox
vinde, so moet ik het in desen tot U.W.Geb. speculatie aanhalen, om daarna te kunnen
vernemen: tegens het nieuwe maaksel woelen onse basen nog sterk aan, den eenen
dit, den anderen wat anders daarin veranderende, dog in 't gemeen sijn de hollen seer
goed, en kunnen als sij wel geexecuteert worden, indiervoegen wel passeeren. Ik
hebbe U.W.Geb. met het naschip Streyen een secreet briefje geschreven, bij welkers
inhoud ik nog persisteere; mijne gedagten zijn U.W.Geb. met de drie thee schepen
voor Amsterdam, misschien vier, f 50.000. - aan thee voor mijne rekening te laten
toekomen, te weten op vragt, bij de Comp., als voorleden jaar. Indien U.W.Geb. het
nodig oordeelt, gelieft sodanigen somma te laten assureeren op deselve, indiervoegen
als dat best geschieden kan. Die schepen hope ik dat vroeg sullen binnen wesen;
want ik gisse dat zij binnen door sullen gaan, so het geen oorlog geworden is. Daar
is geen andere weg als dese om remises te doen, en daarom sal ik ditmaal wat
doortasten omdat de apparentien favorabel zijn voor dese keer, en in 't vervolg
apparentelijk so niet weder komen sullen.
Ik blijve met respect, onder gelijke versekeringe aan Mevr. Boreel senior en junior,
item neef en nigt Dedel de familie van den Heer Burgemeester Munter, de vrienden
van de krans, en alle andere goede kennissen, die mijn compliment aangenaam is:
de Heer Roseboom is advocaatfiscaal geworden en dus aansienlijk geholpen: de
schulden die ik gemaakt hadde om de Comp. Cavallerie te verkrijgen, zijn al voor
een groot gedeelte vereffent. Van der Waeyen, de broeder van de Capt., is weder
voor opperhooft naar Japan; .....1) neef van de Capt. staat binnen korten te trouwen
met de oudste der twee dogters

1) Niet te ontcijferen wegens inktvlek.
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van den Heer Kien, die hier zijn, en teffens binnen korten een goed ampt te krijgen.
Ik hebbe thans hier te lande vriend of maag, en moet helpen, meenigmaal tegen heug
en meug, menschen, die het op zijn best meriteeren, bij gebrek aan beter slag. Over
het eerste moet een hooft gebieder niet droevig zijn, schoon het eene melancholique
reflexie is, want daardoor behoeft hij ook naar niemand om te sien, egter gedenke ik
meenigmaal daaraan, hoeveele menschen in Nederland sig niet gelukkig souden
agten met het geene waarvoor men hier nauwelijks iemand eenige verpligtinge heeft,
en dat zijn de agrementen van dit land, la pluspart ne connoit ni le bien ni le mal;
dog ik vergete dat ik boven al begonnen hebbe te eijndigen en blijve dan nogmaals
van U.W.Geb.
de seer gehoorsame en onderdanige dienaar
(get.) G.W. van Imhoff.
Batavia, den 5en July 1744.

XIII.
Welgeboren Heer en Neef!
(12 October 1744.)
Wanneer ik U.W.Geb. onlangs met een Engels schip schreef, onder adresse van de
Heer Bolwerk, seijde ik int voorbijgaan dat het met mijne vrouw eer erger is als beter
wierd; egter dagte ik niet dat het eijnde so nabij was, omdat zij al so lange hadde
omgedragen een debiliteerend lichaam, dat al meer dan eens op het uyterste geweest,
en sig weder herstelt hadde; dog de siekte sigtbaarlijk toe, en haar lichaam gaandeweg
afnemende, heeft het God behaagt op den 22 July een eijnde van dit voor haar lastige
leven te maken, gelijk U.W.Geb. uyt de ordinaire communicatie nader sal blijken.
Als ik dan die twee, den anderen so kort gevolgde gevallen bij
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mij selfs overwege, met alle de inconvenienten, die, het laaste nog meer dan het
eerste, voor mij in het particulier na sig sleept; als ik bedenke dat door het eerste mij
de hope als benomen zijnde om mijn geslacht door dat middel voort te sien planten,
het laaste misschien mij selfs weder tot een middel gegeven word, om daarvan mijne
saken alhier in te rigten, het welke mij nog geraden, nog ook bijna doenlijk is in dese
landen, dan worde ik meer en meer gepersuadeert bij mij selfs, dat mijne saken
hierdoor gekregen hebben eene andere gedaante en dat ik dienvolgende ook wel
verpligt konde zijn daartoe mede te werken, en thans op andere principes te arbeijden,
als ik tevoren gedaan hebbe. Het is waar dat ik nog voor een geruyme tijdt g'engageert
ben, en gevolgelijk geen meester daarvan so men mij à la rigueur wilde tracteeren,
maar dit hebbe ik hier tegen ook weder in mijn voordeel te allegueeren, dat ik mij
selfs vrijwillig en te genereuslijk die last en selfs die tijdt hebbe opgelegt, doen mijne
saken daarna geschikt waren, om niet daarvan gedispenseert te worden wanneer
mijne veranderde saken mij dat als eene gratie doen versoeken; dog nadien ik bij mij
selfs dit grote point nog nader in overweging sal nemen voor het vertrek van ons
advis schip Akerendam, dat in den aanvang van November zeijlen moet, so hope ik
dan ook occasie te hebben U.W.Geb. nader voor die saak te onderhouden, wel
wenschende dat ik gelegentheijt hadde kunnen vinden nog wat over te maken sonder
schade, dog dat is thans seer difficil, ja bijna de papegaay geschoten, omdat er dit
jaar weder eenige bemiddelde menschen uyt de Colonie gaan, die alles aanslaan, en
dewijl ik grote depenses hebbe gehad in Nederland en selfs nog na mijn vertrek grote
deboursementen, so kan ik het niet te boven komen, om daar te lande wat in bonis
te zijn, dat mij ook seer derangeert, onder anderen ook omtrent Zeijst, waarvan neef
Deuts mij nader de opgave toegesonden heeft, en waarin ik bij continuatie nog wel
sin hebbe, als het met een matige stuyver te doen was; het gebodene is egter na
proportie der revenuen mijnes oordeels over genoeg, want ik rekene dat het geene
de bruykers te hoog en de lasten te laag opgegeven zijn met den anderen
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maken sal dat men niets van de Heerlijkheijt rekenen kan als de overige revenuen,
die na mijne calculatie geen 3000 gulden 's jaars voor den interesse van het geld
sullen overlaten, en mijn vermogen is daarna niet gesteld om f 150.000 renteloos te
laten en niet te tellen. Ik denke dierhalven dat U.W.Geb. wijselijk g'oordeelt heeft
dat die saak niet seer gepousseert moest worden, maar aan de andere kant, dat so het
mij gebeuren mogte binnen korten van hier weg te raken, het dan in alle opsigten
veel favorabler soude zijn zulk een koop in absentie als presentie te doen, om dat de
tegenwoordigheijt den verkoper wat fier soude maken.
Ik ben U.W.Geb. seer g'obligeert voor de toesendinge der duplicaat brieven van
het geblevene schip Hollandia. Ik kan daaraan niet gedenken sonder ontroeringe.
Het zij ons genoeg, gelijk U.W.Geb. dat ten regte aanmerkt, dat het God is, die het
gedaan heeft, om te swijgen en onsen mond niet open te doen. Gave God, dat sulke
wonderlijke gevallen, waarin de alwijse en almagtige hand sekerlijk Zijne geheijligde
oogmerken heeft, op der menschen kinderen gemoed van eene gezegende uytwerking
waren, om het oogmerk ter eeren des Allerhoogsten en haren beste te bevorderen?
Dan soude men nog in het verlies winst doen, en midden onder de castijdingen
vertroostingen vinden, die alle andere te boven gaan; maar hoe weijnig gebeurt het
dat men regt agt daarop slaat, en een ieder schiet verre daarin te kort: de mensch wil
liever daarover raisonneeren, en blijft ligt aan de tweede oorsaken te veel hangen.
Hier toe doed sig ook in desen een ruym veld op, als men aanmerkt dat dit schip niet
in storm en onweder, niet door mist of misgissing schijnt gebleven te zijn, maar dat
hij sig bevonden heeft bezuijden Lezard met een vast bestek, midden 's vaarwaters,
so als hij wesen moest, krijgende daarop wat dik weer en contrarie dat is een W.Z.W.
wind; alle zeelieden nu sullen seggen, dat dit niets is, dat men het dan, vooral in de
maand July over en weer seggen kan, en dat men maar sorgen moet dat men het
canaal altijdt open houd, so als de zeelieden dat noemen, ook dat men niet te lang
over de eene of andere boeg leggen moet, om de wedersijdse
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kusten niet te na te komen; maar wie sal seggen dat men het om de N.W. moet smijten
en laten het so leggen, supponeerende misschien, volgens der seelieden slegte
gewoonte, want een goed zeeman moet op suppositien bijna niets wagen, dat het wel
boven de Sorlings lopen soude de wind ook wat gezuydelijkt zijnde; dog so dat al
so was, wat doed men boven de Zorlings? daar moet men niet wesen; de coers is
Z.Z.W. op zijn best, van daar zij alle drie waren: twee van deselve hebben nauwlijks
twee etmalen so wat over en weder gekruyst, en vervolgens de wind goed gekregen,
en een voorspoedige reijs gehad; de derde, legt het om de N.W., en blijft: dus blijkt
het dat Gods hand in desen de schikking aan sig selfs gehouden heeft, en dat men
sig daarbij, wat het geval selfs aangaat, neerleggen moet. God geve mij dat ik het
regt mag doen, die ik nu als alleen alhier overgelaten ben, het welke mij tot de in
den aanvang deses vermelde bedenkinge nu en dan eens brengt, onderwerpende mij
voor het overige aan het welbehagen des geenen, die tot hiertoe altoos so vriendelijk,
so goedertierentlijk, so onverdiend, en so boven mijne verwagting, bijna op eene
sigtbare wijse voor mij gesorgt heeft.
Op U.W.Edele bovengen. mid-somers, so min als op de najaars missives van 21
September en 5 December 1743 weet ik thans niets int bijsonder te antwoorden, als
dat ik alles volkomen approbeere wat U.W.Geb. omtrent mijne zaken g'ordonneert
heeft, en denselven seer g'obligeert blijve voor alle de vriendelijkheden aan wijlen
mijnen broeder en zijne familie bewezen. Ik kan niet sonder ontroeringe daeraan
gedenken, dat ik selfs dat goede mensch met Lijnslager hebbe wesen opsoeken in
de abdie tot Deventer en wat sig verder daaromtrent toegedragen heeft. Ik voele
mijne swakheyt en stappe daarvan af. Dat U.W.Edele content is van Vaillant, en dat
hij de eere heeft bij continuatie te zijn in U.W.Geb. goede gedagten, is mij eene
bijsondere consolatie, so wel als het goede guarnisoen voor sijne kinders: die van
mijne jongste zuster hadden dat ook seer nodig, konde U.W.Edele voor haar iets
besorgen, het was een werk van chariteijt voor hare kinderen: so gaat het in de
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waereld! Hier make ik het fortuyn van hondert menschen die mij vreemd zijn, en
voor mijne nabestaande kan ik niets van belang uytvoeren. Hadden mijne swagers
minder bejaart, en de saken van de Comp. wat minder verwart geweest, ik hadde
deselve hier seer gemakkelijk kunnen helpen, maar nu heeft mijne genereusiteyt in
dat stuk haar doen blijven wat sij waren.
Volbergen, bij U.W.Geb. briefje vanden 2en October 1743, op versoek vanden
Heer Karssebom van Dordregt gerecommandeert, is reeds tweede administrateur of
pakhuysmeester op het hooft Comptoir van Java, stricte sic dictum, Samarang
genaamt, en heeft de jongste dogter van wijlen den fiscaal Beaumont suster van
Loten's vrouw getrouwt, sodat hem het ampt des te beter te passe gekomen is, want
de vrouw heeft niets; wat Pels aanbelangt, die hebbe ik willen persuadeeren dat sig
hier weder tot de theologie in de inlandsche tale begeven soude, dog hij heeft het
politique aan het Ecclesiastique voorgetrokken misschien sig selfs niet betrouwende;
hij komt mij wel voor, en ik hebbe hem bij provisie op de Generale Secretarije
geplaatst om wat letterwijs te worden, en denke dat hij zijn fortuijn wel maken sal.
Hierbij late ik het voor ditmaal onder versekeringe van mijn respect en agtinge
als zijnde
van U.W.Geb.
de seer gehoorsame dienaar
(get.) G.W. van Imhoff.
Mag ik U.W.Geb. verzoeken den bovengen. Heer Karsseboom, wiens
goede officien in de saak van Vaillant ik nog niet vergeten hebbe, van
mijne agting te versekeren, nevens den anderen Hr. van die naam te
Amsterdam, die mij bekend is, bij occasie. Vale!
In margine. Dese gaat op Polsduyn wiens schipper Van der Meer een kroonvogel
voor U.W.Geb. mede neemt: met Akerendam sal ik er nog een sien te senden.
Batavia, 12 October 1744.
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XIV.
Welgeboren Heer en Neef!
(4 November 1744.)
Met het schip Akerendam, onder de sorge en opsigt van den bij onsen vriend Gerrit
wel bekenden schipper Nieman, de slegtste niet onder onse Zeeluyden, bekomt
U.W.Geb. eenig gevogelte en eenige potjes met plantjes van mangus Doerioens, en
Quini bomen, dewelke hij belooft het so veel mooglijk gade te slaan; ook legt
hiernevens het duplicaat van mijne voorgaande, dato 12 October tsedert welken tijdt
men hier in geen kleine bekommeringe is geraakt over den reeds gedeclareerden
oorlog tussen Engeland en Vrankrijk, hoewel wij tot nog toe van onse kant geen de
minste tijding hebben.
Ik blijve ditmaal dus kortelijk
U.W.Geb. ootmoedige Dienaar
(get.) Imhoff.
Pels is tsedert gesworene clercq geworden, en staat nu op de trap om ondercoopman
te worden; dog hij is sieklijk tsedert eenigen tijdt en heeft nog geen kennisse gemaakt
met de verandering van lugt.
De bovenstaande boompjes Quini, waarvan er twee zijn, geven ook eene vrugt als
de mangus dog veel groter, en groener, schoon zij rijp zijn; de vrugt van binnen heeft
een schoone oranje couleur, wat roder, en zij hebben een sterke lugt, wat
terpentijnagtig. Van de Dourioen en mangus segge ik niets, om dat bekent zijn; de
eerste valt alleen b'oosten de meridiaan van Sumatra, want om de geheele west van
Indien heeft men z' niet.
4 November 1744.
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XV.
Welgeboren Heer en Neef!
(15 Januari 1745.)
Tsedert mijne voorgaande van de maand October 1744, welkers duplum met het
schip Akerendam in November gevolgt is, met een nader briefje vande 4de dier maand,
ben ik sonder eenig nader schrijvens van U.W.Geb. dan degeene, die bij de eerstgen.
reeds b'antwoort zijn.
Ik kan wel denken, dat so veel oorlogschepen te equipeeren, vlaggens te begeven,
en andere importante arrangementen te maken, U.W.Geb. tijdtverdrijfs genoeg
verschaffen, om de Oost-Indische correspondentie niet sterk te frequenteeren, dog
ik verwagte egter niets minder als in 't vergeet-boek te zijn, en twijffele niet of sal
in 't kort wel vereert worden met U.W.Geb. nadere advisen.
Het spijt mij, dat onse goede Lijn is misgevallen, en ik wenschte dat hij uyt spijt
herwaarts quam om mij af te halen: opden voet so als ik het nader geproponeerd
hebbe, was het nog te doen, al geeft men het volk niet te eeten, en bijaldien hij een
jaartje in Indien bleef, en dan met mij repatrieerde, soude ik geloven, dat hij wel
ruym so veel bij dat reysje van 2½ jaar uyt en thuys soude opdoen, als ik bij eene
absentie van eens so veel tijdt in dit ampt, dat mij al ruym so veel werk geeft als Mr.
Lacourt en d'admiral Navarro, aan Mr. Mattheus hebben gedaan.
Den oorlog in Europa belooft ons in den eersten opslag niet veel goeds in Oost
Indien: de Engelschen zijn hier reeds over twee maanden geweest in 't vaarwater,
om opde fransche Chinase schepen te passen met 4 magnifique oorlog-schepen,
ophebbende 13 a 1400 koppen; hoe het daarentegen met ons gestelt is, durf ik bijna
niet seggen, want het schaamt sig, en dat alleen door gebrek van behoorlijk secours
aan schepen en volk uyt Nederland, waarover ik al in de jaren 1742 gewurmt hebbe,
en nu nog klagen moet. Wij hebben met veel moeyte een kustbewaarder van 44
stukken g'equipeert, die nu op onse chinase schepen kruyst, om deselve te escorteeren
tot in
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ruyme zee, en met twee of drie andere is men nog besig, en men kan niets uytvoeren,
door gebrek aan de nodige hulpmiddelen: alles manqueert; goede schepen, volk,
officiers, en so werd een der capitaalste takken van Neerlands mogendheyt in de
waagschale geset door......1) en mijne reputatie niet minder gehazardeert, in so critique
omstandigheden als dese.
Naar sulk een prelude, soude U.W.Geb. kunnen denken dat mij het misnoegen
over sulk een behandelinge aan de zijde der geener ten wiens meesten voordeele ik
hier gesonden ben, of een vreese voor quade gevolgen hadde gebragt tot het geene
ik de eere sal hebben verder daarbij te voegen, so niet mijn brief van October mijne
apologie daaromtrent opmaakte, en also sal ik den draad aldaar opvatten om te komen
tot het geene nu volgen moet:
Ik hebbe doenmaals gesegt dat in deliberatie nam mijne verlossing of ontslag te
versoeken; tsedert nader daarover gedagt hebbende, ben ik so verre gedetermineert,
als de copia van mijnen brief aan de H.ren XVII daarover geschreven U.W.Geb. sal
aantonen; dog ik hebbe nodig gedagt alles so wel hier als in Nederland secreetelijk
te moeten behandelen, opdat dese resolutie niet schadelijk moge wesen aan de
uytvoeringe van mijne commissie, die thans eerst regt in train begint te komen, en
dat also hiervan niets moge eclatteeren voordat het tijdt is. Hiervan hebbe ik aan
niemand van mijne vrienden of bekenden en selfs aan niemand van de Heeren
Bewindhebberen der Oostind. Maatsch. mijne patronen en vrienden geschreven, dan
alleen aan den Heer Hartman, aan wien ik de brief gesonden hebbe met versoek
U.W.Geb. daarover te consuleeren, en dan te doen wat te samen voor mij raadsaam
sullen oordeelen, en hier hebbe ik bij onse gemeene brieven van de Comp. geen
woord daarvan laten blijken, om dat ik weet hoeseer hier het gezag begint te
verflauwen sodra men weet dat het haast gedaan sal zijn, en dat men hoopt met de
veranderinge der personen ook eene omkeeringe van saken te sullen sien voortkomen,
so als maar te veel gebeurt.

1) Aldus in het oorspronkelijke handschrift van Van Imhoff.
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Hierom, en ook omdat men van so verre heenen niet weten kan hoe men dan gestelt
sal zijn, als er agtien maanden tussen beyden verlopen moeten eer men den uytslag
van het voornemen te weten kan krijgen, wenschte ik wel dat de dispositie so konde
vallen dat het aan mijne keuse wierde gelaten te repatrieeren, of nog een jaar te
continueeren, en dat sulks mij apart wierd aangeschreven, om, ingevalle tot het laatste
resolveeren mogte, de geheele saak te laten blijven als of niet voorgevallen was, dog
in cas van het eerste dat dan bij eene geslotene ordre wierd vast gestelt wie mijn
successeur soude moeten zijn, vooral so er iemand in Nederland mogte verkosen
worden, want dan is absoluut nodig dat men desen presumptieven opvolger niet wete,
of het despicieeren en denomineeren van sulk een man soude mij kunnen hinderlijk
zijn in het continueeren en veel ligt doen resolveeren, bij de resolutie te blijven, maar
so het indiervoegen geschikt word, dat men hier op mijn vertrek een opvolger sal
moeten verkiesen, even als men dog soude moeten doen, so het God behaagde mij
intusschen weg te nemen, die ter naderen approbatie van bewindhebberen
provisioneelijk het bestier aanvaarde, so is er so veel niet aan verbeurt, al quam het
uyt te lekken dat ik mijn ontslag besolliciteert hadde, omdat er dan niemand door
bevoordeelt werd, solange het ongedecideerd is, wie het na mijn vertrek sal moeten
opvatten.
Ik hale dit so omstandig aan, omdat ik aan niemand als aan U.W.Geb. daarover
schrijve, buyten den advocaat Hartmann, en dit bidde ik U.W.Geb. omtrent de
Amsterdamsche en andere Heeren Bewindhebberen van U.W.Geb. en mijne kennisse
tot mijne verschoning te willen allegueeren, indien zij sig verwondert tonen mogten,
dat ik haar in so groten saak niet besolliciteert hadde: versogt ik mijn ontslag absoluut,
en publicq, ik soude niet manqueeren in mijnen pligt, vooral omtrent die Heeren, die
mij so veele blijken van hare goedgunstigheijt hebben gegeven, en van het genoegen
dat zij in mijne voorstellen komen te nemen; maar so ik het nu deede, soude ik denken
het plan tegen te gaan, waarna ik in desen werke, zijnde, om mij van dit ampt los te
maken, dog sodanig,
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dat ik niets precipiteere, en aan den uytslag iets overlate, in hope dat het den Hemel
behagen sal deselve te dirigeeren ten mijnen beste.
Ik ben thans of wel binnen korten 40 jaren; niet te oud om nog een jaar te kunnen
blijven, indien er meer aan dit gelegen was als aan de volvoeringe van mijne
particuliere desseijnen; en oud genoeg, om aan mijne al sagtjes voort treedende jaren
te gedenken, als aan een motief, om mij van desen dienst en teffens van dit land los
te maken, indien het des Heeren wille en welbehagen mogte wesen, dat mij ook nog
een huys gebouwt werde, het welke ik Zijner vrijen genade aanbeveele.
Ik late dan U.W.Geb. met den Heer Hartmann volkomen meester in desen, en wat
ook de uytslag zij, het eene hope ik dat mij op die tijdt so aangenaam wesen sal als
het andere, en gelieft U.W.Geb. dienswegens nog te consuleeren met zijne goede
vrienden, buyten gem. Heer Hartmann, dat staat hem vrij, en sal mij niet onaangenaam
zijn.
So de Dames gevraagt worden, hope ik dat zij fiat op mijn versoek sullen geven,
ten minsten so ik mij flatteeren mag van de continuatie harer goeden gratie, en
inderdaad als het God behaagde de saak so te laten uytvallen, soude ik dog niet als
in ao. 1747 thuys kunnen zijn, dat is naar een vijfjarige absentie, dat een passabel
termijn is in 't menschenleven, hetwelke men, nog bij Lustres, nog bij Olympiades
tellen moet, of het valt nog korter als anders, en als men het vijfde kruys op schouder
krijgt, dan begint men er al onder te bukken: dit zijn mijne redentjes, die ik
onderwerpe aan U.W.Geb. nadere overweging en goedvinden: ik voege nog maar
dit daarbij, dat dewijl ik in een saak, de Comp. so seer betreffende als dese, onmogelijk
ontgaan konde iemand van deselve in den arm te nemen, en de Heer Hartmann sig,
so wel bij mijn aanwesen in Holland, als ook tsedert mijne terugreyse naar Indien,
steeds seer voor mij geporteert getoont heeft, ik ook ZijnEd. des te liever in dese
confidentie alleen getrokken hebbe, om dat dog alles zijne handen moet passeeren,
dog bij aldien denselven inmiddels iets menschelijks mogte overgekomen zijn, hope
ik dat
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U.W.Geb. mijne brieven, hierover geschreven, van de Executeurs of erfgenamen sal
kunnen terug bekomen, om daarvan sodanigen gebruyck te maken, als U.W.Geb.
oordeelen sal nodig te zijn, en opdat U.W.Geb. des te beter daaromtrent g'instrueert
mag wesen, legt ook copia van de thans aan hem afgaande nevens desen, die al lang
genoeg geworden is, om deselve maar af te breeken, met de versekeringe van mijn
respect aan Mevrouw Boreel, den Heer en Mevrouw Dedel, en de verdere goede
vrienden en bekenden, alle dewelke ik hope de eere te hebben van te antwoorden
met onse naschepen, den Heuvel voor Amsterdam en Ruyven voor Zeeland, die over
ses weken vertrekken, want met alle de schepen die tot hiertoe vertrokken zijn, is
mij sulks genoegsaam ondoenlijk geweest.
Ik hebbe ondertusschen de eere te zijn
Welgeboren Heer en Neef
U.W.Geb. ootmoedige dienaar
(get.) Imhoff.
Hiernevens twee Javaanse papegayen, beyde groen, en wat Cacatoeagtig, en twee
Javaanse bergduijven of grote tortelduijven, beyde grauw, zijnde een paar, dog van
de eerste weet ik het niet regt, het eene en andere op het schip de Hoop, onder Capt.
Lieut. Schutterop, die desen bodem commandeert.
Batavia, den 15en January 1745.

XVI.
Welgeboren Heer en Neef!
(12 Maart 1745.)
Mijne voorgaande vanden 15 Januarij deses jaars, waarvan het afschrift nevens het
origineele van desen legt, was nauwlijks weg of men sag hier door de Engelsche
oorlogschepen opbrengen alle drie de fransche Chinasche
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schepen, waarmede den Commandeur Barnett doen weder wat verlegen zijnde, om
die aan suffisante menschen quijt te werden, so hebbe ik gemeent mij van dit eerlijke
en onverwagte middel te mogen bedienen, om, beyde voor de Comp. en mij selfs
een slag te doen, waartoe altijdt de gelegentheijt so favorabel niet voorkomt. Ik hebbe
dan, met een woord, dien Commandeur die beter Zee-officier als negotiant is eenige
daagjes wat in de boonen gehouden, en ten laasten toegebeeten tegen een prijs
waarmede ik hope wel uyt te komen, want luyden die er so gemakkelijk aan komen
als zij, ligten er de hand mede.
De drie schepen en de ladingen hebbe ik voor 72/m. £ st. gekogt, twee van de
schepen voor de Comp., aan dewelke ik vervolgens de goederen van de lading, die
niet op vragt konden gesonden worden inkoopsprijs, en de zijde 6 a 7 pr. C.o minder
als de inkoopsprijs in China, overgedaan hebbe, de thee en het porcelijn van twee
schepen, zijnde degeene die thans als naschepen voor Amsterdam repatrieeren, op
vragt gevende volgens de thans ingevoerde methode tegen veertig ten honderd van
het procedido, waardoor ik, bij behouden varen der schepen, de Comp. 1e. een
onverwagt voordeel van een half millioen toebrenge, 2e. hare verkopinge meester
van de meeste thee make, die in het Zuyderdeel van Europa dit jaar komen kan, en
3e. haar twee magnifique schepen besorge, om als oorlogschepen weder uijt te komen,
bij welkers binnen vallen de basen sullen sien, dat de Franschen het kunstje van
welbezeylde schepen, die teffens braaf laden kunnen, so wel verstaan als zij. De
Franschen krijgen een schrikkelijke slag dit jaar aan desen oirt, en hare Compagnie
loopt gevaar van te culbuteeren, want zij waren reeds aan 't waggelen, door hare
slegte huyshoudinge, de windrige concepten van eenige harer Messieurs, die sig
beter op het maken van Gasconades als op een koopmans rekening verstonden, en
veele schulden, die zij, so wel op Chormandel als in Bengale gecontracteert hadden
om maar retouren naar Europa te senden en in so verre met hare behandelinge te
brilleeren, en nu zijn zij, na alle gedagten, de fonds en comble geruineert, waarover
onze Compagnie niet sterk behoeft te
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treuren, want zij waren ons aan alle oirden louter in de weg: de Hollandsche
Oostindische Compagnie sal nu na alle apparentie de beste thee van geheel Europa
verkoopen, want de Franschen sustineeren dat hunne soorten verre de beste zijn, dog
dewijl zij sig selfs niet ligt te kort doen, en de natie juyst niet vermaard is van wegen
hare grote zedigheijt, so moet men eens sien wat er onse kooplieden op de beurs van
seggen sullen, als de partijen eens te proeven zijn.
Indien het God behaagt dese schepen behouden te laten overkomen, so hope ik
dat mijne die ik daarbij g'interesseert ben, als hebbende ses van de vijftien portien
voor mij selfs gehouden, nogal iets bedragen sullen. Ik gedrage mij omtrent dit alles
tot mijnen brief aan U.W.Ed. q.q. en spreke maar van het vorenstaande om U.W.Geb.
in staat te stellen mijne goede vrienden daarvan eene idee te geven overeenkomende
met mijn vertrouwen dat zij het als eene toevallige oplettentheijt sullen opnemen, of
wel als eene toevalligheijt, dewelke, so men die onoplettend hadde overgeslagen, de
Comp. hier maar quaad soude hebben gedaan, omdat het uijtventen van die thee aan
allerlije natien hier in Indien de markt maar bedurven soude hebben en nu daarentegen,
door de oplettentheijt daaromtrent gebruykt gelieft het God sulks te zegenen, de
Comp. tot groot voordeel kan strekken, zonder dat zij eenig naamwaardig verschot
of hazard daarvoor heeft, dan de hollen van de schepen en weynig goederen van de
lading, die niet genoemt kunnen werden in comparatie van de 40 pr. C.o van het
procedido van twee ladingen, dewelke misschien, so het God gelieft die wel over te
laten komen, 15 ton uytkoops bedragen sullen.
Ik hebbe bij mijnen brief aan de Gemagtigden gesegt dat het eene vijftiende
gedeelte door mij nader in desen soude werden aangewesen: hetselve is gedestineert
voor de kinderen van Vaillant en Vanderfelts, soo veel als er op de ontfangst in het
leven sullen zijn hooft voor hooft, in gelijke portien te verdeelen, dan wel op haar
lijf gesamentlijk te stellen, die van Vaillant apart, en die van Vanderfelts apart, om
van den eenen op den anderen te
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versterven; ten minste het is voor haar, en de schikking late ik aan U.W.Geb., en
schrijve haar niets hiervan, omdat het nog onzeker is wat daarvan komen sal.
Om ook al verder de weg te banen tot het geene ik U.W.Geb. reeds g'adviseert
hebbe bij mijnen vorigen brief, hebbe ik nog dertig duysend guldens van de Heer
Mossel overgenomen wegens zijne portie in dese thee en porcelijn volgens het
ingeslotene briefje, waarvan ik in de brief aan de gemagtigden niets gesegt hebbe,
en waarvan hij de wedergade aan zijnen gemagtigden overzend en U.W.Geb. versoeke
ik so de presentatie geschied die penningen te laten accepteeren, en mij vervolgens
daarvan te adverteeren, opdat ik aanden verderen inhoud kan voldoen, hieraan siet
U.W.Ed. wat werk men heeft om zijn geld uyt Indien te krijgen en hoe nodig het is
dat die penningen na den ontfangst aanstonds werden vrugtbaar gemaakt, also het
anders voor mij erger uytkomt dan bij de Comp. van de 13 een te verliesen dat maar
7 9/13 per C.o is, en dat is de reden waaromme men sig hier so veel moeyte geven
moet met de thee op vragt, want niemand gelijkt het so veel te laten vallen van zijn
capitaaltje om zijn geld in Holland te krijgen.
So laat in Maart ben ik nog sonder eenige brieven van U.W.Geb.. Ik versoeke dat
er maar een regultje mag geschreven werden door Mevrouwe of iemand Uwentwegen
mijn Heer, want als men soo verre van den anderen is, is een briefje een geheele
conversatie, hadde ik ook wat meer tijdt ik soude de mijne wel wat langer uytrekken,
maar dat kan er niet van vallen; want ik ben hier den Atlas en een ander als ik soude
mischien al lange verdrietig geworden zijn. Ik hope, dat God geve, mijn tijdt so
beknopt als mooglijk te maken, en dat het mij gegunt sal werden verder mijn pligt
te doen met genoegen.
De saken van de Comp. zijn, God zij dank! onder mijne handen tot hier toe niet
verslimmert, haar fonds is in Indien thans wel wat meer waardig als voor desen, en
daar is nog hope van verdere progressen, so wij voor ongevallen van den oorlog
bevrijd en dese Colonien niet verwaarloosd werden door manquement van het nodige
uyt Holland selfs.
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Ik versekere Mevrouw Boreel van mijn respect; voege hiernevens voor haar Welgeb.
een pakje, waarin een chitse sak en nog een mandje vogelnesjes bij het duplicaat
deses, item een slinger-aap en wat vogels so wel overkomen, onder de schippers
Boys en Bommert. Adieu mon cher cousin, Souvenez vous toujours de Votre très
humble Serviteur
(get.) Imhoff.
Batavia, 12 Maart 1745.

XVII.
Welgeboren Heer en Neef!
(8 November 1745.)
Nadat mijne jongst voorgaande met onse Fransch-Hollandsche thee- of naschepen
versonden was, waarbij ik over het missen van U.WelEd. advisen mijn beklag deed,
ontving ik U.W.Geb. ample rescriptie op mijne eerste brieven van hier, bij desselfs
seer aangename van den 5 Meij 1744 waarop ik alleenlijk belangende mijn request
hier aan de justitie tegen Valckenier gepresenteert antwoorden sal, dat het mij leet
doed U.W.Geb. in die opinie te sien als of dies inhoud, so in Nederland bekend was
geworden, mijne reputatie nadeelig soude zijn geweest. Ik spreke daarbij als beledigde
partije aan den regter. Ik klage over geleden ongelijk, welkent wegen ik vergoeding
van schade versoeke. Moet ik dan niet voortbrengen die klagte, in alle desselfs
aggraveerende omstandigheden, om mijn regt tot vergoeding te fundeeren en hoe
kan mij dat qualijk genomen werden of wat relatie heeft dat tot mijn ampt, in het
welke ik ten dien opsigte misschien maar al te indifferent mij hebbe gehouden? Want
hadde ik geen partij van Valckenier geweest, ik soude als Gouverneur-Generaal een
veel redoutabler partije over die saak voor hem geworden zijn, so dat hij er bij
gewonnen heeft dat ik die plaats bekleede terwijl zijn proces lopende is. Wat kan ik
meer doen als gedaan hebbe; niemand van alle degeene die in het vorige geval so
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sterk partije hebben gekozen daarover suur aan te sien, buyten twee, die mij voorstaat,
waarvan den eenen sig in een probable falsiteijt hadde ingelaten om een brief voor
den dag te brengen waarbij mij door eenige van de oproerige Chineesen, de schuld
van haren opstand soude werden toegeschreven, en dien ik alleen naar Salomons
voorbeeld omtrent Simei recommandeerde sig stil te houden, en den anderen dien
ik op zijne betuyging dat door de storm wel meest was weggesleept, weder in
vriendschap aangenomen hebbe en nog bij mij verkeert. Selfs hebbe ik den ergsten
onder de geene die dese partije doenmaals aankleefden een ampt gegeven, waardoor
hij uyt zijne geruineerde gesteldheijt weder gered word. Dese is den tegenwoordigen
commandeur van Jaffenapatnam Abraham Roos, die zijne vrienden tot Amsterdam
selfs wel sal informeeren, hoe genereus ik hem behandelt hebbe, en dat hebbe ik (om
dat U.W.Geb. ten regte aanmerkt dat so wel de opperhoofden als de Koningen laffe
vleijers hebben, waardoor zij ligt verleijd kunnen werden) al aanstonds tegen de
eijgen verwagting dier menschen, het algemeene gevoelen dese indifferente, in het
genoegsaam eenparige tegenspreken, tot blameeren toe, van mijne vorige vrienden,
na mate van mijne swakheden, standvastig van den beginne af gedaan en continueere
nog daarbij, so dat niemand aan de vorige vrienden van Valckenier kan sien dat zijn
gedeclareerde tegenpartije tsedert drie jaren hier het roer in handen heeft; en konde
het met de bienseanee bestaan, ik soude nog al meer doen, en misschien meer als
men denkt, dog ik denke dat het voorsigtigste voor mij is mij in 't geheel buyten die
saak te houden, so als ik doe, stemmende zelfs in het politique niet eens, wanneer
er, dat egter weynig voorvalt, iets verhandelt werd, dat hem betreft, en voorts de
justitie daarmede latende omspringen bij dewelke zijne saak thans staat op het termijn
van duplicq en nog in de eerste twee jaren niet sal gedecideert kunnen, waartegen
hij egter behouden en fris blijft tot verwondering, zijnde alleenlijk Cornelis Phillips
gewesen advocaat-fiscaal, uyt dit drietal nog maar overleden, sodat het eind van die
saken nog verre te soeken is.
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Ik erkenne egter U.W.Geb. vriendelijke welmeenentheyt hieraan, met schuldige
dankbaarheyt, en verre van dese erinnering qualijk te nemen, gelieve U.W.Geb. sig
versekert te houden, dat ik daardoor te meer gepersuadeert ben van desselfs
genegentheijt omtrent mij.
Ondertussen schrijft mij de procureur van Lanen uyt den Haag niet te kunnen
penetreeren waarom mijnentwegen ook geen arrest is versogt bij den Hove, het welke
egter inderdaad van so veel aangelegentheijt voor mij niet is omdat het dog
g'accordeerd is aan de Heeren Van Schinne en De Haze, als het mij hier verlegen
heeft gemaakt het authentique afschrift der acte van renuntiatie niet te hebben
ontfangen, om voor den regter alhier te tonen dat het Hoff mijne renuntiatie van de
instantie in Nederland g'accepteert heeft, tot wegneming van de exceptie der
litispendentie, die geproponeert is hier voor den regter door Valckenier, om de
instantie ter vergoeding van schade bij provisie van sig af te weeren. Misschien is
die acte op Hollandia geweest, en vergeeten dubbeld af te senden, ik hebbe een blote
ongetekende copie van U.W.Ed. door het canaal van Creyghton ontfangen, maar dat
kan mij niet helpen, en daarom versoek ik alsnog om dat document en ook om alle
andere die in dese saak nog in den Haag vallen mogten, altoos dubbeld te mogen
hebben in copia authenticq, want de partije is loos en hebben niets anders te doen
als te denken op allerlije uytvlugten en sinistre streeken, om een quade saak goed te
maken.
Ook hebbe ik den procureur van Lanen thans versogt mij een advis van
regtsgeleerden te willen besorgen in mijne sake, die enkeld de vergoeding van schade
raakt, opdat ik, so het niet eerder vallen kan, ten minsten over twee jaar bij den
ontfangst van dat advis een eynde mag krijgen van eene restitutie van schade, die al
vrij important is, en die een al te groot gedeelte van de middelen uytmaakt, waarvan
ik t'avond of morgen, als het God behaagt, in Nederland leven moet om het selve te
abandonneeren, want ons proces schielijk voldongen zijnde, staat nu nog so op het
bij relief ten tweeden male versogte termijn van productie en reproche en kan, als ik
het bovengen. document hadde, schielijk weder in
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staat van wijsen komen, dog wagt na alle gedagten naar de uytspraak van het proces
in cas crimineel, om dat hier eenige willen dat de regters sig met de uytsprake van
het civile proces rakende onse vergoeding van schade, in het andere onbequaam
souden maken, dat voor en tegen disputabel is. Ik bidde U.W.Geb. dan den gen.
procureur van Lanen, die de stukken van het in statu gebragte civile proces heeft, te
willen aansetten laten dat ik het voorsz. advis in regte spoedig mag bekomen.
Het overige dat in U.W.Geb. voorsz. missive van 5 Mey 1744 begrepen is, als
meest de politique omwentelingen van saken in Europa betreffende, b'antwoorde ik
enkelijk met U.W.Geb. te bedanken voor desselfs vriendelijke confidentie, waarvan
ik nimmer hope te abuseeren.
Nevens die van den 15 October en 9 November 1744 item 14 January 1745 die
mij vervolgens ook aan handen zijn gekomen hebbe ik ook ontfangen het present
van Bourgogne wijn, dog dewijl U.W.Geb. hebben wil dat ik rondement sal seggen
hoe die bevalt, so moet ik seggen dat deselve hier wel beter komt. Dog de man, die
deselve gelevert heeft kan dat mischien niet gebeteren, als onkundig van de soorten
die voor Indien goed zijn, en waaromtrent in 't gemeen maar te remarqueeren valt
dat de lijvigste doorgaans het beste overkomen, gelijk de vin de nuis, vin de bone,
ook wel veuil de perdris etc. dog de fynste lopen het meeste gevaar. Ik noteere dit
om dat U.W.Geb. het hebben wil, en bedanke denselven voor het overige voor dit
present, mij leet zijnde dat de vogels van over twee jaren, op een cacatoe na, gestorven
zijn. Ik hebbe weder een paar kroonvogels gekregen dewelke op Duynhoff sullen
overgaan, zijnde die vogels hier selfs so raar, so moeylijk om te bekomen, en nog so
veel te moeylijker om in het leven te houden, dat men seventig tot tachentig guldens
geeft voor een vogel op de plaatsen die het naaste leggen aan de Custe daar zij vallen
in de Caarten bekent onder de naam van terra dos papos of Nova Guinea, het welke
ik hier so liber noteere, om dat U.W.Geb. daaraan soude kunnen sien dat zij, bij
aldien in Holland eens levendig mogten komen inderdaad voor eene grote
seldsaamheyt moeten werden
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aangesien. Want anders kosten mij dese niets, om dat die door den Koning van Tidor
aan mij of den Gouverneur van Ternate, ik weet selfs niet aan wie gesonden zijn, op
het moment dat het laatste vaartuyg van daar na Batavia vertrok, en dus ook bij mij
ontfangen zijn.
Bij mijne thans afgaande missives aan de Heeren Gemagtigden sal U.W.Geb.
gelieven te observeeren dat desselfs recommandatie daaromtrent volbragt is: en of
ik het met de ingeslotene van Heeren Burgemeesteren geraden hebbe, wat U.W.Geb.
van mij daaromtrent begeerde verwagte ik te vernemen, hebbende van de bij U.W.Geb.
missive vermelde Heeren die ao. 1745 geregeert hebben ook in 't particulier
geschreven, desen versellende, met versoek dat U.W.Geb. so goed gelieve te zijn sig
dies bestellinge te laten vergen, het welke ik omtrent den Heer Van der Poll so veel
te liever doe, omdat Zijn W.Edg. mij reeds veele blijken gegeven heeft van desselfs
gunstige sentimenten mij waards, dog het is U.W.Geb. dien ik in de eerste plaats
bedanken moet voor dese gratieuse verkrijging van het Burger regt tot Amsterdam,
want met sulk een g'accrediteert, habil en waardig sollicitant, kan men ligt reusseeren.
Ik doe dat dan bij desen ter vergroting van de verpligting die reeds op mij ligt, en
van dewelke ik so ligt geen kans sie mij na behoren te acquiteeren; wat ik kan, daartoe
ben ik bereyd, en om daarvan een klein bewijs te geven in de persoon van Pels, hebbe
ik hem in employ gesonden naar Padang, het hooft comptoir van Sumatra's West
Custe tot een beginsel van zijn fortuyn; zijnde hij secretaris van politie aldaar, waarop
hij bij leven en gesondheyt aanstaande jaar ondercoopman kan werden. Hij is althans
gesond vertrokken en belooft een goed en capabel subject te sullen werden, dat mij
dubbeld lief is. Ik recommandeere mij en de mijne verder in U.W.Geb. goede
gedagten, en onder de laaste voornamentlijk mijn swager Vaillant, die wel gaarne
een compagnie guardes te paard hadde, waarover ik aan niemand sal schrijven als
aan den Heer Raadpensionaris van der Heym, die mij steeds veel vriendschap bewijst
latende U.W.Geb. voor de overige sorgen, want ik wel weet dat U.W.Geb.
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sollicitatie alleen genoeg is, om hem die te besorgen. Dit is ook de reden dat ik aan
Burgemeesteren daaraf geen mentie hebbe gemaakt bij de ingeslotene, want ik soude
meenen U.W.Geb. tekort te doen, so ik mij teffens van die sollicitatie mesleerde, die
ik wensche dat voor Vaillant favorabel mag uytvallen.
Ik segge niets van Vanderfelts, want dat is een Landjonker, qui paroit determiné
à se morfondre dans les marais du pays de Drenthe, daarbij mag sien Ette te werden,
dat met wat assistentie van geld, waarover U.W.Geb. de meester is, in dat land te
verkrijgen is, en dan schijnt zijn fortuyn bepaalt te wesen aan het jagen en vischen,
kinder maken, en die qualijk opgevoed na te laten, waarover ik mijne suster al een
en andermaal hebbe gecapitteld, dog tegen malligheden helpen geen raisonnementen.
Wat mij aangaat, ik geniete, door Gods onverdiende genade, tot hier toe nog eene
gewenschte gesondheyt tot mijne eygene en een iegelijks grote verwonderinge, want
dat ik niet ledig sitte, sal U.W.Geb. blijken bij een extract uyt sekere brief die ik aan
een mij welgenegen bewindhebber thans schrijve, en waarin ik een klein verhaal doe
van eenige extraordinaire voorvallen, dit jaar g'occurreert, waartoe mij, wat de saken
van dit land betreft, dan ook gedrage; afwagtende wat er gevallen sal zijn op mijne
voorjarige van den 15 January 1745, die ik gisse dat wat laat in Holland gekomen
sal zijn doordien de schepen waarop deselve versonden is niet voor den 23ste Juny
van de Caab zijn vertrokken, alvorens nadere mesures daaromtrent te nemen, ten
minsten denke ik so op het schrijven deses, en so ik anders mogte denken in 't vervolg,
so sal ik U.W.Geb. daarvan adverteeren.
Het heeft mij seer gederangeert dat het naschip Streyen, in Maart 1744 van hier
en in het begin van September desselven jaars, so veel men hier van de Engelschen
heeft kunnen vernemen, in goeden staat van St. Helena naar Europa vertrokken, tot
het uyteynde van Maart 1745 nog in Holland niet opgedaegt en dus na gedagten
almede gebleven is, want daarop waren veele brieven die ik niet voor die tijdt hadde
kunnen schrijven, en niet te regt
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gekomen zijnde de menschen sullen doen denken dat ik sloffer ben in het antwoorden
als mijne bediening verschoonlijk maakt. Ik hadde onder andere daarmede ook aan
U.W.Geb. geschreven het geene thans als eene bijlage desen verseld; en nog een
briefje waarvan ik geen copia gehouden hebbe, dog die behelsde een versoek om
mijn geld en selfs wat meer als dat in Oost Indische actien te besteeden, so die niet
boven de 450 waren. Ik repetere dat thans nader oordeelende, dat so de Oost Indische
Compagnie maar een weynig wel bestiert werd, dat de Kerk in het dorp kan blijven
staan dat hare actien dan altoos wel 500 waardig zijn, en dat zij zelfs doorden tijdt
nog daarboven rijsen kunnen, ten minsten dat so men de dingen doen wil, so als zij
gedaan moeten werden, dat de uytdeelingen binnen weynig jaren op 20 ten hondert
komen en blijven moeten, so dat ik dan op desen voet geen beter fonds in Nederland
kenne als dat ten voorsz. prijze, want het is te denken dat men den weg daartoe
eenmaal gebaant en opgeruymt zijnde sodanig dat ieder een daarvan een genoegsaam
doorsigt hebben kan, so dwaas soude zijn, om zijn oogen te sluyten, of sulke
perceptible saken tegen te gaan, en wilde men met ernst de hand aan 't werk slaan,
en doen wat er gedaan moest werden, daar was kans om, onder Godes zegen, de
uytdeelingen wel haast op 25 te brengen en te houden. Indien dan mijne penningen
behoorlijk inkomen, en ik iets naamwaardigs daarvan te employeeren hebbe, so mag
ik wel lijden en versoeke het op U.W.Ed.Geb. om vijf of ses heele actien, so zij nog
onder de 500 zijn, voor mij te koopen, en so zij daarboven mogten wesen daaromtrent
in 't generaal te handelen naar U.W.Geb. goedvinden volgens de boven aangehaalde
apparentien; en schoon mijn geld in Engelsche fondsen mogte wesen aangelegt, so
sal het mij dog liever zijn dat daarvoor Hollandsche Oost werd gekogt, die ik, onder
bovengen. conditien, beter als Engelsche Bank of Zuyd Zee rekene.
Hierbij sal ik het ditmaal laten, dog so als ik dit schrijve schiet mij nog iets te
binnen, namentlijk dat ik met dat selfde theeschip, waarvan de brieven niet te regt
gekomen zijn, aan den Heer Raadpensionaris hadde ver-
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sogt voor mij te willen bewerken eene resolutie van haar Hoog. Mog. reguleerende
mijnen rang bij retour in Europa, op den voet, so als ik denke dat het mij toekomt,
namentlijk als een Generaal van de Infanterie of Cavallerie, naar den datum van
mijne commissie, of so dat te veel mogte wesen voor een ampt, uyt welkers hoofde
ik hier als capiteyn Generaal te water en te lande geconsidereert werde, en selfs de
Generaal soude moeten commandeeren, so de noodsakelijkheyt het vereyschte, dat
de Staat personen van die rang, het zij te water of te land, herwaarts quam te senden,
dat dan ten minsten aan mij mag werden g'aceordeert, wanneer ik eens in Holland
terug mogte komen, om als jongste Generaal van den Staat te worden geconsidereert,
daar die rang en dese, in sig selfs prullige, dog om de geregtigheijt van het spul, nog
al min of meer importeerende distinctie, te passe komt: en vermits ik den voorn. Heer
Raadpensionaris daarover nader schrijve, so versoeke ik ook U.W.Geb. gunstig appuy
hieromtrent, want dat een opontboden Gouverneur-Generaal zijne dagen tot Delft,
en een afgeleeft oud man als de vader van Mevr. van Rosendaal, tot Amsterdam zijne
dagen als een vergeeten burger heeft versleeten, kan in desen niets tot praejuditie
van andere opereeren, en terwijl ik de eere hebbe den Staat in so eminent caracter
actueel te dienen, dunkt mij dat het ook best voegt dit thans te vragen, want, thuys
zijnde, soude dat misschien so veel meer tegen spreken vinden, als men de menschen
doorgaans minder te wille is wanneer men deselve minder nodig heeft, en bij aldien
ik, die bij den dienst van de Comp. kan aantonen terug te teeren, dit blaasje niet eens
konde verkrijgen om te b'antwoorden het oogmerk waarom ik deselve diene,
namentlijk om eere in te leggen, so sal het sekerlijk niet alleen andere weijnig
animeeren om dat spoor te volgen, maar ook veele tot een argument strekken, dat
men sorge moet dragen in desen dienst sig selfs te betalen voor de moeijte die men
neemt, om dat men na deselve niet anders te wagten heeft dan gereduceert te zijn tot
de conditie van den allergeringsten particulier in de Republique, het welke de Comp.
dan veel meer soude kunnen kosten als dit weijnigje den Staat
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verscheelen kan, te meer door het antidateeren der Heeren Generaals begrepen in de
promotie van het najaar 1742 op primo January des gen. jaars, mijne commissie van
April 1742 mij dog postponeert aan dese, so het in voegen voorn. als jongste effective
Generaal werd gestelt, hoewel ik sustineere dat mij naar den datum van mijne
commissie ten allerminsten, en selfs nadie van mijne aanstellinge in ao. 1740 de rang
toekomt als Generaal van den Staat, maar dat sal in desen niet veel helpen wat ik
denk of niet, en veel meer sal mij te passe komen het geene U.W.Geb. hieromtrent
denkt, dat ik mij gaarne sal onderwerpen, en waarom ik ook aan niemand buyten de
Heeren Griffiers Fagel en Gilles, nevens voorn. Heer Raadpensionaris daarover
schrijve, en om de sekerheijt sal ik de brieven aan de twee eerstgen. U.W.Geb. in
desen presenteeren, om dat die niets anders als dat contineeren en U.W.Geb. dus
daarvan gebruyk maken kan so als het hem behaagt.
Ik hebbe, om het secuur te nemen, alle Heeren Burgermeesteren geschreven, die
ik weete dat er thans zijn, schoon ik den Heer Munter alleen als president hebbe
bedankt, want ik begrijp, dat ik aan Zijn WelEd. Groot Agtb. door U.W.Geb. wel
voornamentlijk verschuldigt ben dese vriendelijkheijt, buyten dat ZijnWelEd.
GrootAgtb. ook altoos getoont heeft mijne saken min of meer met een gunstig oog
te beschouwen, en ik versoeke dat U.W.Geb. ZijnWelEd. GrootAgtb. in die goede
gedagten gelieve te conserveeren. Dan dewijl alle dese brieven van Heeren
Burgermeesteren niets anders behelsen als een compliment van danksegging, so is
U.W.Geb. de meester om daarvan te bestellen welke hij wil, en met de overige Jantje
en Mietje te vermaken op een winterschen avond.
Je finis tout de bon want alles verveelt als het te lang duurt, maar ik sal niet
ophouden tant qui dure te zijn.
U.W.Geb. ootmoedige dienaar
(get.) Imhoff.
Batavia, den 8en November 1745.
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XVIIa.
(Extract uyt sekere brief dato 8 November 1745.)
En wat die van 's Comp.s saken betreft, voornamentlijk de geene waarvan UwEd.
missive van April gewag maakt, item die van September, in antwoort op de mijne
van January 1744, daarop sal ik belangende U.W.Ed. tegenwerpinge dat onse Comp.
door de gebrekkelijke Constitutie, en van ons land, en van haar selfs, ten deele
ongeneeslijk is, kortelijk seggen: concedo totum argumentum. Wierd ons fonds op
die, of cene andere wijze bestiert, dat men sig maar versekert konde houden het eygen
interest niet soude prevaleeren, en, dewijl de Engelschen ook geene heyligen zijn,
en ook al eenige gebreken in hare huyshoudinge hebben, dat wij het maar so verre
konden brengen om so wel gediend te werden als zij, ik houde mij versekert dat wij
jaarlijks seer op ons gemak veertig ten hondert souden kunnen uytdeelen, en dat
ondertussen het capitaal van Indiën, niet tegenstaande eenen matigen eysch van maar
25 ton aan contanten, als nu twee jaren na den anderen is gedaan, nog niet veragteren
soude, schoon het jaarlijks 50 ton aan retouren afstak; maar dat is eene idee, waarvan
de wesentlijkheyt, wel gedemonstreert, maar niet g'excuteert of tot effect gebragt
kan werden. Ik twijffele niet of daar zijn wel politiquen, die denken sullen, het komt
immers op een uyt voor het land, voor onse intrinsique gesteldheyt, en voor den
welvaart van 't gemeen? want wierd er so veel niet gestolen van de Comp., waarvan
souden alle die arme menschen leven, die nu, evenveel of het door regte of kromme
wegen is, het brood hebben, en selfs rijkelijk leven kunnen, en of er nu wat meer aan
de participanten uytgedeelt, of wat meer beschaart word, is dat niet het selfde? Het
word dog onder het gemeen verspreyd en den ingeseten vaart wel daarvan?
Dese onegte staatkunde hadde selfs hier al diepe wortelen geschoten, en gelijk
men inderdaad bekennen moet, dat wat er meer besuynigt werd voor de Comp., wat
de gemeente ook hier ter plaatse minder opulent en
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magerder moet werden, so scheen het ook al problematicq te zijn of niet wel dese al
te groote regtvaerdigheyt, naar Salomons spreuke, verwoestinge konde tewege
brengen.
Dog ik meene dat het onbetamelijk is sulke stellingen voor egt te willen laten
doorgaan, of men moet ook geen high way men meer enig leet doen; als hij, uyt
gebrek, iemand het zijne afset, en sulke principes werpen de fundamenten der
menschelijken societeyt om verre, daarenboven zijn zij ook valsch en misleydend in
sig selfs; want so er so veel niet gestolen wierd, souden die geene, die nu van den
Roof seer gemakkelijk leven, wel beter de handen uyt de mouwen moeten steken,
om aan de kost te komen, en dewijl zij, dat willende doen, ook overvloedig de
gelegentheijt daartoe hebben (want als zij in Holland niets meer weten uyt te voeren,
laat z'dan liever hier komen) so soude ook het gemeen niets verliesen bij het
reprimeeren van die ongeregeltheden, maar integendeel winnen, als de participanten
het hare kregen.
Ik hebbe mij eens nader op de vragt der Engelsche gehuurde schepen g'informeert,
en bevinde, dat, vooral op de schepen die naar China gaan, de Rheeders denselve so
wel daarbij staan, dat hare scheeps panten somtijdts wel 50 en meer percento per
annum kunnen halen, als er veel morage of overblijven en wagten der schepen tussen
beyden komt, door laat vertrek, of laat arrivement alhier, dat overwinteren moeten,
gelijk dit jaar den jongen Heer Townshend, jonge zoon van den gewesenen
ambassadeur in Holland mylord Vicomte Townshend, en broeder van den
tegenwoordigen Lord van dien titul, met het schip de Augusta is gebeurt, so dat die
vragt, op sulke favorable reijsen, die met veel gevaar van de zee, slijtagie van het
schip, en verlies van equipagie goederen onderworpen zijn, alwat hoog valt, en, so
er maar deugdelijk gehandelt wierd, voor haar Comp. selfs een point van menagie
soude wesen selfs scheepen te bouwen en toe te rusten; dog hier tegen moet men ook
weder stellen de reysen naar Cust en baay en verder om de west van Indiën daar de
rheeders der schepen selfs niet veel bij opsteken, maar nu en dan wel eens verlies
bij lijden en dan draagd het eene het andere.
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Als men ondertussen eens considereert, dat die vragt en huur, die de Engelsche Oost
Indische Comp. betaalt voor een schip van 500 ton, en eene reyse uyt en thuys naar
China, waermede doorgaans bij haar 18 maanden werden doorgebragt, op 15.000 P.
St. of op ruym 150.000 guldens loopt, dus een schip haar, met zijne aantimmeringe
onderhoud, gagien van het volk circa op een ton gulden 's jaars te staan komt,
waarvoor zij alles in de uyterste perfectie hebben, en dat zij met die honderd duysend
guldens 's jaars, voor een schip, dat met hondert à honderttwintig koppen, so officiers
als gemeene geregeerd werd, nog voordeel doen op ons, bij dewelke tot hier toe alles
in de uyterste imperfectie geweest is, dan moet men so veel tranquiliteyt besitten als
Sr. Walter, om sig niet te ergeren over sulke behandelingen en verkeerde begrippen
door dewelke een fonds, so goed als er een in Engeland kan werden uytgedagt, in so
hopelose gesteldheyd gebragt is, dat het immers aan 't zinken was en nog werk heeft
het hooft boven water te houden.
Wel is waar dat men nu eenige quade articulen schijnt te boven te sullen komen,
gelijk dan onder andere, dat capitale vanden bouw der schepen, waar onder het Delfse
schip de Voorsigtigheijt, op eenen dag met bovengenoemde Sr. Thownshend hier
op de rheede komende, de baas van hem in 't zeylen was, en Duynhoff, die thans
repatrieert, zeylde jongst so hard als het Engelsche oorlogschip De Preston, wanneer
zij beyde kruysten onder de wal van Sumatra; maar nu komt er weder een ander
spaak in 't wiel, en men schuyft alles op, en alles blijft weder buyten activiteyt om
gebrek aan volk, en ondertussen blijft men op den ouden leest voortschoeyen om dat
volk te krijgen, daar de Engelschen al overlange van 50 tot 100 pr. Cento hebben
moeten augmenteeren op hare ordinaire gagies der zeevarende, of zij souden so min
als wij zeevarend volk voor haare Comp. scheepen gekreegen hebben, terwijl hier
te lande meer als ses maal dat verloren gaat, eensdeels door verwaarlosingen, die
men naderhand ten duursten sal moeten betalen, en ten anderen door het stil sitten
in een tijdt, dat'er geld voor de Comp. te winnen soude zijn, hadde men volk en
scheepen.
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Te verwonderen is het dan dat 's Comp. Staat alhier onder so tegenspoedige
omstandigheden nog floreert, het geene alleen den hemel te danken is, die ons uyt
verscheyde gevaarlijke passen, waarin wij reeds gebragt waren, gelijk op Mallabaar
en Java, wonderlijk gered, en voor andere, die ons dreygden, gelijk den oorlog tot
hier toe nog genadiglijk bewaart heeft; want, met die magt, die U.W.Geb. bij de zijne
van September berekent dat de Franschen in Indiën bij den anderen souden kunnen
brengen, behoede ons den hemel dat nooyt vijand hier verschijnen mag, of het soude
er naar uytsien, na dat wij overal so kaal geplukt en uytgestorven zijn van volk, als,
nogmaals, tot onse dechargie, bij den jongsten brief van den 20en October aan de
Heeren Seventiene aangetoond is.
Het is wel seer te wenschen gelijk U.W.Ed. segt, dat men, so wij in oorlog quamen,
sig in staat mogte bevinden om de Manilhas weg te neemen, maar uyt het
bovenstaande genoegsaam af te nemen, dat wij geen stroo aan stukken kunnen bijten,
ondertussen, om van de favorable tijds omstandigheden te profiteeren, hebbe ik eene
besending naar aqua pulco geprobeert, op fundament van het apparente grote gebruik
dat in Mexico moet zijn vooral aan Indiase manufacturen, en den canneel bij uytstek,
door dien nu twee jaren na den anderen geen gallioen uyt de Manilhas hebben gehad,
ao. 1743, omdat Anson het komende met het thresor genomen hadde en ao. 1744
omdat die sotte menschen met hare armade Anson nog oppasten toen hij al halfwegen
Europa was, en dat men ook dagte dit jaar apparent ook geen galjon soude gaan door
de presentie van so veel Engelsche scheepen in dese zeën, dewelke men sustineerde
dat het wel op de Manilhas gemunt konden hebben, en waarvan de tijding, door een
vrijwilliger van hier naar Manilha is gebragt, voordat het galjoen konde gezeijlt
wesen, op hope dat, so zij het, om het grote gebrek der inwoonders in Mexico, in
den sin mogten gehad hebben dit jaar een galjoen derwaards te senden, dese tijding
haar daar van wel diverteeren en dus ons project secondeeren soude, en dewijl men
voorts konde opmaken dat
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de vaart naar de Vera Cruz uyt Europa ook niet als seer gebrekkelijk konde gevallen
zijn in de eerste oorlogsbewegingen tussen Engeland en Spanjen, so was de
waarschijnlijkheyt te grooter dat een vreeslijk gebrek aan goederen de Spanjaards
wel soude kunnen bewegen ons den handel voor dit maal en sonder consequentie
clandestin te admitteeren, so wel als de françen in de Zuydzee welkom zijn, en selfs
de Engelschen midden in den oorlog lorrendraeyen: maar dewijl ik geen enkel schip
derwaarts hazardeeren dorst, uyt vreese van door een ongelukkige Custbewaarder
het selve in de kaars te sien vliegen en geen volk of magt hier aan handen hadde om
eene suffiçante toerusting te doen, so hebbe ik mij bediend van twee Engelsche
kapers, door eenen Philip Comijn, een seer hubs en bescheiden man en een goed
negotiant gecommandeert, en die twee scheepen in dienst van de rhederije op de
landen b'oosten Japan genomen, onder conditie dat zij van de verkogt werdende
goederen sullen hebben twintig ten hondert en verder of anders niets, ook niets van
het onverkogte, met welke koop ik dagte niet veel te hazardeeren, en voor welke
conditie ik het convoij hadde van twee scheepen, het eene van 56 stukken en het
andere van 36 met 350 en 150 koppen bemand en van alles wel voorsien, dog voor
deese reijse met eene Hollandse lettre d'amitié varende voor een pas, en so is die
besending voortgegaan met drie scheepjes en een hoeker, onder convoij van dese
twee Engelsche schepen, het welke ik so omstandig bij avans aanhale, opdat U.W.Ed.
hier aan soude kunnen oordeelen of ik wel of qualijk gedaan hebbe, en hoewel het
hazard groot is dat men loopt, om tot den handel g'admitteert te werden, of met het
goed terug te moeten komen, so is dat dog niet naamwaardig, in vergelijking van het
voordeel dat men te wagten heeft, so den handel wel afloopt, dewelke op de naam
van eenige hier g'associeerde particulieren gaat, dog voor 2/3 voor rekening van de
Comp. loopt, en het resteerende derde, daarvan zijn agt portien gemaakt onder de
particulieren, waarvan ik met een geheel agtste ben blijven sitten, dat ik voor eijgen
rekening hebbe moeten houden, omdat ik geene genoegsame lief-
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hebbers tot een so ongewone saak en ongehoorde onderneming konde vinden. Hadde
UwEd. hier geweest, ik gelove dat denselven wel een portie soude genomen hebben,
die op ruym vijf en veertig duysend rd.s loopen, want het versondene capitaal bedraagt
ruym twee en een half millioen guldens, en om een kleinigheijt was het de moeijte
niet waard soo grooten onderneming te doen: dit is dan een saak, dewelke, gelijk alle
andere, Gode bevolen blijft, en van Zijnen zegen afhangt. Ik weet dat ik daarinne
hebbe gehandelt met so veel overleg, als men van een politicq vorderen kan: andere
souden sig in het gevaar niet hebben willen stellen van eene onsekere saak als dese,
al konde men nog veel daar bij op doen; dog ik ben van sentiment, dat de tijden wel
waartenemen voor het interest van zijne meesters; met slagen voor haar te doen, die
maar eens somtijdts in veele jaaren voorkomen, en van dien aart is dese, het grootste
is, dat men van een getrouw en ieverig saakbesorger verwagten kan. Valt het qualijk
uyt? ik sal mij daarin gerusten dat de mensche niet meer heeft als de overlegginge
des herten, en dat de Heere zijnen gang bestiert, in hope dat mijnen welmeenenden
iever, waar bij ik, verre van eijgen belang boven dat van mijne principalen te stellen,
integendeel mijn eijgen welvaart en belang in de waagschale stelle, mij een
genoegsame en voldoende verantwoording sal zijn, en geeft God dat het wel mag
uytvallen, dan is Batavia en de Comp. beijde voor veele jaren geholpen, want het is
een carguasoen van dood leggende koopmanschappen, en silver dat men weder daar
voor verwagt, waaraan hier sulken schaarsheijt en gebrek is, dat men malkander bijna
niet meer helpen kan, om den handel buyten interruptie te houden.
Dit laaste is ook de reden, waaromme ik, tot eene betere voortsetting van den
amphioenhandel op den duur, eene societeyt daar af hebbe geformeert volgens het
project associatie dat desen verseld, volgens het welke de Comp. nu alleen op dit
articul bij het weeren der sluykerijen sal profiteeren een millioen gulden sjaars, zijnde
een derde van alle de winsten en inkomsten tesamen, die zij tevoren hadde; want de
Comp. wint 300 rd.s, of twee Capitalen
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op ieder kist, als de prijs ook wat schappelijk in Bengale gehouden werd, en voor
een debiet van 1200 kisten in 't jaar, daar de societeyt voor instaan moet, bedraagt
dat alleen 360/m. rd.s in het jaar, waarbij nog komen kunnen, als het een weynig wel
gaat, 300 kisten, waarop de Comp. 250 rd.s wint, zijnde dus verre over het millioen
guldens, want als de hand wat geligt werd met den amphioen ende sluykers belet
werden, kan Batavia en Java wel 1500 kisten in het jaar consumeeren (ieder kist is
125 ) dese societeyt is ongemeen van de smaak der gemeente geweest en zij hebben
deselve in twee dagen gesubjexibeert, doende de acties zelfs al opgeld, want het is
apparent, dat, ofschoon zij in de eerste vijf jaren de helfte van haare winsten moeten
laten oplopen, dat ik voornamentlijk gedaan hebbe om het fonds solide te doen zijn
bij het ontmoeten van eenige rampen nooijt genoodsaakt te wesen eene matige
uytdeeling te moeten reduceeren, dese societeijt egter alle halve jaaren nog al 3 pr.
C.o op het capitaal sal kunnen uytdeelen, en misschien wel vier of vijf door den tijdt,
dat een goede interest geeft.
Ik vreese UwEd. te sullen verveelen, anders soude ik nog met een woord daarbij
voegen, dat ik ook dit jaar meest alle de dienaren van de Commercie en Zeevaart
aan een eerlijk, dog matig bestaan hier in Indiën hebbe geholpen, dog dewijl dat
indertijdt nader sal blijken uyt de overkomende papieren van de Comp., so segge
nog maar tot slot dat ook onlangs een seminarium en teffens een school voor de jeugd
alhier is aangelegt, met welke vier capitale extra-ordinaire pointen, ik, nevens het
ordinaire van mijnen lastigen dienst, sowel mijne portie hebbe gevonden, dat ik
menigmaal werk hebbe, om onder so grooten hoop niet over hoop te raken.
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XVIII.
Welgeboren Heer en Neef!
(29 Januari 1746.)
Over eenige dagen wat aan de betere hand zijnde, schreef ik U.W.Geb. eenige weynige
reguls, dewelke ik denke dat met de schepen Nieuwland en de Voorsigtigheyt nog
sullen worden bestelt: thans nog wat verder gevordert zijnde in kragten, schoon nog
op verre na niet als bevorens, hebbe ik voornamentlijk te bedeelen dat mijn ontslag
nu sonder verdere formaliteyten van de Comp. hebbe versogt, om in den jare 1747,
so God wil, van hier te repatrieeren; want ik bevinde dat mijn dienst, so seer verswaart
doordien men ons nog schepen, nog volk, nog geld, nog koopmanschappen, nog
behoeften uyt Nederland nu drie jaren naden anderen, heeft gesonden, in proportie
van de benodigdheyt, het g'eyschte, en selfs van het beloofde, mij op den duur
consumeeren soude, so dat ik g'oordeelt hebbe niet te moeten wagten naar antwoort
op de brieven, die ik over die materie aan U.W.Geb. en de Heer Hartmann hebbe
geschreven, omdat mij sulks een geheel jaar terug setten soude. Ik hope dat U.W.Geb.
mijne resolutie niet improbeeren sal: los ben ik daarover niet heen gestapt. Alles wat
ik ben en wat ik hebbe, moet ik de sonderlinge voorsienigheyt Gods over mijne saken
danken. Ik hebbe dan ook dit zijne goedheyt aanbevolen, en daarbij sal ik het laten
berusten. De brief die U.W.Geb. mij geschreven heeft met Goodschalksoort hebbe
ik nog niet ontvangen, maar wel die van Armenault, met Rijnhuysen over Hoorn. Ik
hore met vermaak dat U.W.Geb. bij continuatie welvarende is, met desselfs mij seer
waarde familie, waar onder Mevrouw Boreel van mijn respect gelieve versekert te
zijn. Indien mijn ontslag mij g'accordeert word opden ontfangst van desen, versoeke
ik om wat gedroogde groente tot provisie voor mijne thuysreyse, en ook met de
daaraan volgende Kermis schepen van ao. 1747 eene gelijke portie naar de Caab te
senden, want daar hebben zij geen
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regte slag van het drogen. Geve de goede God, dat het ons in Zijne gunst gegunt
werde malkander in gesondheyt weder te ontmoeten, dog verlangen moeten wij nog
niet, omdat het nog te verre heen is.
De secreete brief, die maar enkeld met Streyen afgesonden was en vermist is,
behelsde een versoek aan U.W.Geb. om mijn geld en selfs meer als dat in Oost
Indische actien te besteeden, indien voor 450 of daaromtrent te krijgen waren. So
seer was ik gepersuadeert, dat, so de Comp. in Holland behoorlijk wierd gedirigeert,
de uytdeelingen wel haast op 25 konden komen, en ik ben nog so sure de mon fait,
dat zij, so God de Comp. gelieft te zegenen in hare navigatie etc. op den duur 25 ten
hondert kunnen vallen, dat ik nog geen swarigheyt make om er hondert duysend
gulden en meer, so mijn restant sulks toelaat, ten voorsz. prijze van 450 of 460 of
daaromtrent in te besteeden; want ik denke dat wel eens de oogen sullen werden
opengedaan om te sien het nadeel dat men sig selfs doed met sulke gebrekkelijke
mesures. Ik kan dat in confidentie met een woord demonstreeren, 25 ten hondert
bedragen 16 ton; het retour dat Indien bij continuatie kan uytleveren kan op den duur
in Nederland bedragen hondert twintig ton; dikwijls haalt het meer, ja meestentijds
sal het wel hondert dertig ton uytkoops belopen. So nu van hondert twintig geen
sestien kunnen overschieten om uyt te deelen, dan moet er de aller ellendigste
oeconomie wesen die te bedenken is, want Indien heeft maar 60 ton voor haar eysch
van geld, koopmanschappen en behoeften benodigt. De Equipage van 32 schepen
kan niet meer dan circa twintig ton bedragen. Den aanbouw van agt nieuwe, met de
reparatie van de thuyskomende, mag tien ton belopen of ook twaalf, de wissels en
gagies die te betalen zijn mogen thans niet hoger dan vijftien ton gecalculeert werden.
Dit alles is ten ruymsten genomen en bedraagt dan nog maar ruym hondert ton; den
verkoop in Nederland daarentegen is schaars gerekent, want veelmaals heeft de
Comp. 150 tot 180 ton van haar retour gemaakt, ja 260 tonnen, en bij seker vertoog
door Westerveen opgesteld en aan Holland of H.H.M. tegens sekere onpartijdige
gedagten van eenige
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participanten overgegeven sal U.W.Geb. een tsamentrekking van de rendementen
der retouren vinden, die dat nader kan aantonen, ten minsten so de Comp. de mijne
was soude ik niet minder als 30 voor de uytdeeling stellen, en de Engelschen deelen
42 uyt en leggen nog op, want haar 7 pr. C.o bedragen 42 bij ons, dewijl haar capitaal
ses maal so groot is als het onse: dus schieten er bij hare enkelde vaart jaarlijks 27
en 28 ton over voor de participanten, van 10 of 12 ja misschien 15 schepen, die zij
thuys krijgen, en soude er bij ons geen sestien ton kunnen overschieten van twintig
tot 24 schepen, die wij ook jaarlijks thuys krijgen kunnen, daar wij nog de specerijen
voor uyt hebben? Het is paradox sulks onmogelijk te stellen, maar genoeg te
demonstreeren, dat het sonder eene betere behandelinge van saken in Nederland niet
geschieden kan; dit onder ons! De rest hier na Thans durf ik mijne nog swakke
herssenen niet meer vergen.
Je suis avec respect van U.W.Geb. de seer onderdanige dienaar
(get.) Imhoff.
Batavia, den 29en Januari 1746.

XIX.
Welgeboren Heer en Neef!
(16 Maart 1746.)
tSedert mijne voorgaande van den 28 Jan. mij sonder eenig advis van U.W.Geb.
bevindende, doordien, nog Goidschalksoort, nog de Spion, in Mey en Juny uytgezeijld,
tot nog toe g'arriveert zijn, so sal dese niet veel te seggen hebben, te meer mijne
weder instortinge na het versenden van de bovengen. brief, nog so volkomen niet
weder herstelt is, of ik moet mij so veel mogelijk van het schrijfwerk onthouden,
waarvan ik U.W.Geb. ook seer instantig versoeke mijn excuus te maken als U.W.Geb.
klagten mogten voorkomen over het niet antwoorden, want dat moet ik omtrent meer
dan honderd menschen ditmaal
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uytstellen tot het najaar, want ik hebbe pas heden agt dagen mijn kerkgang gedaan
en dat nog al vrij vroeg, volgens het sentiment der practisijns. De Engelsche
Commandeur Barnet is thans sterk agt schepen, waarvan er twee na gedagten de
schepen na Europa sullen escorteeren. Die natie is so oplettend op haren handel, ook
hier in Indien, dat men sig daarover verwonderen moet. Onse saken daarentegen
worden in Nederland seer tranquile behandelt en wij sitten hier so gerust sonder volk
of schepen, als of er niets te vreesen was. Nu! dat hope ik ook, want anders wenschte
ik wel een half douzijn bewindhebbers bij mij te hebben tot mijne assistentie. De
franschen durven hier in Indien haar hooft niet op te steken of buyten de deur kijken,
of zij zijn geconfisqueert, en Mr. de la Bourdonnoye, die over drie en vier jaren so
veel wind maakte op verscheyde plaatsen, met de ses schepen, die doenmaals van
Orient uytgesonden waren, heeft sig tsedert nu twee jaren of ao. 1743 en 1744 en
also min 1745, niet eens durven laten sien. Hij is Gouv. van Isle de France of
Mauritius en Mascarenhas, een grote etourdi en Gascon, maar een gunsteling van de
factie waartoe de Heeren de Belleisle gehoren; niet te min zijn de drie fransche
Chinase schepen dit jaar g'echappeert, schoon Barnet tijdig geweten heeft dat zij er
waren. De reden daarvan kan ik nog niet penetreeren, want die knaap is anders happig
genoeg en heeft ook nog maar vier maal hondert duysend guldens ruym tot hier toe
geprospereert bij zijn Oost-Indisch reysje, so dat hij er nog wel wat bij soude willen
hebben, omdat het in Engeland duur teeren is. Onze Heeren capiteynen van de
Admiraliteyt souden, so ik gelove, op sulke conditien mij ook wel eens een visite
willen geven, en wij souden dan geen verschil hebben over de wimpel.
Ik vergeete dat mij het schrijven verboden is en dus breke ik af en noeme mij,
gelijk ik ben
Welgeboren Heer en Neef
U.W.Geb. ootmoedige dienaar
(get.) Imhoff.
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So Vaillant en Van der Felts sig willen ontlasten van haar oudste zoons en die haar
fortuyn laten soeken, bij de zee, daar zij een eerlijk bestaan en meer kunnen hebben
in der tijdt, en U.W.Geb. approbeert het, dat zij voor cadets met den eersten uytkomen,
so gelieve U.W.Geb. de kosten daartoe vereyscht wordende, onder desselfs oog en
toestemminge, want anders sal er weder dik in gehakt werden van mijne penn. te
laten goed maken. De ingeslotene spreken daarvan.
Batavia, 16 Maart 1746.

XX.
Inceptum Bataviae den 8sten October.
Welgeboren Heer en Neef!
(13 October 1746.)
Nadat ik al over eenigen tijdt ontfangen hadde U.W.Geb. seer g'eerde en mij steeds
so aangename letteren van den 21 April, 31 Augustus, 21 September, 4 November
en 4 December 1745 waarbij mijne brieven van het najaar 1744 en voorjaar 1745
meest alle te gelijk b'antwoord wierden is mij desen morgen wederom toegebragt
desselfs nadere van den 11den Januari pm.o en 5den April deses jaars, met het
bijgevoegde, waaraf dat van den laasten dag des jaars niet en gelijkt na het even
voorgaande en mij veele stoffe tot remarque verschafte, dog in de sake selfs, schoon
men in zijne eygene nooyt onpartijdig is, ben ik al so gerust als die geene die het wel
aan het Parlement van Parijs souden willen stellen ter decisie, wat het interest der
kopers als particuliere aanbelangt, en dat wil ik nog wel doen, na dat ik sal gesien
hebben den uytslag van het accommodement dat onderhanden is; dog voor so verre
de memorie van den franschen Syndicus wat odieux is, en vrij wat sterk en scherp
devieert van den staat van 't verschil, in personaliteyten, die, waar zijnde, niets tot
de sake souden doen, en niet waar
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zijnde, des te meer voor gepassioneert moeten werden gehouden, so heeft iemand
hier eenige remarques daarop gemaakt, die ik de vrijheyt neme hier in te sluyten, om
of U.W.Ed. daarin iets vond, dat van zijn smaak was, en te passe konde komen.
Ik kan wel heyliglijk betuygen, en dit is ten minsten seker, dat er met den
Engelschen commandeur geen de minste collusie is geweest, en dat het geene men
aan hem hier gedaan heeft, ook aan een fransch Chef d'Esquadre soude zijn geschied,
en aan de eene, so min als aande andere, na ons begrip, geweygerd konde werden.
Ook hebbe ik niet alleen ten tijde van het vertrek der schepen nade Kruys-post, maar
selfs bij haar retour met de prijsen, nog niet eens in mijne gedagten gehad om die
schepen van haar te kopen, so als naderhand is geschiet, ja ik hebbe selfs nooyt gedagt
dat de Engelschen met twee schepen in staat souden zijn die drie te nemen, ook niet
dat de laaste haar sodanig in de mond gelopen souden zijn om sig te laten nemen,
maar dat ik gemeent hebbe niet te misdoen met die schepen hier te admitteeren en
dat ik nog onder correctie sustineere niet te hebben misdaan met die schepen, door
de overigheyt geadmitteert zijnde, te kopen nevens andere particulieren, dat moet ik
altoos staande houden en daarvan kan ik ten allen dage goede redenen geven;
ondertusschen hebbe ik eene kleine satisfactie in het sentiment van veele verstandige
luyden in Europa met het mijne te sien overeenkomen, en insonderheyt hebbe ik
U.W.Geb. veel obligatie voor het appuy dat daaraan gegeven is, den uytslag met
geduld afwagtende.
Wat nu ten tweeden aanbelangt U.W.Ed. consideratien over mijne doenmaals
versogte discussie, die applaudeere ik volkomen, te meer ik reeds met de vorige
schepen hebbe gedaan het geene U.W.Geb. mij aanraad en ik ook noodsakelijk vinde
te doen, en te repeteeren, en nopens dit laaste point hebbe ik in dertijdt de eere
U.W.Geb. nader te onderhouden.
U.W.Geb. aanhoudende gesondheyt en prosperiteyt is mij een geduurig voorwerp
van wenschingen en de tijding van dien eene verquikking en opwekking, die ik den
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Hemel bidde, so lange onse afwesentheyt nog duuren mogte, mij steeds te doen
geworden.
Desselfs gerecommandeerdens, daaraf is Volbergen dit jaar g'avanceert tot
koopman, en eerste administrateur op Samarang, in stede van onderkoopman en
tweede administrateur, dat hij bevorens was, en Pels is almede opgetreden tot
ondercoopman, in zijnen dienst van Secretaris op Padang, waarmede hij content
schijnt te wesen.
Ik hebbe omtrent mijne particuliere saken wat ernstig geschreven aan Armenault
in het particulier, op de Vrijheyt, die ik vermeende mij daartoe gegeven te sijn bij
eene van U.W.Geb. voorgaande; want, in der daad, hij ligt er de hand wat te veel
mede, en heeft so veel tituls van onkosten, als er in het corpus juris wetten zijn,
waardoor hij, thans fraey in train om geld te winnen, doordien veele en al importante
commissies op Indien gekregen heeft, welhaast zijn crediet verliesen soude, en daarom
konde ik niet langer voorbij hem eens eene heusche vermaning toe te voegen, die hij
mischien wel bij forme van beklag aan U.W.Geb. communiceeren sal, aan wiens
oordeel ik deselve ook gaarne onderwerpe.
Nopens de bourgogne wijn en confituren etc. sal ik de eere hebben Mevrouw
Boreel te onderhouden, dewijl die op het schrijven deses nog verwagte. Ondertussen
bekomt U.W.Geb. nevens desen wederom vier Kroonvogels, waarvan ik wenschte
dat maar twee overkomen mogten; Took die Capt. Lt. is en het schip tFortuyn
commandeert, heeft aangenomen alle mogelijke sorge daarvoor te dragen, het is geen
quaad subject.
Ik verwagte onsen nieuwen capiteyn De Beer met verlangen, Rheden is dat ook
al gemaakt hier te lande, en heeft nu een goede togt, daar ik hope dat hij wat
prospereeren sal. Honsdorff is Capiteyn Lieut. en commandeert ook een schip, en
de jonge Nimwegen almede; het zijn alle drie hubsche officieren, die eere doen aan
het land, waarvan men deselve gekregen heeft.
Onse Academie de Marine heeft reeds drie à vier provisioneele Lieutenants
uytgelevert, want so laat ik de cadets eerst varen als zij beginnen te commandeeren,
en de jaren nog niet hebben om absoluut Lieutenant te
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kunnen werden; drie andere cadets varen nu al tsedert 16 maanden bij de Engelschen;
Jongemaats, Rauwenhoff en Nieuwpoort, alle drie van mijn volkje van de Hersteller,
en so komen wij langsamerhand en train, en de jonge luyden leeren de theorie als zij
aan land zijn en de practijcq op zee, als zij tussen beyden een reysje doen, waardoor
ik hope dat onse marine in weynig jaren wat beter voor den dag sal komen als tot
hiertoe.
Nogtans ben ik van advis dat men de sogen. pikbroeken ook niet geheel verwerpen
moet, want dat soude seer desanimeeren, en wij ten minsten behoorden daaromtrent
niet vieser te wesen als sommige admiraliteyten. Als het vreede word, denke ik dat
een Oost-Indisch schip vooral van onse nieuwe maaksels van 150 voet, dat charmante
schepen zijn, de Amsterdamsche egter de mooyste, een sollicitatie wesen sal voor
veele Heeren officieren van het land, die, behoudens hunne qualiteyten bij onse
Compagnie voor het stil sitten een winterteering kunnen gaan verdienen, om en
haleine te blijven als het land hun nodig heeft; want zij worden hier nu seer
fatcoendelijk getracteert so men uytsondert eenige menschen, die niet geleerd hebben
de menschen fatcoendelijk te bejegenen, en die zijn in Holland ook wel, so ik mij
niet bedriege. Het eenigste onderscheyd omtrent dit land, is voornamentlijk, dat men
so nauw niet moet sien; dat men vrij meer moet verdragen en toegeven als in Holland,
en dat men altoos moet denken dat geen wijs man zijn fortuyn moet postponeeren
aan pointilles, so syne eere daarbij niet lijd. Dit noteere ik of U.W.Geb. somtijdts
meer beeren hadde, die eens van climaat wilden veranderen.
Ik weet niet of het bij de Admiraliteyt g'introduceert is de affuyt van het canon op
de schepen, alias Ramof Rolpaarden, te maken van onderen open en sonder bodem.
Ik hebbe dat hier g'introduceert, en eenige schepen van het jongst voorgaande retour,
daarmede na Holland gesonden; het is niet van mijne inventie, maar egter goed, en
beter als de vorige manier, vooral om dat men er geen vuyle broeken en andere
morsserijen in bergen kan, ook dat zij wel so sterk zijn, en terwijl tot
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op het dek toe open zijn, altoos in 't oog, om niet onklaar te geraken.
Ik blijve met respect en agting
Welgeboren Heer en Neef!
U.W.Geb. seer gehoorsame en onderdanige dienaar
(get.) Imhoff.
De bourgogne-wijn is g'arriveert, seer goed bevonden en wij zijn U.W.Geb.
gesondheyt reeds daarmede indagtig geweest. Je vous en remercie mon cher cousin
très humblement, car rien de plus rare icy que des liqueurs pareilles.
13 October 1746.

XXI.
Welgeboren Heer en Neef!
(27 November 1746.)
Met veel vergenoeging hebbe ik wederom ontfangen U.W.Geb. seer g'estimeerde
letteren van den 22sten April 1746, met Akerendam, wiens boekhouder, gewesene
barbier van onsen respectiven vrindelijken oom, goeder gedagtenisse, ik na
tijdtsgelegentheyt indagtig sal zijn. Ik hebbe met dien bodem geen de minste narigt
van de conferentien met een volmagt van de fransche Compagnie, wiens additie
hiernevens b'antwoord gaat, so wel als het duplicaat van 't antwoord op de memorie.
Daar gaat ook een aparte brief af aan Heeren bewindhebbers, waarbij so klaar als
mooglijk werd aangetoond dat het tractaat op Indien niet applicabel kan zijn geweest,
tot hier toe; wat den souverain hebben wil dat geschieden sal voor het vervolg, is
apart, maar men mag in Den Haag wel op zijn hoede wesen, want so maar het tiende
en elfde articul ook op Indien g'extendeerd werd, so loopt men gevaar. Ik wenschte
dat U.W.Geb. lecture mogte krijgen
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van die aparte brief, om desselfs sentiment daarover te weten in der tijdt, want ik wil
dog hopen dat de Comp. bij de overeenkomst die zij aangaat, niet meer weg geven
sal als het hare, en niet, teffens ook het regt van een ander. Ik wenschte dat de refutatie
van het memorial, met desselfs additie, het ligt mogten sien op eene welvoeglijke
wijse, dan soude, na mijn begrip, de waereld wel haast oordeelen van wat waarde
zij zijn; van de brieven van danksegging die men ontfangen heeft, over het geval in
questie, van de fransen selfs bekomt U.W.Geb. copyen tot desselfs bedieninge, want
het zijn alle particuliere, en gevolgelijk is men meester daarvan; de Heer Munter,
die mij steeds de eere gedaan heeft van mij onder zijne vrienden te rekenen, soude
sig bij mij niet weynig obligatie maken, so Zijn Wel.Ed. de goedheyt hadde zijne
correspondenten in Vrankrijk eene betere idee van mijn gedrag te geven als de
memorie en deszelfs appendix hebben gedaan, want ik meene incapabel te zijn van
sulke partijdigheden. Ik hebbe er ook geen interest in, en vooral niet met relatie tot
mijn ampt, dat niet dan met scheele oogen kan aansien de progressen der Engelschen
en in desen al iets meer als neutraal is, maar niets liever heeft, als dat zij beyde
malkander in de weg zijn en wij buyten de rusie blijven.
Of dit laatste ons hier in Indien gebeuren sal, is sorgelijk en twijffelagtig; want de
Franschen, thans met een formidable armade alhier verscheenen, sullen, vrees ik,
vrij wat doordraven op het geene in Europa voorvalt, en sig verbeelden dat zij ons
de wet kunnen stellen, en hoe men dat sal pareeren, daartoe is meer als menschelijke
wijsheyt en voorsigtigheyt van noden. God geve dat alles sig ten beste mag schikken,
en gunne die geene die gesteld zijn om in so netelige tijdtsomstandigheden te regeeren,
de nodige verligtinge en leydinge, om wel te doen.
De bourgogne wijn is excellent uytgevallen, en nooyt beter in Indien geproeft:
U.W.Geb. heeft eere daarvan en al dikwijls ook het gevoel daarvan moeten hebben,
so de sympathie so verre gaat; want selden wordt de de sender vergeeten.
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Aan Mevrouw Boreel, die ik wensche dat in de vermeerdering der familie steeds
voorspoedig mag zijn, hebbe ik de vrijheyt genomen selfs te schrijven over het
neteldoek; dat Mevrouw van der Meer eene ongewone genereusiteyt bewesen heeft
aan hare schoondogter maakt haar tot een tweede Naomi; als dese nu Ruth imiteert,
so is er nog kans voor een deftige Boas om zijn fortuyn daarbij te maken, want je
crois qu'elle a le coeur bon; dog ik hebbe hier hetselfde van genereusiteyt sien doen
aan een arme weduwe, die maar even een ordentelijk bestaan hadde, en die aan een
schoonzoon, die nog minder hadde als zij, om hem in staat te houden van zijn fortuyn
te kunnen maken nog duysend rd.s vereerde boven de legitime die zij hem schonk.
So groot is de liefdadigheyt in dese gewesten! A propos des francois! De capiteyn
en supercargas, die met ons schip den Heuvel apparent gebleven zijn, waren sodanig
door de Engelschen uytgeplundert, dat men haar selfs een sakje met plus minus 100
rd.s, of iets meer, gedeponeert tot haar sakgeld op de reyse, afgenomen hadde en dat
zij geen duyt, gelove ik, aan contanten in hare handen hadden, wanneer zij hier
quamen: zeker iemand stelde sig egter tot borg voor hare verteering om haar onder
dak te helpen, en een ander sond een sakje geld aan het huys sonder dat zij wisten
van waar het quam, dog die menschen, van veel beter alloij als andere, die naderhand
so veel geraas in Holland gemaakt hebben, waren te genereus om het te accepteeren,
en weygerden het, op de versekeringe die zij hadden dat haar crediet gegeven soude
werden: het waren maar gemeene menschen die dat deeden en die niet gesuspecteert
konden werden daarmede parade te willen maken. Iedereen hadde medelijden met
die fransche krijgsgevangene: men deed zijn best om haar te gaan sien en haar in het
ongeluk te soulageeren, en zij vonden meer die haar beklaagden, als de tegenpartije
die het haar gunde, want in Indien is men zo goed Engelsch niet als men wel denkt:
deze laatste sitten er nu toe; want men meent dat zij op de Cust Chormandel, daar
haar hooft comptoir is, een gevoelige neep sullen gekregen hebben, malgré haar
Esquader van ses oorlogschepen, dat
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daar nog kruyst, want de Franschen zijn reeds tot elf schepen en twee bombardeer
vaartuygen aangegroeyt.
Ik wagte met verlangen na de komste van de Heer de Beer. Wij zijn so wel voorsien
dat ik in conscientie nog geen commandeur van de vloot hebbe kunnen vinden voor
het presente retour. U.W.Geb. begrijpt dan wel hoe aangenaam het is in sulke
afgelegen gewesten op die voet het gezag te hebben en alles voor zijn rekening en
verantwoording; dog ik hope dat de Goede God daarinne sal voorzien, en Hem
beveele ik het.
Dat ik in de brief aan de gemagtigden wat sterk gesproken hebbe, is nog al in die
onderstelling dat U.W.Geb. zulks niet qualijk neemt: inderdaad, Armenault moet
veranderen in materie van volmagtschappen, of hij sal sig selfs in de weg wesen. Ik
hebbe hem een opengebroken couvert gesonden met het schip tSlot van Cappelle in
eygene handen van den Capt. Lt. die daarop het commando heeft: het geval is
speculatief.
Ik hebbe de eere met respect te zijn
Welgeboren Heer en Neef
U.W.Geb. ootmoedige dienaar
(get.) Imhoff.
Batavia, 27 November 1746.

XXII.
Welgeboren Heer en Neef!
(1 December 1746.)
Bij het inliggende gebrekkelijke translaat sal U.W.Geb. het voornaamste nieuws sien,
dat hier te lande is: de Franschen beginnen hier lustig de horens op te steken; God
beware ons in so swakke omstandigheden. Wij zijn seer sober voorsien alomme; de
reden is waereldkundig, en dat maakt ons klein g'agt: dog met Gods hulpe zijn wij
wel gemoed, en sullen van Hem eenen goeden uytslag afwagten: twee of drie brave
officieren van het land

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

397
waren ons wel nodig, so het oorlog werd, en kan de Comp. die persuadeeren,
U.W.Geb. soude zijn vaderland eenen wesentlijken dienst doen met deselve te
secondeeren, want, schoon zij overal nodig zijn, de afgelegene plaatsen lopen het
meeste gevaar. De slag die de Engelsche Compagnie krijgt is groot, de Fransche sal
daarbij niet veel profiteeren, na mijne gedagten, want schoon zij vijf millioen guldens
krijgen voor randsoen, en nog so veel misschien aan geld en goed gevonden hebben,
so sal egter mijnes oordeels al veel in de kaers vliegen en de inlandsche regeering
daar te lande, die niet ligt wat van het hare opgeeft, sal ook al eene ruyme portie
pretendeeren van de buyt voor de conniventie, sonder dewelke die plaats niet hadde
kunnen aangetast werden. De Gouverneur der Engelschen is Mr. Morsse, een sterk
negotiant, hij werd geblameert wegens dese slegte defensie.
Ik blijve etc.
(get.) Imhoff.
Batavia, p.mo December 1746.
Over Zeeland: de Hr. Fiscaal Boreel tot Amsterdam.

XXIII.
Welgeboren Heer en Neef!
(18 Januari 1747.)
tSedert mijne voorgaande van p.mo December 1746 is alhier geen schip van de onse
g'arriveert uyt Europa als Padmos van Zeeland, die al lange voor Akerendam was
gezeijlt en also geen nieuws konde brengen: wij wagten hier met verlangen na tijding
van de maand Juny om te weten hoe het met onse saken staat, want alhoewel de
Franschen door een storm drie van hare rijkste schepen met een groot gedeelte van
de gemaakte buyt op Madras door een storm op die selfde custen hebben sien
verongelukken en hare overige schepen ook veel geleden hebben, so zijn er
daarentegen nogtans vier bij gekomen direct uyt Europa, brave schepen, wel bemand
en wel g'armeert, die men meend dat op de Engelsche Chinasche
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schepen sullen passen, so dat wij wel weder een nieuwe vertoning konden hebben
in dese quartieren, daar ik egter niet op gestelt ben. De Engelsche schepen maken
sig in Bengale weder gereet om uyt te lopen: so zij wat ontset krijgen en den oorlog
nog wat aanhoud, sullen zij alle even nijdig en vuyl op ons werden, want het sal haar
spijten dat wij vrij lopen; dog de Heere, die ons handje vol lands tot hier toe geholpen
heeft, die, hope ik, dat verder onse protector en conservator sal wesen; ja ik wensche
het dubbeld na mate dat de omstandigheden verergeren waarin wij ons bevinden, dat
Hij ons niet straffe met ons de gevolgen te doen gevoelen van veele dingen, waarop
men al veel soude kunnen remarqueeren: nu hebbe ik twee schepen van vijftig stukken
nog g'equipeert gekregen, maar ik hebbe er geen volk op na behoren, en de Franschen
daarentegen zijn sterk bemand en rijkelijk voorsien; men segt dat er vier van haar
schepen in de straat Malacca kruyssen, dat ik niet hopen wil als zijnde wat te na in
onse buurt.
De Heer van Rheden sal, Gode gelievende, brenger deses zijn. Ik hebbe hem het
commando van de Retourvloot opgedragen, dat wel critique subject konde wesen,
maar ik hadde geen ander. Hij sal na mijn begrip nooyt overvlieger werden, of extreem
brilleeren, maar hij is van goeden imborst en heeft hier een goede naam in materie
van geldsaken, dat hem ook al een stuyvertje heeft doen prospereeren, en hadde dese
commissie hem daarvan niet gediverteert, hij hadde in weynig jaren een redelijk
fortuyn gemaakt, maar hij kan dat hervatten als hij weder terug komt, en meriteert
dat hem de Comp. ten eersten weder een schip geeft en als capiteyn terug send,
waartoe hem ook aan U.W.Geb. opdrage, dewijl hij de eerste beginselen van zijn
fortuyn aan U.W.Geb. reeds te danken heeft.
Met de saken van onse Compagnie staat het nog redelijk, God dank, en de boeken
van alle de comptoiren in Indien te samen, die men de Generale boeken noemt,
sluyten onder ult.o Aug. 1745 voor de tweede maal, tsedert een halve eeuw met
overwinst, en dat wel drie ton, daar de Comp. bevorens twee en een half millioen
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ten agteren teerde, dat een capitaal onderscheyd is: het retour dat thans overgaat met
twee of drie en twintig schepen bedraagt so veel inkoops als een retour, waartoe de
Comp. voordesen meer als dertig, ja tot 36 toe, gelijk de schepen die in het jaar 1727
in Holland quamen, en 38 schepen die geene die in het jaar 1739 thuys gesonden
wierd, so dat het afschaffen van die particuliere goederen en de betere manier van
belading de Comp. al vrij wat waardig is.
Ook zijn de meeste harer saken hier te lande reeds gereguleert en aan de gang,
sodanig, dat als er de hand aan gehouden werd, men door den tijdt nog beter sal sien
wat de Compagnie waardig is, en so men niet de wisselvalligheyt der menschelijke
saken in 't gemeen en de desavantageuse gesteldheyt der regeeringsformen, die
doorgaans, overal, maar insonderheijt hier te lande grote alteratien subject zijn, waarin
alles participeert, ik soude niemand iets beters weten te raden als zijn geld in de Oost
aan te leggen, en ik soude voor mijn aandeel het hazard daarvan nog al ruym so lief,
als van iets anders, willen lopen.
Op dit fundament soude ik mischien nu nog nader mijn ontslag hebben kunnen
versoeken, maar dewijl ik in een point van so veel tederheyt als dit niet gaarne iets
wilde doen, als met eene genoegsame versekeringe bij mij selfs dat ik niet qualijk
doe, en hiertoe tijdt van beraad nodig is, so hebbe ik gedagt niets daarbij te sullen
verliesen als ik wagte tot het vertrek der naschepen in Maart.
Ik breke dan dese ook af hiermede en met de versekeringe van mijn respect en de
hoogagting waarmede de eere hebbe te zijn etc.
(get.) Imhoff.
Batavia, 18 January 1747.

XXIV.
Welgeboren Heer en Neef!
(5 April 1747.)
Men wagt nog op de komste van Overnes met de Heer
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de Beer, en dus ook ik nog op een nader schrijven van U.W.Geb. tsedert mijne jongst
voorgaande van den January1) deses jaars.
Volgens de jongste tijding van Armenault was U.W.Geb. een tour gaan doen na
het leger bij Breda: ik hebbe ook uyt de couranten van Juny gesien dat quantité de
beau monde Madame Bellone is gaan verwelkomen op onse frontieren, hoe
onaangenaam ook hare visites zijn, so heeft zij, door haren toestel, dog nog eenige
agrementen, die diverteeren kunnen; ik verlange te horen hoe U.W.Geb. het sal
bevonden hebben, en niet minder of wij in die Campagne het gevegt maar van het
balcon sullen hebben aangesien, dan of wij mede in arenam gedescendeert sullen
zijn; het laatste wensche ik niet, want een goed compagnies gesinde kan dat niet
verlangen, en het vaderland heeft ook weynig zijde daarbij te spinnen. Ik hebbe liever
dat alle de Cardinalen eerste ministers sig versterken met Canneelwater van hare
goede vrienden de Hollanders, als haren Koning of Compagnie ten laste van ons
handje vol lands en onse weynige restanten van superioriteyt in Indien; restanten,
die maar al te klein zijn geworden, en die nog geringer zijn door onse swakheyt in
andere opsigten.
Wij hebben met een Rotterdams schip, laat in Juny gezeylt, even na het vertrek
der papieren van de voorgaande schepen de tijding bekomen, dat het vexatoire proces
van den sindicus met een brave aderlating in gelde en de restitutie der twee Casques
die in Holland zijn, ten laasten was afgemaakt. Ik vinde dat ook beter als om de wille
van dat incident groter verwijdering geboren te sien, ook beter als dat het goed aan
de Franschen gerestitueert, of voor gemeene rekening verkogt hadde moeten werden.
Ja ik vinde het beter voor het interest der oversenders van die twee scheepsladingen
op vragt, dewijl het nu maar een generale afmaking is, tot extinctie, so als de woorden
luyden, van alle pretensien der Fransche Comp. tegens de Nederlandsche te dier sake
opgekomen, waarin ik dan ook denke dat de Comp. alleen maar ge-

1) In het oorspr. niet ingevuld.
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noemt werdende, ook alleen maar dat pak op sig nemen, en het geene zij van de
veertig prc.o vragt niet halen kan, op rekening van afgedwongene penningen, want
de Comp. heeft sulk een rekening bij hare boeken in Indien, daar men haar, vooral
in de Moorse landen en in Persien ook wel eens sulken neep geeft, afschrijven en
sig getroosten sal; dog of er somtijts bij sommige een ander concept mogte resideeren,
so hebben de g'interesseerdens goedgevonden bij anticipatie sig per request aan haar
te adresseeren, om te versoeken dat haar niet gevergt mag werden iets anders te laten
vallen van de rendementen der ladingen als de vragt, ordinaire onkosten, en vooraf
betaalde wissels, en van dat request legt copia in desen tot U.W.Geb. bedieninge niet
alleen, maar ook om U.W.Geb. in staat te stellen dat versoek aldaar nader aan te
dringen op de gronden die daarbij zijn g'allegueert, en die men hoopt dat niet
verwerpelijk sullen bevonden werden, want ik soude niet weten op wat fundament
men de Comp. hieromtrent soude moeten schadeloos helpen stellen, dewijl zij den
geheelen handel afmaakt met de Fransche Comp. en wij niet anders gekogt hebben
als twee vijfde van het geene de Fransche Comp. bij die historie verloren heeft. De
rest is geplundert, hier verkogt, en thans al niet meer te vinden, en het goud, dat
mischien alleen wel een vijfde van het geheel bedragen heeft, is te Londen so dat het
seer onredelijk wesen soude, dat, daar de Franschen meenen fundaments genoeg te
hebben om op de Hollandsche Compagnie te verhalen de geheele schade die haar
door Commandeur Barnet is toegebragt, en dese pro redimenda vetera, die saak
afmaakt voor eene overeengekomene somme, zij die maar twee derde ten uytersten
of liever pas twee vijfde van die buyt hebben gekogt, den last van een accoord souden
moeten dragen dat nopens het geheel getroffen is. Ik meene dat wij tot niets in desen
gehouden zijn, en so men al bij wege van inschikkelijkheyt tot iets mogte komen,
dat egter niemand meer verwagten kan dan dit, dat men de schepen niet tellende drie
vijfde van het contante remboursement, boven de wissels aan de Comp. liet valideeren,
mits deselve daarentegen dan
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ook geen 40 prc.o vragt rekende, en dan kan er de Comp. wel uyt, want de overige
articulen van die twee schepen die niet op vragt gesonden zijn, sullen ook nog al iets
afwerpen, dat voor haar alleen is. Bij het treffen van sodanigen accoord, soude dan
plus minus negen ton voor de uytkeering en vijf ton plus minus voor de wissels
moeten werden afgetrokken van het rendement der thee en porcelijnen, die na
gedagten wel agtien ton halen sullen en het overschot soude dan voor de senders
zijn, waaraf ook eerst en alvorens moet werden afgetrokken de assurantie die in
Engeland is gedaan, en waarvoor ik in verschot ben, de rest vallende in vijftien deelen.
En so de saak op die voet kan worden afgemaakt, gelieve U.W.Geb. maar te caveeren
de rato mijnentwegen en met de Heer Pau en de verdere g'interesseerde het accoord
met de Comp. aan te gaan, - - hoewel die eygentlijk van ons niets competeert - - om
geen moeyte met onse meesters te hebben. De g'interesseerden hier te lande hebben
sig de assurantie van de Heer Bollwerk, schoon wat boven de ordre, egter laten
welgevallen, en die kan dierhalven dan ook op die wijse weder thuys komen.
U.W.Geb. gelieve dog maar eens te considereeren, dat so die beyde schepen eens
gebleven waren, wie soude dan dog een half millioen aan wissels hebben
goedgemaakt; dan soude er geen haan na gekraeyt hebben en wij souden hebben
moeten sien, hoe wij het stelden. Ik hope dat de Comp. onse schade niet begeeren
sal, en also min de derving van een winst, die nog so groot niet valt als het hazard
dat men daarvoor heeft uytgestaan; dog U.W.Geb. weet beter als ik hoe men die
argumenten best kan doen gelden, en wat ressorts de meeste kragt aan die negotiatie
bijsetten kunnen, het welke cum plena aan desselfs dispositie gedefereert blijft.
Niet wetende wat er op mijn voorjarig versoek om ontslag gedisponeert mogte
zijn, hebbe ik eenvoudig daarbij gepersisteert in een aparte missive aan de vergadering
van Seventienen, sonder verder eenige beweging te maken, om dat ik niet weet hoe
het eerste versoek sal opgenomen zijn.
Ik hebbe onlangs van Pels een brief gekregen waarin
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hij mij zijn contentement betuygt over de post die hij heeft: hij moet er ook al eenige
progressen maken, want ik hadde hem 2000 rd.s geleent, die hij thans aflegt, so dat
ik aan sijn fortuyn niet meer twijffele.
Voorts weet ik geen nieuws U.W.Geb. attentie waardig, so dat ik, onder versekering
van mijn respect dese sluyte, mijnen armen swager Vaillant nogmaals aan U.W.Geb.
goedgunstigheyt opdrage en blijve
Welgeboren Heer en Neef!
U.W.Geb. ootmoedige dienaar
(get.) Imhoff.
Batavia, den 5en April 1747.
Ik neme de vrijheyt nogmaals te repeteeren dat ik U.W.Geb. volkomen meester late
over het geene voor mijne susters in Holland nodig wesen mogte, dewijl U.W.Geb.
best weet of het nodig dan niet nodig is. Ik hebbe aan ieder van deselve eene lijfrente
vereert van 500 rd.s capitaal gevende vanden beginne 6 prc.o en voorts bij instervinge
accresceerende so als het loopt en forme de tontine. Ook hebbe ik aan een der kinders
van Vaillant en een van Vander Felts ieder een actie in die tontine gegeven van 250
rd.s capitaal zijnde die classis van onder de 30 jaren, beginnende met 4 prc.o dat wel
een bagatelle is, maar alle baatjes helpen. Komt er nog wat van de Fransche schepen?
Ik blijve nog bij mijn voornemen om het sevende deel van mijne portie aan de voorsz.
kinders gesamentlijk te schenken, en dewijl de ouders hiervan niets weten so gelieve
U.W.Geb. dat sommetje voor haar aan te leggen daar het best gesecureert is; en dan
hebbe ik nog iets voor haar in reserve, hier te lande, so dat, bij Godes begunstiging,
die kinders nog al te regt sullen komen, krijgen zij maar eene opvoeding na behooren,
waarover ik insonderheyt aan Vander Felts geschreven hebbe. Want Vaillant, denke
ik, dat het daaraan niet sal laten ontbreken.
Ik schrijve thans wederom aan den Heer Raadpensionaris over hem, en bidde
U.W.Geb. mijne sollicitatie te appuy-
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eeren dat hij eens sodanig geholpen mag zijn dat subsisteeren kan, rijk sal hij dog
nooyt werden, en dat is hem misschien ook so nodig niet, als hij maar le nécessaire
heeft.
Wat mij betreft ik hadde over twee jaar aan gem. Heer Raadpensionaris versoek
gedaan om met U.W.Geb. te willen overleggen mijne instantie om, na den datum
mijner commissie te werden geconsidereert als Generaal van den Staat, titulair, si
l'on veut, en buyten tel. Dog welk een mal entendu daaronder heeft geverseert, late
ik daar. Zijn WelEd. schijnt aan eenen absenten versoeker niet veel gehoor gegeven
te hebben, schoon ik niet weet, waardoor de hekkens verhangen mogten zijn. Ik weet
dat als het van U.W.Geb. dependeerde denselven mij gaarne daaraan helpen soude,
en hierop sal ik mij gerusten, schoon ook dese eenigste, niemand prejudiceerende,
het land niets kostende beloning voor veele diensten aan de Comp. en door haar ook
aan het land bewesen, mij almede niet te beurt vallen mogte. Ik sal daarom egter,
hope ik, aan mijn pligt voldoen, omtrent de belangen die mij zijn toebetrouwt, en
was U.W.Geb. in de Comp., so soude een ampel geschrift thans overkomende,
behelsende het vervolg op mijne voormaals ingeleverde consideratien sulks nader
aan den dag leggen.

XXV.
Welgeboren Heer en Neef!
(30 September 1747.)
Ik sal ditmaal niet punctueel rescribeeren op U.W.Geb. seer aangename brieven, so
met de Heeren De Beer en van Nimwegen als bij andere scheeps gelegentheden
ontfangen, dan alleenlijk dat de eerstgen. eene reyse doed na China heen en weder,
dat het beste is wat ik hem geven konde, te meer hij vooraf eene reyse na Bantam
heeft gedaan, dat ook al een goed beginsel is, en dewijl hij daardoor menschelijker
wijse al boven water is, en so dese reyse wel afloopt, selfs al een stuyvertje van naam
te voren sal zijn, so hebbe ik hem het geld ge-
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laten mits den ordinairen zee interest, of bodem vrije tot sestien ten hondert, op dat
U.W.Geb. dat capitaaltje a.o aanstaande met thee terug kan krijgen en dan teffens
selfs sien wat het uytgeschoten geld van a.o 1746 tot 1749, wanneer het weer thuys
kan wesen, afgeworpen heeft: zijnde in desen niets gedaan dan het geene aan ieder
een seer gepermitteerd is.
En om U.W.Geb. dit jaar ook te doen participeeren in de thee die op vragt overgaat,
en wel ditmaal direct uyt China ter quantiteyt van vijftien duysend picols à 122½
ieder, dog waarvoor men niet meer als 120 stellen moet; so hebbe ik U.W.Geb. een
vijfde toegelegt in mijn vijfde eener partije, die in compagnie met andere gemengt
is, groot vijf duysend picols, en die met de letters A.A.A. van andere partijen
gedistingueerd sal zijn, so dat alle de vijff duysend picols A.A.A. verkogt zijnde,
een vijfde daarvan aan U.W.Geb. en Mr. Armenault als mijne gemagtigden
competeert, en van dat vijfde deel U.W.Geb. alleen wederom een vijfde, welk vijfde
in China inkoops prijs na gedagten sal lopen op iets meer dan twaalf duysend gulden
dewelke ik voor U.W.Geb. hebbe g'avanceert, en welker remboursement ik versoeke
om de minste moeyte, maar ginter te willen doen; dog het precise van dat bedragen
sal ik eerst kunnen melden met onse theeof naschepen, schoon ik gisse dat het niet
veel boven of onder die prijs sal lopen, om dat wij redelijk vroeg onse commissie na
China hebben gegeven, uyt vreese voor verduuring van dies prijs aldaar, doordien
er wel twaalf schepen van andere naties buyten onse vijf in China zijn, om thee te
kopen. Dus sal U.W.Geb. het hazard van dese twaalf duysend gulden, inkoops prijs,
plus minus lopen, en daarentegen ook het hazard van de rendementen dier twee
hondert picols, of liever na aftrek van 41 prc.o voor de Comp., het rendement van
een hondert en vijftien picols, - - want de bedienden van het huys weten er ook altijdt
nog nieuwigheden op te vinden - - zijnde à 120 het picol 13800 en dus soude
de thee al seer laag moeten lopen, so U.W.Geb. hierbij geen voordeel hadde, schoon
U.W.Geb. ook hadde moeten betalen een jaar interest voor het verschot van 't geld,
van Juny
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1747 tot Juny 1748 dat het apparent eerst in Holland gerembourseerd kan werden,
dat nu niet noodig is, dewijl ik gelegentheyd gevonden hebbe om dese remise na
China te doen sonder mijne schade, en dus noteere ik dit maar om U.W.Geb. de
goede rekening daaraf te vertonen, want dan soude het remboursement volgens
Indische interesten à vier en een half prc.o dat de minste is, anders ses, twaalf duysend
vijf honderd en veertig guldens bedragen sonder de assurantie te rekenen en dat
U.W.Geb. dan nog nu zijn geld wagten moet tien maanden eer het weder inkomt:
dus kan men rekenen dat de thee een gulden het moet gelden eer men sonder
verlies is, en wat zij daarboven haalt is winst.
Men heeft onlangs aan de Compagnie voorgestelt, om het uytsenden van silver
voor eene recognitie van 3⅛ ten honderd, aan ieder een te permitteeren, om die
penningen hier in Indien te mogen doen circuleeren, so men wil, in den
gepermitteerden handel, dan wel aanstonds, of vervolgens weder te laten overgaan
na Nederland, tzij in wissels of in goud, dat men ten dien eynde in China kan doen
inkopen, of in diamanten, waarvan de Engelschen tot nog toe de negotie genoegsaam
alleen hebben gehad, dan wel eyndelijk in zijde, Chineesche, die men, somtijdts hier,
somtijdts in China kan inkopen dat er een winstje op valt.
Als het selve g'accordeert werd rade ik U.W.Geb. en zijne goede vrienden op ieder
schip van 150 voet van de nieuwe charter te geven de waarde van twee of drie duysend
gulden, of meer na dat U.W.Geb. goed vind, en na proportie op die van 136 voet wat
minder dewijl de eerste het winnen in deugd en zeylagie van de laastgen. en dat geld
te adresseeren aan heeren commissarissen van de Bank van Leening die teffens
publique volmagten zijn; vide hare instellinge in desen gesloten met ordre, om dat
geld op bodemvrij te employeeren twee jaren, en vervolgens op de best voeglijkste
wijse te remitteeren, so veel de occasie voorkomt in thee op vragt tot so veel
rijxdaalders inkoops de picol, als U.W.Geb. denkt dat de thee stuyvers per pond in
Holland halen sal, of so het veel duurder hier is, want iets meer kan het nog lijden,
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dan liever op wissel te tellen, dewijl het verlies van circa agt ten hondert bij die
telling, in de onsekere oorlogstijden niet meer is als eene ordinaire assurantie, en
U.W.Geb. dan zijn geld krijgt na de verkoping van het najaar, en anders als het in
thee overgaat, eerst na de verkoping van het voorjaar.
Aan het besteeden van het geld in goud, zijde, of diamanten durve ik U.W.Geb.
voor eerst niet raden, om dat tot het laaste een groter kennisse gehoort dan men hier
doorgaans onder de menschen vind, en het eerste en tweede gisse ik, dat, sodra de
permissie daartoe komt, wel door so veel andere sal gekosen werden, dat er geen vet
op sitten sal.
Ik rade die publique volmagten aan, om dat men deselve zijne saken met gerustheyt
betrouwen kan, daar particuliere gemagtigden hier dikwijls ontvallen, of door vertrek
buyten staat raken tot het uytvoeren harer commissies: leve ik so lange, so sal ik er
selfs wel het oog op houden, dewijl ik dog nu eerst weder nader sal moeten
solliciteeren om mijn ontslag, waarover hierna met meerder omstandigheyt mijne
gedagten sal verklaren als onse schepen vertrekken, welker voorloper dese is.
Nog een saak presseert na mijn begrip en daarom moet die hier nog aangehaald
werden: ik meene de swarigheden bij de Comp. gemaakt over de betaling van de
thee op vragt a.o 1746 in Nederland aangebragt, die ik gaarne bekennen wil dat mij
onverwagt voorquamen, en waaruyt ik afneme dat men niet altoos so genereus weder
behandelt werd, als men wel andere behandeld; dog, om er niet meer van te seggen,
inhaerere ik eeniglijk het overgesondene request en de motiven daarbij aangehaald,
en versoeke U.W.Ed. seer instantelijk die saak maar na de billijkheyt te tracteeren,
en des noods aan arbitres te stellen, so de Comp. daartoe genegen is, of wel aan de
uytspraak van het Hoff, so de Comp. dat beter behaagd, sonder veel procedeerens,
dewijl dat niet wel voegen soude terwijl ik haar nog diene, hoewel ik daarom niet
sal nalaten mijnen pligt te volbrengen, want ik denke, dat alwie de oversenders der
thee opvragt met de twee gerestitueerde schepen, als particuliere koop-
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lieden considereert, die in eene gepermitteerde saak haar geld op eene gepermitteerde
wijse wagen, om daarmede een gepermitteert voordeel te doen, deselve ook niet sal
condemneeren om deel te nemen in het contract dat de Comp. met de fansche heeft
aangegaan, en dat de Comp. niet meer kan praetendeeren van het procedido van de
thee en de porcelijnen, dan de ordinaire percentos en de verschotene wissels, des
noods met den interest van dien, van de betaling af tot de verkooping der ladingen
toe, dewijl dat empechement buyten schuld van de Comp. gecauseert zijnde haar
ook niet te wijten is.
En dewijl de Compagnie en ik tot den anderen thans sulke relatiën niet hebbe als
in vorige tijden, want zij geeft mij voor alle mijne moeyte nog so veel niet aan gagie
kostgeld en emolumenten, die te samen pas dertig duysend gulden bedragen, of ik
moet er nog bij inschieten van het mijne; daar men in vorige tijden die fransche
schepen wel uyt het ampt halen konde, so hope ik ook dat zij met mij niet
marchandeeren sal als met degeene van dewelke zij rekent dat alles winst is wat zij
krijgt.
Ik hebbe den nieuwen Heer burgemeester van Castricum een briefje geschreven
om hem te feliciteeren, en hope daaraan niet qualijk te hebben gedaan want wat mij
aangaat, ik vinde doorgaans seer weynig repugnance bij mij selfs om de minste te
wesen in alles wat met de welvoeglijkheyt eenigsints overeen komt en vrij is van
bassesse of laffhartigheyt, en wat dien Heer betreft, wil ik niet hopen dat hij, thans
in eene mij veel gunstiger familie overgegaan zijnde, de vorige partije van A.V. so
sterk nu meer trekken sal, dewijl een so aanhoudend indifferent en gematigt gedrag
als ik nu so lange hier gehouden hebbe omtrend denselven, een ieder wel behoort te
overtuygen dat ik niet als verweerender wijse ooyt in desen hebbe g'ageert tsedert
dat berugte voorval. Ik versoeke U.W.Geb. en Mevrouw Boreel, die ik mij nog
erinnere dat wel eer met mij over dese affaires sprak, en die, nevens U.W.Geb. selfs,
mijne getuygen kunnen zijn, dat ik bij mijn aanwesen meer dan eens geregretteert
hebbe het geluk niet te hebben met den doenmaligen Heer ontfanger Geelvink
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nader kennisse te mogen maken, mij thans te willen helpen om in de geest van desen
apparenten bewindhebber van de Oost wel te zijn en te bewerken dat zijn WelEd.
mij justitie doe in het oordeelen over mijne sentimenten, want gelijk U.W.Geb.
doenmaals reeds goede vrienden waren, so twijffele ik niet of zij sullen nu ook nog
in die termen verseeren, en ik wensche niet meer als op dien voet te kunnen zijn met
alle menschen, dewijl ik het tegendeel gants onaangenaam en so lastig als het podagra
in 's menschen leven vinde.
Ik sal tragten met de volgende schepen de verlorene en andere vogels weder te
remplaceeren, dewijl dese te vroeg in de koude sal komen om eenige in 't leven te
houden. Uyt het vorenstaande siet U.W.Geb. teffens wat voor mijne rekening in
Nederland te wagten is namelijk vier vijfde of agthonderd van de duysend picols
thee die een vijfde zijn van de vijfduysend L.a A.A.A. die met de Chinase Retour
schepen op vragt staan overtekomen. Anders is van mij dit jaar ginter niets te wagten,
het welke bij provisie diend tot advis, als mede dat ik niets tot U.W.Geb. laste sal
trekken, dewijl ik sie dat sulks maar nodelose moeyte geeft, en ook niet voordeelig
is.
Pels is tot mijn leetwesen overleden, de Comp. verliest er aan en ik ook, want het
is beklaaglijk met wat subjecten men hier werken moet en dus dubbeld te regretteeren
als men van de weynige goede nog moet missen.
Dog hierover segge ik weleens meer bij andere convenientie en ondertussen
versekere ik Mevrouw Boreel van mijn aanhoudend respect, embrasseere de jonge
luyden en blijve van U.W.Geb. de seer onderdanige en verpligte dienaar.
(get.) Imhoff.
Batavia, Ult.o September 1747.

XXVI.
Welgeboren Heer en Neef!
(15 January 1748.)
tSedert mijne voorgaande van ult.o September, met ons

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 50

410
eerste schip Diemen afgegaan, hebbe ik wederom ontfangen U.W.Geb. seer
aangename van den 27 April en daarbij met verwondering vernomen het onverwagte
nieuws der invasie van de Franschen in Staats-Vlaanderen, en dat van den Stadhouder:
het eene en andere verdubbeld onse impatientie na het vervolg van dat importante
nieuws en ik hadde bijna so lange gewagt tot dat het inquam om U.W.Geb. te
schrijven, terwijl wij onse vijf naschepen die de laaste zijn en waarvan thans de
tweede vertrekt een voor een van hier depecheeren, was ik niet al te seer verlangende
om U.W.Geb. so veel ik immers kan te onderhouden, om U.W.Geb. de opregtste
gevoelens mijner onveranderlijke genegentheyt in dese omstandigheden uyt te drukken
en hoeseer ik van den Hemel wensche en bidde dat die wonderlijke en onverwagte
revolutie aan U.W.Geb. huys niet nadeelig mag wesen: was ik nu in Amsterdam voor
een uurtje, U.W.Geb. soude mij ten minsten eene audientie van een half uur moeten
accordeeren! Maar die wensch is ijdel, tenminsten voor als nog, en ik durve selfs
niet eens ondernemen mij over mijn ontslag of continuatie te verklaren, voor de
laatste schepen om inmiddels te horen hoe dat grote werk nog tot effenheyt gekomen
sal zijn; denkende inmiddels egter dat die geene voor als nog niet aan de slegtste
koop zijn, die niet al te seer van nabij hebben behoeven te sien eene so gevaarlijke
Staatswisselinge, die ik hope dat ten beste van het gemeen mag uytvallen.
Wij zijn hier besig om ons in postuur van defensie te stellen - - want offensie denke
ik dat vooreerst nog ons werk niet sal zijn - - maar met dit alles wensche ik wel
voornamentlijk dat als het oorlog werd onse vijanden om ons niet denken mogen en
dat sal ons verre het beste zijn.
Om ondertussen ook niet stil te sitten in onse eygene saak, die van de bewuste
Fransche schepen, waarin ik so groten interest hebbe, en dewelke volgens de
ontfangene berigten met het Casteel van Tilburg wel so verre in Nederland gepasseerd
is dat men het geld van de thee op vragt a.o 1746 overgesonden in Mey 1747 stond
te betalen, dog waarop men integendeel eene wonderlijke
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rekening gemaakt en herwaarts gesonden heeft met ordre om aan de Comp. door de
g'interesseerden alhier te doen restitueeren het meerder gedebourseerde door de
Comp. dan zij van die scheepsladingen gemaakt heeft, so hebbe ik de eere U.W.Geb.
hiernevens aan te bieden de papieren daartoe specteerende met het nader versoek dat
daartegen door de g'interesseerden hier is gedaan en een brief die ik daarover
geschreven hebbe aan de Heeren Van Citters, voogden over de kinderen van wijlen
mevrouw Huysman, en uyt dien hoofde mede g'interesseerdens, waarbij U.W.Geb.
ook sal komen te blijken dat men die Heeren op sekere bepaling ook gequalificeert
heeft om die saak met de Comp.e in der minne af te maken, en dewijl ik denke dat
dese weg altijdt de gemakkelijkste en de beste is, so hebbe ik ook daartoe selfs bij
de Seventienen instantie gedaan bij de brief, waarvan copia desen verseld en ik hope
dat dit so wel sal wesen van U.W.Geb. approbatie als dat ik in eventum die papieren
ook sende aan Z.H. om of het nodig was bij den souvereyn met dese saak te komen,
want zij is van te veel aangelegentheyt om deselve so gemakkelijk te laten drijven,
en het laaste diend maar tot praecautie.
Ik onderstelle dat de saak nog deselfde sal zijn op de komste van dese papieren,
en dat de Heeren van het bewind op ons jongst overgesonden request aan de
Seventienen nog niets sullen gedisponeert hebben, afwagtende wat men seggen sal
op de herwaarts gesondene rekening; ten minsten dat hope ik en ik bidde U.W.Geb.
vooral ophoede te zijn dat men bij den souvereyn sub en obreptif niet kome te
impetreeren eene nadeelige resolutie op dat sujet, het welke ik wel niet verwagte van
de heer Hartmann als mijn vriend nog immer zijnde so ik hope, maar het geene egter,
door eenige ongunstige gevoelens van andere hem somtijdts niet mogelijk soude zijn
af te weeren.
En als ik U.W.Geb. mogte versoeken met de Heeren Van Citters hieromtrent
communicatief te willen gaan, en haar te animeeren om tot afdoening dier sake eenige
efforts te doen, want als het eenigsints bij komt is het beter met sulke dingen niet
langer te wagten, dog ik
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moet egter als de grootste g'interesseerde aan U.W.Ed. betuygen, dat so de Comp.
niet ten minsten nog drie maal honderd duysend gulden gelieft uyt te keeren, en dat
van haar niet te obtineeren is voor alle de vijftien portien ofte twintig duysend guldens
voor ieder portie, dat ik dan veel liever de saak in statu gehouden soude sien, want
dan oordeele ik het der moeyte wel waardig te zijn, om selfs daarom over te komen,
en de saak dan nader aan te binden, dewijl het wel waar is dat wij hier nog voordeel
gehad hebben op het derde schip en dies lading, maar ook teffens waar is dat dit niet
vergeleken kan werden bij het hazard dat wij gelopen hebben om vijf ton aan wissels
te betalen sonder iets daarvoor te krijgen, en dus die winsten hier gevallen niet
toereykende zijn om ons daaromtrent te dedommageeren.
Ik hope de eere te hebben U.W.Geb. nader te onderhouden met het derde, vierde
en vijfde schip, dat het Huys ten Duyne voor Zeeland, de Batavier voor Amsterdam,
en de Anna weder voor Zeeland sal zijn, en blijve inmiddels met respect
Welgeboren Heer en Neef!
U.W.Geb. ootmoedige dienaar
(get.) Imhoff.
Batavia, 15 January 1748.

XXVII.
Welgeboren Heer en Neef!
(2 April 1748.)
Tot mijn leedweesen hebben de Amsterdamsche paaschschepen mij niet een briefje
van U.W.Ed. Gestr. toegebragt tsedert dat van April, waerop ik reeds g'antwoord
hebbe; mijn verlangen is dan te groter, om te horen hoe U.W.Geb. het stelt en hoe
het ginter gesteld is, hier is geen nieuws van importantie; de vijfde portie thee, die
U.W.Geb. bekomt, verdeelt over vijf schepen, uyt een vijfde, dat ik gehad hebbe, en
waarvan ik de vier vijfde
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getransporteert hebbe aan de Heer Van der Hoop alhier, onder het merk A.A.A.
bedraagt inkoops in China met de onkosten rd.s 6 35⅝ of vijftien duysend twee
hondert en vijf guldens en thien St.s dewelke versoeke aan mijne rekening goed te
doen, mij leed zijnde dat de thee dit jaar wat duur is gevallen in China, dog het is
goede zoort, so ik hore, namentlijk dese parthije van A.A.A. en de beste, die aan de
markt komen sal, sodat ik niet twijffele of deselve sal zijn geld wel halen. Ik hebbe
er ook nog een vijftiende in, in de geheele partij, dog het montant van dien moet
herwaarts komen.
De heer De Beer werd dagelijks uyt China terug verwagt.
Ik hebbe d'Eere met respect te zijn
van U.W.Geb. de seer opregte
Dienaer.
Batavia, den 2den April 1748.

(Onderschrift onder het duplicaat van 2 April 1748.)
(22 Mei 1748.)
Met de Batavier is het origineele afgegaan van dit duplicaat, hetwelke nu volgt met
het laaste retourschip Anna. De Heer De Beer is tsedert uyt China gereverteert, dog
dewijl hij aanstonds weder een reysje gekregen heeft na Manilha, waarvan hij in de
maand November terug kan zijn, en dus nog vroeg genoeg om het geld dan over te
maken, so hebbe ik hem het sommetje dat hij van U.W.Geb. heeft nog laten houden
voor een redelijke bodemvrij op nieuw, waarvan U.W.Geb. in der tijdt nader bedeeling
sal geschieden: Zijn Ed. draagt sig bij continuatie als een officier, waardig U.W.Geb.
recommandatie. Geen Amsterdamsche schepen zijn tot hiertoe g'arriveerd, dus ik
ook nog gedestitueert blijve van U.W.Geb. schrijven, dat binnen korten hope te
erlangen, dewijl ik meer dan anders in deze omstandigheyt daarna verlangende ben,
zijnde hier anders alles nog wel en de Engelschen thans met 9 schepen van oorlog
en vier andere op de
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Cust Chormandel kruyssende buyten twee oorlogschepen op Mallabaar, verwagtende
nog twintig meer uyt Europa, om de franschen die bijna geen een schip hier meer in
zee hebben op het lijf te komen; midden onder dese grote krijgstoerustingen sukkelen
wij nog al voort met enkelde scheepjes en soeken door te slippen so wij maar kunnen,
sonder so seer te brilleeren, dat ons ook geraden is.
U.W.Geb. Gehoorsame en onderanige dienaer
(get.) Imhoff.
22 Mey 1748.

XXVIII.
Welgeboren Heer en Neef!
(5 April 1749.)
Geene nadere brieven van U.W.Geb. hebbende dan die van 20 December 1747, so
doen mij de fatale tijdingen van de troublen binnen 's lands nog meer ongerust zijn
als bevorens over den welstand van U.W.Geb. persoon en huys, die ik God beveele
in dese calamiteuse tijden, dat men niet sonder schrik aan Neerland gedenken kan.
Welk een aanhoudend en van trap tot trap verswarend oordeel over die republique!
Wij hebben vooraf gehad de droevige uytwerkselen van een langjarig verval der
saken in die grote beroerte van het jaar 1740; maar als ik mij de connexie der
gebeurtenissen te binnen brenge tsedert die tijdt, dan kan ik als radeloos werden,
vreesende veel meer dan hopende, en weynig beterschap daarin siende, door dien
mij alles even seer benepen en difficiel voorkomt om er goed garen van te spinnen;
want draden te breken en weder aan den anderen te knopen dat geeft pluysig linnen
bij de wever, en egter so schijnt het dat men over die kam sal geschoren worden.
In dese ongerustheyt heeft mij Armenault egter nog geconsoleert met in de zijne
te melden dat U.W.Ed. welvarend was maar seer g'occupeert, gelijk ik wel denken
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kan. Ik hope dat sig alles ten beste sal hebben geschikt.
Hier manqueeren nog ses of acht van de somer schepen en wij hebben selfs nog
geen directe tijding van den Staat of de Compagnie, dat er een stilstand van wapenen
getroffen is nu bijna een jaar geleden, sodat onse correspondenties ook niet seer exact
zijn in de publique saken het welke, na gedagten aan het uytblijven van die schepen
te wijten is.
Ik hebbe de vrijheyt gebruykt U.W.Ed. jongst te adresseeren de sestien kasjes
Japans lak-werk voor de princes met het slot van Capelle en dat geschied nu weder
met Lekkerland, die voor Zeeland repatrieert onder couvert vande Heer Maartens,
kieser en cassier van de Comp. Ik hebbe U.W.Geb. met die moeyte beladen met een
goed oogmerk en hope dat het selve U.W.Geb. niet sal hebben mishaagt.
tSedert heeft de Heer de Beer zijn gelt afgelegt dat nu reeds van twee duysend
gulden g'accresceert is op f 3480. - en dus konde ik het wel ditmaal remitteeren,
schoon niet door het Canaal van de Comp., dewijl die geen wissels ditmaal ontfangt;
maar bedenkende dat er apparent occasie sal zijn om het verlies van vijf tot agt ten
honderd, dat daarop anders soude vallen voor te komen met het aanleggen van die
somme in thee op vragt, waarop ten minsten geen verlies sal vallen so ik hope, schoon
de winst ook niet veel mogte wesen bij dalinge van de prijzen in Nederland, so hebbe
ik best gedagt het selve daartoe nog aan te houden, sullende also de voorsz. f 3480.
- Gode gelievende in het najaar van hier gaan onder de ordinaire thee op vragt, en
dus krijgt U.W.Geb. dat capitaal van f 2000. -, so ik hope, met een capitaal avans
weder in handen in de maand Mey 1751 of in vijf jaar tijdts, waarvoor egter vier
maal een hazard ter zee gelopen is van Europa naar Batavia te rekenen op vier ten
honderd; van Batavia na China heen en weder dat men op vier pr. cento ook stellen
kan; even so veel van Batavia na Manilha heen en weder, en dan nog eens de
thuysreyse op vier per cento, of tesamen sestien ten honderd, so dat het in vijf jaren
egter nog een schone interest is van sestien ten honderd jaarlijks,
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hoewel hierbij ook moet aangemerkt werden, dat eensdeels dit geld ook al op de
voordeeligste wijze is aangelegt geworden en dat men so veel onmogelijk soude
kunnen maken in andere gevallen, en ten anderen dat men hier het hazard van de
reysen binnen 's lands wel lopen moet selfs, dewijl hier geen assuradeurs zijn. Ik
verlange te horen hoe de rekening sal wesen uytgekomen met de thee op vragt in 't
najaar 1747 van hier afgegaan. Die partye kost U.W.Geb. een gulden het pond, door
malkander, afgetrokken de 40 ten hondert voor de Compagnie: die van hier gaat sal
so veel niet kosten dog ook op de eerste denke ik dat nog goede winst vallen sal
dewijl er goede thee onder is.
Ik hebbe dit jaar niets gedaan in de thee als dat weynige van de Japanse, dog andere
hebben dat waargenomen en sullen apparent ook nog al wel daarbij varen. Nogtans
gelove ik dat de nu ophanden komende versending in het najaar 1749 wel de laaste
wesen sal die er sonder schade afkomt, want de Engelschen meenen alleen met twaalf
schepen dit jaar in China te komen en dan gaan er apparent nog ten minsten agt na
huys van andere natien alle met thee, so dat ik niet weet waar die whare nog belanden
sal.
Ik sluyte dese en blijve met veel respect
Welgeboren Heer en Neef!
U.W.Geb. gehoorsame dienaar
(get.) Imhoff.
Batavia, 5 April 1749.

XXIX.
Welgeboren Heer en Neef!
(25 Mei 1749.)
Met sonderlinge aandoening hadde ik reeds voorden ontfangst van U.W.Geb. missive
sub dato 15 October 1748
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uyt de publique nouvelles gesien het geene U.W.Geb. getroffen heeft onder die grote
revolutie in de regeering tot Amsterdam, en mijne eerste wenschen waren in die drift,
hadde ik in Holland geweest! Maar alles is Gods schikking, en schoon die ons op
dien tijdt duyster en onaangenaam voorkomt, so is dog het gevolg meenigmaal
heylsaem boven verwagting. En ook, hadde ik er al geweest, wat soude ik uytgevoert
hebben? Niets apparent; maar ik dagte bij mij selfs, schoon ik so overtollig tederhartig
niet ben om alles te beklagen wat in de waereld onder de naam van ongeval voorkomt,
hadde ik egter in dit wel wat verandering willen hebben. Ik kenne de kaert niet van
verre, en daarom was ik over dese en geene nieuwe, of oud maak nieuw verwondert,
en U.W.Geb. begrijpt wel dat de naam van de suure swager mij niet extra verheugde
onder deselve, omdat ik om de hubse neef denkende, so kort bevoren gesuccedeert
aan swagers swager, daaruyt wat suspitie quam op te vatten, dewijl U.W.Geb. weet
dat Cato mij niet gunstig is, schoon ik hem nooyt een steen in de weg hebbe gelegt,
en hij, so hij iets rabatteeren konde van zijne oud-ministerlijke fierteyt de partij so
hard niet hadde moeten trekken, daar men weet dat ik deselve so hard niet getrokken
hebbe. Nu, dat is tot daartoe. God geve dat de gisting in de steeden nu eenmaal gedaan
mag wesen en dat de vreede van buyten ook mag bewerken den vreede van binnen.
Ik sie met veel genoegen dat U.W.Geb. content is over het senden van de thee, als
de prijzen maar uytkomen sal het wel rendeeren, maar ik ben bedugt dat het tot niet
sal lopen met die whaar, dewijl de Engelschen met twaalf schepen dit jaar in China
sullen komen, en dus in alles wel twaalf millioen ponden thee van daar en van hier
sullen werden vervoert na Europa, dog als het waar is dat de Engelschen voorgeven,
namentlijk dat Groot Brittannien en Ierland met de Colonien alleen wel ses millioenen
ponden consumeeren kan, dan sal het sig mischien voor dat jaar nog staande kunnen
houden, en daarom sal ik na gedagten so er occasie voorkomt weder sulk een partijtje
als het vorige maar vrij wat beter koop denke ik, voor U.W.Edg. aanleggen, om in
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de vroegsomer in Holland te kunnen zijn, want so lange de Engelsche so veel opinie
hebben vande saak denke ik dat er geen verlies op vallen sal, en ik twijffele niet of
zij sullen die bladeren in China selfs dit jaar wel 50 prc.o duurder betalen als wij hier.
Ik ben niet gelukkig in de kanssen, en daarom sal ik, so U.W.Geb. het ook soo
goed vind mijn geld liefst in andere fondsen voortaan sien aanleggen als in de
Loterijen, en liever nog wat hazardeeren in Engeland tot dat men siet wat keer de
saken nemen in Holland, want het komt mij voor dat die regeerings forme de
bestendigste is, en avantages heeft boven alle andere die mij bekend zijn. Wil
U.W.Geb. reciproque hier in Indien wat aanleggen, ik refereere mij tot het reeds
geschrevene, en verwagte U.W.Geb. ordres, want zijt versekert, waarde Neef! dat
ik altoos sal blijven de selfde en erkennen de distinctie waarmede U.W.Geb. mij
gehonoreert heeft.
Dog wat mijn thuys komste aanbelangt, ben ik nog geheel in het onsekere en het
is so problematicq wat in dese omstandigheden het beste is, dat ik het aan Zijn
Hoogheyt geheel en al hebbe overgegeven om daaromtrent te ordonneeren wat hem
behagen sal, dewijl er hier sekerlijk zijn die wel eens ook aan de beurt wilden wesen,
en dat is niet te verwonderen. Andre die mij liefst houden wilden, en ginter sullen
misschien de sentimenten ook niet eensluydende zijn over mijne absentie of presentie.
So dat ik gedogt hebbe in desen niet te moeten wurmen, of tegen de Voorsienigheyt
aan somtijdts ijdelijk mijn concept plaats te geven, maar ik hebbe het in medio gestelt,
God biddende dat hij den prins wil inspireeren het beste in alle opsigten.
Nouvelles van hier wete ik niet, en daarom eyndige ik, met versekering van mijn
respect aan Mevrouw en de familie, volhardende opregtelijk Welgeb. Heer en neef
U.W.Geb. onderdanige dienaar.
(get.) Nonignotus.
Batavia, 25 Mey 1749.
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XXX.
Welgeboren Heer en Neef!
(20 September 1749.)
Schipper la Voy1), die met Spaanderwout over Ceylon repatrieert, als zijnde het beste
dat hij ditmaal konde krijgen, heeft mij U.W.Geb. aangename van den 3en Januari
deses jaars wel toegebragt, waarbij ik als het voornaamste goede nieuws vinde
U.W.Geb. en families goeden welstand en desselfs toenemend verlangen na mijn
retour, op welk laaste ik thans niets seggen kan also het mij voorkomt dat de tijdts
omstandigheden sig daarna schikken om sulks meer en meer te doen afhangen van
's princen intentie omtrent mij, aan wien ik reeds in 't vorige jaar eene vrije dispositie
over mijn persoon gelaten hebbe, denkende, of ten minsten hopende, dat dit het beste
sal zijn in dese grote omwentelinge van saken, die ik, wat U.W.Geb. betreft, al bereids
over eenigen tijdt niet geheel met stilswijgen hebbe gepasseerd, dog het is seker dat
intercessien van verre bijna gants kragteloos zijn, als zij komen van menschen, die
selfs van nabij niet veel in te brengen hebben. Maar het kan egter gelden wat het wil
en niet beletten dat men daarin toont zijne opregte vriendschap en wensch om genoten
diensten met wederdiensten te erkennen en op dat sujet durf ik U.W.Geb. gerust
stellen. Ik hebbe tsedert Zijn Hooght.s verheffing dewelke denselven mij seer gratieux
heeft gecommuniceert, nog geen nader bescheyd van 't hoff, selfs hore ik niets van
mijn patent als generaal van de Infanterie en op wat voet Zijn Hooght.s oppergezag
over onse maatschappije gereguleert sal werden, so dat men, in so groten eloignement
van de affaires in Europa als het mijne, alles bijna radender wijse doen moet, dat ligt
abuysen verwekken kan, die in het politique wel dienden vermijd te werden.
Ik hore met leetwesen, dat de prijsen van de thee sodanig gedaalt zijn dat U.W.Geb.
apparent niet veel

1) De spelling is onzeker.
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winst sal hebben gehad op het gesondene over twee jaar. Aan de grote Equipagien
die Engelland selfs dit jaar nog doed op China, hadde ik gedacht dat de thee sig nog
doenmaal soude gesouteneert hebben, maar nu gelove ik dat het beste sal zijn dat
spel voor een paar jaar aan te sien en laten de Compagnieen, die ruymer beursen
hebben, malkander eerst daaruyt varen, totdat men siet hoe het afloopt. Onbegrijpelijk
is het ondertussen, dat die van onse natie so veel swarigheyt heeft gevonden in het
senden van particulier silver na Indien; dat was dog nu regt van pas gekomen om er
de Competiteuren uyt te varen. In de negotie is niets so bestendig of men moet na
tijdts gelegentheyt de mesures veranderen; dat goed geweest is op die tijdt als het
voorgestelt werd, kan naderhand wel quaad werden. So is het vice versa met dit point,
dat eerst voor de Comp.e schadelijk was, maar na dien tijdt voordeelig geworden is;
maar dit wenden over en weder en slag-boegen waartenemen of van het minste
kenteren van de stroom sig te bedienen is so gemakkelijk niet als het ten anker leggen
als de wind tegen loopt en te wagten tot dat hij weder goed waeyt.
Onsen vrind Nimwegen is so sober gesteld geweest doe hij in het laaste van Mey
andermaal uyt sensatie na China ging, dat ik twijffele of hij wel weder thuys komt.
Capt. Betting vaart over China thuys; hij is misschien bij U.W.Geb. so seer niet
bekent om dat op Vriesland staat, maar geen quaad officier; un peu trop d'amour
propre, dat ik hope door den tijdt wel wat te sullen overgaan. Mole is eer thuys hope
ik als dese aan handen komt, en De Beer is na Manilha andermaal; van Rheden naar
Japan. Ik verwagte met de Vreede meer officieren van het land.
Voor het overige recommandeere ik mij steeds in U.W.Geb. goede gedagten en
vriendschap, terwijl ik opregt blijve
Welgeboren Heer en Neef
U.W.Geb. ootmoedige dienaar
(get.) Imhoff.
Batavia, 20 September 1749.
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XXXI.
Welgeboren Heer en Neef!
De bestellinge vande ingesloten neme ik de vrijheyt van U.W.Geb. te versoeken. Ik
hebbe reeds in eenige vorige mentie van U.W.Geb. gemaakt en daarom sulks in dese
niet willen repeteeren het welke verhope dat van U.W.Geb. approbatie zal zijn. Met
de laaste schepen uyt Holland vertrokken hebbe van U.W.Geb. geen schrijven, dog
hore van Armenault dat alle welvarende zijn en Mevrouw Pels de Oude overleden
is, dat sekerlijk wat besigheden in de familie sal verschaft hebben.
Mevrouwe Boreel vind hier mijn respect en danksegging voor de gegevene
communicatien van het voorvallende. Ik hope dat Haar Welgeb. mij de aangenaamheyt
dier correspondentie niet sal onthouden.
Voor het overige blijve ik met alle agting
Welgeboren Heer en Neef!
U.W.Geb. ootmoedige dienaar
(get.) Imhoff.
Batavia, 24 September 1749.

XXXII-XXXIV.
Levenseinde. 1750.
XXXI.
Welgeboren Heer en Neef!
(28 Januari 1750.)
Ik hebbe nog geen brief van U.W.Geb. ontfangen van het voorjaar 1749, en werde
ondertussen meenigmaal ontrust door allerlije malle tijdingen, daar de couranten
selfs niet vrij van zijn, dan eens van verhuysingen na Engelland, dan weder van
reysen na Geneve en andere
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plaatsen en wat dies meer is, dog mijn spreekwoort is altijdt vol tempo e con la palha
se maturano le nespole; een weynig patientie kan veel tegenspoeden overwinnen.
Belangende mijne thuys komste hore ik nog niets dat daarna gelijkt, en eene
voorgewende noodsakelijkheyt van mijn langer verblijf in dit ampt, so anders Gode
behaagt, mij, die nu tsedert een maand aan dyssenterie en hemorrhoiden sterk
laboreere, langer in het land der levendigen te laten blijven konde wel tot een bequaam
middel werden om mij niet so nabij te brengen, het welke ik egter almede den tijdt
bevelen moet, of liever overgeve aan de Heylige en goede Voorsienigheyt, die
daaromtrent wel de schikkingen sal maken, so ik wensche, dewelke het meeste zijn
overeenkomende met desselfs Goddelijke en genadige bestellingen en oogmerken,
waaraan ik mij in den groten uytdeeler der goede gaven die van boven komen
ootmoedig soeke te onderwerpen, hebbende le pour et contre eenigsints overwogen,
en gebalanceert, en bij slot van rekening, grace à Dieu, bevonden, dat het al te maal
ijdelheyt is en quellinge des geestes.
Ik verwagte met de paas-schepen van U.W.Geb. eenig admiraliteyts nieuws te
horen, en vooral wenschte ik dat U.W.Geb. nu so goeden vriend was met den
representant als ik het vermaak gehad hebbe te sien bij mijn aanwesen. Men segt
hier dat Zijn Excell.tie ook in de Comp.e den prins sal vervangen, maar ik kan mij dat
niet verbeelden pour des raisons à moy connues.
Een weynig thee en een stukje fijn cattoen hebbe ik aan Armenault ter bestellinge
gesonden voor Mevrouw Boreel; hij sal wat atchiar en vogelnesjes daarbij doen, na
mate dat die articulen goed overkomen; met de theeschepen hope ik mij selfs van
mijn pligt te quyten aan Haar Welgeb., ondertussen versoeke ik dat de versekeringen
van mijn respect mogen g'accepteert werden daar, en bij de verdere familie.
Ook sal ik met de theeschepen een rekening toezenden van het geld van De Beer
en U.W.Geb. vijfde in de jongst geremitteerde thee die ik denke dat zijn geld wel
halen.
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Ondertussen besluyte ik dese met opregte versekering dat ik steeds ben en blijve
Welgeboren Heer en Neef!
U.W.Geb. ootmoedige dienaar
(get.) Imhoff.
Batavia, 28 Januari 1750.
Ingesloten bijlage:
De Heer Jacob Boreel Jansz.
C.t

D.
October 1749
rd.s 1551.2
wegens Zijn Ed.
vijfde in de thee dit
jaar van Batavia
gesonden kostende
inkoops rd.s
7755.12 dus voor
desselfs aandeel
_____

wegens het
rd.s 1450 ...
ontfangene van
Capt. de Beer in
voldoening van Zijn
obl. dato 22 January
1746 en opgelopene
interessen groot f
2500
February 1750
101.2
saldo so veel zijn
Welgeb. geliefte te
betalen aan J.B.J. en
D.A. tegen 48 p.s de
rd.s
_____
rd.s 1551.2

XXXIII.
De Heeren mijne Gemagtigden tot Amsterdam.
Welgeboren Heer en Neef en Mijn Heer!
(28 Januari 1750.)
Dewijl ik nog geen formeele rekening van U.W.Ed.Geb.
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ontfangen hebbe en die apparent met de paas-schepen eerst te gemoet moet sien van
de administratie mijner affaires in het jaar 1748 en begin van 1749, nevens de notitie
der effecten van mij in Holland en Engelland uytstaande en onder U.W.Ed. berustende;
die ik versogt hebbe dat jaarlijks daarbij mogte gevoegt werden, gelijk ik nog
versoeke, so sal dese maar dienen om U.Ed. te qualificeeren aan den Heer Vaillant
te laten volgen eene somma van duysend guldens, die ik Zijn Ed. hebbe toegedagt
om zijne kinderen te kunnen leggen in goede scholen, bij, of omtrent Den Haag, en
voorts te approbeeren het verschot van die andere duysend gulden aan de Heer Van
der Felts waarover ik hier met zijn broeder het nodige verhandelt hebbe. Indien de
remises niet groter vallen als dese laaste twee jaren, en daartoe is sonder de thee op
vragt weynig of geen apparentie, so sal het ordinaire salaris van de Heer Armenault
mij te lastig zijn en op de helfte dienen vermindert te werden, het welke ik hope dat
U.W.Ed. met de billijkheyt over een komende sullen vinden, so dat dan na het jaar
1749, indien lang leve en in Indien blijve, niet meer als f 500. - daarvoor in rekening
sal verwagten, terwijl voor het overige verblijve
U.W.Geb. en U.E. gehoorsame en g'affect.e dienaar
(get.) Imhoff.
Batavia, 28 Januari 1750.

XXXIV.
Aan den Wel Gebooren Heer Mr. Jacob Boreel, Raad en Advocaat Fiscaal
van 't Edel Mogende Collegie ter Admiraliteyt, en Den Heer Daniel
Armenault koopman tot Amsterdam.
Mijn Heeren!
(30 November 1750.)
Met zeer veel aandoening moeten wij U.Edelens bij
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desen bekent maken, hoe dat het den Almogende na Zijne onwederstaanbaare wille
behaagt heeft, op den 1o dezer uyt dit tijdlijk leeven te ontbinden en so wij vertrouwen
door een zalige dood in Zijn Eeuwige Heerlijkheyt over te brengen. Zijn Excellentie
den Hoog Edelen Heer Gustaaff Willem Baron van Imhoff, in leven Generaal over
de Infantery ten dienste van den Staat der Vereenigde Nederlanden en wegens deselve
en de Nederlandse Oost Indische Comp. Gouverneur-Generaal van Nederlands India
(H.L.M.) na een uytteerende ziekte van omtrent twee maanden, waar aan wij zeer
veel, dog de maatschappij het meest komen te verliezen.
En aangezien Zijn Excellentie bij deszelfs uytterste wille 't Collegie van
Weesmeesteren dezer stede heeft gelieven te benoemen tot Executeurs over zijne
nalatenschap en voogden over de onmondige kinderen, zo verzoeken wij U.Edelens
van die goedheyt gelieven te zijn, reekening, bewijs en reliqua van derzelver
Administratie te doen aan de Edele Achtb. Heeren Weesmeesteren tot Amsterdam,
mitsgaders Haar Edelens omtrent de uytstaande zaaken de nodige elucidatie te geeven,
om het meeste intrest van dien boedel te kunnen behertigen; weshalven wij tot
speculatie van U.Edelens hier nevens voegen Copia authenticq van de uytterste wille,
ten eynde des te beter aan verscheyde requisiten daerbij vermelt te spoediger te
kunnen voldoen voornamentlijk omtrent het geene daerbij aan Haar Hooghedens
eerbiedig is verzogt.
Het zoontje Jan Willem is jongst of weynig dagen voor 't overlijden van Zijn
Excellentie (G.G.) per het schip De Herstelder na 't vaderland vertrocken, en
geaddresseert aan de Heer Armenault, zo als wij voornemens zijn in dier voegen in
't kort te laten volgen het dogtertje Izabella Antonia.
Den Almogende zij gebeeden voor een bestendige welstand van U.Edelens
persoonen en familien, terwijl met achting zijn
Mijn Heeren
U.Edelens goede vrienden en Dienaaren D'Weesmeesteren deser stede
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Ter ordonnantie van deselve
J. Meijer,
Secretaris.
Batavia uyt onse Kamer den 30 9br. ao. 1750.
(Familie-archief Boreel, op ‘Waterland’ te Velsen.)
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