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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

V

Verslag van het Bestuur over het dienstjaar 1934.
In tegenstelling met voorafgaande jaren bracht 1934 eenige veranderingen in de
samenstelling van het Bestuur.
In het voorjaar deelde Prof. Mr. R. Fruin ons mede, dat hij wegens
gezondheidsredenen ontslag nam als buitenlid van ons Bestuur. Wij hebben de
motieven, die ons medelid tot zijn besluit hadden gebracht, kunnen billijken en ons
daarbij neergelegd en de gelegenheid, dat wij hem dit mededeelden, te baat genomen,
om den heer Fruin hartelijk dank te zeggen voor al wat hij gedurende een lange reeks
van jaren, eerst, tijdens zijn werkzaamheid te Utrecht, als tweede secretaris van 1893
tot 1894 en daarna als lid van het Algemeen Bestuur van 1915 tot 1920 en van 1923
tot thans voor het Historisch Genootschap heeft gedaan, om nog te zwijgen van de
door hem in de uitgaven van het Genootschap bewerkte publicaties. Zijn opvolger
als hoofd van het Algemeen Rijksarchief, Mr. R. Bijlsma, wien wij verzocht hebben
de plaats van zijn voorganger ook in ons Bestuur in te nemen, heeft tot onze
voldoening aan onze roepstem gehoor gegeven.
Tegen het einde van het verslagjaar onderging het Bestuur een tweede wijziging:
deze gelukkig zonder afscheid. De Penningmeester, Dr. K. Heeringa, die zijn functie
sedert 1922 met niet genoeg te prijzen toewijding had bekleed, ging Utrecht
metterwoon verlaten en was, hoewel hij zich onder den rook der stad ging vestigen,
de meening toegedaan, dat deze omstandigheid aan de juiste vervulling van zijn
penningmeesterschap in den weg zou staan. Ook bij zijn besluit hebben wij ons
neergelegd, doch gelukkig hem bereid gevonden, als ambteloos lid van het Utrechtsch
Bestuur ons het voorrecht van zijn aangenaam gezelschap en zijn wetenschappelijke
adviezen te doen blijven genieten. Zijn plaats als Penningmeester werd op ons verzoek
ingenomen door zijn opvolger aan het Rijks-archief in de provincie Utrecht, Jhr. Mr.
B.M. de Jonge van Ellemeet, dien wij - nadat hij in vroe-
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ger jaren daarvan reeds gedurende vijf jaren deel had uitgemaakt - gaarne thans weer
in het Bestuur opnamen.
In het jaar, waarover wij hier verslag uitbrengen, vergaderden de Utrechtsche, als
naar gewoonte, tweemaal met de buitenbestuursleden en wel op 3 April en 27 October.
De lijst der eereleden van het Genootschap onderging in 1934 geen verandering.
Hetzelfde kan niet gezegd worden van die der gewone leden. Weer was het getal
groot dergenen, die - voor het meerendeel op grond van economische overwegingen
- hun lidmaatschap opzegden, terwijl ook de dood ons ledental niet spaarde en wij
tot ons leedwezen eenige malen ook genoodzaakt waren, leden wegens wanbetaling
af te voeren. Zoodoende hadden wij aan het einde van het jaar een verlies van 64
gewone leden te boeken, welk verlies echter tot onze niet geringe voldoening weer
grootendeels werd ingehaald, doordat bij den aanvang van het thans ingetreden
nieuwe jaar van hen, die wij daartoe hadden uitgenoodigd, er 55 bereid gevonden
werden, het lidmaatschap van het Historisch Genootschap te aanvaarden.
Evenals in ons vorig jaarverslag moeten wij er nog weer eens op wijzen, dat het
bedanken voor het lidmaatschap geschieden moet vóór of op den laatsten dag van
het jaar, waarin men wenscht op te houden lid te zijn, terwijl het ons ook gewenscht
is gebleken, in verband met een eenige malen daarover gerezen misverstand, hier te
doen opmerken, dat uit den aard der zaak alinea 2 van artikel 9 der genootschapswet
geldend blijft, ook indien door bijzondere omstandigheden hunne benoeming de
nieuwe leden eenigen tijd na den 1sten Januari bereikt. Bij den ingang van het jaar
1935 telde het Genootschap 16 eere- en 631 gewone leden (zie bijlage A).
Ten aanzien van het door het Genootschap onderhouden ruilverkeer met zijn
binnen- en buitenlandsche betrekkingen behoeft ook ditmaal niet veel bericht te
worden. Met den Oldenburger Verein für Landesgeschichte und Altertumskunden
werd nieuw ruilverkeer aangegaan, waarbij wij tegen het door die vereeniging
gepubliceerde Jahrbuch onze Bijdragen en Mededeelingen zullen leveren. Een ten
vorige jare vermelde poging, om langs den weg van het ruilverkeer het Oldenburger
Urkundenbuch te verwerven, mocht daarentegen niet slagen. Overigens werd de
gewone briefwisseling over aangelegenheden van internen aard met onze
ruilbetrekkingen gevoerd.
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Wat de Boekerij en de verzameling handschriften van het Genootschap aangaat, zij
volstaan met de mededeeling, dat zij geregeld blijven aangroeien, zoo door ruiling
en schenking als door aankoop. Van het langs den weg der schenking in het verslagjaar
verworvene mogen hier vermeld worden: voor de verzameling handschriften een
drietal opstellen van de hand van een tijdgenoot over door hem beleefde
gebeurtenissen, welke geschriften echter eerst na een lange reeks van jaren mogen
gebruikt of gepubliceerd worden; dan een omvangrijke verzameling origineele brieven
van de hand van Gijsbert Jan van Hardenbroek van Lokhorst aan den baron van
Lijnden van Lunenburg, door den heer Dr. W.C.A. baron van Vredenburch te
's-Gravenhage en de gebruikelijke afschriften, door den heer F. Vogels aldaar
geschonken; en voor de Boekerij: het lijvige werk, bevattende de brieven van Louis
de Geer, uitgegeven door het eerelid van het Genootschap, Dr. E.W. Dahlgren te
Stockholm, en door dezen ook aan onze Boekerij geschonken, alsmede de Catalogus
der plattegronden der stad Amsterdam, dien de Archivaris dier stad ons deed
toekomen.
Wat de finantiën van het Genootschap en van het Leesgezelschap aangaat, worde
in hoofdzaak verwezen naar de achter dit verslag volgende bijlage B. Het jaar 1934
begon voor het Genootschap met een saldo in kas van f 5735.365 en eindigde met
een zoodanig overschot van f 5984.065, zoodat een vooruitgang der middelen met f
248.70 te constateeren valt. Het Leesgezelschap had daarentegen weer een nadeelig
slot en wel nu van f 48.06. Gedurende het verslagjaar hebben wij ons voorts
meermalen met den geldelijken toestand van het Genootschap bezig te houden gehad.
Naar aanleiding van een van meer dan één zijde tot ons gerichte aansporing, om tot
verlaging der contributie over te gaan, hebben eenige leden van het Bestuur in den
zomer een uitvoerige memorie opgesteld over de finantiën van het Genootschap en
haar ontwikkeling gedurende de afgeloopen twintig jaren, welk stuk, na eerst in onze
gewone vergaderingen te zijn besproken, in de Algemeene Vergadering in het najaar
in behandeling is gekomen. Het bestuur in pleno heeft zich toen kunnen vereenigen
met de conclusies uit genoemd rapport getrokken, die door het Utrechtsche waren
voorgesteld. Van deze conclusies volge hier een overzicht.
Hoewel, over een tijdperk van twee decenniën bekeken, de
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geldelijke toestand niet ongunstig mag genoemd worden, zijn er in de toekomst een
drietal minder gunstige factoren in het vooruitzicht, die ons beletten zullen, om het
geopperde denkbeeld van verlaging der contributie te verwezenlijken. Het zijn: het
geregeld terugloopen van het ledenaantal, dat zeer zeker voorloopig nog niet tot staan
zal komen, ook indien de jaarlijksche bijdrage werd verlaagd; dan de aanzienlijke
eischen, die in de naaste toekomst aan het kapitaal van het Genootschap zullen gesteld
worden door de uitgave van de voortzetting der Correspondance de Marguerite de
Parme en der Acta et Decreta van den Utrechtschen Academischen Senaat; en ten
derde de rentevermindering uit dat kapitaal ten gevolge van conversie en vermindering
van het kapitaalsbedrag zelve, terwijl ook de belasting op de goederen in de doode
hand het bedrag der vaste uitgaven is komen verhoogen. De middelen nu, om deze
vermeerdering van uitgaven op te vangen, zullen dus alleen kunnen zijn: vermindering,
zoo mogelijk, van de productie van onze pers en verlaging van de drukkosten. Op
die bekrimping op de productie komen wij beneden terug; wat daarentegen de
besparing op de kosten daarvan aangaat, kunnen wij reeds hier mededeelen, dat
besprekingen, in de laatste maanden des jaars met onze uitgevers en drukkers gevoerd,
tot een nieuw contract hebben geleid, waarbij wij een niet onaanzienlijke verlaging
van het tarief der drukkosten hebben verworven.
Van de filialen van het Leesgezelschap vertoonde dat te Amersfoort in het
afgeloopen jaar dusdanige teekenen van zwakte, dat wij vreezen moeten, het niet in
het leven te zullen kunnen houden.
Van de op 4 April 1934 te Arnhem gehouden Algemeene vergadering der leden
van het Genootschap deden wij ditmaal geen afzonderlijk verslag het licht zien.
Hierachter, als bijlage D, zal men een kort relaas van die bijeenkomst en van het
daarop gevolgd bezoek aan het Legermuseum op het kasteel den Doorwerth aantreffen.
Hoewel het aantal bezoekers der vergadering iets minder was, dan wij op onze
Algemeene vergaderingen, te Utrecht gehouden, plegen te ontmoeten, is naar onze
meening de proefneming, om deze bijeenkomsten zoo nu en dan elders te houden,
in geenen deele als mislukt te beschouwen. De voorlaatste bijlage (C) hierachter is
als naar gewoonte die der Atlas-Commissie.
Bij het ook door ons Bestuur diepbetreurde overlijden in
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het verslagjaar van H.M. de Koningin-Moeder en van Z.K.H. den Prins der
Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, hebben wij ons met een betuiging van
rouwbeklag tot H.M. de Koningin, de Beschermvrouw van het Historisch
Genootschap, en tot Hoogstderzelver dochter, Prinses Juliana, gericht.
Bij de herdenking van de aanhechting voor 300 jaren van het eiland Curaçao aan
het Nederlandsch koloniaal bezit, op den 2den Juni van het verslagjaar te
's-Gravenhage door het Algemeen Nederlandsch Verbond en de Vereeniging Oost
en West op touw gezet, heeft het Bestuur zich door een zijner leden doen
vertegenwoordigen, bij welke gelegenheid aan de beide genoemde vereenigingen
een afdruk is aangeboden van de vertalingen der Spaansche documenten in de straks
nader te bespreken uitgave van miss Wright, voorzoover die documenten op de
bezetting van Curaçao in 1634 betrekking hadden.
Bij het optreden in het jaar, waarover dit verslag bericht, achtereenvolgens van
een nieuwen Burgemeester in de gemeente en van een nieuwen Commissaris der
Koningin in de provincie Utrecht heeft het Bestuur genoemden dignitarissen door
een deputatie uit zijn midden zijn opwachting gemaakt.
Aan de Commission Royale d'Histoire te Brussel, die haar 100-jarig bestaan vierde
en aan het Oesterreichische Institut für Geschichtsforschung te Weenen, dat zijn
oprichting voor 80 jaren herdacht, heeft het Bestuur schriftelijk de gelukwenschen
van het Genootschap doen toekomen.
De gebruikelijke verzoeken om inlichtingen, tot het Bestuur gericht, werden zoo
mogelijk beantwoord en de niet minder gebruikelijke verzoeken om subsidie voor
het een of ander doel van weigerend antwoord gediend.
De bijdrage daarentegen van het Genootschap aan het Nederlandsch Comité voor
Geschiedkundige Wetenschappen hebben wij, ingevolge zijn verzoek, in het
afgeloopen jaar voor één keer met 50% verhoogd.
In het jaar 1934 hebben wij, behalve het 55ste deel der Bijdragen en Mededeelingen,
twee deelen der Werken aan de leden en aan onze binnen- en buitenlandsche
betrekkingen doen toekomen en wel het eerste deel der Briefwisseling en
aanteekeningen van Willem Bentinck, heer van Rhoon (tot aan den dood van Willem
IV, 22 October 1751), uitge-
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geven door de hoogleeraren Geyl en Gerretson en het eerste stuk der Nederlandsche
Zeevaarders op de eilanden in de Caraïbische zee en aan de kust van Columbia en
Venezuela gedurende de jaren 1621-1648(49) van de hand van miss Irene A. Wright
en voorzien van vertalingen der stukken door prof. C.F.A. van Dam. Het was wel
wat veel en niet geheel in overeenstemming met onze voornemens van versobering,
maar de druk van dit deel der Bentinck-publicatie, die reeds in het begin van 1932
begonnen was en door verschillende omstandigheden lang had geduurd, kwam
nagenoeg tegelijkertijd tot afsluiting met die van het eerste deel der Zeevaarders,
waarmede eerst in September 1933 een aanvang was gemaakt. Dat wij niettemin
deze beide deelen niet tegelijkertijd hebben kunnen distribueeren, lag hieraan, dat
ten gevolge van een algeheele verbouwing van de drukkerij der firma Kemink en
Zoon de verdere afwerking van het eerste deel der zgn. Caraïbiana een, hoezeer
onvermijdelijke, toch zeer ongewenschte vertraging van eenige maanden heeft
ondervonden. Eerst in de laatste dagen van 1934 kon het dan ook het licht zien.
Inmiddels was in den herfst van 1934 ook reeds een begin gemaakt met den druk
van het tweede stuk van miss Wrights publicatie en, nu wij dit verslag opstellen, is
daarmede reeds in een dusdanig tempo voortgang gemaakt,, dat wij het zonder twijfel
tegelijk met de Bijdragen en Mededeelingen van 1935 zullen kunnen verzenden.
Hoewel wij eerst van de uitgevers van de correspondentie van Bentinck den indruk
hadden gekregen, dat zij gaarne aanstonds met den druk van het tweede deel
wenschten door te gaan, is echter onlangs uit de mededeeling van één hunner
gebleken, dat daarvan in 1935 zeer zeker niet meer zal komen, al wordt aan de
voorbeiding voor dien druk gewerkt.
Het zou trouwens ook de vraag zijn, of wij, indien zij binnenkort reeds hunne kopij
aanboden, die ter perse zouden kunnen leggen. Immers andere publicaties waren
inmiddels heel wat verder opgeschoten of gereed gekomen en kunnen thans ook hare
rechten doen gelden. In den loop van het verslagjaar heeft in de eerste plaats Dr.
H.A. Enno van Gelder ons geregeld op de hoogte gehouden van den stand van zijn
arbeid aan de voortzetting van de Correspondance de Marguerite de Parme. Hoewel
zijn in het begin des jaars uitgesproken verwachting, dat in het najaar wel met den
druk
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zou kunnen worden begonnen, te optimistisch is gebleken, heeft hij ons in het begin
van 1935 doen weten, dat de kopij voor het eerstvolgende deel zoo goed als gereed
is en hij deze spoedig persklaar zal inzenden. Zoodra hij dus om het gebruik van
onze pers zal komen vragen, zullen wij hem ingevolge vroeger gedane toezegging
ter wille zijn. In dit verband zij nog medegedeeld, dat onze vroegere amanuensis,
mej. M.I. van Soest, in het verslagjaar heeft verzocht van verdere bewerking van
indices op onze uitgaven te mogen worden ontheven, waarop wij aan mej. Dr. G. H.
Kurtz hier ter stede hebben opgedragen, ten behoeve der Parma-uitgave een
gemeenschappelijken index op de deelen door Gachard, Theissen en Enno van Gelder
van deze publicatie te vervaardigen, terwijl, om haar niet te veel te belasten, de
bewerking der indices op de deelen van miss Wrights uitgave in handen gesteld is
van mej. J.K. Oudendijk, doctoranda in de geschiedenis te Utrecht. Wanneer men
zich nu verder wil herinneren, dat mej. Van Soest ook reeds sedert geruimen tijd zich
onledig heeft gehouden met het maken van registers op de Grafelijkheidsrekeningen
van Hamaker en Smit, die gereed zijn maar alleen nog geordend dienen te worden,
is de overgang naar mededeelingen over het laatste deel dier publicatie, waarin Dr.
H.J. Smit de inleiding op zijn twee deelen en den ganschen zeer omvangrijken index
wenscht opgenomen te zien, voor de hand liggend. Dr. Smit heeft namelijk in den
zomer aangekondigd, dat hij vóór het einde des jaars zijn inleiding persklaar hoopte
in te zenden en dan gaarne spoedig zou gaan drukken. Het is met die inzending wel
iets later geworden, maar de kopij der inleiding is in ons bezit, doch wij hebben tot
ons leedwezen aan den heer Smit moeten mededeelen, dat, met het oog op onze
finantiën, van den druk daarvan en van de zeer talrijke vellen der indices thans nog
geen sprake kan zijn; wij hebben hem evenwel toegezegd hem te zullen helpen,
zoodra de gelegenheid zich daartoe zal bieden.
Zóó staan wij ook ten aanzien dier andere uitgave, die zoo goed als geheel persklaar
is, de Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren
1301-1340, die Dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel voor ons heeft voor den druk
gereed gemaakt en waarover wij in het vorig jaarverslag uitvoerig berichtten. De
overeenkomst met den minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ter
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zake dezer uitgave is inmiddels, met den Rijksarchivaris in de provincie Utrecht als
tusschenpersoon, tot stand gekomen.
Dan is eenige weken vóór het opstellen van dit verslag de kopij van het eerste deel
der Acta et Decreta van den Utrechtschen Academischen Senaat ter perse gelegd,
waaraan onze Voorzitter zijn zorgen gaat wijden, maar deze uitgave behoeft geen
bezwaren tegenover andere medewerkers met zich te brengen, daar zij, naar men
weet, buiten de volgorde der publicaties in voorbereiding zal verschijnen en uit het
kapitaal van het Genootschap worden bekostigd.
Aan het slot onzer mededeelingen betreffende de Werken zij nog vermeld, dat in
het voorjaar de afzonderlijke afdruk der Annales Egmundani uit de Fontes
Egmundenses, voor onderwijsdoeleinden vervaardigd, van de pers is gekomen. Deze
kleine uitgave is niet aan de leden toegezonden, maar alleen in den handel
verkrijgbaar, eventueel dus ook voor de leden van het Genootschap, tegen den vasten
handelsprijs van f 2. Boven hebben wij van ons voornemen gewag gemaakt, om op onze productie te
bezuinigen. Uit den aard der zaak is dit ten aanzien der Werken alleen mogelijk door
het tempo van het achtereenvolgens verschijnen der deelen daarvan te vertragen,
hoewel dit, zooals men gezien heeft, dikwijls zijn bezwaren met zich brengt. Maar
de Bijdragen en Mededeelingen hebben wij geheel in de hand en hierop heeft onze
bedoeling van versobering zich dan ook in hoofdzaak gericht. Zoo hebben wij dan
in de eerste plaats den omvang van het deel, dat met dit jaarverslag opent,
aanmerkelijk beperkt, hoewel enkele medewerkers met eenig recht nog opneming
van hun bijdragen hadden kunnen vragen. Maar ook ten aanzien van het voorwerk
en van de lijsten der uitgaven achterin de Bijdragen hebben wij verkorting en
bijgevolge besparing nagestreefd, in de hoop, dat de lezers van onzen jaarbundel
daarin geen bezwaar zullen vinden. Daarom hebben wij in de eerste plaats ons
voorgenomen, dit verslag steeds zoo kort te houden, als de eischen van de praktijk
het veroorloven; de vroegere bijlage B, de lijst der ruilbetrekkingen van het
Genootschap, voorts zal slechts ééns in de drie jaren worden opgenomen; zoo ook
bijlage de vroegere C. Van de lijsten achterin de Bijdragen is de tweede, het
chronologisch overzicht van de Werken, verdwenen, terwijl de onmisbare gegevens
daarin,
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zooals die omtrent de namen der bewerkers en de jaren van het verschijnen der deelen,
in de eerste lijst, die der uitgaven van het Historisch Genootschap, zijn verwerkt; en
ten slotte zullen de twee dan nog volgende registers, dat van den Inhoud der periodieke
uitgaven en dat van de namen van hen, die aan de Bijdragen en Mededeelingen
hebben medegewerkt, weer om de drie jaren zullen worden opgenomen.
Wat nu den verderen inhoud van dit deel betreft, zal men bemerken, dat van een
drietal daarin opgenomen bijdragen reeds in het vorige jaarverslag gerept werd, nl.
van die van de heeren Kleijntjes en Giezenaar en van prof. Sneller, met dien verstande
echter, dat in plaats van de toegezegde bijdrage van den laatste over de Rotterdamsche
Wisselbank de hierna volgende brieven van Van Meeteren en Bor zijn gekomen. In
den loop des jaars werden bovendien nog door ons de bijdragen van Dr. J.H.
Kernkamp en mej. M.W. Jurriaanse aanvaard.
Doch ook nu weer zijn wij reeds van stof voor het jaar 1936 ruimschoots voorzien.
Immers de eveneens in het jaarverslag over 1934 genoemde besprekingen over de
uitgave van een journaal, gehouden door A. Booth over zijn verblijf in Engeland als
secretaris van een zending der O.I.C. in de jaren 1628-1630 zijn weliswaar door
bijzondere omstandigheden nog niet tot een beslissend einde gekomen, maar zeer
waarschijnlijk zal deze bijdrage in de Bijdragen en Mededeelingen van 1936
opgenomen kunnen worden. Zeker is dit het geval met een in den zomer voorloopig
ter kennisneming en later persklaar toegezonden bijdrage van den heer R.R. Goodison
te Londen, die een niet onbelangrijke aanvulling op de reeds vroeger verschenen
documentatie van het geval van den ritmeester Buat zal geven. Over een bijdrage,
betrekking hebbende op de reformatie te Zwolle, zijn wij nog met onzen correspondent
in besprek, terwijl een kleine bijdrage over de oudste kapittelrekening van
Oud-Munster te Utrecht ons wel is toegezegd en reeds even in onze handen is geweest,
doch nog niet definitief aangeboden. Men ziet, dat wij de laatste jaren niet over
gebrek aan stof voor de Bijdragen en Mededeelingen te klagen hebben. Het zal zelfs
te bezien staan, of wij, in verband met de voorgenomen beperking van den inhoud
dier periodiek, in 1936 wel alles, wat daarvoor aangeboden is, zullen kunnen opnemen.
Tweemaal moesten wij in het afgeloopen jaar een bijdrage
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afwijzen; den eersten keer betrof het een memorie van consideratie, betreffende de
toestanden aan de Kaap de Goede Hoop vóór het jaar 1790, die wij niet konden
opnemen, daar zij slechts als een gedeelte te beschouwen was van de bouwstof, die
zou kunnen leiden tot een studie over de hervormingen door Nederburgh en Frijkenius
aan de Kaap ingevoerd; de tweede maal gold het een vertaling van een acte van appèl
van den oud-katholieken aartsbisschop Barchman Wuytiers d.d. 1 Maart 1726, welke
acte reeds elders in origineel uitgegeven bleek.
Hoewel in de gegeven omstandigheden het ons niet onaangenaam kan zijn, dat in
het afgeloopen jaar geen nieuwe publicatie-ondernemingen ter sprake kwamen,
moeten wij toch op de toekomst bedacht zijn. Geheel zonder uitzicht is die toekomst
evenwel niet. Eenige voorloopige besprekingen werden gehouden over een eventueele
uitgave van journalen en brieven van den admiraal Witte Corneliszoon de With,
terwijl vrij uitvoerige onderhandelingen gevoerd zijn over een eventueele uitgave in
Nederlandsche vertaling van documenten in Russische bronnenpublicaties, betreffende
de betrekkingen van Nederland en Rusland in vroegere eeuwen, zonder dat die nog
tot iets anders dan voorloopige plannen hebben geleid. Mogelijk zal in een volgend
jaarverslag over deze beide ondernemingen nader en meer omlijnd kunnen bericht
worden.
De heer Prof. B.A. Cordt te Kiew verraste ten slotte ons in het voorjaar met de
vraag, of wij zijn afschrift van het journaal van Nomen met zijn aanteekeningen
daarop wenschten te ontvangen. Wij antwoordden hem natuurlijk, dat wij reeds sinds
jaren daarop wachtende waren, maar hebben sedert deze na langen tijd weder
aangeknoopte correspondentie niets meer van zijn voornemens gehoord1).
Het bestuur van het Historisch Genootschap,
G.W. KERNKAMP, Voorzitter.
W.A.F. BANNIER, 1ste Secretaris.

1) Even voor het afdrukken van dit verslag bereikte ons het bericht, dat Prof. Cordt reeds op
24 Dec. 1934 zeer plotseling was overleden, wat zijn zwijgen ten deele verklaart. In een
volgend jaarverslag komen wij op het heengaan van dit eerelid van het Genootschap nader
terug.
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Bijlage B.
Kasoverzicht van Het Genootschap 1934.
ONTVANGSTEN.

UITGAVEN.

Saldo in kas 1 Jan. f 5735.36
1934

Contributiën
genootschappen

f 167.40

Rente Cred. en Dep. f 26.36
kas

Administratiekosten

f 244.535

Rente
f 110.71
Nutsspaarbank over
1933

Reiskosten

f 87.57

Rente effecten

Salarissen

f 850. -

Contributiën leden f 7932.18

Copieerkosten

f 694.80

Verkoop werken

Honoraria

f 394.62

5

f 2024.70
f 164.24

Aankoop van boeken en f 137.12
tijdschriften
Verzekering

f 67.80

Drukken der werken

f 7101.09

Bindwerk

f 24. -

Kosten der algemeene f 189.435
vergadering
Diversen

f 51.30

Saldo in kas 31 Dec.
1934

f 5984.065

_____

_____

f 15993.735

f 15993.735
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Kasoverzicht van het Leesgezelschap 1934.
ONTVANGSTEN.

UITGAVEN.

Saldo Cred. en Dep. f 750. kas

Nadeelig saldo 1933

Rente Cred. en Dep. f 26.05
kas

Aan Cred. en Dep. kas f 750. -

Contributiën lezers f 208. -

Bodeloon

f 116.40

Verkoop van
f 135.02
tijdschriften aan het
Hist. Genootschap

Druk- en bindkosten

f 22.22

Administratiekosten

f 3.57

Nadeelig saldo

f 48.06

f 4.90

Boeken en tijdschriften f 270.04

_____

_____

f 1167.13

f 1167.13

Rek. kap. Hist. Genootschap.
Effecten nominaal

f 50550. -

Effecten beurswaarde 31 Dec. 1934

f 48864.21

Saldo in kas 31 Dec. 1934

f 5984.065
_____
f 54848.275

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

f 750. -

Nadeelig saldo

f 48.06
_____
f 701.94
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Bijlage C.
Jaarverslag van de
Centrale Commissie voor de historisch-statistische kaarten van
Nederland over 1934.
Verschenen is in dit jaar de Kaart der Zuidergrenzen van de Zuidelijke Nederlanden
in de 17e en 18e eeuw met den tekst door Prof. Dr. F.L. Ganshof te Brussel. Hiermede
zijn voltooid alle Kaarten voor de Geschiedenis van Nederland in Europa. Voor het
Tweede Deel zal nu ook een afzonderlijke band met inhoudswijzer, enz. worden
verkrijgbaar gesteld. Ook verschenen de ‘Aanvullingen en Verbeteringen’ voor dit
gedeelte.
Voorts zagen het licht de Kaarten van Nieuw-Nederland en van de vestigingen
van Nederlanders in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika in 4 bladen met tekst
door Dr. J. van Hinte.
Onderhanden zijn nu Kaarten, betreffende de Oost-Indische Compagnie in
Zuid-Afrika, door Jhr. Dr. P.J. van Winter.
F.A. HOEFER, Voorzitter.
A.A. BEEKMAN, Secretaris.
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Bijlage D.
Verslag van de Algemeene Vergadering der leden van het Historisch
Genootschap, gehouden op Woensdag 4 April 1934 in het Restaurant
Royal te Arnhem.
Aanwezig volgens de presentielijst de gewone leden van het Genootschap:
W.A.F. BANNIER.
W.G. DE BAS.
J.A.A.H. DE BEAUFORT.
J.F. BENSE.
J.J. BEYERMAN.
M. TEN BOUWHUYS.
S. VAN BRAKEL.
C.D.J. BRANDT.
J.R. CLIFFORD KOCQ VAN BREUGEL.
H.D. VAN BROEKHUIZEN.
J. BROUWER.
A. LE COSQUINO DE BUSSY.
H.T. COLENBRANDER.
G. DAS.
J.C. DEERING.
P.J. DOBBELAAR.
H.E. ENTHOVEN.
G.A. EVERS.
W.S. GELINCK.
P.C.A. GEYL.
I.H. GOSSES.
MEJ. G. GROSHEIDE.
S.P. HAAK.
S. HART.
K. HEERINGA.
P.J. VAN HERWERDEN.
E.J.J. VAN DER HEYDEN.
F.A. HOEFER.
J.G.A. VAN HOGERLINDEN.
A. HULSHOF.
G.W. KERNKAMP.
J.H. KERNKAMP.
F. KETNER.
F.S. KNIPSCHEER.
B.D.E. KRAFT.
H. KRUSE.
MEJ. G.H. KURTZ.
J.E. VAN DER LAAN.
C. LAMBERMOND.
O. VAN LENNEP.
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MEJ. J.C. MALLINCKRODT.
J.B. MANGER JR.
A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN.
W.J.M. MULDER.
J. VAN OORDT VAN BUNSCHOTEN.
J.E.W. TWISS QUARLES VAN UFFORD.
MEJ. H.J. REESINK.
A.E. RIENTJES.
D. RUTGERS.
A.F.O. VAN SASSE VAN YSSELT.
W.C. SCHUYLENBURG.
P.A. VAN SCHUPPEN.
J.H. SEBUS.
E. SLOOTS.
Z.W. SNELLER.
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A. STRANG.
H. TERPSTRA.
JONKVR. M. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN.
C. VELTENAAR.
A.C.J. DE VRANKRIJKER.
J.J. WESTENDORP BOERMA.
J.W. WIJN.
P.J. VAN WINTER.
A. WISSE.
P. DE ZEEUW J.GZN. en
G. VAN ZEGGELAAR

alsmede als introducés:
C.G.R. VAN MARCELIS HARTSINCK.
G.J.A.A. VAN HEEMSTRA.
W. MULDER.
K.E. OUDENDIJK.
H.A. ROZENDAAL en
S.J. VAN LIMBURG STIRUM.

De Voorzitter, Prof. Dr. G.W. KERNKAMP, opent te ruim 11 uur de vergadering en
roept den aanwezigen het welkom toe, in het bijzonder het lid van het Genootschap
Z.E. Dr. H.D. van Broekhuizen, gezant van de Unie van Zuid-Afrika bij de
Nederlandsche Regeering. Van het geven van een overzicht van hetgeen het
Genootschap sedert de vorige Algemeene Vergadering heeft verricht wenscht hij
zich te onthouden, aangezien binnenkort de Bijdragen en Mededeelingen zullen
verschijnen, waarin dat overzicht wordt gegeven. Hij geeft daarna het woord aan den
kapitein der artillerie J.W. WIJN tot het houden van diens voordracht over:

Het Staatsche leger onder prins Maurits,
waarvan hieronder een overzicht volgt:
Het Staatsche leger, d.w.z. het leger van de Staten-Generaal, vindt zijn oorsprong
in de troepen, die door de in 1576 te Brussel eigenmachtig bijeengekomen Staten
werden geworven. Tot dien tijd was de strijd gevoerd, behalve door de burgerijen
en z.g. vrijbuiters, door legerafdeelingen, die in dienst stonden, hetzij van den Prins
van Oranje als souverein vorst, hetzij van de Staten van Holland en Zeeland.
Algemeen bekend is, dat de loopbaan van het Staatsche leger, van de oprichting
af tot 1590 toe, een lijdensgeschiedenis geweest is, geheel overeenkomstig aan die
van het jonge, verscheurde en strijdende gemeenebest zelf. Slechte betaling, gemis
van éénhoofdige leiding, oneenigheid onder de aanvoerders, het ontbreken van de
tegenover een zoo ge-
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ducht vijand als de Spanjaard meer dan ooit noodige tactische scholing en van
vertrouwen in de zaak van den opstand, dit alles had, ondanks de vele goede
elementen, die het Staatsche leger ook toen reeds in zijn gelederen telde, ondanks
verschillende goede, zelfs uitstekende prestatie's, - wij denken aan de verdediging
van Maastricht en Steenwijk - een aanhoudende reeks verliezen ten gevolge, waarvan
de laatste was het verkoopen van Geertruidenberg door de Engelsche bezetting in
1589. Een vrijgevochten land te verdedigen met een dito leger immers is ten allen
tijde een ondankbare taak gebleken. Verbetering trad eerst in na het vertrek van
Leicester. Het is alweer een bewijs van het nauw verband tusschen staats- en
legerinrichting, dat, tegelijk met de consolidatie van het Statenregiem in de jaren na
het vertrek van den Engelschen landvoogd, ook het leger eindelijk den zoo noodigen,
hechten, innerlijken samenhang verkreeg. Helaas vonden ook de zwakke zijden van
het Statenbewind: verbrokkeling van macht en bevoegdheden, trage behandeling van
zaken in veelhoofdige college's, gebrekkige geheimhouding, hun weerspiegeling in
de weermacht. Dat deze desondanks op zulke schitterende resultaten kan bogen, is
het gevolg geweest van de uitstekende bekwaamheden en de in de ‘Tien Jaren’ nog
innige samenwerking van Maurits, Willem Lodewijk en Oldenbarnevelt.
De verdeeling van het gezag over de krijgsmacht moet, evenals zooveel in de
inrichting der Republiek, gezien worden als een erfenis uit de dagen van Leicester.
Allereerst geldt als zoodanig het repartitiestelsel, dat, in strijd met de bedoeling
van de Unie van Utrecht, de legerleiding afhankelijk maakte van de inwilliging en wat nog niet het zelfde was - de betaling van de consenten door de Provinciën. Ook
bij de officiersbenoemingen, bij het uitgeven van patenten (marschorders) en in den
in 1588 vastgestelden viervoudigen eed deed de provinciale invloed zich gelden.
Daarnaast dienden natuurlijk de vele gewestelijke en plaatselijke privilege's te worden
ontzien. Zoo was b.v. de rechtspraak over tot de krijgsmacht behoorenden (waaronder
ook vrouwen, kinderen en bedienden van militairen) binnen de steden een bron van
voortdurende geschillen.
Zeer eigenaardig was de positie van de hoogste militaire bevelhebbers, de
stadhouders. Hun bevoegdheid ontleenden zij aan het bevelhebberschap - als
Kapitein-Generaal -
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over de troepen in ieder gewest afzonderlijk. In Holland bestond voor den Stadhouder
geen instructie; in andere gewesten was deze verschillend. De Stadhouder was dienaar
van de Staten, maar bezat tevens eenige souvereine rechten. Eenheid werd eerst
verkregen, doordat Oldenbarnevelt de benoeming van Maurits tot Stadhouder ook
in Utrecht, Gelderland en Overijsel wist te bewerken. Het Noorden bleef een
zelfstandig oorlogstooneel vormen onder Willem Lodewijk, die tegenover Maurits
een zekere, geheel vrijwillige, ondergeschiktheid in acht nam.
Beide Stadhouders waren echter ondergeschikt aan de Staten-Generaal, die niet
alleen de functie van een ministerie van oorlog bekleedden, maar ook te velde in alle
zaken van eenig aanbelang de beslissende stem hadden, terwijl de Stadhouders
feitelijk slechts de uitvoerende macht bezaten, hoewel hunne meening uit den aard
der zaak van grooten invloed was. De Raad van State geraakte, zooals bekend is,
steeds meer op den achtergrond. De Gedeputeerden, waardoor de Staten-Generaal
en die der meer rechtstreeks belanghebbende provinciën zich lieten
vertegenwoordigen, vormden met de hoofdofficieren een vrij talrijken krijgsraad,
wat de snelheid van besluiten niet ten goede kwam. Het zou overigens verkeerd zijn,
zich deze Gedeputeerden als geheel onkundig in krijgszaken voor te stellen.
Het Staatsche leger bestond krachtens zijn oorsprong uit huurtroepen, met tijdelijke
bedoeling aangeworven; door den langen duur van den oorlog werd het echter in
feite een staand vrijwilligersleger. Nationaliteit en godsdienst spelen in den geest
van den troep een ondergeschikte rol. Van bezieling is weinig sprake, behalve dan
van die, welke door den strijd zelf wordt voortgebracht. De krijgsgeschiedenis van
den oudsten tot den jongsten tijd leert trouwens, dat instemming met het oorlogsdoel
een stimulans kan zijn, maar geen noodzakelijke voorwaarde is voor goede militaire
prestatie's. De militaire deugden, die in het toenmalige leger zeer zeker aanwezig
waren, houden geenerlei verband met staatsburgerschap, maar worden door den krijg
en het soldatenleven zelf ontwikkeld: kameraadschap, korpsgeest, trouw aan het
vaandel; daarnaast vormde de wedijver tusschen de verschillende naties onderling
een niet te onderschatten prikkel. Een groot deel van het leger bestond uit oude
soldaten, met de dapperheid, die voortvloeit uit vertrouwd zijn met het ge-
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vaar, en langdurige oorlogsondervinding. Het feit echter, dat de soldaat ten slotte om
soldij diende, legde een nauw verband tusschen betaling en discipline; slechte (d.w.z.
ongeregelde) betaling had bijna automatisch muiterij, desertie en plundering ten
gevolge, zooals tallooze voorbeelden uit den 80-jarigen oorlog bewijzen.
Naast het nuchtere dienen als ambacht valt echter ook duidelijk een
ridderlijkheidselement te onderscheiden, dat den krijg niet als bestaansmiddel, doch
als levensdoel beschouwt en zoekt. Aan Spaansche zijde treedt het in de
oorlogslitteratuur zeer sterk naar voren; aan Staatschen kant, bij het nagenoeg
ontbreken van militaire schrijvers, minder. Zeker echter heeft het, ondanks den meer
realistischen noordelijken geest, ook hier een rol gespeeld, met name onder de op
bevordering dienenden en de vele adellijke volontairs. Merkwaardig is intusschen,
dat wij, juist in dezelfde militaire litteratuur, meermalen op uitlatingen van bepaald
vredelievende strekking stuiten, waarvan interessante staaltjes zouden zijn aan te
halen.
De organisatie van het Staatsche leger was uiterst eenvoudig. Het bestond eigenlijk
alleen uit een aantal compagnieën infanterie en cavalerie. Vaste regimenten kenden
alleen de vreemde troepen; de inlandsche werden eerst bij het te velde gaan tot
regimenten van verschillende sterkte samengevoegd. Alle technische- en hulpdiensten,
waaronder ook artillerie, brug- en treinwezen te rekenen, bestonden uit een kleine
kern van deskundig personeel en werden eerst vóór den aanvang van den veldtocht
door het huren van burgers (handlangers, bootsgezellen, voerlieden) op sterkte
gebracht; alsdan werden ook alle artillerie- en treinpaarden door huur aangeschaft.
Rijkspaarden en -voertuigen waren onbekende zaken. Ook het leger zelf werd bijna
jaarlijks door een aantal buitenlandsche - meest Duitsche - compagnieën tijdelijk
versterkt. Een dergelijke organisatie was, zooals van zelf spreekt, uiterst economisch,
zoolang het leger in de garnizoenen was verdeeld. Moest echter, hetgeen ieder voorjaar
geschiedde, een veldleger worden ‘opgericht’, dan kwamen de kosten eerst recht.
Vandaar de neiging, dit zoo lang mogelijk uit te stellen, terwijl na iedere geslaagde
onderneming het afdanken van paarden en wagens een eerste punt van bespreking
uitmaakte. Wat het financieel bezwaar nog vergrootte, was het ontbreken van een
requisitiestelsel en vooral
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van credietpapier. Alle betalingen toch dienden niet alleen contant, maar ook in
klinkende munt te geschieden. Het kon niet anders - en uit de correspondentie's en
resolutie's blijkt het dan ook ten duidelijkste - of deze voortdurende afhankelijkheid
van baar geld moest de oorlogvoering in hooge mate beïnvloeden. Niet zoozeer de
economische als wel de financiëele capaciteit van den staat was voor het voeren van
een oorlog beslissend. Nemen wij nu in aanmerking, dat de sterkte van het Staatsche
leger van 1588 tot 1608 toenam aan ruiters van 1350 tot 4300, aan voetvolk van
19000 tot 43000 man, dan wordt het, mede gelet op het toenmaals vigeerende
belastingstelsel, verklaarbaar, dat ons land bij het sluiten van het Bestand, hoewel
in een tijdperk van vollen economischen opbloei, financieel niet tegen het langer
voeren van den krijg was opgewassen.
Wat de bewapening betreft, waren in de infanterie twee categorieën te
onderscheiden: geharnaste piekeniers en onbeschermde musketiers en roerschutters.
Hoewel in dezelfde compagnieën vereenigd, traden deze tactisch geheel verschillend
op. De piekeniers vormden gesloten massa's, die de ruggegraat van de slagorde
vertegenwoordigden. De schutters voerden het vuurgevecht zoowel zelfstandig als
in aanleuning aan de piekeniers, maar waren bij een krachtigen aanval steeds
genoodzaakt, achter of tusschen deze laatsten een schuilplaats te zoeken. Vooral
tegen cavalerie waren de pieken, bij de toenmalige weinig effectieve vuurwapenen,
nog onmisbaar, hoewel de tot 18 voet lange piek, een uiterst onhandig wapen, in het
individueel gevecht bijna onbruikbaar was. Ofschoon reeds in de 16e eeuw het
vuurgevecht veelal overheerschte, werd de beslissing toch steeds verkregen door den
strijd van man tegen man of de bedreiging ervan. Onjuist is dan ook de opinie, dat
Maurits het aantal pieken ten opzichte van dat der vuurwapenen zou hebben
verminderd. Geheel verdwijnen zou de piek eerst op het einde der 17e eeuw.
Bij de cavalerie is in Maurits' tijd de belangrijkste gebeurtenis de radicale
vervanging van de lans door het pistool of ‘kort roer’ in 1597. De geheele ruiterij
bestond voortaan uit kurassiers en eenige vanen arkebussiers of ‘carabins’, die een
langer vuurwapen als hoofdbewapening voerden en meer speciaal als lichte cavalerie
optraden. Het vuurgevecht te paard, een tegenwoordig geheel in onbruik geraakte
strijd-
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wijze, was dus regel. Eerst op het eind der 18e eeuw zou de lans, het aanvalswapen
bij uitnemendheid, weer op den voorgrond treden.
Beschouwen wij het algemeen beloop van den krijg in Maurits' tijd, dan treft wel
het meest het sterk overheerschen van den belegeringsoorlog, bij een zeer gering
aantal veldslagen. Een der voornaamste oorzaken hiervan is wel, dat de weerkracht
niet, als tegenwoordig, hoofdzakelijk in het mobiele leger geconcentreerd was, maar
voor een groot deel in de vestingen zetelde. Er was dus geen sprake van, dat het
verslaan van 's vijands veldleger den oorlog zou beëindigen, als later bij Jena of
Königgrätz. De veldslag raakte dus op het tweede plan; de oorlog kreeg een territoriaal
karakter, waarbij de steden, die het omliggende land en de verkeerswegen
beheerschten, hoofdzaak werden. De vestingen dienden dus niet, als tegenwoordig,
om het veldleger bij zijn operatiën te steunen, maar omgekeerd werd dit laatste
voornamelijk voor belegeringen gebruikt. Het doel van iederen jaarlijkschen veldtocht
(des winters stond de oorlog nagenoeg stil) was een of meer vestingen te bemachtigen.
Met de toenmalige kleine veldlegers was het ondoenlijk, een vesting voorbij te
trekken met achterlating van een insluitingskorps en evenzeer, tegen een
ontzettingsleger troepen af te zonderen. Het gevolg was, dat, bij kans op ontzet, het
leger zich in zijn geheel rondom een vesting verschanste op de wijze, als reeds Caesar
bij Alesia had toegepast. Vandaar de bekende ‘Romeinsche’ belegeringen, waarbij
de uitgestrekte liniën de bewondering van den tijdgenoot gaande maakten, den
veldheer met een zeker klassiek aureool omgaven, en die voor den Tachtigjaren
oorlog in hooge mate karakteristiek zijn. De meeste veldheeren (Hendrik IV maakt
in dit opzicht een uitzondering) waren onder dergelijke omstandigheden van
slagleveren afkeerig: zij beschouwden het risico niet als evenredig met de eventueel
te behalen voordeelen. In later tijd werd deze afkeer zelfs tot principe verheven: bij
velen kwam de veldslag in een reuk van onwetenschappelijkheid te staan; als een
bewijs, dat er met de ‘regelen der krijgskunst’ iets niet in orde geweest was. Het is
bekend, dat ook Maurits en Willem Lodewijk aan het beginsel van geen slagen te
leveren, tenzij bij absolute noodzaak, met een hardnekkigheid vasthielden, die hen
meermalen met de Staten, d.i. Oldenbarnevelt, in conflict bracht en die
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- het kan niet ontkend worden - aan het resultaat onzer oorlogvoering in de laatste
jaren voor het Bestand niet ten goede gekomen is.
Uit historisch oogpunt verdient het Staatsche leger ten volle onze belangstelling
als het werktuig, waarmede ons vaderland van den Spanjaard verlost en vervolgens,
in groote trekken gesproken, tot zijn tegenwoordigen omvang uitgebreid is. Zijn
inrichting en geschiedenis zijn nauw samengeweven met die der Republiek. Wij
behoeven slechts te herinneren aan de questie's over den eed, de patenten, afdanking
van krijgsvolk, de positie van den Kapitein-Generaal, den strijd over den Hoogen
Krijgsraad, e.a.
In de ontwikkeling van het Europeesche krijgswezen is de organisatie van het
Staatsche leger door Maurits en Willem Lodewijk een der allerbelangrijkste
momenten. De door hen ingevoerde discipline en hun teruggrijpen hiertoe naar de
Oudheid - op zich zelf reeds een renaissanceverschijnsel - vertegenwoordigen ook
in den vollen zin des woords een renaissance op krijgskundig gebied. Gedurende een
groot deel van de 17e eeuw ten slotte zijn de exercitie's, de slagorde, de vestingbouw
en de artillerie, zooals zij in de Nederlanden werden in practijk gebracht,
toonaangevend geweest in de omliggende staten.
Nadat de heer WIJN heeft gesproken en de Voorzitter hem reeds voorloopig den dank
der vergadering heeft gebracht, opent deze de discussie, waaraan deel genomen wordt
door de heeren VAN WINTER, VAN BROEKHUIZEN, HOEFER, BEYERMAN, VAN
LENNEP, HAAK, WISSE, KRAFT, GOSSES en JONKVR. VAN TUYLL, wier opmerkingen
en vragen door den Spreker zeer uitvoerig worden beantwoord, zoodat het debat
a.h.w. tot een tweede voordracht uitdijt.
De Voorzitter zegt daarna onder toejuiching der aanwezigen den kapitein WIJN
dank voor zijn voortreffelijke voordracht en wijst op de groote belangstelling, bij
diens hoorders daardoor gewekt, zooals uit de levendige gedachtenwisseling is
gebleken.
De Voorzitter brengt vervolgens aan de vergadering een verzoek van Dr. N.B.
TENHAEFF, den Secretaris van het Nederlandsch Comité voor historische
wetenschappen, over, om belangstelling te vragen voor het omtrent Pinksteren te
houden 2de Nederlandsch Historisch Congres.
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Hij schorst daarna de vergadering tot 1.45 uur.
Nadat de aanwezigen hadden aangezeten aan een gemeenschappelijk noenmaal,
vertrok het gezelschap omtrent 2 uur met autobussen naar het kasteel den Doorwerth,
waar de directeur van het Legermuseum, de generaal-majoor b.d.F.A. HOEFER, den
leden van het Historisch Genootschap het welkom toeriep en hen uitnoodigde tot
een, zij het dan ook vluchtigen, rondgang langs de rijke verzamelingen van het
Museum, waarbij hijzelf en de heeren K.E. OUDENDIJK, kolonel der artillerie b.d.,
en S.J. GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, luitenant der cavalerie b.d., tot geleiders
strekten. Aan het einde van den rondgang werd bijzondere aandacht gewijd aan één
der zalen, waar de heer HOEFER een speciale tentoonstelling had ingericht van
geschilderde en andere portretten, kaarten, platen, maquettes, wapens enz. uit den
tijd van prins Maurits, waardoor de voordracht van den heer WIJN als het ware werd
geïllustreerd. Tot slot van het bezoek aan den Doorwerth werd door den kapitein
WIJN en de reserve-luitenants ROZENDAAL en VAN MARCELIS HARTSINCK in de
kleedij uit den tijd van Maurits een demonstratie gehouden van het gebruik van
musket en spies.
Te 6 uur vereenigde zich te Arnhem een dertigtal leden en introducés aan een
gemeenschappelijken maaltijd in het Restaurant Royal, gedurende welken de
Voorzitter de gelegenheid vond, aan allen, die er toe hadden bijgedragen, om deze
bij wijze van proef buiten Utrecht gehouden vergadering zoo goed te doen slagen,
den dank van het Genootschap te brengen.
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Stukken betreffende ketterij en beeldenstorm te Venlo,
Medegedeeld door J.C.J. Kleyntjens S.J.
Wanneer wij ons afvragen, hoe het mogelijk is geweest, dat de Nieuwe Leer zoo
gemakkelijk ingang heeft kunnen vinden in het hertogdom Gelder en het Overkwartier
van Gelderland, dan kunnen wij hierop het volgende antwoorden:
In de eerste plaats brachten de talrijke oorlogen door Karel van Egmond, hertog
van Gelder, gevoerd, groote verwarring, hetgeen tengevolge had, dat de oostgrens
van diens rijk niet voldoende werd bewaakt en daardoor de Luthersche Reformatie
gemakkelijk in Gelderland kon doordringen. Eveneens heeft de Rijnvaart en het
verkeer met de Hanze-steden grooten invloed gehad op de verspreiding der Nieuwe
Leer in Gelderland, terwijl de openlijke verkoop van verboden boeken, o.a. van een
in 1544 te Bonn gedrukt boekje, getiteld: ‘Des evangelischen burgers handbuexken’
en het door den afvalligen aartsbisschop van Keulen, Herman van Wied, uitgegeven
geschrift getiteld: ‘Von Godtes genaden unser Hermans ertzbisscops tzu Colne und
Churfursten eynfaltigen bedencken etc.’, den voortgang der Nieuwe Leer
ontegenzeggelijk wel zal bevorderd hebben.
Een eerste spoor van afwijking van het oude geloof te Venlo vinden wij vermeld
in de rekening van Jacob van Domburch van het jaar 15311), waarin o.a. staat
opgeteekend: ‘Item Jacop Lovendaell van Venloe umb der Lute-

1) Van Veen in: Publications... de Limbourg XLI, 311 vlg. Zie ook: A. le Roy, Iets uit de
geschiedenis der Protestantsche gemeente te Venlo (Leiden 1883).
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ryen will behalven syne straiffe des brantz ind doorstekens syner tongen van wegen
myns gen. 1. heren myt my gecomponyert vur IIc Philipsgulden.’
‘Item Peter van Baerle, der stadt bade off royendreger van Venloe, tweemaill tot
Mackom laten komen umb der Luterianen willen, myt hon dairvan to spreken, to
syner teringe doen geven XI st. Brab.’
‘Item noch den scholtz van Venloe ind Peter vurg. tweemaill tot Wachtendonck
ontbaden umb derselver saicken will; den baden gegeven XII st. Brab.’
In hetzelfde jaar hielden zich te Venlo ook Wederdoopers op en werd Gedeon van
der Gracht, wijbisschop van Luik, naar Venlo gezonden om een onderzoek in te
stellen aangaande de Wederdoopers. De nieuwgezinden, die aan hunne ketterijen
niet verzaakten, werden verbrand en die, welke fonteinen bij zich hadden om te
doopen, werden gegeeseld.1)
Vervolgens vinden wij in 1546 melding gemaakt van een gerucht over ernstige
gevallen van ketterij onder de burgers van Venlo. Aldaar was, n.l. den 10den Mei
1546, door den abt van Averbode tot pastoor benoemd een zekere Benedictus Tielens
van Erp, tevoren pastoor te Verle en Rotzelaer, welke niet erg gezien was bij de
Venlosche burgerij. Deze had o.a. een jongen onervaren priester, Henricus
Kamerlinck, die te Emmerik gestudeerd had, tot kapelaan aangesteld. De jeugdige
priester, die niet erg berekend was voor zijn taak, werd in 1549 verdacht een aanhanger
der Nieuwe Leer te zijn. Ofschoon hij bereid was zich voor den officiaal te Luik te
gaan verantwoorden, werd hij zonder meer door de inquisiteurs van het bisdom Luik
veroordeeld tot levenslange verbanning buiten de stad Venlo en twee mijlen in den
omtrek. Hij vestigde zich in November metterwoon te Cleef. In Dec. 1549 deelden
twee afgevaardigden van Venlo het Hof van Arnhem mede, dat de stad sedert
Halfvasten (31 Maart) zonder kapelaan was.2)
Wat den pastoor betreft, deze zag zich ten slotte, wegens de voortdurende
oneenigheid met zijne parochianen,

1) Jos. Habets, Bisdom Roermond II, 10-11.
2) Maasgouw (1880), 301. Publications... de Limbourg XLI, 315-316, 320-325, 400-414.
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genoodzaakt den 24sten Juni 1557 zijn ontslag te nemen. Hij werd toen wederom
pastoor te Rotzelaer, waar hij den 15den Sept. 1570 overleed.
In 1551 werd te Venlo afgekondigd, dat degenen, die in het bezit waren van
kettersche boeken, deze binnen vier dagen moesten ter hand stellen aan den aldaar
vertoevenden inquisiteur Frans Sonnius, doctor in de Theologie en domheer te Utrecht.
Eveneens werd in 1563 door den Venloschen Magistraat een verbod uitgevaardigd
tegen het bezoeken der hagepreeken te Tegelen.
De Hervorming won echter langzamerhand steeds meer veld in het Overkwartier.
De eerste zeven maanden van het jaar 1566 gingen voor Venlo rustig voorbij; maar
in Augustus brak een woeliger tijd aan. Op Zondag 4 Aug. 1566 trad de eerste
hervormde predikant in de omgeving van Venlo op, om de Nieuwe Leer in het open
veld te prediken. Hij was predikant te Hörstgen, het volk noemde hem Cackhosius.
Hij hield de godsdienstige bijeenkomsten eerst op de pachthoeve Wylre- of
Wielderhof, waar meerdere burgers uit de stad heentrokken, om hem te hooren; later
op de zoogenaamde St. Theunisbleek, buiten de Roermondsche poort.
Volgens de getuigenissen van Pauwels Broers en Henrich Schroeyers hadden de
predikaties plaats tusschen de huizen ‘ingen Eyckelboom’ en de ‘Ghans’ (of Gaes).
De Magistraat was op zijn hoede en bleef dien dag bij elkaar.
Hierover lezen wij in den stadsrekeningen van 1566: ‘Den 4den Augusti als der
predicant vangen Hörstgen ierstmal aen de Eickelboom predickde B(urgemeistern),
S(chepenen) ind Raidt den dagh bij den anderen geblieven facit I g. XII str.’
Ibidem: ‘Sylis (de stadsbode) den 4den Augusti1) als die ierste predicat(ie) buten
der stat gedaen wierd to Nymegen den Burgemr. ind Mr. Jan (van de Puth) nagesandt...
XX st. b.’
Het valt niet te ontkennen, dat de Magistraat pogingen

1) Grambusch, De staat der Gereformeerde kerkgemeentens in het Opperkwartier van Gelderland,
bijzonder te Venlo.
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in het werk gesteld heeft, om de rust onder de burgers te handhaven en te beletten,
dat binnen de stad door vreemde predikanten de Nieuwe Leer gepreekt werd. Overdag
fungeerden volgens het rekenboek als ‘porthueders’ der stadspoorten: Nyess1), ‘der
portener an der Laerporte’; Aelert2) en Aert Westphalen3), portier ‘an der Nyeporte’,
en Lenart4), der portener van der Masporte’. Als ‘nachtbleseren’ of nachtwakers waren
de stadsdienaren Dierick en Jelis aangesteld. Maar buitendien had de Magistraat nog
andere burgers aangewezen, die overdag en 's nachts in die troebele tijden de
stadspoorten moesten bewaken. Wij vinden hun namen in de stadsrekening vermeld
en eveneens het aantal dagen en nachten, gedurende welke zij gewaakt en de
poortwacht betrokken hebben.
Den 4den Augustus 1566, toen de predikant ‘vangen Hörstgen’ zijn hagepreek
hield, werden tien leden van het huurvaardersgilde, wier ‘gaffel’ of gildehuis althans
later aan de Jodenstraat gelegen was, met de bewaking der stadspoorten belast,
gedurende negen dagen.
De burgemeester Johan die Verwer achtte zich in die dagen niet meer veilig en
was, volgens eigen verklaring, zoo ‘beanxt gheweest van der Guesen tydingen, soe
dat hij op syn bedde niet liggen en dorste.’ Eenige burgers, als Peter van Thoeren,
Willem Vermasen en Johan Joeriss, werden aangenomen ‘umb den Burgermeister
myt uren gewher te volgen ind up hem to warden’, van welke taak zij zich tien dagen
kweten.
Zoowel huurvaarders als zakdragers bewaakten gedurende dit jaar meermalen met
een tiental manschappen de Maas- en Laarpoorten, zoowel 's nachts als overdag.
Ook door andere middelen beijverde zich de Magistraat om de rust in de stad te
handhaven.

1)
2)
3)
4)

Scheyff Nyess, portier van de Laerporte of Keulsche poort 1532-1540, 1547-1553, 1554-1576.
Aelert Mullers idem 1558-1579.
Aert Westpheliger, portier van de Kaelposterne of Neyepoort 1558-1568, 1571.
Lenart Weyers, portier van de Maaspoort 1552, 1557-1571 (vgl. H. Boermans, Het
‘poirthueders’ ambt te Venlo in de Maasgouw 1928, 7-10, 72-74, waar al de portiers in
chronologische volgorde, voorafgegaan door een inleiding, worden vermeld).
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Naar waarheid kon derhalve de stadhouder van het hertogdom Gelder en het
graafschap Zutphen, Karel van Brimeu, graaf van Megen, oud-gouverneur van
Luxemburg en oud-kapitein-generaal van Henegouwen, die in 1560 Philips van
Montmorency, graaf van Horn, als stadhouder van het hertogdom Gelder was
opgevolgd, in een uitvoerig rapport aan de Landvoogdes Margaretha van Parma met
eere melding maken ‘van den groeten und vlietigen arbeydt, soe der Magistraet van
Venloe, voelerley gestalt, als mit sluytinge der stadtpoirten, huede und dach und
nachtelycke waecke, publicatiën der placcaten, ermaenong der burgeren tot
gehoersaemheydt und mit meer andere gefueglycken middelen stetz voirgewant und
daerby onderstanden to beletten und to verhueden dat biss den 15en dach yetziges
maents (September) nyet binnen de stadt van den frembden predicanten geprediget
is wordden’; daarenboven dat de Magistraat van Venlo ‘mitter dait den kirchen und
gaedtzhuyseren also voirgestanden, dat er der selver begonnen beroeringhe mit syn
eigen lyve gewhert.’
We vernemen dat uit een brief van de Landvoogdes uit Brussel d.d. 20 Sept. 1566
aan den Magistraat van Venlo, waarin zij verder schrijft, dat zij den Magistraat voor
die waakzaamheid niet genoeg kon loven en prijzen en hem daarenboven genadig
dank wil weten, wenschende, dat in veel andere steden dezer Nederlanden desgelijks
door Magistraat, overheid en burgers gehandeld ware geworden: ‘sy sollen in den
verloop, daerinne sy yets under stecken nyet gevallen syn.’
Trouwens het kon ook niet anders, temeer daar wij uit geloofwaardige getuigenissen
weten, dat de Magistraat van dien tijd het oude geloof steeds is trouw gebleven, met
uitzondering van den raadsverwant Frank Putten, die den Raad heeft verlaten en een
aanhanger der Nieuwe Leer werd. Aan deze standvastigheid in het geloof is het vooral
te danken geweest, dat de Nieuwe Leer te Venlo geen vasten wortel heeft kunnen
schieten en wel niet tot algeheele vernietiging is gedoemd, maar toch ook niet van
grooten invloed is geweest.
In het begin van October 1566 begon het in Venlo onrustig te worden. De aanhangers
der Nieuwe Leer ver-
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zochten den Magistraat bij te dragen tot de som van 300.000 gulden, die men den
Koning zou aanbieden, als hij gewetensvrijheid toestond. Tevens verlangde men de
kerk van het klooster ‘Trans Cedron’, om er den hervormden godsdienst uit te oefenen.
De Magistraat weigerde, het volk begon zich te wapenen en den 5den October
werd de predikant Leonardus, die per schip naar Tegelen gekomen was, ‘innegefuert
mit groeten mennichte van volck.’
Nauwelijks was de predikant in de stad, of men begaf zich naar het klooster ‘Trans
Cedron’, waar Pelsken Smittiens over den muur klom, van den prior de sleutels
opeischte en waar Leonardus toen zijn preek hield. Terstond na de predikatie werden
aldaar de beelden en altaren gestormd en afgebroken. Om te voorkomen, dat zij door
den Magistraat in hun beeldstormerij werden gehinderd, werden geharnaste lieden
op wacht gezet. Volgens getuigenis van Peter Muessers, gildemeester der bakkers,
bevonden zich van de sectarissen de volgende personen in harnas in ‘Trans Cedron’:
Reyner Ingen Betou, Goert Huyskens de Jonge, Jan te Puth, Jan Leijendeckers,
Michiel Kreijnckens, Jacob van Well, Jan van Bracht, Jan Goris en Jacob Goris. Van
de bakkers: Willem Ruwen, Peter Adams, Michiel Schuyrbier en Pauwels van Aecken.
Volgens getuigenis van den schepen Johan Ingenhuys bevonden zich gewapend
met een geweer in ‘Trans Cedron’: Joost van Meersen, Derich In de Betouw en
Henrick van Weerden.
Ook de predikant Engelbertus heeft volgens verklaring van den burgemeester
Johan te Puth, in ‘Trans Cedron’ gepredikt en er het Avondmaal uitgereikt; terwijl
de scholtis Balthasar Braetz eveneens getuigde, dat er in genoemd klooster door de
hervormden gestemd was geworden, wie diakens en ouderlingen zouden zijn.
Wij vernemen ook een en ander over verwoestingen aangericht in de St.
Nicolaaskerk en eveneens in de parochie- of St. Martinuskerk.
Schepen Jan Ingenhuys verklaarde, dat hij in de parochie-kerk gezien had als
beeldstormers: Peter Swaegermans, Jacob Wynters, Jan Holtacker en Claes
Stoppelman; beelden stukslaande: Peter van Straelen.
Eveneens verklaarde de raad Johan Breman de Oude,
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dat hij wel gehoord had, dat Jacob Doeijssen (Wynters), Jan Holtacker en één, die
nu binnen drie dagen aan de pest gestorven was en buiten de stad begraven, alsmede
één van de gebroeders Lovendael de altaren gebroken hadden.
Vooral het St. Jorisaltaar moest het ontgelden. Het was hoofdzakelijk Jan Holtacker,
die daar ijverig bezig was. Volgens verklaring van den burger Johan Claessen had
hij er met anderen de deuren van afgebroken; terwijl de koster der parochiekerk
getuigde, dat hij er ook de tafel van afgebroken had, tot hij door den schepen Johan
van Greveraedt er van werd afgetrokken. Hij is ook, volgens getuigenis van den
koster, de persoon, die binnen vier of vijf dagen hier gestorven is.
De vier gildemeesters van het Cremersgilde: Jacob Doeijssen (of Wynters), Derick
Ingen Betou (door den koster Dirk Freijcken genoemd), Peter Swaegermans en
Henrick Boenen, ‘Mr. Henrick Boenen bastaertsoen’, hielden zich bezig met het St.
Nicolaasaltaar, waar zij het beeld van afwierpen.
De schepen Hendrik van Hushaven had dat beeld op den grond zien liggen en een
luchter zien afbreken.
Ook van het Hoogaltaar is iets afgebroken.
Dit zijn zoowat de voornaamste gebeurtenissen in de parochiekerk.
De drost van Gelder, Georg van den Berg, moest op bevel der Landvoogdes 16
Dec. 1566 naar Venlo reizen, om de ontevredenheid des Konings over het gebeurde
mede te deelen en tevens te dreigen met het verlies van de privilegies.
In een ‘memorie’ zegt ook deze, dat burgemeesters, raad en anderen den
beeldenstorm niet hebben kunnen verhinderen.
Den 29sten December verspreidde zich weer het gerucht van een beeldenstorm.
Dienaangaande lezen wij in de stadsrekeningen van 1566 het volgende: ‘Den XXIX
Decembris betalt Aert Suecken, Henrick Drysz, Ariaen van Wanckum, Thonis Merels,
Wolter van Alphen, Jeronymus Heynemans durch bevel des Burgermesters. In der
kirche gewackt, als eyn nye rumor van die kirchen to bederven wederom verbreydt
wart. Jeder III nacht, 's nachts II½ str. facit II g. V str.’
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Dat de gebeurtenissen, begin Aug. en Oct. 1566 te Venlo voorgevallen, aan het Hof
te Arnhem niet onbekend konden blijven en dit zich niet onzijdig kon houden, spreekt
van zelf. Toch nam dit regeeringslichaam niet aanstonds maatregelen tot herstel der
orde1).
Het gevolg der onderling gevoerde besprekingen en briefwisseling daarover met de
regeering te Brussel was het besluit om een commissaris naar Venlo (en ook naar
Roermond, waar eveneens gebeeldstormd was,) te zenden.
Bij schrijven van 24 Nov. d.a.v. werd de raadsheer Johan van Wittenhorst, drost
van het land van Kessel, als zoodanig uitverkoren. Door diens ziekte is er echter in
dat jaar van zijn zending niets gekomen. Den 10den Dec. besloot men zijn zoon
Johan van Wittenhorst, drost van Montfort, te zenden en, toen deze schreef verhinderd
te zijn, werd 16 Dec. Georg op ten (of van den) Bergh, drost van Gelder, met die
opdracht belast en hem twee eensluidende instructies, één voor Venlo en één voor
Roermond, toegezonden2).
Het resultaat zijner zending is niet bekend, zegt Van Veen.
Over de zending der commissarissen naar Roermond en Venlo licht Van Veen
ons nog nader in; hij zegt n.l. het volgende3):
‘Wij hebben gezien, dat het Hof er voor was het onderzoek in beide steden
(Roermond en Venlo) tegelijk te doen aanvangen.
De stadhouder gaf op 28 Juli 1567 aan de Regentes te kennen, dat hij voor zich
niet vond, dat dit er op zich zelf veel op aankwam, maar dat hij er uit een practisch
oogpunt wel voor was, daar de vacantie ophanden was en dan geen raadsheer te
Arnhem behoefde te zijn; voorts omdat de heer Van der Horst toch in de buurt van
Venlo was en dezen last zeker zeer goed zou uitvoeren, en eindelijk omdat het werk
dan des te eer voltooid en alle raadsheeren

1) Van Veen in de Publications... de Limbourg XLI, 379, aan wiens gegevens wij hier een en
ander ontleenen.
2) De tekst dezer instructie staat afgedrukt in genoemde Publications, 381-383.
3) Publications... de Limbourg XLIV (1908), 139-140.
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terstond na afloop der vacantie weder te Arnhem zouden kunnen zijn.
De kanselier Adriaen Nicolai en de raadsheer Joest van Cranevelt kwamen 26 Juli
te Roermond aan en troffen daar den heer Van der Horst, die sedert acht weken daar
vertoefde om op last van den Stadhouder en in afwachting van diens komst den
Magistraat met raad en daad bij te staan en die nu van plan was te vertrekken. De
beide heeren wenschten evenwel gebruik te maken van de door hem opgedane ervaring
en verzochten hem dringend te blijven en hen in de uitvoering van hun last te steunen,
waaraan de hoogbejaarde man gehoor gaf.
In dezen staat van zaken kwam verandering door het besluit van de Regentes om
Wittenhorst met Amelis van Amstel van Mynden naar Venlo te zenden. Hij zag
daartegen op en verzocht den Kanselier en Cranevelt aan de Hertogin te kennen te
geven, dat hij zich gaarne daarvan ontheven zou zien, aan welk verzoek door hen op
6 Augustus werd voldaan. Zij voegden er evenwel bij, dat de heer Van der Horst
bereid was te gaan, zoo de Regentes dat bepaald wenschte, in welk geval hij verzocht
commissie op hem en Van Amstel van Mynden uit te vaardigen en hiervan aan die
van Venlo kennis te geven.
Ten aanzien van hunne werkzaamheden te Roermond verklaarden de schrijvers,
dat zij die geregeld voortzetten, maar dat ‘die culpable een deel voor onse aencompste
ende bynaer alle d'andere zedert dieselve uutter stadt geweken ziin.’
De Hertogin antwoordde hierop 18 Aug., dat bij haar geen bezwaar bestond, dat
Van Amstel van Mynden alleen het werk te Venlo zou doen. Zij gaf hun derhalve in
overweging om na afloop hunner taak te Roermond die te Venlo ter hand te nemen.
Deze brief kwam te laat. Nicolai en Cranevelt waren reeds naar Arnhem
teruggekeerd. Op 20 Aug. gaf eerstgenoemde hiervan kennis aan de Regentes en
stelde haar voor in de gegeven omstandigheden Van Amstel van Mynden en Van
Wittenhorst met het onderzoek te Venlo te belasten, welke laatste in weerwil zijner
vorige bezwaren bereid was deze taak op zich te nemen en daarvoor volkomen
berekend was, aangezien ‘il n'y a aultre en nostre collège plus propre à cet affaire,
veu la cognaissance
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et auctorité qu'il a audict Venloe et par tout le Haultquartier.’
Blijkens schrijven van 6 September nam Margaretha genoegen met dit voorstel.’
In de eerste maanden van 1567 ontstond eene geweldige conservatieve tegenwerking.
Te Venlo werd den 6den April de predikant uit de stad gezet, waarover de
Gouvernante in een schrijven van 23 April haar volste tevredenheid te kennen gaf.
Hierover staat het volgende in de stadsrekening van het jaar 1567 opgeteekend:
‘Up donredagh den III Aprilis syn die heren commissariën als mit namen de herr
ter Horst1), der drost tot Montfort2), der drost des Amptz Krickenbeek3), ind Doctor
Johan van Stalbergen4) bynnen Venlo komen umb sich myt eynen ersamen Raidt to
beflietiegen umb den Calvinischen Predicant to doin vertrecken, des aeventz verdain
XXII quarten, die quart ad III st. ind noch vor XXVII maltyden ider maltyt II½ st.
brab. facit to samen 6 gulden 13½ stuver.’
Toch bleef de Nieuwe Leer in het geheim voortwoekeren, wat blijkt uit een
schrijven van den stadhouder aan den Magistraat van Venlo, d.d. 20 Januari 1568,
waarin hij beveelt, degenen, die hun kinderen niet volgens den katholieken ritus laten
doopen, voorbeeldig te straffen5).
Het vertrek van den predikant was ook voor de ketters het sein tot algemeenen
uittocht. Vermoedelijk had deze plaats in Juli van dat jaar, ten minste in een schrijven
van den 3den van die maand vermaant de gouvernante den Venloschen Magistraat
goed toezicht te houden op die

1)
2)
3)
4)

Johan van Wittenhorst, de Oude, drost van het ambt Kessel.
Johan van Wittenhorst, de Jonge, zoon van den voorgaande.
Johan van Erp, genaamd Warenberg.
Johan van Stalbergen, de Jonge, schepen van Venlo, niet diens vader Johan, want deze was
reeds vóór 15 Maart 1567 overleden, toen diens zoon Caspar, Scholtis van Venlo, na den
dood zijns vaders uitstel kreeg om den hof Tusschenmolen te Leuth, bij Venlo, te verheffen.
5) Van Veen in Publications.. de Limbourg XLI, 391. Uyttenbroeck: Bijdragen I, 74-75.
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personen, welke uit vrees voor de komst des Konings uit de stad willen vertrekken.
In plaats van den Koning kwam echter Alva naar de Nederlanden.
Volgens getuigenis van den Prins van Oranje moet er te Venlo zoo'n groot aantal
menschen gevlucht zijn, dat in verschillende straten geen huis meer bewoond was.
Over de komst der commissarissen Johan van Wittenhorst en Amelis van Amstel
van Mynden te Venlo en hun werkzaamheden aldaar hebben wij reeds gesproken.
In een schrijven van 6 Sept. 1567 beveelt de Gouvernante den Magistraat aan, dezen
de behulpzame hand te bieden.
Den 20en Febr. 1568 gelastte de Landvoogd aan den Stadhouder, om op éénzelfden
dag en wel 3 Maart overal degenen te doen vatten, die blijkens de rapporten der
commissarissen aan den beeldenstorm hadden deelgenomen.
Daags daarna zond genoemde Stadhouder aan den Venloschen Magistraat een
afschrift van een missive van Alva, en verzocht diensvolgens binnen drie maanden
bericht over hetgeen de Magistraat had gedaan aan de reparatie van kerken en
kloosters in de stad ‘daer zeer oevel aengestelt geweest is.’
In het begin van Maart 1568 vinden wij den raadsheer Amelis van Amstel van
Mynden als commissaris te Venlo.
Wat hij daar uitgericht heeft, meldt hij in een rapport van 6 Maart. Aan dat rapport
was een ‘cedule’ toegevoegd, waarin staat vermeld, waar de gevluchte beeldstormers
en degenen, die den heer van Brederode gediend hadden, verblijf hielden1).
De Hertog van Alva, die vernomen had, dat de ‘wederwertigen heymelicke
pracktycken ende anslach’ op de stad voor hadden, spoorde op 15 Jan. 1570 den
Magistraat aan, goed de wacht te houden en tevens na te gaan, of er in de stad geen
‘heymelick verstandt is, met de wederwertigen’, vooral daar er geen garnizoen is.
Den 9den Aug. 1570 herhaalde Karel van Brimeu den Magistraat den inhoud der
missive van Alva van 't vorige jaar over den eerbied voor het H. Sacrament bij het
be-

1) Dit rapport en cedule afgedrukt in Publications... de Limbourg XLI, 395-399.
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dienen van zieken, over de begrafenis van afvalligen en sequestratie hunner
nalatenschap, enz.
J.C.J.K.

I.
Instructie1) van wegen der Hertoghinne van Parme, Placentz etc. Regente
ende Gouvernante Co. mats. landen van herwertsovere, voir den
Commissarissen Uyt den Raede sijner Mats. in den Landen van Gelre
verordent, van 't gheene sij te doen sullen hebben in den Steden
Ruremunde, Venloe, Boemel, Harderwyck, ende Elburch, in wellicken
haer hoocheyt hen bevoelen heeft respectivelyck te trecken.
1. Die voirss. Commissarissen sullen hen met den alrer eersten respectivelyck
vueghen in die voirss. steden, ende hen aldair met allen vlyt ende discretie
informéren van alle tghoene aldair geboert es, aengaende die beroerten, oproer,
predicatien, beeldestorminge, kerckeschendinghe, ende andere nieuwicheyden,
ende alteratien int verleden jaer begangen.
2. Sullen sich ervaeren van waer der oerspronck herkhommen es.
3. Wye dair aff oirsaeck syn geweest.
4. Oft dieselve binnen die Stadt syn, offt dattet eenige van buyten syn geweest.
5. Oft sy by eenige gesolliciteert syn geweest by brieffven, tot invueringe der nyher
predicanten ende predicatien der sectarischen, van wien die sollicitatie geschiet
es, ende dat men die originale brieffven - - die men wel weet desfals geschreven
te syn - - sampt die minuten der dairop geschreve antwoerde exhibere ende
overgeve.

1) Deze Instructie is in haar geheel reeds gedrukt bij Van Hasselt, Stukken voor de vaderlandsche
historie I no. 97. Zij wordt hier echter herdrukt, omdat in de volgende ‘Informacie’ telkens
verwezen wordt naar de nummers van de vraagpunten dezer Instructie.
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6. Offt der magistraet dair aff schuldich es, offte eenige onder hen ende wye.
7. Woe der Magistraet geneicht ende geaffectioneert es, soe well der Religie
halffven, als tegens syne Majesteyt.
8. Oft der Magistraet ende die gemeynte sich onderlinge met malcanderen well
verstaen.
9. Van wat religie die gemeynte es, offte 't meeste deel derselver.
10. Woe die Hoppluyden ende knechten sich halden met den Magistraet, ende
burgeren.
11. Of men dair noch eenige predicatie doet of vergaderinge maeckt, soe in 't
openbaer als heymelyck.
12. Wy die predicanten waeren.
13. Waer sy gelogiert waeren.
14. Met wyen sy meest omgingen, soe wael eer sy bestonden te predycken, als nae.
15. Wye die hoofden ende leytsmans syn geweest der beeldestormeren ende auteurs
van die wapenen in die handt te nemen, ende sich met rebellie,
ongehoirsaemheyt, ende wederstandt tegen syne Mat. toe stellen.
16. Sullen met recht procederen tegens die hoofden, auteuren, principaele, ende
den ghenen, die des gheene voirseyt es, meest schuldich syn, soe well die noch
jegenwoerdich syn, als den gheenen die geweecken syn.
17. Sullen met hulp ende assistentie des chrychsvolcx met gevuechlycke wege,
ende middelen, als sy van den Graven van Meghen Stadtholder etc. verstaen
sullen den gheusen die wapenen affnemen, nairdien sy eygentlyck erfairen, ende
geinformeert sullen hebben, wye die gheusen syn.
18. Indien sy eenigen Burgermr., Schepen oft ander officier bevinden schuldich te
syn, sullen die selve affstellen om andere in hoer statt gesurrogeert te worden,
dair sullich van syner Mats. wegen gedaen mach worden, ende daer niet, sullen
den gheenen, die den Magistraet, ende andere officieren op ende affstellen
berichten, ende dairhin bewegen, dat sy selfs sullicx doen, ende dat selve nodich
es, alsoe gedaen toe worden tot waelfaert und vreede der Stadt, und oeck om
syne Mat. deshalven tho wilfaeren. Ende indyen hyer inne swaricheyt viele,
sullen dairaff adverteren om dair inne versien te worden. Van gelycken dat sy
toecompstlyck
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19.

20.
21.
22.
23.

24.

niemant en stellen oder annemen in eenich bevell oder dienst publyck, hy en
sie dan der oprechtiger alder Catolisscher Religie, oeck dat hy in desen
verledenen beroerten sich met ongehoersaemheyt weder syne Mat. niet bewesen
hebbe.
Ende hoewell men int seecker well weet, dat die gealtereerde Steden slants van
Gelre in den maent van Decembri by den gedeputeerden van den Consistorie
der sectarischen van Antwerpen gefordert syn geweest, oere gedeputeerden
aldaer toe schicken op seeckere bycompste der generale Consistorien, sullen
nochtans sich ervaeren ende informeren oft sullicx alsoe geschiet es.
Wye die gheene syn, die op die voerges. bycompste t Antwerpen verordent ende
geschickt syn geweest.
Wat aldair gehandelt ende affgeredt es geweest.
Wat dair nae - - dien achtervolgende - - by hem gedaen, ende dit alle wel
particulierlyck thoe vernemen, ercundigen ende optoeteyckenen.
Die hooffden ende autheurs der rebellie, scheyndinge ende prophanatie der
kercken, en connen niet ontgaen die hoochste straff met confiscatie hoerer
goederen, soe dit es crimen lesae majestatis, in wellick alle privilegien cesseren.
Ende aengaende 't gemeyn volck, 't welck die hoofden ende autheuren voirss.
gevolcht mach hebben, sall 't selve gerefereert worden tot 't gheene syne Mat.
gelieven sall hyrnaermaels dairop tho verordenen ende beveelen, niettemin dair
mit eenich exempel ende screck gegeven worde, sall dientlyck syn, dat eenighe
van hen ter galeyen eeuwelyck gecondemneert worden, op peen der galge, inden
sy uuyt die galeyen ontquemen, ende in syn Mats. Landen van herwaertsovere
wederomme gevonden worden, indyen sy in 'd executie der voirgeschrevene
dingen merckelycke swaericheyt bevynden nair gehaldene informatie, soe waell
tegen 't lichaem der steden, als tegens die particuliere, sullen ten besten, dat sy
sullen connen, eenige ordinongh dair inne stellen, ende volgents in den Raede
hoeren alinghen handel semptlyck conferéren ende communicéren, ende op als
hoer bedencken, ende advys verfatten ende stellen. Ende daernae sullen die
Cantzler ende Mom-
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baer haer hoocheyt van als rapport comen doen, om 't selve gehoert op all der
geboer nae verordent toe worden. Geschiet t'Antwerpen onder die handt haerer
hoocheyt hyer onder gestelt den XVII dach Iuly XVCLXVII. (Onderteyckent.)
Margarita. (Ende noch beneden.) Berty.

II.
Informatie bij Johan van Wytenhorst, heer tot Ter Horst und drossaert
des lants van Kessel und Amelis van Aemstell van Mynden, to Venloe
genomen angaende die nieuwe predicatien, oproerten, beeldestorminge,
kerckgescheyndingen und sunst alteratien dit jaar van 1567 und int
voorleden jaer gedaen und gepasseert.
Informatie begonst tho doen den XXIIII Septembris anno 1567 binnen der stadt
Venloe by ons Johan van Wytenhorst, heer tho der Horst, drost des lants van Kessel,
und Amelis van Amstel van Mynden, Conincklycke Majesteyts raeden, durch
schriftelicke bevel und commissie der durchluchtiger hoechgeboerner Vurstinne der
Hartoghinne van Parma und Plaisance, regente, enz. in date den VIen des maentz
septembris voerscreven, und dat achtervolgende zeker instructie van oer hoecheyt
van date den XVIIen july anno XVcLXVII voerscreven.
I Balthazar Braetz1), scholtis der stadt Venloe, alt ses ende dertich jaer, verdachfaert
zynde, alst behoert, heeft by den eedt, die hij Conincklycke Majesteyte als scholtis
gedaen heeft, opden naebeschreven articelen onser instructie getuycht und gesacht,
als hier nae volcht, und eerst op het tweede und derde gevraecht zynde, heeft gesacht
daer van nyet tho weten, dan refereert sich tot het ghene byden secretaris deser stadt
uuyt bevel van hem scholtis, und+ burgemeyster, schepen, und raedt opgeteyckent is
+
van al tgheen hier dit verledene jaer gepasseert, daer uuyt men spueren sal, wie
Les troubles sont advenuez
à
cause des presches et tous
id sich hier toegedragen heeft, seggende alle wederweerticheyt, die hier geschiet
les
chargez sont bourgeois
zy, durch die premais venuz demorer de
dehors.

1) Balthasar Braetz (Braitz enz.), Scholtis van Venlo 1557-1567.
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dicatien gebuert tho zyn. Op het vierde, seyt nyet anders tho weten, dat het zy al
borgers geweest, wie wal sy uuyte heemsch geboeren moegen zyn. Op het vyfde,
seyt daer over all nyet van tho weten, dan dat hy scholtis mit doctor Johan van
Stalberghen und Greffraedt, schepene deser stadt, eenmael duer begheerte der
borgermeysteren, schepenen und raedt deser stadt voerscreven, is by de predicant
Engelbert geweest und hem afgevraecht, off hy by yemant und by wie hy gefordert
was, om aldaer tho khomen predicken, daer die voerscreven predicant hem, die
spreeckt, op antwoorde: by yemant gefordert tho zyn, nyet willende nochtans die
brieven daer van verthoenen, und soe - - hy die spreeckt - - mit Stalbergen und
Greeffraedt den voerscreven predicant ansochte, soe verde hy van wegen Coe Mat
gevordert waer, soe hadde zy hem tho lyden dus aner nyet, syn sy daer mede van
daer gescheyden, overmitz die groete menichte vant volck und het gecruyt van dyen
daer zynde. Op het seste article, seyt, dat hy mit die borgermeisteren, schepenen,
und raedt alle bevelen Coe Mat naegegaen und naegeleeft heeft, soe veel oerluyden
mogelyck, dus dat vander magistraet gheendaer van schuldich is, dan dat+ hem wel
wittich is, dat eenen Franck Putthen1), mederaedt, uuyt den raedt gebleven is, uuyt +Franz Putthem.
wat oersaecken is hem onbewust, seggende, dat myn heere vanden raedt id beter
weten moegen - - soe hy, die spreekt, egheen raedtzverwant is - - zynde hem deposant
nyettemin mede kondich, dat dvoerscreve Putthen den predicant heeft hoeren
predicken. Op het zevenste seyt, nyet anders vanden magistraet vernhomen tho
hebben, dan dat die magistraet - - soe wel der religie halve als anders - - jeghens
zynder Majesteyt zeer wal geaffectionneert is, wie men uuyt het tghene by de
secretaris, wie voerscreven opgeteyckent is, spueren kan, uuyt genomen Franck
Putthen, wie hy, die spreeckt, opt voorgaende article gesacht heeft. Op het negenste,
seyt zyns vermoedens ongelyck tmeestedeel vander

1) Franck Putthen, raadsverwant 1562-1566, rentmeester van Venlo 1554, peyburgemeester
1559. Deze familie niet te verwisselen met Puteanus, to Puthof, van der Putten, hetwelk een
geheel ander geslacht is. De familie Putten voert als wapen een schepenmerk.
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gemeynte vanden goede alde catholycke gelove tho zyn. Op het thienste, soe hier
gheen hopluyden en zyn, seyt gheen sonderlinge clachten vanden knechten gehoert
tho hebben. Op het elfte, seyt dat alhier gheene predicatien geschieden, noch
vergaderingen int openbaer noch heymelich gemaeckt worden, dat hy, die spreeckt,
off myn heren tsementlich weten. Op het achtste seyt, tmeestendeel der gemeenten
sich mit den magistraet wel tho verstaen, wie uuyt tghene voirscreven genoech tho
spueren. Op het XII seyt nyet meer dan twee predicanten gekent tho hebben, doer
van+ der eender Leonardus - - van Oettrom - - genoempt was, syns onthalts uuyt der
+
Ministre Leonardus.
Kempen geboeren, und der ander Engelbertus uuyt het lant van Gulyck1) - - wie
Engelbertus.
hy die spreeckt verstaen heeft - - geboeren zynde, daer van die eerste predicant
Leonardus genoempt, des heren van Ghoer opgen Horsegen syn predicant is geweest,
seggende den heer van Ghoer2) tho meermale mit den predicant alhier binnen geweest
tho zyn, und wyders op tienhouden der selver artyckel gefraecht, seyt datter meer
predicanten zyn geweest, die voer ende naer gepredicket mogen hebben, dan hy die
spreekt en weet die nyet tho noemen. Op het XIIIIe seyt, dat die eerste predicant - tho weten Leonardus+ - - then huyse van Marten van Leuwen3) gelogeert
+

Ministre logé chez Martin
van Leeuwen.

1) Venlo lag vlak bij het Guliksche gebied. Tegelen, Susteren en Sittard waren Guliksch. Wilde
men van de Geldersche stad Venlo naar de Geldersche stad Roermond reizen langs den
rechter Maasoever, dan moest men over Guliksch gebied gaan.
2) Vermoedelijk Adolf van Goor, heer van Caldenbroek (1555-1581), zoon van Alart III en
Ursula van Weijerhorst (welke Ursula herhaaldelijk in het stadsarchief van Venlo voorkomt
met betrekking tot renten op den Ghemenschen tol). Uit Antwerpen richtte Willem van Oranje
den 6den Aug. 1579 een schrijven aan de Protestantsche gedeputeerden bij de verhandelingen
te Keulen; deze waren toen: Bernard, vrijheer van Merode-Rummen, Adolph van Goor te
Kaldenbroek, Adriaan van der Mijle en Dr. Albada. (Zie: Richardson, Merode II, p. 264;
Maasgouw 1901, p. 52.)
3) Marten van Leuwe (van Leeuwen, van Leuven) was een zoon van Godefridus van Leuven
en Elisabeth van Ruremunde.
Deze familie vestigde zich te Nijmegen, werd daar o.a. beschreven onder de ridderschap en
bleef den protestantschen godsdienst belijden.
Er bestond ook te Venlo een katholieke tak dezer familie, afstammende van Bernard van
Leeuwen, schepen te Venlo 1674-1693.
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+

heeft, und den ander is then huyse van Guert Huysken1) inden Maecht van Tricht
+
innegefuert, daer hij gelogeert heeft, van die andere predicanthen hoer logys en
Guert Huysken, logé
e
ministre.
weet hy, getuyge, nyet. Op het XIIII gefraecht, met wie die predicanthen meest
omgingen, und wie der Engelbertus then huyse van Guert Huysken innegefuert
hadden, seyt sich daer op tho willen bedencken, doch zall men die principalen inden
opteickenong daer van int tweede article gementionneert is, benoempt vynden. Op
het XVe gevraecht, seyt van gelycken sich daer op tho willen bedencken. Op het XIX
und XX, seyt wel gehoert und verstaen tho hebben,+ dat eenen Marthen van Leuwen,
+
Députez pour Anvers
und eender Schenck van Hilleraedt2) tho Antwerpen zyn geweest, dan en weet
Martin
van Leuwen Schenck
nyet, wat zy daer gedaen oft gehandelt hebben, dan dat die monpeling ging, om
van Hilleraedt.
ettelicke tonnen gouts mitten anderen tho presenteren, om oerluyden gelove vry
tho erlangen, daer van zy seker copie van een supplicatie opter heren huys verthoent
hebben, wie hy, die spreeckt, verstaen heeft, daer mede het XXI beantwoort is,
seggende up het XXII daer van nyet tho weten, und op als gevraecht en weet vorder
nyet dan voerscreven und heeft dit tot onse versoeck onderteyckent. Ende was
onderteyckent Balthasar Braeth.
II Meester Jan Tho Put3), licentiaet inden rechten und

1) Naar deze familie is de thans nog bestaande Huskenshof in het ven te Venlo genoemd.
2) Schenck van Hilleraedt. Hiermede is bedoeld Johan Schenck van Nydeggen, voorheen prior
te Siegburg, tweede zoon van Christoffel heer van Asselt, Swalmen en Hillenrade en van
Anna van Vlodrop. Hij huwde Geertrui van Beringen Dirksdr. Elders genoemd Schenck, die
Beringens dochter heeft (vgl. Publications XXXI, 1894, 279-280.
3) Meester Jan Tho Put enz. = Joannes Puteanus, geb. = 1520, overl. 1597, schepen van Venlo
1566-1578, 1586-1597, peyburgemeester 1563, regeerend burgemeester 1567, 1572, 1574,
tr. 1559 Anna van Mewen. Hij was een zoon van Justus Puteanus en Elisabeth Cremers en
vader van den beurzenstichter Henricus Puteanus. Hij woonde in het huis inghen Winckel,
gelegen op de Oude Markt, dat zijn vader bij boedelscheiding had verkregen (vgl. het artikel:
De to Puths als Venlosche burgers door A.F. van Beurden in de Nieuwe Venlosche Courant
d.d. 26 Feb. 1925).
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borgermeyster deser stadt Venloe inder tyt, alt ongefeerlich seven ende veertich jaer,
daer toe bescheyde und geëxamineert, heeft by zynen eedt die hy Coe Mat und deser
stadt Venloe voerscreven als borgemeyster gedaen, heeft getuycht und gesacht als
volcht, und voer eerst op het tweede articule van onser commissarien instructie
gevraecht zynde, heeft gesacht, dat zyns bedunckens der+ oerspronck herkomen is
+
vander predicatie tho Tegelen geschiet, soe die burghere deser stadt daer
La cause des troubles
advenue
par les presches
hergeloopen syn, nyettegenstaende die bevelen deser stadt derhaelven gedaen,
faictes
à
Teghelen
où les
dat nyemant daer herlopen solde, seggende voertz, soe die predicant van Tegelen
bourgeois de Venloo sont
gefordert is worden then Bosch, soe is de predicant vangen Horstgen Leonardus allez non obstant les
van Oettrom1) uuyt den lande van Luyck geboeren, hier voer der stadt komen
deffences à eux faictes de ny
aller.
predicken, und nadem der selfder aldaer voer der stadt eens, twee of dryemael
+
gepredickt had, seyt hy, die spreeckt, dat borgemeyster, schepenen und raedt
+
gescreven hebben aende drost tho Bruggen, ten eynde, dat der predicant aldaer
Le magistrat escript au
drossart
de Bruggen qu'il ne
tho Tegelen nyet onderhalden mocht worden, daer den drost op geantwoert heeft,
laisse
ledict
ministre prescher
als by zynen missive onder myn heren van deser stadt liggende tho sien is. Op het
au
dit
Tegelen.
IIIe seyt, daer nyet of tho weten, dan dat men

1) Leonardus van Oettrom of van Oetteren was voorheen pastoor te Weert en ging in 1559 tot
de nieuwe leer over.
De predikant ‘vangen Hörstgen’ werd door het volk Cackhosius genoemd. Joannes Pontanus,
pastoor van Blerick, verhaalt van hem als volgt: ‘dat hij quam prediken buijten Venlo onder
eenen boom, en profiteerde seggende: die van Venlo noemen mij Cackhosius, maer ick sal
die van Venlo, die hosen so vol maecken, dat sy in hondert jaer nog niet syn uytgewassen.
Sommige van Blerick liepen over de Maas om Cackhosius te hooren, maer werden van hem
soo bekakt, dat sy den pastoor voor de kerkdeur afvraegden, waer het geschreven stondt wat
hij op den preekstoel gesegd hadde’ (Publications... 1870, 254). (Vgl. ook Publications...
1875, 226; 1890, 230, Volksalmanak voor Katholieken 1852, blz. 189-190.)
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+

Johan Bremen der Jonghe, daer op hoeren mach die den predicant - - wie hy, die
spreeckt, verhoert heeft - - to gemuete gecomen is des avonts tho voerens, als den +Johan Bremen.
predicant Leonardus eerstmael voer der stadt gepredicket heeft. Op het IIII seyt wel
tho vermoeden, dat het luyden und burghere van deser stadt zyn geweest dan en
weetse nyet tho nomineren, doch macht men die luyden die inder gas hier voerder
stadt woenen, daer op hoeren soe die eerste predicatie daer voer der duere is geschiet.
Op het Ve seyt, daer nyet van tho weten, soe die guessen hoer saecken seer secreet
hielden, dan is hem die spreeckt wederfare dat hy und Hushaven medeschepen mit
eenen Joost van Meerssen is int cloesterken binnen deser stadt liggende, Cedron
genant, geweest on tho suecken zeker verdrach tusschen Guertgen Huyskens und
Metgen Merx opgericht, ter welcker tyt dvoerscreve Joost van Meerssen uuyt zeker
kasken genomen heeft zeker und verscheiden papieren, wat aver id voer papieren
zyn geweest, seyt hem onbewust tho zyn, in welcker kasken hy, die spreeckt, namaels
daer weder commende alleen bevonden heeft seecker notulen und cedulen, daer inne
gespecificeert staen, die een yder syn stemmen gegeven hebben, wie diaconen und
altste solden zyn, welcke cedulen hy, die spreeckt, tot onse versoeck beloeft heeft
over tho geven. Vervolgens verklaart hy in antwoord op de vragen VI en VII hetzelfde
als de voorgaande getuige Balthazar Braetz. Op het VIIIe seyt het meestendeel der
gemeynte sich onderlingh mit der magistraet mit makander wel tho verstaen. Op het
IXe seyt dat hy, die spreeckt, siet die burgheren - - die het mitten heren vanden raedt
gehalden hebben - - tho kercke khomen na goeder alder gewoente. Op het Xe seyt,
dat die knechten sich wel halden metten burghere. Op het XIe seyt, datter gheen
predicatie meer geschieden int openbaer noch heymelick, dan heeft wel verstaen,
dat die sectarissen hier ende daer somtyts byden anderen inden huyseren komen,
doch en kan hy, die spreeckt, noch die heren vanden raedt oerluyden daer op nyet
betrappen, daer by vuegende gehoort+ tho hebben, dat sulcx int huys van Metgen
+
Metgen Mercx.
Mercx geschiet, twelck hy nye heeft kunnen getreffen. Op het XIIe seyt, die eerste
+
predicant geweest tho zyn die voerscreven Leonardus voerts noch eenen meester
+
Engelbertus. Item Merri Dollens soon, und noch eenen die ten
Ministres Leonardus,
Engelbertus le filz Merri
Dollens ung 4e logié chiez
Jan Raeymaker.
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huyse van Jan Raymaecker gelogeert is geweest, wiens naem hem getuyghe onbekent
is, die hy deposant verstaen heeft tho Colen gestorven tho zyn. Seyt oeck gehoert
tho+ hebben, dat eenen van Swamel coster oder schoelmeyster aldaer geweest
hebbende, alhier gepredickt heeft. Op het+ XIII seyt, dat meester Lenart eerst ten +Van Swamel confrère au
desoubs.
huyse van Goert Huyskens und naderhant by Marthen van Leeuwe und Engelbertus Maistre
+
Logis des ministres Goort
eerst buyten der stadt hem deposant onbewust+ und inder stadt by Jan van Bracht
Huyskens, Martin van
gelogeert zyn geweest, seggende den selfden Engelbertum naderhand in Cedron Leeuwe.
+
selfs huys gehalden und aldaer oeck gepredickt und het avontmael uuytgericht
Jan van Brecht logé
+
tho hebben, behalven, dat hy Engelbertus etlicke tyt in des Jan van Brachts soens Engelbertum.
+
schip is gelogeert geweest, al eer hy tot Jan van Bracht innegebracht is worden.
logié auparavan en la navire
e
+
du
fils de Jan van Bracht.
Op het XIIII seyt, dat hy sulcx soe nyet eygentlich en weet, dan waer een
+
gasterie is gehalden van der guessen oder sectarissen, daer zyn die predicanten
Den XXVe namiddach.
mede geweest, twelck men am beste van die dieners und anderen sal kunnen
vernhemen. Op het XVe gefraecht, wie die hoefden+ und leytsmans syn geweest der
beeldestormeren, seyt hy die spreeckt, dat men die benoemt sal vynden in tgheen +Les chiefz des briseurs sont
escriptz en ung billiet exhibé
byden secretaris opgeteyckent, und op huyden verlesen is, daer toe hy deposant
et soubsigné par le secrétaire.
sich refereert. Und gefraecht, wie die autheurs vanden wapenen inder handt tho
nemen ende sich metz rebellie, ongehoersaemheyt, ende wederstant tegen zynder
Majesteyt tho stellen, seyt, dat hy getuyge sulcx nyet en weet, overmitz zyn absentie,
dan heeft wel gehoert, dat Joost van Meerssen int Cedron, als die rebellen in oer
wapenen stonden, om het boomken selde geleyt hebben.
Wat de vragen XIX en XX aangaat, hierop antwoordt hij hetzelfde als de
voorgaande getuige Balthazar Braetz.
Op het XXIe seyt, dat nyet tho weten, doch die oersaecke syns erachtens mach
men vernhemen uuyt die supplicatie dyenthalven aen hem deposant und schepenen
deser stadt overgegheven, wie inder voerig opteyckenong genoech verhaelt, daer toe
hy die spreeckt, hem refereert. Op het XXII, seyt sulcx nyet tho weten soe sy oer
dingen tho secreet geholden hebben. Und op als gevraecht, en weet vorder nyet dan
voerts inder voergemelte opteickenninge gestalt is, daertoe hy sich gereferiert wil
hebben,
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und heeft dat tot ons versoeck onderteyckent. Ende was onderteyckent aldus: By my
Jehan Tpuet.
III Johan die Verwer1), schepen deser stadt Venloe, alt by zyn twee ende seventich
jaeren, by eedt, die hy Coe Mat ende deser stadt als schepen gedaen, heeft getuycht
und gesacht als volcht, und eerst opt tweede articule onser instructie seyt, dat uuyt
die nyeuwe predicatie die oerspronck herkomen is, daer van die eerste alhier voerder
stadt tusschen den Eyckelboom und den Ghans geschiet is, hem die spreeckt, tho
Nyemegen synde by de stadtholder den Grave van Meghem synder Excellentie ierst
und sulcx van zynen stadtholder Jan Ingenhuyse veradverteert+ zynde. Op het IIIe
+
Jan Bracht, Jacques Goris
seyt, dat Jan Bracht und Jacop Goris2) und meer andere in zekere opteyckenonghe
aucteurs
des troubles et
op huyden verlesen, daer af und sonderlingh van alle die moetwillicheyt die
nouvellitez.
oersaeck zyn geweest, als men daer bevinden sal. Op het IIIIe, dat het borgers ofte
ten minsten inwoenders syn geweest. Op het Ve seyt, dat hy deposant vorder daer
nyet

1) Johan die Verwer, geb. 1495, overleden in 1577, peyburgemeester van Venlo 1526, 1537,
rentmeester 1532, schepen 1540-1577, regeerend burgemeester 1542, 1553, 1557, 1566 en
1570, stichtte 28 Maart 1577 met zijn echtgenoote Anna ingen Huys, het R.K. weeshuis te
Venlo. Een straat in de nieuwe stadswijk is naar hem genoemd.
2) Jacob Goris, vermeld 1540, bijgenaamd de Oude, rentmeester te Venlo in 1562, tr. volgens
genealogie Helena Moringh en volgens de lijst der uitgeweken en gevluchte personen Jutta...
Hij had tot zoon Johan Goris, bijgenaamd de Rijke, die in 1555 (1555 Februari 12 - Johan
Goeris Jacobszoon beschudt naar stadsrechten een halven morgen land gelegen ‘buyten der
Lairpoirtten’ naast Trijn Kyespennings en Hendrik Boenenbeckers erf; Schepenbrief no. 272
stadsarchief) nog te Venlo woonde en zich in 1560 te Zaltbommel vestigde. Diens zoon
Jacob Goris de Jonge, geb. 1536, overl. te Zaltbommel 15 Juni 1623, huwde Geertruid Cocx
uit Amsterdam. Hij werd 21 Maart 1579 tot raad van Venlo aangesteld, was 11 April 1579
een der gedeputeerden der stad Venlo, toen deze stad toetrad tot de Unie van Utrecht,
raadsverwant 1579-1580, schepen 1581-1586, regeerend burgemeester 1584 (vgl. Het
regeeringsgeslacht Goris te Venlo, Zaltbommel en Nijmegen. in maandblad v.h. Gen. her.
Gen. De Nederlandsche Leeuw XXXI (1913), 356-357 enz.).
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van weet, dan dat hem, die spreeckt, id voerleden jaer, seecker brief als borgemeyster
demmael inden tyt gebracht is, daer hy deposant mitten anderen heren antwoert
opgeschreven als by der minute und den voerscreven brieff by den heer van
Culenborch1) und Brederode geschreven, onder den raedt alhier berustende tho sien
is, die wy hen bevolen ons over tho gheven, dat hy, mits houdende copie angenomen
heeft tho sullen doen. Seggende ter selver tyt+ Joose van Meerssen und meer andere
+
int hondert gesacht tho hebben, als hem voergekomen, dat hy die spreeckt die
Joos van Mersen.
brief van den heer van Brederode und Culenborch nyet en behoefde tho verbergen,
sy wusten wel wat den inhouden van dyen was, daer op hy, die spreeckt, seyt hem
geantwoert tho hebben, vredich tho zyn die selfde brief hem tho willen laeten lesen,
daer die voerscreven Meersen mitten anderen op antwoerde, des nyet noedich tho
zyn, soe sy copie daer van hadde. Op vraag VI legt getuige dezelfde verklaring af
als de voorgaande twee. Op het VIIe seyt, dat die vander magistraet goede catholici
syn und leven als goede catholici behoeren tho doen mit te kercken, ter missen, und
ter preken und ten heyligen sacrament tho gaen, daer by voegende daer op gevraecht
zynde, dat zy seer wel tot Coe Mat geneyght zyn, als sich inder waerheyt bevonden
sal hebben wie uuytter voergemelte opteyckenongh thomdeel tho vernhemen,
uuytgenoemen soe veel Franck Putten, wie voerscreven, belanget. Op het VIIIe seyt,
dat die vromen sich mit den magistraet wel verstaen, dan die+ geusen nyet. Op het
+
Ia plupart de la commune
IXe seyt, dat het meestedeel vander gemeynte is vander alder Catholyckschen
bon catholicque.
e
goeder gelove. Opt X seyt, dat het temelick kennen gaet, soe daer geen groet
clagen over en is. Op het XIe seyt, daer nyet af tho weten. Op het XIIe seyt maer een
gesien tho hebben, dan

1) Floris I van Pallant, graaf van Culenborg, vrijheer van Pallant, Wittem en Weerd enz., geb.
1537, overl. te Kuilenburg 29 Sept. 1598, zoon van Erard of Everard van Pallant en van
Margaretha van Lalaing. In 1559 werd hij een der aanhangers van de Nieuwe Leer (vgl.
G.O.J. Schotel, Floris I en II van Pallant (Arnhem 1846); zijn biografie door S.P. Haak in
het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek V, kol. 424-427 en de daar aangehaalde
bronnen).
H. Mosmans, De Heeren van Wittem (Venlo 1923), 11, 54 vlg.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

24
+

daer is geweest eenen Leonardus, Engelbertus, item noch eenen die tot Raymaker
gelogeert was, ende namaels to Colen gestorven is. Item noch eenen Peeter Wegge +4 ministres.
und meer andere hem onbewust. Op het XIIe seyt, dat sy gelogeert waren tot Goertgen
Huysken tot Jan und Vulling van Bracht, item tot Jacob Goris, item buyten der stadt
in Jan van Brachts soens schip und tho meer plaetzen hem nyet inder memorie. Op
het XIIII seyt, dat se meest omgegaen hebben met Jan und Vulling van Bracht, Jacob+
Goris und Michiel Kreyckens, daer Engelbertus tho gast geweest heeft, mit oeck +Michiel Kreyckens.
meer anderen, die hy, die spreeckt, soe nyet onthalden heeft, soe hy seer veel als
indertyt demmael borgemeyster synde tho doen hadde. Op het XVe seyt, dat wie die
hoefden und leytsmans der beeldestormeren+ geweest, men sal vernhemen uuyt die
opteyckenongh op huyden verlesen, soe hy tselfde nyet gesien heeft, und op weder +Les autheurs et
inhouden desselfs articules gevraecht, seyt, dat sulcx wie die hoefden ende autheurs conducteurs des bris. prout
vande wapenen inder+ hant tho nemen ende sich mit rebellie, ongehoersaemheyt in cedula.
ende wederstant tegen zynder Majesteyt tho stellen zyn geweest sal blycken uuyt +Autheurs de prendre les
die voergemelde opteyckenongh daer toe hy, die spreeckt, sich refereert, seggende armes prout in cedula.
syns onthalts, die sich an meeste daer inne verthoont hebben dese geweest tho hebben,
tho weten, Joost van Meerssen, Jan van Bracht, Philips Boems, Henrick van Weerden
met zyne twee soenen, Jacob van Wel1), Coenraet Crieckelman, Floris die
Glaesenmaecker, Dirick Kraenen, Henrick Boener woenende op Vryburch2), Peter
van Stralen, die

1) Deze familie woont nog te Venlo; het waren oorspronkelijk Maasschippers.
2) Heinrich Boener, woenende op Vryburch, elders genoemd in de getuigenverklaringen meester
Henrick Boenen bastaertsoen, gildemeester der kremers. De Vryburch, leenroerig van Zijne
Kon. Maj. als hertog van Gelre, kwam later door huwelijk (19 Feb. 1623) van Anna Boener
aan haar man Theodorus of Derick Moeitz (Moets.). Den 16den Sept. 1644 werd bij
gerechtelijke volmacht het huis van Derick Moets, genaamd de Vrijborch, gelegen op den
hoek van de Joden- en Houtstraat verkocht. Aankoopers waren diens zwager de tollenaar
Leonard van Aerssen en echtgenoote Margaretha Moeitz.
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mede een kerckenschender, als men segt, solde zyn, unde Jan ende Goessen van
Lauwendael1) gebroederen, refererende sich hy, die spreeckt, tot die voerige
voergemelte opteyckenongh daer sy al by den anderen staen. Op het XIX, XX und
XXI seyt, daer nyet af tho weten, dan heeft wel gehoert, dat Marten van Leuwen und
Schynck van+ Hilleraed, eertyts prior van Zyburch, to Antwerpen zyn geweest, doch
+
watse daer uuytgericht hebben, is hem onbewust, dan wel is waer dat by den
députez vers Anvers.
voerscreven Joost van Meerssen und anderen, als inder opteyckenongh huyden
verlesen seker supplicatie hem, die spreeckt, und myn heren vanden raedt
overgegheven, ten eynde als by die selfe tho sien is, om tho contribueren tot die XXX
tonnen gouts den Majesteyt - - om oerluyder geloof vry tho erlangen - - tho
presenteren, seggende dvoerscreve Meerssen tot hem, die spreeckt, dat hy, deposant,
gheen biecht solde behoeven daer van tho spreken off hy yet west daer toe soude
willen gheven, twelck hy, die spreeckt, hem verclaert heeft geenssins tho willen doen.
Op het XXII seyt sulx nyet tho weten, dat hy gehoert heeft, dat dvoerscreven Marten
van Leeuwen und Schinck wedercomende van Antwerpen tgeldt solden wederom
gegheven hebben, dat zy mitten anderen toegelacht hadden. Op als gevraecht en weet
vorder nyet, refererende sich vorder tot der voerscreve opteyckenongh, und heeft dit
tot onsen versoeck onderteyckent. Ende was onderteyckent Jan de Verwer.

1) Jan ende Goessen van Lauwendael gebroederen. De naam Lovendael komt voor als
familienaam het eerst in de brochure van A. Le Roy, Iets uit de geschiedenis der protestantsche
gemeente te Venlo (Leiden 1883), waarin gemeld wordt, dat Jacob van Lovendael (de
Lutheraan), prediker der nieuwe leer te Venlo, in 1530 aan den lijve werd gestraft, doordien
hem de tong werd gebrand en doorstoken. In 1581 werden door zekeren Lovendael
(vermoedelijk één der bovengenoemde broeders), die als rentmeester der geestelijke goederen
den nieuwen protestantschen magistraat was toegevoegd, de fundatiebrieven en registers der
kerken en kloosters opgeëischt.
(Vgl ook: Jan Verzijl, Oude Huizingen in Venlo - Het Lovendael en zijn bewoners - Nieuwe
Venlosche Courant d.d. 11 April 1931.)
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IIII Jan van Greeffraedt1), schepen deser stadt Venloe, ongeferlich vyf ende veertich
jaeren alt, geexamineert synde heeft byden eedt, die hy Coe Mat und deser stadt als
schepen gedaen heeft, getuycht und gesacht, als volcht, und voer eerst op het IIe
articule onser instructie gevraecht synde, seyt uuyt der nyeuwer predicatien die
oerspronck heengekomen tho zyn, soe syns erachtens gheen nyeuwicheyden und
andere oproerten und alteratien alhier geschiet en solden hebben, hadden die
predicatien tho rugge gebleven. Op het III en IIII seyt, als die predicatien alhier
voerden stadt geschiet is, dat die predicant van Tegelen mit vremden und burgheren
deser stat aldaer gebracht is, und gevraecht, wie die syn geweest, seyt die nyet tho
kunnen nomineren, soe die predicant van buyten is gebracht, daar by voegende, dat
hy, die spreeckt, mitten anderen vanden raedt synen medebruederen dyen aengaende
aenden drost van Brugghen der tyt geschreven, daer dvoerscreven drost wederop
geantwoert heeft als tselfde by die brieven daer van zynde onder den raet alhier
berustende tho sien is. Op het vyfte seyt daer nyet van tho weten. dan heeft wel
gehoert doch nyet ontholden van wie, dat eenen+ meester Dirck die Wilde in des
+
Palsgrave lant geweest solde zyn, om den predicant Engelbertus tho halen,
Dieric de Wilde a esté au
Palatinat
pour ung maistre.
seggende voerts dat de graeff van Culenborch und den heer van Brederoede aen
deser stadt in eenen brieff geschreven hebben, daer zy weder op geantwoort, als men
sulcx byden brieven und minuten noch sien kan. Op het seste seyt, dat nyemants
vanden raedt mitten uuytwendigen wercken - - soemen die harten nyet weten en kan
- - anders verthoent+ en heeft dan vroem, uuytgenhome Franck tho Putthen, raedt
+
deser stadt, die namaels oerluyden afgegaen is, hoerende die nyeuwe predicatie
Franck tho Putten du
conseil
de la ville hante les
und ten avontmael mede wie hy, die spreeckt, vermeynt und gehoert heeft gaende.
presches
et a esté à la terre
Op het VIIe seyt, nyet anders tho weten dan wel, wie sy mitter wercken bewesen calvinistique.
hebben, als vuytter opteyckenongh op huyden verlesen tho vernhemen. Op het
VIIIe seyt, dat die magistraet mitte vromen seer wel eens syn, als sy luyden selfs wel
verclaeren sullen, dan mit den anderen tho

1) Jan van Greeffraedt, geb. ± 1522, peyburgemeester van Venlo 1556, raadsverwant 1557,
schepen 1558-1578, regeerend burgemeester 1559, 1563, 1569 en 1573.
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weten, guessen ofte sectarissen nyet, soe die jegens die+ magistraet syn. Op het
+
La pluspart de la
IXe, seyt het meestedeel vander gemeynte vroem soe die vanden raedt inder noot
commune
catoliques.
sulcx bevonden hebben. Op het Xe seyt, daer sonderlinghe geen clachte over tho
hoeren, doch zyn die knechten opden gheusen gelacht. Opt XIe, seyt daer nyet af tho
weten. Op+ het XIIe seyt dat Leonardus und Engelbertus die principaelste
predicanthen syn geweest, voertz seyt noch eender van Swamel geweest tho zyn. +ministres cincq.
Item noch eenen Wilhelmus tho Colen gestorven. Item noch eenen Marry Dollens
soon. Op vraag XIII legt getuige dezelfde verklaring af als de voorgaanden. Op het
XIIII seyt nyet tho weten, mit wie die predicanten voer haer predicatie geconverseert
of ommegegaen hebben, dan naderhandt seyt, dat oerluyden namen daer sy mede
ommegegaen hebben inden opteyckenongh op huyden verlesen al benoempt staen
die hem of oer onderhielden und tho gast gehadt und daer mede geconverseert hebben,
der een meer dan dandere. Op het XVe seyt, wie alst rumoer op des heren huys quam,
dat zy inder kercken waeren, om die tho descriveeren, dat hy, die spreeckt, inder
kercke, mitten anderen heren vanden raedt coemende aldaer op St Joriens altaer heeft
sien staen Jacop+ Holtacker, die hy, die spreeckt, selfs daer aff gestoeten heeft, wie
+
alles des vorder inder voergemelte opteyckenongh tho bevinden, und opden
Jacques Holtaker et
vorderen inhalt des voorscreven articule, seyt syns erachtens Joost van Meersen aultres prout in cedula.
een vander principaelsten geweest tho zyn, seggende voertz, dat die borgemeyster
alle die by geschrift heeft, die sich ongehoersaem soe mit die wapenen inder handt
tho nhemen als anders jeghens syn Majesteyt alhier gethoont hebben, daer toe hy,
die spreeckt, sich refereert. Vervolgens zegt hij in zake de punten XIX, XX en XXI
hetzelfde als voorgaande getuigen. Op het XXII seyt over all daer nyet af tho weten,
und op als gevraecht en weet vorder nyet, dan voertz by den secretaris uuyt oerer
aller bevel opgeteyckent is, daer toe hy sich dyens aangaande vorder refereert wil
hebben. Ende was onderteyckent Jehan van Greffraet. Den XXVI september
voermiddach.
V Johan Ingen Huys1), schepen deser stadt Venlo, olt

1) Johan ingen Huys, geb. 1511, raadsverwant 1555-57, rentmeester van Venlo 1557,
peyburgemeester 1543, 1554, schepen 1558 -1578, regeerend burgemeester 1565, 1571,
1576, tr. Catharina Puteanus.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

28
ses ende vyftich jaer, geexamineert alse behoert, heeft byden eedt, die hy Coe Mat
und deser stadt als schepenen gedaen heeft, zegt, wat de XII eerste vragen betreft,
hetzelfde als voorgaande getuigen. Op het XIII seyt, dat hy gehoert, als der predicant
eerst inder stat gefuert is, dat hy ten+ huyse van Goert Huysken, wesende een
+
herbergier, gebracht is, seggende syns onthalts, dat het Leonardus sy geweest,
logement du ministre.
dan is waerachtlich, als Engelbertus ten eerstemael als tho weten op S. Lamberts
dach anno 1566 uuytter stadt gedreven is, dat hy denemael ten huyse van Goert
Huyskens gelogeert was, die den XXVe septembris anno+ 66 voerscreven wederom
+
ingebracht is then huyse van Jan van Bracht middeler tyt sich int schip van Jan
Le 25e de Septembre le
ministre rentre en la ville
van Bracht soen - - die tho Nyemegen gehylicht is - -, so lang onderhalden
hebbende, und gefraecht, waer den predicant Wilhelmus+ gelogeert was, seyt den chez Jehan van Bracht.
+
selfden tot Jan Raeymaker tho huys gelegen tho hebben, und vorder gevraecht,
Jehan Raeymaker.
waer die twee bovengenoempte predicanten gelogeert, seyt sulcx nyet eygentlich tho
weten, dan hy, die spreeckt, wel gehoert tho hebben, dat Jan van Brachts huys als
Engelbertus daer was noch een of twee predicanten waeren geweest, doch of syluyden
daer geweest hebben, is hem deposant onbewust. Op het XIII seyt, dat ze tot Marten
van Leuwen und Michiel Kreyckens tho gast geweest hebben, seggende mit Jan van
Bracht den predicant meest geconverseert heeft, daer hy soe lange gelogeert ter tyt,
dat se Cedron innamen, seggende vorder nyet tho weten, soe hy, die spreeckt, hem
daer af gehalden heeft. Opt XVe gefraecht, wie die hoefden und leytsman vanden
beeldestormeren zyn geweest, seyt hy, die spreeckt, dat hy inder+ kercke gesien heeft
Peter Swagerman und Jacop Wynters1) item Holtacker, die zy vanden raet vanden +Briseurs Pierre
altaer getoegen hebben, seggende datter veel meer inder kercke zyn geweest, dan Zwagerman, Jacques
Wynters et Holtacker.
hy en heeft die nyet gesien noch daer op acht geslagen, uuytgenomen Claes
Stoppelman, die hy, die spreeckt, heeft sien op S. Nicolaas beeldt slaen, heeft oeck
wel gehoert, dat Peter van Stralen mede inder kercke is geweest mit meer andere,
die de beelden gestormt solden

1) Jacop Wynters, schepen 1579-1585.
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hebben und op den vorderen inhout des voerscreven articules gefraecht seyt als sy
opt Cedron in oer geweer stonden, dat hy, die spreeckt, aldaer voer aan heeft gesien
Joost van Meersen, Dierick Ingen Betu, und Henrick van Weerden, wie men uuytter
opteyckeninge op ghisteren verlesen breder vernhemen kan; daer toe hy deposant
sich refereert. Aangaande de vragen XIX, XX, XXI en XXII legt hij dezelfde
verklaringen af als de voorgaande getuigen.
VI Doctor Jehan van Stalberghen1), schepen deser stadt Venloo voerscreven, alt
twee ende dertich jaeren, heeft by den eedt, die hy Coe Mat und deser stadt als schepen
gedaen heeft, opden articule onser instructie vlietich geexamineert synde, getuycht
und gesacht als hier volcht, und voer eerst op het IIe seyt, dat die oerspronck seer
diep tho gronderen solde syn und datse nyet van eenen man heerkompt, dan dunckt
hem de oerspronck daer herkomen+ wal tho zyn, dat die drost van Bruggen to Tegelen
soe opden huyse als inder kercke een predicant lange tyt gehalden heeft, ende hy +Charge contre drossaert
eenmaal durch schryven van myn heren van deser stadt verloefft, oft ten minsten de Brugghen.
vant predicken opgehalden hadde doch naemaels weder opgehalden daer dan die
burgeren deser stadt hergelopen syn die predicatien tho hoeren, refererende hy
deposant sich vorder tot die brieven und minuten hem ende weder daer op ge-

1) Johan van Stalberghen de Jonge, geb. 1535. Doctor in de beide Rechten, zoon van Johan
(Doctor in de beide Rechten, raadsverwant te Venlo 1541, schepen 1544-1549, regeerend
burgemeester 1544 en 1549, drost van Krieckenbeck 1555, als zoodanig in dat jaar verschreven
onder de ridderschap van het Overkwartier, raadsheer aan het Hof te Arnhem na 1549. Hij
werd in 1561 wegens de wederdoopers naar Limburg gezonden en vertoefde in 1566 te
Venlo; overl. 1567) en van Catharina van Lam, was regeerend burgemeester van Venlo 1564
en 1568, schepen 1564-1569, drost van Krieckenbeck en Erckelenz 1569-1581, tr. 1565
Arionora van der Linden, welke als weduwe in 1610 nog in leven was.
Zie: Jan Verzijl, Genealogie van Stalberghen en de biografiën over dit geslacht door denzelfde
in het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, deel VI kol. 1259-1268. Jan Verzijl,
Oude huizingen in Venlo: Het Huis Stalberg in Nieuwe Venlosche Courant d.d. 31 Oct. en
29 Nov. 1931.
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schreven, alhier onder den raet berustende. Op het III und IIII seyt, dat hy nyet
eygentlick sulcx en solde kunnen seggen, dan dat men mach den jongen Jan van
Bremen daer op hoeren, wie die ghenen syn geweest, die de eerste predicant des
saterdach, als hy des sonnendaechs alhier voerden stadt predickte, tho Tegelen
gebracht hebben, aver hy die spreeckt heeft aenden berch by Venloe gelegen to
meermael gesien, dat die uuytheemsche gheen onderdanen Coe Mat desen predicant
vangen Horstgen khomende over den berch gebracht hebben voel geweest synde,
dan heeft daer nyemant van gekent dan eenen Smit van Hensbeeck, die over den
berch quam gelopen, als die predicant passierde. Vervolgens zegt de getuige Doctor
Johan van Stalbergen inzake de punten V-VIII hetzelfde als de voorgaande getuigen.
Opt IXe seyt, dat men den pastoer daer nae mach vragen, edoch die meestendeel der
gemeynte,+ die sich byden heere gehalden hebben, vermeynt hy wel vander alder
+
La pluspart de la
catholice religion tho syn. Op het Xe seyt, dat die fromen daer over nyet en clagen,
commune
catholiques.
doch mach men die daer op hoeren daerse gelogeert zyn. Opt XIe seyt nyet tho
vernhemen, datter eenyge conventiculen gehalden off predicatien+ int openbaer of
+
heymelick gedaen worden. Opt XII seyt syns onthalts ses predicanten alhier
Den XXVI namiddach.
geweest tho syn, tho weten Leonardus die der eerste is geweest, tom tweeten
Engelbertus die Smit, die die twee voernoemden zyn geweest, daer van die eerste
buyten und dander binnen der stadt gepredickt hebben, thom darden eenen die ten
huyse van Jan Raymaecker gelogeert was, und naderhant tho Soelen gestorven, thom
vierden seyt alhier gepredicket tho hebben eenen meester Willem van Swamen, thom
vyften eenen Christiaen Mostert1) und thom ses-

1) Christianus Sinapius, geb. te Venlo omstr. 1535, behoorde tot het geslacht Mosterd, dat
meermalen in de stadsrekeningen voorkomt en wel onder de namen: Mosterd, Mostard,
Senneft, Sunnft, Staels alias Sunneft. Hijzelf noemt zich Christianus Sinapius Venlo en komt
ook elders voor als Christianus Leenaertsz van Venlo, of Christianus Leenaertsz genaemt
Sinapius Venlo. Vermoedelijk (aldus Mr. J. Loosjes in zijn levensschets over Sinapius) is
hij de zoon van Lenart Kerstenssoen (Christiaanszoon), geboortig uit Venlo, en van diens
vrouw Trijntjen Jan Pannebackersdochter, die bij vonnis van 1 Juli 1569 door het Hof van
Utrecht tot den brandstapel zijn veroordeeld, omdat zij de vergaderingen der wederdoopers
bezochten en zich lieten herdoopen. Deze waarschijnlijkheid wordt zekerheid door de
schatcedullen van Venlo van het jaar 1533, waarin melding wordt gemaakt van Lenart
Moestertz. wonende in de omgeving van de Hellpoert, die betaalde VI stuver. Christianus
Sinapius was voorheen religieus in de Benedictijner abdij Abdinckhof te Paderborn, verliet
deze op 20-jarigen leeftijd en ging kort daarna tot de nieuwe leer over. Achtereenvolgens
was hij predikant te 's Hertogenbosch (1561-1566), te Niedermörmpter (1566-1568), te Wesel
(1568), waar hij in November de kerkvergadering bijwoonde en hare handelingen
onderteekende, te Rees (1569-1572), te Venlo (1572-1573), te Dordrecht (1573-1578), werd
daar eenigen tijd om onbekende redenen geschorst, te Oudewater (1578-1586), te Medemblik
(1586-1589), en te Amersfoort (1589-1595), waar hij den 16 Juli 1595 werd begraven.
(Vgl. Dr. J.S. van Veen in Ned. archief voor Kerkgeschiedenis N.S.D. XVI, 277, Mr. J.
Loosjes in hetz., deel XX (1927), 241-260, en Jan Verzijl in Nieuwe Venlosche Courant d.d.
15 Mei 1929.)
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ten Merry Dollens soon die eenmael gepredickt heeft, welcke vier leste best
predicanten op verscheyden tyden een yeder eens, twee, oft drymael der een meer
und dander min gepredickt hebben. Op vraag XIII antwoordt hy hetzelfde als de
voorgaande getuige. Vervolgens noemt hij de namen der personen, die meestal met
de predikanten omgingen. Opt XVe gevraecht wie die hoefde ende leytsmans zyn
geweest in der beeldestormers, seyt dat die selfde by het schrift ghisteren alhier
verlesen opgeteyckent syn, daer hy die spreeckt hem toe referiert, und opten vorder
inhouden desselfs articules gefraecht, seyt, dat hy deposant, ten tyde als hy, die
spreeckt, mit die heren vanden raedt in Cedron gecomen is, aldaer die gemeynte der
geusen in oer geweer heeft sien staen und dat daer voer aen gestaen hebben Joos van
Meerssen, Henrick Ingenlyndt, Conraet Crieckelman und Michiel Kreyncken sich
wyders refererende opden cedulle daer van zynde, daer sy all in opgeteyckent staen,
twelck is den tyde geschiet als dat verdraech opgericht is, daer van inden voerscreven
opteyckenongh op ghisteren verlesen mentie gemaeckt wordt. Op de vragen XIX-XXII
antwoordt hy hetzelfde als de voorgaande getuigen. Onderteyckent Jehan van
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VII Stalbergen, doctor. Henrick van Hushoven1), schepen deser stadt Venloe,
ongefeerlick twee off drye ende veertich jaer olt, heeft - - by ons gefraecht zynde - by den eedt, die hy Coe Mat und deser stadt gedaen, opden articule onser instructie
getuycht und geseicht - - als volcht - - und voer eerst opt tweede seydt, sulcx nyet
tho weten, soe is hem getuyge van beginsel noeyt aengestaen heeft. Opt III seyt, geen
weten daer van tho hebben. Opt IIII seyt, datter een deel van die het opgeroert hebben
hier binnen woenen,+ daer van hy sommige kent und eensdeels nyet, und gevraecht
+
wie hy getuyge daer van kent, seyt Jan van Bracht, Dierick die Wilde, Philips
Se raporte au billiet où les
rebelles se trouvent
Boems und meer andere wiese inden opteyckenongh, op ghisteren verlesen,
dénommez.
benoempt staen, daer hy deposant sich thoe referiert. Op het Ve, seyt daer nyet
van tho weten, soe hy getuyge geen conversatie mit oerluyden gehalden heeft. Op
de vragen 6-14 antwoordt getuige hetzelfde als de andere getuigen. Opt XVe seyt,
dat hy, die spreeckt, inder kercken comende mitten anderen vanden raedt aldaer
gesien heeft eenen Holtacker genant und Jan van Luens olste soen - - syns wetens - op St. Jorien altaer staen, dat sy tselfde vast afbraecken, doch is oer sulcx by
Greffraedt und anderen vanden raedt verhindert worden, seggende, dat hy ter selver
tyt eenen Jacob Doeyssen und Peter Swagerman aender Kremeren altaer gesien heeft
eenen luchter afbreken und id beelt van S. Nicolaes, daer by opder aerden liggen,
edoch en heeft nyet gesien, wie id tselfde aldaer geworpen mach hebben, hier by
voegende, dat men inden voergemelte opteychenongh meer andere gespecificeert
sal vynden, und opden vorder inhouden desselfs articules gevraecht, seyt dat Joost
van Meerssen, als hy mitten synen op Cedron in oer geweer stonden und den eedt
solden doen, achtervolgende id verdrach tusschen die van der stadt und oerluyden
opgericht, die hoeftman oft die gheender is geweest, die den ringh daer sy soe int
ront byden anderen stonden gemaeckt heeft, daer nu veel borgheren by gestaen
hebben, als die alles opgeteyckent syn, daer toe hy getuyge hem referiert. Opt XIX,
XX und XXI seyt hy, die spreeckt, wel gehoert tho hebben, dat Marten van Leeuwen
und

1) Henrick van Hushoven, geb. 1524 of 1525, raadsverwant 1558-1563, schepen 1564-1572.
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+

Schenck - - die Dirick van Berungens dochter heeft - - tho Antwerpen syn geweest,
+
dan oft sy daer gefordert syn, und wat sy daer gehandelt hebben, en weet hy
Députéz vers Anvers pour
la
liberté de condence.
deposant nyet. Opt XXII seyt, over all daer nyet van tho weten, hier mit syne
kontschap sluytende heeft deselfde onderteyckent, und was onderteyckent aldus
Henrick Hushaven. Den XXVII Septembris anno 1567 voermiddach.
VIII Jehan Breman1), die olde raedt deser stadt Venloe, olt een ende seventich
jaeren, opden articule onser commissarien instructie geexamineert, heeft byden eedt,
die hy Coe Mat und deser stadt als raedt gedaen heeft, op de eerste elf vragen dezelfde
getuigenis afgelegd als zijn voorgangers. Op het XIIe seyt twee predicanten
principalick alhier geweest, daer van die eerste vangen Horsegen gecomen was,
Leonardus genant, und die ander is synen naem geweest Engelbertus, die sich alder
langsten alhier verhalden heeft. Seyt voerts hy deposant, dat alhier eenmael eenen
predicant van Remund gecomen is und noch eenen ander, wiens moeder alhier inder
stadt wonachtich is, Merry Dollens genant, oeck sy geweest, dan en hebben alhier
nyet langer vertoefft, soe sy yeder een sermoen gedaen moegen hebben. Opt XIII
seyt, dat Engelbertus sich een wyl tyts in Jan van Brachts hus und in Jan van
Brachtssoen schip und naderhandt in Cedron verhalden heeft und na het loghys van
dandere predicanten gevraecht, seyt sulcx nyet eygentlick tho weten. Op het XIIII
seyt, sulcx nyet tho weten dan daer sy tho huys gelegen oft tho gast geweest moegen
hebben, als tot Jan van Bracht, Goert Huysken, Michiel Kreynckens, Vullinck van
Bracht, wiens Vullincks dochter tho koop in Cedron gegeven is worden aen eenen
jong gesel, hem, die spreeckt, onbekent. Op het XV seyt, dat hy, die spreeckt, nyet
inden kercke geweest is, als het beeldestorminge geschiede, soe hy, die spreeckt, op
het raedthuys vanden here verordineert was aldaer tho verblyven, ten eynde dat die
clock nyet getoegen solde worden, dan heeft vanden ander heren vanden raedt wel
gehoert, dat Jacob Doeyssen, Holtacker, und eender, die nu binnen twee oft drye
dagen aender peste gestorven und buyten der stat begraven und enen vande
Lauwedael, die

1) Johan Breman de Oude, geb. 1596, rentmeester 1547, peyburgemeester 1562, raad 1564-1578.
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altaren gebroecken hedden, und op den vorderen inhout desselfs articule seyt, dat
hy, die spreeckt, inden eerste reyse, als die guesen int harnasch waren, gesien heeft
int harnasch Dirck Kreynckens, und anderen alsmen uuytter dieners und dvoorscreve
opteyckenongh sal vernhemen, daer toe hy die spreeckt hem refereert. Opt XIX, XX
und XXI seyt, dat hy sulcx nyet en weet, dan heeft wel gehoert dat Marten van
Leeuwen und Schenk van Hilleraedt, eertyts prior tho Ziburch, tot Antwerpen syn
geweest, dan wat sy aldaer uuytgericht hebben is hem die spreeckt onbewust. Opt
XXII seyt id nyet tho weten, soe hy die spreeckt eerst onlangs verhoert heeft, dat
dvoerscreve Marten und Schenck tho Antwerpen zyn geweest. Onderteyckent Jehan
Breman.
IX Jehan van Rosteren1), raedt deser stadt Venloe, eenen und veertich jaeren olt,
heeft byden eedt, die hy Coe Mat als hertoge van Ghelre und deser stadt als raedt
gedaen heeft, opden articule van onser instructie gevraecht und geexamineert synde
getuycht und gesacht als volcht und voer eerst opt IIe, seyt dat syns erachtens alhier
nyet geschiet en solde syn, en had men nyet gepredickt voer+ und in deser stadt. Op
+
het derde seyt nyet tho weten, wie oersaeck syn tot der predicatien, soe hy die
Les presches estre cause
des
troubles.
spreeckt der tyt uytter stadt was, als alhier am yersten gepredickt is. Op het IIII
seyt nyet tho weten of id burgers und inwoenders syn die den predicanten, eerst
voorder stadt gefordert hebben, om oersaken opt voergaende articule by hem, die
spreeckt, gesacht, seggende dat hy deposant - - der tyt als Engelbertus eerstmael
ingefuert zy worden - - van gelycken is buyten der stadt geweest edoch hoe ende wie
die selfde am lesten den voerscreven Engelbertum uuyt tschip weder inder stadt
gebracht hebben, is sulcx alles by den secretaris opgeteyckent, daer toe hy getuyge
sich refereert. Op het vyfde seyt, daer nyet van tho weten. Wat betreft vraag VI
verklaart hij hetzelfde als de voorgaande getuigen. Op het VIIe seyt, dat hy nyet en
weet dat yemants vander magistraet anders sich tot Coe Mat gehalden heeft, dan sy
gern oerluyder eedt betrachtet hebben. Seggende

1) Johan van Roosteren, geb. 1526, raad der stad 1562-1578, peyburgemeester 1564, 1571,
1577; in 1560 was hij provisor der Armentafel van den H. Geest.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

35
mede, dat sy aengaende den gelove van gelycke doen, soe hy die spreeckt oerluyden
siet dagelicx tho kercken khomen, messe und predicken hoeren und het
sacramentzhuys tho dragen uuytgenoemen soe veel Franck Putten, wie voerscreven,
belanget, daer hy deposant nu nyet meer af en weet to tuygen. Opt VIIIe seyt dat die
gildemeysteren und sunst die het metten heren gehalden hebben, dat die sich met
malcanderen wal verstaen maer die ander nyet, die angen Cedron int wapen gestaen
und sunst sich ongehoersaem verthoent hebben, und gevraecht wie die gildemeysteren+
syn, die het mitten heren nyet gehalden hebben, seyt hy, die spreeckt, dat men die +Les confrères ayanstenu
inden voergemelter opteyckenong onder die geussen opgeteickent bevinden sal. avecq le magistrat.
Opt+ IX seyt, dat syns erachtens den meestendeel van alder tgoeder catholice gelove
syn, soe idt meestedeel byden here altyt gestanden hebben, und den gevolcht om +La pluspart des bourgeois
catholiques.
oer principael kerck the behalden alst geschiet. Opt Xe seyt gheen claecht daer
over tho hooren, dan dat die guessen wel lyden mochten, dat se van hier waren. Opt
XI seyt nyet tho weten, dat alhier noch eenige predicatie selde geschieden oft
vergaderinge gemaeckt worden int openbaer oft heymelic, dan heeft wel hoeren
seggen, dat tho Tegelen eenen solde predicken, daer eendeel der burgeren tho preken
solden gaen, daer by voegende, dat het nyet geschedicht en solde hebben, en hadde
men aldaer tho Tegelen dese voerleden jaeren nyet gepredickt. Op de vragen XII-XIV
geeft hij hetzelfde antwoord als de voorgaande getuigen. Opt XVe gevraecht, wie
die hoefden ende leytsmans syn der beeldestormeren geweest, seyt, dat als hy, die
spreeckt, mitten scholtis und andere heren inder kercke gecomen is, eenen Holtacker
op S. Joriaens altaer heeft sien staen tselfde afbreken, die byden heeren daer van
getogen sy worden, und op S. Claes altaer heeft hy, die spreeckt, sien staen eenen
breken Henrick van Laen, dan soe Greffraet schepen deser stadt op St. Joriaen altaer
gesprongen was, als Holtacker daer af getogen wort, en is syns deposants weten nyet
meer aldaer geschiet, soe dat hy daer nyemants meer en heeft sien breken. Op de
vordere inhout desselfs articules gevraecht synde, seyt nyemants int harnasch gesien
tho hebben, dan dat men sulcx al byden secretaris opgeteyckent sal vynden, wie die
wapenen inden handt genhomen und idt woert vander guesen
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wegen heren gefuert hebben. Wat de vragen XX-XXII betreft geeft hij dezelfde
verklaring als de voorgaande getuigen. Onderteyckent aldus Jan van Roestere.
Eodem die nae middach.
X Peter Boener1), raet deser stadt Venloe, alt acht ende vyftich jaeren, gevraecht
und geexamineert zynde heeft byden eedt, die hy Coe Mat und deser stadt als raedt
gedaen, dezelfde getuigenis afgelegd als Balthazar Braetz en de anderen.
XI Guert Byl2), secretaris der stadt Venloe, olt veertich jaeren, heeft byden eedt,
die hy deser stadt Venloe gedaen heeft, op darticulen van onser instructien
geexamineert, behalve op vraag 15 en 19, dezelfde getuigenis afgelegd als de
voorgangers. Op het XVe gevraecht, wie die hoefden ende leytmans syn geweest der
beeldestormeren seyt, dat men die ghene, die het inden grote kercke gedaen hebben,
bevinden sal inden voerscreven opteyckenongh und wie het in Cedron gedaen hebben,
mach men die nabueren daer op hoeren, soe die heren demmael opten stadthuyse
waeren und hy deposant noch het eene noch het ander gesien heeft, und op den
vorderen inhout des artickels gefraecht, seyt dat hy deposant voer int gelit in Cedron
heeft sien staen Joost Severyns, genant Meerssen, Henrick Ingelindt, Coenraet
Crieckelman und eenen genoemt Haemaecker, wie men vorder uuytter opteyckenongh
vernhemen sal. Opt XIX seyt, dat sulcx blycken sal uuyt zeker supplicatie den heren
vander stadt alhier op S. Thomas avont anno ses und tzestich lestleden by Joost van
Meerssen und etlicken anderen borgeren gepresenteert is, des inhalts als byden tenuer
van dyen tho sien is.
Den XXIX septembris namiddach.
XII Heer Peter die Hoeck, alias Camp3), pastor der paro-

1) Peter Boener Jacobszoon, raad der stad Venlo 1558-1572, rentmeester 1546, peyburgemeester
1549, 1561.
2) Guert (Goert, Gort) Byl de Oude, geb. 1527, raadsverwant 1555-1560, secretaris 1559-1585,
1587-1595, 1596-1603, schepen 1586-1603.
3) Heer Peter die Hoeck, alias Camp, pastor der parochiekerk tho Venloe. Hij was Venlonaar
van geboorte (geb. 1526), wordt ook genoemd Petrus Hoick, ook genaamd van Camp, pastoor
1557 tot zijn dood 9 Oct. 1579. Hij zelf teekent Frater et Dominus Petrus Hogen alias Camp
(vgl. De pastoors van Venlo uit de abdij Averbode. Maasgouw 1880, 301).
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chiekerk tho Venloe, olt seven ende dertich jaeren, opden articule onser instructie
geexamineert synde, heeft in verbo sacerdotis und by zyn priesterschap getuycht und
gesacht als volcht, und voer eerst op IIe seyt, dat hy, die spreeckt, die gemuederen
der ghenen, die sich dit verleden jaer alsoe verthoent, gevonden heeft alsoe gestalt
tho syn, dat hy uuyt verscheyden boeckeren, soe van Franckefoert als anders
uuytgelesen, und sunst erlanght moegen hebben, die dan oeck tho Tegelen ter
predicatien gegaen, vermeynende hy deposant soe verde men oer wat meer daer van
geschricket had, soe veel by avontueren nyet naegevolcht en solde hebben. Op het
III und III seyt nyemants tho sullen kunnen genoemen dan vermoet wel, dat die byden
heren vanden raedt opgeteyckent syn. Opt Ve seyt, wel gehoert tho hebben, dat eenige
vanden burgheren solden uuytgeweest hebben, om eenen predicant tho haelen, dan
hem deposant is niet bewust wie tselfde zyn geweest, seggende hy getuyge, dat men
Jan Claessen daer op hoeren mach. Vervolgens zegt hij inzake de vragen VI-X en
vraag XIII hetzelfde als de voorgaande getuigen. Opt XIe seyt nyet sekerlicx daer
van tho kunnen certificeren, seggende nyettemin wel verhoert tho hebben, dat ten
huyse van eenen Jehan potbecker somtyts eenyghe vergaderinge gemaeckt solde
worden, daer men den lantzknecht aldaer liggende op verhoeren mach. Opt XII seyt
verscheyden predicanten alhier geweest tho zyn, tho weten, Leonardus van Itteren,
Engelbertus, item Wilhelmus naderhant tho Coelen gestorven. Item Christiaen Mostert
ordinis S. Benedicti und eenen Marry Sollens soen, na zyns deposants onthalts
Theodoricus genant, ordinis S. Francisci geweest hebbende, voerts noch eenen
Wilhelmus van Swamen hebbende van gelycke van der reguliersoerde tho Remunde
geweest, van welcke predicanten dvoerscreve Leonardus und Engelbertus Smit am
langsten alhier gepredickt hebben. Op XIIII seyt nyet zekers daer van tho weten, dan
dat hy deposant wel gehoert heeft, dat die predicanten totten eenen voer und totten
anderen nae tho gast geweest hebben, als tot Jan Raymaeckers und scherpelick
geexamineert synde met wien die predicanten meest omgingen,
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seyde hy, die spreeckt, enemael mit de predicant Engelberto op ende af vant kerckhof
sien comen heeft eenen Simon Tuenis und Jan Duycker, und soe hy deposant mit
het Heyligeweerdighe Sacrament by eenen kranck mensch gaen solde und comende
omtrent den huyse van eenen Peter van Stralens moeder heeft dvoerscreve Peter
staende voer syn moeders duere gesacht ‘Ghy boeven, hebt ghy nyt lange genoech
mit Judas buydel ommegegaen,’ und voortzgaende und byder marckt khomende,
heeft die voerscreven Jan Duycker - - denoterende hem deposant - - gesacht ‘Ghy
papen, wilt ghy noch U boeverie nyet laeten, ghy solt U billicx schamen mit alsulcx
die luyden tho bedrieghen’ und hy, die spreeckt, byder crancke persoon - - twelck
een vrouwpersoen was - - geweest hebbende und hem deposant comende by ende
omtrent thuys, Vryburch genant, heeft dvoerscreve Simon Tuenis - - die aldaer een
kamer gehuyrt had - - syn hooft ter veynstere uuytsteekende gesproecken ‘Gaet
hennen mit U guyckelspul, dat U die duvel haelen moet’, wie hy getuyghe dit vanden
burgeren, die het Heyligeweerdige Sacrament naevolchden, heeft verstaen. Opt XVe
seyt, dat hy deposant op den XXVII Augusti anno 1566 voerleden inder kercken
wesende und siende, dat verscheiden parthyen van burgheren mit vyfve, sessen und
mit achten inder kercken komen is totten selven burgeren angetreden und heeft hy
die spreeckt tot oerluyden gesacht - - soe hy sach datter nyet goets voerhanden was
- - vermanende oerluyden, dat zy aen ghenen dengen oer handen solden aentasten,
und off syluyden sulcx wolden doen, dat sy immers sulcx nyet buyten voerweten
dan mit wil ende consent vanden heren vanden raedt solden doen, seggende hy
deposant der tyt daer mede uuytter kercke gegaen tho zyn, und sulcx anstont den
heren tho hebben laten weten, dat sy wollen totter kercken tosien, soe hy deposant
vermeynde, dat het voerhanden was, dat die kerck oft altaere gedestrueert und
gespolieert solde worden, und hy deposant gevraecht die burgeren naemhaftich tho
maecken, daer hy die woorden toegesproecken, seyt oer nhamen nyet tho weten. Und
opden vorderen inhout desselfs articules gevraecht, seyt oerluyden nye in die wapenen
gesien tho hebben, seggende derhalven daer van oeck nyet tho kunnen deponeren.
Vervolgens op de vragen XIX-XXII hetzelfde als de vorige getuigen. Ende

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

39
was onderteyckent aldus Fr. et D. Petrus Hogen alias Camp.
XIII Dirck Kueten1), coster der parochiekercke binnen Venloe, olt seven ende
tzestich jaer, op darticulen van onser instructie geexamineert zynde heeft byden eedt,
die hy deser stadt als coster gedaen, daer op getuycht und gesacht, als volcht, und
voer eerst opt IIe seyt dat hy deposant hem laet duncken uuytter nyeuwer predicatien
den oerspronck hergekomen tho syn, welcke predicatie lange tyt tho Tegelen by drost
Holtmoelen opgehalden zyn, daer dan dese borgeren gelopen, soe dat mitter tyt eerst
voer und naderhandt inder stadt die predicant alhier gebrocht is; op idt IIIe seyt nyet
vorder daer van tho weten, dan hier voor geseicht is. Opt IIII seyt wel tho vermoeden
dat het borgers syn geweest. Opt Ve seyt wel gehoert tho hebben, dat die sectarissen
oerluyden gehadt hebben, die brieven over ende weder over gedragen hebben, und
gevraecht wie hem sulcx gesacht, seyt nyet tho weten, soe hy getuyge nyet gedacht
en heeft, dat hy hier om gefordert solde worden. De koster zegt inzake de vragen VI,
VII, VIII, XIII en XIV hetzelfde als de vorige getuigen. Opt IX seyt, wel tho weten,
dat die meestedeel vander gemeynte houdt mitten heren und mitter kercken, want,
soe sulcx nyet geweest en had, en solde het den vromen soe tho goede noch nyet
vergaen hebben, seggende datter noch wel tweedelen vromen jegens een deel guesse
offte sectarissen sal zyn. Opt Xe seyt geen sonderling clachten daer over tho hoeren.
Opt XIe seyt, dat hy gehoert heeft dat men opden kerckstraet tot Jan Muller und angen
Laerpoert ten huyse van Metgen Huyskens predicken solde, seggende, dat Jan van
Luens soen inden voerscreven huyseren, zoe hy getuyge gehoert heeft, solde preken.
Opt XIII gevraecht wie die predicanten waren, seyt dat heer Lenart geboeren van
Oetteren der eerster predicant alhier sy geweest vangen Horsegen gecomen, die
alleenlyck buyten deser stadt gepredickt heeft, voertz seggende noch enen

1) Dierck Kueten (Kuyten, Koeten, Koetten enz.), koster, geb. 1500. De genealogie dezer familie
is samengesteld door Jan Verzijl (vgl. ook De kosters der St. Martinuskerk te Venlo.
Maasgouw 1930, 20, waar hij abusievelijk Dirk Krugten wordt genoemd).
Hij teekent zelf Ich Dyryck Kuyt custos ecclesiae Venlonensis.
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Wilhelmus, genant van Juechgening, uuytten lande van Guylick geboeren naderhandt
tho Coelen gestorven, alhier geweest tho zyn, und eenen Engelbertus Smit, die die
principaelste is geweest, seggende hy deposant denselfden alhier id nachtmael
uuytgedeylt und diaconos verordineert tho hebben, und gevraecht off alhier gheen
meer predicanten syn geweest, seyt dat het wel mach zyn datter meer zyn geweest,
dan hy deposant en heeft sulcx nyet onthouden uuytgenomen, dat hem getuyge yetz
in gedachten kompt, dat alhier eens of tho meermale eenen Dirck Weggen, wesende
eenen verlopen minnebroeder, gepredickt heeft, die zyn moeder alhier inden stadt
woenende Marry Dollens genant is. Opt XVe seyt, dat hy wel weet dat Jacob
Doeyssen, Derick Ingen Betu, Peter Swagerman und noch eenen wesende, die vier
gildemeysteren van id cremergilt aen S. Claes altaer hebben geweest und id beelt
daer van geworpen, seggende dat eenen Holtacker aen S. Joriaen altaer had geweest
und die taeffel vanden altaer geworpen, die byden heren vanden raedt vanden altaer
getogen is, seggende voerts, dat der jonger gesel binnen vier off vyf daeghen alhier
gestorven aen id hoochste altaer geweest und daer van oeck yetwes afgebroecken
solde hebben, als hy getuyge dit leste heeft hoeren seggen. Seyt, oeck een vanden
beeldestormeren by onsen genedigen heren stadtholder doen hangen sy und gevraecht
off Peter van Stralen nyet mede eenen vanden beeldenstormers sy geweest, seyt hy,
die spreeckt, tho vermoeden dat dvoerscreve Peter een vander voerscreven vier
gildemannen sal zyn, evemael heeft hy getuyge wal verstaen, dat dvoerscreve Peter
van Stralen mede spoliatie inder kercken gedaen solde hebben, und opten vordere
inhalt desselfs articules gevraecht seyt daervan nyet tho weten. Opt XIX, XX, XXI
und XXII seyt daer over all nyet van tho weten. Ende was onderteyckent aldus. Ich
Dyryck Knyt custos ecclesie Venlonensis.
XIIII Den XXX und lesten septembris voer middach.
XV Johan Breman, die jonge, burger deser stadt Venloe, alt drye und dertich jaer
ongefeerlich, en Johan Claessen, burger deser stadt Venloe, alt seven ende vyftich
jaeren, leggen dezelfde getuigenissen af als de anderen. Alleen op vraag XV seyt
Claessen, dat hy deposant eenen Holtacker op der heeren oft S. Joriaens altaer heeft
sien staen die due-
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ren vanden altaer afbreken, welck Holtacker by den borgermeysteren und heren
vander stadt van het voerscreven altaer afgetogen is, seggende voerth hy deposant,
dat id ghoene aen S. Claes altaer gebroecken oft gedestrueert zy, dat id geschiet was
aleer hy getuyghe der tyt inder kercke gekhomen was. Und op den vorderen inhout
desselfs articules gevraecht, seyt dat hy, die spreeckt - - als een vander XXXII byden
heren mede verhoeren wezende - - onder anderen gesien heeft, dat Jacob Goris, Jan
van Bracht, Meyster Dirck, eertyts schoelmeester geweest hebbende, und Jacob van
Wel id antwoert over en weder over gedragen hebben, alst id verdrach tusschen den
heren und den guessen eder sectarissen opgericht is worden, twelck die principaelste
zyn geweest die af ende aen gegaen hebben. Und gevraecht wie die principaelste syn
am lesten geweest, als der predicanth verdreven is, seyt dat Joost van Meerssen der
tyt id woert vanden guessen wegen dede, seggende voerts, dat tho bedencken steet,
dat Jan van Bracht mit zyn gesellen, hier voere benoempt, deser tyt mede die
principaelste geweest zyn, hier by voegende dat, alsoe Joost van Meerssen onder
anderen sachte, dat hy begheerde dat der predicant noch acht dagen mocht verblyven,
soe hy noch rekeninghe tho doen had, hy deposant den voerscreven Joost daer op
seyde: bestaat ghy weder tho muyten, mitz welck eenen Peter Spronck schoenmaker
mit luyder stemme riep, hy - - denoterende den predicant - - sal der uuyt und nyet
een uhre inder stadt verblyven, mits welck een yeder naer zyn geweer liep. Opt XIX,
XX, XXI und XXII seyt daervan nyet tho weten. Onderteyckent Jan Claes.
XVI Dirck Kuyten, custos der parochie kerk binnen Venloe, andermael bescheyden
und gevraecht synde, wat hy coster, eenmael comende mit den yetzigen pastoor - om mitten Heyligenweerdigen Sacrament by een cranck vrouwpersoen tho gaen - etlicke burgeren of inwoenderen heeft hoeren spreken, seyt hy coster und deposant
voerscreven dat hy, die spreeckt, dese somer is mitten pastoor vander kercke alhier
comen gaen mitten Heyligen weerdigen Sacramente om by een cranck vrouwpersoen
tho gaen und comende omtrent ende by id huys van een weduwe, Ursule Goutzsmit
genaemt, heeft hy deposant aldaer sien staen Peter van Stralen und hem hoeren seggen
jegens den pas-
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toer: waer wilt ghy mitten Judas buydel heene gaen, soe die pastoer seker buydel om
den hals mochte hebben, daer id Heylige weerdige Sacrament inne was, und hy,
coster, ter selver tyt voertz comende aenden cruys ofte marck, heeft aldaer eenen
sien staen, Duyckercken genaemt, synde een weert aender Laerpoert und hem hoeren
segghen: schaemt gy papen noch uwer boeverien nyet, als die pastoer ter selver tyt
met het Heylige weerdige Sacrament daer langens ging, seggende hy getuyge voertz,
als hy demmaes mit den voerscreven pastoer byden crancke persoen geweest had,
und comende verby eenen huys, Vryburch genant, dat aldaer eenen syn hoeft ther
veynsteren uuyt gesteken heeft, und totten pastoer gesacht ‘gaet heennen mit uwen
meelgot voer duysent duvel.’ Und gevraecht hy deposant, wie der selfder zy geweest,
die zyn hooft ter veynsteren uuytgesteken und die woerde alsoe gesproecken, seyt
vanden pastoer verhoert tho hebben, dat hy Symon Tuenis genant solde zyn. Und
voertz gevraecht wes hem van desen voerleden handel bewust, seyt datter alhier twee
wysmoederen inder stadt zyn, daer der eender van Gue Baersdonck genaemt is, die
mit die jonge kynderkens, als sy geboeren waeren, heeft in trans Cedron byder
predicant Engelbertus gegaen und die selfde kynderen van hem laeten kerstenen;
hier na heeft hy getuyge ons gesacht opt XVe articule van onser instructie getuycht
tho hebben, van vier gildemeysteren van id kremergilt. Seyt hem bedacht und
bevraecht tho hebben, dat der tyt maer twee van dyen hy, die spreeckt, genoempt
heeft van idt voerscreven gilt gildemeysteren syn geweest, is tho weten Jacob
Doeyssen und Peter Swagerman, seggende nyettemin, dat dese twee und die twee,
die hy, die spreeckt, op ghisteren op idt XVe articule van onser instructie naemhaftich
gemaeckt heeft, die kercke evenwael gespolieert oder gedestrueert hebben, als hy
deposant aldaer opt voerscreve XVe articule daer van op ghisteren getuycht heeft.
Und gevraecht, wie die twee ander gildemeysteren van id cremergildt waeren, seyt
dat Dirck Freycken mede een geuse und Henrick Boenen, meester Henrick Boenen
bastaertsoen, gildemeysteren der tyt syn geweest, al twelck, hy getuyge, byden eedt,
die hy als coster deser stadt gedaen, getuycht und gesacht heeft. Und was
onderteyckent aldus: Ick Kuyten custos ecclesie Venlonensis.
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XVII Jehan Peter die cuypers soen, burger deser stadt Venloe, heeft byden eedt, die
hy Coe Mat und deser stadt als maeckuler van den hering alhier tho lande tho besien
gedaen heeft, getuycht und gesacht, als volcht. Und gevraecht op id XV articule van
onser instructie, seyt, dat hy, als een gildemeyster van synen ampte inder kercke
synde om syns giltz altaer tho bewaeren voer eenyge spoliatie, aen S. Joriaens altaer
gesien heeft eenen Holtacker daer op slaen und id seifde afbreken, mit oeck eenen
Willem van Bree haemeecker. Und gevraecht of hy getuyghe geen meer aldaer of
inder kercke heeft gesien, die beelde breken, seyt datter wel meer jonge gesellen van
buyten und sunst geweest hebben, dan hy getuyge en kent die nyet. Und gevraecht
opten vorderen inhouden desselfs articule seyt nyemantz vander geussen in zyn
wapenen gesien tho hebben, seggende voertz daer op gevraecht synde, dat nadyen
veraccordeert was, dat die predicant Engelbertus vertrecken solde, opten stadthuyse
gekhomen syn Joost van Meerssen, Jan Timmermans, Guert van Bracht, Jan
Leyendecker und Jan van Bracht mit meer anderen und hebben begheert, dat men
den predicant noch acht daghen solde uuytstellongh gheven om alhier tho moegen
verbliven, welck byden heeren vander stadt afgeslagen is, waer nae id rumoer by
den burgeren opgekomen is, dat die goede burgeren aenstont den predicant uuytter
stadt wolde hebben, wie oock geschiet; meer en wist hy deposant nyet, onderteyckent
Jan Kuper.
XVIII Peter Muessers, borger deser stadt Venloe, behoerlicken geeedt und opt
XV articule van onser articule gevraecht, seyt, dat hy inder kerck der tyt nyet geweest
en heeft, want hy aende kercke khomende - - soe hy gildemeyster vanden beckeren
was - - heeft die kerck toegesloeten gevonden, soe die kerckenschenderie all geschiet
was, und op den vorderen inhout desselfs artikels gevraecht, seyt, dat hy getuyge der
tyt, als die sectarissen angen Cedron in oer harnas stonden, heeft tusschen beyden
sien gaen - - als seker verdrach demmael opgericht is - - Reyner Ingen Betu, Goert
Huyskens, jonge Jan Putten, Jan Leyendecker, Michiel Kreynckens, Jacob van Well,
Jan van Bracht, Jan Goris und Jacob Goris, die hy getuyge vander sectarissen wege
angen Cedron - - wie voerscreven - - in oer harnasch staende aenden heren af ende
aen heeft sien khomen,
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seggende - - daer naer gevraecht synde - - der tyt andes sherens huys nyet geweest
tho hebben als Joest van Meerssen mitten synen, solde byden heren geweest syn
begherende, dat der predicant noch acht dagen soude moegen verblyven, und
gevraecht, wie uuyt der beckeren gilde angen Cedron in oer wapenen gestaen hebben,
seyt Willem Ruwen, Peter Adens, Michiel Schuyrbier, Pauwels van Aken aldaer
gestaen tho hebben. Und gevraecht off daer gheen meer uuytten selfde gilde tho
nyeuwer predicatien gegaen hebben, seyt dat Jan Ingen Oven, Ruth van Tits und zyn
broeder Derick van Tits, und Peter van Glabbeeck totter nyeuwer predicatien gegaen
und oer burgemeyster nyet gevolcht en hebben, seggende nyettemin hy, getuyge, die
leste vier aengen Cedron nyet int wapen geweest tho hebben, und voertz hy deposant
daer op gevraecht synde, seyt, dat Rut van Tits een van syn kynder heeft vanden
nyeuwen predicant laten doepen; hier nae heeft hy getuyge gesacht, dat noch een
backer Jan van Hasselt genant mede angen Cedron in zyn harnasch geweest heeft,
hier by voegende hy deposant, dat hy, die spreeckt, als een gildemeyster vanden
beckers alle die beckers, hier voer by hem getuycht, opgen Cedron in oer wapenen
und sunst tho preken geweest hebben, die selfde den heren vander stad alhier heeft
by geschrift overgegheven. Und heeft hy getuyge tot onser commissarissen versoeck
syn marck alhier onder gestalt.
XIX Verder worden Meyster Jan van Naerden, medicus et chirurgus und borger
deser stadt Venloe, olt over zyn sestich XX jaeren, alsmede Peter Spronck,
schoenmaker burger deser stadt Venloe, olt omtrent syn veertich jaeren, ondervraagd,
maar brengen niets nieuws; alleen op vraag XV, wie die ghene syn die uuyt het
schoenmaecker gilt totter nyeuwer predicatien oft in oer wapenen angen Cedron und
sunst mitten heren nyet gestanden hebben, seyt hy getuyge, dat een vander vier
gildemeysteren, Michiel genant, wonende opden hoeck aen de Mercktstraet beneven
een pelsser, sich vast byder guessen gehalden heeft mit ter nyeuwer predicatien tho
gaen, item een schoenmaker Coup genant und alle die drye Haemeeckers, te weten,
Driesken und syn broeder Dirck, und Willemken Haemeecker und meer anderen,
diemen vanden andere gildemeyster van dese ampten, Jan Deemen een sadelmaker
und Jan Krane
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schoenmaker, am besten sal kunne vernhemen, soe in getuyge die namen und
toenamen soe eygentlick nyet bewust en zy, wie wel hy deposant mede een
gildemeyster van id schoenmaeckerampt is, soe hy nyet alhier geboere sy, dan alleen
ettelicke jaeren gewoont heefft. Und was onderteykent Peter Sprunck.
XXI Getuige no. XXI, Lenart Putten, borger deser stadt Venloe, olt ongefeerlich
twee oft drye ende viertich jaeren XXII en getuige no. XXII, Deerling van de Groeff,
borger deser stadt, olt ongefeerlich vier off vyf ende tzestich jaer, leggen dezelfde
bekende verklaringen af.
Den eersten Octobris ipso Remigii.
XXIII Jan Kroenen, schoenmaecker, een vander vier gildemeysteren vanden
selfden ampt, burger deser stadt Venloe, olt ongefeerlich eenen veertich jaer,
behoerlicken geeedt ende gevraecht, wie die ghenen syn uuyt zynen gilde, die am
Cedron in oer wapenen und sunst jegens den heren gestanden und to der nyeuwer
predicatien ofte ten avontmael gegaen hebben, seyt, dat hy, deposant, als die
sectarissen angen Cedron stonden uuytter stadt, und dat hy ter selver tyt voerder stadt
comende eerst innegelaten is, na dat demmael seecker verdrach opgericht, und sy
van den Cedron verscheiden waeren, seggende nyemants uuyt zynen gilde tho kunnen
noemen oft tho weten, die tho der nyeuwer predicatien oder nachtmael gegangen
und tegens den heren in oer wapenen ofte sunst gestanden hebben. Und gevraecht,
hoe die drye Haemeeckers sich gehalden, seyt sulcx nyet tho weten. Und gevraecht,
wie sich Michiel van Aerssen synen medebroeder, een vander vier gildemeystren,
gedragen, und off hy, getuyge, hem degelycx oeck sich ter kercken heeft sien comen,
misse und preken hoeren, seyt sulcx van den anderen synen medebroederen tho weten
van Johan Deemen und Peter Spronck wel gesien tho hebben, aver van Michiel van
Aerssen voerscreven nyet. Und gevraecht off Jacob Goris, Jan van Bracht, meester
Dirck die Wilde, Jacob van Wel, Jan Timmerman, Guert van Bracht und Jan
Leyendecker nyet mit Joost van Meerssen af ende aen gegaen hebben, seyt hy
deposant nyet eygentlick tho weten, off zy daer mede geweest hebben, seggende
nyet to min oerluyden wel negen oft thien in getall geweest tho zyn, daer naer zyn
besten onthalt een van Mercators kynderen mede onder is geweest, dan hy, die
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spreeckt, seyt nyet tho weten tho noemen. Ende was onderteyckent aldus, Jan
Krenkens.
Eodem die namiddagh.
XXIIII Guede Baersdonck, borgersche und geswoeren wysmoeder deser stadt
Venloe, ongefeerlick ses ende dertich jaer olt, heeft by haeren eedt und vrouwlicke
eer haar handt op haer borst liggende und byden eedt, die sy deser stadt als wysmoeder
gedaen heeft, getuycht und gesacht als volcht. Und gevraecht off ende wat kynderen
sy van vrouwen idt voerleden und dit jaer ontfangen und in trans Cedron byder
nyeuwen predicant tho doepen gebracht heeft, seyt dat Guert die Roede, und Lenart
die Wilde, smit, wonende opden Peperstraet, und eenen Peter van Wissen - - wiens
vrou Jen genant is - - oer kynderen in Cedron laeten doepen hebben, die zy getuyge
van haerluyden ontfangen und aldaer gebracht heeft, uuytgenomen Peters van Wissen
und Lenart die Wildens kynderen, wie sy, die spreeckt, seyt oeck van Dries Hanssens
und Heynken Kurfmeeckers van yeder een kyndt ontfangen und in Cedron tho dopen
gebracht tho hebben, und gevraecht off sy getuyge nyet Rut van Tits kynt ontfangen
und van gelycken in Cedron ter dopen byden nyeuwer predicant gebracht heeft, seyt
sulcx ontfanghen und aldaer gedragen tho hebben. Nescit scribere.
XXV Metgen van Baerle, geswoeren wysmoeder der stadt Venloe, soeven oft acht
ende vyftich jaer ongeferlick olt, und gevraecht by wat vrouwen sy als wysmoeder
geweest heeft, und wat und hoe veel kynderen sy van vrouwen alhier ontfangen heeft,
die in Cedron ofte sunst vander nyeuwer predicanten gedoopt syn, seyt byden eedt,
die sy deser stadt gedaen heeft als wysmoeder, dat zy van Michiel Schuyrbiers vrouwe
een kint ontfangen, dat angen Hortsgen byden predicant aldaer gedoopt is worden,
soe id aldaer gebuert is, seggende id eerste kynt, dat alhier ingen Cedron gedoopt is
- - dat hy die spreeckt ontfangen heeft - - Lambert Klimmens kyndt, woenende opgen
Houtstraet, geweest tho syn, daer ter selver tyt oeck angen Cedron by der nyeuwer
predicant Engelbertus genant Goort Huyskens kynt gedoept is, twelck die ander
wysmoeder van syns Huyskens vrouw ontfanghen had. Seyt oeck sy, deposante, van
Jan Gorissen, Gerart Mostert, Dirck Huysman genant, een weever Jasken Knoop,
Gerardt Sween und
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Reyner van Kaekercken van oerluyder vrouwen kynder ontfangen tho hebben, die
ingen Cedron byden voerscreven predicant gedoopt zyn, hier by voegende sy
deposante, dat sy van Henrick Adams huysvrouw een kynt ontfangen heeft, dat mede
ingen Cedron gedoopt is. Und gevraecht off sy getuyge by gheen meer vrouwen en
heeft geweest und kynder daer van ontfangen, die by der nyeuwer predicanten gedoopt
zyn, seyt maer by thien oft twaelf vrouwen geweest und kynderen daer van ontfangen
tho hebben, die daer gedoopt zyn, die sy nyet vorder en weet dan sy getuyge hier
voerens verclaert heeft, uuyt genomen dat sy, die spreeckt, seyt oeck by Frederick
Juenens huysvrouw, Peter Maes thollener der stadt Venloe dochter, geweest und van
haer een kynt ontfangen tho hebben ongefeerlick ses oft seven weken geleden,
seggende, dat kynt alhier nyet gekarstent tho zyn, und dat die voerscreve Frederick
Juenen mit zyn huysvrouw und id kynt naer Franckfort syn. Und gevraecht of zy
getuyge die gevaders nyet en weet, seyt die nyet tho weten, seggende - - des gevraecht
zynde - - mit gene kynderen ingen Cedron geweest tho zyn. Und was onderteyckent
Met van Baerlen.
Den III October anno 1567.
XXVI-XXVII Goert der Greeff, der nachtweecker, und Jan Joris, deser stadt
vereede diener, hebben - - gevraecht zynde - - eindrechtelick und een yeder besonder
byden eedt, die sy Coe Mat und deser stadt Venloe gedaen, getuycht und gesacht als
volcht. Und voer eerste gevraecht, soe sy Goert Huyskens nabueren zyn, wie die
ghene syn die op S. Bartholomeus dach anno 1566 voerleden den predicant Mr.
Lenart Vangen Horstgen in Goert Huyskens huys gebracht und aldaer mit hem
gedroncken hebben, seggen dat dese naebeschreven burgheren und personen demmael
op S. Bartholomeus mit den predicant Mr. Lenart voerscreven inder stadt gecomen
und voer Goert Huyskens huys gegaen syn, tho weten Jan van Bracht und syn soen
Gaert van Bracht, Peter van Stralen, Jan ende Goessen, gebroederen van Lauwendael,
Jan ende Reyner Cannegieter, Jacob Doeyssen, Thysken Raymaker, Jacob Cillien,
Sybert van Blerick, Jacob off Juecheling Swart, Anthoenis van Bon, Jan Ingen Lyndt
mit twee soenen, Rockus und Dirck, Jan Kiespenninck, Hans Hueymeecker, Besegen
die Schroeyder, Jan Raymaecker und Henrick Sticker, Jacob Hout-
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acker, Jan Gout, Peter van Stralens broeder, Jacob van Sesken, Hubertgen
Timmerman, Coenraedt, Jacob und Johan Krieckelman, Philips Boems, Floris die
Glaesmaecker mit veel meer anderen, die sy, die spreecken, seggen gesien tho hebben
mitten voerscreven predicant ten voerscreven daghe, als hy gepredickt had, innecomen
und hem voer Goert Huyskens huys, wie voerscreven, sien geleyden. Seggende voertz
sy, deposanten - - des gevraecht synde - - dat veel van dyen sy hier voer naemhaftich
gemaeckt hebben oeck den selfden avont als op S. Bartholomeus dach voarscreven
ten huyse van Goert Huysken mitten voerscreven predicant gegeten ende die wyn
gedroncken hebben, daer by voegende, dat zy getuygen Jacob van Wel, Reyner Ingen
Betu, Jan Cannengieter, Reyner Raets, Jacob Kreynckens und syn broeder Michiel
gesien hebben in Goert Huysken den avont mede ingegaen und byden predicant
aldaer verblyven. Und voertz sy deposanten, gevraecht upt XVe articule van onsen
instructie, wie die hoefden ende leytzmans syn geweest der beeldestormeren ende
autheurs vande wapenen inde hant tho nhemen ende sich met rebellie,
ongehoersaemheyt ende wederstandt tegen zyn Mat und den heren van deser stadt
Venlo tho stellen. Und voertz opt XVII articule van der anteyckenongh der
vernyeuwongh, ons byder heren van deser stadt Venloe vurscreven verhantreyckt,
wie die ghenen syn, die id voerleden jaer ind Octobri und beloecken paesschen
lestleden inden Trans Cedron int harnasch oder mit geweer gestanden und sunst die
principaelen daervan geweest syn, seggen sy deposant eendrechtelick und een yeder
bysonder dese nabeschreven personen inden Cedron in oer wapenen sien staen tho
hebben, und voer eerst inden voerste gelederen Dierick Haemaecker, wesende een
bevelhebber, Coenraedt Crieckelman, Henrick Ingen Lyndt mit twee soenen, Henrick
Ingen Vryburch, Hieronymus van Lom, Dierick Kreynckens, Jacob van Wel, Lucas
die Brouwer, Ingen Mant, Dirck Ingen Betu, Vullinck van Bracht mit zyn een soen,
Philips Boems, Jan ende Goessen gebroederen van Lauwendael, seggende voertz,
dat zy deposanten aldaer in Cedron in oer wapenen als voerens hebben sien staen
Peter ter Vorckel, Erasmus Scheers, Dirck dien Roede, Nys Claes, Jan Cuyper aende
Laerpoert, Jan Duycker, Christoffel van Wanckum mit zyns
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wyfs soen, Willemken Ruwen, Jacob van Sessen, Peter van Soelingen, Sybertgen
Honnen, Driesken Haemeecker, Zeger van Soelingen, Peter Adams, Thysken van
Spitzel, Lenard Byeman, Jasken Knoop, Jan Metsmeker Jacobs soen, den heer van
Brederode gedient hebbende, Jan van Luens soen, Haecxken die Wever, Peter Nuyn
- - die zyn soen corts aende pest gestorven is - - Peter van Boyssen, Goessen Kaes,
Bussemeyster die Eeckmans dochter heeft, Woltert van Zittert Ingen Marienburch
und Thuenis die Pelser syn broeder, Floris den Glaesmaecker, Dirck Ingen Sloeyt,
Rockus Ingen Sluet, Aert Ruers met zyn soen Michiel Demmer, Peter Pelsers soen,
Peter Swyntgens, die Pelser Smeedtgens, Dirck Rouwen, Peter van Stralen, Jan Goris
Jacobssoen, Jacob Houdtacker, Herman Gout und Jan Gout, Peter van Stralens
broeders, Thys Dries, Dirck Pullen, Marteken van Kessel, Lambert Tymmerman,
Jan van Tongeren twee soon, Marten Vriericx brouwer, Peter Muller schroeyder,
Jacob Mercator, Jan Cannegieter, Reynier Raets, Dubbel Byl, Otto vander Graef mit
zyn wyf soen Jan Krieckelman, Jan Kiespenninck, Gerart Mostert, Goessen Brugmans
met zyn soen, Lenart die Wilde, Smit, Peterken Vercken, Tulman Weigers, Gielis
Kannengieters soen, Jacob und Conrart gebruederen inde apteeck, Guert van Bracht,
Balthasar IJserehemer, Hubertgen Timmerman, Jacob Crieckelman die goltsmit,
Reynier van Dalen, Jan Straetmaecker, Pauwels van Aecken, Peter Pullen
schoenmaecker, Jeughen, die smit, mit zyn knechts, Lenarth Deckers, Claes
Sthoppelman, Hans Nagel, Henryck Loeyen, Gherit die Veer, Gerart van Schelberg,
Daem van Beeck, Gerart die Groet, Keltgen van Bracht, Jan Lummen, Jan Loeyen,
Engel Schenck, Joost van Meerssens swager, Jan van Baerle Meritgens soen, Guert
Wynen, Peter Vorster, Dries Scheers, Jan Koeten genant Knaphetgen, Willemken
van Bree, haemeecker, Jan Tuyt, Lenart Knoop schroeyder, Dirck Huysman, Derick
die Wiltschut, Thuenis van Bon, Gerart Ingen Coup, Jacob Verrits soen, Franck
Huysken, Poppen schroeyder, Guert Byemans und syn soen Henrick, Gerart
Baekhuyshey, Laurens, die peter des straetmaeckers dochter heeft, mede eenen
straetmaecker, Michiel Schuyrbier, Willem die dreger genant Ghuytz, een dreger
Venlo genant, Peter van Gelre, Henrick die Muer van Aernhem,
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Derick die Timmerman Jacobssoen, Jan Huysken, Jan Oeyen, Jan Verstege, Jan
Ingen Coup, Neesgen Alberts twee soen, Jan Timmerman, Dirck Verstege, Leen van
Belffens soen, Thysken Raymaecker, Gilen genant Jacob Wynter alias Doyssen, Jan
Ingen Ovens soon, Hans die Haeymaecker, Herman Potgieter, Thys Ingen Duyfhuys,
Willem Maustert, Mr. Dirck die Wild und Sybert van Blerick. Und gefraecht off zy
deposanten Joost van Meerssen inden Cedron in zynen wapenen nyet en hebben
mede voer aen sien staen, seggen zy getuygen, dat sy, die spreken, den voerscreven
Joost van Meerssen inden Cedron wel gesien hebben mit een rappier aen zyn zyde
gaen af ende aen und om dat volck, die daer in oer wapenen stonden wie voerscreven,
hebben aver nyet gesien, dat hy, Joest, vorder wapenen gehadt heeft, wie wel sulcx
moegelicx und ander wel gesien moegen hebben. Seggen oeck dat sy, deposanten,
Reyner Ingen Betu, Jan van Bracht, Goort Huyskens, Aert Ingen Koep, Henrick
Mercator, Reyner van der Donck, Jan Ronde und Jan Goris der alde rentmeester ter
selver tyt inden Transcedron - - als die andere aldaer in oer wapenen, wie voerscreven,
stonden und sonderlingh die eerste reyse - - hebben sien sonder geweer af ende aen
gaen sonder eenyge wapenen aen tho hebben, soe tusschen die heren van der stat
und die aldaer wie voerscreven gewapent stonden, als anders, daer seker verdrach
van opgericht is ter selver tyt, und voertz gevraecht, off die geusen oder sectarissen
nyet een tyt lanck ende bysonder waeck gehadt hebben und weer die bevelhebbers
oder oversten daer van geweest zyn nae vermoegens idt XIX articule vander
opteyckenongh byden heren ons verhandtreyckt. Seggen sy, deposanten, byden
voerscreven eedt, dat die guesen offte sectarissen, wie mense noemen will, acht off
thien off twaelf daghen mede wacht gehalden, und dat Vullinck van Bracht und Aert
Ingen Kroon - - soe lange id wie voerscreven geduerden - - dagelicx sich mede op
des heren huys erschenen hebben und die wacht vanden sectarissen gestalt und een
yeder bysonder geschreven und opgelesen, wie dat waecken sold, seggende hy,
deposant, Jan Joeris eenmael vanden Aert Ingen Croon voerscreven om tho waecken
gestalt tho zyn. Seggende voertz zy, deposanten, dat sy soe opten stadthuyse als opter
waecke byden voerscreven Aert Ingen Croon und Vullinck
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van Bracht hebben sien comen Jacob van Well, Joest van Meerssen mit twee soenen,
Jacob Wynter, Schenck eertyts prior tho Zyburch, Michiel Kreynckens, Reyner Ingen
Betu, Conraet Crieckelman, Dirck Ingen Betu, Rochus Ingen Hueyk und dat die
mede gewaeckt und voertz den anderen bevoelen - - der een meer dan dander - hebben, waer und op wat oerden sy waecken sollen, seggende zy, getuygen, dat
Vullinck van Bracht, und Aert Ingen Croen die waeck by geschriften gehat und die
opgelesen, hier by voegende Goert die Greef, die nachtweecker deser stadt, dat Aert
voerscreven eenmael syn wacht die hy, die spreeckt, gestalt had, opgeschreven heeft.
Und voertz gevraecht, wie die beeldestormers inge groete kercke und in Trans Cedron
syn geweest, seggen zy getuygen sulcx nyet gesien tho hebben, soe sy, die spreecken,
ter selver tyt byden heren und sunst op anderen oerden vander stadt - - daer sy van
den heren geschickt - - geweest, seggende nyettemin die openbaer spraeck tho gaen,
dat ingen Cedron Tunis van Bon, Lenart die Wilde Smit, und eenen Laurens, die des
straetmaeckers dochter heeft mede een straetmaecker synde, die beelde gestormt
solden hebben, hier by voegende hy getuyge Goert die Greef, dat hy eenmael heeft
sitten drincken mit Dirck die Wiltschut, und Willem die dreger genant Guytz, und
dat die ter selver tyt sich verboechden, wie sy die heyligen ingen Cedron afgeslagen
ende verbrant hadden, und dat die beelden gebrant hadden off se mit olye gesmeert
hadden geweest. Und sy getuyghe voertz gevraecht, wie sy am lesten, als die predicant
Engelbertus uuyt gedreven is, und die sectarissen ingen Cedron stonden, gesien
hebben af ende aen gaen tusschen den heeren vander stat und den voerscreven
sectarissen, und wie idt woert van oerluyden wegen demmael gedaen heeft, seggen
dat zy getuygen hebben af ende aen sien gaen: Joost van Meerssen, Jan van Bracht,
Jan Tymmerman, Philips Boems, Jacob van Well, Reyner Ingen Betu, Jan
Leyendecker, Jacob Goris, Christoffel Cannegieter, Jan van Luens soen, Michiel
Kreynckens, Henrick Mercator und Daem van Beeck, und dat Joost van Meerssen
der tyd dat woert aenden heren van der stadt vander geussen oder sectarissen wegen
gedaen heeft. Und sy getuygen gevraecht, wie die boeden dit und id voerleden jaer
vander guessen und sunst rebellen syn geweest, seg-
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gen, dat Peter Zwyntgens, Reynier van Dalen, Willem die dreger, genant Guytz, een
sackdreger Venlo genant, Jacob Eyllien und eenen Jacob Houtacker die voerscreve
boden zyn geweest, die sy alle tyt uuyt ende in hebben sien loepen. Und sy deposanten
hin forder gevraecht, wie onder ander bevelhebbers syn geweest, als die sectarissen
ingen Cedron gewapent stonden, seggen Dirck Haemeecker und Sybert van Blerick
geweest tho zyn, hier by voegende, dat dvoerscreve Sybert van Blerick mede een
vanden voerscreven bode is und dat hy meester Lenart den predicant vangen Horsegen
gehaelt heeft, als am eersten byden selven alhier gepredickt is worden, als die gemeen
spraeck alhier is, seggende oeck sy deposanten des gevraecht synde, dat Jan Metselaer
Jacobssoen und die Pelser Smeetgens soen den heer van Brederode gedient, und
Rochus Ingen Sloeyt und Peterken Verckenswyn gelt vander guessen wegen alhier
uuytgegeven hebben, und dat Philips Boems und Jan Timmermans secretarien vander
guessen alhier zyn geweest. Seggen noch sy getuygen des gevraecht synde, dat Lucas
Ingen Maet id bier bestelde, dat zy droncken als die sectarissen in Cedron in oer
wapenen stonden. Und thans lesten seggen sy, deposanten, gevraecht, dat sy Henrick
Ingen Lyndt und Derick Haemeecker hebben hoeren spreecken dese woerden: wy
syn noch al tho sien, doen Henrick und Derick voerscreven mitten anderen in oer
wapenen stonden in Cedron als seker verdrach daer nae opgericht is, doen sy voertz
vangen Cedron nae die voersproecke woerden alle te samen mit oer geweer aver die
merckt getrocken und gepasseert zyn. Ende was onderteyckent Goert de Gref de
nachtweecker. Jan Joerys.
Eodum die namiddach.
XXVIII Peter van Thoeren und Willem Vermosen, deser stadt XXIX verede
dieners, hebben eendrechtelick und een yeder bysonder byden eedt, die sy Coe Mat
und deser stadt und den borgemeysters als dieners gedaen, getuycht und gesacht als
volcht. Und voer eerst gevraecht, wie sy deposanten mit den predicant vangen
Horsegen hebben sien in deser stadt comen und ten huyse van Goert Huysken
geleyden, seggen, dat sy alle die ghene, die hier voerens by Goert den Greef vander
nachtweeckers und Jan Joris genoempt syn, mitten predicant hebben sien innecomen
und
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inbringhen, welcke depositie und kondtschap van Guert die Greeff und Jan Joris
voerscreven tot dyen fyne ons getuyghen voergelesen synde, seggen wy, die
spreecken, een yeder bysonder die selfde alsoe waerachtich tho syn, uuytgenoemen,
dat wy in oer wapenen nyet gesien hebben Herman Potgieter, by Goert und Jan
voerscreven benoempt, seggende mede gesien tho hebben, dat dese naebeschreven,
tho weten Jacob Goris, Jan Lummen, Symon Tuenis, und Jacob van Bommel den
predicant ten huyse van Goert Huysken ingebracht hebben und dat Peter Huyskens
Gerarts soen, Derick van Tits und Hubert Cloot mit zynen soen angen Cedron in oer
wapenen und sunst mit geweer gestanden hebben, die by Goert und Jan voerscreven
onbenoempt syn. Und voertz opten vorderen inhoudt der voerscreve depositie ofte
kontschap van Goert und Jan Joris voerscreven, seggen wy, getuygen, eendrechtelick
und een yeder besonder die selfde kontschap alsoe waerachtich tho syn, soe wy idt
mede alsoe gesien und gehoert hebben, alsoe geschiet tho syn als daer in beschreven
staet, derhalven onnoedich synde al tselfde alhier weder tho verhaelen uuytgenomen
alleenlyck, dat ons getuygen onbewust is vanden beeldestorminghe soe inder groete
kercke als ingen Cedron gedaen, soe wy, die spreecken, ter selver tyt soe ander
poerten als opten stadthuyse syn geweest, dat wy sulcx nyet gesien dan alleenlick
gehoert, dat die by oer Goert und Jan voerscreven benoempt die beelden gestormt
solden hebben, nescimus scribere, dan waren twe mercken dar onder gstalt in deser
forme
Willem Vermasens merck
Peter van Thoerens merck.
XXX, XXXI XXXII XXXIII Goert die Greeff, vander nachtwekers, und Jan
Joeris andermael bescheyden synde, voerts dvoerscreve Peter van Thoeren und
Willem Vermasen gevraecht, wat borgheren und sunst alhier woenachtich alleen ter
nyeuwer predicatie als alhier voerder stadt und voerts inder stadt ingen Cedron
gegangen, sonder dat sy in oer wapenen jegens den heren gestanden hebben, seggen
eendrechtelich und een yeder besonder, dat zy desse naebeschreven burgheren und
personen hebben alleenlich tho der nyeuwer predicatien sien gaen, sonder tho weten
dat zy in oer wapenen
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gestanden hebben, tho weten Peter van Mens, Lenart van Eyck, des wevers knecht
by sesken Jan Grout, Metgen Merx mit oer dochter, Jacob Emons, Jan van Luen met
zyn wyf, Jan van Heythuysen met syn wyf, Gue Baersdonck mit oer man Peter Donck,
Jan Metsemaecker der alde, Claes van Lom mit zyn wyf oer suster und knecht, die
sedder een schroeyder, Jan Ingen Sloeyt, Pelser Neffens die schoelmeyster, die jonghe
Scheecker met zyn wyf, Meester Thoenis van Kempen bussemaecker, Grietgen
Teeckens soen, Tulman Sloot, Lambert Muller, Jan Raymaeckers wyf mit oer soen,
Jehan Bourman mit syn wyf, Aeltgen Bruyns soen, Elys Stroppemaeckers drye
soenen, der alden Kaes und syn wyf, Peter die Goltsmit+ mit een soen und dochter
und soens wyf, Pelgrim kremer, Harman Gruythof, Jehan Gout geltsmit, Kuyppens +Desen Pelgrim Kremer
soen die schroeyder, Lysbet van Brugh mit oer dochter, Heynrich Schoenmakers hebben zy, deposanten
wyf mit oer kynder, Willemken die oem und daer neven die Pelsers wyf Goesen begeert uytgedaen tho
werden, overmits hy tho
Buegel, Henrick Rayemaeckers kynderen, Neesken Nytens mit oer dochter, Jan Paesschen ten
Muller mit zyn kynder, met Dolhutgens Meusken nys, Dries broeder met syn
Heyligeweerdige Sacrament
suster, Hubert Pelser, Jan Smeedts en huer veerder, Jan van Tongeren mit zyn
in den hoege kercke
wyf, Marten Knoop, Jan van Homoet, Peter Hannen, Peter Potgieter, Willem van geweest heeft.
der Donck mit zyn huysvrouw, Anna Cannegieter ende haer dochter, Henrick van
Bracht, Goert die Roede met zyn wyf, Anna van Bracht mit twee dochteren, Aert de
Lupenden, Reynier van Kaeckerken, Dirck Tekens met zyn wyf und kynt, Henrick
Bolwater, Dirck Honnen met zyn huysvrouw, Henrick Klueyssen mit zyn soen, Anna
Thoms mit haer dochter, Heynrick Kaeckels soen, Gherrit Leuwerick, Zeger Kynen,
Peter Vuylckens, der Gulicker, Peter Maes vanden Bossche, Thysken Noeltgens,
Beel Koppennols mit twee soen und twee dochter, Thulman van Eyck, Dirck
Wynekens mit sich vierden, Jan Kranen, Merten Pechter, Jacob Toet Moel, Peter
Pauwels met zyn vrouw, Zeger van Lyt, Hensken in Clingerbeeck, Peter van Loen,
Dirck Reynens soen, Jacob Kreynckens, Josse Baets van Beringen mit twee dochter,
Willem Swagerman, Franck Putten met syn soen und twee dochter, Peter inden Witte
Lelie, Brosius mit zyn wyf und soen, Peter Claes inde waghe mit zyn wyf und
dochteren, Gielis Kannegieter mit zyn vrouw und
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kynder, Peter Boemens twee dochteren ongehilickt, Jan Putten met zyn suster, Franck
Puttens broeder, Mr. Laurens mit zyn wyf und kynder, Heusken Luxken brouwer
mit zyn wyf, soen, und dochter, Peter Swagermans, Peter+ Vischer, Frederic Juenen,
Woltes Elles met zyn vrouw und kynder, met inden Ancker, Claes van Eisden mit +Om gelycke redenen als
hier voerens Pelgrim
zyn gesin, Cornelis Heynen, Thys de Put und syn frouw, Dries Hanssen, Ott
Honnen, Sel van Hellen, Grietgen Ronden, Gerart Lemmen twee dochter, Lysbet Cremer gesecht hebben sy
deposanten begeert Peter
Hagens, huysvrouw Aert Kranen, Willemken Pebruer, Lenart Cuper, Alert
Vischer myt gedaen tho
Spyckermans, Ernst die glaesmaecker, Jacob Scheers mit zyn dochter, Dionis
werden.
Goris, Jan Tesser mit syn frouw, Jan van Blerick, Henrick Kiespennynck, Jan
Dyken ende syn frouw, Henrick Beeckman, Peter die becker, Aert Joris, Daem Ruyter,
Peterken Straetmaeckers twee dochter, Franck Lytgens met zyn wyf, Jochem van
Deventer mit twee kynder und een knecht, Dirck Fuycken, Jan Mercator, Tryn Adams,
Jacob Huyskens, Goert Wegh, Heusken Verrit met zyn soen und beyde oer huysvrouw,
Goetschalck, Jan Inde Mant, Slanepamper, Floris van tmercktschip mit zyn wyf und
twee kynderen, Henrick Vinck, Henrick und Eerken Pennebecker, Michiel Michiels,
Willem Pelser, Jan Ingen Olymoelen, Dirck van Loen, Jan Wynters, Ruth van Tits,
Thys Frericx, Hubert Cuper, Peter Goeris, Sander Vinck, Peter Hoeft, Adriaen
Koemckens, Willem Kremer, Jan die Roede, de seyldreyer, Leuwen Raetgen und
Gerart Leuwerix. Seggen voerts een yeder bysonder, des gevraecht, dat Frederic
Juenen und Mr. Dirck die Wilde, Jacob Doeyssen in des palsgraven landt geweest
tho zyn, om den predicant Engelbertum tho halen, wie sy die spreecken seggen, die
spraeck alhier opentlick und gemeen faem tho wesen. Onder stondt geschreven und
twee mercken gemaeckt aldus Goert der Gref der nachweker, Jan Joerys

Willem

Vermaesen merck und
Peter van Thserens merck.
XXXIIII Guede Baersdonck, wysmoeder deser stadt Venloe voerscreven, sich
bedacht hebbende, by wat vrouwen sy dit und id voerleden jaer anno XVc ses und
tzestich meer ge-
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weest is, daer sy kynderen van gegrepen heeft, die in Cedron byder nyeuwer
ketterschen predicant gekerstent oder gedoopt syn, dan sy, die spreeckt, by haer
voergaende kontschap benoempt heeft, und voer eerst haer getuyge wal scherpelick
den eedt, die sy deser stadt und am lesten ons commissarien gedaen, voergehalden
und gevraecht, wie voerscreven, by wat vrouwen sy deposante meer is geweest, dan
sy am lesten benoempt heeft, daer sy kynderkens van gegrepen heeft, die sy in Cedron
by den ketterschen predicant tho dope gebracht heeft ofte gebracht zyn, seyt und
tuycht byden eedt, die sy deser stadt als wysmoeder und am lesten voer ons gedaen,
dat zy getuyge van Goert Husken, Goese Kaes, Jan Goeris opgen cruys, Dirick
Huecken, Aert Kraemen, Jacob Kreynckens, Driesken Haemeeckers, Willemken
Rouwen, Marten Wegge, Dirck Honnen, Peter van Bracht, Thys Weggen, Lambert
Muller, Bestgen een Schoeder, Gerart van Schellberck, Gerart die Veer, Nys Peters,
Ambrosius Hieronymus van Lom, und van twee schippers van buyten haerluyden
vrouwen kynderkens gegrepen heeft, die sy, die spreeckt, seyt by haer getuyge als
anderen ingen Cedron byder nyeuwen ketterschen predicant tho doepen gebracht
syn, seggende, dat die predicant die kynderkens gedoopt heeft oersake oers wetens,
want sy, die spreeckt, int gemeen daer by is geweest. Und gevraecht die namen vander
twee schippers van buyten, seyt den eenen een burger van Nyemegen tho syn,
genoempt Aert Opennaers, und dat hy mit een Beyerschip vaert, seggende des anderen
schippers naem nyet tho kennen, dan vermeynt vastelick hem van Bommell geweest
tho zyn. Und gevraecht, off sy getuyge nyt Jan Dyeck und des bussemakers van
Kempen, wonende alhier op die beeck, syn kynt en heeft byden nyeuwen ketterschen
predicant tho doepen gebracht, seyt die kynder van oer vrouwen gegrepen tho hebben,
dan nyet tho weten waerse gedoept syn, soe se inden Cedron noch inden groete kerck
nyet gekerstent syn, vermoet nyettemin sy, die spreeckt, dan Jan Dyecks kyndt tho
Tegelen vanden predicant Engelberts gedoopt sal syn, want id aenstont naer syns
Engelbertus vertreck was, dat Dycks huysvrouw inden craem beviel. Voerts gevraecht,
wie die gevaders, die de kynderen geheven hebben, zyn geweest, seyt nyet tho weten
tho specificeren wat gevaders yeder kynt gehadt heeft,
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dan weet wel, dat dese naebeschreven personen vanden voerscreve kynderen in
Cedron, als sy byden ketterschen predicant gedoopt zyn, geheven hebben, tho weten
Michiel Kreynckens und syn huysvrouw, Tryn Ingen Betu, Anna Kreynckens, Jan
van Glabbecks huysvrouw, Jan van Bracht, Belie Snecken, Peter Huets huysvrouw,
Alit Swagermans, Merry Haemeeckers, Jacob Kranen, Arnt Kranens huysvrouw,
Anna Kannegieters, Neesgen tPut, Jacob Kreynckens und Claes van Loms huysvrouw,
die Hieronimus van Lom und Jacob Kreynckens Goert Huysken kynder geheven
hebben, als sy ingen Cedron byden nyeuwen ketterschen predicant gedoopt syn. Seyt
voorts datter veel gevaders van buyten syn geweest, die sy getuyge nyet en weet tho
noemen, uuytgenoemen een vrouw Tryntgen genant, die een burgermeysters wyf
van Stralen solde zyn. Nescit scribere.
Maenendach voermiddach des sesten Octobris anno 1567 voerscreven.
XXXV Guede Baersdonck, dardemaell erschynende und gevraecht, off sy nyet
van dese nabeschreven persoenen oer huysvrouwen kynderkens gegrepen heeft, die
ingen Cedron byden ketterschen predicant gedoopt syn, tho weten, van Cornelis
Henrickssen, weert aende Maespoert, die Schermer, Sesken, die wever, die weert
inden Roos, Dirck genant, Jehan Straetmaecker, Joost Kaes, Lenart Kruysken, Jehan
Loeyen, Jacob Bonen, Lenart Deckers, Rochus und Dirck Sloeyt, Peter van Vorckel,
Goert Mercator, Heynrick die Sedeler, Jan Scheeckers, Franck Lyntges, Peter Pauwels,
Reynier Cannegieter, Tulman Veyers, seyt byden eedt, die sy deser stadt und ons
gedaen, dat zy van Schermers wyff een kynt gegrepen heeft, dat ingen Cedron und
van Lenart Kruyskens wyf tho Tegelen een kynt onfanghen heeft, dat aldaer tho
Tegelen vanden ketterschen predicanten gedoopt sy, seggende voerts dat verscheide
vrouwen van ander mans nyet gekyndert en hebben in twee oft drye und langer jaeren,
und die gekyndert hebben van die hier voer beschreven staen, seyt sy, die spreeckt,
dat die inden hoochkerck gekerstent syn uytgenomen Jan Loeyens kynt, twelck sy
seyt nyet tho weten waer id gekerstent sy, wie wel zy getuyge seyt, id kynt van syns
Loyens huysvrouw to Kaldekercken, onder den vorst van Gulick gehoerende, gegrepen
tho hebben, der
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oersaecken halven aldaer inden craem gaen liggende. Seyt oeck Franck Lintges wyf
nyet tho kennen und derhalven nyet vorder daer van tho kunnen certificeren. Und
voertz gevraecht of zy gheen meer kynderen gegrepen en heeft, die inden Trans
Cedron by den ketterschen predicant gedoopt syn, seyt byden eedt als voerens
nyemantz meer tho weten. Und verclaert nyet konnen schryven noch eenich marck
gewoonlick syn tho stellen.
Eodem die namiddach.
XXXVI Anneken Munstermans, borgersche deser stadt Venloe, byden Trans
Cedron woenende, alt ongefeerlick soeventich jaer, behoerlicken geeedt und opt XVe
articule van onser instructie undt opt XVI vander anteyckenongh, by den heeren
vander stadt van Venloe ons verhantreyckt, und voer eerst gevraecht, wie die ghenen
syn die den predicant Engelbertum inden Trans Cedron ingefuert hebben, seyt dat
die voerscreve predicant Engelbertus den vyfden Octobris anno XVc ses und tzestich
voerleden is met mennichte van burgeren ingen Trans Cedron gebracht, daer van die
principaelen syn geweest Jacob Goris, Jan van Bracht, Tuenis van Bon, Jacob van
Well die schermer, Pieter Swagermans mit meer andere haer getuyge uuytter memorie.
Und gevraecht, wie die hoefden und die genen syn geweest, die die altaren
verdestrueert, und die beelden aldaer inden Cedron gestormt hebben, seyt, dat als
die predicant, wie voergesacht, inden Trans Cedron mit grote mennichte ingebracht
was, dat se anstont hebben in het kerckxken gebonst und geclopt, und alles daer neder
geworpen, seggende nyet wyders daer van weten tho seggen, dan dat Thuenis van
Bon mit zyn medehulpers haer, die spreeckt, onbewust, die beelden gestormt heeft.
Und gevraecht, wie sy int haernasch aldaer ingen Cedron gesien heeft, seyt dat
Henrich ingen Vryburch tot haer getuyge ter selver tyt quam, haer bevelende, dat sy
haer licht solde uuytdoen, twelck sy seyt alsoe gedaen tho hebben und derhalven
nyemants gesien tho hebben int harnasch. Verclaerende nyet tho kunnen schryven,
und nyet meer van als tho weten.
XXXVII Alit Meyntkens, medeburgersche deser stadt Venloe, und byden Trans
Cedron woenende, und geeedt alst behoert und gevraecht in aller gestalt, als Anneken
Munstermans gevraecht, seyt thom yrste reyse sieck geweest tho
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syn, und derhalven sulcx nyet gesien tho hebben, und voertz als sy int harnas stonden
haer mit oeren nabueren verboeden tho syn uuyt tho syn, seggende der halven nyet
tho kunnen vorder daer op certificeren.
XXXVIII Beel Haemstraetge, burgersche deser stadt Venloe voerscreven und by
ende omtrent des Trans Cedron woenende, alt byden vyftich jaer, behoerlicken geeedt
und opten inhout vant eynde vant XVIe artyckel vander aenteyckenongh, ons by die
van der stadt verhantreyckt, gevraecht, wie sy gesien heeft den predicant inghen
Cedron inbrengen, seyt, dat sy Jacob Goris, Jan van Bracht, Jacob van Wel mitten
predicant tusschen oer gaende heeft sien inden Cedron gaen, den seer groete hoep
van burgeren volchde, die zy getuyge seyt nyet tho sollen konnen genomen. Seggende,
sy, getuyge, dat soe baldt sy inden Cedron mitten predicant ingecomen waeren, die
altaren und beelden afgeslagen und gebroecken hebben, seggende sy getuyge gesien
tho hebben, dat Henrick Kurfmeecker und een Pelser wonende ant gasthuys neven
Thunis Spunen, naderhant gehangen, aen een sarcksteen stond en sloech om die an
stucken tho hebben, und dat Thonis van Bon mede dat Heylich graff und sunst
afbraeck. Und gefraecht wie die ghenen waeren, die voeraen und sunst in oer harnasch
stonden, seyt sulcx nyet gesien tho hebben, soe sy opgen cruys oer man naeliep, die
mitten anderen burgheren byden borgemeyster aldaer stonde. Und gevraecht, off sy
weet dat Thonis van Bon die sluetelen van id convent Trans Cedron den prior heer
Wilhem afgevordert solde hebben, seyt sulcx nyet gesien dan wel gehoert tho hebben
dat hy sulcx gedaen heeft. Und onderteyckent aldus Bel Hamstraet.
XXXIX Christina van Bree, burgersche deser stadt Venloe und woenende byden
Cedron, olt twee oft drye en veertich jaer, behoerlicken geeedt und gevraecht, wie
sy heeft den predicant sien in Cedron infueren und die beelden stormen und die
altaren afbreecken ind in oer wapenen immers voer ane gestanden hebben, seyt dat
ten tyde, als die predicant inden Cedron ingefuert is, sy opten cruys by haer man
was, und thuys comende heeft sy verstaen, dat die predicant inden Cedron
innegebracht und die altaren und beelden verdestrueert waren, seggende voertz nyet
gesien tho hebben, wie in oer harnas aldaer inden Cedron gewa-
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pent stonden, soe sy kranck was. Ende was onderteyckent Styn van Brye.
Den VIIe Octobris anno 1567 voermiddach.
XL Henryck Boennebecker, kerckmeyster der parochiekerck binnen Venloe, opden
articule van onser instructie gevraecht, heeft byden eedt, die hy de kerck van deser
stadt voerscreven gedaen, getuycht und gesacht als volcht. Und voer yerst opt het II
und III articule gevraecht seyt, sulcx nyet eygentlick tho weten, dan vermoeyt
vastelick, so verde men in anderen steden und landen nyet gepredickt en had, dat die
van deser stadt sulcx nyet en solden hebben durven dencken, hier by voegende tho
beduchten, dat der drost van Bruggen Holtmuelen mit ophalden van seker predicante
tho Tegelen nyet veel goets in deser saecken alhier daer toe gedaen sal hebben, soe
verscheiden burgheren tho Tegelen der drostes predicanthen plachten tho gaen hoeren
predicken. Opt IIII und Ve seyt, nyet tho weten, of id burgers syn geweest, die de
predicant alhier eerst gevordert hebben oder nyet, und nye well gehoert tho hebben,
dat yemant mit eenyge brieven ofte sunst gevordert solde syn omme den predicant
alhier inne tho fueren. In zake vragen VI-VIII verklaart hij hetzelfde als vorige
getuigen Balthasar Braets, Mr. Johan de Puth en anderen.
Eveneens betreffende de vragen XII en XIII.
Opt IX seyt sulcx besweerlick solde zyn tho kunnen seggen, overmitz hy, die
spreeckt, nyet erkennen en kan die herten vander menschen. Opt Xe seyt nyet anders
tho hoeren, dan sy sich gebuerlick halden. Opt XIe seyt nyet tho weten datter
heymelick oft openbaer gepredickt wordt vander nyeuwer predicatie. Opt XIIII
gevraecht met wyen die predicanten meest omgingen, soe wel eer sy bestonden tho
predicken als nae. Seyt niet eygentlick sulcx tho kunnen seggen, soe hy getuyge seyt
sich van oer geselschap gehalden tho hebben. Opt XVe seyt, soe hy getuyge inder
kercken nyet en is geweest, dat hy der halven nyet en weet daer van tho certificeren,
und op vorderen inhout dessels articules gevraecht, wie die hoefden ende leytsmans
ende autheurs vande wapenen inder handt tho nemen syn geweest, ende sich mit
rebellie, ongehoersaemheyt ende wederstant tegen syne Majesteyt und den heren
van deser stadt tho stellen, seyt, dat hy getuyge,
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als die ongehoersamen am eersten in oer wapenen gestanden hebben, opten heren
huyse is geweest, und am lesten als der predicant uuytgedreven is nyet en heeft uuyt
synen huyse geweest, seggende derhalven daer nyet van tho weten tho tuygen. Und
gevraecht wie die ghene waeren, die de eerste reyse als die ongehorsam opten Cedron
wie voerscreven in oer wapenen stonden, tusschen oer und den heren gingen, als
seker verdrach opgericht is worden, seyt Reynier ingen Betu gesien tho hebben,
seggende wel moegelick tho zyn, datter mit Reynier ingen Betu opter heren huys
veel meer geweest moegen hebben, die id antwoert over ende wederover gedragen
hebben, dan hy getuyge seyt sulcx nyet tho weten, overmith die mennichfuldicht
vanden volck dat opter heren huys was. Opt XIX, XX, XXI und XXII seyt daer van
und op als gevraecht nyet vorder daer van tho weten. Onderteyckent Henrick
Boenenbecker.
Den VIIIen Octobris anno 1567.
XLI Jehan Wynen, liggende in Coe Mat dienst onder den erentfesten und froemen
Reyner van Broeckhuyse, hopman und richter tho Doesburch, geeft dezelfde 24
mannen op, door vroegere getuigen reeds genoemd, die den predikant Engelbertus
in de stad geleid hebben en dat men aanstonds na de predikatie de beelden in de
kerken begon stuk te slaan. Und gevraecht wie die coster vander sectarissen, und of
hy getuyge die nyet en is geweest, seyt dat hem, die spreeckt, sulcx angelanght is,
dan en heeft tselfde nyet geweest, seggende eenen Peter Stelt coster geweest tho syn,
die sy een woeningh inghen Cedron ingegeven hebben, dat hy poorte und kercke
dagelicx op ende toe sol doen doen, als hy getuyge seyt gesien tho hebben, dat Stelt
tho meer maelen sulcx gedaen heeft, und gevraecht, wie die hoefden und autheuren
vanden wapenen inder handt tho nemen geweest und sunst ingen Cedron in oer
wapenen gestanden hebben, seyt dat hy getuyge to ene reyse, als sulcx geschiet is,
tho Diest und dandermael tho Aerssen und thom lesten onder het regiment, daer hy
noch is, sy geweest, seggende derhalven nyet wyders daer van tho kunnen getuygen.
Und seyt voertz dat hy hiervoerens onder die voerscreve XXIIII man een Vullinck
van Bracht genoempt heeft, daer hy die spreeckt seyt seer tho twyffelen, of hy sulcx
is geweest oder nyet, begerende derhalven
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dat men den voerscreven Vullinck sal uuytdoen, und den jonge Jan van Putten Francks
broeder in die plaets stellen, die hy die spreeckt seyt onder den voerscreven XXIIII
gesien tho hebben. Und seyt voertz des gevraecht synde, dat hy getuygen gesien
heeft, dat die Lange Kies, als die preken uuyt was, een secxken ophielde, ten eynde
dat die luyden wat daer in werpen und geven solden, al twelck hy getuyge hier
beneven by zyn eedt voer ons, in jegenwoerdicheyt syns voerscreven haubtmans,
befestygt, und denselfden haubtman gebeden heeft van zyns getuygens wegen dit
tho willen onderteyckenen. Ende was onderteyckent Reyner van Broeckhusen hopman.
Eodem die namiddach.
XLII Johan Vogelsanck1), kerckmeyster der parochiekerck binnen Venloe, olt
dertich off eenen ende dartich jaer getuigt niets nieuws.
XLIII Anna van Kessel, burgerssche deser stadt Venloe und by den Trans Cedron
woenende, olt ongefeerlick twee of drye ende dertich jaer, behoerlick geeedt und
gevraecht, wie sy den predicant Engelbertum heeft inden Cedron sien inbrengen, nu
ongefeerlick een dach of twee over id jaer geleden, seyt dat sy ter selver tyt den
predicant voer ingen Cedron heeft mit groot getal van volck sien inbringen, daar sy
getuyge seyt mitten predicant gesien tho hebben ingaen, Jacob Goris, Jan van Bracht
und Jacob van Well, die meer ander gevolcht syn, wie voerscreven, die sy, getuyge,
seyt nyet tho kennen, overmitz sy van Echt boven Remunde geboeren und alhier
nyet seer langh gewoent en heeft. Und gevraecht, wie zy getuyge heeft inden Cedron
sien die altaeren breken und die beelde stormen, seyt dat, als sy getuyge inden Cedron
gecomen is, id beeldestormen bynae gedaen was, uuytgenomen, dat zy getuyge seyt
Gielis Cannegieters aldaer inden Cedron inder kerck gesien tho hebben, dat hy eenen
houweel in zyn handt had, und

1) Johan Vogelsanck, geb. 1537, overl. 1603, kerkmeester der St. Martinuskerk; hij was een
zoon van Petrus en Mechtildis Kiespenninck, rentmeester van Venlo 1565, schepen 1570-1579,
1586-1603, regeerend burgemeester 1586 (sedert 9 Juli) en 1597, huwde Margaretha Boener.
Hij bewoonde het fraaie oude huis (Vogelsanck - Boener) op de Groote Kerkstraat te Venlo.
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toech die groeten stenen vanden altaeren neder, daer sy getuyge ter selver tyt seyt
by gesien tho hebben Sesken und Sybert van Blerick wevers, voert Thuenis van Bon
und eenen Esau, eenen goltzsmits soen, dat sy die beelden und sunst inder voerscreven
kerck afruckten und over den anderen worpen. Und gevraecht, wie sy getuyge heeft
int harnas ofte sunst gewapent inden Cedron sien staen, seyt dat sy sulcx nyet
onthalden noch oeck eygentlick nyet gesien en heeft, gemerckt zy getuyge mit oeren
nabueren bedwongen syn worden oer huysen toe tho halden, noch geen licht uuyt
tho hangen, twelck zy getuyge seyt Henrick Ingen Vryborch onder anderen gedaen
tho hebben. Und gefraecht off Symon Thoms, den prior her Willem die sluetelen
vangen Cedron afgevordert heeft, seyt sulcx XLIIII nyet tho weten. Verclaerende
nyet tho kunnen schryven.
Grietgen Knypen, burgerssche deser stadt Venloe und by den Trans Cedron
woenende, olt by die vyftich jaer, behoerlicken geeedt und gevraecht, wie sy
ongeferlick een jaer geleden heeft den predicant ingen Cedron sien innebrengen, seyt
dat zy eenen Peter Smeedtgens und Heynrick Pyper, ketelboetter, heeft sien doer een
cleyn gangsken beneven id voerscreven convent Cedron gaen, und over die muer
climmen, und die duere van kercxken und die groete poert vanden hof opdoen, twelck
geschiet synde, sy, getuyge, seyt in oer doere gestanden und gesien tho hebben dat
eenen groten hoop und mennichte van volck ingen Cedron inden kercke gegangen
is, die zy deposante, soe staende in oer doere als voerscreven, seyt gesien tho hebben
anvallen aen die altaren und beelden und sunst cloppen und bonsen, dat sy getuyge
seyt oerluyden voerts inden hof ingen Cedron over een hoop gesien tho hebben
brenghen, seggende voertz, sy, getuyge, dat, ter wylen die anderen mit het afbreken
der altare und beelde alsoe inden kercke doende waeren, gesien tho hebben den
predicant tusschen Jan van Bracht und Goert Huysken gaende mit veel volcx inden
Cedron ingaen, die sy seyt nyet tho weten tho noemen. Und gevraecht wie sy getuyge
in oer wapenen aldaer naderhandt sien staen heeft, seyt dat seer veel geussen, die sy
seyt nyet tho kennen, in groter getal in oer wapenen aldaer gesien hebben. Ende was
aldaer onderteyckent Gryet Knypen.
Den IXen October anno 1567.
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XLV Pauwels Broers, woenende buyten die Laerpoert1) der stadt Venloe ingen
Eyckelboom2), olt over die vyftich jaer, behoerlicken geeedt und gevraecht, wie die
predickstoel opgericht heeft, als der predicant vangen Horsegen comende am eersten
by zyn huys den Eyckelboom voerscreven und die guessen gepredickt heeft, seyt
sulcx nyet tho weten overmits, dat id selfde by nacht was geschiet. Und gevraecht,
wie hy getuyge heeft gesien den voerscreven predicant aldaer brenghen oft mit hem
comen, seyt dat hy getuyge heeft den predicant sien comen die wech van Kempen
heraf mit vier of vyf menner wel geweert mit bussen, welcke menner hy getuyge
seyt, nae dat sy een kan biers twee oft drye gedroncken hadden weder verreyst tho
syn, hier by voegende dat van allen wegen groot volck ist gecomen om den predicant
tho hoeren, als van Kempen, Gelre, neer Weert, und oeck van Venloe, und gevraecht
wie die van Venloe weren, seyt die nyet weten tho noemen, als gheen acht daer op
geslagen hebbende. Und gevraecht die predicatien daer dickwils geschiet, seyt sulcx
wel ses of soeven maelen geschiet tho zyn, behalven dat aenden Papegay3) noch
gepredickt is worden. Und gevraecht off hy den drost Frans tho Holtmuelen4) nyet
en heeft mit zynen huysvrouwe tho pre-

1) Laer, Laerpoort; tegenwoordig Keulsche poort.
2) Ingen Eyckelboom buiten de Roermondsche poort; vermoedelijk een herberg of boerenhoeve.
Het gezegde, dat de predikant onder een eikenboom predikte, is niet juist. Dat ingen
Eyckelboom een huis is blijkt uit het getuigenverhoor, waarin sprake is van ‘Pauwels Broers,
woenende buyten die Laerpoort der stadt Venloe ingen Eyckelboom’. In de schatcedullen
van Venlo van 1576 wordt melding gemaakt van: Dierick ingen Eyckelboom. Het huis ‘de
Eyckelboom’ lag in de Gaes- of Ganzenstraat. Dit blijkt o.a. uit het meetboek van het jaar
1646, waar o.a. staat: Anna ingen Eyckelboom... op die Gaesstraat.
3) De Papegaai, thans herberg op den Kaldenkerkerweg, hoek Nolensstraat.
4) Frans van Holtmolen, heer van Tegelen 1540-1584 en drost van Brüggen 1549-1579, zoon
van Johan III en van Mettel van Engelsdorf, genant Merötgen, een der vurigste aanhangers
der Nieuwe Leer (vgl. J. Deilmann, Geschichte des Amtes Brüggen I (1927), 42-44, 49, II
(1930), 95-96, 201; J. Verzijl, Het kasteel Holtmühle te Tegelen en zijn bewoners (De
Nedermaas, Dec. 1929, 53-54); G.H. Peeters, Chronologische beschrijving van Tegelen,
benevens aanteekeningen over Belfeld en Steyl (Publications... Limbourg, XIII - 1876 17-18); Maasgouw (1894), 39, 46, 51, 52, 71.
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ken gesien und dat hy den predicant des avont, als hy gepredickt had, mede op syn
wagen wech gefuert heeft, seyt dat hy al tselfde, als am eersten gepredickt is worden,
sulcx gesien heeft, daer by voegende dat hy getuyge seyt den Houtmuelen nyet meer
dan den eersten dach tho preken sien komen heeft, aver hy getuyge die drostinne des
voerscreven Holtmuelens huysvrouw gesien tho meer malen tho preken comen.
Verclarende nyet tho konnen schryven.
XLVI Henrick Schroeyers, woenende ingen Gaes1) buyten der Laerpoert der stadt
Venloe, ongeferlick twee oft drye ende dertich jaer olt, behoerlick geeedt und
gevraecht, wie die predickstoel tusschen syn huys und den Eyckelboom gemaeckt
heeft, seyt overmitz id by nacht geschiet is sulcx nyet tho weten. Und gevraecht, wie
hy getuyge heeft den predicant sien brengen of mit hem comen, als hy am eerstmael
gepredickt heeft, seyt dat sulcx geschiet zy mit menner van Kempen, die hy, die
spreeckt, seyt nyet tho kennen. Und gevraecht, of hy nyemant van Venloe gesien
heeft der tyt die preken hoeren, seyt dat hy eenen die Lang Kies heeft gezien sulcx
doen, seggende die luyden van Venloe sonderlingh nyet tho kennen. Hier by voegende
des gevraecht synde, dat hy getuyge den drost Holtmuelen mit synder huysvrouw
heeft tho meermalen gesien ter predicatien khomen. Verclaerende nyet tho kunnen
schryven.

1) Het huis de Gaes of de Ghans. In de schatcedullen van het jaar 1576 wordt melding gemaakt
van Henrick ingen Gaess mit syne mytgedelinge (betaald) 1 gulden. Het is dus dezelfde
persoon als Henrick Schroeyers woenende ingen Gaes in het getuigenverhoor genoemd.
Te Venlo bestaat nog de Ganzenstraat, welke loopt van de doodgraverswoning aan het oude
kerkhof langs de huizen Jacobs, Buskes en Huberts, de spoorlijn Venlo-Maastricht kruist en
eindigt bij den Onderste Molenweg (Gemeenteblad Mei 1912).
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Gecollationeert jegens die principale informatie, is by my onderschreven mede
commissaris, in affwesen Johans van Wytenhorst heer toder Horst und drost des lants
van Kessel in desen mede commissaris, op huyden den XVIII decembris anno 1567
binnen Aernem bevonden hiermede to accorderen.
(Geteekent) Amelis van Amstell van Mynden.
Archives Générales du Royaume à Bruxelles. Fonds: Papiers d'Etat et de
l'audience. Registre n. 520, folio 130 tot folio 220.

III.
1567, April 23. Margareta geeft haar tevredenheid te kennen, dat de
Magistraat de nieuwe predikanten uit de stad verdreven heeft.
Die Hertoghinne van Parme etc.
Ghehoert hebbende het aengheven aen haer Hoicheyt van wegen der
Burgemeesteren, schepenen und raedts der stadt Venlo, durch Johan van Stalberghen,
der Rechten doctoren, oeren mitschepen. In cracht syner mitgegevener credentz
gedaen, heeft bevolen yetzgemelten doctori ter antwoerde gegeven to worden, dat
oer Hoicheyt gantz geren vernhomen, dat die van Venloe de nyewe predicanten wech
gewesen hebben, hen bevelende den selven oder dergelycken, oyck gheen ernyerongh
der Religion nyet meer in der stadt toe te laeten, sonder alle dingen derhalven, woe
van aldts gewoontlyck und gebruycklyck to erhalden. Und der toeversicht, dat sy
dem alzoe allenthalven nhaeleven wirdden, oyck in aenschongh, dat in aenvanck
deser beroerten men in de voirsz. stadt Venloe sich redelyck erzaight, wirdt der
Hoicheyt sy ditmael durchzuchs verschoenen.
Soe voel aver versocht wordt, dat in de stadt Venlo niet wyders dan eyn hondert
knechten gelacht wordden, dat oer Hoecheyt dem waelgeboren Herren Graven tho
Meghen, Stadthalderen des furstendombs Gelre, und Graeffschaps Zutphen, daerop
sal schryven doen, daer mit desfals geschie als tot Conincklycken Majesteyts dienst,
und mit

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

67
oirboir und versekerheyt der stadt Venlo und der goeder burgeren der selver bevonden
sal wordden te behoeren, Actum Bruessel den 23en Aprilis 1567.
Durch bevel oer Hoicheyt
B. Berty.
Gemeente-archief, Venlo.

IV.
1570, Aug. 9. Karel van Brimeu herhaalt den magistraat den inhoud der
missive van Alva van 't vorige jaar over den eerbied voor het H. Sacrament
bij het bedienen van zieken, over de begrafenis van afvalligen en
sequestratie hunner nalatenschap enz.
Karel van Brimeu, Grave tho Megen enz.
Erentfeste und frome eersame und voirsichtige bisunderer guede vrunden, ghy
und uwe Er. sullen ongetwyffelt noch in gueden gedencken dragen in wat gestalt
durch uuytdruckelick bevel des durchluchtigen und hoichgeboren fursten und Heeren
Hertoigen tho Alva etc. wy opten derden dach Juny des voerleden jaers 1569 aen U
und U Eer. mit toeschickongh eyner translation eyner missiven van zyn f.G. in date
vanden 27 May, daer bevoirens geschreven, dat wanneher id werdige heylige
Sacrament und heyligen Olye over den straten totten siecken und sunst gedragen
worden, die selve sollen mit gebuerlicke reverencie geconvoyeert ader geleydet
worden mit oick hoe dat een vlietich opsien gedragen ende genomen worden soll,
off yemandt - - wanneher yetsgeruerte heylige Sacramenten gedragen worden - sich ongebuerlick tegen den selven haldet mit proposten, acten, gedaente, off anders
irreverentelick etc. Daer beneffens dat men opten gemeynen plaetsen, totter Justitie
verordent, doen begraven soll allie die ghoene, die sterven ende nyet catolyckelick
deser werelt overlyden, den wellicken byde geestelickheit die heylige eerde wordet
geweygert. Und dat mit eenen wege derselver so affgestorvener guederen in sequester
handt sollen worden gelacht und gehalden etc. Und voirts dat om tegen to khomen
und verhueden dem dat die kinderen nyet sonder die heylige doope en verblyven die
wyse vrou-
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wen off wyse moeders soll worden bevolen, aenstondt - - nae dat eenige vrouwe,
diesy dienen, inden krame off kinderbedde bevallen - - der overicheyt daer van to
adverteren. Ende dat to dyen eynde zy gehouden sollen worden oiren eedt to doen
etc....... dan sullicke onse schryven tselve wyders eygentlicker uuytvuyerde. Und soe
nu hoichgedachte Heeren Hertoige - - weten willende hoemen sich der voirss. puncten
halven bisher gedragen - - ons geschreven und bevolen syne f.G. opt fordelicxst to
verstendigen offmen der selver puncten halven ordene und regel gestelt hebbe, und
in wat fuege und maniere etc. mit oick off die selve onderhouden zyn geworden als
id bevel mitgebrocht off neen etc. Mit dem aenhange dat - - indyen sullicx nyet der
gebuer nae geschiet en waere - - wy U und uwen Eer. ende anderen - - daert voir hin
geschreven - - nochmaels wel ernstelick sollen bevehelen daerinne tho versihen. In
der gestalt dat deser zyner f.G. guede intentie und meynongh allenthalven gefolght
ende voltogen worde, off anders weten laeten dat zyner f.G. aldaer to uwer und uwer
Eer. koste commissarissen schicken sall, die daerinne allenthalven versehen sollen
etc. Und om nu dickhoichgedachtes heeren Hertoigen meynongh und bevel nae te
leven, is van wegen der Co. Mats tho Hispanien etc., onses allergen. Heeren, onse
gesynnen dat ghy und U Eer. ons hier op een volkhomen bericht, und hoe boven
geruerte bevel aldaer binnen die stadt voltrocken geweest, aenstondt overschryven,
om syne f.G. daer van to adverteren. Oick voirtaen een insihen hebbende, dat boven
geruerte puncten noch allenthalven worden vollentogen, daermit die oirsaecke van
schickong vanden Commissarissen voirss. vermydet worde. Und wy bevehlen U und
uwer Eer. den Almachtigen. Gegegen tho Arnhem den 9den dach Augusti 1570.
T. Roos.
(In dorso:) Den Erentfesten und fromen eersamen und voirsichtigen Scholtis
Burgermeesteren, Schepenen und Raedt der stadt Venloe, onsen besunderen gueden
vrunden.
Gemeente-archief, Venlo.
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Het dagboek van den Keulschen Nuntius Agostino Franciotti,
gehouden tijdens zijn voorzitterschap van het Vredescongres te Aken
(1668),
Medegedeeld door G.P.J. Giezenaar.
Het is opmerkelijk, dat onze vaderlandsche geschiedschrijvers, die voor de
gebeurtenissen rondom den vrede van Aken zooveel belangstelling getoond hebben,
de rol, die Rome in het tot stand komen van dezen vrede vervulde, onvermeld lieten.
Gelukkig behoeven we bij de historici van die katholieke landen, welke meer direct
bij den vrede van Aken betrokken waren, een dergelijk verzuim niet, althans niet in
dezelfde mate, vast te stellen.
Zoo publiceerde van Fransche zijde Mignet1) eenige belangrijke documenten over
de pauselijke bemiddelingspogingen. Gérin2) laat ons het optreden van Rome zien,
voor zoover hem dat mogelijk was met het materiaal uit de Archives d'Etat van Parijs,
wat van Zuid-Nederlandsche zijde door Terlinden3) werd aangevuld met een aantal
gegevens uit het Vaticaansch Archief. Tenslotte hebben we sinds enkele jaren van
den bekenden Oostenrijkschen historicus Ludwig von Pastor4) een overzicht van

1)
2)
3)
4)

Mignet, Négociations relatives à la succession d'Espagne, Paris 1835, Tome II, p. 578 ss.
Gérin, Louis XIV et le Saint Siège, Paris 1894, Tome II, p. 217-218.
Terlinden, Le Pape Clément IX et la guerre de Candie, Louvain 1904, p. 54-65.
Von Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. XIV, S. 598.
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de bemiddelingspogingen der Curie, te kort echter om veel nieuws te brengen.
Toch heeft dit alles slechts betrekking op de voorbereiding van het Congres, niet
op het Congres zelf. Het artikel van Von Reumont ‘Monsignor Agostino Franciotti
und der Aachener Friede von 1668’1) stelt erg teleur. Van het eigenlijke werk van
den nuntius op het Vredescongres vermeldt het niets; alleen de namen der aanwezige
gezanten geeft het en de data van hun aankomst te Aken!
Voor een juisten kijk op het gebeuren tijdens dit Congres te Aken, dat door zoo
vele Nederlandsche en Fransche historici werd belicht, zonder eenige aandacht te
schenken aan het optreden van de pauselijke diplomatie in deze aangelegenheid, is
het toch ook noodzakelijk kennis te nemen van de meeningen van den
vertegenwoordiger van Clemens IX, die met een buitengewone belangstelling de
groote politiek in Noord-Europa volgde, vooral met het oog op den oorlog tegen de
Turken, en die meende in dit vredeswerk de voornaamste rol te spelen.
Door wat voor bedoelingen de pauselijke diplomatie daarbij werd geleid, hoe zij
haar standpunt te Aken wenschte vast te houden en te verdedigen, kunnen wij thans
voor het eerst leeren kennen uit het dagboek van Agostino Franciotti, dat wij hierachter
gaan publiceeren2).
Om de beteekenis van het document geheel tot zijn recht

1) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. V (1883).
2) Op verzoek van het Bestuur van het Historisch Genootschap publiceeren wij niet den
oorspronkelijken Italiaanschen tekst van het dagboek, maar zal de lezer hier een vertaling
aantreffen. Hij gelieve in het oog te houden, dat Franciotti zich weinig om den stijl van zijn
dagboek heeft bekommerd. Klaarblijkelijk heeft hij het in groote haast geschreven; de
eindeloos lange volzinnen zijn dikwijls van een zonderlinge constructie, terwijl hij bovendien
zich bedient van een eigenaardige, geheel persoonlijke terminologie. Wij hebben getracht
den oorspronkelijken tekst zooveel mogelijk op den voet te volgen en aan het karakter van
het document zoo weinig mogelijk te veranderen. Alleen waar behoud van oorspronkelijke
constructie en terminologie tot vergissingen aanleiding zou kunnen geven, hebben wij ons
een eenigszins grootere vrijheid in de vertaling veroorloofd.
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te doen komen, lijkt het ons wenschelijk het den lezer te laten zien in het licht van
de heerschende politieke denkbeelden en diplomatieke bedrijvigheid der Curie in
die dagen en vooral als onderdeel van die geheele reeks van onderhandelingen,
waarvan de vrede van Aken, althans in de oogen van het pauselijk hof, het succesvol
einde was.
Moeilijk kon Rome zich schikken in de gedachte, dat de groote rol, die het zoo
dikwijls gespeeld had in de politieke verwikkelingen van West-Europa, in de 17e
eeuw uitgespeeld raakte. Gedurende de jarenlange onderhandelingen, welke
voorafgingen aan den Westphaalschen vrede, was Rome nog uitgenoodigd om een
vertegenwoordiger naar Munster te zenden, maar op het Vredescongres der Pyreneeën
(1659) werd een pauselijk afgevaardigde niet meer geduld. Mazarin achtte de
aanwezigheid van een pauselijk diplomaat in strijd met zijn opvatting van vorstelijk
absolutisme en staatssouvereiniteit1).
Toch gaf Rome, hoe pijnlijk ook getroffen door deze miskenning, nog den moed
niet op. Zoodra de devolutieoorlog tusschen Frankrijk en Spanje was uitgebroken,
liet Paus Clemens aan beide strijdende partijen weten, dat hij gaarne bereid was de
rol van bemiddelaar op zich te nemen. Dit gebeurde bij schrijven van 21 Juni 1667,
waarbij zoowel aan Lodewijk XIV als aan Koningin-Regentes Anna bemiddeling
werd aangeboden2).
Nog een andere reden dan het verlangen om Rome's politieken invloed te herstellen
dreef Clemens tot deze daad, en deze reden komt dan ook alleen in de pauselijke
documenten expliciet tot uiting: hij had de hulp van deze beide katholieke naties
noodig voor de verdediging van het eiland Candia, dat juist in dezen tijd zoo gevaarlijk
door de Turken bedreigd werd. Behalve Lodewijk XIV was er geen enkel Katholiek
vorst, die zich alléén kon meten met den Turk. Het Duitsche rijk had zich nog niet
hersteld van de wonden uit den 30-jarigen oorlog, was bovendien gebonden door de
conventie van Vasvar en had reeds werk genoeg met de verdediging van zijn
bezittingen

1) Pastor, o.c., S. 360.
2) Ibidem, S. 598-599.
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in Hongarije; Polen was in een troonstrijd gewikkeld1).
Mocht Clemens wel eenige hoop koesteren, dat Frankrijk op zijn voorstel zou
ingaan? Immers onder Alexander VII, Clemens' onmiddellijken voorganger, had het
noodlottig incident tusschen Fransche en pauselijke soldaten te Rome aanleiding
gegeven tot scherpe tegenstellingen. Lodewijk had zelfs het pauselijk graafschap
Venaissin laten bezetten en Alexander gedwongen tot den zeer vernederenden vrede
van Pisa (1664).
In ieder geval stond de persoon van den nieuwen Paus geen der twee regeeringen
in den weg om de bemiddeling van Rome te aanvaarden. Het Spaansche Hof had
Giulio Rospigliosi leeren kennen in al zijn goede hoedanigheden, toen deze nuntius
was te Madrid en had zijn keuze tot Paus op 20 Juni 1667 ten zeerste toegejuicht2).
Aan Frankrijk was deze keuze nog meer sympathiek geweest, aangezien Rospigliosi
voorkwam op de lijst der papabili, hoewel de tweede op de lijst, voor wier verkiezing
Chaulnes, de Fransche gezant te Rome, moest werken3).
De Parijsche nuntiatuur werd op dit moment waargenomen door een internuntius,
een vaste vertegenwoordiger was er nog niet. Er moest dus naar een geschikt
onderhandelaar voor het aanbieden der bemiddeling worden omgezien. Aan Jacopo
Rospigliosi, internuntius te Brussel, werd bij schrijven van 23 Juni 1667 deze
moeilijke zending opgedragen. Of er nog een andere reden bestond, die de keuze op
hem deed vallen, behalve de omstandigheid, dat hij 's Pausen neef was, is ons niet
gebleken. De bewering van Von Reumont4), dat Jacopo Rospigliosi ‘der rechte Mann
war, diesen Auftrag geschickt aus zu führen’, omdat hij ‘an den nicht leichten
Unterhandlungen mit dem französischen Hofe unter dem vorigen Pontificat thätigen
Antheil genommen hatte’, is beslist onjuist. Zijn diplomatieke zending naar Parijs
onder Alexander VII werd een groote

1) Terlinden, o.c., p. 51.
2) ibidem, p. 47.
3) Recueil des instructions données aux ambassadeurs de France, Rome, avec une introduction
et des notes par Gabriel Hanotaux, Tome I (1648-1687), Paris 1888, p. 222.
4) Von Reumont, o.c. S. 63.
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mislukking. Alleen het feit reeds, dat een onbeteekenend man - zoo qualificeerde de
Fransche regeering Jacopo Rospigliosi -, voor deze zending werd aangewezen, had
men te Parijs als een beleediging beschouwd1).
Jacopo Rospigliosi zal dan ook zelf wel verwonderd zijn geweest, dat zijn missie
ditmaal zoo boven alle verwachting slaagde.
Teruggeroepen naar Rome om de functie van staatssecretaris op zich te nemen,
nam hij zijn weg over Parijs om bij Lodewijk XIV het pauselijk voorstel tot
bemiddeling te ondersteunen.
De vriendelijke ontvangst, die hem bij den Franschen Koning te beurt viel, was
voor den Paus een reden om met de bemiddelingspogingen ernstig voort te gaan.
Ook de andere oorlogvoerende partij was alleszins bereid 's Pausen bemiddeling
te aanvaarden, zooals Clemens op 18 Juli in een consistorium aan de kardinalen kon
mededeelen2).
Welke moeilijke taak Clemens op zich genomen had, werd van het begin af aan
duidelijk. Reeds de eerste vraag: waar zal het Congres gehouden worden? - gaf
aanleiding tot ernstige tegenstellingen. Frankrijk stelde voor een neutrale stad in het
Duitsche rijk: Keulen of Luik. De Koningin-Regentes van Spanje kon zich daarmede
echter niet vereenigen: die steden lagen te dicht bij Parijs en te ver van Madrid;
daarom deed zij een ander voorstel: men zou samenkomen te Rome of te Venetië3).
Clemens had er natuurlijk wel ooren naar, Rome als plaats van samenkomst voor het
Vredescongres te nemen. Frankrijk wilde daar echter niet van hooren. Het bleef bij
zijn oorspronkelijk voorstel; Rome vond het absoluut ongeschikt. Naast andere
bezwaren voerde de Fransche regeering vooral dit aan: Frankrijk had nu eenmaal de
bemiddeling aanvaard ook van niet-katholieke vorsten en dezen zouden toch niet in
Rome kunnen verschijnen4). Nam men Rome als plaats voor het Congres, had De
Lionne aan den internuntius

1) Gérin, o.c., T. II, p. 363: ‘II (Lodewijk XIV) estima aussi, que l'envoi du petit abbé Rospigliosi
était une espèce de nouvel outrage.’
2) Von Pastor, o.c., S. 549.
3) Gérin, o.c., II, p. 222.
4) Mignet, o.c., II, p. 596 ss.
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Vibo gezegd, dan konden de Spanjaarden er alleen onderhandelen1).
Clemens trachtte Frankrijk te kalmeeren; het had geheel buiten zijn bedoeling
gelegen Rome als plaats voor het Congres op te dringen. Iedere stad, die de partijen
zouden kiezen, was hem goed.
Intusschen had de Curie nog aan een andere oplossing gedacht: was het niet
mogelijk een dubbel Congres samen te roepen zooals ook voor de Westphaalsche
vredesonderhandelingen geschied was, toen de afgevaardigden der katholieke landen
in Munster waren samengekomen, die der protestante in Osnabrück? Kon men ook
nu zoo niet handelen, door de katholieke vorsten samen te roepen in Rome, en de
ketters in Venetië?2) Het is mij niet bekend, of een voorstel in dien geest aan de
belanghebbende partijen is gedaan.
Spanje bleef bezwaren maken tegen Keulen of Luik en nu kwam Rome met het
voorstel, Aken te nemen. Lodewijk XIV liet door De Lionne aan Franciotti weten,
dat hij er zeer mee ingenomen was3). Castel-Rodrigo in de meening, dat Frankrijk,
om den Keurvorst van Keulen te believen, zou vasthouden aan Keulen of Luik,
stemde ook toe en liep aldus in den val4). Klaarblijkelijk had hij in deze zaak zonder
autorisatie van Spanje gehandeld. Immers 16 Januari 1668 schreef de
Koningin-Regentes nog aan het Congres te Keulen, dat zij de zaak aan den Paus in
handen heeft gegeven om in Rome beslecht te worden, en 23 Januari 1668 kon
Visconti, de nuntius te Madrid, nog aan Vibo in Parijs melden, dat de Spaansche
regeering tegenover Aken nog even afwijzend stond als vroeger5).
Hoe ongunstig deze berichten ook leken, toch was de nuntius overtuigd, dat Spanje
na het sluiten van de Triple-Alliantie wel wat toegeeflijker zou worden6). Het duurde

1) Gérin, o.c., II, p. 223, note 1.
2) Arch. Vat., Nunz. di Spagna, vol. 136, f. 42-43. Brief aan Kardinaal Visconti, nuntius te
Madrid, d.d. 29 Nov. 1667.
3) Principi-Titolati, vol. 92, f. 4. Parijs d.d. 23 Dec. 1667.
4) Mignet, o.c., II, p. 591-592.
5) ibidem, p. 613.
6) Nunz. di Spagna, vol. 136, f. 147-148. Madrid d.d. 20 Febr. 1668.
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echter nog geruimen tijd, vóór die hoop van den Spaanschen nuntius in vervulling
ging. Eerst in Maart 1668 toonde Castel Rodrigo aan Burgersdijck en Van der Togt,
de Hollandsche gezanten in Brussel, den brief van de Spaansche Koningin, waarin
zij Aken als congresplaats goedkeurde1).
De moeilijkheden met Frankrijk over het kiezen van de plaats voor het
Vredescongres wekken eenigszins den schijn, alsof Frankrijk zijn aanvankelijk zoo
welwillende houding ten opzichte van den Paus zou hebben laten varen. Uit de overige
correspondentie tusschen het Fransche Hof en Rome blijkt echter het tegendeel: 18
Juli 1667 schreef Lodewijk aan Chaulnes, den gezant van Frankrijk in Rome: ‘je
veux donner à Clément IX autant de pouvoir en France qu'en a eu le dernier pape du
même nom sur le grand roi, mon aieul’2). En De Lionne gaf aan Chaulnes in een
particulieren brief de opdracht, het koninklijk schrijven aan den Paus te laten lezen,
zonder het vermoeden te wekken, dat hij hem dit gesuggereerd had3). Het plan van
De Lionne schijnt volkomen gelukt te zijn: Chaulnes kon aan den Franschen minister
melden, dat het hem onmogelijk was de groote blijdschap van den Paus te beschrijven.
Nadat aan Spanje het bekende alternatief aangeboden was, zond Lodewijk XIV
daarvan ook een afschrift aan Clemens IX. De Fransche Koning deed, alsof hij aan
den Paus zijn meest geheime plannen wilde mededeelen. Hij liet aan Clemens weten,
dat hij aan de Spanjaarden een wapenstilstand had toegestaan, waardoor het werk
der bemiddelaars zou vergemakkelijkt worden4). In werkelijkheid had de bemiddeling
van Clemens niets bijgedragen tot het doen van deze concessies, die slechts onder
pressie van Holland en Engeland waren toegestaan5).
Rome vond het alternatief niet geschikt als basis, waarop de vrede zou gesloten
kunnen worden. Kardinaal Visconti, de nuntius in Madrid, had er den Paus op
gewezen, dat alle bemiddelingspogingen ijdel zouden zijn, als niet

1)
2)
3)
4)
5)

Wagenaar, XIII, 321.
Gérin, o.c., II, p. 218.
ibidem, p. 220.
Gérin, o.c., II, p. 219.
Mignet, o.c., II, p. 483 ss.
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eerst de kwestie van de ‘renunzia’ van de Fransche Koningin werd opgelost1). Daarom
maakte Clemens nu het Fransche hof op deze moeilijkheid attent: er was geen
vergelijk mogelijk, als Frankrijk bleef vasthouden aan het z.g. devolutie-recht. De
oorzaak van den oorlog werd dan niet weggenomen en van een duurzamen vrede
zou er geen sprake kunnen zijn. Nu bleek reeds hoe gering de invloed van Clemens
in werkelijkheid was. Lodewijk liet hem weten, dat hij over dit onderwerp geen
discussie wenschte, dat de Paus geen nieuwen wapenstilstand moest vragen, als de
Spanjaarden niet binnen drie maanden het ontwerp geteekend zouden hebben, en dat
aan het alternatief niets te veranderen viel2).
Het werd voor Rome een hopeloos geval: met Frankrijk viel niet meer over eenige
moderatie in zijn eischen te praten, terwijl Castel-Rodrigo, de gouverneur der
Z.-Nederlanden, aan Agretti, den pauselijken internuntius te Brussel, verklaarde, dat
het nog beter was geheel de Spaansche Nederlanden te verliezen, dan de voorwaarden
der Franschen aan te nemen3).
Clemens zal van Spanje wel geen ander antwoord verwacht hebben. Van het hof
te Madrid had hij immers in geheel deze zaak nog maar weinig medewerking
ondervonden. In een brief van 8 October 1667 klaagt de nuntius te Madrid dan ook
ten zeerste over den weinigen ijver, dien de Spaansche ministers aan den dag leggen,
om tot een vergelijk te komen4). Bovendien vreesde de nuntius, dat de Spaansche
landvoogd in de Zuidelijke Nederlanden, Castel-Rodrigo, tot afgevaardigde van
Spanje op het Vredescongres zou benoemd worden. Een man, die volgens den nuntius
door de persoonlijke antipathieën, welke hij in Frankrijk had opgewekt, geheel
ongeschikt was voor deze functie5). Wat de nuntius vreesde, was ondertusschen

1) Nunz. di Spagna, vol. 136, f. 202. Brief van Kard. Visconti dd. 27 Sept. 1667.
2) Gérin, o.c., II, p. 220-222.
3) Nunz. di Fiandra, vol. 54, f. 69 vo. Cijferbericht uit Brussel, dd. 10 Dec. 1667. Zie ook
Basnages, p. 22.
4) Nunz. di Spagna, vol. 136, f. 208. Brief van Visconti dd. 8 Oct. 1667.
5) l.c., f. 22-23. Brief van Visconti dd. 4 Oct. 1667.
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reeds gebeurd: 4 Augustus 1667 had Castel-Rodrigo de koninklijke afvaardiging
gekregen1). Deze had die opdracht volstrekt niet geambiëerd. Door tegenspoed
ontmoedigd en door ziekte gekweld, dacht hij slechts aan één zaak: naar Spanje
terugkeeren2). De Spaansche regeering had ook wel besloten hem terug te roepen3),
maar het was moeilijk voor hem een opvolger te vinden. Verschillenden waren reeds
aangezocht, maar zij hadden geweigerd4). Don Juan wilde wel gaan, maar niet voordat
de vrede met Portugal gesloten was5). Doch ook na het vredesverdrag met Portugal
kwam Don Juan niet en Castel-Rodrigo heeft tot het einde toe de
vredesonderhandelingen moeten voeren. Hoe juist Visconti had gezien, toen hij den
markies voor deze taak ongeschikt verklaarde, zal vooral tijdens de onderhandelingen
te Aken tot uiting komen.
Inmiddels hadden Engeland en de Republiek hun pogingen om den vrede tot stand
te brengen voortgezet. En ondanks al de deemoedige verklaringen van Lodewijk
XIV aan den Paus valt het niet te ontkennen, dat het alleen deze twee bemiddelaars
waren, die daadwerkelijk invloed op de onderhandelingen uitoefenden.
Zeer juist merkt Mignet dan ook op: ‘La médiation de l'Angleterre, de la Hollande
et de la Suède, qui avait un caractère presque impérieux, devait être plus efficace
que ne l'avait été la médiation toute bénévole des princes allemands assemblés à
Cologne et la médiation toute paternelle de Clément IX6).’
Tot een openlijke erkenning van onmacht om het beoogde doel te bereiken is Rome
niet gekomen. Toch schijnt de Curie wel een oogenblik ontmoedigd te zijn geweest:
na het sluiten van de Triple Alliantie wordt in de correspondentie, gewisseld tusschen
de pauselijke staatssecretarie en de nuntii in Parijs, Brussel, Madrid en Keulen, nog
maar opvallend weinig gesproken over de kwestie van de vredes-

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

Mignet, o.c., II, p. 592. Aitzema, dl. VI, I, 790-791.
ibidem, p. 591-592.
ibidem, p. 596.
Nunz. di Spagna, vol. 135, f. 546. Brief van Visconti dd. 24 Sept. 1667.
l.c., niet genummerd, brief van Visconti dd. 8 Oct. 1667.
Mignet, o.c., II, p. 578.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

78
bemiddeling. Of moet men dit feit alleen hieraan toeschrijven, dat het
pandstedenverdrag, door de Republiek aan Spanje voorgesteld, alle aandacht in beslag
nam?
Hoe het ook zij, onkundig gebleven van het werken der Hollandsche diplomatie
was de Curie niet. Franciotti, de Keulsche nuntius, had verontrustende berichten
gezonden over de booze plannen der Hollanders, die slechts één doel hadden: te
profiteeren van den hachelijken toestand, waarin Spanje verkeerde1). De bisschop
van Munster, de zoo bekende Christoffel Bernhard van Galen, had Franciotti nog
meer wantrouwen ingeblazen tegen de Republiek: Frankrijk zou aan de Republiek
hebben aangeboden de Zuidelijke-Nederlanden samen te verdeelen; er was slechts
één middel om te voorkomen, dat de Hollanders er voordeelen uit zouden trekken:
vrede sluiten2).
En Agretti kwam die ongunstige tijding nog eens bevestigen. Nog op 7 Januari
had hij vernomen, dat de Hollanders waren teruggekomen van hun plan Frankrijk
tot vrede te dwingen en het Fransche voorstel tot verdeeling der Zuidelijke
Nederlanden volgens het tractaat van 1635 aanvaard hadden3).
Weldra kon hij Rome echter gerust stellen: bij schrijven van 21 Januari meldde
hij van een ‘persona autorevole, che è nel ministero’, onder verplichting tot stipte
geheimhouding vernomen te hebben, dat de Hollanders en Engelschen besloten
hadden hun wil door te zetten. Zij zullen Frankrijk dwingen op redelijke voorwaarden
vrede te sluiten. Mocht Frankrijk onverhoopt weigeren, dan zullen niet alleen
Engeland en de Republiek, maar ook Brandenburg en Lüneburg zich bij Spanje
aansluiten. De vrede was dus verzekerd, meende zijn zegsman4).
Er schijnt dus toen reeds iets te zijn uitgelekt over de onderhandelingen, die Temple
in Den Haag van 18 tot 23 Januari voerde en die leidden tot het sluiten van de bekende
Triple-Alliantie.
Voor de nu volgende periode, vanaf het sluiten der

1)
2)
3)
4)

Nunz. di Colonia, vol. 41, f. 32 vo.
l.c., f. 124.
Nunz. di Fiandra, vol. 154, f. 86. Cijferbericht uit Brussel, d.d. 7 Jan. 1668.
l.c., f. 87. Cijferbericht uit Brussel, d.d. 21 Jan. 1668.
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Triple-Alliantie - op 23 Januari 1668 - tot aan 7 April, den dag waarop Franciotti
zijn dagboek begint te schrijven, staan ons uit het Vaticaansch Archief weinig
belangrijke gegevens ten dienste.
De gebeurtenissen uit dit tijdvak: de veldtocht van Lodewijk XIV naar
Franche-Comté, de moeizame arbeid van de Hollandsche en Engelsche diplomaten
in Parijs en Brussel, om de strijdende partijen tot elkander te brengen, zijn van
Fransche en Nederlandsche zijde te vaak beschreven, dan dat hier een herhaling
gerechtvaardigd zou zijn.
Als het dagboek van Agostino Franciotti begint, is te Parijs reeds een
concept-vredesverdrag, dat ook de goedkeuring van Holland en Engeland verwierf,
opgesteld en heeft Castel-Rodrigo verklaard een der alternatieven te aanvaarden. De
voornaamste gezanten zijn reeds te Aken: Van Beverningk, de gezant der Republiek,
Temple, de gevolmachtigde van Engeland, Bergheyck, als plaatsvervanger van
Castel-Rodrigo, en Colbert, de plenipotentiaris van Lodewijk XIV, wiens aankomst
in de eerste regelen van het dagboek wordt beschreven.
Voorzitter van het Congres was Franciotti, pauselijk nuntius te Keulen. Paus
Alexander VII, die zelf als Fabio Chigi nuntius te Keulen was geweest, kende maar
al te goed zoowel den zwakken kant van de religieuse situatie als de politieke
afhankelijkheid der Duitsche vorsten langs den Rijn van het Fransche goud, om niet
te begrijpen, dat hier een bekwaam en getrouw berichtgever noodig was1). In Franciotti
meende hij den rechten man gevonden te hebben en in Juli 1666 aanvaardde deze
zijn gewichtige functie. Franciotti schijnt Rome niet teleurgesteld te hebben. Na de
beëindiging van zijn werkzaamheden als voorzitter van het Vredescongres te Aken
kreeg hij van de pauselijke staatssecretarie een schrijven, waarin hij zeer werd
geprezen2). Diplomatieke bekwaamheid is hem - getuige het verslag, dat wij hier
publiceeren - niet te ontzeggen.
Bij het lezen van Franciotti's dagboek valt het ons onmiddellijk op, dat de Curie
blijft vasthouden aan het idee,

1) Von Reumont, o.c., S. 56.
2) Vescovi e Prelati, vol. 55, f. 49. Schrijven van de Staatssecretarie aan Franciotti, d.d. 22 Mei
1668.
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dat aan haar de eer moet toekomen den vrede tusschen Frankrijk en Spanje bewerkt
te hebben. Iedere week opnieuw brengt de koerier uit Aken bezorgde berichten naar
Rome, dat aan den Paus misschien toch nog die eer zal ontgaan, om aan de ‘ketters’
te beurt te vallen.
Men vraagt zich af, hoe of het mogelijk is, dat een man als Franciotti, die bij
verschillende gelegenheden op het Congres toch blijk geeft van zoo'n reëelen kijk
op personen en zaken, werkelijk gemeend heeft, dat het 's Pausen bemiddeling was,
die aan den oorlog een einde maakte. Een opvatting, die hem de beteekenis van het
Congres te Aken ten zeerste deed overschatten.
Onze gezant Van Beverningk zag de onderhandelingen te Aken in een geheel
ander licht: in een missive van 24 April aan de Staten-Generaal klaagt hij, dat hij te
Aken ‘so oisif en ledig liggende’ is. Ook de belangrijkheid van de onderhandelingen
taxeert hij al heel laag: ‘ende sijnde over het subject ende den inhoud van deselve
(het ontwerp-vredesverdrag) verscheydene communicatiën gegeven ende conferenties
gehouden met de Heeren Colbert ende Bergeyck ende de aenwesende heeren ministers
van de Keurfursten van Ments ende Köln, tot advertissement ende eclaircissement
van den toestant der saecken soo in den Haage als tot Paris, evenwel niet sijnde van
die consideratie geweest, dat U. Ho. Mo. met het recit van dien opgehouden souden
behooren te worden, dewijle geen conferenties ten principalen aengestelt oft eenige
besoignes geëntameerd hebben connen worden, bij gebreck aan volmacht ende
instructie van de Spaensche zijde, ende dat het geheele beleyt van saecke ook door
ordre van U. Ho. Mo. gevallen in handen van de Heeren van Beuningen tot Paris
ende van de Heeren Burgersdijck en Van der Togt tot Brussel, ende tot Aaken geene
sonderlinge saecken te verrichten en waeren als van hetgene respectievelijck bij de
voornoemde Heeren verhandelt was’1).
Hij begreep dus maar al te goed, dat het zwaartepunt der onderhandelingen niet
te Aken lag, maar te Parijs en Brussel.
Franciotti's werk te Aken werd zeer bemoeilijkt door het feit, dat hij geen
onderhandelingen mocht voeren met de

1) 's-Gravenhage, Legatie-Archief, no. 885, f. 2-3.
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‘ketters’. Dit was het traditioneel standpunt van de Curie. Het oudste bewijsstuk uit
het Vaticaansche archief, dat ons daarvan onder oogen kwam, is van 9 Februari 1622.
De nuntius in Parijs had bij schrijven van 9 December 1621 in Rome instructies
gevraagd over de houding, die hij tegenover den gezant der Republiek moest
aannemen. 11 Februari d.a.v. kwam het antwoord: ‘Een pauselijk gezant moet geen
contact hebben met den gezant der Hollanders’1).
Op het Vredescongres te Munster had ook Chigi, de latere paus Alexander VII,
die afzijdige houding ten opzichte van de gezanten der ‘kettersche’ mogendheden
bewaard, maar zich daardoor ook van elken invloed op hen beroofd2).
De Hollandsche gezanten hadden bij hun aankomst in Munster ook bij den nuntius
hun aankomst laten melden; Chigi had zich echter niet verwaardigd, ‘haer met eenich
contracompliment van beleeftheyt of met de ordinarise visite te bejegenen’. Dit was,
zoo meende Van Beverningk, voor hem een voldoende reden den nuntius in Aken
te negeeren: ‘Uw Ho. Mo. Ambassadeur in de retroacten van de Munstersche
negociatie van de Jaren 1646, 1647 ende 1648 geremarqueert ende geobserveert
hebbende, dat U Ho. Mo. Ambassadeurs ende Plenipotentiarissen op haer aencomste
aldaer aen den nuntius van den Paus haere aencomste in die stadt hadden doen
notificeeren maer dat deselven sich niet verwaerdicht hadde haer met eenich
contra-compliment van beleeftheit off met de ordinarise visite te bejegenen, heeft
gemeent, dat U. Ho. Mo. intentie ende respect niet konde lijden, dat soodanige
notificatie ook soude gedaen worden aen den aenwesenden nuntius van den Paus in
dese stadt ende derhalven dat officie naegelaeten’3). Ook later kwam Van Beverningk
nooit met Franciotti in aanraking, zooals hij in een missive van 24 April 1668 aan
de Staten-Generaal meldde ‘met die van den Paus geen correspondentie en hebbe’4).
Het volgend jaar zou Rome het oude verbod om met ‘ketters’ te onder-

1)
2)
3)
4)

Nunz. di Francia, vol. 301, f. 167.
Von Pastor, o.c., XIV, S. 360.
Legatie-Archief, no. 885.
l.c.
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handelen nog eens opnieuw inscherpen in een brief aan den Spaanschen nuntius:...‘ma
è anco egualmente necessario che i Rappresentanti del Vicario di Christi non trattino
i membri recisi della Chiesa com i fideli, e non s'accommunino con loro in quegli
atti particolamente che sono proprii della Rappresentanza e di publica consequenza
per lo scandalo e per l'essempio, essendo impossibile il dissuadere ad altri la prattica
con gli heretici, quando la veggono canonizata dallo stile apparente di principali
ecclesiastici’1).
De moeilijkheid, dat de nuntius geen contact mocht hebben met de gezanten van
de ketters, werd eenigszins ondervangen door de aanwezigheid van den bisschop
van Straatsburg, Franz Egon von Fürstenberg, als gezant van den Keurvorst van
Keulen, Maximilian Heinrich van Beieren, op het Congres te Keulen en het
Vredescongres te Aken. Een man, die door Castel-Rodrigo van samenheulen met
Frankrijk wordt beschuldigd2). En zeer terecht! Hij was de groote promotor geweest
van den Rijnbond, met zijn sterk geprononceerde Franschgezinde neigingen. Mazarin
had hem en zijn broer Wilhelm door geschenken en beloften voor Frankrijk weten
te winnen. Door Franschen invloed was hij, die eerst deken van het domkapittel in
Keulen was geweest, in 1658 benoemd tot bisschop van Metz en in 1663 had hij aan
diezelfde Fransche protectie zijn verheffing tot bisschop van Straatsburg te danken.

1) Nunz. di Spagna, vol. 136, f. 158 v. Brief aan den Spaanschen nuntius, d.d. 23 Nov. 1669.
2) Nunz. di Fiandra, vol. 54, f. 65, Brussel, d.d. 19 Nov. 1667: ‘soggiungendo che questo paese
era stato fin' hora abbandonato da tutti i Prencipi vicini, anzi oppugnato in qualche maniero
da Prencipi catholici et Ecclesiastici dell' Imperio. Qui entrò S. Eccza a dolersi vivamente
delli signori elettori di Magonza e Colonia, i quali l'uno per non sa che impulso, l'altro
persuaso da Monsr. Vescovo di Argentina, non contenti, di mancare all'obligo di difendere
questi Stati, come membro dell' Imperio, servissero sottomano la Francia con leghe et pratiche
molto pregiuditiali, come faceva parimente Monsr. Vescovo di Munster.... e supplicava
humilmente N. Sre. di esortar seriamente li sudetti quattro a non impiccarsi a favor della
Francia in questa contesa delle Corone’.
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Evenals zijn broer, Wilhelm von Fürstenberg, die hem zoo mogelijk in
Franschgezindheid nog overtrof, was hij voor alle Fransche intriges te vinden.
Niet alleen pleegde hij verraad aan zijn Duitsche vaderland, maar ook aan de Kerk.
Waar hij kon, stookte hij in het geheim tegen Rome. Zooals de Keulsche nuntius
Marco Gallio in 1660 naar Rome rapporteerde, liepen Fürstenbergs plannen alle
hierop uit: aan den invloed van Rome op de kerkelijke verhoudingen in Duitschland
een einde te maken. 't Was Fürstenberg, die, ook na zijn benoeming tot bisschop in
Metz en later in Straatsburg, den zwakken Keurvorst van Keulen geheel beheerschte1).
Men kan moeilijk veronderstellen, dat Franciotti onkundig was gebleven van de
anti-Roomsche tendenzen van dezen eerzuchtigen man. Hij moet dan het wanhopige
van zijn positie te Aken wel heel erg hebben aangevoeld, dat hij dezen man wilde
gebruiken als trait-d'union tusschen hem en de overige gezanten. Of was Franciotti
misschien beïnvloed door de brieven, die hij uit Den Haag had ontvangen en waarin
hem werd geschreven, dat de bisschop van Straatsburg ter gelegenheid van zijn
bezoek aan Den Haag aan De Witt had verklaard, dat Keulen noch voor Spanje noch
voor Frankrijk partij zou kiezen, tenzij in overeenstemming met de Republiek en
met de Rijksvorsten2).
Bij dit bezoek aan Den Haag in December 1667 heeft Von Fürstenberg
waarschijnlijk Van Beverningk leeren kennen. Colbert kende hij reeds door zijn
veelvuldige be-

1) Von Pastor, o.c., S. 400-401.
2) Nunz. di Francia, vol. 134, f. 32-36. Brieven uit Den Haag, d.d. 6 Jan. 1668 door Franciotti
doorgezonden.
Volgens de memorie, door den bisschop van Straatsburg aan De Witt overhandigd, kon hij
de verzekering geven: ‘que quelque chose qui puisse arriver S.A.E. ne prendra party pour
l'une ny pour l'autre des couronnes si ce n'est de concert avec messieurs les Estast et les autres
Princes de l'Allemaigne voisins, ou qu'elle se trouve obligée de la faire par une résolution
unanime de tout l'Empire, ou bien que quelqu'un des deux couronnes ne le contraigne par
force et violence de s'unir à l'autre pour la défense des ses estast.’ (Aitzema VI, I, 339.)
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zoeken aan Parijs. Hij was dus wel iemand, die gemakkelijk toegang kreeg bij deze
twee voorname gezanten in Aken. Aan diplomatieke gaven ontbrak het hem ook
niet. D'Estrades noemt hem ‘très clairvoyant’.
Op het Congres te Aken weet hij zoo zorgvuldig én zijn Franschgezindheid én
zijn anti-Roomsche tendenzen te verbergen, dat men - alleen voorgelicht door het
dagboek van Franciotti - hem veel gunstiger zou beoordeelen, dan hij eigenlijk
verdient. Vreemd doet het aan, dat de bisschop zich nu ineens zoo bezorgd toont
voor de eer van den Paus. Ernstig meende hij Franciotti te moeten waarschuwen
tegen de Hollanders: dezen immers wilden de onderhandelingen naar Parijs
overbrengen om ze te onttrekken aan den invloed van den Paus.
Franciotti was des te gemakkelijker geneigd aan de onthullingen van Von
Fürstenberg geloof te hechten, naarmate de lasterpraatjes over de hoogste personen
van de Curie, die juist in dezen tijd in Holland weer werden rondgestrooid, hem nog
meer afkeerig hadden gemaakt van de Hollanders1).
Maandag 16 April 1668 had de bisschop van Straatsburg hem die jobstijding
gebracht. Nog dienzelfden dag vroeg hij hierover opheldering aan Bergheijck, die
laconiek antwoordde, dat de markies het niet gedaan kon hebben, daar de Koningin
zelf Aken had aangewezen als plaats der onderhandelingen. 's Anderen daags werd
Colbert over dezelfde kwestie gepolst. De Fransche minister meende Franciotti gerust
te kunnen stellen: al zou het bericht van den bisschop van Straatsburg juist zijn, dan
nog zou Lodewijk XIV de beëindiging der onderhandelingen te Aken laten geschieden,
niet alleen uit égard voor zijn gezant te Aken, maar ook om in niets te kort te doen
aan den eerbied, den Heiligen Vader verschuldigd. De vrede immers was een gevolg
van de kinderlijke gehoorzaamheid van den Franschen Koning aan de vaderlijke
vermaningen van Zijne Heiligheid.
Noch het laconieke antwoord van Bergheijck, noch de vriendelijke woorden van
Colbert schijnen Franciotti over-

1) Grauert, Christina, Königin von Schweden und ihr Hof. Bonn 1837, 1842, Bd. II, S. 229,
242.
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tuigd te hebben. Immers nog dienzelfden Dinsdag kwam hij tijdens een audiëntie bij
Bergheijck op het onderwerp terug. Bergheijck motiveerde nu zijn meening nader:
wel had hij over deze zaak geen brieven uit Brussel, maar Van Beverningk had hem
gezegd, er niets van te weten.
In werkelijkheid was Van Beverningk niet onkundig gebleven omtrent deze
aangelegenheid. De Staten-Generaal hadden hem hun resolutie gezonden van 12
April 1668, waarbij zij, als resultaat van hun onderhandelingen met Castel-Rodrigo,
aan Van Beuningen, hun gezant in Parijs, de opdracht gaven het project in naam van
Spanje te teekenen. Toch is men niet gekomen tot de onderteekening in Parijs1).
Eerst op 18 April is Franciotti volkomen gerust gesteld, als de bisschop van
Straatsburg hem kan mededeelen, dat de markies de Castel-Rodrigo aan Burgersdijck
en Van der Togt in Brussel gezegd heeft, de beloofde autorisatie om in Parijs het
project te teekenen niet te kunnen geven en dat de onderteekening te Aken moet
plaats hebben.
Deze zaak was nu voor goed van de baan. Maar nog was er een ander plan, in de
oogen van den nuntius even verkeerd als het eerste, waaraan de Hollanders werkten.
Het was dezelfde Von Fürstenberg, die den nuntius daarop attent maakte. De
Hollanders hadden de Duitsche vorsten, te Keulen vergaderd, in overweging gegeven
zich bij de Triple-Alliantie aan te sluiten. De bisschop verzweeg te dezer gelegenheid,
dat hijzelf bij zijn bezoek aan Den Haag in December 1667 aan de Republiek een
dergelijk verbond had voorgesteld. In naam ging toen het voorstel uit van den
Keurvorst van Keulen, maar 't lijdt geen twijfel, dat het idee van Von Fürstenberg
zelf kwam. Hij had aan De Witt de vraag voorgelegd, ‘s'il ne serait pas bon, que pour
la sûreté et défense réciproque des provinces et estast des uns et des autres l'on tâche
de faire au plustost une liaison et alliance forte et étroite entre les dits Seigneurs
Estast et les Electeurs et Princes de l'Empire leurs voisins qui ont été assemblez à
Coloignes l'esté passé, afin que par ce moyen ils puissent avoir lieu d'espérer, que,
quand mesme la guerre continuerait, ils ne laisseront pas

1) Zie over die kwestie, hierachter bl. 107, noot 3.
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de conserver leurs Estast et pais dans 1e repos que cette guerre les menace de
troubler’1).
Opvallend is de overeenkomst in het standpunt van Franciotti en dat van den
bisschop van Munster, die in zijn brief aan Clemens IX van 30 Maart 1668 een
uitvoerig pleidooi had gehouden voor het tot stand komen van een Katholieke Liga,
waardoor een dam kon worden opgeworpen tegen de veldwinnende macht van het
Protestantisme2). Ook Franciotti wil een Katholieke liga. Een verbond van Katholieke
vorsten, ja van Kerkvorsten, met ketters zou aan den Heiligen Vader ten zeerste
mishagen, kon Franciotti verzekeren.
Het idee, door Bernhard van Galen gesuggereerd, om van Rome uit een dergelijke
liga te bewerken, schijnt de Curie in ernstige overweging te hebben genomen. Het
zal toch wel niet op eigen initiatief zijn geweest, dat Bargellini, nuntius te Parijs,
eenige maanden later Lodewijk XIV trachtte te bewegen, een liga te vormen van
Katholieke vorsten. Een liga, die zou kunnen dienen als bolwerk tegen de ketters3).
Franciotti's werk te Aken werd niet alleen bemoeilijkt door de aanwezigheid van
de gezanten der Engelschen en der Hollanders, met wie hij geen contact mocht
hebben, op wie hij dus geen invloed had en zonder wie hij practisch niets kon
bereiken, maar ook de Katholieke mogendheden Frankrijk en Spanje maakten zijn
taak niet gemakkelijk. Reeds vóór de opening van het Congres had hij eens in een
oogenblik van ontmoediging geklaagd, ‘che tutte due corone hanno più riguardo alle
conseguenze politiche che alla reverenza dovuta a Sua Santità’4).
Frankrijk nochtans bleef tenminste uiterlijk nog correct en beleefd ten opzichte
van den Paus en zijn nuntius in Aken.

1) Aitzema, dl. VI, I, 339.
2) Dr. J.D.M. Cornelissen, Brief van Christoffel Bernard van Galen aan paus Clemens IX over
de door de katholieke mogendheden te volgen politiek in het voorjaar van 1668 (Bijdr. en
Meded. v.h. Hist. Gen., Deel LI, blz. 132 vv.).
3) Terlinden, o.c., p. 87.
4) Nunz. di Colonia, vol. 41, f. 203-204. Cijferbericht uit Aken d.d. 9 Maart 1668.
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Von Reumont noemt Colbert een man, die het onderhandelen niet door courtoisie
placht te vergemakkelijken1). Wat hier ook van zij, in zijn besprekingen met Franciotti
komt deze karaktertrek in elk geval niet tot uiting. Zijn houding ten opzichte van den
nuntius is dezelfde als die van Lodewijk XIV ten opzichte van den Paus. Ook Colbert
tracht Franciotti - en door Franciotti Rome - in de illusie te laten, dat geheel dit
Vredescongres het werk is van den Paus en dat de bereidwilligheid van Frankrijk
om tot een vergelijk te komen een gevolg is van de pressie, door Zijne Heiligheid
op den Franschen Koning uitgeoefend.
Had Colbert een ander standpunt ingenomen, dan zou hij een schrille tegenstelling
hebben gevormd met de groote welwillendheid, die men van uit Parijs jegens den
Paus, zijn staatssecretaris Rospigliosi en zijn nuntius Franciotti aan den dag bleef
leggen. Als Frankrijk moet wijken voor den aandrang van Holland en Engeland en
bij het verdrag van 15 April 1668 de door Castel-Rodrigo zoo zeer verlangde
verlenging van den wapenstilstand tot einde Mei toestaat, schrijft Lodewijk XIV aan
den Paus, dat de eerbied voor Zijne Heiligheid, meer dan welke andere overweging
ook, hem de wapenen uit de handen heeft doen vallen2). Een ander feit, waarvoor
Franciotti zich vooral gevoelig toonde, was, dat Frankrijk het ontwerp-vredestractaat,
door De Lionne, Trevor en Van Beuningen te Parijs opgesteld op 15 April 1668,
door bemiddeling van Franciotti aan Bergheyck liet overhandigen, aldus den nuntius
erkennend als voorzitter van het Vredescongres.
Het sluiten van den vrede op 2 Mei 1668 vervulde Clemens met groote vreugde.
Het sprak van zelf, dat hij een plechtigen dankbrief zond aan Lodewijk. Vooral die
brief, waarin de Fransche Koning zeide, dat het de Paus was, die hem de wapenen
uit de handen had doen vallen, had zijn hart geraakt: dit schrijven had hem meer
tranen doen storten, dan welke groote droefheid ook en zijn leven misschien wel met
meer dan tien jaren verlengd3).

1) Von Reumont, o.c., S. 66.
2) Terlinden, o.c., p. 62.
3) Brief van Chaulnes aan De Lionne, d.d. 16 April 1668. (Gérin, o.c., II, p. 227, note 2.)
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Ook Franciotti was zeer voldaan en ging aan Colbert zijn erkentelijkheid betuigen
voor de groote welwillendheid, die hij van Fransche zijde had mogen ondervinden.
Lodewijk en ook De Lionne antwoordden met een zeer eervol schrijven, waarin
zij nogmaals hun innigen dank uitspraken voor Rome's bemiddeling. Chaulnes, de
Fransche gezant te Rome, gaf ter gelegenheid van de afkondiging van den vrede een
groot volksfeest, dat 's avonds met een allegorisch vuurwerk werd besloten. 't Was
als de apotheose van de comedie, die Lodewijk en zijn ministers hadden gespeeld,
en ook nu vielen de Franschen niet uit hun rol: ‘Comme tout le but de cette fête était
de faire voir au public en raccourci ce qui s'était passé dans la négociation de la paix,
de laquelle la gloire était due à Sa Sainteté, la représentation en était d'un monde en
l'air, sous lequel paraissaient un nombre infini de flammes et au-dessus étaient trois
figures: l'une, au milieu et plus élevée, représentait la majesté pontificale, et les deux
autres la victoire et la guerre, l'une de ces deux dernières soumettant ses palmes, et
l'autre ses armes, aux pieds de la première, laquelle en les recevant sauvait le monde
de l'embrasement dont il était menacé’1).
Ook Franciotti werd niet vergeten. Hij ontving een persoonlijk schrijven van
Lodewijk XIV om hem te bedanken voor zijn vredesbemoeiïngen2). De Fransche
regeering meende hem ook een stoffelijk blijk van haar erkentelijkheid te moeten
aanbieden: 3 Augustus 1668 kon Franciotti naar Rome melden, dat Colbert, die zich
verontschuldigd had zelf niet te kunnen komen, door een Fransch edelman hem een
prachtig kruis had laten brengen met 6 diamanten ‘a faciette assai grossi con
l'ornamento di albi più piccoli et è posto dentro una custodia di filo di grana d'oro’3).
Was de welwillendheid van Colbert tegenover Franciotti een getrouwe imitatie
van Lodewijks houding ten opzichte van den Paus, nog in een ander opzicht liep de
politiek van Colbert geheel parallel met die van den Franschen Koning. Nooit bereikte
Clemens iets bij Lodewijk, als 's Pausen voorstel niet samenviel met dat van Engeland
en de Repu-

1) Gérin, o.c., II, p. 227.
2) Nunz. di Colonia, vol. 42, f. 473. Aken 20 Juli 1668.
3) l.c., f. 484. Aken 3 Aug. 1668.
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bliek. Zoo ook heeft de bemiddeling van Franciotti te Aken nooit iets gebaat, om
een voorstel, van Spaansche zijde gedaan, door Colbert te doen accepteeren. In heel
het dagboek vindt men nergens een concessie van eenige beteekenis, door bemiddeling
van den nuntius verkregen.
Toch was de houding van Frankrijk, voor het uiterlijk tenminste correct, nog veel
sympathieker dan die van Spanje, althans van zijn vertegenwoordiger, Gouverneur
der Zuidelijke-Nederlanden, Castel-Rodrigo. Deze nam zelfs de uiterlijke
beleefdheidsvormen niet in acht tegenover Franciotti: zijn volmacht om in naam van
Spanje te onderhandelen zendt hij niet aan den nuntius, maar laat wel het origineel
zien aan de gedeputeerden van de Republiek in Brussel. Hij geeft antwoord, noch
op het hem toegezonden ontwerp-vredestractaat, noch op een desbetreffend schrijven
van den nuntius. Voortdurend dreigt hij, om den nuntius vrees aan te jagen en
onaangenaam te zijn, het project naar Parijs te zenden en den Hollandschen gezant
aldaar te autoriseeren het te Parijs te teekenen.
Hij wil den nuntius gebruiken, om bij de Franschen voorstellen te doen, die
verwarring stichten en de andere zaken laat hij over aan de bemiddeling van de
ketters. Hij maakt moeilijkheden bij den nuntius over sommige punten van het
ontwerp, terwijl hij te zelfder tijd aan de Hollanders en Engelschen zegt, dat zijn
bezwaren van geen beteekenis zijn.
De nuntius begreep heel goed, zooals hij in zijn dagboek schrijft, waarom het
Castel-Rodrigo te doen was: hij wilde het Congres te Aken belachelijk maken,
zeggend, dat alles te Parijs beslist was door de Hollanders en de Engelschen. Daarom
liet hij tenslotte ook nog de ratificatie van het vredesverdrag niet door den nuntius
maar door de Hollanders aan Frankrijk overhandigen1).
De Curie voelde zich diep gegriefd door de beleedigingen, Franciotti en in
Franciotti het Roomsche hof aangedaan. Na beëindiging van de onderhandelingen
te Aken werd er tusschen de pauselijke staatssecretarie en den nuntius te Madrid een
drukke correspondentie gevoerd over de vraag, hoe men het Spaansche hof op de
hoogte zou kunnen brengen van de onwaardige houding van Castel-

1) Nunz. di Spagna, vol. 136, f. 58-59.
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Rodrigo en met de noodige omzichtigheid bij dat hof een protest zou kunnen indienen:
de vrienden, die Castel-Rodrigo in de hofkringen had, moesten onkundig blijven van
dit protest. Ook moest de nuntius meer den nadruk leggen op de schade, aan eigen
land en vorstenhuis toegebracht, dan op de oneer, den H. Stoel aangedaan1).
De historici, die zich meer speciaal hebben bezig gehouden met den devolutieoorlog
- Mignet, Van Dijk2), Lonchay3), Gérin, Legrelle4), Terlinden, Von Pastor e.a. - zijn
het er allen over eens, dat de invloed van Rome op het verloop der onderhandelingen,
die aan den vrede van Aken voorafgingen, uiterst miniem is geweest. Het
Vredescongres te Aken was volgens hen slechts ‘une simple formalité’5).
Bijna unaniem is onder hen de meening, dat het sluiten van de Triple Alliantie op
23 Januari 1668 het alles beslissende feit is geweest6).
Franciotti nochtans beschouwde den vrede van Aken als een groot succes voor de
pauselijke diplomatie. Aan dit feit valt na het lezen van zijn dagboek niet meer te
twijfelen. En de Curie was in dezen even blind voor de werkelijkheid als haar nuntius
te Aken. Als Visconti de opdracht krijgt te Madrid een protest in te dienen tegen den
markies van Castel-Rodrigo, ontvangt hij van de Staatssecretarie gedetailleerde
instructies: hij moet het hof wijzen op alles, wat tijdens de vredesonderhandelingen

1) Nunz. di Spagna, vol. 136, f. 56-57 v.
2) Van Dijk, Bijdrage tot de geschiedenis der Nederl. diplomatie. Handelingen met Frankrijk
en Spanje in de jaren 1668-1672. Utrecht 1851.
3) Lonchay, La rivalité entre la France et l'Espagne aux Pays-Bas. (Mém. Ac. Royal. de Belgique,
T. 54.)
4) Legrelle, La diplomatie française et la succession d'Espagne. Paris 1888-1892.
5) Terlinden, o.c., p. 63.
6) Legrelle houdt er een afwijkende meening op na: volgens hem was het niet de Triple-Alliance,
maar wel het verdeelingsverdrag, enkele dagen vroeger gesloten tusschen Frankrijk en
Oostenrijk, waaruit men de plotselinge neiging tot vrede van Lodewijk XIV moet verklaren.
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door 's Pausen bemiddeling voor Spanje werd verkregen en vooral den nadruk leggen
op het feit, dat de Fransche Koning zelf verklaard heeft den wapenstilstand gedurende
de maand Mei te hebben toegestaan, omdat de H. Vader het hem vroeg1).
Als de Curie zelf niet geloofd had aan de verklaringen van den Franschen Koning,
zou zij dan een dergelijk geloof verondersteld hebben bij de Spaansche regeering?
Nog sterker bewijs voor de goedgeloovigheid van Rome in deze aangelegenheid
vinden wij in de particuliere brieven, gewisseld tusschen Jacopo Rospigliosi, den
pauselijken staatssecretaris, en Visconti, den nuntius te Madrid. Op zoo'n onbevangen
toon wordt daarin gesproken over het succes der pauselijke diplomatie, dat alle
simulatie uitgesloten schijnt2).
Eén zaak had Rome werkelijk bereikt, door Franciotti met zooveel zorgen
nagestreefd, door de Curie zoo hartstochtelijk begeerd: het vredesverdrag was niet
te Parijs geteekend maar in Aken, en in den aanhef van het tractaat werd de Paus
vermeld als de eerste en voornaamste bemiddelaar. En ook het andere, dat de nuntius
zoo dikwijls gevreesd had, was niet gebeurd: geen ‘ketters’ waren in zijn huis
gekomen om bij het teekenen van het verdrag tegenwoordig te zijn. En wat nog meer
was: het exemplaar, bij de ‘ketters’ geteekend, had in zijn aanhef dezelfde eervolle
vermelding voor den Paus.
De schijn was dus zeker gered. En ook daaraan heeft men in Rome blijkbaar veel
waarde gehecht. In die richting wijst o.a. een passage uit de levensbeschrijving van
Clemens, een manuscript aanwezig in het familie-archief der Rospigliosi: de vrede
van Aken was voor Clemens een groote voldoening ‘non solo per essersi dichiarata
fatta la pace in ossequio de paterni suoi ufficii ma per non esser nel soscriversi
l'instrumento intervenuto col Nunzio altro

1) Nunz. di Spagna, vol. 136, f. 59.
2) Slechts éénmaal geeft Franciotti blijk van een juister inzicht in deze zaak: als hij, op het einde
van zijn vierden brief aan den Staatssecretaris, toegeeft, dat in het tot stand komen van den
vrede de legers van de Triple-Alliantie grooter aandeel hebben gehad dan de liefdevolle
vermaningen van den Paus.
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ministro di principe heretico’1). Ook een opmerking uit het interessante reisverhaal
van Gio Battista Pacichelli, een tijdgenoot van Clemens, ligt geheel in dezelfde lijn2).
Zoo wordt volkomen begrijpelijk, dat latere historici zich hebben aangesloten bij de
opmerking van Voltaire in zijn ‘Siècle de Louis XIV’: ‘La cour de Rome pour décorer
sa faiblesse d'un crédit apparent, rechercha par toute sorte de moyens l'honneur d'être
arbitre entre les couronnes...
Un nonce fut envoyé à ce congrès pour être un fantôme d'arbitre entre des fantômes
de plénipotentiaires’3).
G.P.J.G.

I.
Ofschoon de aankomst van Colbert voor U het nadeel van een langen brief zal
medebrengen, toch twijfel ik er niet aan, of hetgeen tot nog toe gebeurd is, zal U veel
troost schenken. Uwe Eminentie4) sta mij toe, dat ik, om Haar nauwkeuriger in te
lichten, dit schrijven samenstel meer in een vorm van een dagboek dan in dien van
een brief, daar bijna iederen dag iets gebeurd is.
+
Zaterdag, 7 dezer, arriveerde Colbert en daar hij niet wenschte, dat men hem
+
tegemoet ging, aangezien hij later
(7 April)

1) Compendio della vita di Clemente IX, Arch. Rosp. Atti di Familia. (Terlinden, o.c., p. 111.)
2) Gio Battista Pacichelli. Memorie di viaggi per l'Europa Christiana, Napoli 1685, p. 365: ‘sed
cum summus Pontifex per Eminentissimum Care. Jacobum Rospigliosum suam ante omnes
(p. 366) ad redintegrandam pacem spopondisset operam, quam reges etiam acceptaverunt
non erat e dignitate sedis apostolicae, ut Summi Pontifices semel acceptata reiiceretur
reconciliatio, nedum is admittere deberet assessores acatholicos. Quare singulari dexteritate
et prudentia D. Nuncii effectum est, ut Sanctissimi Patris praevaluerit auctoritas ejusque
arbitrata Pax tractata, faciliter conclusa, et subscripta fuerit, assistentibus quidem Catholicorum
Principum ablegatis; oratores vero Acatholici, nec in Tractatu, nec in pacis instrumento locum
habuerint.’
3) Voltaire, o.c., p. 92.
4) Kardinaal Jacopo Rospigliosi, staatssecretaris van Paus Clemens IX.
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zijn intocht met meer praal wilde houden, zorgde ik, dat mijn secretaris1) aanwezig
was, om hem welkom te heeten, toen hij uit zijn koets steeg; en te gelijker tijd liet
ik hem zeggen, dat ik hoopte, dat het uitstellen van de plechtigheid van zijn intocht
geen beletsel zou moeten zijn voor het vlotte begin der onderhandelingen, aangezien
Zijne Allerchristelijkste Majesteit gewild had, dat hij zonder zijn begeleiding vertrok2).
Hij aanvaardde een en ander, en antwoordde in algemeene termen.
+
Zondagmorgen zond Z.E. een edelman, om namens hem de
vriendschapsbetuigingen over te brengen en in mijn antwoord drong ik nogmaals +(8 April)
op spoed aan en ik voegde daar aan toe, dat ik hem dezen rustdag gaf, maar dat ik
den volgenden dag zou beginnen met geheel beslag op hem te leggen, waarvoor ik
des te gemakkelijker een verontschuldiging kan aanvoeren, naarmate deze
onderhandelingen noodzakelijker zijn voor de algemeene rust; en daarom zond ik
dienzelfden avond den secretaris uit om de audiëntie voor den volgenden morgen af
te spreken.
+
Maandagmorgen begaf ik mij naar Z.E. en nadat ik de betuigingen van
genegenheid van onzen Heiligen Vader en van eerbied van U.E. ten opzichte van +(9 April)
Zijne Allerchristelijkste Majesteit had aangeboden, en hij van zijn kant uitdrukking
had gegeven van zijn kinderlijke hulde jegens Zijne Heiligheid, en hoogachting voor
U.E., in termen niet minder hartelijk dan beleefd, ging hij zelf over tot de zaak.
Ingaande op mijn voorstel, om met spoed de onderhandelingen te beginnen, en
niet eerst de plechtige ‘entrée’ af te wachten, zeide hij mij, dat dit ook de wil was
van Zijn Allerchristelijkste Majesteit en dat hij het mij metterdaad zou toonen, zooveel
te meer, omdat er, na het accepteeren van het eerste gedeelte van het alternatief door
den markies van Castel-Rodrigo3), niets anders te

1) Kanunnik Sesti.
2) ‘...sa Majesté lui ordonna de se mettre en chemin sans délai et avec un simple carrosse, faisant
suivre le reste de son équipage’. Brief van De Lionne aan D'Estrades, Saint Germain, 30
Maart 1668. (Mignet, II, 625.)
3) Castel-Rodrigo had, zeer tegen de verwachting der Hollanders in, het eerste deel van het
alternatief gekozen, waardoor hij aan Frankrijk liet al het in den laatsten oorlog veroverd
gebied. Daardoor lag voor Frankrijk de weg naar de Republiek open. Aldus wilde hij de
Republiek dwingen zich te blijven interesseeren voor de verdediging der Zuidelijke
Nederlanden tegen Frankrijk. (Mignet, II, 632, note 1. Wagenaar, XII, 326.)
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doen overbleef, dan het tractaat op te stellen; en daar de baron van Bergheyck1) mij
had doen verstaan, dat hij wenschte, dat men van Fransche zijde zou verklaren, wat
men zich voorstelde als inhoud van het eerste deel, zeide ik aan Z.E., dat het goed
zou zijn dit nader te omschrijven, om te zien of zij op dit punt, wat het voornaamste
was, tot overeenstemming zouden geraken en ik voegde er bij, om te peilen van welk
gevoelen men in Frankrijk was betreffende de ‘renunzia’ - zonder het uitdrukkelijk
te vragen, teneinde deze moeilijkheid, die er niet was, niet te scheppen - ik voegde
er bij, zeg ik, dat overigens door de ratificatie van den vrede der Pyreneeën in alles
voorzien was.
Hierop antwoordde Colbert, dat deze vrede zou geratificeerd worden, maar dat
het noodzakelijk was deze ratificatie zoo te formuleeren, dat zij aan geen der partijen
voordeel zou brengen2), hetgeen mij niet weinig verheugde,

1) Jean Baptiste de Broeckhoven, heer van Bergheyck, geboren te Lier ± 1621. Bekleedde
belangrijke staatsambten in de Zuidelijke Nederlanden. Stierf 13 November 1687 te Toulouse.
2) Colbert moest zich houden aan de instructie, die hij van Lodewijk XIV had ontvangen: ‘qu'il
n'exigeat pas des Espagnols qu'ils se déportassent de la prétention qu'ils avaient que la
rénonciation de la reine était bonne et valide, mais qu'aussi il ménageait en sorte les
expressions du traité qu'on n'en pût pas induire que sa majesté se fût départie de la juste
prétention qu'elle avait que cette rénonciation était nulle et invalide et qu'ainsi il n'y inséra
point une confirmation expresse du traité des Pyrénées, à cause que la rénonciation de la
reine y était établie; et qu'on mit seulement dans le traité qu'on n'entendait rien révoquer de
ce qui était contenu dans celui des Pyrénées, à l'exception de ce qui regardait le Portugal,
avec lequel le roi catholique avait depuis fait la paix, qu'en tant qu'il y aurait dérogé ou qu'il
n'en aurait été disposé autrement par celui-ci, sans que les parties eussent acquis aucun
nouveau droit, ou pussent recevoir aucun préjudice sur toutes leurs prétentions respectives
en toutes les choses dont il n'était pas fait mention expresse par le présent traité ou que si les
Espagnols refusaient cet article... on mit qu'il avait été arrêté que dans toutes les autres choses
dont il n'était pas fait mention par ce traité on agirait de part et d'autre comme on faisait avant
la dernière rupture, chacune des parties demeurant dans ses prétentions à l'égard du mariage
de la reine très chrétienne. (Mignet, II, 624.)
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want het nam de grootste moeilijkheid weg, daar ik er in geslaagd was van Bergheyck
te weten te komen, dat Spanje op dit punt geen aanspraak maakte op voordeel.
Vervolgens ging hij over tot het bespreken van de volmachten van den markies
van Castel-Rodrigo1), en nadat hij deze in een zeer welsprekend betoog, hoewel met
eenige overdrijving, onvoldoende had verklaard, zeide hij, dat Zijne Allerchristelijkste
Majesteit hem had bevolen te onderhandelen en te teekenen als met een voorloopig
gevolmachtigde2), - ofschoon het zeker was, dat men in Spanje niet geneigd was te
ratificeeren - om het verlangen naar den vrede, dat hij had, te toonen, om te
gehoorzamen aan den Heiligen Vader, die in deze zaak zooveel pressie op hem
uitoefende en met goed gevolg.
Bovendien zeide hij mij, dat, aangezien de volmacht van den markies, den 4en
Augustus van het vorig jaar ontvangen, opgesteld was met een beleedigende
uitdrukking voor Zijne Allerchristelijkste Majesteit3), hij er één had, die

1) Francisco Moura Cortereal, markies van Castel-Rodrigo, was gouverneur der Z. Nederlanden
van 16 Maart 1664 tot 3 September 1668.
2) De Franschen hadden veel bezwaren tegen de volmacht van Castel-Rodrigo:
1. Er was niet uitdrukkelijk in vermeld, dat hij zijn volmacht kon subdelegeeren aan
Bergheyck. (Mignet, II, 635.)
2. Ze meenden, dat Castel-Rodrigo zonder volmacht van Spanje had gehandeld, toen hij
Aken als congresplaats goedkeurde en het alternatief aanvaardde. (Mignet, II, 613.)
3) Bedoelde beleedigende zinsnede luidde aldus: ‘Attendu qu'il est survenu dans nos Pays-Bas
de Flandre des accidents qui sont notoires par l'invasion des armées du roi très chrétien
contrairement aux traités de paix si solemnement jurés, conclus et consentis aux Pyrenées
en l'année 1659, et par nous religieusement observés.’ (Mignet, II, 592.) Aitzema VI, I, 790
geeft ook den tekst van deze volmacht, maar eigenaardig genoeg, de beleedigende zinsnede
ontbreekt.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

96
in termen gesteld was, die beantwoordden aan die van Spanje, maar dat, indien de
tegenpartij zich beleefder getoond had, hij een andere moest overleggen, die even
beleefd was.
Op dit alles antwoordde ik, dat het besluit van Zijne Allerchristelijkste Majesteit,
om een dergelijk tractaat te willen teekenen, zonder dat er voldoening was geschonken
in de kwestie der volmachten van den gezant, zeer edelmoedig was; en wat de
wederzijdsche uitdrukkingen betreft, die in de volmachten gezet waren, dat ik er niet
aan twijfelde, of deze zouden teruggenomen worden, als de vrede gesloten werd en
dat men ondertusschen met de onderhandelingen kon voortgaan, daar Z.E. kon
onderhandelen en den vrede teekenen ook met een voorloopig gevolmachtigde, en
ik in dien tusschentijd over een middenweg zou nadenken; waarmede hij genoegen
nam.
Tenslotte, omdat Bergheyck verleden Zondag tegenover mij was beginnen te
overdrijven over de verandering door de Franschen in Bourgondië aangebracht, door
Dôle en Gray te ontmantelen, alsof dit tegen de gegeven belofte omtrent de teruggave
was, zeggend, dat men moest verstaan: in denzelfden staat, als waarin het genomen
was, liet ik niet na te peilen, hoe hierover de gevoelens van Frankrijk waren en ik
bevond, dat, aangezien de slooping reeds had plaats gehad, men niet kon hopen, dat
de Franschen zouden willen hooren spreken van herstel; wel is het waar, dat, voor
hetgeen zij in de toekomst zouden kunnen veroveren, indien er tijdig over gesproken
wordt, een dergelijke moeilijkheid zal vermeden worden.
Hiermede nam hij afscheid en toen hij mij uitliet, zeide Colbert, of ik het erg zou
vinden, als hij denzelfden dag bij mij kwam. Ik antwoordde hem, dat het niet noodig
was ter wille van de etiquette zich zooveel moeite te geven, maar als het de
onderhandelingen betrof, zou het mij een troost zijn, als ik zag, dat hij zich haastte.1

1

Colbert was aan zijn instructie gebonden, waarin hem verboden was ‘qu'il accordât aux
instances que ce baron pourrait faire qu'il y fut fait aucun changement’, d.w.z. in de artikelen
te Parijs in overleg met de gezanten van Holland en Engeland opgesteld. (Mignet, II, 633.)
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In overeenstemming hiermede kwam, zoodra ik thuis was, de secretaris van Z.E. om
het uur af te spreken voor den namiddag. Om 3 uur dienzelfden middag kwam de
gezant en hij bracht mij beide volmachten1), mij verbiedend de tweede te laten zien,
voordat die van den markies in orde gemaakt was; maar op mijn aandringen stond
hij toe, dat ik zou mogen mededeelen, ook de tweede in mijn bezit te hebben, en hij
herhaalde over die kwestie alles, wat 's morgens reeds gezegd was. Hierna bood hij
mij de gevraagde verklaring over het alternatief aan met de specificatie van hetgeen
men in het eerste deel2) wilde besloten hebben, hetgeen overeenstemt met bijgevoegde
copie3). Tot grooter duidelijkheid drong ik er bij hem op aan te verklaren, waarvoor
die R in de plaats stond en hij ontwoordde, dat zij beteekende de clausulen van artikel
41 van den vrede der Pyreneeën, welke ik daarna heb ingezien, en het schijnt mij
niet toe, dat die moeilijkheden kunnen veroorzaken4).
+
Dinsdag wilde ik 's morgens bij baron van Bergheyck zijn, opdat hij aan den
+
markies kon schrijven en tijd zou gewonnen worden. Ik zette hem uiteen, wat
(10 April)
door Colbert was aangevoerd betreffende de kwetsend geachte uitdrukking in de
volmacht van den markies en alles, wat diezelfde Colbert daaromtrent gezegd had.
Ik voegde eraan toe, dat, terwijl aangeboden werd te onderhandelen zonder er
rekening mede te houden, dat noch hij, noch de markies voldoende volmacht had,
maar er genoegen mede genomen werd, dat de volmachten naar gewoonte ingelascht
zullen worden aan het einde van het document, d.w.z. als de vrede gesloten is, Spanje
geen bezwaar kon hebben deze te wijzigen op de punten, die moeilijkheden konden
opleveren, n.l. het voorbehoud van de eigen meeningen; daar verklaard wordt, dat
de koning

1) Colbert had twee volmachten: een zoodanig geformuleerd, dat zij beantwoordde aan die van
Castel-Rodrigo, een andere zonder beleedigende uitdrukkingen.
2) Bedoeld is het eerste deel van het alternatief.
3) Ontbreekt.
4) Dit artikel stelt de grenzen vast tusschen Frankrijk en de Spaansche Nederlanden.
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van Frankrijk den oorlog is begonnen met verbreking van zijn eigen eed, zoodat de
bewoordingen van hetzelfde document met behoud van de eer der beide koningen
voldoen konden aan het wederzijdsch doel van hunne Majesteiten.
Bergheyck was ervan overtuigd, dat dit voorstel redelijk was, en beloofde erover
te schrijven aan den markies. Ondertusschen stelde ik reeds van te voren als gewenscht
voor, dat de baron mij zijn volmacht in handen zou stellen en dat ik door mijn
secretaris uittreksels van die van iedere partij zou laten maken, d.w.z. de copie van
de intitulatie met een R en, onmiddellijk overgegaan tot de clausulen van de
volmachten, zouden deze in extenso gecopieerd worden en vervolgens zou
ondertusschen, terwijl de partijen voor de rest accoord bleven, met de gewone formuul
worden gestipuleerd, dat op het eind van het document de volmachten van beiden
ingevoegd zouden worden, en, indien men van te voren die van Spanje niet zou
hebben kunnen verkrijgen, zou worden gewacht met ze in te voegen, totdat de
ratificaties kwamen, zonder dewelke die zouden worden ingevoegd, welke er waren.
Nadat dit was vastgesteld, bood ik hem ingevolge het dringend verzoek, dat hij
mij gedaan had, de nadere omschrijving door Colbert van de twee deelen aan, er bij
voegend, wat Z.E. mij mondeling gezegd had: dat, hoewel de markies van
Castel-Rodrigo het eerste deel had gekozen, hij hem de vrijheid liet dit te veranderen
door het tweede te nemen.
Hierop vroeg mij de baron, of deze dezelfde was, als die, welke de gezant van
Holland hem daags te voren gegeven had. Ik zeide, dat ik zulks niet wist, dat hij het
al lezend zou kunnen zien; dat ik zelfs niet wist, dat deze verklaring eerst aan den
Hollander medegedeeld kon zijn.
Hierop antwoordde de baron, dat de Hollandsche gezant te Parijs een nieuw ontwerp
had opgesteld, dat, na onmiddellijk aangenomen en geteekend te zijn door De Lionne
in naam van Zijne Allerchristelijkste Majesteit, met een koerier naar Brussel was
gezonden, om, na insgelijks door den markies aanvaard en geteekend te zijn, naar
Spanje gezonden te worden ter ratificatie, waarmede de vrede zou hersteld zijn.
Morgen misschien zou hij weten, wat de eerder genoemde markies hieromtrent
besloten had. Daar hij mij
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een kopie van het bewuste ontwerp1) beloofd had, zal U.E. het hierbij ingesloten
ontvangen en als ik morgen de beslissing van Brussel zal vernemen, zal ik een koerier
zenden, om u met spoed zulk een belangrijk bericht te doen geworden.
De baron echter antwoordde op het schrijven, dat ik hem had laten brengen, om
zich naar den gezant van Frankrijk te begeven, dat hij, nu het nieuwe ontwerp met
medeweten, zoo niet met uitdrukkelijke toestemming van De Lionne aan den markies
was overhandigd, geen ander antwoord kon geven zonder te weten, wat Z.E. daarop
zou antwoorden.
+
Toen ik Woensdag iemand zond om de audiëntie bij den gezant van Frankrijk te
+
regelen, kwam met hetzelfde doel een edelman van Z.E. bij mij, met wien werd
(11 April)
2)
overeengekomen voor den namiddag. Hij zette uiteen, hoe hij, door zich veel moeite
te geven, wilde doen uitkomen, hoezeer Zijne Allerchristelijkste Majesteit naar den
vrede verlangde, en daarom antwoord vroeg én over de uitwisseling der volmachten,
én over den brief, dien hij mij had gegeven; en hij bracht mij het schrijven, dat hij
door bemiddeling van den gezant van Holland aan Bergheyck had doen ter hand
stellen, en dat deze mij gezegd had, ontvangen te hebben.
Voor wat de volmachten betreft, bracht ik de oplossing hierboven vermeld naar
voren, maar dit stelde hem niet tevreden en hij wilde beslist, dat zij werden
uitgewisseld in den vorm, waarin zij waren; zijn in meer gematigde termen gestelde
volmacht wilde hij echter behouden. Daarom meende ik goed te doen, hem zoowel
die van Bergheyck als die van den markies te geven. Wat het schrijven betreft, hield
ik mij in mijn antwoord aan hetgeen ik hierboven geschreven heb nl. aan datgene,
wat de baron van Bergheyck mij toegestaan had te antwoorden.
Dit bezoek noopte mij aan den baron te vragen, of ik bij

1) Tekst bij Aitzema VI, I, 696. De Staten-Generaal zonden een missive aan Burgersdijck en
Van der Togt te Brussel, waarin zij de opdracht gaven bij Castel-Rodrigo aan te dringen, dat
hij nu onmiddellijk het ontwerp zou laten teekenen te Aken, ‘ofte oock wel om tijd te winnen
door de gemelde Heeren van Beuningen en Trevor tot Parijs. (Aitzema, l.c. 697.)
2) Colbert.
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hem kon komen, maar hij wilde bij mij komen, en dit gebeurde+ gisterenmorgen. Hij
+
deelde niets anders mede, dan dat hij kwam om te hooren wat ik hem te zeggen
(12 April)
had, waarvoor ik hem bedankte, zooals het past, en daarna hield ik hem voor, dat
Colbert wilde, dat de volmachten werden uitgewisseld en dat het daarom noodzakelijk
was, mij het origineel te geven, zooals ik bereid was hem dat van Z.E. ter hand te
stellen. Hij gaf het niet graag, ik weet niet waarom, maar ten slotte was hij er toch
toe bereid. Daarom zond ik, nadat hij vertrokken was, kanunnik Sesti1) naar zijn huis,
met de origineele volmacht van Frankrijk, opdat hij hem die van den markies eveneens
in origineel zou medegeven, maar deze vond hem niet thuis. Daarom zond ik hem
na het diner terug, en de baron maakte er weer bezwaar tegen dit origineel in handen
van den gezant te laten; hij gaf het echter wel aan den kanunnik mede om het mij ter
hand te stellen. Daarom zond ik hem een boodschap, om terstond persoonlijk een
onderhoud met hem te hebben, maar hij bleek niet thuis te zijn, waardoor hij
aanleiding gaf tot de verdenking, dat hij dit onderhoud had willen ontwijken.
Tegelijkertijd kwam ik in nog moeilijker positie, doordat er een boodschap van
Colbert kwam, dat hij bij mij wilde komen, wat mij deed vreezen, dat het was om
mij te onderhouden over de uitwisseling van deze volmachten.
Ik vond het daarom beter naar zijn huis te gaan, om niet verplicht te zijn hem de
zijne terug te geven, en ik liet ze door mijn secretaris medenemen, samen met die
van den markies, om ze hem te kunnen laten zien, wanneer het, zonder hem te stooten,
niet mogelijk zou zijn het te weigeren. De gezant zeide mij, dat hij een koerier uit
Parijs gehad had, die dezelfde artikelen medebracht, die boven vermeld zijn, met het
bevel het tractaat terstond te teekenen2), en hij begon opnieuw over dit uitstel in het
geven van het origineel van de volmachten van den markies en ging over tot
overdrijvingen, zeggend, dat die baron van Bergheyck eigenlijk niets kon doen, maar
dat dit hem

1) De secretaris van den nuntius.
2) Reeds op 6 April had De Lionne aan D'Estrades laten weten dat ‘Monsieur Colbert a ordre
de signer la paix dès le jour de son arrivée, s'il le peut.’ (D'Estrades, l.c.t. VI, p. 392.)

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

101
onverschillig liet, omdat Zijne Allerchristelijkste Majesteit den vrede niet noodig
had, en het voor hem voldoende was aan de onderhandelaars en aan de wereld te
laten zien, dat het uitstel kwam van den kant der Spanjaarden. Wat de volmacht
betreft, verdedigde ik mij zoo goed als ik kon, en handig als ik was, had ik het geluk
hem zoover te brengen, dat hij er genoegen mede nam, het origineel te zien en de
copie te collationeeren, waarbij hij zich zeer veel moeite gaf, om de handteekening
van de koningin zoo nauwkeurig mogelijk te zien.
Hierna bracht hij het gesprek op de plechtigheid van het Allerheiligste1), dat ik
Zondag zal uitstellen in deze kathedraal voor het welslagen van de
vredesonderhandelingen. Hij zeide, dat hij daarbij tegenwoordig zou zijn, en wees
er op dat, in geval ik zonder bisschoppelijk gewaad in de kerk zou zijn, ik met hem
in de bank zou moeten staan en dat Alexander heugelijker gedachtenis daarom niet
zelf gecelebreerd had2). Ik antwoordde hem, dat ik hem niet uitgenoodigd had, omdat
ik meende, dat hij, aangezien hij zijn intocht niet gehouden had, niet in het publiek
wilde verschijnen en dat ik om deze reden niet kon nalaten de mis te zingen, aangezien
ik dit had aangenomen, voordat zijn wensch mij bekend was; dat ik echter 's avonds
met hem in de bank zou staan, als het Allerheiligste werd teruggezet, deze taak aan
den deken overlatend. Hiermede nam Z.E. genoegen en aldus zal aan den Heiligen
Stoel des te meer eer bewezen worden, aangezien de gezant in de bank wil
tegenwoordig zijn, terwijl ik zal zingen onder het baldakijn.
Naar huis teruggekeerd, zond ik den kanunnik weer uit om desnoods te wachten
op den terugkeer van baron van Bergheyck. Ik gaf hem het origineel van de volmacht
van Colbert mede, en een gecollationeerde copie met de opdracht hem het origineel
te laten zien, opdat hij het zoo nauwkeurig als hij wenschte kon beschouwen, en in
het bijzijn van den kanunnik de copie ervan door zijn

1) Hij zou het Allerheiligste op het altaar ter aanbidding uitstellen, zooals dat in de Katholieke
Kerk gebruikelijk is.
2) Waarschijnlijk een zinspeling op het optreden van den Keulschen nuntius Fabio Chigi, den
lateren paus Alexander VII, bij een dergelijke gelegenheid op het vredescongres te Munster.
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secretaris laten collationeeren, en het mij daarna terug zenden, met de bedoeling,
dezen morgen bij Colbert hetzelfde te doen met het origineel van den markies.
+
Met dat doel ben ik vanmorgen naar den gezant van Frankrijk gegaan, die er
genoegen mede nam alleen de onderteekening te zien, en hij heeft er onmiddellijk +(13 April)
een copie van laten maken en hij heeft alleen gezegd, dat het hem toescheen dat zij
in een meer plechtigen vorm moest zijn, maar dat hij zich tegen niets wilde verzetten,
en deze uitlating heeft mij versterkt in de meening, dat Z.E. denkt, dat deze volmacht
een ingevulde carte blanche is, wat toch niet waar is, want zij is van de hand van
denzelfden secretaris, die den brief heeft geschreven, waarmede Zijne Katholieke
Majesteit zich gewaardigd heeft mij te antwoorden1).
Nadat Z.E. van mijn kant voldoening had gekregen voor wat de volmachten betreft,
zeide hij, dat de gezant van Holland hem had laten weten, dat de markies van
Castel-Rodrigo weigerde de artikelen, te Parijs opgesteld, te onderteekenen, indien
er niet eenige genoegdoening werd gegeven inzake de ontmanteling van Dôle en
Gray en als er niet een nieuwe wapenstilstand gesloten werd.
De antwoorden der Franschen zijn dezelfde, als die ik hierboven geschreven heb,
en de gezant van Frankrijk heeft mij laten weten, dat de Hollanders beide voorwaarden
verwerpen: de eerste, als onredelijk, daar Zijne Allerchristelijkste Majesteit met zijn
veroveringen kon doen, wat hij wilde, tot op het oogenblik, dat hij ze terug moest
geven2), en de tweede, omdat de stand van zaken zoo is, dat men onmiddellijk den
vrede kan teekenen, waarom een wapenstilstand niet noodig is. Wat echter deze
tweede voorwaarde betreft, is het mij niet gebleken, dat zij het met zoo'n overtuiging
hebben gezegd, dat men niet zou kunnen aannemen, dat de Hollanders een
wapenstilstand gedurende den tijd, noodig om de ratificatie uit Spanje te

1) Het is mij niet duidelijk, welken brief Franciotti hier bedoelt.
2) Van Beverningk zeide, dat de eisch van de Spanjaarden om alles te herstellen in den
oorspronkelijken staat niet redelijk was, ‘omdat yder doet omtrent hetgeen hij op sijn vyand
verovert hetgeen hem goeddunckt, soo lange hij het in handen heeft.’ (Legatie-Archief, No.
885, f. 2.)
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doen komen, niet zouden wenschen, als de markies van Castel-Rodrigo terstond de
artikelen teekent1).
Vanavond na het verzenden van de post zal ik naar den baron van Bergheyck gaan
en hooren, wat hij mij zegt, ook betreffende een aanvulling, die de Franschen willen
aanbrengen bij artikel 42 van den vrede der Pyreneeën, aangaande die versterkingen,
welke aan hen blijven, nl. ze te bezitten in afhankelijkheid van het Rijk, voor zoover
daarvoor reden is2). Het schijnt, dat deze toevoeging geen moeilijkheid zal opleveren,
om conform te zijn aan hetgeen de Spanjaarden hebben gepubliceerd in hun
geschriften; maar in ieder geval geloof ik dat, indien zij erover ontstemd zouden zijn,
dit het sluiten van den vrede niet zal in den weg staan, wanneer er overeenstemming
wordt bereikt voor het overige.
Ik heb van het begin af aan mijn verontschuldigingen aangeboden voor het
omvangrijke van mijn brief, dat ik als onvermijdelijk voorzag en daarom eindig ik,
zonder de excuses te herhalen, met U.E. mijn nederige hulde aan te bieden.
(Arch. Vat., Nunz. di Colonia, vol. 42, f. 181-191vo.)
Aken, 13 April 1668.

II.
In vervolg op het dagboek betreffende de vredesonderhandelingen, dat ik de vrijheid
nam vorige week aan U.E. te zenden, voeg ik eerbiedig toe:
+
Vrijdagavond, nadat ik mijn brieven verzonden had, begaf ik mij, zooals ik
+
besloten had, naar baron van Bergheyck om hem in kennis te stellen van dat
(13 April)
herhaalde aandringen der Franschen om hun de origineelen terug te geven, die zij
mij hadden toevertrouwd. Ook wilde ik hem op de hoogte brengen van de aanvulling,
die Colbert wenschte aan te brengen bij Art. 41 van den Vrede der Pyreneeën, en
waarvan deze mij de noodzakelijkheid had

1) Inderdaad had Van Beuningen samen met Trevor moeite genoeg gedaan om den
wapenstilstand verlengd te krijgen. (Aitzema, VI, I, 698-699.)
2) Op verzoek van de Hollanders werd die clausule niet opgenomen in het vredestractaat.
(Mignet, II, 640.)
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uiteengezet; en tevens om uit zijn mond te hooren hetgeen Colbert, ingelicht door
den gezant van Holland, mij gezegd had over het antwoord van den markies op het
te Parijs opgestelde ontwerp.
Hij antwoordde mij, dat men niet verder kon gaan met de onderhandelingen, als
men van Fransche zijde geen genoegdoening zou schenken in eenige gewichtige
bezwaren, die hij tegen de volmacht van Colbert zou maken; dat, wat de aanvulling
betreft, als deze hem in schrift gegeven was, zooals ik hem te kennen gegeven had,
dat zou gebeuren, hij ze in overweging genomen zou hebben: dat hij geen brieven
had van den markies, waarom hij mij geen nieuws kon mededeelen.
Ik antwoordde, dat het de wereld zeer onredelijk zou toeschijnen, dat zij de
volmachten van Colbert in het geding wilden brengen, die rechtstreeks van den
koning kwamen, terwijl de Franschen zich bereid toonden te teekenen, wat de markies
van te voren had aangenomen, zonder dat Frankrijk genoegdoening eischte ten
opzichte van de volmachten van den markies en van hem, waartegen men iets kon
opwerpen, dat velen ernstig hadden geoordeeld, en dit alleen op de belofte van de
Hollanders en Engelschen, dat in Spanje alles zou geratificeerd worden1); dat hij goed
moest denken, wat hij deed, omdat dit verzet voor de Hollanders een reden zou zijn,
om te gelooven, dat de bezwaren van de Franschen tegen den wapenstilstand gegrond
waren.
Zij konden immers op al de opmerkingen, die hij wilde maken, antwoorden, dat
hun belofte, Frankrijk te doen ratificeeren, dezelfde kracht moest hebben als die zij
gedaan hadden voor de ratificatie van Spanje; dat zij bovendie opgemaakt hadden
uit de lange antwoorden van den markies, alsook uit het feit, dat hij2) nooit precies
ant-

1) Van Beuningen en Trevor hadden bij schrijven van 26 Maart 1668 aan Lodewijk XIV
medegedeeld, dat de Republiek en Engeland de ratificatie van Spanje garandeerden.
(Legatie-Archief, No. 885.)
Zie ook Mignet, II, 623. Dit was geschied ter geruststelling van Frankrijk, dat twijfelde of
Castel-Rodrigo wel gemachtigd was het alternatief te aanvaarden.
2) Bergheyck.
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woordde, maar steeds de antwoorden van Brussel afwachtte; dat Z.E. zelf twijfelde
aan zijn volmacht en dat hij er in werkelijkheid geen had; dat de verandering in
Bourgondië aangebracht niet hersteld werd door dat land samen met heel de rest, die
ze veroverd hadden, aan de Franschen te laten, nog vermeerderd met wat een nieuw
en aanstaand krijgswaagstuk zal opleveren, nadat de Engelschen en Hollanders tot
vijanden gemaakt zijn, zooals zeker zal gebeuren, wanneer hun de opgegeven reden
niet voldoende lijkt om de onderhandelingen af te breken, gelijk ik betwijfel, naar
hetgeen ik van iedereen gehoord heb; en wanneer zij het goedkeuren, zullen zij den
veldtocht beginnen met te verliezen datgene, wat zij besloten hebben aan de
Hollanders te geven èn dat waarop de Engelschen aanspraak zullen maken1).
Op dit ernstig vertoog antwoordde hij eerst met een zucht en een uitroep, dat het
onredelijk was van den markies, hem in deze netelige positie te laten, en hij bevestigde
nogmaals onder vele eeden, dat hij geen brieven had, en antwoordend op elk punt
van mijn rede, zeide hij, dat hij geen bezwaren had gemaakt tegen de volmachten
van Colbert, die mij niet essentieel waren voorgekomen, en dat

1) De Italiaansche tekst heeft: ‘che l'innovatione fatta in Borgogna non si reparava con lasciarla
alli Francesi con tutto il resto havevano acquistato, e quel più che poteva portar il nuovo e
vicino cimento dell'armi, doppo essersi resi nemici gl'Inglesi et Olandesi, come seguirà
infallibilmente, quando ad essi non para, come dubito, per quello ho sentito da qualcheduno,
sufficiente questa causa per rompere il Trattato, e quando l'approvino, comminceranno la
campagna, dal perder quello hanno concluso di dare alli Olandesi e che pretenderanno
gl'Inglesi.’
Vanaf ‘e quando...’ is de zin niet duidelijk. De beteekenis is deze: ‘en wanneer zij (de
Hollanders en Engelschen) de reden voldoende vinden om het tractaat te verbreken, zullen
zij (de Spanjaarden) den veldtocht beginnen met te verliezen dat, wat zij (de Spanjaarden)
hebben besloten aan de Hollanders te geven en dat waarop de Engelschen aanspraak zullen
maken.’ Franciotti zinspeelt hier op het pandstedenverdrag tusschen de Republiek en Spanje,
waarbij de Republiek onder bepaalde voorwaarden hulp beloofde en daarvoor van Spanje
een aantal steden in de Z. Nederlanden in pand kreeg.
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hij ze daarom eenigszins beter wilde beschouwen en hij stond niet toe, dat ik aan
iemand zou mededeelen, dat hij deze zienswijze was toegedaan geweest; dat Holland
geen voldoende garantie was voor de ratificatie van Frankrijk, aangezien zij niet in
staat zijn geweest den beloofden wapenstilstand te bewerken; dat, wat de nieuwe
feiten in Bourgondië betreft, hij heel goed inzag, dat deze niet opwogen tegen de
redenen, die zij moesten hebben, om tot den vrede te komen, en dat het breedsprakige
van de antwoorden van den markies hem deed gelooven, dat het uitvluchten waren
om niet te weigeren, en dat hij ondertusschen als bevestiging van zijn opinie deze
verwoesting in Bourgondië had aangehaald, voor zoover hij wilde, dat de aandacht
der bemiddelaars werd gevestigd op de weinige goede trouw, zooals hij zeide, der
Franschen.
Bij het afscheidnemen wees ik hem erop, dat zij niet moesten aanvoeren, dat zij
geen voldoende garantie hadden in de Engelschen en Hollanders voor hetgeen door
Colbert geteekend was, èn omdat dezen er door gekwetst zouden zijn èn omdat
Frankrijk zou antwoorden, dat indien zij haar voldoende geacht hadden, toen zij aan
Frankrijk gegeven werd, zij haar niet weigeren konden, nu zij gegeven werd voor
Spanje1).
+
Zaterdag kwam baron van Bergheyck bij mij, om mij mede te deelen, wat de
+
buitengewone koerier van Spanje hem had gebracht in de brieven van den 29en
(14 April)
2)
der vorige maand , n.l. de bevestiging van de volmacht van den markies, van de
zending van Bergheyck, van de aanwijzing van Aken, van de gedane keuze van het
1e gedeelte van het alternatief; dat hij met denzelfden koerier een gelijk avvisi had
gekregen in een brief van kardinaal Visconti3), waarover ik mij verheugde, omdat ik
nu geen beletsel meer

1) Op verzoek van Castel-Rodrigo stond de Republiek aan Spanje de gevraagde ‘Acte van
Seuriteyt’ toe onder voorwaarde, dat hij den vrede teekende of aan Van Beuningen en Trevor
machtiging gaf uit zijn naam te Parijs het vredestractaat te teekenen. (Aitzema VI, I, 806.)
2) Op 10 April had De Castel-Rodrigo dien brief van de Koningin ontvangen met een koerier
door den gezant van de Republiek te Madrid naar Brussel gezonden. (Aitzema VI, I, 800.)
3) Nuntius in Madrid.
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zag voor den vrede, waarvoor de markies, naar het mij toescheen, een groote traagheid
aan den dag legde, daar hij mij niet geschreven had, zooals hij had moeten doen, om
mij een copie te zenden van den brief der Koningin, daar hij dien in Brussel in
origineel getoond had aan de gezanten van Holland1); omdat hij hem geen enkel
antwoord zond, dat hij moest geven: noch wat betreft de artikelen, die in Frankrijk
waren opgesteld door den gezant van Holland en overgebracht aan Z.E.; noch
betreffende den brief, dien ik hem den 10en dezer voor het verzenden van de post
gebracht had, waarvoor hij geen verontschuldiging2) wist aan te voeren.
Terstond na het vertrek van den baron begaf ik mij naar den gezant van Frankrijk
om hem dit nieuws mede te deelen, ook al geloofde ik zeker, zooals ik later inderdaad
bevond, dat hij dit bericht reeds eerder had ontvangen van den gezant van Holland.
Z.E. antwoordde mij, dat de markies een loopje dacht te nemen met hem en met alle
ministers der vorsten, die hier zijn en zullen zijn als onderhandelaars, daar hij in
Brussel aan de gezanten van Holland gezegd had, dat, indien hier de wapenstilstand
niet gesloten werd, hij de artikelen naar Parijs zou zenden met een volmacht aan den
gezant van Holland om ze te teekenen en op die wijze alles te regelen zonder ons3).
Wij waren het er nochtans over eens, dat, vermits

1) Bedoeld is zijn volmacht om den vrede te teekenen. (Wagenaar, XIII, 321.)
2) Den inhoud van dezen brief heb ik niet kunnen vinden.
3) De zaak stond eenigszins anders dan Colbert, althans volgens het verslag van den Nuntius,
het hier voorstelt. Castel Rodrigo had op 30 Maart 1668 aan de Republiek militaire hulp
gevraagd. Nadat de Gedeputeerden tot de Militaire zaken daarover rapport hadden uitgebracht,
besloten de Staten-Generaal de gevraagde hulp te verleenen, als Frankrijk mocht weigeren
het opgestelde ontwerp te teekenen of den wapenstilstand niet zoo lang wilde verlengen, dat
er voldoende tijd was om de ratificatie uit Spanje te laten komen. Op 10 April deelen
Burgersdijck, Van der Togt en Temple dit besluit mede aan Castel-Rodrigo, die zich nu
bereid verklaarde ‘op de Ministers van syn Majesteyt van Groot Brittanhien, ende van
Ho.Mog. tot Parys, te verleenen een complete authorisatie, om uyt synen naem de voorseyde
Signature te doen.’ Hij eischte echter, dat de Republiek de beloofde hulp onmiddellijk zond,
waarop ten slotte de onderhandelingen mislukten. (Aitzema, VI, I, 785, 795, 800.)
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de vrede tot stand kwam, het ons onverschillig moest laten, waar hij gesloten werd
en ik voegde erbij, dat ik vertrouwde op de goedheid van den Allerchristelijksten
koning, opdat niet alleen hier, maar ook in Parijs aan den Paus de eer, die hij in deze
onderhandelingen verdiend had, niet zou ontnomen worden, doordat hij dit
gemakkelijk doen kon, omdat hier een nuntius was, zeer waardig zoowel door geboorte
als door verdienste.
Z.E. begon hierop te lachen en antwoordde, dat Zijne Allerchristelijkste Majesteit
niet alleen den verschuldigden eerbied zou hebben voor Zijne Heiligheid, maar vooral
ook rekening zou houden met de waardigheid van zijn eigen minister.
Na dit gesprek liet hij mij iets zien van de minuut van de inleiding van het
vredestractaat, waarin, ofschoon er in het algemeen gesproken werd over den ijver,
dien de Paus getoond had voor een zoo belangrijke zaak, toch, naar het mij scheen,
iets zeer essentieels ontbrak n.l. dat Uwe Eminentie van het begin af aan erin
betrokken is geweest en Gij uw aandeel zoo goed hebt volbracht, wat door Z.E. als
billijk werd erkend, waarom hij zeide, dat hij het eraan zou toevoegen1).
+
De Zondag werd gebruikt voor de vervulling der godsdienstplichten en zoodoende
+
is er op dien dag niets te vermelden, tenzij de aankomst van Monseigneur den
(15 April)
bisschop van Straatsburg, die denzelfden avond mij liet weten, dat hij den volgenden
morgen bij mij wilde komen.
+
Maandag dus kwam Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid bij mij op een nogal
vroeg uur en, terzijde latend al het andere, dat hij tot mij sprak, om het niet langer +(16 April)
te maken dan de aangelegenheid van den vrede eischt, ver-

1) Heel wat minder sympathiek is de pressie, die Franciotti uitoefende op Colbert, om ook hem,
den nuntius, in den aanhef van het tractaat te noemen. Tegen het verbod van den Franschen
koning in, had Colbert toch deze concessie gedaan aan Franciotti ‘qui l'avait souhaité si
passionnément’, uit vrees dat de nuntius anders de uitwisseling der geteekende tractaten zou
vertragen. (Mignet, II, 640.)
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meld ik alleen wat daartoe behoort, n.l. dat de volgende week hier zouden zijn alle
gezanten der keurvosten en vorsten, die in Keulen waren en dat hij ondertusschen
was gekomen, om eens te zien in welk stadium de onderhandelingen waren1), waarbij
men, naar hij mij aantoonde, goed moest letten op de gedragingen der Hollanders,
waarvan hij vernam, dat zij de onderhandelingen naar elders wilden verleggen, niet
alleen om ze te onttrekken aan den Paus, maar ook omdat zij gewenscht hadden, dat
de markies van Castel-Rodrigo het 2e gedeelte van het alternatief had gekozen; dat
hij nochtans hoopte, dat zij er niets tegen zouden gedaan hebben, daar zij boven alles
door het verlangen naar den vrede gedrongen werden.
Ik antwoordde aan Z.D.H. hetgeen ik 's Zaterdags gezegd had aan den gezant van
Frankrijk, en ik voegde erbij, dat het aan de vorsten van het Rijk was, voor wie het
meer dan voor alle anderen van belang was, dat de vrede gesloten werd, hen er toe
over te halen dien vrede te sluiten in den gemakkelijkst mogelijken vorm n.l. door
uit te voeren, wat reeds aangenomen was en - men kan zeggen - geminuteerd wat
den vorm betreft; dat men, nadat zulk een groot goed verzekerd was, een nieuw
tractaat kon opstellen, indien er bij de partijen het verlangen bestond eenige wijziging
aan te brengen. Het is noodzakelijk dat U.E. mij hieromtrent bevele, of ik mij er
mede moet bemoeien, daar ik mij er niet in kan mengen zonder nauwkeurige opdracht
van Uwe Eminentie.
Bovendien zeide mij de bisschop, dat de Hollanders het geheele Congres van
Keulen in bedekte termen hadden aangespoord zich met hen aan te sluiten bij de liga,
die er gesloten was met de Engelschen en Zweden2). Hierop

1) De Keurvorst van Mainz had een soort van specialen rijksdag laten samenroepen te Keulen,
die zich ten doel stelde te bemiddelen tusschen Frankrijk en Spanje. Bij schrijven van 21
December 1667 had Lodewijk XIV die bemiddeling aanvaard. (Mignet, II, 273.)
Over dit Congres te Keulen vindt men interessante gegevens bij: G. Mentz, Johann Philipp
von Schönborn, Kurfürst von Mainz, Jena 1896, Bd. I, S. 137 ff.
2) Vroeger was een dergelijk voorstel uitgegaan van Keulen. Zie hierboven, blz. 85.
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antwoordde ik hem, dat het voor den Paus geen belang had, als we toch zoo
ongelukkig waren den vrede niet te kunnen hebben, of ze zich meer ten bate van de
eene dan van de andere partij interesseerden, maar dat het den H. Stoel wel zou
mishagen, indien katholieke vorsten, wat zeg ik, kerkvorsten, zich bij een verbond
van ketters zouden hebben aangesloten, terwijl men toch zoowel met de Franschen
als met de Spanjaarden evenveel kon bereiken zonder zich te verbinden met de ketters,
zelfs indien dezen afhankelijk waren van of verbonden met die partij, waartoe hun
Congres overhelde, en ik verzocht hem in naam van den Paus hiervoor zorg te dragen1).
Na het vertrek van den bisschop van Straatsburg kwam baron van Bergheyck juist
toen de brieven uit Vlaanderen waren aangekomen en zeide mij, dat hij geen anderen
brief had van den markies van Castel-Rodrigo, dan een waarin hij hem een copie
zond van een brief van Zijne Katholieke Majesteit, dien hij schreef aan de keurvorsten
en vorsten van het Congres van Keulen, waarin Zijne Majesteit opnieuw verklaart
hun bemiddeling te aanvaarden en een koninklijken Vlaamschen minister te hebben
gezonden om hier te onderhandelen in zijn naam, waaruit hij afleidde, dat hij zonder
twijfel de onmiddellijke minister was van Zijne Majesteit.
Ik antwoordde hem, dat ik er mij met hem over verheugde, maar dat het
noodzakelijk was de afvaardiging van Zijne Majesteit te zien om overtuigd te zijn,
dat hij de koninklijke Vlaamsche minister was, die gezonden was. Hij antwoordde,
dat dit werkelijk redelijk was, maar dat de markies op zijn stuk bleef staan en dat hij
daarom een koerier naar Brussel gezonden had, zoowel met dit doel als om meerdere
autentieke copieën te hebben van den brief van de koningin, die met dezen
buitengewonen koerier gekomen was.
Vervolgens deelde ik mijn vrees mede, dat de gezant van Frankrijk en die der
Duitsche vorsten deze onderhandelingen elders wilden doen plaats hebben, waarop
hij mij antwoordde, dat de markies dit niet kon doen, daar Zijne Katholieke Majesteit
deze plaats had goedgekeurd2). Na

1) Zie over deze kwestie hierboven, blz. 85.
2) Deze mededeeling zal Franciotti wel op haar juiste waarde geschat hebben. Hij had immers
zelf naar Rome geschreven, dat de markies zijn koning het best meende te dienen door den
schijn aan te nemen, alsof hij tegen diens orders in handelt. (Nunz. di Colonia, vol. 141, f
156.)
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deze voorstellen begon ik hem voor oogen te houden de slechte gevolgtrekkingen,
die zouden gemaakt worden uit het feit, dat men geen antwoord kreeg op de gedane
voorstellen en uit de weinige geneigdheid van Spanje tot den vrede - Spanje, dat alles
deed om de zaak te doen insluimeren - en van hemzelf, die zich meer als het
schaduwbeeld van den gevolmachtigde hield, maar in werkelijkheid zonder eenig
gezag was. Hierop haalt hij de schouders op, en weet niet wat te antwoorden.
Na den middag werd er niet onderhandeld, omdat de bisschop van Straatsburg ten
eten was bij den gezant van Frankrijk. Toen echter kanunnik Sesti hem was gaan
begroeten, gaf hij hem het origineel van een brief, dien hij had ontvangen uit Den
Haag van een regeeringspersoon, en waarin werd bevestigd, dat de markies van
Castel-Rodrigo volkomen volmacht had gegeven aan de Engelsche en Hollandsche
gezanten te Parijs om het aldaar opgestelde plan te onderteekenen, waarmede de
Hollanders zich verplicht hadden hem alle bijstand te verleenen op dit punt1); dat de
koning van Frankrijk den wapenstilstand had afgewezen, dien men had gehoopt
gedurende de heele maand Mei te hebben2).

1) Bij resolutie van 12 April 1668 hadden de Staten-Generaal het verzoek van Castel-Rodrigo
om militaire hulp in zooverre ingewilligd, dat de beloofde troepen naar Lillo mochten worden
overgebracht. Nog niet tevreden met deze tegemoetkoming, vroeg hij op 14 April eenzelfde
‘acte van securiteyt’ als aan de Franschen was gegeven. Bij resolutie van 16 April voldeden
de Staten-Generaal ook aan dezen wensch.
Ondertusschen had Frankrijk den wapenstilstand voor de geheele maand Mei toegestaan,
weshalve de Republiek meende, dat de gevraagde hulptroepen overbodig waren.
Castel-Rodrigo deelde hun zienswijze niet en de kwestie van de autorisatie aan Van Beuningen
om den vrede in Parijs uit naam van Spanje te teekenen raakte nu definitief van de baan. De
bisschop van Straatsburg was dus verkeerd ingelicht. (Aitzema, VI, I, p. 801, 802, 816.)
2) Het bericht van den wapenstilstand had Aken nog niet bereikt op dit oogenblik.
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+

Dinsdagmorgen bracht ik een tegenbezoek aan genoemden bisschop, die mij zeide,
+
dat hij den vorigen avond bij den gezant van Holland was geweest, om zijn
(17 April)
regeering de oogen te doen openen, door hun aan te toonen, dat het een list was van
den Markies-Gouverneur hen te verplichten met Frankrijk te breken en Spanje bij te
staan, waardoor alle hoop op vrede verloren ging; en dat, indien de markies deze
artikelen wilde naleven, wanneer zij geteekend zouden zijn, hij ze wel teekenen kon
zonder ze naar Parijs te zenden, opdat hun gezanten ze zouden onderteekenen. De
list van den markies was echter deze, dat hij hoopte, dat Zijne Allerchristelijkste
Majesteit niet tevreden zou zijn met hun onderteekening en hij hierdoor hen zou
verplichten tot de breuk. De gezant van Holland liet zich overtuigen, en denzelfden
morgen van den 17en dezer zond hij een koerier naar Den Haag met dit vertoog, en
te dezer gelegenheid heeft de bisschop geschreven aan dien persoon, waarmede hij
correspondeert1).
Denzelfden morgen, terwijl ik op het punt stond mij aan tafel te begeven, zond
mij genoemde bisschop bericht, dat hij mij iets te zeggen had. Ik aanhoorde hem op
dit punt, en het was om mij mede te deelen, dat, als ik dien dag, zooals reeds
overeengekomen was, naar den gezant van Frankrijk zou gaan, Z.E. mij de minuut
van het vredestractaat zou geven. Men had echter liever, zoo zeide hij, dat men er
bij den baron op aandrong, dat hij zelf die taak op zich nam n.l. om hierover van den
markies zijn goedkeuring of zijn bezwaren te vernemen, daar men zag, dat zonder
dezen de baron geen enkel besluit nam. Ik antwoordde, dat ik er heen zou gaan, en
hem te kennen zou geven, dat het goed zou zijn zulks te doen, maar dat ik een
nadrukkelijk aandringen in deze zaak als geweldpleging beschouwde; het scheen mij
toe, dat het voldoende was, dat hij een van zijn edellieden zond.
Vandaag was ik bij den gezant van Frankrijk, maar hij had de minuut, waarover
wij gesproken hebben, niet klaar. Ik trachtte te weten te komen, hoe hij dacht over
het feit, dat de markies van Castel-Rodrigo de artikelen had over-

1) In het verslag, dat Van Beverningk heeft opgesteld over de vredesonderhandelingen te Aken
(Legatie-Archief, No. 885) vond ik bedoelde missive niet vermeld.
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gegeven aan den gezant van Holland te Parijs. Hij gaf toe, dat Zijne Allerchristelijkste
Majesteit, indien het hem aangenaam geweest was, de beëindiging der zaak naar hier
zou verlegd hebben uit achting voor zijn minister en dat ik niet behoefde te vreezen,
dat, in welke plaats ook, Zijne Allerchristelijkste Majesteit niet alles zou doen met
den vereischten eerbied ten opzichte van Zijne Heiligheid, daar de vrede het gevolg
was der kinderlijke gehoorzaamheid van den koning aan de vaderlijke vermaningen
van Zijne Heiligheid. Met dat al had ik de minuut van het tractaat nog niet, waarmede
ik beloofd had dienzelfden dag naar baron van Bergheyck te gaan.
Ik ging er in ieder geval maar heen, om tegen alle hoop in de audiëntie vastgesteld
te krijgen, en omdat ik wist, dat de bisschop van Straatsburg er eerst geweest was,
zeide ik hem, dat ik van alle bemiddelaars hetzelfde verhaaltje gekregen had, terwijl
juist omschreven antwoorden verlangd werden en het allen toescheen, dat het feit,
dat de markies aan de Hollanders te Parijs de onderteekening van dit plan in handen
gegeven had, reden was de verdenking te koesteren, dat dit geschied was om de
onderhandelingen te rekken en dat de gezant van Frankrijk er bijvoegde, dat het was
om ze te verbreken; en dat ik in naam van Z.H. en van U.E. een liefdevolle klacht
moest laten hooren over het feit, dat, terwijl Zijne Katholieke Majesteit verklaard
had, voor alles de bemiddeling van Z.H. te willen, men die door den markies, die
sinds zoo langen tijd zoo'n welwillende houding ten opzichte van het huis van U.E.
getoond had, aan hem wilde ontnemen, door het tractaat, met uitsluting van Z.H., in
handen te stellen van de ketters.
Hij ontkende, dat deze overgave geschied was, niet omdat hij hieromtrent brieven
uit Brussel gehad had, maar omdat dienzelfden morgen de gezant van Holland hem
gezegd had, dat hij niets wist1) en hij voegde er bij, dat

1) Van Beverningk was zeer zeker op de hoogte van de onderhandelingen, die met
Castel-Rodrigo dienaangaande werden gevoerd. Hij kon echter in zooverre zeggen er niets
van te weten, dat de machtiging nog niet aan Van Beuningen was gezonden. De
Staten-Generaal hadden hem telkens een afschrift doen toekomen van hun Resoluties, zoodat
de stand der onderhandelingen hem volkomen bekend was. In no. 885 van het Legatie-Archief
zijn die afschriften nog aanwezig.
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hij het niet kon gelooven, zelfs al beweerde de bisschop van Straatsburg dit, omdat
de markies het niet doen kon, wat mij deed besluiten hem te zeggen, dat dit juist een
reden te meer was om een mislukking te vreezen. Indien immers de markies iets
gedaan had, wat hij zelf meende, dat niet mogelijk was, dit in Frankrijk des te zekerder
in ongenade zou vallen en daarom de koning ondertusschen een veldtocht zou eischen,
waarin het gevaar lag dat alle hoop op den vrede zou verstoord worden.
+
Woensdagmorgen kwam de gezant van Frankrijk mij de minuut brengen van het
tractaat en het gesprek kwam op de bedoelingen der Hollanders en hij zeide mij, +(18 April)
dat hij absoluut geloofde, dat al deze bedoelingen op den vrede gericht waren, dat
echter iemand hun er mede angst had willen aanjagen, dat de koning van Frankrijk
zich na den vrede zou wreken over het tractaat en een verbond sluiten met de
Spanjaarden.
In deze minuut zal U.E. zien, dat, wat betreft de verschuldigde eer aan Zijne
Heiligheid, alles in orde is en ik voeg er bij, dat ik er niet aan twijfel om een apart
document te doen maken voor de bemiddeling van de Engelschen en Hollanders en
de vorsten en keurvorsten van het Rijk, die zich zonder onderscheid aan de zijde der
ketters stellen.
Na het eten kwam de bisschop van Straatsburg mij zeggen, dat Zijne
Allerchristelijkste Majesteit den wapenstilstand voor heel de maand Mei had
toegestaan en dat men zeker wist, dat de Hollanders zich niet zouden laten binden
door den markies van Castel-Rodrigo, die aan hun gezanten in Brussel had verklaard,
dat hij in werkelijkheid noch de beslissing in handen kon leggen van hun gezant te
Parijs noch hijzelf eenig artikel in Brussel kon teekenen, maar dat het noodzakelijk
was hier te komen, waar hij ze gestuurd had1). Bovendien zeide hij mij, dat er een
nieuwe ijlbode uit Madrid bij den markies aangeko-

1) Hetgeen de bisschop van Straatsburg hier aan den nuntius mededeelt, had hij vernomen van
Van Beverningk, die op dien dag een koerier had gehad van de Gedeputeerden te Brussel,
waardoor hem hetzelfde nieuws gewerd. (Aitzema, DI. VI, I, 811.)
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men was en een andere regelrecht naar Den Haag aan Don Stefano de Gamarra1)
gezonden was, die, naar Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid meende, hier zou
komen en dat het waarschijnlijk was dat Don Juanni di Austria2) meer dan wie ook
den vrede wilde.
Na dit bezoek ging ik naar baron van Bergheyck en bracht hem de minuut, die mij
's morgens door den gezant van Frankrijk gegeven was, en verzocht hem om een
onmiddellijk en precies antwoord en als hij het niet uit zichzelf kon geven, dat hij
expres een edelman zou zenden om het te krijgen van den markies. Ik bood hem aan,
hem een paspoort te verschaffen van Colbert, als hij dat noodig achtte. Hij zeide, dat
hij het doen zou; maar ik geloof niet dat hij met spoed zal voldoen aan het algemeen
verlangen. Hij bevestigde mij de overgave van de onderteekening der artikelen door
den markies in deze stad, zooals de bisschop van Straatsburg gezegd had en de komst
van den ijlbode uit Spanje voor den markies, maar niet dien voor Don Stefano, en
ik oordeelde het niet gewenscht hem daarnaar te vragen. Hij zeide, dat hij niet wist,
wat deze gebracht had, maar dat hij een expres uit Brussel verwachtte.
+
Men verwachtte, dat de Donderdag rustig zou zijn, om tijd te geven aan baron
van Bergheyck de minuut, die hem gebracht was, te bestudeeren, maar een koerier, +(19 April)
die dien dag uit Parijs bij den gezant van Holland aankwam met brieven ook voor
den gezant van Frankrijk, was een reden voor den bisschop van Straatsburg, die met
Z.E. gedineerd had, om mij te komen zeggen, wat hij te weten gekomen was, en
tegelijkertijd kwam er een bode van Colbert om mij hetzelfde nieuws mede te deelen:
dat Zijne Allerchristelijkste Majesteit had toegestemd in den wapenstilstand voor
heel de maand Mei, maar dat hij absoluut wilde, dat binnen dezen termijn de vrede
hier geteekend en

1) Don Stephano di Gamara was de gezant van Spanje in Den Haag.
2) Onechte zoon van Filips IV van Spanje. Voortdurend gingen er geruchten, dat Don Juan di
Austria zou komen om de plaats van Castel-Rodrigo in te nemen. Bij het vertrek van
Castel-Rodrigo in 1668 werd echter niet Don Juan, maar Inigo Fernandez de Velasco y
Trovor, connétable van Castilië, landvoogd der Z. Nederlanden.
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in Spanje geratificeerd zou worden1), anders moesten de Engelschen en Hollanders
hun wapens vereenigen, om voor Zijn Christelijke Majesteit binnen zes weken te
verkrijgen hetzelfde alternatief met toevoeging van Bourgondië en Kamerijk in het
eerste gedeelte en in het tweede gedeelte eveneens van Bourgondië, en als de
Spanjaarden Luxemburg niet zouden willen afstaan, moesten zij daarvoor in de plaats
Rijssel en Douai laten2); dat daarom in Parijs het document is geminuteerd en door
De Lionne onderteekend en naar hier gezonden, opdat het door mijn bemiddeling
worde medegedeeld aan Bergheyck; en de bisschop van Straatsburg heeft er nog
bijgezegd, dat de Hollanders een anderen koerier naar hun afgezanten in Brussel
gezonden hebben, opdat zij hun besluit met klem kenbaar maken aan den markies
in het geval, dat hij binnen de 24 uren geen uitdrukkelijk bevel zendt aan baron van
Bergheyck alhier, opdat hij teekene, en als de zes weken verloopen zijn, zal diezelfde
liga vereenigd met Zijne Allerchristelijkste Majesteit de veroveringen voortzetten
en ze onder elkander verdeelen volgens het oude verdrag3).
De gezant van Frankrijk wilde, dat ik terstond, al was het ook nacht, een boodschap
aan Bergheyck zou zenden; ik deed het, maar deze wilde mij niet ontvangen, omdat
hij te bed was, daar hij de wateren dezer badplaats gebruikte, en hij beloofde den
volgenden morgen bij mij te komen, na dien te hebben doorgebracht, zooals ik later
zal uiteenzetten.
De bisschop van Straatsburg voegde er bij, dat men in de garantie de bemiddelaars
moest noemen, waartegen ik mij verzette en zal blijven verzetten, niet alleen omdat
ik het gezag niet heb dit te beloven, maar ook, omdat Z.H. in geen enkel geval de
partij van zijn eenen zoon moet

1) De Lionne had zijn missives voor Colbert medegegeven met den koerier, voor Van Beverningk
bestemd. Colbert kreeg behalve het concept-tractaat ook het bevel om te teekenen.
(Legatie-Archief No. 885.)
2) Het concept-tractaat vindt men bij Aitzema, l.c., 703. Het tractaat gesloten tusschen Frankrijk
eenerzijds, de Republiek en Engeland anderzijds, blz. 701-702.
3) Bedoeld is hier het verdeelingstractaat van 1635.
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opnemen tegen den anderen, daar hij beiden met evenveel teederheid bemint1).
+
Vanmorgen is Bergheyck gekomen, zooals ik verwachtte op de hoogte van alles,
+
omdat hij de baden gebruikt had gelijktijdig met den gezant van Holland, en hij
(20 April)
heeft, ook in zijn hoedanigheid van minister, gezegd, dat hij alles zal overwegen en
antwoorden. In vertrouwen heeft hij evenwel verzekerd, dat men niet meer moet
vreezen voor den vrede, omdat de dwang duidelijk is, waarmede de koningin steeds
verontschuldigd zal zijn, waaruit ik concludeerde, dat men zonder dwang in Spanje
niet zou willen toestemmen, en dat misschien daardoor, naar ik meen, deze vrede
kan tot stand komen, die alle rechten onaangetast laat2).
Ik heb niet nagelaten nog eens aan te dringen op de zending van een zijner
edellieden naar Brussel. Hij zeide mij, dat hij een ijlbode zal zenden maar geen
edelman, daar hij in Brussel een zoon heeft, even bekwaam als welk edelman ook,
dien hij kan zenden. Ingesloten ontvangt U.E. de bovenvermelde copieën, zoowel
die hier is gemaakt door Colbert, als die uit Parijs is gekomen.
(Arch. Vat., Nunz. di Colonia, fol. 42, f. 195-209.)
Aken, 20 April 1668.

III.
Het verlangen, dat ik bij U.E. veronderstel om in bijzonderheden en volledig het
verbaal van deze vredesonderhandelingen te hebben, geeft mij den moed U te blijven
lastig vallen met mijn lange verhandeling als vervolg op mijn dagboek.
+
Dienzelfden Vrijdag 20 dezer na het vertrek van de post kwam de bisschop van
+
Straatsburg bij mij, om mij te zeggen, dat de gezant van Holland een nieuwen
(20 April)
koerier had

1) Van Beverningk schreef over diezelfde kwestie aan De Witt. Hij sluit echter den nuntius uit:
‘dewijle met die van den Paus geen correspondentie en hebbe, ende die oock tot geenerhande
guarantie is gelast’. Missive van Van Beverningk aan De Witt, 24 April 1668.
2) Het vredestractaat zou zich niet uitspreken over het devolutierecht.
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gekregen van den minister zijner Republiek, die hem er van op de hoogte stelde, dat
de markies van Castel-Rodrigo aan Temple, minister van Engeland, het bevel aan
baron van Bergheyck, om terstond het ontwerp, uit Frankrijk gekomen, te teekenen,
had terhand gesteld en dat hij dus Zaterdag of Zondag hier zal zijn1). De verklaring
van deze tegemoetkomende houding der Spanjaarden ten opzichte van het
overeengekomene in Parijs is, meen ik, om later met zooveel te meer reden te kunnen
verklaren, dat deze vrede alleen door dwang onderteekend is, omdat hun niet
veroorloofd was een woord hierover te wisselen.
+
Zaterdagmorgen kwam de gezant van Frankrijk bij mij met als eenig doel, de
+
weerspannigheid der tegenpartij eens goed te onderlijnen. Ik antwoordde hem,
(21 April)
dat het mij redelijk voorkwam, dat na de overhandiging van zulk een belangrijk
geschrift voldoende tijd gegeven werd het te bestudeeren, en dat de baron dien morgen
medicijn genomen had, waarom het mij voldoende reden scheen om hem niet lastig
te vallen, maar dat ik er den volgenden dag naar toe zou gaan, na den middag, hem
aldus 's morgens vrij latend om aan zijn godsdienstplichten te voldoen. Bij
bovengenoemd motief, om naar Bergheyck te gaan, kwam nog de ontvangst van de
copie van een brief, die mij de bisschop van Straatsburg zond, waarin de markies
van Castel-Rodrigo aan dienzelfden Bergheyck beveelt, terstond het in Frankrijk
gemaakte ontwerp te onderteekenen en waarin hij mededeelt, dat hij hem den vorigen
dag ditzelfde bevel gegeven heeft en dit origineel was ter hand gesteld aan Temple,
minister van Engeland, die den 23en moet vertrekken uit Brussel2).
+
Ik ging dus dien Zondag naar dienzelfden Bergheyck, en omdat hij mij in de
+
vorige gesprekken had gezegd opgemerkt te hebben in de minuut, hem door
(22 April)
Colbert gegeven, dat, als er gesproken werd over het recht van presentatie voor de
kerkelijke beneficies, als patronaatsrecht verbonden aan de plaatsen, die de Franschen
behielden, men het woord gebruikte van cedere, renuntiare en iraspostar en
dergelijke, maar wanneer gesproken werd over het afstaan van diezelfde plaatsen de
Fransche term gebruikt werd

1) Aitzema, l.c., 813.
2) Deze brief bij Aitzema, l.c., 814.
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‘demeurer saisis’, hetgeen naar zijn bewering de geijkte term is om opvolging aan
te duiden; waaruit hij concludeerde, dat de Franschen met deze termen voordeel
willen behalen, door tot uitdrukking te brengen het voorgewend recht van devolutie
en successie van de koningin van Frankrijk, toonde ik hem het vredestractaat der
Pyreneeën, waarin deze termen afwisselend gebruikt worden; dat ik hem daarom in
overweging gaf hier niet over te twisten, omdat men niet in staat was zijn meening
staande te houden, zooals bleek uit het toegeven op punten van meer belang; dat men
bovendien altijd kon zeggen, dat deze termen niet met vooropgezette bedoeling en
slechts in oneigelijken zin erin gezet waren, zooals in het geciteerde tractaat der
Pyreneeën. Hij antwoordde toen, dat, indien de brief, waarvan de Hollanders de copie
gepubliceerd hadden, doch waarvan hij het origineel nog niet gekregen had, echt
was, er niets te beraadslagen overbleef1). Hij roerde iets aan over de wijze van
onderteekening, verklarend, dat hij zonder uitdrukkelijk bevel niet alleen gelijkheid
eischte, maar zelfs den voorrang aan den gezant van Frankrijk betwistte. Hierop
antwoordde ik hem, dat men een schikking zal overwegen, hetgeen juist was wat hij
verlangde2).
Nadat Bergheyck vertrokken was, ben ik naar den bisschop van Straatsburg gegaan
om te bereiken, dat men gezamenlijk zou beraadslagen over de oplossing, en
overgaande tot de kwestie der onderhandelingen zeide hij mij, dat Temple zijn komst
had uitgesteld, omdat de markies van Castel-Rodrigo, voor hij het bevel tot
onderteekening van bedoelde minuut gegeven had, van de Engelschen en Hollanders
een gelijkluidende schriftelijke verklaring had geëischt, als die zij in Frankrijk gedaan
hadden voor de ratificatie van Spanje, waarmede dezelfde bijstand werd beloofd,
voor het geval, dat de Franschen het tractaat niet nauwkeurig en te goeder trouw
zouden uitvoeren. Hier-

1) De brief aan Bergheyck is gedagteekend 20 April 1668; nog op dienzelfden dag had Van
Beverningk de copie ervan reeds ontvangen met een koerier uit Brussel, zooals mij uit zijn
verslag bleek.
2) Het jaar tevoren hadden de Fransche en Spaansche gezant in Rome groote oneenigheid gehad
over den voorrang der karossen. (Nunziatura di Spagna, vol. 136, f. 17 vo.-21.)
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tegen hadden deze afgevaardigden eenig bezwaar gemaakt, daar dit niet uidrukkelijk
in hun instructie stond, maar nadat zij onder elkander beraadslaagd hadden, oordeelden
zij, dat het er virtualiter in stond, en hiermede stelden zij den markies tevreden, hem
de ratificatie belovend, die uit Den Haag reeds gekomen is en uit Engeland niet lang
op zich zal laten wachten, daar dit redelijk is1).
+
Maandagmorgen kwam Straatsburg bij mij, en wij spraken over de manier van
onderteekenen en andere zaken, betrekking hebbend op het ceremonieel, om alle +(23 April)
gezanten tevreden te stellen op het punt van de onderlinge gelijkheid, zonder de
precedenties in gevaar te brengen. Mgr. de bisschop stelde het voor als een zaak,
waartegen geen bezwaren waren, dat de Engelsche gezant en die van Holland in mijn
huis zouden komen om bij de onderteekening tegenwoordig te zijn, wat ik tegensprak
met de gedachte er met Colbert over te spreken. Dienzelfden middag werd er niet
onderhandeld, omdat de gezant van Frankrijk zijn plechtigen intocht hield.
+
Dinsdagmorgen bezocht ik Bergheyck om hem tot spoed aan te zetten of liever,
+
opdat men de nalatigheid niet aan mij zou toeschrijven. Hij zeide mij, dat hij 's
(24 April)
avonds tevoren met den postkoerier een brief van den markies had ontvangen,
gedateerd 19 April, en het is deze, waarover gesproken wordt in de copie van den
brief van den 20en, waarvan de baron het origineel nog niet ontvangen heeft. Hierin
zegt de markies, dat de vertraging in de onderteekening niet aan hem toegeschreven
moet worden, maar aan de Engel-

1) Ook hier was de bisschop niet goed ingelicht: reeds op 16 April hadden de Staten Generaal
deze Acte van garantie of ‘Securiteyt’ toegestaan. Burgersdijck en Van der Togt twijfelden
echter of het op het oogenblik nog wel opportuun was van de hun verleende volmacht gebruik
te maken. De redenen, waarom de garantie was gevraagd, bestonden immers niet meer:
Frankrijk had den wapenstilstand toegestaan en Colbert had opdracht onverwijld het
vredesverdrag te teekenen. Toch stonden ze de ‘asseurantie’ toe, omdat de markies van
Castel-Rodrigo reeds wist, dat de Staten Generaal hen daartoe geautoriseerd hadden, Temple
er sterk voor pleitte en vooral omdat zij ‘haer arbitrium niet konden doen gelden over haer
Hoogh. Mog. positive bevelen.’ (Aitzema, l.c., 814.)
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schen en Hollanders, die hem de acte van garantie niet in den voorgeschreven vorm
ter hand stelden, zooals zij beloofd hadden; en Bergheyck voegde hier aan toe, dat
dienzelfden morgen de gezant van Holland hem gezegd had, dat de markies ze nu
in handen had en men daarom berekende, dat Temple daags te voren vertrokken was,
d.w.z. den 23en en men denkt, dat deze het bevel medebrengt voor den baron, om
zonder meer te teekenen.
Dienzelfden dag was ik 's middags bij den gezant van Frankrijk om hem op de
hoogte te stellen van de pressie, opnieuw op Bergheyck uitgeoefend, en van de
verontschuldigingen, die de markies aanvoerde; daarenboven, dat het mij toescheen,
dat hij de Engelschen en Hollanders van weinig oprechtheid bleef verdenken.
Bovendien verzocht ik hem er voor te zorgen, volgens het mij medegedeelde goede
voornemen, dat geen ketters zich zouden mengen in de bemiddeling van den Paus,
maar dat hij eerder meerdere instrumenten gereed zou maken. Dit deed ik, omdat
iemand, die in zijn eigen belang de eer der Hollanders wenschte te bevorderen, mij
had gezegd, dat ook deze gezanten in mijn huis zouden komen om bij de
onderteekening tegenwoordig te zijn1).
Z.E. deed mij de toezegging, dat men in deze zaak aan den Paus alle voldoening
zou geven, omdat Zijne Allerchristelijkste Majesteit niet in het minst tekort wilde
doen aan den eerbied, den Heiligen Stoel verschuldigd.
Denzelfden dag zag ik den bisschop van Straatsburg en ik gaf hem te verstaan,
dat, naar het mij toescheen, de gezant van Frankrijk de bedoelingen der Engelschen
en Hollanders wantrouwde, en ik verzocht hem daarnaar een nader onderzoek in te
stellen, hetgeen hij mij beloofde, ofschoon hij meende, dat er niets te vreezen was2).
+
Woensdagmorgen was Bergheyck bij mij, alleen om een tegenbezoek te brengen,
zonder dat er een gesprek volgde over het onderwerp, tenzij geheel in het algemeen, +(25 April)
van mijn kant door tot haast aan te zetten en van zijn kant

1) De nuntius noemt hier niet den naam van den bisschop van Straatsburg, toch wist Colbert
heel goed, wien hij bedoelde.
2) Over het wantrouwen van Colbert ten opzichte van de Hollanders, zie Mignet, II, 635, 636.
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door als verdediging aan te voeren, dat hij nog geen bevelen had.
Na den middag kwam de gezant van Frankrijk met hetzelfde doel en zeide, dat
Bergheyck een koerier uit Brussel ontvangen had, naar hij van den bisschop van
Straatsburg vernomen had. Hij drong er opnieuw op aan, dat men zou komen tot de
onderteekening van het tractaat, en ik versterkte hem in zijn voornemen om het te
doen zonder tusschenkomst van de ketters, en hem polsend betreffende de bedoelingen
der Hollanders, bevond ik, dat de verdenkingen, die ik den vorigen dag in Z.E.
gemeend had te ontdekken, meer betrekking hadden op de Engelschen dan op de
Hollanders, daar hij veronderstelde dat de eersten in werkelijkheid den vrede niet
wilden1).
Na het vertrek van den gezant van Frankrijk zond ik kanunnik Sesti naar den
bisschop van Straatsburg, om te vernemen, hoe hij te weten was gekomen, dat de
baron andere zendingen had ontvangen en of hij misschien een of andere bijzonderheid
er van wist. Z.D.H. antwoordde, dat hij van Bergheyck de aankomst van den koerier
vernomen had, maar dat deze hem niets medegedeeld had over den inhoud, daar de
brieven nog niet ontcijferd waren.
+
Donderdagmorgen kwam diezelfde Bergheyck bij mij, om mij verslag te geven
van den aangekomen koerier, en daarna zeide hij, dat hij wel eenige bedenkingen +(26 April)
zou willen maken betreffende de minuut, die uit Frankrijk gekomen was; en
overdrijvend den weinigen eerbied, dien men in Frankrijk getoond had ten opzichte
van den Paus door een vredestractaat op te stellen samen met de ketters, en dat zij
om hun onrecht te bekrachtigen en niet uit eerbied voor den Heiligen Stoel den naam
van Z.H. erin vermeld zouden hebben, kwam hij weer terug op het woord ‘demeurer
saisis’. Vervolgens ging hij over tot artikel 8 van het Fransche plan en artikel 9 van
hetgeen hier opgesteld

1) Ook Burgersdijck en Van der Togt vertrouwden Temple niet. In Maart 1668 hadden zij aan
De Witt geschreven, dat zij vermoedden: ‘dat Temple den handel zogt te rekken, om de
Staaten, of alleen, of nevens Groot-Britanje, in te wikkelen in eenen oorlog met Frankrijk’,
en op 17 April meldden zij, dat Castel-Rodrigo, ‘geholpen door Temple, met welk inzigt,
blijkt niet klaar, bleef uitstellen en aarzelen.’ (Wagenaar, XIII, 322, 328.)
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was, waarin aan iedere partij het behoud wordt toegezegd van de rechten door den
vrede der Pyreneeën verkregen, behalve de laatste veranderingen en wat betreft
Portugal. nu de vrede tot stand gekomen is, aanvoerend, dat in het eerste gedeelte
van dit artikel een deurtje open bleef voor nieuwe strubbelingen en in het tweede
gedeelte, namelijk de kwestie van Portugal, Frankrijk de vrijheid kreeg met dat land
een bondgenootschap te sluiten en dat de bisschop van Straatsburg en andere Duitsche
vorsten dit artikel niet goedkeurden1). Ik antwoordde: 1o. wat betreft den eerbied ten
opzichte van den Paus, dat daaraan zeer goed voldaan was, wijl het plan naar hier
gezonden was aan den gezant van Frankrijk, om het aan mij eerder dan aan wie ook
mede te deelen en het zoodoende door mij aan hem ter hand gesteld was, en dat hij2)
verklaarde bereid te zijn het te onderteekenen in mijn bijzijn, zonder dat de Engelschen
en Hollanders er bij tegenwoordig waren, zich het recht voorbehoudend nog een
andere minuut afzonderlijk met hen te teekenen; maar, dat ik, als er iets zou ontbreken,
het bevel had, alles over het hoofd te zien wat geen belang had, opdat de vrede toch
maar gesloten zou worden; en dat ik het daarom niet kwalijk heb genomen, dat de
markies van Castel-Rodrigo mij noch rechtstreeks noch onrechtstreeks - door zijn
bemiddeling - medegedeeld had, wat de buitengewone koerier gebracht had en wat
nog erger is, het aan den gezant van Engeland voorbehouden om hem de bevelen te
brengen. Hierop haalde hij zijn schouders op.
2o. Wat betreft het woord ‘demeurer saisis’ antwoordde ik hem, wat ik hem Zondag
reeds gezegd had en
3o. Betreffende Portugal antwoordde ik, dat er niets onredelijks in lag, dat ieder
vrij bleef een verbond te sluiten met wie hij wilde, en betreffende het gevoelen der
Duitsche vorsten zeide ik, dat ik zou spreken met den bisschop van Straatsburg om
de reden ervan te vernemen.

1) Deze opwerping vinden wij terug in het geschrift, dat van Spaansche zijde gepubliceerd
werd: ‘Annotationes circa Proiectum Pacis a Domino de Lionne compilato.’ Bij Aitzema,
l.c. 791. Ook Paus Clemens en Van Beuningen waren dezelfde meening toegedaan. (Zie
hierboven bl. 75 en D'Estrades, o.c., t. VI, p. 70.)
2) Colbert.
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Tot besluit deelde ik hem mede, dat de gezant van Frankrijk verklaarde, dat in het
wezen van het verdrag niets kon veranderd worden1), en dat hij daarom die
moeilijkheden niet naar voren moest brengen, die men niet kon blijven opwerpen
zonder gevaar van nog grooter nadeel voor Zijne Katholieke Majesteit.
Ik zag niet, dat hij verrast was over deze antwoorden, integendeel, ik besloot er
uit, dat niets van hetgeen hij te berde gebracht had, de onderteekening van het tractaat
kon verhinderen, daar hij niet wilde dat ik de bovengenoemde moeilijkheden aan
iemand zou mededeelen, tenzij die in verband met artikel 8 en 9 aan den bisschop
van Straatsburg, naar wien ik terstond een bode zond, maar Z.D.H. wilde bij mij
komen.
Wij spraken breedvoerig over de moeilijkheden van dit artikel en ik bemerkte, dat
òf baron van Bergheyck den bisschop niet goed begrepen had, òf dat ik hem niet
goed begrepen had, want de bisschop van Straatsburg had noch in zijn naam noch
in dien van het Rijk ooit eenige moeilijkheid hieromtrent gemaakt, maar had alleen
iets gezegd betreffende artikel 4 van het Fransche plan, waarin men weggelaten had,
hetgeen artikel 4 van het plan, dat hier was opgesteld, inhield over het erkennen als
afhankelijk van het Rijk - - voorzoover er reden voor was - - van de plaatsen, die de
Franschen hadden veroverd2), hetgeen in het Fransche plan weggelaten was, omdat
de Hollanders vreesden, dat dit moeilijkheden kon veroorzaken, en het om het Rijk
tevreden te stellen voldoende was, dat te Regensburg terstond na het teekenen van
den vrede, dit door een of anderen Franschen minister werd erkend, zooals zij
trouwens overeengekomen waren te doen3), en wat ook door Spanje niet verhinderd
kan

1) Gebonden als hij was aan zijn instructie, zie boven bl. 96.
2) Die immers deel uitmaakten van den Bourgondischen Kreits en als zoodanig tot het Duitsche
Rijk behoorden. Zie hierover de studie van Fr. Meinecke, Der Regensburger Reichstag und
der Devolutionskrieg. (Hist. Zitschr., Bd. 60 (1888).)
3) Gravel, de Fransche gezant bij den Duitschen Rijksdag, had reeds opdracht een dergelijke
verklaring op den Rijksdag te Regensburg af te leggen. (Mignet, II, 636.)
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worden. Hieruit maakten wij op, dat de Spanjaarden voor de wijziging van dit ontwerp
de belangstelling wilden wekken van alle bemiddelaars: die van Z.H. onder
voorwendsel van meerderen eerbied, en die van het Rijk onder voorwendsel, dat de
veroveringen van het Rijk afhankelijk zijn.
Wij kwamen echter overeen, beiden zoo tot Bergheyck te spreken, dat hij kon
merken, dat niets anders een onzer bewoog dan het verlangen naar een spoedigen
vrede, en dienzelfden morgen nog zou hij in deze termen spreken met Bergheyck,
als hij zich samen met hem aan tafel zou bevinden bij de gravin van Eghelin1), en dat
hij, indien hij kon, denzelfden dag mij zou komen mededeelen, wat hij er uit had
opgemaakt.
Dien dag kwam hij echter niet vanwege het feest bij den gezant van Frankrijk.
Daarom ging ik vanmorgen+ - - d.w.z. Vrijdag - - naar Z.D.H. en bevond, dat
Bergheyck met hem gesproken had in dezelfde termen als met mij en hij hem op +(27 April)
dezelfde wijze had geantwoord. In ieder geval achtte ik het dienstig, dat wij elkander
bij hem troffen, wat mij aanstond om mij te verzekeren, dat hem geen andere hoop
gegeven was, dan die welke mijne oprechtheid mij veroorloofde in een hopeloos
geval. Ik heb derhalve afgesproken er vandaag na het verzenden der post heen te
gaan en dat hij er onverwacht komen zal.
Dit is het verloop der gebeurtenissen van deze week, dat ons de klaarblijkelijke
hoop laat, het tractaat binnen weinige dagen onderteekend te zien, ook omdat de
bisschop van Straatsburg heeft vernomen, dat, wanneer Temple dezen avond komt,
en de brieven van den markies van Castel-Rodrigo in den vorm, waarin ze verwacht
worden, medebrengt, de vrede onderteekend zal worden, zoodra aan Bergheyck de
hoop zal ontnomen zijn om veranderingen aan te brengen in de te Parijs gemaakte
minuut. Dit zal vanavond geschieden gezamenlijk door alle bemiddelaars en ik hoop,
dat dit zal plaats hebben in den meest eervollen vorm voor Zijne Heiligheid, al hebben
hierin de legers van het verbond meer aandeel gehad dan de liefde-

1) Bergheyck woonde tijdens zijn verblijf te Aken in het paleis van den graaf van Eghelin.
(Nunz. di Colonia, vol. 42, f. 51.)
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volle vertoogen van de nuntii in naam van Zijne Heiligheid gehouden.
(Arch. Vat., Nunz. di Colonia, vol. 42, f. 267-276vo.)
Aken, 27 April 1668.

IV.
In vervolg op het geschreven dagboek breng ik eerbiedig ter kennis van U.E., dat ik
na het verzenden van de+ post Vrijdag 27 dezer naar den Baron van Bergheyck ben
gegaan, waar zich, volgens afspraak, ook de bisschop van Straatsburg vervoegde, +(27 April)
en de baron hield een lange rede over de gebreken in het Fransche voorstel, zoowel
wat den vorm, den inhoud als de gevolgen betreft1).
Voor wat den vorm betreft: omdat het ontwerp opgesteld is zonder de medewerking
van den Paus, die de eerste bemiddelaar was, zonder die van de vorsten van het Rijk
en wat nog meer is, zonder de tusschenkomst van de partijen.
Wat den inhoud betreft: omdat het plan verder gaat dan het aangenomen alternatief;
terwijl zij hierin alleen vroegen, wat er met de wapenen veroverd is in den afgeloopen
veldtocht, sloot men bij dit voorstel ook in Binche, Ath, Armentières en Charleroi,
die door hen werden verlaten, doch niet door de Fransche wapens veroverd2).
Wat de gevolgen betreft: dat dit tractaat eerder den vorm zou hebben van een
wapenstilstand dan van een vrede, wijl volgens art. 8 ieder zijn aanspraken behoudt

1) Vergelijk het hierboven geciteerde geschrift ‘Annotationes’: ‘In forma quidem, quia non
Parisiis sed Aquisgrani; non per clandestinam negotiationem, sed publicam; non ad solum
dictamen partis adversae, sed ex condicto et communi partium consensu ac foederatorum
eorumque quorum interest interventione, debuit efformari.’
2) Castel-Rodrigo maakte het in Brussel den gedeputeerden van de Republiek met dezelfde
futiliteiten lastig. (Brief van Burgersdijck en Van der Togt aan Van Beverningk, 16 April
1668. Legatie-Archief, No. 885. Bijlage No. 19.) De Hollandsche gezanten noemen ze
‘bagatellen’.
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met betrekking tot den vrede van de Pyreneeën, wat een soort van concessie zou zijn
ten opzichte van Frankrijk, en hier sprak hij met overdrijving over de plannen der
Hollanders, die slechts den oorlog van hun eigen grenzen wilden verwijderen, doch
overigens er zich over verheugen zouden, indien de vorsten elders den oorlog zouden
voeren; dat de waarborg van de Engelschen van geen waarde was, daar dit Rijk
weinig zeker is van zich zelf; die van de Hollanders, daar het waarschijnlijk was, dat
zij met het opgroeien van den Prins van Oranje in oneenigheid zouden geraden1) en
wat de waarborg van het Rijk betreft, welke de voornaamste zou zijn, deze legt geen
gewicht in de schaal, daar men afhangt van een Rijksdag, steeds lang van
beraadslaging maar gering in besluit, en tenslotte sprak hij met veel overdrijving
over de oneer, zoowel Frankrijk als Spanje aangedaan door de Hollanders, door aan
twee zoo groote koningen de wet te stellen en Z.H. en al de prinsen van het Rijk te
verplichten hun bepalingen te onderteekenen.
Ik antwoordde na de gewone inleiding, waarin ik hem lof bracht voor het talent
en het doorzicht, die uitschitterden in een zoo welsprekende rede, dat het talmen van
het Hof van Spanje om toe te stemmen in dit Congres, Zijne Katholieke Majesteit
in zulk een situatie gebracht had, dat hij geen betere voorwaarden kon bedingen, en
wat de bemiddelaars betreft, dat zij den raad moesten geven, eerder het grootere
kwaad te vluchten dan het goede te zoeken, en daarom de Spanjaarden voor alles
moesten overwegen, of zij in staat van verdediging waren, omdat, wanneer zij dat
niet waren, het geen zin had besprekingen te openen over zijn wijze opmerkingen;
dat anderszins Z.H., hoewel hij allervurigst verlangde den vrede te zien heerschen
tusschen de katholieken omwille van de voordeelen, die de vrede zou hebben voor
den godsdienst2),

1) Reeds vroeger had de nuntius naar Rome geschreven over de oneenigheid, die zich in de
Republiek begon te openbaren. (Zie o.a. Nunz. di Colonia, vol. 41, f. 183vo.)
2) Twee belangen stonden vooraf op het spel: 1o. de verdediging van Candia tegen de Turken
door de vereenigde Fransch-Spaansche legers; 2o. de beëindiging van den oorlog zou
voorkomen, dat het pandverdrag tusschen Spanje en de Republiek tot stand kwam, waardoor
streken met een katholieke bevolking aan ketters in pand zouden gegeven worden.
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het toch zijn bedoeling niet was, een van de partijen te verplichten tot iets, dat haar
ondergang zou beteekenen, maar alleen tot een wederzijdsche inschikkelijkheid, door
een deel van eigen rechten af te staan terwille van het algemeen welzijn; en te dien
einde was hij bereid, niet zoo scherp te letten op een nutteloos decorum; dat het mij
nochtans niet toescheen, dat men te kort geschoten was, omdat, wat in Frankrijk
gedaan was, een preliminair was om de Hollanders te overtuigen, dat bij rechtvaardige
voorwaarden Frankrijk den vrede niet zou weigeren en tot voldoening derzelven had
De Lionne die artikelen onderteekend, welke zij redelijk geoordeeld hadden.
Overigens was de heele zaak naar hier verlegd, zooals hij trouwens wist, daar hij het
ontwerp uit mijn handen ontvangen had.
Wat nu den inhoud aangaat: indien zij meenden den vrede tot onderwerp van
bespreking te kunnen maken, oordeelend dat de kansen op winst en verlies gelijk
waren, ik niet weiger mijn allerbeste diensten aan te bieden, en dat ik om die nuttiger
en vlugger te maken, zonder in replieken te verdwalen, wenschte te weten, wat ik
tot bescheid moest geven, in geval mij geantwoord werd, dat zij bedoelden de plaatsen,
die door hem werden aangeduid als gewapenderhand genomen, terwijl in het
alternatief niet nader werd aangegeven, of zij genomen moesten zijn met tegenstand
of zonder, waarom zij als zoodanig beschouwden plaatsen, in bezit genomen door
het gevangennemen van den commandant, zooals Armentières, en door het beleggen
met een garnizoen zooals Charleroi; dat, tezelfder tijd, dat ik mij aanbood,
overeenkomstig de verplichting van mijn functie, eenige wijziging voor te stellen,
het noodzakelijk was, dat ik hem zeide, dat Colbert mij herhaaldelijk verklaard had,
dat hij niet wilde hooren van een voorstel tot wijziging in eenig essentieel punt van
het voorgestelde ontwerp, en dat men niet kon hopen, dat het verkregen werd,
aangezien volgens zijn eigen meening deze vrede, ook wat de Franschen betreft, het
gevolg was van de vrees voor de Hollanders; en daar die nu weggenomen was door
de erkenning van de redelijkheid der voorwaarden, was er niets meer te hopen.
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Wat de gevolgen aangaat, in verband met het zich voorbehouden van de aanspraken
in art. 8, scheen het mij toe, dat dit voor hen voordeelig was, daar men kon hopen,
dat het geval zich niet zou voordoen en dat, zoo zij toch verlangden, dat een of ander
voorgesteld zou worden, het beter was dit later te doen, als na het tot stand komen
van den vrede, zij niet konden gedwongen worden tot voorwaarden, die harder waren
dan zij zelf passend oordeelden.
Wat de waarborg betreft, dat ik meende, dat de Vorsten van het Rijk allerbest
gestemd waren, en dat ik mij beriep op hetgeen de bisschop van Straatsburg, hier
tegenwoordig, er over gezegd had; en wat de overdrijving van de schande aangaat,
dat de Hollanders twee zoo groote koningen dwongen, dat dit een gedachte was, die
de markies van Castel-Rodrigo kon vinden in mijn brieven, toen ik hem aanzette tot
de spoedige zending van den gezant naar Aken. De bisschop van Straatsburg
bevestigde mijn rede, en voegde er aan toe, dat men niet kon zeggen, dat bij degenen,
die het tractaat te Parijs hadden opgesteld, niemand was geweest vanwege Zijne
Koninklijke Majesteit, want de markies van Castel-Rodrigo had de belangen van
Zijne Majesteit overgegeven in de handen van de Hollanders, met uitsluiting van
alle anderen; en wat de waarborg betrof, zeide hij, dat er niets te vreezen was, omdat
het voor het Rijk zelf van belang was, dat deze vrede behouden bleef.
Zij besloten deze conferentie, zeggend, dat zij morgen zouden zien, wat Temple
zou medebrengen en dat Bergheyck terstond na met hem gesproken te hebben, mij
alles zou komen mededeelen.
+
's Zaterdags tegen den middag zond de neef van den keurvorst van Mainz1) mij
een lakei, om de audiëntie voor den namiddag vast te stellen en hij liet mij zeggen, +(28 April)
dat men dien dag den vrede zou onderteekenen. Dit schijnbaar goede nieuws ontstelde
mij, daar ik vreesde voor een onvoorbereide gebeurtenis zonder mijn bijzijn, die
weinig eervol zou zijn voor den Paus en daarom nam ik mijn toevlucht tot de zending
van kanunnik Sesti naar den ge-

1) Von Schönborn, neef van den keurvorst van Mainz, en diens gezant op het Congres te Keulen.
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zant van Frankrijk en liet hem zeggen, dat mij dit goede nieuws geworden was, maar
dat het mij niet verheugd had, omdat het niet gekomen was langs de wegen, waarlangs
het had moeten komen, en dat ik derhalve, of wel niet kon aannemen dat het waar
was, ofwel er aan moest twijfelen, of men voor Z.H. den noodigen eerbied zou
hebben, op welk punt ik nochtans gansch vertrouwde op de herhaalde beloften van
Z.E., die mij zoo dikwijls verzekerd had, dat men in niets te kort zou schieten.
Hij antwoordde, dat wat hem betrof, hij altijd bereid was, maar dat hij nog niet
wist, wat Temple medegebracht had, naar wien hij zich juist wilde begeven; dat ik,
wat Z.H. betreft, gerust mocht zijn, want aan hem zou alle voldoening geschonken
worden; en hij voegde er aan toe, dat de gezant van Brandenburg1) op het punt stond
naar hier te komen en dat hij meende, dat ik zou kunnen toelaten, dat deze teekende
en met mij bij de onderteekening van het tractaat zou tegenwoordig zijn, omdat de
Rijksvorsten, met wie hij moest loopen, vanwege de precedenties niet samen konden
zijn met de Hollanders2). De kanunnik kon hierop echter niet antwoorden, omdat hij
niet wist, wat mijn meening hierover was.
Vandaag was de neef van den keurvorst van Mainz bij mij, maar ik bevond, dat
het bericht, door hem mij medegedeeld, ongegrond was, en hij was er als het ware
beschaamd over. Een weinig later kwam de gezant van Frankrijk, zeer op 't
onverwachts, en zeide mij, dat Temple hem medegedeeld had, dat hij het bevel om
te teekenen aan Bergheyck had overhandigd, doch dat vooraf de markies van
Castel-Rodrigo had gewild, dat men iets zou veranderen van art. 8, en dat hij hem
geantwoord had, dat hij van Frankrijk uitdrukkelijke bevelen had, zulks niet te doen,
zooveel te meer daar, om tijd te winnen, dezelfde artikelen, die hier gezonden waren,
ook reeds naar Spanje waren gezonden. Voor deze zou de ratificatie komen, en dus
tevergeefs,

1) Gottfried van Jena.
2) Bij den plechtigen intocht van Colbert had Van Beverningk nochtans de precedentie opgeëischt
voor de Republiek; hoewel hij hierover eenige oneenigheid had gehad met den bisschop van
Straatsburg, was het hem toch gelukt zijn koets onmiddellijk achter die van den nuntius te
doen plaats nemen. (Basnage, 26.)
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als zij hier gewijzigd zouden zijn; dat, indien men er nog iets wilde bijvoegen over
het uitwisselen der gevangenen en den wapenstilstand, hij dat doen zou in een apart
geschrift, onder voorbehoud van de ratificatie1).
Ik antwoordde hem, dat ik vandaag niet uitga, opdat de dienaar, die mij het bezoek
zou aankondigen van Bergheyck, die zich verplicht had bij mij te komen, na gesproken
te hebben met Temple, mij niet zou afwezig vinden, en dat, als deze voor 7 uur niet
gekomen zou zijn, ik iemand naar hem zou zenden, om de audiëntie vast te stellen
voor den volgenden morgen.
Van de vredesonderhandelingen ging ik over op een feit, dat er invloed op heeft,
hem in naam van deze stad verzoekend te bewerken, dat de markies De Créqui zich
zou onthouden van den inval in het land van Limburg, dien hij, naar verteld werd,
op het punt stond te doen, en dit werd gevraagd, opdat de stad niet uitgehongerd zou
worden. Hij antwoordde mij, dat hij 's morgens op aandringen van den bisschop van
Straatsburg een koerier gezonden had naar De Lionne, en dat binnen weinige dagen
het antwoord zou komen en, naar hij verwachtte, een gunstig. Dit gaf mij den moed
hem dringend te verzoeken, ondertusschen een schrijven te richten aan markies De
Créqui2), hem verzoekend een week uitstel te verleenen, en hij beloofde het te doen,
zoodra hij weer thuis zou zijn.
Bergheyck kwam niet en ik zond den secretaris naar hem om de audiëntie vast te
stellen. Hij antwoordde, dat Temple ziek was, en dat hij hem derhalve niet over de
zaak gesproken had; dat hij er den volgenden morgen weer naar toe wilde gaan en
daarna bij mij zou komen. De secretaris antwoordde hem, dat het volstond, zoo hij
mij het uur opgaf, waarop hij bij Temple zou kunnen geweest zijn, en

1) ‘Le roi lui (Colbert) permit aussi de convenir de la manière qu'il l'estimerait à propos de
l'amnistie générale et de la liberté des prisonniers sans rançon. Sa majesté désirait
particulièrement le premier de ces deux articles pour sauver des Frans-Comtois des
persécutions qu'on leur préparerait sous prétexte d'un prétendu crime de trahison.’ (Mignet,
II, 642.)
2) François, marquis de Marins, chevalier de Créqui de Blanchefort (1624-1687) voerde in den
oorlog van 1667-1668 het Rijnleger aan.
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dat de gezant van Frankrijk dienzelfden dag bij mij geweest was om op spoed aan
te dringen, en dat deze 's morgens met Temple onderhandeld had.
Dit antwoord mishaagde mij des te meer, omdat ik bericht kreeg, dat Bergheyck
dienzelfden avond een koerier te paard gezonden had naar Brussel, en ik zond daarom+
+
's Zondagsmorgens reeds vroeg kanunnik Sesti naar Mgr. den bisschop van
(29 April)
Straatsburg, om hem het afzenden van den koerier te berichten en hem te vragen,
zich te willen beijveren om te weten te komen, waarom dit kon gebeurd zijn. Zijne
Doorluchtige Hoogwaardigheid zeide, dat hij niets wist, maar dat hij zou doen al wat
hij kon, en dat hij bij mij zou komen alvorens naar Bergheyck te gaan. Buitendien
begon ik nog op een andere wijze te werken in het huis van Temple, n.l. door
bemiddeling van mijn biechtvader, die een Engelschman is, met den graaf van
Stafford1), die een vriend is geworden van den gezant.
Dien morgen kwam - volgens afspraak - de bisschop van Straatsburg, doch dit
zijn bezoek bracht mij niet meer nieuws, zooals ik het evenmin te weten kon komen
van den biechtvader. Daarom begaf ik mij naar Bergheyck, en ik hield hem voor,
dat, terwijl de gezant van Frankrijk 's Zaterdagsmorgens een audiëntie gehad had bij
den Engelschman en met hem had onderhandeld, het als een uitvlucht zou beschouwd
worden, als hij voorwendde dien dag niet te hebben kunnen onderhandelen, omdat
deze

1) William Howard Viscount Stafford was een katholiek Engelsch edelman (1614-1680). Hij
verbleef geruimen tijd in de Z. Nederlanden. Of hij thans in Aken een bepaalde functie
vervulde is mij niet bekend. Opmerkenswaard is wel, wat iemand uit het gevolg van Temple
schreef: ‘My master upon his first interview with the Holland Ambassador, enquired of him
what intercourse had passed between him and the Pope's Nuncio; and finding that, after some
offices by third persons between them, it had stopped upon some difficulties without coming
to any visits or formal compliments; he spake to my Lord Stafford, when he made a visite
of himself to the Nuncio, to let him know in common conversation, that my Master, finding,
by what had passed between him and the Dutch Ambassador, that the same difficulties were
like to befal him, had omitted to give him any advice of his arrival, but to tell him, at the
same time, that he was very much a servant to the merits of the Cardinal Padrone, upon his
acquaintance with him at Brussels, and was very glad to hear of the continuance of his health
since his last recovery; and so that matter ended as I suppose; my Master having no instruction
in that point, and therefore desiring, as civilly as he could, to take this occasion of avoiding
farther commerce with him. (The Works of Sir William Temple, London, 1814, Vol. I, p.
415.)
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ziek was; en opdat hij niet aan mij zulke vermoedens zou toeschrijven, toonde ik
hem een brief, dien ik toen juist uit Den Haag ontving, waarin alles stond, wat ik het
best zou hebben kunnen zeggen om te doen inzien, dat men van Spaansche zijde
trachtte de beëindiging uit te stellen, wat, naar men verzekerde, de ergernis van allen
gaande maakte. Daarop antwoordde hij, dat het bevel, aan Temple gegeven, niet zoo
duidelijk was, dat hij te zijner rechtvaardiging niets anders meer noodig had1), en dat
hij derhalve den vorigen avond een edelman naar Brussel gezonden had, die
Dinsdagavond of Woensdagmorgen terug zou zijn, en dat dit geen uitstel was om te
kunnen weigeren. Ik antwoordde hem, dat ik dit, juist zooals het was, zou voorstellen
aan Colbert, maar dat het volk daarmede geen genoegen nam.
Dien dag na den eten was ik bij Colbert, die niet erg tevreden was over dit
antwoord, maar zeide, dat dit uitstel op rekening van de Spanjaarden kwam, en hij
toonde zich erg wantrouwig over de handelwijze van dien Engelschman. Ik sprak
over de opgeworpen kwestie betreffende de aanwezigheid van den gezant van
Brandenburg en deed hem inzien, dat het beter was, dat deze niet tegenwoordig zou
zijn in mijn huis, en hij beloofde, ofwel er voor te zorgen, dat van het Congres in
Keulen een deputatie zou gezonden worden uit naam van allen, ofwel dat zij een
derde document, voor hen bestemd, zouden teekenen, en bij deze gelegenheid
suggereerde ik hem, op advies van den

1) Van Beverningk schreef over deze kwestie aan de Staten Generaal op 30 April 1668: ‘Ick
en derve evenwel niet besluyten datter eenige quaetwilligheyt ofte eenig particulier dessein
met dese ongereetheyt is vermenght, maar geloove, dat het een becommeringhe is omtrent
expresse vorighe Instructien aen dewelcke met dese nieuwe orders niet genoegh en is
derogeert.’ (Legatie-Archief, No. 885.)

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

134
bisschop van Straatsburg, een oplossing, waardoor alle getwist over de precedenties
zou vermeden worden, wat door Z.E. niet goed gevonden werd, aanvoerend, dat na
de verklaring van Philips IV, in tegenwoordigheid van alle ministers der vorsten
gedaan, er geen reden bleef tot dit dispuut1); maar nog veel minder met Bergheyck,
die een plaatsvervanger was van den markies van Castel-Rodrigo, waarom ik vol
zorgen bleef over hetgeen men in deze aangelegenheid doen kon, waarover de gezant
met veel vuur gesproken had, en door bemiddeling van kanunnik Sesti deelde ik
daarom nog denzelfden avond deze moeilijkheid mede aan den bisschop van
Straatsburg, opdat men tijdens dit uitstel een oplossing zoude overwegen, en Zijne
Doorluchtige Hoogwaardigheid zeide, dat hij den volgenden morgen om 8 uur bij
mij zou komen.
+
Maandagmorgen kwam hij volgens afspraak, en zeide mij, dat de gezant van
+
Holland daags te voren bij Bergheyck geweest was, om in krachtige termen zijn
(30 April)
2)
ontevredenheid te uiten over dit uitstel en met klem te verklaren , dat hij, zoo hij
dien dag niet onderteekende, aan den gezant van Frankrijk een verklaring zou geven,
dat Z.E. uitstekend zijn taak had vervuld en dat men van den kant van Spanje te kort
schoot, en daarna zou hij vertrekken om in Den Haag mondeling verslag uit te brengen
over deze hardnekkigheid3); en Mgr. de bisschop van Straatsburg voegde er mij bij,
dat Colbert niet zonder meer het ontwerp uit Frankrijk gekomen kon teekenen, zonder
aandacht te schenken aan hetgeen Bergheyck van plan was te doen, en dat de gezanten
van Mainz en Munster4) zouden komen om tegenwoordig te zijn, zooals hierna zal
volgen.

1) In 1662 had de markies De Fuentes verklaard, dat de Spaansche gezanten geen aanspraak
meer zouden maken op het ius praecedentiae ten opzichte van den gezant van Frankrijk.
(Mignet, II, 638.)
2) Van Beverningk zelf schrijft in zijn ‘Verbael’, dat hij Bergheyck herhaaldelijk heeft
aangemaand eerst ‘in der minne’, dan ‘met vigeur ende ernst’.
3) Dit stemt overeen met hetgeen Van Beverningk in zijn ‘Verbael’ mededeelt.
4) De afgevaardigde van Mainz was Von Schönborn, die van Munster Schmysing.
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Op hetzelfde oogenblik verscheen, zonder aangekondigd te zijn, de gezant van
Frankrijk en hij zette uiteen, al wat de bisschop van Straatsburg mij gezegd had, en
drong er op aan, dat men de minuten zou lezen en collationeeren met degene, die hij
mij gegeven had, aangezien hij daarna wilde teekenen.
Dit onverwacht voorval bracht mij voor de moeilijke beslissing, wat ik in dit geval
zou moeten doen. Nochtans overwegend, dat het onderteekenen van de eene partij
zonder de andere geen nadeelige gevolgen kon hebben, en vreezend dat Z.E., door
mij geweigerd, naar den gezant van Holland zou gaan onderteekenen, en dat na
wederzijdsche onderteekening, die na weinige dagen zou plaats hebben, de vrede tot
stand gekomen zou zijn, zonder deelname van Z.H. en aldus de eer der bemiddeling
verloren zou gaan voor den Paus, nadat Z.H. zich daarvoor zooveel moeite gegeven
had, zond ik kanunnik Sesti naar Bergheyck om hem te verzoeken zijn koning niet
bloot te stellen aan de gevolgen, die zouden voortvloeien uit de verklaring der
Hollanders en om hem tevens duidelijk te maken, dat ik gedwongen was de
handteekening van Colbert aan te nemen, om te vermijden, dat men te kort zou doen
aan de eer, den Heiligen Stoel verschuldigd, of mij te maken tot iemand, die den
vrede vertraagt, in plaats van dien te bevorderen; dat hij daarom, indien hij alsnog
bereid was den vrede te teekenen, zou kunnen komen na het vertrek van den gezant
van Frankrijk, en tot dit doel zou ik de gezanten laten wachten; anders zou ik na het
vertrek van Z.E. bij hem komen om te hooren, wat hij mij te zeggen had. Aanvankelijk
vond de kanunnik hem niet, omdat hij in het paleis van Temple was, alhoewel zeer
in het geheim, om dezen slag te vermijden, voor zoover men heeft kunnen nagaan,
en toen men hem eindelijk gevonden had, zeide hij, dat hij gaarne naar mij zou komen
in tegenwoordigheid van die andere heeren, maar niet om reeds te onderteekenen.
Ondertusschen las dezelfde gezant het ontwerp, terwijl wij allen ons exemplaar
in handen hielden, daarna onderteekende hij, en plaats overgelaten hebbend voor de
onderteekening van Bergheyck, werd door den secretaris van Colbert aanteekening
gemaakt van onze tegenwoordigheid en door mij onderteekend, maar niet door de
anderen, om-
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dat dit moest geschieden in volgorde volgens hun precedenties.
Toen de gezant van Frankrijk vertrokken was, kwam die van Spanje en herhaalde
hetzelfde betoog, dat hij Vrijdags gehouden had, met nog dit erbij: dat hij aandrong,
dat aan Colbert zou worden voorgesteld een traktaat ex integro te maken van alle
voorstellen, die gedaan waren, en in het bijzonder, dat zou worden weggelaten de
concessie van die plaatsen, welke door hen verlaten waren, maar, naar hij zeide, niet
veroverd door de Franschen; en hij zeide, dat hij niet kon onderteekenen krachtens
het aan Temple gegeven bevel, omdat het niet de herroeping inhield van de bevelen
hem bij zijn vertrek gegeven: om vele voorstellen te doen alvorens tot de
onderteekening over te gaan.
Over het algemeen werd de verontschuldiging goed gevonden wat zijn persoon
betreft, maar aangaande de voorstellen, aan den gezant van Frankrijk te doen, werd
hem met klem van redenen door allen aangetoond, dat het onmogelijk was iets te
bekomen, aangezien degene, die Frankrijk vrees kon aanjagen, als redelijk had
toegestaan, al wat men geminuteerd had. In alle geval zeide ik hem, dat, daar hij deze
voldoening verlangde, wij ze hem niet konden weigeren, maar ik verklaarde, dat wij
niet konden blijven aandringen, zoo wij een weigering opliepen, en dat hij
ondertusschen door het afzenden van een nieuwen koerier den markies van
Castel-Rodrigo moest nopen aan zijn bezwaren tegemoet te komen, opdat hij spoedig
zou kunnen onderteekenen. Met dit antwoord was hij zeer tevreden.
De bisschop van Straatsburg en de gezanten van Munster en Mainz vertrokken,
daar Bergheyck bij mij wilde blijven, en hij verklaarde, hoe hij zich te mijnen opzichte
verplicht gevoelde, omdat ik de anderen gebracht had tot dit voorstel, en ik
antwoordde hem, dat ik mij verheugde dezen kleinen dienst aan Zijne Katholieke
Majesteit bewezen te hebben, maar dat ik wist, dat het toch nutteloos zou zijn, en
opnieuw verontschuldigde ik mij, dat ik mij gedwongen had gezien deze
onderteekening toe te laten met dezelfde redenen, die ik hem door mijn neef1) had

1) In verband met het medegedeelde op blz. 135 ben ik geneigd aan te nemen, dat deze neef en
kanunnik Sesti een en dezelfde persoon zijn.
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laten voorstellen en die door hem als voldoende aanvaard werden, en er werd
overeengekomen, dat mijn secretaris om 4 uur met de onderteekende copie naar zijn
huis zou gaan, om ze te collationeeren met die, welke hij liet maken, en waarin
volgens de gewoonte aan den koning van Spanje de precedentie zou worden gegeven.
Na den eten kwamen, volgens afspraak, Mgr. de bisschop van Straatsburg met de
twee andere gezanten, en zeiden, dat zij bereid waren mijn zienswijze te volgen,
maar dat zij oordeelden, dat dit nieuwe voorstel den vorm had van een protest,
waarvan misschien later de Spanjaarden een attestatie zouden vragen. Ik antwoordde
hun, dat de verplichting om dit voorstel over te brengen er een was, waaraan wij ons
beleefdheidshalve niet konden onttrekken, en dat ik terwille van Z.H. niet kon
weigeren aan elk der partijen die voldoeningen te schenken, welke mij mogelijk zijn,
zonder de tegenpartij te benadeelen; dat het mij niet toegeschenen had, dat het betoog
van Bergheyck den vorm had van een protest, maar eerder van een uiting van de
woede, die hij in zich voelde, dat zijn koning zooveel moest toegeven aan de
Hollanders, die zoo onbeleefd waren, en dat wij ons voorstel zouden moeten beperken
tot het verzoek alleen om vermindering der plaatsen, met weglating van alle andere
punten uit het betoog van Bergheyck; dat zoo zij van mij de erkenning eischten, dat
dit aandringen een protest was geweest, ik als mijn eerlijke meening zou antwoorden,
dat er bij mij geen protest ingediend was, en dat, zoo zij een protest wilden
aanteekenen, ik zou verklaren, dat men het protest moest aanteekenen bij hen, die
tegen hen van geweld gebruik gemaakt hadden, daar Z.H. noch zijn ministers hun
geweld aandeden. Ik verklaarde bovendien, dat ik hun in volle vrijheid liet, want,
hoewel Z.H. voor het algemeen welzijn den vrede allervurigst verlangde, en tot dat
doel de edelmoedigheid inriep van beide koningen, om voor de rust der wereld iets
van hun aanspraken prijs te geven, wilde hij niet hen verplichten tot iets, dat hun
ondergang zou zijn; en dat hij daarom zich geenszins gekwetst zou voelen door de
weigering, indien de vrede niet tot stand kon komen zonder aanmerkelijk verlies.
Dit antwoord beviel deze afgevaardigden wel en ze zeiden, dat zij hem in dezelfde
termen zouden antwoorden, en men ging terstond
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naar den gezant van Frankrijk en ik grondde mijn voorstel op de opvatting die iedereen
had van de billijkheid van Zijne Allerchristelijkste Majesteit, die, nadat hij zou weten,
dat deze verlaten plaatsen niet begrepen waren in het alternatief, er geen bezwaar
tegen zou hebben ze terug te geven, hoewel men zou kunnen meenen dat zij hem
afgestaan waren, daar zij later, misschien bij vergissing, in het ontwerp waren
opgenomen.
De gezant van Frankrijk antwoordde, dat hij er zich over verwonderde, dat, terwijl
hij het bericht verwachtte, dat Bergheyck onderteekend had, zooals hij beloofd had
aan den gezant van Holland, deze nu een voorstel liet doen, waardoor het grootste
deel van het traktaat verviel1), en wat betreft het al of niet opnemen van die plaatsen
in het alternatief, sprak hij dezelfde gedachte uit, die ik Vrijdag ll. voorgehouden
had aan Bergheyck en hij voegde er bij, dat hij des te meer verwonderd was over dit
voorstel, daar de gezant van Holland hem gezegd had, van Bergheyck de belofte te
hebben ontvangen, dat deze op zijn laatst Dinsdag zou onderteekenen2).
Met dit antwoord gingen wij naar den gezant van Spanje, die met klem ontkende,
dit ooit beloofd te hebben aan den gezant van Holland, maar alleen hem te hebben
verzekerd, dat Dinsdagavond of ten laatste Woensdagmorgen zijn edelman zou
terugkomen en dat hij daarna zou onderteekenen.
+
Dinsdagmorgen, op het middaguur kwam de bisschop van Straatsburg bij mij,
om mij te zeggen, dat de edelman van Bergheyck teruggekeerd was, en dat Colbert +(1 Mei)
slecht te spreken was over het voorstel, dat hem gedaan was, en hij stelde voor na
het sluiten van den vrede, hem te gaan bedanken, toonend te erkennen, dat hij boven
de anderen ijver getoond had. Mijn antwoord was, dat, zooals het hem vrij stond te
weigeren, het zoo ook onze plicht was, de

1) ‘M. Colbert traita cette proposistion de ridicule et comme ne méritant pas qu'on y répondit
sérieusement.’ (Mignet, II, 638.)
2) In het Verslag van Fransche zijde opgesteld vindt men dezelfde bewering. (Mignet, II, 637.)
In het Verbael van Van Beverningk is over een dergelijke belofte van Bergheyck niets te
vinden.
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voorstellen vanwege de andere partijen te allen tijde over te brengen, en dat het hem
voldoende moest zijn, dat wij geen aanleiding tot het voorstel hadden gegeven; dat,
wat betreft hem te bedanken voor zijn houding tijdens de onderhandelingen, ik dat
zou doen, omdat hij het verdiende, doch niet in vergelijkende termen, omdat noch
Z.H. noch zijn gezant openlijk den eenen boven den anderen mogen stellen, hoewel
uit het bereikte gevolg Z.H. zou kunnen opmaken, wie zijn dank het meest verdiende;
wat de terugkeer van den edelman betreft, dat ik dien dag naar Bergheyck zou gaan
om daarover te spreken.
Terwijl ik op het punt stond hem een boodschap te zenden, kwam mijn secretaris
terug, die in zijn huis was geweest om de copie van het document, door Colbert
geteekend, te collationeeren, en hij zeide mij, dat alles goed stond, maar dat Bergheyck
op denzelfden regel wilde teekenen, niettegenstaande men overeengekomen was,
dat in de eene copie de handteekening van Frankrijk eerst zou staan, en in de andere
die van Spanje en hij toegaf, dat ook bij het teekenen op denzelfden regel, er een
eerste en een tweede plaats bestond, en dat hij om de beurt op bovengenoemde wijze
deze plaatsen zou innemen. Daarom zag ik ervan af een boodschap aan Bergheyck
te zenden, maar wel aan den bisschop van Straatsburg, om van hem nadere
inlichtingen te krijgen omtrent deze geheimzinnige zaak en te weten welke
moeilijkheden men in deze zaak kon tegenkomen.
Bij het uitgaan van het huis kwam er een boodschap van Bergheyck, aan wien ik
antwoordde, dat hij mij kon verwachten; dat ik, na aan mijn verplichtingen, die ik
buitenshuis had, voldaan te hebben, bij Z.E. zou komen.
De bisschop van Straatsburg aanhoorde de moeilijkheid en zeide, dat strikt genomen
Bergheyck gelijk had, maar dat het Colbert toescheen, dat er een andere afspraak
bestond, en dat hij zich hierover verklaard had aan den neef van den keurvorst van
Mainz, wien Bergheyck er eerst over gesproken had, en dat hij daarom niet aanraadde,
dat ik thans naar Colbert zou gaan, maar liever naar Bergheyck, zeggend, dat hij
hierover later nog een onderhoud zou hebben, maar dat ik wilde weten, of hij zou
onderteekenen, wanneer deze moeilijkheid weggenomen was; en dat hij ondertusschen
door middel van den gezant
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van Frankrijk in Keulen1) zou trachten Colbert over te halen deze voldoening te
schenken, en dat hij bij de Jezuieten zou komen om het antwoord te brengen.
Bergheyck zei mij plotseling, dat hij meer zou doen dan hij beloofd had, en gaf
mij een brief van den markies van Castel-Rodrigo, waarvan ik een afschrift zend. Ik
las hem en zeide hem toen: Mijnheer, het slot van den brief is goed, want het zegt,
dat U.E. bevel heeft om te teekenen en dat de ratificatie van Zijne Katholieke Majesteit
in zijn handen is. Het ontbrak echter niet aan spotternijen, waarop ik heel goed en
afdoende zou kunnen antwoorden, maar daar ik terwille van het algemeen welzijn
zooveel zaken stilzwijgend was voorbijgegaan, wilde ik aan den brief slechts in
zooverre aandacht schenken, als hij iets goeds inhield en dat hij daarop zou
antwoorden. Hij sprak hierover breedvoerig en eindigde met te zeggen, dat hij het
wist maar niet mocht spreken, omdat het zijn overste was en dat hij te Brussel en in
Spanje zou bekend maken, hoe de genegenheid van Z.H. ten opzichte van Zijne
Katholieke Majesteit was gebleken uit het werk van zijn gezant, dat zonder resultaat
was gebleven wegens de tijdsomstandigheden. Daarna ging hij over tot de
moeilijkheid, 's morgens geopperd, betreffende het teekenen en zeide, dat hij op dit
punt nooit zou toegeven.
In het college van de Jezuieten bevonden we ons weldra in gezelschap van den
bisschop van Straatsburg, van wien ik te weten kwam, dat Gomont, de gezant van
Frankrijk, hem gezegd had, dat hij het niet geschikt vond, thans iemand naar Colbert
te zenden, omdat deze bezig was met de verzending van den gewonen koerier voor
Frankrijk, weshalve ik naar huis terug ging en Straatsburg naar Bergheyck om te
polsen, of er een oplossing was, waarmede hij accoord kon gaan; en hij zou mij
daarvan bericht zenden. Mgr. de bisschop bevond, dat er geen oplossing kon gevonden
worden en verwittigde mij daarvan direct en zeide mij, dat al de bemiddelaars, ook
de Engelschen en Hollanders, van hetzelfde gevoelen waren en dat het daarom noodig
was voor deze zaak op te komen, des te meer daar ik aan Colbert kon zeggen, dat hij
in het tractaat van

1) Gomont was de vertegenwoordiger van Frankrijk op het Congres te Keulen.
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Kleef1) zelf had willen teekenen op denzelfden regel als de gevolmachtigde van den
keizer.
Ik zond dan een boodschap aan Z.E., opdat hij mij zou laten weten, wanneer de
depêche verzonden was, en ondertusschen zond Mgr. de bisschop Gomont terug om
de zaak uiteen te zetten. Colbert aanhoorde mijn opmerking en antwoordde, dat hij
Bergheyck niet kon toelaten op denzelfden regel, omdat er geen gezant kan bestaan
zonder een koninklijke afvaardiging, en hij nam er genoegen mee, dat men niet
wederzijds zou teekenen, ontkennend dat hij ooit gezegd had, eenig exemplaar na
Bergheyck te zullen teekenen, waarover ik zoowel als Straatsburg verwonderd waren,
daar wij beiden van meening waren, dat Z.E. het gezegd had. Ik ging terstond terug
naar den bisschop van Straatsburg en vond hem, terwijl hij van het huis van Gomont
terugkwam met de twee andere gezanten van Mainz en Munster. Ik nam hen op in
mijn rijtuig en bracht hen naar zijn huis en legde hun uit, wat ik vernomen had van
Colbert, en wij besloten, dat ook zij een dergelijke opmerking aan Z.E. zouden maken
en er voor zouden zorgen, dat Bergheyck een koerier naar Brussel zond, om voor
zijn persoon de machtiging van de koningin te hebben, daar hij reeds verscheidene
malen gezegd had, dat deze bestond, en ten slotte te trachten hem er toe over te halen
om niet wederzijds te teekenen.
Bergheyck bleef bij zijn meening en zeide, dat hij een koerier zou zenden, maar
om niet in onmin te geraken met de Engelschen en Hollanders, zou hij door middel
van zijn secretaris het tractaat geteekend zenden, onder belofte onzerzijds het niet te
overhandigen voor den terugkeer van den koerier, om het te kunnen terugnemen, als
de markies van Castel-Rodrigo het niet goedkeurde. Ik zeide, dat deze zijn maatregel
vele moeilijkheden inhield.
1o. dat ik dit uitstel niet zou kunnen rechtvaardigen, temeer daar de onzekerheid
bestond of wij later niet dezelfde moeilijkheden zouden hebben;

1) Op de vredesonderhandelingen te Kleef (1666) was Colbert als gezant van Frankrijk
tegenwoordig. Frankrijk immers had ons in den oorlog tegen den bisschop van Munster,
waaraan deze vrede een einde maakte, bijgestaan met een aantal troepen, door de Republiek
gevraagd krachtens het verbond van 1662.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

142
en 2o. omdat het noodig was, dat hij persoonlijk in mijn huis kwam om te teekenen,
op dezelfde wijze als Colbert gedaan had.
Hij ontkende toen openlijk dit te kunnen doen, zeggend, dat hij uitdrukkelijk bevel
had van den markies, om mij het document geteekend te zenden, en ik gaf als mijn
meening te kennen, dat hij het niet moest doen, omdat ik het niet zou accepteeren,
en hier zeide ik, wat er vereischt was ten opzichte van den eerbied, den H. Vader
verschuldigd, en dat mijn bemoeiingen het niet hadden verdiend, een voor een de
zaken verhalend, die ik te zijnen voordeele had gedaan: door te bewerken dat hij met
de anderen op zulk een voet van gelijkheid werd behandeld als een koninklijk gezant
en door de andere katholieke bemiddelaars tot de gewenschte voorstellen over te
halen, en vele andere kleine zaken, die ik niet schrijf om het niet langer te maken
dan noodig is1). Ik verplichtte hem daarenboven te overwegen, dat, nog afgezien van
de slechte behandeling van Z.H., die duidelijk was, Colbert het stuk toch niet zou
accepteeren en zich over ons zou beklagen, omdat wij zijn onderteekening in minder
onderdanigen vorm zouden aanvaard hebben. De reden, waarom hij de onderteekening
niet zou accepteeren, die niet plaats greep in mijn tegenwoordigheid en die van de
anderen, was, dat hij geen enkele waarborg zou hebben, dat deze handteekening de
zijne was en dat wij, hem niet ziende onderteekenen, het ook niet konden bevestigen.
Ik deed daarom alle moeite hem er toe te brengen, dat hij iemand naar Brussel zou
zenden, wat hij mij niet zeker wilde beloven, en hij liet mij merken, dat deze dwaze
handelingen van den markies kwamen.
+
Woensdagmorgen voor 7 uur zond ik kanunnik Sesti naar Straatsburg om hem
+
te zeggen, hoe ik gehandeld had met Bergheyck en dat het noodig was hem te
(2 Mei)
spreken, met de bedoeling hem te insinueeren, dat hij zou trachten te weten te komen
in welken vorm Bergheyck deze

1) Als de nuntius te Madrid na het sluiten van den vrede bij het Spaansche hof een protest moet
indienen tegen de onwaardige houding van Castel-Rodrigo, zal ook hij wijzen op de vele en
uitnemende diensten welke de pauselijke diplomatie aan de Spanjaarden in geheel deze
aangelegenheid heeft bewezen. (Nunz. di Spagna, vol. 136, f. 58-59.)
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handteekening wilde zetten, zonder dat ik hem nochtans mededeelde, wat hieromtrent
den vorigen avond met hem gebeurd was. Het scheen mij immers toe, dat het een
schande zou zijn, als men vernam, dat de Spanjaarden tegenover Z.H. zulke gevoelens
koesterden, en alvorens in deze zaak verder te gaan, wilde ik zijn meening kennen
over het passende en de doelmatigheid van mijn plan, en hierin ook deze vorsten
betrekken.
Straatsburg antwoordde, dat hij juist op dit oogenblik bij mij wilde komen, zooals
nu volgt. In deze samenkomst werden wij het er over eens, dat het noodig was, dat
Bergheyck de koninklijke machtiging voor zijn persoon had, ofwel dat men zich
tevreden moest stellen met een niet wederzijdsche onderteekening. Wat betreft de
onderteekening in mijn tegenwoordigheid, zeide hij, dat er daarover geen twijfel
mogelijk was, daar men niet anders kon handelen, én omdat Colbert zoo gedaan had,
én om te kunnen getuigen van deze onderteekening. Ik wilde in elk geval hem er toe
aanzetten dienaangaande een wenk te geven aan Bergheyck en ik nam als motief de
lichtgeraaktheid van den markies. Mgr. de bisschop bevond geheel tegen zijn
verwachting, dat het besluit van Bergheyck, om door zijn secretaris het document
geteekend te willen zenden en zijn eisch om de gewone vormen te onderhouden in
het teekenen op den zelfden regel, zonder in een anderen vorm de handteekening
van Colbert te willen accepteeren, naar Bergheyck verzekerde, genomen was op
strikt bevel van den markies. Wij kwamen overeen, dat hij bij mij zou komen met
de gezanten van Mainz en Munster, zooals nu volgt, terwijl de gezant van Spanje
verwittigd werd.
Toen kwamen de Duitschers en alvorens de trappen op te gaan, maakte ik hun
duidelijk dat, aangezien Z.E. bij zijn meening bleef betreffende het naar mij zenden
van het geteekende document en dreigde, in geval van weigering, het aan de
Engelschen of aan de Hollanders te geven, het noodig was, daar wij allen er hetzelfde
belang bij hadden, voor wij naar boven gingen vast te stellen, wat men moest doen,
en naar mijn meening was dit, te weten te komen wat de bedoeling der Hollanders
was en ook, of Colbert er zich door beleedigd zou toonen, ofwel dat hij het van mij
zou aannemen. Met dit doel werd die van Munster
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naar Gomont gezonden om het een en ander te vernemen, en wij gingen naar boven.
De bisschop van Straatsburg begon zijn betoog met ons te overtuigen, dat de beide
wijzen van onderteekenen gelijk waren, en ik stelde de moeilijkheid voor, die men
opwierp, over de plaats waar men te teekenen had, en na veel geredeneer zeide
Bergheyck, dat wat het teekenen betrof op denzelfden regel of daarna, hij zich
daarover aan God zou aanbevelen, tot welk doel hij direct de mis zou gaan bijwonen;
maar wat betrof het teekenen in mijn tegenwoordigheid, dat, wanneer ik niet van
plan was, met dit doel naar zijn huis te gaan, het onnoodig was daarover te redetwisten,
waaruit ik met zooveel te meer reden het vermoeden kreeg, dat hij de verzekering
had, dat de Hollanders hiermede genoegen zouden nemen, en daarom hield ik deze
heeren hier, terwijl Bergheyck wegging. En wij beslisten over deze zaak, dat de
bisschop van Straatsburg met dat doel naar den gezant van Holland zou gaan om
zich te vergewissen van zijn wil1), te meer daar Gomont gezegd had, dat Colbert zich
gekrenkt zou toonen, als men van den Spanjaard niet dezelfde plichtplegingen zou
eischen, en ik stelde voor, dat Bergheyck het mij onderteekend zou brengen, dat ik
het daarna zou teekenen in zijn tegenwoordigheid, zonder dat de gezant van Frankrijk
zou kunnen achterhalen, of Bergheyck was komen teekenen ofwel het document
geteekend gebracht had; maar deze heeren waren van meening, dat Bergheyck met
deze oplossing geen genoegen zou nemen.
Na de mis kwam Bergheyck terug en zeide mij, dat hij zou onderteekenen in den
vorm, waarin Colbert het gedaan had, maar niet in mijn huis, en dat ik derhalve ofwel
naar hem moest komen om de onderteekening te halen, ofwel dat hij het document
zou laten brengen door zijn secretaris, waardoor ik tijd kreeg tot 3 uur in den namiddag
om te antwoorden.
Na het vertrek van Bergheyck kwam de bisschop van Straatsburg met zijn gezellen,
die mededeelden, dat zoo ik niet toestemde, dat het document mij geteekend gebracht
werd door den secretaris, Bergheyck het zou gaan

1) Hierover niets te vinden in het ‘Verbael’ van Van Beverningk.
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teekenen bij den Engelschman, waar Colbert niet geweest was. Hierop antwoordde
ik, dat Z.H. terwille van het algemeen welzijn gaarne kleinigheden over het hoofd
wilde zien, maar dat het in het onderhavig geval geen nut had, dat ik van dit punt
afweek, aangezien het niet zeker was, dat de gezant van Frankrijk de uitwisseling
der handteekeningen uit mijn hand zou aanvaarden en het nog veel minder passend
was, dat Z.H. een der partijen zou kwetsen, door iets van zijn decorum te laten vallen;
dat zij daarom moesten zorgen Colbert ertoe te brengen, zich er mede tevreden te
stellen, voorstellend, dat er een afwijking in de uitwisseling der documenten zou
plaats hebben na hun onderteekening; terwijl ik persoonlijk zou gaan om het aan
Colbert te geven, zou ik het aan Bergheyck door mijn secretaris laten brengen, en
dat ik daarna ook naar Colbert zou gaan om hem expresselijk te bedanken voor den
meerderen eerbied, dien hij jegens Z.H. getoond had en dat men in Rome bij den
gezant ervoor dank zou zeggen.
's Middags kwam de afgevaardigde van Munster terug in naam van allen met het
antwoord, dat de gezant van Frankrijk zou voorwenden niet te weten, hoe men
Bergheyck behandeld had, terwijl men bij hem het ceremonieel zou toepassen, dat
ik voorgesteld had, en dat hij daarom omstreeks 3 uur met zijn collega's bij mij komen
zou om aanwezig te zijn, wanneer Bergheyck zijn instrument zond.
Op het aangegeven uur waren allen hier te zamen, en na de aankomst van den
secretaris van Bergheyck volgde de lezing van het onderteekende tractaat en werd
het vergeleken met dat van Frankrijk, en nadat het daarmede conform bevonden was
en de zegel en het handteeken als echt erkend, was dit groote werk gedaan met al de
glorie voor Z.H. en zonder eenige tusschenkomst van de kettersche prinsen.
Ik verheug mij over dit gelukkig verloop der zaken, om den troost, die het aan
Z.H. zal geven, en ik groet U.E. zeer eerbiedig.
(Arch. Vat., Nunz. di Colonia, vol. 42, f. 281-303vo.)
Aken, 2 Mei 1668.1)

1) Charles Albert Duc de Chaulnes (1623-1698).
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V.
+

Gisteren toen men de documenten, waarin de volmachten waren opgenomen, moest
uitwisselen, maakte Bergheyck bezwaar, die van Frankrijk te ontvangen, wegens +(3 Mei)
de wijze waarop de redenen van Z.M. waren geformuleerd1), terwijl hij ontkende te
willen, dat die van Spanje niettemin opgenomen zou worden, en van den anderen
kant werd er door Colbert bij mij op aangedrongen, aanvoerend, dat zonder eenige
volmacht er geen traktaat mogelijk is. Daar hij van 't begin af had medegedeeld, dat
hij er twee bezat, hadden de Spanjaarden gelegenheid gehad hun volmacht te laten
komen, gewijzigd voor wat den vorm betreft, zoodat deze tweede had ingelascht
kunnen worden, waarom men niet langer moest uitstellen. Ik begreep terstond, dat
ik die tegemoetkoming niet kon weigeren aan den gezant van Frankrijk, te meer daar
men duidelijk zag, dat de Spanjaarden trachtten dit traktaat van Aken belachelijk te
maken, zeggend, dat alles gedaan was in Parijs door de Engelschen en Hollanders,
en daar men zag, dat zij aan mij niets mededeelden en dat zij er bij mij niet op
aandrongen om te spreken, tenzij dit aanleiding kon geven tot verwarring, terwijl zij
hun volle vertrouwen stelden in de ketters; daarom liet ik aan Bergheyck weten, dat
hij al het mogelijke moest doen om van Colbert te verkrijgen, dat men zich vandaag
bij alles zou neerleggen, maar dat ik, zoo hij hierin niet toestemde, anders niet kon
doen dan hem het document te geven met de mij overhandigde volmacht. Met deze
volmacht dus in handen, ter voldoening van Colbert, ging ik naar Z.E. en wist hem
er toe

1) De door Bergheyck gewraakte passage luidde aldus: ‘l'Injuste refus qui nous fut fait par la
Reine-Régente d'Espagne peu de jours après le décès du feu Roi Catholique nostre Beau-père,
de vouloir entendre par voyes amiables à nous faire raison des droits qui estoient écheus à
la Reine nostre très-chère et trèsaimée Epouse et Compagne, sur certains estast dans le dit
Pais-Bas, nous ayant obligé à entrer l'année dernière dans le dit Pais-Bas pour tâcher de nous
mettre en possession de ce qui appartenoit légitimement à nostre dite Epouse, ou de son
équivalent.’ (Aitzema, VI, I, 720.)
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te bewegen, uitstel te verleenen tot 12 uur van den loopenden dag volgens den
plaatselijken tijd. Over alles liet ik Bergheyck inlichten en drong er op aan een nieuwe
copie gereed te houden, over welk bericht hij zeer tevreden was.
Dezen morgen is de koerier uit Brussel teruggekomen, zonder nieuws wat de
volmacht van Castel-Rodrigo betreft, en daarom zond ik om half twaalf kanunnik
Sesti om den gezant van Frankrijk te zeggen, dat de koerier uit Brussel zonder andere
volmacht teruggekomen was, zoodat ik hem vrijheid gaf, het tractaat naar Parijs te
zenden in den vorm, waarin het hem overhandigd was.
Tegelijkertijd kwam onverwacht Bergheyck bij mij, om mij te zeggen, dat hij de
volmacht van Frankrijk aannam, zooals zij was en hij ze dien dag zelf zou
collationeeren; maar hij wenschte, dat Colbert beloofde, dat zij zou gewijzigd worden,
indien er na drie dagen een andere kwam; en daarom zond ik direct iemand naar den
kanunnik, die ook nog niet teruggekeerd was, om hem te zeggen, dat hij opnieuw
naar Z.E. zou gaan, om hem te verzoeken, met het afzenden van den koerier te
wachten, totdat ik den gezant van Spanje zou gehoord hebben, daar het reeds bij 12
uur was. Hij verlengde het uitstel tot 2 uur, maar hij zeide, dat de Spanjaarden met
ons den spot dreven, daar de Hollanders verzekerd hadden, dat zij binnen een uur de
tractaten zouden uitgewisseld hebben zonder eenig voorbehoud1).
Terstond na het middagmaal kwam Bergheyck weer bij mij, en terzijde latend de
kwestie van de volmacht van den markies, zeide hij, dat de volmacht van hemzelf,
die ik ingelascht had, niet overeenstemde met het oorspronkelijke, en hij toonde mij
een nieuwe met denzelfden datum als de eerste en in alles aan deze conform, maar
met de toevoeging van Bergheyck's hoedanigheid van gezant, en daarom beklaagde
hij er zich over, dat ik de andere ingelascht had met de attestatie, dat ze conform was
aan het origineel,

1) Op 6 Mei 1668 kreeg Bergheyck uit Spanje een volmacht zonder invectieven. Van Beverningk
onderhandelt nog daarover met Colbert, maar deze zegt, dat er niets meer te onderhandelen
is in Aken. Alles is naar alle kanten verzonden. (Legatie-Archief, l.c.)
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wat ik, zeide hij, niet doen mocht, als ik ze collationeerde met de copie, die ik bezat,
en dat hieruit groote moeilijkheden zouden voortvloeien, omdat de Hollanders die
andere zouden geteekend hebben en dan zou de eene copie van de andere verschillen.
Ik antwoordde, dat de bemiddelaars een copie behouden van de stukken, die ter tafel
worden gelegd, opdat deze bij het voortschrijden der onderhandelingen niet veranderd
kunnen worden, en zeker dus van de volmachten, die de grondslag zijn van het
tractaat; dat ik daarom gezegd had, dat ik dit afschrift vergeleek met het origineel,
niet dat ik het daarmede had gecollationeerd, en dat de prinsen van het Rijk het in
denzelfden vorm hadden, waarom ik mij geen zorgen maakte over hetgeen ik gedaan
had; dat hij mij dit nieuw origineel zou laten, waarvan Z.E. bevestigde, dat dit het
juiste was, opdat ik van Colbert zou verkrijgen, dat deze aan zijn verlangen tegemoet
zou komen op voorwaarde, dat voor de rest alles onveranderd bleef, en dit niet uit
vrees voor hetgeen ik gedaan had, maar om hem een nieuw blijk van genegenheid
te geven van Z.H. den Paus; en terwijl Z.E. zich met mij onderhield, zond ik opnieuw
den kanunnik naar Colbert, om hem te vragen deze kleinigheid over het hoofd te
zien. Colbert antwoordde, dat gezanten geen gezanten zenden en dat hij het daarom
niet kon inwilligen. Hierop verzocht ik Bergheyck heen te gaan en dat hij mij het
origineel van de Engelschen en Hollanders zou laten, waarmede ik zou getracht
hebben Colbert over te halen, daar het niet waarschijnlijk was, dat hij om een
kleinigheid van dezen aard in oneenigheid zou willen komen met dezen1).

1) In de ratificatie van het Vredesverdrag door de Spaansche Koningin-Regentes had men de
laatst ontvangen volmacht van Bergheyck ingelascht. De Lionne merkte echter aan den
Hollandschen en Engelschen gezant op, dat deze ratificatie niet kon dienen, tenzij men in
Aken nieuwe acten teekende, met de dagteekening van 2 Mei, en dan daarin deze nieuwe
volmacht inlaschte in plaats van die van 4 Augustus 1667. Bergheyck en de meeste
bemiddelaars waren toen echter reeds uit Aken vertrokken, zoodat Colbert geen gelegenheid
meer had een nieuw tractaat, waardoor alles conform werd gemaakt aan de Spaansche
ratificatie, te teekenen. Van Beverninck oefende in Brussel nog pressie uit om Bergheyck
een nieuw tractaat in Aken te doen teekenen, maar te vergeefs. De markies, die wilde laten
zien, dat het tractaat onder zijn subdelegatie geteekend was, wilde niet, dat er iets aan werd
veranderd. (Mignet, II, 641, 642.)
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Ik deed dan opnieuw een poging door middel van Gomont, maar te vergeefs, daar
Colbert zeide, dat zoo de Engelschen en Hollanders hem een volmacht brachten,
verschillend van de mijne, hij ze niet zou aannemen, waarom ik denzelfden kanunnik
terug zond om aan Bergheyck zijn origineelen terug te geven, hem mededeelend, dat
men niets had kunnen bereiken en hem vragend, of hij het tractaat wilde accepteeren,
geteekend door den gezant van Frankrijk met de volmacht die erin gelascht was,
waarin hij toestemde; maar Bergheyck zeide, dat hij eischte, dat zij in mijn
tegenwoordigheid zou gecollationeerd worden met het origineel. Colbert stond toe
zijn oorspronkelijke volmacht opnieuw in mijn handen te geven; zij werd
gecollationeerd en er werd bevonden, dat er in het tractaat twee keer een zelfde naam
stond. Ik heb hem doorgehaald en nadat de doorhaling goedgekeurd was, zooals bij
notarissen gebruikelijk, heb ik het teruggezonden. God weet, of hij er mee tevreden
zal zijn! In elk geval zal men er een tweede copie van maken en zoo zal ook dit
aanhangsel geregeld zijn.
Uit dit alles wordt bevestigd, wat ik reeds in het begin schreef, dat Castel-Rodrigo
den nuntius heeft willen gebruiken in dat, wat moeilijkheden bezorgen kon, en de
ketters om alles te effenen, daar de uitslag heeft aangetoond, dat te zelfder tijd, dat
Bergheyck wilde, dat ik aangaande die hoedanigheid van gezant Colbert zou
overtuigen, hij tot overeenstemming gekomen was met de Engelschen en de
Hollanders, opdat dezen zich niet bezorgd zouden maken over het verbreken der
onderhandelingen, wat zij zonder twijfel anders zouden gedaan hebben. Ik heb daarom
niet nagelaten tegenover Bergheyck bescheiden doch krachtig aanmerkingen te maken
ten opzichte van den markies, die tegenover Z.H. een houding had aangenomen, zoo
verschillend van die van Spanje, welks hof bij alle gelegenheden en ook in deze zaak
zich aller-
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eerbiedigst had getoond tegenover Z.H., vol welwillendheid tegenover U.E., aan
wien ik tot besluit van dezen brief mijn nederige hulde aanbied.
(Arch. Vat., Nunz. di Colonia, vol. 42, f. 309-313.)
Aken, 4 Mei 1668.
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Twee ‘niet ter drukpersse bereide’ geschriften van Pieter de la Court,
Medegedeeld door Dr. J.H. Kernkamp.
Toen in het voorjaar van 1669 de ‘Aanwysing der heilsame politike gronden en
maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland’, een gewijzigde en
vermeerderde herdruk van het ‘Interest van Holland’, het daglicht zag, kon men in
de voorrede van dit werk lezen, hoe eenige jaren te voren de vrienden van den
schrijver hem verzocht hadden zijn politieke gedachten op papier te stellen en hoe
hij voorts aan dezen wensch voldaan had, door zijn aanteekeningen, welke ‘haastig
ende oncierelik’ geschreven waren, over te laten schrijven met de bedoeling de copie
ter inzage te geven aan belangstellenden. Waarop tot zijn verbazing was gevolgd,
dat een afschrift van zijn ‘dus haastige, niet ter drukpersse bereide1), en by gevolge
seer onvolmaakte copye’ in handen was gekomen van personen, die deze buiten zijn
weten hadden laten drukken. Wel verre van verontwaardigd te zijn over deze
ongevraagde inmenging, nam de auteur de zaak van den goeden kant op, beriep er
zich zelfs later op, dat dit alles was geschied door ‘seer uitsteekende personagiën’,
die bovendien zijn copie hadden vermeerderd en verkort, waar het hun noodig
oordeelde. Ongetwijfeld is de houding van Pieter de la Court, den schrijver van de
anoniem verschenen ‘Aanwysing’ - welke op het eerste gezicht bevreemding wekt
- begrijpelijker geworden, nu het handschrift,

1) De cursief gedrukte woorden zijn in een onuitgegeven bewerking van de ‘Aanwysing’, welke
op de Koninklijke Bibliotheek berust (Sign. 393 C 22), met de hand van De la Court
tusschengevoegd.
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waarnaar de vermaarde drukkerij van Blaeu het ‘Interest’ drukte, heeft uitgewezen,
dat de schrijver aan de waarheid heeft te kort gedaan en wel degelijk op de hoogte
is geweest van het drukken zijner copie.
Meer reden tot fulmineeren zou de 17de eeuwsche lakenfabrikant, koopman en
politicus dan ook wellicht hebben gehad, indien het hem bekend was geweest, dat
enkele zijner werkelijk ‘niet ter drukpersse bereide’ geschriften ruim twee en een
halve eeuw later gepubliceerd zouden worden door iemand, die wel in hooge mate
belangstelling voor zijn werk toont, maar allerminst tot de categorie van ‘uitsteekende
personagiën’ kan worden gerekend, die echter heeft getracht, zonder de copie te
vermeerderen of te verkorten - dit ware wellicht een geruststelling voor De la Court
geweest -, door een inleiding en een reeks aanteekeningen den inhoud nader toe te
lichten.
Het is thans juist 250 jaar geleden, dat Pieter de la Court te Amsterdam het tijdelijke
met het eeuwige verwisselde. Met de uitgave van een gedeelte zijner schriftelijke
nalatenschap meenen we de nagedachtenis van hem, die één der merkwaardigste
figuren uit het tijdperk van Johan de Witt was, het best te kunnen eeren.
Na deze woorden, mede tot opheldering van den bovenstaanden titel, mogen enkele
bijzonderheden ter verklaring van de stukken zelf hier niet ontbreken.
De beide handschriften, welke nu aan de drukpers zijn toevertrouwd, bevinden
zich in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Het eerste draagt tot opschrift:
‘Cap. VII. Wat goede vrugten de beginselen eener Vrye Regeeringe albereids gebaard
hebben sedert den jare 1662 tot den jare 1669’. Men treft het hoofdstuk aan in een
portefeuille (Sign. 73 B 17), waarin zich tevens het kostbare handschrift bevindt, dat
gediend heeft voor de drukcopie van de eerste uitgave van het ‘Interest’. Uit de
nalatenschap van Prof. H.W. Tydeman zijn deze papieren in het bezit van de
Koninklijke Bibliotheek gekomen.
Cap. VII telt 40 foliobladen, die door De la Court aan één zijde eigenhandig
beschreven zijn. Hierbij dient vermelding, dat de door den auteur aangebrachte
pagineering niet verder reikt dan tot fol. 37, wat is toe te schrijven aan een vergissing
van De la Court bij fol. 26, waar hij
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één blad heeft overgeslagen bij het nummeren, terwijl na fol. 30 één blad blanco is
gelaten, evenals dat met fol. 40 het geval is1). De schrijver heeft voorts een groote
marge gelaten voor toevoegsels en verbeteringen, welke deels van zijn hand zijn,
deels op rekening moeten worden gesteld van een medewerker, over wiens naam wij
nog even het stilzwijgen willen bewaren.
Bij nadere bestudeering blijkt al spoedig, dat het bewuste hoofdstuk bestemd is
geweest om aan te sluiten bij het zesde hoofdstuk van het derde deel der ‘Aanwysing’,
waarvan de titel luidt: ‘Wat goede vrugten de beginselen van eene Vrye Regeeringe
albereids gebaard hebben sederd de dood des laatsten stadhouders ende
capitains-generaal tot den jare 1662’. Zooals men weet, volgen na dit zesde hoofdstuk
van de gedrukte ‘Aanwysing’ nog twee capita, alvorens het boek ten einde is. Het
zesde en het begin van het zevende hoofdstuk van het derde deel vormen een bijna
ongewijzigden herdruk van het dertigste capittel van het ‘Interest’2). Niettemin staat
het vast, dat het tot nu toe onuitgegeven hoofdstuk door De la Court is geschreven
met de bedoeling, dat het zou worden opgenomen zoo niet in den eersten, dan toch
in een lateren druk van de ‘Aanwysing’. Persoonlijk hellen we het meest tot de
meening over, dat de schrijver der antistadhouderlijke pamfletten oorspronkelijk
geen ander plan heeft gehad dan het hoofdstuk, dat de goede vruchten in de jaren
1662-1669 bevat, nog in de eerste uitgave te plaatsen van de ‘Aanwysing’, welke in
het voorjaar van 1669 verscheen, maar nauwelijks uitgekomen, door de Staten van
Holland werd verboden.
Hiervoor pleit ook de inhoud van Cap. VII. Wanneer Pieter de la Court bij de
behandeling van de zesde ‘vrucht’3) komt te spreken over de Compagnieën, noemt
hij het advies, waartoe de Staten van Holland den 22en Februari 1669 besloten
betreffende de verlenging van het octrooi der West-Indische Compagnie. Feiten van
lateren

1) Met uitzondering van de aanteekening ‘No. 16’ in dorso.
2) Cap. 30 van het ‘Interest’ is één van de beroemde hoofdstukken, welke aan den
raadpensionaris Johan de Witt worden toegeschreven.
3) Zie voor de nummering der vruchten hierna, blz. 154 en 155.
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datum zijn in het stuk niet te vinden. Wel wijst de schrijver er aan het einde van de
zestiende ‘vrucht’ op, hoe de triple-alliantie en het verdrag van Aken den vrede tot
op heden bewaarden. In de 23ste ‘vrucht’ wordt verder de wenschelijkheid
uitgesproken, dat de Staten-Generaal aan het ‘Concept van Harmonie’ hun
goedkeuring zouden hechten. Op het moment, dat De la Court deze woorden schreef,
waren dus nog niet alle gewesten voor het Hollandsche voorstel gewonnen. Gelijk
bekend is, stemden Zeeland, Friesland en Groningen eerst den 20en Maart 1670 er
mede in.
Nog was de ‘Aanwysing’ niet afgedrukt, toen de Gedeputeerden der Synode van
Zuid-Holland het werk reeds bij de Staten van Holland aanklaagden. Zeer
waarschijnlijk komt het ons onder deze omstandigheden voor, dat Pieter de la Court,
hierover ingelicht, bij nader inzien besloot het hoofdstuk, waarin hij de ‘vruchten’
der ‘Vrye Regeeringe’ in de jaren 1662-1669 de revue liet passeeren, voorloopig uit
zijn boek weg te laten, om de kans niet te vergrooten, dat de Staten van Holland zijn
boek zouden verbieden. Wanneer deze veronderstelling juist is, dan heeft zijn
voorzorgsmaatregel hem toch niet mogen baten. Den 28en Mei 1669 trokken de
Staten niet alleen het octrooi, dat zij den 10en December 1668 hadden verleend, in,
maar verboden tevens den verkoop van de ‘Aanwysing’.
Hoe dit ook zij, het handschrift van Cap. VII leert ons, dat De la Court om de een
of andere reden de copie niet meer persklaar heeft kunnen of willen maken. Het
manuscript wijst eveneens duidelijk uit, hoe de auteur te werk is gegaan. Hij beschrijft
een aantal ‘vruchten’, ieder op één of meer afzonderlijke bladen, komt bij de
samenvoeging echter in botsing met de chronologische volgorde, waaraan hij in den
aanhef van Cap. VII beloofd heeft zich te houden, terwijl bovendien de nummering
der ‘vruchten’ in de war loopt. Deze nummering - bij den hier afgedrukten tekst met
Romeinsche cijfers in de marge aangegeven - laat hij verderop dan ook achterwege1).

1) Onder de schriftelijke nalatenschap van Prof. Fruin, op de Universiteitsbibliotheek te Leiden,
bevindt zich een uittreksel van Cap. VII. Verschil van opvatting over de samenvoeging van
enkele gedeelten van het manuscript tusschen Prof. Fruin en mij is de oorzaak van een
verschillende nummering der ‘vruchten’.
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Rekening houdende met de pagineering van den schrijver en het geheel of gedeeltelijk
beschreven zijn der foliobladen, is thans een nieuwe nummering der ‘vruchten’
gemaakt, welke de gebruiker van deze stukken in de marge met arabische cijfers
tusschen haakjes vindt aangegeven.
De la Court heeft zijn feiten gedeeltelijk uit Aitzema geput, van wiens hand in de
jaren 1657-1668 resp. 12 quartodeelen waren verschenen, getiteld: ‘Historie of verhael
van saken van staet en oorlogh in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden,
beginnende met 't uytgaen van den Trevis ende eyndigende (1667)’.
Bovendien liet hij van de voornaamste besluiten van de Staten te 's-Gravenhage
extracten maken, met welk werk hij meermalen zijn vriend en partijgenoot Mr. Johan
Uytenhage de Mist belastte. Verscheidene van deze stukken en aanteekeningen, door
Uytenhage en anderen voor De la Court gemaakt, zijn bewaard gebleven. Zij bevinden
zich in een gemarmerden band, welke ook tot de handschriftenverzameling der
Koninklijke Bibliotheek behoort (75 C 37).
Het is interessant te bespeuren hoe Uytenhage, eveneens schrijver van beruchte
anti-stadhouderlijke pamfletten1), hier zijn vriend heeft geholpen. Niet minder dan
26 maal komt zijn eigenaardig handschrift in den laatstgenoemden band voor. De
lezer van deze inleiding zal reeds begrepen hebben, niet ver de plank mis te slaan,
wanneer hij veronderstelt, dat dezelfde persoon de hand heeft gehad in de aanvullingen
en verbeteringen van Cap. VII, waarvan kort te voren sprake was. Het schrift is
inderdaad hetzelfde. Noch Johannes Eleman Jr., noch Johannes Eleman Sr.,
burgemeester van Leiden en zwager van De la Court, zijn derhalve - gelijk Tiele en
Veegens meenen - den auteur behulpzaam geweest met het schrijven van dit gedeelte
der ‘Aanwysing’2), maar wel heeft

1) Vgl. H. Kampinga, De opvatting over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de
Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw, ('s-Gravenhage, 1917).
2) P.A. Tiele, Het handschrift van het Interest van Holland, (Gids, 1885: III), blz. 518; D.
Veegens, Historische studiën, II, ('s-Gravenhage, 1884), blz. 52.
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Uytenhage, die reeds bij het verzamelen van materiaal zoo vele diensten had bewezen,
de moeite voor zijn vriend over gehad om de copie door te lezen en hier en daar
enkele aanwijzingen aan te brengen of opmerkingen te maken, welke hij noodig
oordeelde1). Een typische overeenkomst dus met het manuscript van het ‘Interest’,
dat eveneens ter inzage werd gegeven, alvorens het ter drukpers ging. De vergelijking
zou nog verder door te trekken zijn, met op te merken, dat De la Court, evenals in
het ‘Interest’2), een reeks cijfers heeft opengelaten, omdat hij ze blijkbaar niet kende.
Het schijnt dat Uytenhage hem in dezen niet altijd de gewenschte inlichtingen kon
verschaffen.
Het tweede stuk, dat men hier afgedrukt vindt, en getiteld is: ‘Consideratiën over
den gevreesden oorlog, die de koningen van Engeland ende Vrankryk souden mogen
ofte konnen aandoen, op het versouk des Heeren James Harington door my P.D.L.
Court geschreeven in het laatsten des jaars 1671’, behoort thuis in denzelfden band
(Sign. 75 C 37), waarin zich de extracten bevonden, die hebben gediend voor het
samenstellen van Cap. VII. De ‘Consideratiën’ zijn achterin gebonden (bl. 273-282
van den band). Het stuk vormt een concept voor een brief en telt 10 foliobladen. Fol.
10 verso is niet beschreven, tenzij men de dateering 1671 December als zoodanig
wil opvatten. Evenals bij het vorige stuk heeft de schrijver een breede marge gelaten
voor toevoegsels en verbeteringen.
De brief is gericht aan James Har(r)ington (1611-1677), een bekend Engelsch
theoreticus op politiek gebied. Hoewel principieel republikein, was hij geen vijand
van Karel I, wiens ter dood veroordeeling hem ernstig schokte. Tijdens het bewind
van Olivier Cromwell verscheen zijn beroemdste werk ‘The Commonwealth of
Oceana’ (1656), waarin hij een modelstaat, met een zekeren Olphaus Megaletor
(Olivier Cromwell) als wetgever,

1) De verbeteringen en toevoegingen van de hand van Uytenhage zijn in den hierachter gedrukten
tekst gespatieerd, in de noten daarentegen met cursieve letters aangegeven.
2) Veegens, t.a.p., blz. 48.
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propageerde. Na de Restauratie in den Tower geworpen, begaf hem zijn goede
gezondheid. Later naar Plymouth overgebracht, gebruikte hij pokhouthars, gebezigd
tot bestrijding van verschillende ziekten1), hetgeen door overmatig gebruik bij hem
echter een averechtsche uitwerking had. Tenslotte weer in vrijheid gesteld, toonde
hij zich vaak abnormaal, trouwde desniettemin en bleef in zijn goede oogenblikken
levendig belangstellen in de politieke gebeurtenissen van zijn tijd2).
Van die belangstelling getuigt ook het verzoek aan Pieter de la Court, een
geestverwant in de Nederlanden, om zijn denkbeelden eens te uiten over het uitbreken
van een oorlog, waarbij Engeland, Frankrijk en de Republiek zouden zijn betrokken.
De la Court heeft aan dit verzoek gevolg gegeven, al is het niet met zekerheid vast
te stellen, of Harrington het antwoord ook werkelijk heeft ontvangen. De dateering
van den concept-brief luidt 1 Januari 1672, hetgeen klopt met het opschrift en de
aanteekeningen in dorso, 1671 December, als tijd van vervaardiging. Bevreemdend
is echter op het eerste gezicht de plaats-aanduiding Hamburg. Onwillekeurig vraagt
men zich met eenige verwondering af, wat De la Court op Nieuwjaarsdag in de
Elbestad deed. Helaas zijn de berichten over zijn doen en laten in dien tijd vrij
schaarsch. Een briefje, dat Johanna de la Court uit Leiden den 18en December 1671
aan haar broeder verzond, geeft slechts aanleiding tot de veronderstelling, dat De la
Court op dat tijdstip zich nog in ons land bevond3).
Bij het ontbreken van vaststaande gegevens, moeten we dus wel den stouten stap
wagen en het terrein der gissingen betreden. Toen De la Court zijn ‘Consideratiën’
opstelde, was het reeds eenige jaren geleden dat hij zijn

1) ‘Want het is de nature des pockhouts (lignum guajaci), dat alle humoren, alle pyne, en alle
accidenten door zijn gebruyck geroert worden, ende daerna, door hetselve continueel gebruyc,
wech genomen, ende alle pyne gestilt worde (Woordenboek der Nederlandsche taal XII, k.
3067, 's-Gravenhage 1934).
2) Dictionary of National Biography, XXIV, (London, 1890), p. 434.
3) Het welvaren van Leiden (uitg. F. Driessen), Bibliographie, No. 121.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

158
oude woonplaats Leiden, waaraan de herinneringen stellig niet alle van de
aangenaamste waren, vaarwel had gezegd, om zich te vestigen in Amsterdam1). Als
inwoner dezer stad associeerde hij zich met zijn beide zwagers uit zijn tweede
huwelijk Guilielmo en Gio van der Voort, van wie vooral de eerste een belangrijke
rol speelde in de Amsterdamsche handelswereld van dien tijd2).
In het bijzonder waren de oorlogsjaren 1665-1667 winstgevend voor Guilielmo
van der Voort c.s., daar de Gecommitteerde Raden van Holland diverse
benoodigdheden door bemiddeling van dit handelshuis betrokken. Meermalen kwam
het voor, dat posten van een halve ton moesten worden uitgetrokken ter betaling van
de kooplieden Van der Voort voor levering van oorlogsmateriaal. Na 1667 ging dit
met grootere tusschenpoozen op denzelfden voet door, toen nieuw gevaar dreigde,
thans van de zijde van Frankrijk3).
Daar de geschutgieters in eigen land dikwijls aan de talrijke bestellingen niet
konden voldoen, was toevoer uit het buitenland vaak noodzakelijk. Een voorname
plaats nam daarbij in ‘'t canon twelck onderhanden is, om ge-

1) J.H. Kernkamp, Pieter de la Court, zijn aansprakelijkheid voor het Interest van Holland en
de Polityke Discoursen, (Het Boek XXII), blz. 191; Een merkwaardig dreigement in de 17de
eeuw, (Eigen Volk VI: 11), blz. 252.
2) Vgl. voor de familierelaties Joh. E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, II, (Haarlem,
1905), blz. 823, en het hierbij gevoegde geslachtslijstje:

3) A.R.A. 's-Gravenhage, Holland, No. 3016, 3292 (Resol. Gecomm. Raden), 17 Aug. 1665,
18 Maart, 18 Aug., 10 Sept., 27 Oct., 4 Nov., 18 Dec. 1666, 5 Febr., 8 Maart, 10 Mei, 6 Juni,
25 Juli, 1 Sept., 11 Nov., 9 Dec. 1667, 4 Febr., 3, 14 April, 17 Juli 1668, 13 Febr., 26 April
1669, 26 Juni 1671.
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goten te werde tot Lübeck, Hamborgh’. Herman en Albert Bennings, vader en zoon,
waren de Duitsche geschutgieters, die zich bovenal in de gunst der Hollanders
mochten verheugen. De rijke bestellingen uit Holland gaven Albert Bennings zelfs
aanleiding enkele stukken kunstig af te werken. In de opdracht prees de geschut- en
klokkegieter het wijze beheer van de Republiek, waardoor ze in staat was zich bij
oorlogsgevaar belangrijke uitgaven te getroosten. Op de fraai bewerkte vuurmonden
prijkten de namen van de opdrachtgevers Johannes Eleman en Gerard Hasselaer,
Gecomitteerde Raden van Holland1).
Merkwaardig is dat het eerste lid der Gecommitteerde Raden ook weer een zwager
is geweest van De la Court, thans uit zijn eerste huwelijk. In Cap. VII kan men lezen,
hoe 's lands vloot in 1667 enkele maanden in zee is gehouden door de zooeven
genoemde Gecommitteerde Raden. Alleen voor eetwaren en brandhout is wederom
een halve ton besteed2). De in dit hoofdstuk opgegeven bedragen, bestemd voor
eetwaren, brandhout, bier en water, ontleent Pieter de la Court aan een stuk, dat
voorkomt in denzelfden bundel als de ‘Consideratiën’, waarbij hij aanteekent:
‘Reekening van Frederik Franken van eet- ende drinkwaren geleeverd in des lands
vlote in den jare 1667’3). Een handelsbalans van Van der Voort over de jaren
1657-1670, een contract van koophandel van 1652 en een brief dd. 21 Oct. 1669,
waarin Frederik Franken word genoemd, zijn voldoende om vast te stellen, dat deze
een factotum is geweest van de familie Van der Voort, wier zaken hij vaak
behartigde4).
Verdere commentaar is feitelijk overbodig. Ook de levensmiddelen voor de vloot
zijn hoogstwaarschijnlijk door

1) F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger, V, (Breda, 1921), blz. 509. Zie ook de
afbeelding van de vuurmonden achter in dit werk. Vgl. voorts voor het geschutgietersgeslacht
Bennings: Wendelin Boeheim, Meister der Waffenschmiedekunst vom 14. bis ins 18. Jahrh.,
(Berlin, 1897), S. 13, 14.
2) Zie hierna, blz. 178.
3) Koninklijke Bibliotheek, hs. 75 C 37, bl. 181.
4) G.A. Leiden, Bescheiden betreffende de familie Van der Court, No. 8, 255; Het welvaren,
t.a.p., No. 112.
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het handelshuis Van der Voort-De la Court geleverd. Pieter moet daarbij dan als
bemiddelaar zijn opgetreden tusschen zijn zwager Eleman uit het eerste huwelijk en
zijn zwagers Van der Voort uit de tweede echtverbintenis.
De la Court en de gebroeders Van der Voort verdienden dus veel aan de leveranties
voor het gewest Holland. De veronderstelling, dat De la Court ook op den 1en Januari
1672 voor handelsbesprekingen, betreffende den aankoop van oorlogsmateriaal, te
Hamburg vertoefde, lijkt ons ten slotte, nu ons bekend is, wat hieraan is voorafgegaan,
niet al te gewaagd.
Spelling en zinsbouw in de hier afgedrukte stukken zijn niet altijd even verzorgd.
Gedeeltelijk is dit te wijten aan het feit, dat de copie niet ‘persklaar’ was, gedeeltelijk
kan het euvel ook op rekening worden gesteld van slordigheid, welke het werk van
De la Court dikwijls kenmerkt.
Rest ons een woord van dank uit te spreken tegenover Mej. T. van Ditmars en den
heer Felix Driessen, die zoo vriendelijk zijn geweest eenige waardevolle inlichtingen
te verschaffen bij het voorbereiden van de bewerking dezer stukken, welker publicatie,
naar we hopen, zal bijdragen tot een grondiger kennis van Pieter de la Court, van
wien nog steeds vele levensbijzonderheden in een geheimzinnig waas zijn gehuld.
J.H.K.

I.
Cap. VII. Wat goede vrugten de beginselen eener Vrye Regeeringe
albereids gebaard hebben sedert den jare 1662 tot den jare 1669.
Vermits sederd den jare 1662 tot den jare 1669 soo meenigvuldige ende gewigtige
goede vrugten door onse Vrye Regeeringe zijn voortgebragt, dat ik die op deselve
wyse ende alsoo omstandiglik als de voorgaande niet soude konnen voordragen dan
met daarvan alleen een groot bouk te maken, ende hetselven met mijn beknopt
voorneemen gansch niet overeenkomt, soo sal ik deselve seer kortelik
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beschryven, ende bynaa als in een lijste ten toone stellen, daarin geene andere ordre
houdende dan van den tijd in welke die saken voorgevallen zijn1).
+
Namentlik in den jare 1662 de 27 April is met den koninge van Vrankrijk gemaakt
eene alliantie ten voordeele van onse commercie, ende defensif teegens weedersijds +I (1) Aitzema b. 42, p. 305.
vyanden. Uit kragten van dewelke gemelde koning gehouden was in gevalle van
opkomend oorlog ons by te springen met 12000 voetknegten, ofte te helpen met tien
duisend Franse guldens ter maand in plaatse van ydere duisend voetknegten. Ende
moesten wy daarenteegen in gelijk voorval niet meer toebrengen als de helft in geld
ofte volk ten believen des aangevogtene. Gelijk ook ten selven jare een alliantie met
Engeland2), ende gedurende onsen oorlog teegen dat rijk verscheidene andere alliantiën
defensif namentlik met Denemarken, Brandenborg ende Lunenborg etc., ende de
neutraliteit van Sweeden uitgewrogt zijn3). Uit kragte van welke alliantie met Vrankrijk
in den jare 1665 t e w e g e g e b r a g t is, dat die koning ons de Franse troupes teegen
den Bisschop van Munster toegesonden heeft4). Welke nogtans sig hier te lande ende
ook de andere opgemelde geallieerden, 'tzy+ in hunne landen, 'tzy omtrent ons, sig
soodanig hebben gedragen, dat sy ons gansch geen goed hebben gedaan dan alleen, +Aitzema b. 45, p. 1059.
dat sy ons overvloediglik hebben geleerd, hoe

1) Ondanks zijn goede voornemens heeft de schrijver de chronologische volgorde in den tekst,
zooals wij dien thans kennen, niet kunnen behouden. Zie ook hiervóór, blz. 154.
2) Verdrag van vriendschap (14 Sept. 1662). Vgl. D. Ogg, England in the reign of Charles II,
I, (Oxford, 1934), p. 248.
3) De alliantie van de Republiek met Denemarken dateert van 11, 26 Febr. 1666, met
Brandenburg van 16 Febr. 1666 en met Brunswijk-Luneburg van 17 Sept. 1665. Den 25en
Oct. 1666 kwam een viervoudig verbond tot stand tusschen koning Frederik III van
Denemarken, keurvorst Frederik Willem van Brandenburg, de hertogen George Willem en
Ernst August van Brunswijk-Luneburg en de Republiek.
4) De hulptroepen, die Lodewijk XIV stuurde, waren 6000 man sterk en stonden onder bevel
van den gouverneur van Bapaume, François de Pradel.
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seer wy ons wagten moeten van al te seer op koningen+ ende vorsten te vertrouwen,
+
ende hoe seer wy tragten moeten op God alleen ende op onse eigene o n s v a n
Ps. 118.1)
G o d v e r g u n d e magt het welvaren van onsen staat te bouwen.
+
Voor de.... vrugt der Vrye Regeeringe stelle, dat de Staten van Holland den vijfden
Maart des jaars 1665 voor afgedankt hebben gehouden alle Engelse ende Schotse +(2) Aitzema b. 45, p. 868.
krijgsluiden, soo hoge als lage officieren te voet ende te paarde, staande op hare
betalingen; soo nogtans dat de goedwillige ende getrouwe officieren ende
krijgsknegten, naar aflegginge van eenen eed van getrouwigheid privativelik aan de
Staten-Generaal ende de Staten van Holland te bewysen, zijn ondergesteeken ende
veranderd in Hollandse vaandels, slaga) ende regimenten, ende dat de+ quaadwillige,
o f t e r e f u s e r e n d e d i e n e e d t e d o e n , belast zijn binnen seekeren korten +ibid. p. 969.
tijd deese landen te verlaten ende buiten deese provintie te vertrekken2). Alle hetwelk
door het voorsigtig beleid der Staten van Holland sonder het minste oproer alsoo is
uitgevoerd. Gelijk op denselven grond gemelde Staten van Holland in den jare 1668
ook voor gelicentieerd ende afgedankt hebben gehouden.... France compagniën3)
ende in teegendeel van dien de Hollandse compagniën versterkt met....b).
Waaruit klarelik gesien kan werden het onderscheid

1) Vers 9 van Psalm 118 luidt: ‘Het is beter tot den Heer toevlugt te nemen dan op prinsen te
vertrouwen’.
a) Aan den kant staat aangeteekend: ‘Na’. De bedoeling hiervan is dat er nog iets moet worden
nagekeken. Het woord ‘slag’ is vreemd. De la Court heeft het of vergeten door te halen, of
bedoelt er slagordes mee, hetgeen weer overbodig is, daar deze geen vaste onderdeelen zijn.
Bataljons zou wel logisch zijn, maar dit valt er niet uit op te maken.
2) Vgl. voor de afdanking en weder in dienstneming van Engelschen en Schotten de extracten
in hs. 75 C 37 van de K.B., bl. 112, 114. Zie voorts Ten Raa en De Bas, t.a.p., v, blz. 479,
480.
3) Vgl. voor de regimenten Franschen Ten Raa en De Bas, t.a.p., v, blz. 484, 485.
b) Aan den kant staat wederom aangeteekend: ‘Na’.
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tusschen de regeeringe der dwingelanden ende der vrye republieken, namentlik, dat
een minister voorneemens zijnde alle wetten ende privilegiën als ook 's lands welvaren
te vertreeden, daartoe in allen manieren de hulpe van vremde krijgsknegten, geboren
onder koningen ende vorsten, van noden heeft, ende dat de wettige regeerders eener
vrye republike voorneemens zijnde het welvaren des lands te betragten, daartoe
allermeest de hulpe van ingeborenen ende van andere deugdsaame ingeseetenen
geneegen zijn te gebruiken.
+
De.... vrugt der Vrye Regeeringe is, dat in den jare 1664.... geresolveerd is het
aanhouden van 4000 duisenda) soldaten, mariniers, om by voorval van oorloge ter +(3) Aitzema b. 44, p. 316,
zee bequaam bootvolk gereed te hebben, ende door gebrek van dien niet meer in 403.
soodange ongeleegendheeden te vervallen als men ten tyden des eersten Engelsen
oorlogs ende gedurende de voorgaande bedwongene regeeringe bynaa altijds is
geweest1). We l k g e b r e k o o k e e n v a n d e v o o r n a e m s t e o o r s a e c k e n
i s g e w e e s t ,d a t d e n s t a a t g e n o o d s a e k t i s g e w o r d e n d e n e e r s t e n
Engelsen oorlog met een desavantagieusen vrede te eyndigen.
Ende is seer wel aan te merken dat de provintiën, aan zee geleegen, door dit middel
niet alleen op zee hunne saken van oorloge beeter als voorheen uitvoeren konnen,
maar ook in tyde van vreede door die soldaten mariniers, alleenelik in zeeprovintiën
in garnisoen leggende, sig te lande beeter als voorheen bewaren.
+
Maar hierop is gevolgd een veel groter goed voor Holland, dat onder de
+
bedwongene regeeringe voor deesen soo meenigvuldiglik had geklaagt over de
II (4) Aitzema b. 42, p.
481.
defecten in 't opbrengen der consenten van verscheidene provintiën,

a) Dit woord is feitelijk overbodig.
1) De Staten-Generaal bepaalden namelijk bij besluit van den 23en December 1664, dat alle
compagnieën voetvolk zouden worden versterkt met 25 man en dat van het totaal dezer
versterking 4000 man zouden worden bestemd voor den dienst op de oorlogsschepen (P.A.
Leupe en F.A. van Braam Houckgeest, De geschiedenis der mariniers van het jaar 1665 tot
op heden, Nieuwediep, 1867, blz. 2).
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sonder eenige middelen te mogen gebruiken om de gebreekige warelik tot het
opbrengen van dien te beweegen, als nu den ses en twintigsten September des jaars
1662, wanneer de Staten van Holland ende Westfriesland met eenparige stemmen
goedgevonden ende geresolveerd hebben alle compagniën krijgsknegten, 't harer
betalingen staande, ende in de steeden ende plaatsen van de voorgeroerde gebreekige
provinciën in garnisoen leggen(de), op deselve gebreekige provinciën te sullen
assigneren ende by de Heeren Staten van dien doen betalen, ter tyden ende wylen
toe haer Ed. Mog. hunne defecten in de voorgeroerde gedragene consenten gesuiverd
ende van den voorschreeve voor haar gedebourseerde penningen volkomen
remboursement gedaan sullen hebbena).
+
Ten derden aanmerk ik als eene sonderlinge vrugt van de Vrye Regeeringe, dat
+
de Staten van Holland ende Westvriesland, bespeurende, dat bij den gemeenen
III (5) Aitzema b. 43, p.
577.
ingeseetenen niet alleen, maar ook by veele predikanten ende andere geleerde
mannen was die dwalinge, dat gelijk de particuliere magistraten van de steeden ende
d e collegiën soo van de justitie ende finantie etc. staan onder de Staten van de
particuliere provintiën, alsoo ook de Staten van de particuliere provintiën stonden
ende onderworpen waren onder den Staten-Generaal, goed gevonden hebben die
dwalinge weg te neemen. Ende wyders aangemerkt zynde, dat gemelde dwaling wel
meest was ontstaan ende voortgeset door de bedienaars des goddeliken woords in
de publike kerke hier te lande, biddende voor de hoge en subalterne overheeden met
deese ofte diergelyke woorden: ‘Wy bidden U voor diegeene, die 't U belieft heeft
over ons te stellen, als daar zijn de Hoog Mogende Staten-Generaal etc.’b) - zijn
derhalve den 21 Maart als ook den twee en seeven en twintigsten April des jaars
16631) aan allen, die 't behoord, toegesonden gedrukte exemplaren

a) Aan den kant is door Uytenhage de Mist aangeteekend: Nota den 28. dito hierop gevolgd
accoord tusschen Holland ende Zeeland. Zie hierover het extract in het hs. 75 C. 37 van de
K.B., bl. 67.
b) De in den tekst gecursiveerde woorden zijn in het hs. onderstreept.
1) De datum 22 April 1663, welke De la Court aan Aitzema, b. 43, p. 583 ontleent, is
waarschijnlijk niet juist, daar deze dag op Zondag viel.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

165
van een formulier, den wettigen souverain deeses lands, ende der relatie desselven
tot onse bondgenoten de andere Vereenigde Provintiën ende derselver gesamentelike
gedeputeerden ter vergaderinge van de Staten-Generaal ende in den Raad van Staten
soo klarelik te kennen geevende, dat voortaan geen der ingeseetenen des onkundig
kan zijn1).
En hoe groot deese vrugt te agten zy, kan ligtelik begreepen werden, indien men
overdenkt, dat de voorgaande Capitains-Generaal als R. Dudley2), Prins Maurits,
Hendrik en Willem deese onkunde der gemeene ingeseetenen ende insonderheid der
predikanten hebben weeten te misbruiken, ende daarop te bouwen hunne geweldige
usurpatiën ende indragten op het regt der Staten van Holland ende Westvriesland.
Waarop in den jare 1667 naarder overwogen zijnde, dat omtrent het predikamt geene
genougsaame jaren vereischt wierden, ende dat sedert de troublen in deese landen
derhalven veele abusen waren gepleegd, 'tzy door onkunde, 'tzy door onvoorsigtigheid,
soo hebben de Staten van Hollanda) ter meerdere eere van God Almagtig ende
meerdere stigtinge der kerke by placcaat geordonneerd, dat niemand soude werden
geadmitteerd tot het predikamt in Holland ende Westvriesland, ten ware hy hadde
bereikt den ouderdom van 25 jaren3).

1) Vgl. Veegens, t.a.p., II, blz. 68-93.
2) Robert Dudley, graaf van Leicester, gouverneur-generaal der Vereenigde Nederlanden.
a) Aan den kant is door Uytenhage de Mist bijgeschreven: ,ten eynde het predickampt bekleed
mogte werden van personen, gekomen wesende tot competenten ouderdom, kennisse des
Heiligen Evangelii, bequaemheid ende gerequireerde ervarentheid in alle faculteiten tot
oeffeninge van 't voorseide predickampt ende hetgene daeraen dependeerd, by placcaet in
date den 26. Novembris 1667 ten besten van Godes kercke goedgevonden, geordonneerd
ende gestatueert, dat voorts aen niemand, wie het zy, ende sonder exceptie van eenige
personen, binnen den lande van Holland ende Westvriesland tot het voorseide predickampt
beroepen ende gevordert ofte geadmitteerd sal mogen werden, tensy hy bereikt sal hebben
ten minsten den vollen ouderdom van 25 jaeren, ende sulks in sijn 26 jaer sal wesen getreden.
3) Groot Placaet-Boeck, III, f. 477.
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Ende de Staten van Holland in den jaere 1668 op deselve fondamenten nog verder
bouwende, hebben weederom by placcaat vastgesteld, dat niemand soude werden
geadmitteerd tot het predikamt in eenige steeden, stemme hebbende in de vergaderinge
van haer Ed. Gr. Mo., den Hage daar ondergereekend zijnde, tenzy hy hebbe bereikt
den ouderdom van volle dertig jaren, gelijk meede in geene andere beslotene steeden
iemand tot het gemeld predikamt mag werden toegelaten, tenzy hy de seeven en
twintig jaren hebbe vervuld. Ende ten einde de plaatsen niet souden werden vacant
gehouden totdat iemand onderwylen dien ouderdom soude mogen komen te bereiken,
soo is wyders geordonneerd, dat niemand tot eenig vacante plaatse sal kiesbaar
weesen, dan die vóór het vacant werden van die plaatse gemelde respective jaren
vervuld sal hebben1).
+
Is geene kleine vrugt der Vrye Regeeringe, dat gedurende deselve de Oostindische
Compagnie van den Staat niet heeft konnen verkrygen verlenging van haar octroy +(6) Aitzema b. 45, p. 839.
dan met sig te verbinden deesen Staat by te springen met het getal van twintig wel
gemonteerde ende gemande oorlogscheepen, ter tijd ende wyle toe den aangevangen
oorlog met Engeland door een tractaat van vreede soude weesen geëindigd2). Ende
als door verlies van scheepen, voornementlik in den eersten slag ter zee gevallen3),
die Compagnie niet konde het beloofde getal van scheepen uitrusten, soo heeft deselve
van dien tyde aan tot den einde des oorlogs maandelik aan den Staat moeten te berde
brengen 100.000 guldens; daar deselve in den jare 1622 om sonst ende in den jare
1647, als wanneer deese Staat buiten allen nood was, prolongatie wiste te bekomen,+
+
mits te Hove door notabile vereeringen ende andersins vrinden makende, ende
Aitzema b. 43, p. 685.
aan den Staat niet meer tellende dan één maal 1.500.000 guldens.

1) Groot Placaet-Boeck, III, f. 479 (5 Dec. 1668).
2) De verlenging van dit octrooi dateert van 17 Febr. 1665. Hoewel de vijandelijkheden reeds
begonnen waren, had Engeland op dat tijdstip nog niet officieel den oorlog aan de Republiek
verklaard.
3) Lowestoft (13 Juni 1665).
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Gelijk daarenboven de Westindische Compagnie in den jare 1669 g e e n
p r o v i n c i a e l a d v i j s van Holland t o t p r o l o n g a t i e v a n 't o c t r o y h e e f t
weten uyt te wercken,dan met voor den gemenen ingesetenen
seer heilsame conditiën ende bepalingen, ende onder anderen, dat deselve niet sal
vermogen te secluderen eenige ingeseetenen van de navigatie ende traffike op eenige
ryken, landen ende plaatsen van hun district, alwaar sy, Compagnie, jeegenwoordig
geene forten, logiën, ofte gestabilieerde handel is hebbende1).
+
De vierde vrugt der Vrye Regeeringe is, dat de Staten van Holland ende
+
IV (7)
Westvriesland den 19en Julij des jaars 1663 geresolveerd ende vastgesteld hebben,
dat of het quame te gebeuren, dat hier naamaals de Ridderschap, of iemand van de
heeren eedelen, de steeden of iemand van de regeerders derselver, of van de heeren
hare gedeputeerden, of ook andere de vergaderinge der Staten van Holland
frequenteerende - ter oorsake van de propositiën, remonstrantiën, advisen of resolutiën,
dewelke voor deesen zijn gedaan, gegeeven ende genomen, of naamaals gedaan,
gegeeven, ende genomen sullen worden tot handhavinge van de teegenwoordige
regeeringe, tot conservatie van de vryheid, of andersints den staat van den lande
aangaande etc. - by eeniger manieren binnen ofte buiten den lande van Holland ende
Westvriesland by eenige weegen van faiten of regten tot eeniger tyd wierde
gemolesteerd, geïnquieteerd, ofte beschadigd in lijf of goederen, eere, staat of offitiën,
hetselve sal worden gehouden ende geconsidereerd, of sulks teegens den staat en
welvaren van het geheele land ende alle de ingeseetenen van dien geschiedden, ende
dien volgende tot gemeenen last van den lande van Holland ende Westvriesland sal
werden afgeweerd etc.2).
a)
.

1) Resol. Holl., 22 Febr. 1669. Zie hiervóór, blz. 153.
2) ‘Acte van indemniteyt’ (Groot Placaet-Boeck III, f. 98).
a) In den tekst is doorgeslagen de volgende passage: ‘Ten vijfden is ook eene vrugt van de Vrye
Regeeringe, dat men in voorvallen van oorloge heeft gekoren een militair opperhoofd van
eene expeditie onder de assistentie ende superintendentie van bygevougden gedeputeerden
ende politike volmagten’ (Aitzema, b. 44, p. 43).
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+

.... is eene van de voornaamste vrugten der Vrye Regeeringe, dat men gedurende
het Engels oorlog niet alleen de lasten ende de consenten, waaruit deselve gedragen +V (8)
souden werden, beeter als ooit teegen malkanderen gewoogen heeft, maar dat door
Hollands goed beleid eerst in sig selfs.... millioenen ende daarnaa ook door
Staten-Generaal.... o p d e n o r d i n a r i s i n t e r e s t e n d e s u l k s t e g e n s d e n
p e n n i n g 25 o f 4 t e n h o n d e r t i n 't j a e r g e l i g t ende als spaarpenningen
ter syden geset zijn gewordena). Waardoor by quade voorvallen het land sijn credit
niet hoevende te gebruiken, hetselven ten uitersten soowel als in de vreede bewaard
heeft; ende daarenboven by vertraginge in 't opbrengen der nogtans seekerlik sullende
volgen penningen, deese schatkamer heeft aangetast, mits sorge dragende, d a t
telckens de geligte penningen wederom door nieuwe
negotiatiën of andere extraordinaris middelen sijn
g e r e m p l a c e e r t g e w o r d e n , ende door dat middel ook alle noodwendigheeden
ten oorlog met gereed+ geld tot seer geringen pryse gekoft ende betaald heeft. Daar
+
ten tyde der bedwongene regeeringe alle lands noodwendigheeden de helft ofte
Sie 1 cap. 2 dl., p. 199.1)
een derde hooger als behoorde ingekoft wierden, ende daarenboven de oorlogscheepen
door gebrek van geld veeltijds aan de wallen moesten blyven leggen2).
+
Voor de sesde vrugt der Vrye Regeeringe stelle, dat de exploicten ter zee secretelik
+
geresolveerd, bestierd ende uitgevoerd hebben konnen werden, hetwelk nooit
VI (9)
klaarder soude hebben konnen blyken als in den jare 1664, wanneer den
v i c e -a d m i r a a l n u l (t).-admiraal De Ruiter belast wierd met twaalf
oorlogscheepen een togt naar Guinea

a) Aan den kant is door Uytenhage de Mist aangeteekend: ‘Na. of niet geweest sijn de penningen
van reductie’.
1) Dit is een verwijzing naar een vroeger gedeelte van de ‘Aanwysing’.
2) Vgl. Veegens, t.a.p., II, blz. 60-64, voor de reductie-penningen en de amortisatiekas. Zie ook
hierna, blz. 170.
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te doen ende aldaar weeder te neemen alle 'tgunt de Engelsen ons seer trowloselik
gedurende onse vreede ende alliantie ontnomen haddena). Want hoewel de resident
G. Downing nog in den Hage was, ende aldaar soo veele vrinden had, dat hy sig
beroemde ende synen koning ook verseekerde, dat ter Generaliteit niet eene resolutie
konde voor hem verborgen gehouden werden, soo is nogtans sulks, dat door den
v o o r n o e m d e Heere admiraal De Ruiter alles verrigt wierd eer de koning van
Engeland ofte Downing eenige kennisse bequam, dat daartoe in den Hage eenige
resolutie genomen was1)
+
Ende in den jare 1667 is ingelijks gebleeken, dat de gedeputeerden ende de
+
gevolmagtigden van Staten-Generaal tot de expeditie en over 't employ van 's
Verbaal anno 1668,
gedrukt p. 4.
lands vloten

a) Aan den kant staat aangeteekend: ‘Equipeeren opentlik tien scheepen, voorgeevende die te
sullen senden na Guinea’ (Aitzema p. 44, p. 228, 395). ‘Tragten des konings vloot aan de
wal te houden’ (ibid. p. 249).
1) Midden Juli 1664 kregen de Staten-Generaal zekerheid over de verovering door Sir Robert
Holmes van het eiland Goeree bij Cabo-Verde, welke in Februari had plaats gehad. Bovendien
kwam aan het licht, dat de Engelschen zich in April 1664 van het fort Tacorary, op de
Goudkust ten W. van d'Elmina, hadden meester gemaakt. De Staten besloten daarop den 9en
Augustus 1664 de West-Indische Compagnie, van wie deze bezittingen waren, steun te
verleenen door de uitrusting van een aantal oorlogsschepen. Het was echter de vraag, wanneer
deze vloot gereed zou zijn. Daarom koos de raadpensionaris een anderen weg. Bij de
‘resumtie’ op 11 Augustus deed De Witt aan het besluit van twee dagen te voren een inmiddels door het slechts uit zeven personen bestaande Secreet Besogne der Staten-Generaal
naar aanleiding van een geheim voorstel van Holland genomen - beslissing toevoegen om
De Ruyter te gelasten zich met zijn vloot uit de Middellandsche Zee naar Goeree en Guinea
te begeven. Het gevolg van dezen kunstgreep was, dat zij aan wie dit geheim niet mocht
worden toevertrouwd - als bijv. de Engelsche gezant George Downing - er ook niets van
merkten (N. Japikse, De verwikkelingen tusschen de Republiek en Engeland van 1660-1665,
Leiden, 1900, blz. 355; Th.v. Riemsdijk, De griffie van Haar Hoog Mogenden, 's-Gravenhage,
1885, blz. 22).
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den 6en Junij geresolveerd hebben de riviere van Chattam met gewapend vaartuig en
oorlogscheepen op te lopen,+ om aldaar de Engelse scheepen te vermeesteren ofte te
ruïneren, ende dat hetselfde soo wel gesecreteerd is geworden dat op den 22 ende +ibid. p. 99.
23en Junij daaraan volgende die onwaardeerelike seegen aldaar op onse vyanden
behaald, ende daardoor die voor ons loffelike vreede bekomen is1).
Daar men in teegendeel ten tyden der bedwongene regeeringe seer weinige
exploiten ter zee heeft konnen doen, omdat de Spaansen daarvan meest altijd
verwittigd waren, als vóór deesen gebleeken is aan de vrugtelose togten en zeevaarten
van Joris Spilbergen, Jaques l' Hermite etc.2).
+
De agste vrugt der Vrye Regeeringe is het stellen van den Artikulbrief voor den
+
oorloge te water, naar de geleegentheid der Vrye Regeeringe ende tot merkelike
VIII (10)
verbeeteringe van de discipline militaire van den jare 1664, 4 Augusti, ende van den
27 Julij des jaars 16653), alsmeede verscheidene andere goede placcaten ende ordren,
onder anderen voorstellende - tot aanmoediginge der+ officieren, soldaten ende
matrozen, die eenige vyandlike scheepen souden mogen komen te veroveren ofte +Aitzema b. 45, p. 711, 744.
te vernielen, als ook voor alle verminkt in den oorloge werdende, - seer grote premiën
ende vergoedigingen, welke+ over den eenigen gewonnen seeslag4) des jaars 1666 ter
+
somme van driehonderdduisend guldens verschaft wierden, ende aan de andere
Aitzema b. 46, p. 42.
syde ook rigoureuse straffen voor alle ongehoorsame ende quaadwillige; zijnde tot
ongemelde+ premiën ende vergoedigingen aanstonds gesteld een seeker fonds5) ende
+
ook aan allen promptelik ende deugdelik
Aitzema b. 45, p. 872.

1) Vgl. G. Brandt, Het leven en bedrijf van Michiel de Ruiter (Amsterdam, 1687), f. 563.
2) Zoowel Joris van Spilbergen (1568-1620) als Jacques l'Hermite (± 1582-1624) hadden
opdracht op hun ontdekkingstochten en ‘handelsreizen’ den vijand zooveel mogelijk afbreuk
te doen.
3) Groot Placaet-Boeck, II, f. 3175; P.J. Blok, Michiel Adriaanszoon de Ruyter ('s-Gravenhage,
1928), blz. 222.
4) Natuurlijk wordt bedoeld de vierdaagsche zeeslag.
5) In dezen tijd moesten de reductie-penningen worden aangesproken. Vgl. hiervóór, blz. 168.
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voldaan, ende in twee jaren tijd, nietjegenstaande de onwilligheid ofte misleiding
des lt-admiraals C. Tromp, ook meer straffe over de ongehoorsame ende quaadwilligen
geoeffend als te voren in tagtig jaren was geschied.
Want daar my niet voor staat, dat voor deesen de straffe over de scheepscapitainen
flaawhertigheid hoger gegaan is als tot een afsettinge ofte deportement van hun amt
- behalven over den ongelukkgen capitain Bagijn1) - soo heeft men nu in den jare
1665 gesien niet alleen veele dodelike straffen over gemeene gesett, maar ook dat
de capitainen Van der Marre, Bruining ende Jan Pietersen+ Onklaar over hunne
+
wandevoiren in den slag teegen de Engelsen geharquebuseerd, ende verscheide
Aitzema b. 45, p. 948. ibid.
2)
927,
933, 977.
andere met deportementen, eereloosheid ende uitbanningen gestraft zijn geworden .
+
Jaa, is kort daaraan door de Staten van Holland goedgevonden den Heer C. Tromp
+
van synen dienst als lieutenant-admiraal onder 't Collegie ter Admiraliteit tot
Aitzema b. 46, p. 99.
Amsterdam te ontslaan ende in desselfs plaatse te stellen Jonker Willem Joseph van
Gent3).
Ende wanneer bevonden is geworden, dat de ritmeester Buat sig schuldig had
gemaakt aan landverraderie, ende dat Johan Kievit, d o e n m a e l s
Gecommitteerde Raed van de Staten van Holland ende
We s t v r i e s l a n d v a n w e g e n d e s t a d R o t t e r d a m , alsmeede Ewout van
der Horst, R a e d e n d e v r o e t s c h a p d e r s e l v e r s t e d e n , met denselfden
Buat gecorrespondeerd hadden, soo heeft deese Vrye Regeeringe de hoge qualiteiten
ende maagschappen derselven niet ontsien, maar is daerop gevolgd, dat de ritmeester
Buat met den swaarde d e n .... O c t o b e r

1) De lotgevallen van kapitein Bagijn zijn mij onbekend.
2) Anthony Evertsz. van der Marre voerde bij Lowestoft het bevel op het schip de
Waeckende-Boey (eskader Egbert Meeusz. Kortenaer), Jacob Bruining op het schip
West-Friesland (eskader Volkert Adriaansz. Schram) en Jan Pietersz. Onklaar op het schip
Batavia (eskader Cornelis Tromp).
3) Ongenoegen tusschen De Ruyter en Tromp naar aanleiding van het gedrag van den laatsten
tijdens den tweedaagschen zeeslag was hiervan de oorzaak.
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1666 onthoofd is1), ende dat Johan Kievit verklaard is begaan te hebben crimen
l a e s a e majestatis, vervallen te weesen van sijn vroedschapsplaats der steede van
Rotterdam, ende van Gecommitteerde Raad in 't Collegie van de Gecommitteerde
Raden, mitsgaders van Bewindhebber van de Oostindise Compagnie ter kamere van
Rotterdam. Voorts voor eeuwig gebannen uit Holland, Zeeland en Vriesland, op
peine van oit daarin geapprehendeerd werdende met den swaarde gestraft te werden
met confiscatie van alle syne goederen. Ende de voornoemde Ewout van der Horst
verklaard vervallen van sijn v o o r s . vroedschapplaats der v o o r s . steede van
Rotterdam, voorts meede ten eeuwigen dage verbannen uit Holland, Zeeland en
Vriesland, op peine van daarin weederkeerende swaarder gestraft te werden, m e t
c o n f i s c a t i e v a n a l l e s y n e g o e d e r e n . Welke sententiën aldus geweesen
ende ook geëxecuteerd zijn, niet gelijk wel voorheen onder de bedwongene regeeringe
door gedelegeerde, maar door den ordinaren competenten regteren2).
En van hoe groot een gewigt ende onuitspreekelike nuttigheid ter bewaringe van
die diergekofte vryheid zijn geweest deese straffen over soodanige hovelingen, die
tragten souden door aanspanningen met den vyand van deesen staat, ofte andersins
geweldig ende verraderlik Leur petit Maistre, een dwingend Heer over Holland in
te voeren, leerd ons een seer vermaard Politik Disc. 16 lib. 1, alwaer hy segt: ‘Daar
is geen kragtiger, seekerder, heilsamer nog noodsakeliker middel - - namentlik om
de publike vryheid te bewaren - - als is de straffe des doods van Brutus sonen, welke
met eenige andere Romainse jongelingen teegen hun vaderland conspireerden, om
geene andere reeden dan omdat sy onder de Vrye Regeeringe geen middel sagen
gelijk wel onder de voorgaande koningen, om quistig en baldadiglik leevende te
konnen ongestraft leeven’3).

1) Den 11en October 1666 werd het vonnis aan den ritmeester voltrokken.
2) Vgl. N. Japikse, Buat als diplomaat (Bijdr. Vad. Gesch. IV:4), blz. 55; R. Fruin, Het proces
van Buat (V.G. IV), blz. 261.
3) Welk geschrift De la Court bedoelt, is niet duidelijk. In de ‘Polityke Discoursen’ van zijn
broeder Johan, welke in 1662 verschenen, wordt hetzelfde voorbeeld aangehaald, maar in
een andere bewoording.
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+

Ende is hieruit ontstaan nog eene andere goede vrugt, namentlik alsoo gedurende
+
de voorheen bedwongene regeeringe de subalterne regtbanken ende Hoven van
(11)
justitie soodanig waren besteld, dat de regters volgens eede oordeelen mogten niet
alleen volgens beschreeve regten, ordonnantiën ende statuten van de Hoge Overheid,
ende keuren ende costumen, overeenstemmende met hunne reeden ende billikheid,
maar ook en voorneementlik in politike criminele saken veeltijds prefereerden gratie
voor rigueur van regten - sulks alle derselver vonnissen in soodanig een gevalle van
eenen seer onseekeren uitslag waren - soo hebben de Heeren Staten van Holland in
den jare 1668 goedgevonden aan de Hoven van justitie ende alle subalterne regtbanken
van Holland aan te schryven, voortaan in hunne sententiën en vonnissen niet meer
te gebruiken die clausulen van: ‘Doende regt in den name ende van weegen de Hoge
Overigheid ende Grafelikheid van Holland ende Westvriesland’, ende de tweede
clausule van ‘Prefererende gratie boven rigueur van justitie’, maar in plaatse van
deselve deese, namentlik: ‘Doende regt in den name ende van weegen de Hoge
Overigheid de Staten van Holland ende Westvriesland, ende in 't formeren der
vonnissen ende sententiën preciselik sig te gedragen naar wetten’. Sulks de gonst
ende afgonst der regteren, die ten tyde der grafelike ende stadhouderlike regeeringe
sig naar eenes menschen sin veeltijds buigen moest, voor soo veele ook ingetoomd
is1).
+
Voor de seevende vrugt der Vrye Regeeringe stelle, dat in den jare 1664 den 30
+
Junij op de propositie der Heeren Gedeputeerden van de provintie van Holland,
VII (12) Aitzema b. 44, p.
289.
ter Generaliteit is vastgesteld, dat het school- als ook het egtreglement, by haar
Hoog Mog. geëmaneerd over de steeden en platte landen in de heerelikheeden ende
dorpen staande onder de Generaliteit - en welke op den name ende van weegen den
Heere Prince van Oranjen waren geëmaneerd over de steeden, landen, heerlikheeden
ende dorpen van denselven Heere Prince, geleegen in Bra-

1) Resol. Holl. van Consideratie (Utrecht, 1706), blz. 824 (27 Sept. 1668).
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band onder de gehoorsaamheid van deesen Staat - souden werden gesonden aan de
respective steeden, plaatsen ende officieren, immediatelik resorteerende onder de
Generaliteit, ende specialik meede aan de steeden, plaatsen ende officieren van de
stad ende Baronnie van Breda, stad van Steenbergen, heerelikheid van Princenland,
stad Grave, lande ende Baronn(i)e van Cuik, lande ende Baronn(i)e van Cranendonk,
stad ende heerelikheid Eindhoven, mitsgaders stad ende heerlikheid van Willemstad,
met ordre om deselve reglementen alnog aanstonds op den name van haar Hoog
Mog. alleen ende privative te doen p u b l i c e r e n e n d e n a k o m e n . Wyders is
ook aan den Hooggemelden Heere Prince van Oranjen geschreeven, dat in de
voorschreeve reglementen, op den name van Syne Hoogheid gedresseerd ende
geëmaneerd, verscheiden pointen waren influerende, dewelke maar alleen specteerden
tot de dispositie van den souverain ende niet van eenig vassal, dat derhalven hy Heer
Prince alle 'tselve wilde doen redresseren ende repareren naa behoren, ende sig voorts
in het toekomende onthouden van diergelyke meer te doen.
+
De.... vrugt der Vrye Regeeringe is, dat Holland voormelde sware oorlogen, ende
+
in de jaren 1 6 6 4 , 1665, 66, 67 alleen.... aan onkosten gedragen hebbende, de
(13)
Staten van d e n s e l v e n lande geduriglijk het inkoomen des lands teegen de lasten
ook soo wel overwogen hebben, dat in den jare 1668 door opreekeninge ende rapport
in haare Eed. Gr. Mog. vergaderinge gedaan, gebleeken is, dat in den jare 1652 door
den Ontfanger-generaal ende door de particuliere ontfangers van 't Zuiderquartier te
samen aan losrenten ende interessen betaald was de somme van guldens 4.816.778,
agt stuivers en vier deniers; daarvan het kapitaal is ses en 'tneegentig millioen, drie
honderd vijf en dertig duisend, vijf honderd drie en sestig guldens, agt stuivers ende
vier deniers. Ende sulks oover geheel Holland 121.176.809:6:7.
Maar dat in den jare 1667 liep tot laste van Zuid-Holland op losrenten ende
interessen 3.797.087:17:0 1/5; sulks een capitaal van vier en 'tneegentig millioen,
neegen honderd seeven en twintig duisend, één honderd ses en 'tneegentig guldens,
vijf stuivers en vijf deniers, makende over geheel de provintie van Holland ende
Westvriesland
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- het Noorderquartier naar proportie van 20½ daartoe gedaan zijnde - honderd
neegentien millioen, vier honderd vijf duisend, twee honderd agt en seeventig guldens,
ses stuivers ende seeven deniers.
Ende dat in den jare 1667 waren op het Zuiderquartier de lijfrenten meer dan in
den jare 1652 ter somme van één ende 'tneegentig duisend, twee honderd veertien
guldens, agtien stuivers, seven ende een half denier, daarvan het capitaal teegens den
penning twaalf is 1.094.579:3:6, ende sulks over geheel Holland 1.376.829:3:0. Ende
belopen dienvolgende twee posten, namentlik van losrenten en interessen, ende
lijfrenten gesaamentlik over Holland 120.782.107:9:7, ofte honderd en twintig
millioen, seeven honderd twee ende tagtig duisend, één honderd seeven guldens,
neegen stuivers en seeven deniers.
Soodat Holland in den jare 1667 minder is belast dan 1652 drie honderd vier ende
tneegentig duisend, seeven honderd ende twee guldens, ende seeventien stuivers1).
Ende seer wel aan te merken is, dat bovendien gedurende het laatst Engels oorlog
uit de gemeene subsidiën zijn aangebowd a g t e n v e e r t i g oorlogscheepen, lang
van 140 tot 120 voetena) ende dat Holland daarenboven uit syne eigene borsse ende
voor sig selfs heeft doen bouwen vijf de magtigste oorlogscheepen, die ooit in deese
landen gebouwd zijn geweest, lang d' een door d' ander 1 7 0 voeten, ende insgelijks
uit syne eigene finantiën doen gieten heeft.... metale seer sware en.... ysere stukken
geschutsb), ende onse magasynen niet alleen voorsien heeft met nodig buspoeder,
maar ook deselve opgepropt heeft met materialen ten oorloge dienende, als koper,
tin, salpeeter, swavel....
Ende daarenboven in Den Hage eene niewe geschutgieterie aangebowd is
gewordenc), ende zijn seederd onse

1) De la Court ontleent zijn berekeningen aan de aanteekeningen van Uytenhage de Mist, welke
worden aangetroffen in het reeds meermalen genoemde handschrift 75 C 37 van de K.B., bl.
200.
a) Aan den kant staat aangeteekend: ‘Na’.
b) Aan den kant staat wederom aangeteekend: ‘Na’.
c) Aan den kant is door Uytenhage de Mist aangeteekend: de inscriptie van 't geschuthuys:
Pacis obtinendae et conservandae causa illustrissimi et potentissimi Hollandiae Westfrisiaeque
ordines hoc armamentarium tormentis bellicis fundendis aedificari curaverunt. Primo jacto
lapide a Joanne Eleman fil.
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vreede met Engeland door de respective Admiraliteiten nog aangebowd....
oorlogscheepen ofte jagten, lang van 100 tot 135 v o e t e n , om deselve op vyandelike
stromen ende binnenwateren te konnen gebruiken, behalven dat te Amsterdam uit
die wel gemesnageerde finantiën nog heeden1) uitsteekende kostelike magasynen
gebowd werden door de Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit, welkers
finantiën ten tyden der voor deesen bedwongene regeeringe soo qualik aangelegd
wierden, dat altijds weinige oorlogscheepen gereed ende in voorraad, ende de
Admiraliteiten doorgaands vol schulden ende sonder credit waren, gelijk als in het
eerste Capittul des Tweeden+ deel2) naargesien kan werden3).
+

pag. 209.

1) Het woord ‘heeden’ is in de inleiding bij de bepaling, wanneer Cap. VII geschreven zou
moeten zijn, niet genoemd, omdat het geen aanleiding gaf tot een nauwkeuriger berekening.
2) Dit slaat op een vroeger gedeelte van de ‘Aanwysing’.
3) Verscheidene steden in ons land bezaten vroeger klokgieterijen, waar ook geschut werd
gegoten (F.H.W. Kuypers, Geschiedenis der Nederlandsche artillerie, II, Nijmegen, 1871,
blz. 218, 219). Geld en tijd ontbrak meestal om voor een geschutgieterij een afzonderlijk
gebouw op te richten en men bediende zich daarom soms van ledig staande kerken
(Kloosterkerk, Den Haag). Eerst in 1665, gedurende den oorlog met Engeland, lieten de
Staten van Holland een geschutgieterij bouwen tusschen den Nieuwen Uitleg en de
Prinsessegracht te 's-Gravenhage. Als een herinnering aan de beweegredenen, welke de
Staten noodzaakten het kostbare gebouw op te richten, lieten zij boven de hoofddeur onder
het wapen der provincie in den voorgevel van het giethuis het door Uytenhage vermelde
opschrift plaatsen. Johan Eleman jr. legde dus den eersten steen, maar zijn vader Johannes
Eleman sr. moet worden vrijgepleit van ‘de dwaze zelfverheffing’, waarvan Veegens, t.a.p.,
blz. 52 hem beschuldigt, nu Uytenhage aan de aanteekening debet is. Vgl. L. Hanau, De
Rijksgieterij van bronzen geschut te 's-Gravenhage (Haagsch jaarboekje, 1895), blz. 103-111.
Een afbeelding van het gebouw, dat nog steeds bestaat, vindt men bij De Riemer, Beschrijving
van 's-Gravenhage, I:II (Delft, 1730), f. 711.
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Gelijk de provintie van Holland ten tyde van vreede altijds de yverigste is geweest
om te mesnageren ende sig te ontlasten van de schulden, alsoo is die Republik ook
de gewilligste geweest om by noodsakeliken oorloge,+ als was de laatste Engelsen,
+
in het consenteeren van eenen tweehonderdsten penning twee maal in één jaar,
Aitzema b. 45, p. 807.
Ibid.
p. 822.
met de halve verponding, extraordinaris haardsteedegeld, het verhogen van het
regt van 't klein-seegel, alsmeede een niew passagiegeld, e n d e o p k o e t s e n ,
p a e r d e n e n d e s p e e l j a g t e n , ende eene niewe belasting op het sout gaande
van de denne1), van toe te staan dat van de erffenissen van Oostindise actiën, gaande
aan opklimmende ende syde-magen, de twintigste penning, alsmeede van alle
scheepenkennissen ende notariale obligatiën, regt van praeferentie geevende, de
veertigste penning moeste werden betaald aan 't gemeene land, ende dat daarenboven
eenige kleine middelen, die in den jare 1664 waren gediscontinueerd, te weeten op
haring ende soute vis, op de olie ende traan, mitsgaders op de kopboter2), op niews
ingevoerd wierden.
Ende is het beleid onser Vrye Regeeringe hieromtrent soo voorsigtig geweest, dat
hoewel deselve w e l t u s s c h e n d e 6 e n d e 7a) millioenen des jaars bedroegen,
nogtans teegen het invoeren van dien gansch geene beroerten zijn ontstaan. Daar in
teegendeel ten tyde der bedwongene regeeringe selfs om seer kleine imposten, als
was en is op de boter, seer sware oproeren, onder anderen te Delft ende tot Haarlem,
zijn ontstaan, die niet dan met geweld van soldaten, doodschieten en sware straffen
der beladene ingeseetenen gestild wierden.
+
....van de Vrye Regeeringe dat gedurende het Engels oorlog de Staten van Holland
soo goede sorge hebben gedragen met ammonitie van oorloge, eet- ende drinkwaren +(14)
alsook brandhout ende turf te verschaffen aan soo magtige vloten als ooit den Oceaan
hebben bevaren, dat deselve geheele saisoenen hebben konnen zee houden. Als

1) Verzamelplaats van zout.
2) Boter, die in houten koppen in stukken wordt verdeeld.
a) Doorgeslagen: ‘wel verscheidene’, met kantaanteekening: ‘Na’.
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gebleeken is in den jare 1667, als wanneer onse vloot, bestaande in 55 seer magtige
oorlogscheepen, ses fregats, seeven avysjagten, twaalf branders en seeven gallioots,
alleen van Holland toegerust ende uitgevaren, gemonteerd met 8442 stukken geschuts,
gemand met 13456 matrosen en twee duisend drie honderd en vijf en tagtig soldaten,
behalven de scheepen.... uit Zeeland ende....a) uit Vriesland, den 6en Junij in zee
gesteeken ende gebleeven is tot den....b) als wanneer de vreede gesloten ende
geratificeerd, alsmeede alle vyandschap opgehouden was1). Zijnde onderwylen door
de Heeren Johan Eleman ende Geraard H a s s e l a e r , als gecommitteerde van de
Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden van de Heeren Staten van Holland ende
Westvriesland, alleen sederd den 2en Julij tot den 12en September des jaars 1667 van
Amsterdam naa 's lands vloote gesonden aan eetwaren ende brandhout voor de waarde
van fl. 51.665:0:8, behalven tonnen bier 2179¼ ende water 1755¼2).
Ende sal men ligtelik konnen begrypen hoe groot eene saak dit is, indien men
geliefd te overdenken dat door gebrek van soodanige ordre onse oorlogscheepen ten
tyden der bedwongene regeeringe in seer kleinen getale ende ook weinig gemand
zijnde nogtans naweliks ses weeken naaeen see hielden, ende daarnaa invallende
gemeenelik

a) Aan den kant staat aangeteekend: ‘Na’.
b) Doorgeslagen: ‘lesten Julij 1667’, met kantaanteekening: ‘Na’.
1) De Friesche en Zeeuwsche contingenten waren niet tijdig gereed. De Friezen zijn eerst den
21en Juli 1667, de Zeeuwen nog vier dagen later bij de vloot van De Ruyter gekomen. Ze
hebben dus geen aandeel gehad aan het begin der onderneming op de Theems. Den 31en
Juli 1667 sloot Engeland onder den indruk van den tocht naar Chattam, den vrede van Breda.
Daar men volgens een bepaling van het verdrag nog tot 5 October het recht en den plicht
had om Engelsche oorlogsschepen te bestrijden, keerde de vloot van De Ruyter niet vóór
den 27en September huiswaarts.
2) Zie de inleiding hiervóór, blz. 159; vgl. ook hs. 75 C 37 van de K.B., bl. 181, 182, 190 verso;
Resol. Holl., 18 Juli 1667; A.R.A. 's-Gravenhage, Holland, No. 3016 (Resol. Gecomm.
Raden), 25, 27 Juli 1667.
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onse ellendige koopvaarders ende vissers den Duinkerksen roveren ten besten gaven,
gelijk sulks alles in het 1e Capittel des Tweeden deels seer klarelik gesien kan werden.
+
De.... vrugt der Vrye Regeeringe voor ende gedurende het Engels oorlog is, dat
+
de Staten van Holland en Westvriesland alsmeede derselver Gecommitteerde
(15)
Raden sig van alle noodwendigheeden hebben voorsien gehad, eer des van noden
was. Welke voorsorge - gevougd by twee andere, namentlik de eerste dat alles met
gereed geld gekoft ende betaald konde werden, ende de tweede dat de commissie
om sulks uit te voeren wierde gegeeven aan Heeren in het College der E.M.
Gecommitteerde Raden, sittende van weegen soodanige steeden, wien aan eene goede
uitkomst van saken seer veele geleegen was, ende daarenboven aan soodanige Heeren,
van welkers liefde tot ons vry vaderland, wijs beleid ende onverdrietigen
arbeidsaamheid men alleszins verseekerd was - heeft veroorsaakt, dat tot
verwonderinge van de geheele weereld Holland gedurende alle de oorlogsgevallen
alle krijgsbehouften ende defecten der Admiraliteiten ende der andere Provintiën
tydelik heeft konnen verschaffen ende suppleeren tot lagere ofte alsoo lagen pryse
als ooit in tyden van vreede het grof canon, scherp, buspoeder, drank en eetwaren
hebben konnen geleeverd werden. Ende vermits alle hetselven voornamentlik
uitgewrogt is door eenen sonderlingen yver, klouk beleid, ongemeene spaarsaamheid,
trouwe ende onuitspreekeliken arbeid der Heeren Johan Eleman, Niklaas Tulp ende
Gerard Hasselaar, Gecommitteerde Raden van weegen de steeden Leiden ende
Amsterdam respective, soo behoorden deselve ende hunne namen by ons ende alle
onse nakomelingen, liefhebberen van den roem ende heils onses vaderlands, geroemd
ende geseegend te werden1).

1) De partij van burgemeester Gillis Valckenier maakte in 1666 van haar overmacht handig
gebruik om zich van haar politieke tegenstanders te ontdoen, door o.a. Hasselaer in de plaats
van Tulp in de Gecommitteerde Raden te benoemen, waar hij tegen wil en dank voor drie
jaar werd ‘vastgestelt’ (Johan E. Elias, Geschiedenis van het Amsterdamsche
regentenpatriciaat, 's-Gravenhage, 1923, blz. 159).
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+

.... is een vrugt van de Vrye Regeeringe, dat in den jare 1665 door Hare Hoog. Mog.
+
(16)
zijn gecommitteerd drie Heeren, n a m e n t l i k d e H e e r R. H u i g e n s 1),
R a e d p e n s i o n a r i s D e Wi t e n J o h a n B o r e e l, a l l e
g e c o m m i t t e e r d e n s t e r v e r g a d e r i n g v a n d e S t a t e n -G e n e r a e l
uyt de provinciën van Gelderland, Holland ende Zeeland
r e s p e c t i v e , met volle magt voor eene aanstaande expeditie over 's lands-vloot.+
+
Welk is geweest van soodanig effect, dat de gemelte Heer Raadpensionaris De
Sie gedrukte missieve.
Wit kort daaraan de zeegaten omtrent Texel besigtigende, ondervonden heeft dat
deselve soodanige diepten ende wijtte hadden alsook gestrekt lagen, dat uit deselve
alle, jaa ook de grootste ende diepst gaande scheepen met agt en twintig onderscheide
streeken van het compas, jaa ook sonder wind ende alleen met de ebbe in zee gebragt
konden ende ook zijn geworden. Daar vóór deezen tot dien tijd toe eene constante
opinie is geweest, dat maar tien streekena) van dien aanleidinge gaven om in zee te
komen2).
Ende van hoe groot een belang hetselven voor den oorloge ter zee ende de zeevaart
zy, kan ligtelik werden begreepen, indien men overdenkt, dat niet alleen het magtige
Amsterdam, maar ook alle seehavens van Noord-Holland ende Westvriesland van
die geleegentheid sig moeten ende konnen dienen, als ook dat de tien streeken van
Noord-Noord-Oost tot Suid-Oost, beiden incluis - met welke men alleen van Texel
in see pleeg te

1) Rutger Huygens had den respectabelen ouderdom van bijna 80 jaar.
a) Aan den kant is door Uytenhage de Mist bijgeschreven ‘Na. of niet maer 8 streeken.’
2) Vgl. N. Japikse, De Witt op zee (Onze Eeuw, XII: 4), blz. 400-406; Johan de Witt
('s-Gravenhage 1915), blz. 214-217. - Groote zorg baarde het in zee brengen van de
oorlogsvloot uit het Nieuwe Diep. Het Slenk en het Landsdiep, de gewone passages, boden
volgens de loodsen slechts bij zeer gunstige windrichting kans om zonder groot gevaar
gebruikt te worden. De Witt toonde echter aan, dat het ook anders kon (benutting van het
Spanjaardsgat).
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loopen - selden in deese landen wajen ende derhalven ten onuitspreekeliken kosten
ende schaden voor deese en altijds zijn afgewagt geworden.
Ende hoewel onse oorlogsvloot, met seer goede ordre van Noorweegen herwaarts
onse koopvaarders geleidende, door eenen grouwelike storm, gevougd by het versuim
eeniger Oostindis scheepen, sulks is verstrooid geworden,+ dat verscheide oorlogende
+
koopscheepen in handen der Engelsen zijn gevallen, soo hebben nogtans die
Sie missieve gedrukt 1666.
volmagtigden op het bestemde rendevous zee gehouden ende, 'tgeent in de volgende
eewen ongelovelik sal weesen, nietjeegenstaande onsen voorgaanden ongelukkigen
zeeslag ende deese eeven voorgevallene schade, ende nietjeegenstaande die beroemde
onverwinnelikheid der Engelse zeemagt, soo hebben deese roemwaardige helden,
aldaar kondschap bekomende dat de Engelse vloot in de sestig scheepen Oost van
haar was, sig niet ontsien met veertig en niet meer oorlogscheepen, sederd den storm
byeen vergaderd, derwaarts aan cours te setten ende gemelde vyanden op te souken;
gelijk deselve ook eenige dagen daarnaa seekere tydinge hebbende ontfangen dat
het gansche Engelse gros, bestaande alstoen in de 'tneegentig scheepen van oorloge,
sig op de punt van de Breeveertien onthielde, weederom met eene mannelike
dapperheid naar gehoudene deliberatiën met den Heer lt.-admiraal De Ruiter en
andere hoofdofficieren, met vijftig scheepen van oorloge den vyand aldaar hebben
opgesogt, hoewel beide de reisen te vergeefs1).
Welke ongemeene couragie gegrond was op de goede eendragt, ordren, militaire
exercitiën tusschen de scheepen, ende het spoedig straffen van delinquanten, van
wat soorte ofte conditie deselve ook souden zijn geweest.

1) Een zestigtal Nederlandsche koopvaarders benevens tien Oost-Indische retourschepen hadden
een toevluchtsoord gezocht in Bergen, waar ze door toevallige omstandigheden aan een
inbeslagneming door de Engelsche oorlogsvloot ontsnapten. Over den storm en zijn gevolgen
vindt men alle mogelijke bijzonderheden in de brieven van den raadpensionaris. De
Breeveertien was een bekende verzamelplaats in de Noordzee toentertijd zoowel van
Engelsche als Staatsche oorlogsschepen. Vgl. Japikse, De Witt op zee, blz. 409-415; Johan
de Witt, blz. 222-226.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

182
Zijnde alle dese gemelde saken alsmeede de volgende+ oeconomie ende ordre om
des landsvloten drie maanden naareen in zee te houden, ende daarnaa buitengaats +Aitzema b. 45, p. 1045.
van alle noodwendigheeden te konnen spoedig voorsien, beneevens veele andere
hier niet uitgedrukte ordren de eerste vrugten deeser warelik eerste Vrye Republikse
Regeeringe ter zee.
Ende hoewel in de volgende jaren de slaafagtige Seewen te meermalen deese
allerloffeliker Republiken vrye maximen, van door eenige weinige personen hare
auctoriteit by representatie te brengen in de heiren, 'tzy te water 'tzy te lande niettegenstaende selfs de hooftofficieren ter zee sulks voor
dese landen seer dienstig oordeelden ende by den
scheepschrijgsraed goedgevonden was daartoe aen haer Hoog
M o g . v e r s o e k t e d o e n - met alle middelen tragteden teegen te gaan, soo is
n o g t a n s deese soo gewigtige sake voorsigtiglik beleid geworden, dat hare Hoog
Mog. den 12en May 1667 in deliberatie geleid ende+ goedgevonden hebben, dat
weederom tot betragtinge van den dienst van 't land eenige weinige cordate ende +Gedrukt verbaal, p.l. des
jaars 1668.
standvastige mannen van kennisse ende beleid, tot twee of drie in getale, uit de
hoge regeeringe by hare Hoog Mog. om als gedeputeerdens ende gevolmagtigden
van deselve in de vlote van den Staat op zee ende in de expeditie selfs gebruikt te
werden, in vougen als daartoe in den voorleeden jare 1665 ende 1666 commissie
verleend was geweest. Ende of wel de slaafagtige maximen onser voorgaande
capitainen-generaal regeeringe in Zeeland soo verre de ooverhand behielden, dat die
provintie niemand uit den hunnen daartoe committeeren wilde, ende uit de andere
provintiën sig ook niemand daartoe aanbood, soo hebben nogtans de Staten van
Holland daatoe versogt ende gekoren den Heer Cornelis de Wit, r e g e r e n d e
borgemeester der stad Dordregt1).
Waarop gevolgd is, dat onse vloot den 6en Juny in zee gesteeken zijnde, den 20en
desselvigen maands het fort Charnesse2) ende des konings van Engeland magasijn
op

1) Japikse, De Witt op zee, blz. 422-427, Johan de Witt, blz. 235.
2) Sheerness.
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het eyland Queenenbouroug1), in den Teems geleegen, verooverd heeft, alvorens dat
eenige scheepen uit Zeeland ofte Vriesland sig by onse vloot vervougd hadden2).
Ende is wyders door den yver, goed beleid ende manhaftigheid des gevolmagtigden
ende der bevelhebberen onser vlote den 22 ende 23en daaraanvolgende de rivier van
Chattam overweldigd, ende zijn aldaar genomen ofte verbrand neegen3)
oorlogscheepen, waaronder vier de voornaamste van geheel Engeland ende die voor
deesen den Engelsen soodanigen hogen moed gegeeven ende alle andere volkeren
verschrikt hadden, dat zy daarop steunende sig+ vermeetiglik den eigendom ende de
+
Aitzema b. 44, p. 297.
heerschappie der Nawe ende ook van andere seën hadden derven aanmatigena),
maar nu sig van die tanden ende klawen beroofd ofte ontbloot, ende ons in teegendeel
niet alleen met een veel magtigere, beeter van alles voorsiene, wel gedisciplineerde
en kloekelik beleide oorlogsvloot voorsien te weesen bemerkende, goedvonden op
den 31en Julij daaraanvolgende eene billike vreede te Breda op onsen eigen bodem
te teekenen.
Zijnde dit de allerloffelikste vrugt, die men soude hebben konnen ende vóór deesen
onder de bedwongene regeeringe niet derven wenschen, naademaal men ten tyden
der successive prinsen van Oranjen oordeelde deese landen soodanig dependent te
weesen van Engeland, dat men voor eene vaste maxime soude willen gesteld hebben
te

1) Queenborough.
2) Zie hiervóór, blz. 178, noot 1.
3) De herkomst van dit getal is niet duidelijk. De Royal Charles en de Unity nam men mee,
terwijl zes groote Engelsche schepen werden verbrand (P.J. Blok, t.a.p., blz. 283).
a) Aan den kant is door Uytenhage de Mist bijgeschreven: ‘Hier te mentioneren van de penningen
in de jaeren 1665 ende 1666 in Engeland geslagen. Staende op de eene het beeld van den
koning met de circumscriptie: Carolus a Carolo, 1665, ende aen de andere syde het beeld
van een gewapende Pallas met dese woorden rontsom: quatuor maria vindico, ende onder
de Pallas: Britannia. De andere penning aen de eene syde deselve koning op een
triumphwagen op de zee rydende, met een vloot oorlogschepen in het verschiet, ende voor
devys: et pontus serviet, ende aen de andere syde des konings beeld.’
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moeten vreede houden met Engeland, al soude daar de duivel woonen.
Ende naademaal door onser gemelden Vryen regeerd(er)en kloek beleid ende
kragtige uitwerkingen den toeleg der Engelsche(n) op de heerschappie der zeën niet
alleen gestut ende verbroken, maar ook deesen Staat daardoor soo ontsaggelik voor
den Engelsen geworden is, dat onse vreede ende alliantie met deselve bestendiger
ende onse ingeseetenen van hun min gequollen ofte verongelijkt als voorheen staan
te zijn.
Ende deselve loffelike maximen der Vrye Republiken heeft men ook beginnen te
gebruiken in de oorlogen te lande, want ofschoon de slaafse maximen in den jare
1664 nog sooveel vermogten, dat men alstoen nog niet konde goedvinden de magt
ende auctoriteit onser Vereenigde Republiken by delegatie ten velde te brengen, om
aldaar den veldoversten te lasten ende te beveelen 'tgunt gedaan ofte gelaten behoorde
te werden, soo vonden nogtans hare+ Hoog Mog. goed te committeren de drie Heeren,
+
Aitzema b. 44, p. 43.
namentlik Van Haren, Almelo ende Gockinga1), om den Prinse Willem van
2)
Nassow met raad ende daad by te weesen, ende naa voorgaande deliberatie, sonder
ruggespraak, aangaande die expeditie naa de Dylerschans te resolveren ten meesten
dienste ende welstand van deesen staat, belovende voor goed ende van waarden te
houden alle 'tgeene (door) gemelde Heeren Gedeputeerden te samen ofte eenige van
dien present weesende gedaan ende uitgewrogt soude werden. Alwaar, omdat wy
weinigen teegenstand vonden, die gebreekige ordre weinig onheils baarde, ende
sooveele voor de Vrye Regeeringe gewonnen wierd, dat nu eerstmaal bleek, dat onse
vereenigde wapenen geenen capitain-generaal ad vitam nodig hadden,

1) De gedeputeerden Hendrik Ludolf Gockinga, Zeger van Regteren, Heer van Almelo en
Vriezenveen, en Willem van Haren, grietman van het Bilt, hadden in de Staten zitting resp.
voor de gewesten Groningen, Overijsel en Friesland.
2) Prins Willem Frederik van Nassau was sinds 1640 stadhouder van Friesland en van 1650 af
ook van Groningen en Drente. Hij verwondde zich na de hier beschreven expeditie naar de
Dijlerschans, bij het nazien van een pistool zoodanig, dat hij kort daarop overleed.
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maar dat alles met meerder securiteit voor den Staat door eenen veldoversten voor
eene veldtogt konde werden uitgevoerd1).
Ende alsoo deselve slaafagtige maximen in den jare 1665 nog boven de vrye sulks
praevaleerden, dat de Staten-Generaal aan hunne Gedeputeerden tot de expeditie
teegen den Bisschop van Munster geene volmagt om de krijgsoversten te gebieden,
maar alleen om te raden wilden geeven - sulks de veldoverste met sijn krijgsraad
alles determineren ende gebieden mogt - soo heeft men ook daar klarelik gesien, dat
de krijgsluiden eenen+ langen den lande schadeliken oorlog, ende de kragtelose
+
Gedeputeerden van den staat eene spoedige heilsame uitkomste van dien gesogt
Sie Rapport der
2)
Gedeputeerden:
Aitzema b.
hebben .
45, p. 1059, b. 46, p. 196.
Waarop ons heir in garnisoen gelegt weesende, volgde dat weederom ordre
wierd gegeeven, om de garnisoenen, leggende op onse grensen omtrent Munsterland,
alsook eenige andere in seekere lijste uitgedrukte compagniën in een gros ofte met
kleine partijen door daartoe Volmagtigden uit de Staten-Generaal ende Raden van
Staten byeen te mogen brengen ende daarmeede op den vyand te mogen ageren - Aitzema b. 46, p. 198 - - met volkome magt ende speciaal bevel om sonder
ruggespraak aangaande 't employ der voorschreeve militie, naar ingenomen avis van
den veldoverste Prinse Maurits van Nassau, ook soo sy sulks goedvonden van andere
hoge ofte mindere officieren, alles te resolveren ende te effec-

1) De bewuste schans was door de troepen van den bisschop van Munster, Christoffel Bernhard
van Galen, bezet naar aanleiding van een geschil met Oost-Friesland over het afbetalen van
de zg. Liechtensteinsche schuld. De plaats was van zoo groote strategische waarde, dat de
Staten niet de kans wilden loopen, dat hun lastige nabuur de versterking voorgoed in zijn
bezit zou houden. 4 Juni 1664 was het pleit beslecht. De bezetting had de sterkte aan de
Staatsche troepen overgegeven. Vgl. hs. 75 C 37 van de K.B., bl. 102.
2) De oorlogszuchtige bisschop van Munster, opgestookt door Engeland, deed in September
1665 een inval in het Oosten van ons land. Johan Maurits van Nassau volgde toen Willem
Frederik op, als chef en generaal der Staatsche troepen, die den vijand moesten afweren.
Voor de hulp uit Frankrijk vgl. men hiervóór, blz. 161.
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tueren of doen effectueren, wes naar geleegentheid ende vereisch der voorvallende
saken ten meesten dienste van den staat ende afbreuk van den vyand bevonden soude
werden te behoren1).
Ende dit heilsame werk eener republikse krijgsbestellinge aldus den 28 January
1666 synen aanvang genomen hebbende, is den 18de April desselvigen jaars daarop
gevolgd eene billike heilsame vreede2).
Sulks men eindelik in den jare 1668, als wanneer die vreeselike Franse krijgsmagt
ons stond op den halse te koomen, gebruikt heeft die loffelike ende voor de vryheid
noodsakelike maximen van de authoriteit der Republike te velde te brengen, ende
aldaar door Gedeputeerden en Volmagtigden te gebieden over de gansche krijgsmagt
van deese Vereenigde Neederlanden3). Hetwelk geweest is van soodanigen heilsamen
gevolge, dat, de Engelsen ende Sweedsen sig ten selven einde sig met ons
verbindende, de vreede door gansch Europen daardoor op heeden geconserveerd is
geworden sonder eenige bloedstortinge ofte verdere spillinge onser finantiën4).
+
........................................................................, dat den 18 April 1665 door
+
(17)
Staten-Generaal volmagtigd+ zijn eenige Gedeputeerden om sig te vervougen
+
respectivelik naa de zeegaten van Holland, Zeeland ende Vriesland, ende de
Aitzema b. 45, p. 901.
5)
en
oorlogscheepen met de meeste expeditie in zee te brengen . Gelijk den 6 Junij
daaraanvolgende door Sta-

1) In 1666 hadden de Staten-Generaal Johan Maurits verzocht opnieuw de leiding van een
veldtocht op zich te nemen. Kenteekenend voor den geheelen toestand is een plaats, welke
De la Court bij Aitzema aanhaalt (b. 46, p. 196): ‘'t Was een klachtige ende kluchtige tijdt;
elck seyde het syne, gelijck in een Republijcke plach te geschieden. Veel berispers, weynigh
beteraers.’
2) Vrede van Kleef.
3) De volmacht werd verleend op 23 April 1668 (Van Riemsdijk, t.a.p., blz. 24).
4) Triple alliantie (16 Jan. 1668); Vrede van Aken (2 Mei 1668).
5) De deputatie uit de Staten-Generaal kreeg een zeer uitgebreide volmacht. Zonder rapport te
doen aan de vergadering kon zij zelf in diverse aangelegenheden beschikken. Een vlugge
afdoening van zaken was daardoor mogelijk (Japikse, Johan de Witt, blz. 213; Van Riemsdijk,
t.a.p., blz. 22, 23).

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

187
ten-Generaal gecommitteerd wierden eenige Gedeputeerden naa de Mase ende het
Goereedse gat, voor welke bestemd+ was het rendevous, daar onse oorlogsvloot by
voorval van eenige verstrojinge moeste versamelen, ende alsoo zee houden. Ende +Aitzema b. 45, p. 913.
zijn ook vervolgens soodanige ordren gesteld, dat onse vloot buitengaats, ofte ook
invallende, door gemelde Volmagtigden aldaar bequaam gemaakt ende weederom
in zee gebragt zijn geworden.
En van hoe groot een gewigt hetselven is, kan ligtelik+ gesien werden, indien men
opmerkt dat vóór deesen onse oorlogsvloten ten tyden der bedwongene regeeringe +Sie 't 1 Cappittel des 2
nooit teegen vyanden hebben geslagen, sonder ook naa de victorie aanstonds de deels.
see te verlaten ende de scheepen naa de respective Admiraliteiten, waaronder sy
resorteerden, te senden. Sulks gemeenelik seer veel tijds, jaa een geheel saisoen
verliep eer deselve weederom in zee gebragt konden werden. Sulks de vyanden ons
gemeenelik voorkomende, onderwylen seer veele koopvaarders ende vissers selfs
voor onse zeegaten quamen neemen.
+
Is geene geringe vrugt van de Vrye Regeeringe, dat de H. Staten van Holland,
+
(18)
verstaande in den jare 1665, dat de+ vice-admiraal Jan Evertsen in Zeeland was
+
gemaakt lt.-admiraal, aanstonds hebben behalven de li(e)utenant-admiraal
Aitzema b. 45, p. 827.
g e n e r a e l Opdam gekoren drie andere lt.-admiraals, als eenen voor de Mase, eenen
voor d'Admiraliteit van Amsterdam ende eenen lt.-admiraal van het Noorderquartier,
ten einde door het afsterven ofte afweesen van (den) eene het commandement over
de Hollanse vlote soude vervallen op den andere by ordre ende niet op den Zeewsen
admiraal1). Gelijk men ten tyde der bedwongene regeeringe gesien heeft, dat die
vermogende Hollandse scheepsmagt niet alleen by eenige ongelukkige voorvallen,
maar jaren naareen gecommandeerd is gewor-

1) Sedert 29 Januari 1665 stonden derhalve onder den luitenantadmiraal van Holland en
West-Friesland, op dat tijdstip Jacob van Wassenaer-Obdam, zoowel de luitenant-generaal
van Zeeland - tot welk ambt in December 1664 Johan Evertsen was verheven - als de
luitenant-admiraals van de Maze, Amsterdam en het Noorderkwartier.
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den door den Sewsen lt.-admiraal Hautain, Van Dorp etc. successivelik1).
+
......................................................................., dat in den jare 16662) door de Heeren
+
(19)
Edelen gemaakt ende by octroya) der Staten van Holland ende Westvriesland+
+
bekragtigd is eene eewigdurende wet ende ordre, waarnaar voortaan alle Heeren
Aitzema b. 46, p. 392.
in de ordre van de Ridderschap beschreeven sullen moeten ende in tyden en voorvallen
beschreeven sullen mogen worden. Sulks de vryheid der gemelde ordre, zijnde het
eerste ende van ouds alleraansienelikste lid der regeeringe, hiermeede t'eenemale
bevestigd is, daar in teegendeel ten tyde der bedwongene regeeringe dit geheele lid
moeste dependeren van de Heeren Stadhouderen, insonderheid wanneer Prins Henrik
de saken soodanig had weeten te beleggen, dat hy onder deselve als Eerste Edelman
ook beschreeven wierd, 'twelk vóór deesen aan geenen Hollandsen Stadhouder
gebeurd was, ende daarnaar aan synen sonen Willem niet gebeurd is.
+
Ende daar gedurende de voorgaande regeeringe de landen ende steeden, leggende
op den bodem der Generaliteit, in het dragen der gemeene lasten seer verschoond +(20)
ende de middelen van dien soodanig gedissipeerd plagten te werden, dat niet meer
als.... in 't honderd opbragten, soo is nu als eene goede vrugt der Vrye Regeeringe
te agten, dat in deselve vreedsamiglik gedurende ons oorlog met Engeland+ niewe
+
belastingen hebben konnen werden ingevoerd, als 't klein-seegel, halve
Aitzema b. 45, p. 911, 991.
verponding....
Ende het gewigtigsten van allen is, dat de middelen der

1) Toen het ambt van admiraal van Holland in 1623-1625, 1627 vacant bleef, voerden
achtereenvolgens de Zeeuwsche admiraals Jonker Willem de Soete, Heer van Haultain, en
Jonker Philips van Dorp eenigen tijd het bevel over onze geheele zeemacht (Johan E. Elias,
Schetsen uit de geschiedenis van het zeewezen, I, 's-Gravenhage, 1916, blz. 68, 102).
2) De Ridderschap diende het voorstel in December 1666 in.
a) Aan den kant is door Uytenhage de Mist aangeteekend: ‘Na. of dit octroy verleend is? Item
of dienstig hier in te lyven: naedemael niet den gemeenen staet der Regering maer alleen
van een lit van dien concerneert?’
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gemelde Generaliteit soo wel behandeld werden, dat deselve nu.... in 't honderd
opbrengen ende de gemeene bondgenoten voor sooveele van hunnen ouden last
verligten; alsmeede dat over alle de Geüniëerden Provintiën opgesteld is in den jare
1664 het grossier-geld, waarby van alle Franse wynen, in deese landen komende, 20
stuivers+ het oxhofd ende van alle andere wynen 30 stuivers moet werden betaald
om uit gemelde penningen van tyde tot tyde niewe oorlogscheepen aan te bouwen. +Aitzema b. 44, p. 310.1)
+
......................................................................., dat de Staten-Generaal ende
insonderheid de Provintiën, aan zee geleegen, seer wyselik overleggende, dat sy +(21)
de koop- ende zeevarende ingeseetenen gedurende het oorlog teegen Engeland niet
souden konnen op zee beschermen+ ende tegelijk de Engelse zeemagt vernielen, niet
+
Aitzema b. 44, p. 400, b.
alleen onse Groenlandse-, haring- ende doggevaart2), maar ook alle andere
a)
45,
p. 870, 876, 888, b. 46,
koopvaart naar het Noorden, Oosten ende Westen verboden heeft ; ende
p. 395.
middelerwyle sorge gedragen is geworden, dat niet onse ryke ingeseetenen de
roofgierige Engelsen met beuiten vervullende, sig selven verarmden, maar wel dat
onse arme(n) ter zee sig pleegende ter erneeren, alsook andere ingeseetenen, in onse
oorlogen te watere ende te lande aangenomen ende ook promtelik betaald zijn
geworden. Sulks ons nog matrosen, nog krijgsknegten ontbroken hebben om den
vyanden het hoofd te bieden, ende daarenboven gedurende die beswarelike tyden
geene binnenlandse oproeren zijn ontstaan.
Daar in teegendeel gedurende die voorheen bedwongene regeeringe onse ryke zig
ter zee geneerende ingeseetenen door geringe Duinkerkse commissie-vaarderen
verarmd, ende teegen deselve, door onse verwarringe ende wanbetalinge,+ geene
genougsame matrosen ende krijgsknegten gevonden wierden om die zeerovers te +Sie eerste Capittel des
tweeden deels.
dempen.
+
......................................................................, dat de Heeren Staten van Holland
+
met eenparige stemmen
(22)

1) De la Court haalt hier een verkeerde plaats bij Aitzema aan; lees daarom niet p. 310, maar
p. 322.
2) ‘Doggevaart’ in de Noordzee, ter hoogte van het Doggerszand, waar naar kabeljauw en leng
gevischt werd.
a) Lees: hebben.
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van alle de leeden op den 5 Augusti des jaars 1667 door eene eewigdurende wet het
stadhouderschap over de Provintie van Holland ende Westvriesland niet alleen
vernietigd, maar ook soodanige goede s o r g e t e g e n s a l l e g e v r e e s d e
v e r a n d e r i n g e n gedragen hebben, d a t opgemelde wet by de Heeren van de
Ridderschap, mitsgaders by borgermeesteren ende vroedschappen van de Steeden,
alsmeede by de Heeren comparerende ter vergaderinge van de Heeren Staten van
Holland ende Westvriesland, by den raadpensionaris e n d e s e c r e t a r i s e n met
eede bevestigd is geworden.
Ende is nog daarenboven die goede sorge en 't wijs beleid der Staten van Holland
sooverre gegaan, dat alle Heeren, die namaals in de ordre van de Ridderschap en
Edelen beschreeven, of tot borgermeester verkosen, en in de voorschreeve
vroedschappen geassumeerd sullen werden, voor hare admissie dienselvigen eed
sullen moeten afleggen. Gelijk ook het voorschreve Edict aan beide de Hoven van
justitie, mitsgaders aan de officieren ende geregten van de gemelde steeden
toegesonden is geworden, met last ende ordre om haar in het administreren van de
justitie daarnaar als de voornaamste wet van den lande, tot voorstand van de vryheid,
mitsgaders tot conservatie van de eenigheid ende van de gemeene ruste gemaakt,
puntuelik en exactelik te reguleren, op den eed by henluiden in 't aanvaarden van
hare respective officiën ende bedieningen gedaan.1).
Ende hoe dierbaar ende hoog deese vrugt der Vrye Regeeringe behoorde geagt te
werden, sal men ligtelik konnen begrypen, indien men geliefd te gedenken, dat in
den jare 1581 Philippus als graaf van Holland van syne heerschappie vervallen te
zijn verklaard ende dienvolgende ook afgeswooren werdende, nogtans geene sorge
gedragen wierd, dat geen ander, jaa geen booser Heer oover Holland soude komen
te heerschena).
Sulks in die tyden ook geduriglik gearbeid wierd ende ook mogte werden om
eenen anderen graaf over Holland te maken. Ende daarenboven was in plaatse van
den af-

1) Vgl. over het Eeuwig Edict de aanteekeningen in het hs. 75 C 37 van de K.B., bl. 172, 174,
176.
a) In het hs. is het volgende blad blanco gelaten.
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gesworen Philippus gebleeven sijn stadhouder Wilhelmus, die uit kragte van dat amt
- uitgenomen de gravelike domainen - warelik gebruiken mogt ende ook gebruikte
alle magt ende regt, dat ooit den grave toequam. Ende dienvolgende kan een yder
seer wel sien, dat met soodanige afsweeringe de goede ingeseetenen in het toekomende
voor geene tyrannige ende geweldige regeeringe behoud soude werden. Gelijk de
volgende tyden ons ook, God beeterd, de waarheid van dien overvloediglik hebben
geleerd, ende nu ook door de goede ingeseetenen meer ende meer geleerd sal werden,
hoeveel heilsamer het hun is te wonen in eenen lande, dat warelik ende inderdaad
de diere ende onschatbare vryheid geniet, als in eenen lande, dat nietwes als de name
van dien genooten heeft ende gebruiken mogt, sonder te moeten sien, dat de vroomste
regenten ende ministers van dien derhalven door den respectiven stadhouder ofte
capitain-generaal gevangen ende vervolgens door gedelegeerde regters ter dood ofte
ter eewiger gevangenissen veroordeeld, ofte ook, mits afstaande van de regeeringe
ende dienst, sonder eenig vonnis van de gevangenissen ontslagen zijn geworden1).
+
Ende opdat in tyden ende wylen deese wettige ende Vrye Regeeringe des lands
+
niet ligtelik door geweld van wapenen door eenig veldoverste der Vereenigde
(23)
Neederlanden soude konnen werden verkragt, soo hebben de Staten van Holland
door opgemelde eewigdurende wet vastgesteld, ‘dat (sy) niet alleenelik hare
bewilliginge ende toestemminge noit anders en sullen geeven, maar ook de sake ter
Generaliteit met alle efficacie daarheenen helpen dirigeren, ten einde ook by de
andere bondgenoten, en sulks by eenparige bewilliginge ofte gemeene concurrentie
van deselve, door eene consonante resolutie van hare Hoog Mog. gestatueerd ende
vastgesteld moge werden, dat diegeene, die ooit of oit sal, of successivelik sullen
werden gebruikt tot capitain- of admiraal-generaal, of ook in beide de voorschreeve
charges, of wel diegeene aan dewelke, onder eenigen anderen titul, het opperste
commandement over de militie te water ofte te lande sal werden gedefereerd, niet
sal ofte sullen mogen weesen

1) Dit slaat natuurlijk op Johan van Oldenbarnevelt en partijgenooten, en op de in 1650 gevangen
genomen zes heeren.
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of blyven stadhouder van eenige provintie ofte provintiën.’1).
Ende om de Vrye Regeeringe alsmeede het welvaren der gemeene ingeseetenen
teegen het geweld van onse eigene wapenen des te meer te verseekeren, is door het
vorsigtig beleid der Heeren Staten van Holland uitgewrogt, dat geen permanent
capitain-generaal over de militie te lande der gesamentelike bondgenoten, maar wel
twee veldmaarschalken tegelijk gekoren zijn geworden. Sulks by ongeleegentheid
ofte quaadwilligheid van den eene aan den anderen het veldoverschap van seekere
aanstaande togt of wel by verdeelinge van onse heirkragt aan twee respectivelik
gedefereerd kan werden.
Ende daarenboven zijn daartoe seer wyselik uitgekoren twee bequame en niet
gevarelike personen, namentlik de Heer vorst J o h a n Maurits van Nassau ende de
Heer P a u l u s W i r t z , zijnde deselve beiden - - insonderheid de eerste - - van hoge
jaren, ongehoud ende sonder kinderen, met apparentie van noit eenige te sullen
nalaaten. Sulks deese Republik van deselve goede diensten genoten hebbende, ten
opsigte van sonen hiernaa in denselfden amte niet gebruikt werdende, dat
onregtvaardig verwijt van ondankbaarheid niet ligtelik onderworpen sal weesen.
Ende indien teegen vermoeden een der opgemelde Heeren veldmaarschalken kinderen
quamen naa te laten, soo soude in plaatse van dat verwijt te verwagten zijn, dat
deselve sig voor eene grote eere ende weldaad souden reekenen, dat hun Heer vader
in soo eene aansienelike hoge bedieninge van deesen staat ware gebruikt geweest,
ende dat sy derhalven sig souden erkennen verpligt te zijn aan den Staat alle
dankbaarheid te bewysen; ende daarbeneevens h e b b e n d e gemelde Heeren
veldmaarschalken niet soodanige v o o r d e V r y e R e g e r i n g p e r i c u l e u s e
m a g t by den krijgsluiden ende den gemeenen ingeseetenen deeser Vereenigde
Neederlanden, dat sy, willende, ook souden konnen door derselver aanhang deese
Republiken verkragten.
Ende aan de bequaamheid der opgemelder Heeren veldmaarschalken kan naweliks
getwyfeld werden van iemand, die weet dat de vorst J o h a n Maurits een seer goed-

1) Vgl. hiervóór, blz. 154.
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aardig Heer is, die meer als veertig jaren in veelderley employen den oorlog ten
dienste deeser landen heeft gevolgd, ende dat de Heer Wirtz besit sooveele
uitsteekende militaire qualiteiten, dat gansch niet aan syne geboorte, maar aan syne
eigene verdiensten moet toegeschreeven werden, dat het den strijdbaren Carolus
Gustavus, koninge van Sweeden oorber heeft gedagt hem te gebruiken tot generaal
van de infanterie ende ook daarnaa o o k by d e n k o n i n g v a n D e n e m a r k e n
i s g e v o r d e r d t o t s i j n veldmaarschalk, ende dat eindelik deesen staat, die selfs
in vreedenstyden aanhoud eene grotere, wel besoldigde militie als eenig ander Europes
koning - alleen Vrankrijk uitgesonderd - denselven Heer P a u l u s Wirtz tot tweede
veldmaarschalk aangesogt ende gekooren heeft, buiten ende sonder eenige
recommandatie van aansienelik(e) vrinden ende verwanten, ende sonder dat eenige
syner voorouderen ofte vrinden door hunne beroemdheid - gelijk veeltijds pleeg te
gebeuren - occasie souden hebben konnen geeven van hem onwaardiglik op desen
trap van eere en magt te brengen1).
Ende is daarenboven derselver Heeren veldmaarschalken bescheidenheid ende
beleefdheid soodanig, dat hun, niet jeegenstaande deese opgemelde bequaamheeden,
seer aangenaam is geweest, dat tot hunne ontlastinge volgens de maximen der loffelike
Republiken in den jare 1668 Volmagtigden van den staat gekoren wierden om den

1) Wegens den dreigenden oorlog met Frankrijk benoemden de Staten-Generaal nog vóór het
sluiten van de Triple alliantie den 17en Januari 1668 tot eersten veldmaarschalk prins Johan
Maurits van Nassau, tot tweeden veldmaarschalk Paulus Wirtz. Zij waren ondergeschikt aan
de Staten-Generaal, den Raad van State en aan de provinciale Staten ‘voor soo veel derselver
territoir ofte gesagh belanght.’ - Johan Maurits van Nassau (1604-1679) was reeds in 1621
in Staatschen dienst getreden, bekleedde in de jaren 1636-1644 het ambt van gouverneur
van Brazilië, waarna de keurvorst van Brandenburg hem eenigen tijd later tot zijn stadhouder
in Kleef aanstelde. In 1665 en 1666 belastte de Staten-Generaal hem met het opperbevel
over de troepen. Vgl. hiervóór, blz. 185, noot 2; 186, noot 1. - Paulus Wirtz (1604-1676)
was een Holsteiner van geboorte, die in het buitenland, zooals uit het bovenstaande ook
blijkt, reeds een eervolle militaire loopbaan achter den rug had.
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veldoversten te velde te vergeselschappen ende aldaar alles ten besten deses
Republiken te doen uitvoeren1).
Ende hoe groot deese opgemelde vrugten zijn, kan een yder beseffen, die maar
gelieve te gedenken, dat ten tyden der bedwongere regeeringe alle veldtogten ende
goede ofte quade uitkomsten van dien hingen van de goede gesondheid ofte quade
dispositie des lighaams, alsmeede van de onkunde ende kennisse, mitsgaders van de
goede ofte quade wille eenes eenigen menschen. Alsoo de Gedeputeerden van den
Staat, vóór deesen te velde gaande, den Heere Prinse van Oranjen niet dienden van
raad, dan wanneer 't hem geliefde. Sulks hy alles naar sijn eigen gelieven ende
goedvinden te velde deed ende liet, ende de Heeren Gedeputeerden naweliks ooit
gebruikte, dan om door deselve uit deese landen versorgd te werden van geld,
eetwaren ende ammonitie van oorloge, wanneer hy sulks op hun begeerde.
+
......................................................................., dat de domainen der Heeren Staten
+
van Holland seer verbeeterd zijn geworden met te lossen eenige heerlikheeden,
(24)
die oover seer geringe sommen van penningen verpand waren, als namentlik
Breederode voor tien duisend, ende Sint Geertruidenberg voor seeven duisend guldens,
die de Raden ende Meesters over haer Ed. Gr. Mogentheden
domeinen gelast was nevens alle andere verpande
h e e r l i c h e d e n a f t e l o s s e n 2).
+
......................................................................., dat ter occasie van de ontschakinge
+
van Jonkvrow Catharina d'Orleans, begaan in den jare 1664 door Hans Diderig
(25)
de Mortaigne, sig bergende te Cuilenborg, soodanige ordre is gesteld, dat voortaan
aldaar ofte te Vyanen sig geene aansienelike misdadigers ofte quaadwillige
bankeroutiers mogen vertrouwen, alsoo deselve op het eerste aanschry-

1) Zie hiervóór, blz. 186.
2) Zie over de domeinen hs. 75 C 37 van de K.B., bl. 156 en Resol. Holl., 14 Oct., 21-22 Dec.
1666. - Noch Amalia van Solms, noch haar zuster Louise Christina van Solms, weduwe van
graaf Joan Wolfert van Brederode, konden zich met de beslissing der Staten over de
heerlijkheden Geertruidenberg en Brederode vereenigen.
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ven der regeerderen van die plaatsen, vanwaar sy uit Holland gevlugt zijn, aanstonds
in handen van die justitie moeten oovergeleeverd werden1).
(Kon. Bibliotheek, 's-Gravenhage, Sign. 73 B 17.)

II.
Consideratiën over den gevreesden oorlog, die de koningen van Engeland
ende Vrankrijk souden mogen ofte konnen aandoen, op het versouk des
Hren James Harington door my P.D.L. Court geschreeven in het laatsten
des jaars 1671.
Indien de koningen van Engeland ende van Vrankrijk mogten goed vinden gesamentlik
de Vereenigde Neederlanden te beoorlogen, soo staat ons aan te merken, dat alle
deselve landen in forme van vrye Republiken door de a a n s i e n e l i k s t e a) der
respective landen geregeerd werden, ende soowel zijn bewoond met eene seer
geldende volkryke alsook eene vrijheidlievende g e m e e n t e

1) Den 17en Maart 1664 maakte Johan Diederik de Mortaigne, Zweed van geboorte, zich
schuldig aan schaking van Jonkvrouw Catharina van Orliens - soms ook Orleans gespeld uit het huis van haar bloedverwanten te 's-Gravenhage. Hij bracht haar - met of tegen haar
wil, daaromtrent lichten de bronnen ons niet voldoende in - naar Kuilenburg, evenals Vianen
toentertijd een vrijplaats voor allen, die iets op hun kerfstok hadden. De Staten van Holland
namen deze zaak zeer ernstig op en zonden troepen om Mortaigne de vlucht naar het
buitenland te beletten. Niettemin slaagde deze hierin, hoewel hij zijn bruid moest achterlaten,
met medewerking van den graaf van Kuilenburg, Hendrik Wolraed van Waldeck. De Staten
hierover in toorn ontstoken, besloten Kuilenburg te straffen met het afbreken der poorten.
Graaf Hendrik Wolraed voorkwam de uitvoering hiervan evenwel, door bij acte van 3 April
1664 te verklaren, dat de stad geen vrijplaats meer zou zijn voor ‘capitaele delinquanten,
malitieuse banqueroetiers ende dergelijcken’. Vgl. de stukken, hs. 75 C 37 K.B., bl. 96, 98.
a) De in dit stuk gespatieerde woorden zijn in het handschrift zelf onderstreept.
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- ende dat sy daarenboven soowel zijn voorsien met veele wateren en rivieren, met
eene onsuivere kust ende onseekere zeegaten, met seer veele starke steeden en
oorlogscheepen, met eene seer grote welgeoeffende krijgsmagt te water ende te lande,
als ook met seer veele eetwaren ende krijgsbehouften - dat wanneer de regenten van
dien eenpariglik hunne kraften ter afweeringe der opgemelder koningen wilden ende
ook quamen te gebruiken, ik dier meeninge soude weesen, dat sooals de saken nu
leggen, waarschynelik deselve seer wel souden konnen werden afgekeerd. Ende
ingevalle de Neederlandse regenten binnen des lands op de swakste avenuen ofte
passagiën eenige vereiste nieuwe fortificatiën deeden maken - - hetwelk seer ligt
ende met kleine onkosten in eenen soomer soude konnen werden gedaan1) - - soo
souden seer gewisselik niet alleen de in den beginne altijds schrikkelike Franse
krijgsmagten te lande gestut werden, maar souden ook de Engelse vloten, nu alleen
door Frans geld gaande gemaakt zijnde om teegen Engelands eigen interest te werken,
seer haast binnen hunne havens blyven, ende de koning, soowel als de gemeente,
eene heilsame vreede begeeren.
Dog vermits deese eerste stelling aan veelen seer vreemd sal voorkomen, vind ik
my verplicht ter verklaringe van dien te seggen dat, alle potentaten ende staten volgens
de regulen der politie soodanig op hunne hoede moetende weesen, dat (sy) door
hunne naaburen niet konnen werden overweldigd, het ook sig selven leerd, dat sy
naa gerade van aanwas in magt hunner naburen verpligt werden tot meerdere sorge
ende onkosten om sig voor die te behoeden, ende dat sy dien volgende de magt hunner
naburen eer te verminderen als te vermeerderen behoor-

1) Eenige maanden later - in het laatst van April van het jaar 1672 - kon De la Court, die met
een gezelschap de verdedigingswerken aan de IJsel bezichtigde, zich met eigen oogen
overtuigen, dat tusschen theorie en praktijk wel eenig verschil bestond. De verslaggever van
dezen tocht is namelijk van meening, dat ‘de koning van Vrankrijk meester te velde sijnde,
de voors. retranchementen geensins bequaem waren 't overkomen van den vijand te beletten.’
Zie Hans Bontemantel, De regeeringe van Amsterdam, uitg. G.W. Kernkamp (Werken Hist.
Gen. III: 7), blz. XLVIII.
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den, insonderheid wanneer die magten onderling gelijk zijnde, ofte de een groter
weesende, daardoor eene meerdere uitsteekenheid soude ontstaan. Gelijk in deesen
klaar is, dat onder alle Vrankrijks naburen geen soo bequaam is om Vrankrijk te
overvallen als Engeland, ende in teegendeel onder alle Engelands naburen geen is,
die tegelijk soo seer de magt ende de wil heeft om Engelands magt te verminderen,
of wel om Engeland selfs te veroveren, als een koning van Vrankrijk heeft ofte kan
hebben. Sulks hunne verbonden om de Vrye Neederlanden gesamentlik te beoorlogen
uit dien hoofden alleen.... tegen hun onderling interest strydende, gansch ..................a).
In allen gevalle meen ik seeker te weesen, dat deselve koningen in een
soomersaisoen niet veele conquesten op de Vrye Neederlanden souden konnen doen,
ende dat onderwylen seer groot mistrouwen soude groeien tusschen deese twee
bekende rivale ryken en koningen, d'een van ouds sig aanmatigende den voorrang,
ende d'ander niet willende wyken, ende daarenboven gepretendeerd hebbende
Vrankrijk hem toe te behoren - immers daarvan nog het wapen ende den titul voerende
- sulks de heiren ende vloten derselven noit byeen gevougd souden werden, ende
nog veel min soude d'een syne heiren ende vloten van den anderen als van eenen
hoofde laten gebieden. En schoon genomen, dat onder verscheide ofte eenen hoofde
de gesamentlike magten byeen quamen, ofte vereenigd wierden tot een ende hetselfde
heir ende vlote, soo souden niet alleen door opgemelder koningen oude twisten ende
mistrouwen, maar ook door derselver onderdanen grote verscheidentheid van aart,
opvoedinge, maniere van leeven ende godsdienst, alsmeede door eene oude onderlinge
haat ende veragtinge, soo grote vervremdingen ende twisten ontstaan, dat seer haast
é é n koning van beiden, en seekerlik diegeene, die de minste hoop had van op de
Vereenigde Neederlanden conquesten te sullen doen, over des anders gedane ende
nog te doene conquesten nydig werden ende stille staan ofte selfs met alle syne magt
de Vrye Neederlanden helpen soude.
En schoon genomen de koning van Engeland met syne hovelingen soodanig
misleid, ende door Frans geld be-

a) Lacunes door beschadiging van papier.
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wogen mogte werden, dat (hy) gesamentlik met Vrankrijk volhardede meer als een
somersaisoen de Vrye Neederlanden te beoorlogen - soo staat seer wel op te merken,
de Engelse eedelluiden onhovelingen, als ook de gemeente, soo seer te vreesen ofte
argwanig te weesen, dat hun koning met syne hovelingen, door de hulpe des in
Vrankrijk al dwingenden konings, syne koninglike magt in Engeland ook sal tragten
te vergroten soodanig, dat (hy) in het toekomende niet sal behouven byeen te roupen
een Parlament om met goed vinden desselven, ende ook anders niet, w e t t e n te
konnen maken, ende g e l d uit de beurssen syner onderdanen te trekken, dat gedurende
soodanig verbond en oorlog met Vrankrijk teegen deese Vrye Neederlanden de
koning van Engeland waarschynelik binnen des lands eenig oproer syner onderdanen
vreesen, ende by vergaderinge eens Parlaments ook seekerlik te verwagten sal hebben.
Sulks ook niet wel te bedenken staat, dat de koning van Engeland tot uitvoering
van soodanig oorlog eenig Parlament byeen roupen, ofte van eenig byeen te roupen
Parlament eenige subsidiën verkrygen sal, maar wel dat alle penningen daartoe nodig
- ende daarenboven nog soo veele als van tyde tot tyde nodig sullen weesen om den
koning teegen syn eigen interest in te spannen ende by gevolge syner Raden om te
kopen - door den koninge van Vrankrijk alleen sullen moeten werden verschaft.
Derhalven by soodanig voorval de koning van Vrankrijk warelik alleen teegen de
Vrye Neederlanden oorlogen, ende syne eigene kraften voor een groot deel brengen
sal in handen van eenen koning, die volgende syn eigen interest Vrankrijks grootheid
te haten ende te vreesen plagt, ende die des niet jegenstaande nu Vrankrijks magt
willende vermeerderen met gesamentelik de Vereenigde Neederlanden te beoorlogen,
hetselven sal moeten bestaan met onderdanen, die veel liever den koning van
Vrankrijk als de staten der Vereenigde Neederlanden verminderd sagen. Sulks deese
twee koningen in vougen als voren om de staten der Vrye Neederlanden te beoorlogen
onderling verbonden synde, warelik veel krafteloser bevonden sullen werden, dan
of ieder rijk alleen, syn eigen interest volgende, alle syne kraften om die landen te
beoorlogen gebruikte.
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Ende onderwylen soude de koophandel, visserye en zeevaart der strydende partyen
soo seer op zee bekommerd werden, dat welligt niet alleen der Hollanderen, maar
ook der Fransen en Engelsen koophandel en gevolg van dien, sig voor een groot deel
naar andere ter negotie bequame landen soude transporteren, waarom gansch niet
waarschynelik is, dat gemelde oogmerk van de Vrye Neederlanden te veroveren ofte
derselver commercie op Vrankrijk ofte Engeland te brengen bereikt soude werden.
En genomen dat één der twee koningen volharden mogte de Vereenigde Neederlanden
te beoorlogen, ende dat sy alleen 't geweld desselven moesten afwagten, soo meen
ik, dat nog seer onlangs gebleeken is, hoe deese Republiken met kleine geldmiddelen,
door grotere spaarsaam-, wijs- en standvastigheid - die gemeenelik in alle republiken
gevonden werden - de merkelik meerdere subsidiën en magt des konings van Engeland
verduurd ende te schande gemaakt hebben1). Sulks nu alleen overig soude weesen
wel te ooverweegen, of ook insgelijks 't geweld des konings van Vrankrijk door de
Vrye Neederlanden alleen afgekeerd ende uitgekeerd soude konnen werden. Maar
dewijl deese verhandeling eigentlik niet behoord tot mijn oogwit, alsmeede vermits
ten deesen einde alle de geleegentheid ende staat soo van Vrankrijk als der opgemelder
landen voorgesteld behoorde te werden, ende dat, om hetselven wel te doen, voor
ende teegen seer veel behoorde te werden gesegt - soo sal ik om die moeite te ontgaan
my niet ophouden met aan te wysen, dat deselve Republikse spaarsaam-, wijs- en
standvastigheid, waarschynelik ook deese koninglike Franse f u r i e soude verduren
konnen, alsmeede met de bewysen, dat de Neederlandse magt te water de Franse
merkelik overtreffen, ende door dat middel alle de Franse zeekust in eene gedurige
onrust houden soude; ende met daarby te vougen, dat een koning van Vrankrijk de
Vrye Neederlanden eigentlik te lande niet beoorlogen kan, dan tenzy de tusschen
beiden leggende Spaanse Neederlanden, ofte de vorsten des Duitsen Rijks eerst
ingenomen, ofte hem toegedaan zijn. En vermits het eersten nog niet geschied,

1) De schrijver bedoelt den tweeden Engelschen oorlog.
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ende het tweeden gansch teegen het interest van Spanjen ende der nu Vrye
Rijks-Fursten is, soo behoorde daarop geen staat gemaakt te werden. Dog in allen
gevalle, een van beiden geschiedende, soo is kennelik, dat de landgrensen der Vrye
Neederlanden wel met wateren ende andere noodwendigheeden gesterkt, ende alle
ingeseetenen van dien van alle koninglike, ende insonderheid van de Franse
regeeringe, soo seer afkeerig zijn - ende dat daarenboven Holland, daar het meest
op aankomen soude, in een eenig soomersaisoen alle syne steeden onwinbaarlik
fortificeren soude konnen - soodat waarschynelik de van soo verre aangebragte
schielike aanvallen der Fransen wel gestut, ende sy middelerwyle tot hunne
gewonelike verwerringen ende slaphertigheid vervallen souden, waaruit seer ligtelik
eene weedersijds heilsame vreede ontstaan soude.
Maar genomen dat opgemelde onderling afkeerige koningen en volkeren hunne
onderlinge jaloesiën ofte swarigheeden te boven komende, ende Engeland
insonderheid blyvende werken teegen sijn eigen interest soodanig, dat sy gesamentelik
volhardeden de Vrye Neederlanden te beoorlogen, ende dat deselve niet konden de
aanvallen deeser twee koningen afkeeren - soo soude in soo een gevalle wel
aangemerkt behoren te werden, dat een koning van het oovermagtige Vrankrijk syne
onderdanen schat naar sijn believen, ende seer grote finantiën in voorraad te hebben
gesegt werd, met welke hy gewoon is niet alleen veele vrinden te maken ende syne
vyanden te verdeelen, maar ook aan te houden eene grote gedurige krijgsmagt, met
welke hy onlangs buiten verwagtinge veele grote steeden in Vlaanderen, als ook
geheel Lotringen verooverd heeft, waarvandaan hy in korte dagen te lande ofte ook
langs den stroom der rivieren, op de grensen der Vrye Neederlanden trekken ofte
needersakken soude konnen.
Alsmeede behoorde te werden aangemerkt, dat een koning van Vrankrijk door
deselve middelen ende weegen syne begonne invallen spoedig en seekerlik vervolgen
soude konnen. Voorneementlik omdat syne Franse onderdanen - alle seer
ongemakkelik ende bynaa als arme slaven in Vrankrijk leevende, ende ook
Roomsgesind wee-
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sende, op hope van buiten Vrankrijk eenen beeteren stand te sullen bekomen - seer
garen van land veranderen, op de ryke Vrye Neederlanden vallen ende aldaar de
oude Roomse religie herstellen souden willen, om deselve alhier te oefenen voor sig
selfs openbaarlik ten genougen van veele oude nu in dien deele verdrukte ingeseetenen
der Vrye Neederlanden.
Eindelik behoorde wel in agt genomen te werden, dat indien opgemelde koning
van Vrankrijk de Vrye Neederlanden veroverd sonder slag ofte stoot op zee gegeven
te hebben, mitsdien alle syne oorlogscheepen behouden, en alle de Neederlandse by
de syne vougen soude, sulks hy alsdan seer ligtelik daarmeede de Engelse
koopvaarders ende oorlogscheepen neemen ofte uit der zee dryven, Engeland met
een groot welgeoeffend heir aandoen, alsmeede een heir bestaande van Engelse
nieuwelingen ligtelik uit den velde slaan, ende 't geheel open Engeland met eene
veldslag veroveren soude konnen. Gelijk de historiën ons leeren, dat opgemeld
Engeland door eene veldslag te meermalen van heer veranderd is.
Ende aan de andere syde behoorde ook wel aangemerkt te werden, dat een koning
van Engeland niet kan naar sijn gelieven syne onderdanen schatten, ende dat hy geene
gelden in voorraad heeft, met welke hy buiten des lands vrinden en scheuringen
maken, ende binnen des lands eene gedurig besoldigde krijgsmagt te water ende te
lande aanhouden kan. Sulks hy niet dan met lange en seer kostelike preparatiën de
Vrye Neederlanden soude konnen beoorlogen. Ende alles bereid hebbende, soude
hy op en over zee alle ongevallen van stormen en teegen- of geene winden
onderworpen zijn, ende aldaar gemoeten der Hollanderen seer grote scheepsmagt.
Sulks hy niet soude konnen in de Vrye Neederlanden syne heiren landen, veel min
eenige conquesten op deselve doen, tenzy alvorens der Neederlanden scheepsmagt
uit der zee gedreeven ware; hetwelk hoe beswarelik om doen soude wesen, ons de
laatste oorlogen hebben geleerd.
En voorwaar nog veel beswareliker soude weezen, met een oorlogsvloot, die eeven
op zee geslagen, ende dienvolgende ook veele rampen ontfangen heeft, te varen in
die onseekere Neederlandse zeegaten, wanneer alle bakens ende tonnen weggenomen
souden weezen; ik laat staan
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te lande eene soo grote krijgsmagt als noodsakelik is, om onse seer volkryke ende
naar behoren gefortificeerde landen ende steeden te veroveren. Immers vermits de
Neederlandse zeekust kleine ende zeer volkrijk is omtrent de gaten desselven, soude
de gelande Engelsen seer ligtelik gestut konnen werden.
In allen gevalle soude die koning van over zee syne invallen seer bezwarelik
konnen vervolgen, niet alleen door de onseekere winden en stormen, maar ook door
gebrek van penningen, die ter zee veel meer als te lande vereischt werden, ende ook
doordien de gemakkelike Engelse Protestante onderdanen niet garen sig in de
Neederlandse ongemakkelike en seer beswaarde landen needersetten, ofte met grote
kosten en ongemakken de Neederlandse Gereformeerden souden willen gaan
onderdrukken. Voorneementlik wanneer hun koning door soodanige conquesten met
behorelike garnisoenen teegen de naburige magten te voorsien, eene soo grote
krijgsmagt altijds aan de hand soude hebben, dat hy daarmeede sonder eenige a c t e
van 't Parlament alle soodanige wetten, als 't hem lustede, maken, ende daarenboven
syne onderdanen tot het opbrengen van schattingen noodsaken soude konnen. Sulks
indien deese Vrye Neederlanden de magt der opgemelde twee koningen niet konde(n)
weederstaan, als jaa, het gansch waarschynelik is, dat de Vrye Neederlanden eer door
Vrankrijk als door Engeland geconquesteerd souden werden.
Maar genomen, dat de koning van Engeland en niet die van Vrankrijk de Vrye
Neederlanden veroveren ende alsdan ook alle syne magt gebruiken soude, om de
Neederlandse koopmanschap ende zeevaart te onderdrukken ende die door dat middel
tot den Engelsen oover te brengen, soo souden wy nog moeten ondersouken, of in
soo een gevalle Engeland de gemeene koopplaats ofte markt van geheel Europen
soude konnen werden. Want vermits hetselven niet soude konnen geschieden, tenzy
den overvloed van alle naa en verre geleegene landen naa Engeland toegebragt, ende
alle derselver Europiser lander noodwendigheid daar vandaan gehaald wierde - soo
is aan te merken, dat alle overvloedige gewassen of manifacturen en by gevolge
koopmanschappen, 't zy met muilen, kar-
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ren en wagens te lande ofte langs de stromen ende over zee met geheele
scheepsladingen niet dan in vreedsame tyden konnende werden vervoerd naar andere
landen - die weegens hunne situatie bequaam zyn om die overvloedige gewassen, of
manifacturen en koopmanschappen te ontfangen ende te vertieren ofte weeder te
versenden tot verdere landen - nogtans niet vervoerd werden dan naa soodanige
plaatsen daar sy met de meeste winsten schynen te sullen aanstonds werden verkoft,
ofte in pakhuisen opgeslagen zijnde seekerlikst bewaard zijn, om koopluiden aldaar
te konnen verwagten, ofte wel daar vandaan naa andere landen bequamelikst senden.
Daarna is ook aan te merken, dat waarschynelik de meeste winsten sullen gedaan
werden met de koopmanschappen te brengen ende te verkopen ter plaatse, daar die
allermeest eindelik staan gesleeten te werden, ende dat de overvloeiende uitheemse
koopwaren waarschynelik allermeest staan gesleeten te werden in soodanige
behouftige landen, welkers ingeseetenen in soo groten getale zijn, dat uit hunnen
eigen bodem gansch niet bestaan konnen, maar tot hun onderhoud ende hanteeringe
altijds seer veele uitheemse waren van noden hebben ende tot zig trekken: alsmeede
kennelik is, dat de koopmanschappen allerseekerst bewaard werden in pakhuizen
van landen, daar niemand in het bysonder soo magtig is, dat hy ongestraft deselve
sonder de waarde van dien te betalen soude konnen naar sig neemen.
Daarenboven is bekend, dat koopluiden, die geneegen zijn naa vremde landen te
trekken om aldaar eenige waren te gaan koopen, hun geld daartoe nodig met sig
neemen, ofte oversenden, of wel met w i s s e l overmaken moeten, ende dat opgemelde
koopluiden de gemakkelikste en seekerste weegen in het reisen ende om hunne gelden
over te maken sullen gebruiken.
Ook is aanmerkenswaardig, dat de koopwaren te voeren werden gegeeven aan die
de minste vragten bedingd ende dat sy ook allermeest gekoft ende verkoft werden
van die koopluiden, die de hoogste prysen bieden ende tot de laagste verkopen; ende
dat geene schippers, voer- ofte koopluiden konnen blyven varen, kopen ende verkopen
in deser vougen, tenzy deselve seer naarstig ende spaarsaam zijnde minder als andere
ter negotie wel geleegene
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volkeren, ofte immers alsoo weinig tot hun onderhoud behouven ende met dikwils
te winnen van kleine winsten tragten grotere te maken.
Daarenboven is nodig aangemerkt, dat alle koophandel sijn begin neemd ende ook
eindigd met het vertieren der koopwaren - welk eigentlik hierin bestaat, namentlik
voor de e e n e h e l f t , dat de koopwaren overalle te verkopen gebragt werden uit
eenen gemeenen stapel, of wel voor de a n d e r e h e l f t , dat alle koopluiden, die
eenige koopwaren begeeren, in eigener persoon deselve gaan koopen in eenen
gemeenen stapel, daar zy te vinden zijn - ende dat alle menschen, insonderheid
koopluiden, van huise reisende staat pleegen te maken, wanneer sy sekerlik, en is
het doenelik met hunne gekofte waren, te huise weedergekeerd sullen weesen.
Daarna staat hier ook seer wel in agt te neemen, dat vermits een gemeene stapel
van koopmanschap presupponeerd aldaar een groot vertier van koopwaren te zijn,
het niet wel mogelik is, dat soodanige gemeene koopplaats werde gemaakt dan in
seer behouftige steeden ende landen, geleegen aan seer volkryke rivieren, langs welke
seer veele koopmanschappen, 't zy nooddruft, 't zy overvloed op het gemakkelikste
en onkostelikste gehaald ende geloosd kan ende ook sel werden.
Eindelik is bekend, dat de commercie der Vrye Neederlanden gegrond is op hunne
goede situatie aan zee ende aan de volkrijkste rivieren van de geheele wereld, ende
dat deselve commercie bestaat in manifacturen, visseriën, koophandel ende
scheepvaart, ende dat die commercie sig aldaar niet ter needer geset heeft, nogte
elders setten kan, dan onder schijn van eene Vrye Regeeringe ende met aan alle
vremdelingen te geeven eenparige vryheid om neevens de oude ingeseetenen aldaar
te wonen, God te dienen ende te eeren, soo als sy dat verstaan en hoewel 't van den
gemeene godsdienst mogt verscheelen, alsmeede met aan opgemelde vremdelingen
neevens de oude ingeseetenen vryheid te geeven alle manifacturen te maken, visseriën
te oeffenen, koophandel te dryven ende scheepvaarten te hanteeren.
Jaa kan niet werden ontkend, dat alle deese bovengemelde bequaamheeden
gesamentlik niet genougsaam souden zijn geweest om aldaar die commercie te
veroorsaken.
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indien deese Vrye Neederlanders door de behouftigheid derselve landen en hare
lasten niet waren geweest spaarsamer ende naarstiger als hunne aan zee geleegene
naburen. Gelijk derhalver ook waarhaftig is, dat die commercie in deselve landen
door opgemelde oorsaken eenmaal getrokken zijnde, ook blijft, omdat opgemelde
gemeene en bysondere vryheid daarenboven gedurig alle ingeseetenen aldaar opwekt
ende noodsaakt tot grote spaarsam- ende naarstigheid. Ende die hieraan twyfeld
gelieve maar op te merken, dat alle kinders, wiens ouders sig aldaar met manifacturen,
visseryen, koophandel ende schipvaart geneerd hebben ende seer spaarsaam en
naarstig geweest zijn, gemeenelik een groot erf beuren; ende dat ook deese kinders,
wanneer sy steunende op hunne grote goederen niet spaarsaam ende naarstig blyven,
terwyle sy deselve manifacturen, visseryen, koophandel ende schipvaart hanteren,
seer haast alles wat sy geërfd hebben en nog meer daartoe verliesen en schandelik
bankeroet speelen.
Alle deese noodwendigheeden, die tot eenen algemeenen stapel van
koopmanschappen seekerlik vereist werden, dus aangeweesen zijnde, soo staat ons
nu te overweegen, of ten deesen einde bequaamheeden genoug in Engeland zijn.
Ende meen ik, indien men de saak wel insiet, dat meest alle deese bequaamheeden
aan Engeland sullen ontbreeken. Want vermits Engeland geregeerd werd van eenen
koning ende alle magtige koningryken den meesten tijd onderworpen zijn
binnenlandse oorlogen, ofte ook buitenlandse, die hunne koningen teegen de naburen
moedwilliglik voeren, soo is kennelik, dat gedurende denselven tijd de koopmanschap
ende zeevaart aldaar gansch niet gehanteerd soude konnen werden.
Ende daarenboven is ook seer kennelik, dat dit eyland naa gerade van syne
grootheid niet werd bewoond van meer menschen dan uit synen vrugtbaren boodem
met spyse, drank, kleederen, huisen, brand en ligt konnen werden voorsien; sulks
behalven het sout gansch geene noodsakelikheeden behouft. Jaa vermits in teegendeel
van dien Engeland uit synen eigen bodem meer uitleeverd als den ingeseetenen
noodig is, om gemakkelik ende weelig te konnen leeven, soo wanneer deselve de
retouren van hunne eigene uitgeleeverde waren weederom naar Engeland
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voeren, soo konnen derhalven uit vremde landen de omleggende volkeren niet veele
koopwaren om aldaar eindelik vertierd te werden, voeren ofte toesenden met hope
van haastige ende de meeste winsten te doen.
Ende vermits Engeland een e y l a n d is, geleegen in dien schrikkeliken Ocean naa
het Noorden, ende dat in hetselve niet eene eenige zeehaven is geleegen aan eenen
steederyken stroom, met andere binnenlandse rivieren gemeenschap hebbende, soo
kan een yder hieruit ligtelik veele andere onbequaamheeden sien. Namentlik dat de
vremde scheepen ende koopwaren aldaar gelijk als naa eene gemeene seehaven ende
in een gemeen pakhuis van de geheele wereld geseild ende gevoerd zijnde, nogtans
aldaar niet geheel secuur ofte veilig blyven leggen, naademaal deselve aldaar door
eenen behouftigen koning ende syne hovelingen aangeslagen konnen werden;
behalven dat in geene eene seehaven van dat eyland alle het vertier van Engeland
verwagt kan werden, alsoo veele Engelse inwoonders van die voornaamste Engelse
zeehaven verre afgeleegen zijnde, de vremde waren uit de eerste hand in eenige
andere naastgeleegene buitenlandse zeehaven onkosteliker konnen vinden, ende met
onkosteliker wagenvragten uit hunne eigene zeehaven diep binnen des lands voeren.
Ende indien in eene Engelse zeehaven de stapel van geheel Engeland niet kan
werden gemaakt, soo is immers nog min te verwagten dat de vremde koopluiden
sullen willen derwaarts reisen ende dan nog van de eene Engelse zeehaven naa de
andere trekken om hunne gading te bekomen. Sulks de koopwaren in eene haven
van Engeland niet konnende vertierd werden, noodsakelik weederom oover zee met
groot gevaar en onkosten moeten werden versonden, of naa eene andere Engelse
zeehaven, alwaar men deselve swarigheeden soude vinden, of wel naa eenige andere
naageleegene zeehaven op den vasten lande vervoerd moeten werden, ter plaatse
daar vermoedelik het meeste vertier vallen sal: welk nu meest is in die behouftige,
en nogtans geld-, koop- en volkryke naageleegene Vrye Neederlanden. Gelijk men
siet, dat de L o n d e n a a r s de Engelse mineralen, vissen ende manifacturen, door
hunne schipvaart in de Middelande Zee ende beide de Indiën, verkoft hebbende, ende
niet kon-
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nende hunne Italiaanse, Levantse ende Indise retouren ofte koopmanschappen in
Engeland vertieren, nogtans op de L e v a n t e ende de I n d i ë n neevens ons, jaa in
veele geleegentheeden meer als wy blyven handelen met winsten, alleenelik ende
uit geene andere oorsaken, dan omdat sy Engelanders een seer groot gerief vinden
met deselve hunne overtollige vremde waren in het naageleegene Holland meest alle
te mogen senden ende verkopen.
En genomen dat Engeland seer volkrijk en behouftig, ende daarenboven binnen
des lands met bevaarbare stromen onderling ineen komende seer wel voorsien was,
soo soude het nogtans zijn ende blyven een eyland, waarnaa toe men uit vremde
landen syne koopmanschappen en gelden met muilen, karren en wagens niet soude
konnen senden, jaa ook selfs in eigener persoon niet kan gaan en keeren sonder twee
malen de zee te oovervaren. Waarom hier meer als in andere landen de koopluiden
eene w i s s e l b a n k 1) van noden hebben om hunne gelden op zee niet te avonturen,
welke nogtans aldaar om de grote magt ende gemeene behouftigheid des konings
ende syner hovelingen niet kan werden opgeregt, wanneer een yder onseeker soude
weesen, of hy syne penningen aldaar souden vinden, als hy die uit de b a n c o ligten
soude willen. Welk gebrek door bysondere w i s s e l a a r s of s i l v e r s m e e d e n
aldaar niet werd geboet, alsoo deselve niet min als andere bysondere menschen, 't
zy door quade wille 't zy door onmagt, bankbreukig werden, of insolvent sterven.
Ende in allen gevalle souden de koopluiden uit vremde landen naa Engeland oover
zee sullende gaan om eenige koopwaren te koopen, twee malen op zee hun lijf en
goed avonturen, ende gansch onseeker weesen, of ende wanneer sy souden
weedergekeerd zijn, om hunne huisselike saken ende koopmanschap t' hunner
maalsteede te konnen waarneemen, behalven dat alle binnen des lands wonende
koopluiden gansch afkeerig zijn van sig op die schrikkelike zee te begeeven, ende
alsoo naa Engeland te varen. En ver-

1) Ongetwijfeld denkt De la Court hier aan het nut voor den handel van een instelling als de
Amsterdamsche Wisselbank, welke reeds in 1609 was opgericht.
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mits als hiervoren gesegt de helft van alle koopmanschappen hierin bestaat, dat door
de koopluiden ofte gemagtigden derselven afgehaald werd, soo is klaar, dat hetselfde
afhalen van koopwaren uit Engeland niet soude geschieden.
Daarenboven leeven de inwoners in Engeland nu soo gemakkelik van den landbow,
ende door het maken van hunne manifacturen uit hunne eigene wolle soo quistig en
weelig, dat doorgaans 't zy om de koopmanschappen te vervoeren ofte te verkopen
veel meer winsten van noden hebben als de andere omleggende volkeren. Hoewel
sy nogtans om eenen gemeenen stapel van koopwaren op te konnen regten alle vremde
waren niet alleen in Engeland maar ook daar buiten aan vremden moeten konnen
ende willen verkopen ten alsoo lage prysen, als iemand anders eenige vremde alsoo
goede manifacturen verkopen wil.
Eindelik is bekend dat in Engeland de vremdelingen geene vryheid genieten om
neevens de andere ingeseetenen aldaar te wonen, God te eeren ende publikelik te
dienen op eenige wyse dan tenzy op de Engelse, nogte sig te generen met
manifacturen, ambagten, visseriën, koophandel en scheepvaart; alle welke middelen
om aldaar te leeven hun aldaar gansch verboden ofte merkelik meer voor hun als
voor den Engelsen beswaard zijn. Sulks de vremdelingen vandaar te gaan wonen
gansch afkeerig zijn, en vermits nogtans men niet bedenken kan, dat alle opgemelde
deelen van commercie uit de Neederlanden derwaarts souden konnen werden
oovergebragt dan met alle vremdelingen ende insonderheid de Vrye Neederlanderen
derwaarts te lokken met alsoo grote of grotere vryheid en mindere lasten als sy in
hunne landen genieten en dragen, soo is ook niet bedenkelik dat Engeland een
gemeene stapel van koophandel, en nog veel min dat de Neederlandse derwaarts
oovergebragt soude werden.
Maar genomen het ware mogelik, dat in Engeland de gemeene stapel van Europen
ofte gemeene koophandel overgedragen wierd, soo soude nog moeten werden
ondersogt, of niet de k o n i n g van Engeland ende syne o n d e r d a n e n daardoor
veel ongelukkiger werden souden dan zy nu zijn. Want de koning ende syne
onderdanen konnen in Engeland nu seer gerust en seekerlik leeven door hunnen eigen
landbow, ende bekomen sy door hunne
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veelerley ambagten en neeringen, die binnen des lands geoeffend werden alle
gemakken, gelijk sy daarenboven ook verkrygen alle bedenkelike vermaken en
cieraden door hunnen koophandel ende schipvaart, die nu ongemeen vast gegrond
is op hunne eige mineralen, manifacturen, visseryen en coloniën. Ende dit ook sal
duren soo lange totdat eene grotere magt van buiten Engeland ofte ten minsten de
zee te overweldigen kome, ofte totdat van binnen een Heer aldaar soo magtig werde,
dat hy veilig aller ingeseetenen goederen aanslaan ende sig eigenen kan; of wel soo
lange totdat eenige langdurige binnenlandse oorlogen het maken van hunne
manifacturen en visseryen seer verhinderen ende hunne coloniën onderling ten onbruik
maken sal.
Sulks vermits Engeland daarenboven nu ter tijd soo wel van menschen bewoond,
van lijftogt, wapenen, scheepen ende andere krijgsnoodwendigheeden voorsien is,
dat wanneer op het vaste teegenover leggende land de naburen soodanig verdeeld
blyven, dat geen derselven alle de anderen oovermeesteren kan, ook geen derselven
magtig genoug sal weesen een soo groot heir over zee in Engeland te brengen, dat
hy daarmeede eenen koning, wel met de gemeente vereenigd zijnde, overwinnen
ende Engeland veroveren ofte de vrye zee in zijn geweld brenge soude konnen.
En vermits in soodane gemeene rust, seekerheid, gemakken en vermaken bestaat
het grootste goed dat in eenige politike vergaderinge van menschen soude konnen
werden gevonden, soo behoorde voorwaar seer verdagt te zijn alle 't gunt iemand
voor soude mogen geeven om deesen gelukkigen stand te vermeerderen ende te
verbeeteren. Alsoo onbedenkelik is, dat de Nederlandse visseryen, manifacturen,
koophandel ende zeevaart konnen werden overgebragt naar Engeland, dan met
derwaarts te transporteren Neederlanders en andere volkeren, die sig daar omtrent
geneerd hebben, ende met eenen door eene al te grote volkrijkheid aldaar te
veroorsaken eene soo grote behoutsaamheid, naarstigheid ende spaarsaamheid, als
nu by den Hollanderen gevonden werd.
Alsmeede kennelik is, dat door het vermeenigvuldigen van dit middelbare slag
van ingeseetenen, die allerminst van eenen k o n i n g hangen, ende van ouds ook
aller-
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minst tot eene koninglike regeeringe geneegen zijn, in Engeland veele geld- ende
volkryke steeden veroorsaakt souden werden, waaronder gewisselik e e n e , en
waarschynelik London, om veele reedenen de gemeene stapel en koopstad van
Engeland ende van de geheele wereld werdende, soo overmatig groot volk-, goedende geldrijk soude werden, dat een ongewapende koning gansch niet, ende een
gewapende koning seer beswarelik deselve steden en de stad doen gehoorsamen
soude konnen, dan met veel tijds binnenlandse twisten ende oorlogen te veroorsaken.
Ende vermits by dieselve ingeseetenen, sig by den koophandel ende zeevaart
geneerende, door die gedurige ommegang met vremde volkeren, altijds veele vrye
ende verscheide gedagten omtrent den publiken godsdienst veroorsaakt werden, soo
is niet bedenkelik, dat men deselve in Engeland tot eenparigheid ende onder de
gehoorsaamheid der B i s s c h o p p e n brengen en nog min houden soude konnen,
dan met aldaar gedurige vreese van oproer ende binnenlandse oorlogen onderhavig
te zijn.
Wat belangd de Engelse E e d e l l u i d e n , die het Hof volgen ofte in eenige
bedieninge door den koning gesteld zijn, is kennelik, dat deselve in de verminderinge
des konings en der Bisschoppen, door de aangeweesene oorsaken staande te volgen,
ligtelik hunnen ondergang vinden souden. Sulks nu alleen behoorden te werden
aangemerkt de Engelse E e d e l l u i d e n , die aldaar stillekens van hunne landgoederen
leeven, welke door opgemelde grote vermeenigvuldiginge van inwooners door den
koophandel hunne gewassen tot veel hogere prysen verkoopen souden konnen; maar
vooreerst zijn deese Eedelluiden in seer kleinen getale, ende souden sy ook bevinden,
dat alle andere noodwendigheeden, die sy souden moeten koopen - door opgemelde
toevloeiende grote meenigte van ingeseetenen - insgelijks in pryse gesteigerd souden
weesen. Sulks sy door de hoogere prysen hunner gewassen en vrugten niet seer gebaat
souden werden.
Daarenboven zijn de Eedelluiden van landgoederen leevende, gemeenelik soo
quade huishouders, dat hoewel alle hunne landen in Engeland van den koninge te
leen gehouden werdende dienvolgens altijd versterven op den oudsten soon, deselve
nogtans selden langen tijd in haar geslagt bewaard werden. Ende soude deese
vervremding
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der vaste goederen des te eer geschieden, omdat ook de steigering van prysen der
landen hun grote geleegen- en geneegentheid soude geeven om die te verkopen. Ende
vermits die gereede penningen nog veel eer als landgoederen door de vingeren der
quistende Eedelluiden soude druipen, soo souden daardoor seer haast die Eedelluiden
tot arremoede vervallen. Terwyle aan de andere syde onder soo veele koopluiden
altijds eenige souden werden gevonden soo gelukkig, dat (sy) in pragt den Eedelluiden
gelyken, veele landeryen koopen, ende te hove door hunne gereede penningen veele
amten bekomen souden. Sulks de oude Eedelluiden daardoor allengs verduisterd
ende eindelik vernietigd souden werden.
En wat belangd de Engelse B o e r e n , E i g e n a a r s van L a n d e n , die geneegen
zijn met hunne afkomelingen landbouwers te blyven, is kennelik dat deselve door
eene grotere commercie ende toevloejinge van inwooners in Engeland hunne gewassen
tot hogere prysen verkopende ende daarenteegen weinige uitheemse waren slytende,
hunne gelden merkelik vermeerderen souden. Maar indien men hierteegen steld, dat
in geen land van Europen soo gemakkelike en weelige Boeren zijn als in Engeland
- ende dat het eene seer zware saak is weelde te dragen - soo is wel te vermoeden
dat de meeste kinderen van Boeren dien arbeidsamen landbow niet doen, maar als
gemakkelike Eedelluiden leeven souden willen, ende dat by gevolge die vermeerdering
van weelde en verandering van staat hun ongelukkiger maken soude. In allen gevalle
is seeker, dat om soodanige gehoopte verbeeteringe van Boeren, die in een klein
getal bestaan souden, alle andere ingeseetenen des lands tot geenen ergeren stand
behoorden te werden gebragt.
Eindelik wat belangd a l l e Engelse i n g e s e e t e n e n , die sig omtrent
a m b a g t e n , n e e r i n g e n , m a n i f a c t u r e n , v i s s e r y e n , k o o p h a n d e l ende
s c h e e p v a a r t geneeren, is ook kennelik, dat deselve gewoon zijn met minder
moeite meer winsten te doen als eenige omleggende volkeren. Sulks indien de
spaarsame en naarstige Neederlanders sig in Engeland ter needer setteden, sy sig met
seer kleine en veelvoudige winsten genougen ende daardoor allen ouden Engelsen
hunnen
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manifacturen, visseryen, koophandel ende zeevaart ontrekken souden.
En genomen dat de overgekomene vremdelingen de Engelsen in spaarsaam- ende
naarstigheid niet mogten overtreffen, soo is nogtans kennelik, dat in een groter getal
menschen van ééne hanteeringe altijds meer sullen werden gevonden, die
tegenwoordig geld nodig hebbende, hunne koopwaren ende dienst tot mindere winsten
ende loonen sullen verkopen ende besteeden, dan in een klein getal menschen, die
ligtelik malkanderen tot soodanige winsten, als hun onderling geliefd, verspreeken
ende verbinden konnen.
Behalven dat door opgemelde inhalinge ende vermeenigvuldiginge van menschen
in Engeland alle lijfs- ende leevensbehouften, aldaar vallende, seer in prysen steigeren
souden, welke steigering noodwendig aldaar eene grotere bekommeringe, spaarsaamende naarstigheid by alle Engelsen soude veroorsaken, die onder eene vrye regeeringe
versoet werd met de gedagten, dat men sijn lijf en leeven en wijf en kinderen, en
alles wat men met naarstigheid gespaard heeft, seekerlik besit, ende onder eene
monarchale regeeringe ondragelik is, wanneer daarby komen de gedagten, dat lijf
en leeven en eere en lieve vrow en schoone dogters, ende alles wat men met kommer,
spaarsaam- ende naarstigheid byeen vergaderd heeft, sonder schuld door eene
onweederstandelike magt des konings ofte syner hovelingen ons altijds ontnomen
kan werden. Ik sal derhalven besluiten, dat de koning ende de ingeseetenen van
Engeland niet behoorden te begeeren de Neederlandse commercie met den gevolge
van dien over te brengen in Engeland.
Ende sal ik hier eindelik byvougen dat opgemelde seekere, gemakkelike en
vermakelike stand des konings ende syne onderdanen in Engeland niet kan werden
geconserveerd, dan met binnen des lands te stellen soo goede ordren, dat men aldaar
tot geene binnenlandse twisten, scheuringen ende oorlogen kome te vervallen, alsook
met onderwyle soo veele doenelik is te beletten, dat geen der omleggende buren op
het vaste land soo magtig werde, dat men in Engeland omtrent syne visseryen,
manifacturen, koophandel ende zeevaart, insonderheid om-
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trent het behandelen syner coloniën, eenig belet te vreesen hebbe; of ook dat deselve
overweegende magt niet moge overscheepen in Engeland, om den koning ende syne
onderdanen te doen lyden alle 't gunt een balddadig ende streng heer synen slaven
geliefd op te leggen. Alle welk quaad niet bedenkelik is Engelande van de Vrye
Neederlanden, maar wel van den koninge van Vrankrijk te konnen ooverkoomen.
Sulks ik derhalven ook eindelik besluiten sal, dat volgens het interest des konings
van Engeland ende syner onderdanen gansch ongeraden is met den koninge van
Vrankrijk aan te gaan een verbond ter verdrukkiginge der Vrye Neederlanden1). Ende
dat het in teegendeel met des konings van Engeland ende syner onderdanen interessen
seer wel oovereenkomt met andere omleggende naburen ende insonderheid met den
Staat der Vrye Neederlanden te maken verbonden ter gemeene bescherminge teegen
dat oovermagtige ende andersins alles inslokken willende Vrankrijk.
Waarmeede ik meen genoug gesegt te hebben om te

1) Gelijk bekend mag worden verondersteld, verklaarde Karel II - de raadgevingen van De la
Court aan Harrington ten spijt! - den 27en Maart 1672 den oorlog aan de Republiek. De
beweegredenen, welke Engeland in 1665 en in 1672 in den oorlog dreven, waren niet dezelfde.
‘The former was waged at the sollicitation of parliament on behalf of mercantile interest,
and might therefore be called national; the second was little more than a gamble, with
Catholicism as one of the stakes’ (Ogg, t.a.p., 1, p. 355).
Vgl. ten slotte een merkwaardigen tegenhanger van dit geschrift van de hand van William
de Britaine - onlangs ook in het bezit van de Koninklijke Bibliotheek gekomen - get.: The
interest of England in the present war with Holland (London, 1672). Een nieuwen oorlog
beschouwt deze schrijver, die als vereerder van het koningshuis de politiek van zijn vorst
door dik en dun verdedigt, als het eenige middel om definitief met de Republiek, ‘a sanctuary
to the worst of men’, af te rekenen. Een hernieuwde krijg zou onvermijdelijk den ondergang
van de gehate Hollandsche regenten ten gevolge hebben.
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mogen deesen brief eindigen, blyvende, hoedanig ook de saken souden mogen komen
uit te vallen,
Mijn Heer,
In Hamborg
1 January 1672.
U.E. altijds dienstwillige en goedgonstige diener en vrind N.N.
(Kon. Bibliotheek, 's-Gravenhage, Sign. 75 C 37.)
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De inboedel van het kasteel te Breda in 1567,
Medegedeeld Door M.W. Jurriaanse.
Toen Oranje den eed van trouw aan den Koning, door landvoogdes Margaretha eind
1566 van alle hooge ambtenaren geëischt, weigerde af te leggen, bewees hij daardoor
openlijk, dat hij geen dienaar wilde zijn van het koningschap, zooals Philips II dit
opvatte. Op deze wijze afgewend van het wettig gezag kon hij zelfs niet als rijk,
ambteloos edelman in één van zijn paleizen te Brussel of Breda gaan leven: met zijn
verleden en zijn eerzucht zou dit voor hem onmogelijk zijn geweest en voor de
regeering bovendien onduldbaar. Allerlei nevenmotieven hadden zijn verhouding
zoowel tot de regeering als tot de Calvinisten vertroebeld, maar door het weigeren
van den eed van trouw werd het duidelijk welke partij hij koos.
Hij wist, dat Philips op den eersten December 1566 als bevelhebber van het
Spaansche leger, tot tuchtiging der Nederlanden uitgezonden, Alva had aangesteld,
wiens persoon en inzichten de Prins van vroeger kende. Daarom was het einde van
zijn carrière in deze gewesten uitwijking naar Duitschland, een terugkeer naar zijn
geboorteland Nassau.
De rijke erfenis, waarvoor Willem, prins van Oranje, zich verantwoordelijk voelde,
gaf hij echter niet prijs; terwijl hij niet kon verwachten, dat Alva na het gebeurde
voor hem zijn bezit zou sparen, meende hij, dat deze dit wel zou doen voor zijn zoon,
dien hij in het Roomsche geloof had laten opvoeden en die nog niet met de regeering
in conflict was geweest1). Hèm dacht de Prins in het bezit van zijn goederen te laten
en hij stuurde den jongen, na een onderhoud te Breda (waar ook de beheerende Raad
en Rekenkamer gevestigd bleef), rustig terug naar Leuven, waar Philips Willem
studeerde.
Van het moment van zijn vertrek af vormde voor den

1) Rachfahl, Wilhelm von Oranien, II, S. 886.
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Prins het roerend goed zijn vrijwel eenig bezit en, zoolang hij balling was, zou het
dat blijven. Het kostbaarste gedeelte daarvan was geborgen geweest in het kasteel
te Breda, het paleis, dat gediend had voor feesten en gasten; de familie zelf woonde
toen nog in de bijgebouwen, het z.g. corps de logis1).
Concierge van kasteel èn huis was in dezen tijd Jacques de Maubus, die
aansprakelijk was voor den inhoud der gebouwen en onder toezicht stond van 's
Prinsen Rekenkamer, waaraan hij verantwoording schuldig was. Hij bezat een
inventaris van den geheelen inboedel2) en hierdoor kon de verhuizing van den Prins
in April 1567 ordelijk en snel in haar werk gaan. De vlucht is een in elf dagen (11-22
April) georganiseerde uittocht geweest. Ontzaglijk veel moest geregeld worden en
we kunnen ons voorstellen, hoe druk De Maubus het had met het verzorgen van de
roerende goederen.
Allereerst moesten de bezittingen, die meegingen, worden verpakt; op wagens,
misschien in schepen geladen, reisde een gedeelte van zijn meubilair en zilveren
vaatwerk over land en te water mee naar Duitschland, naar Dillenburg, waar het den
13den Mei werd overgegeven aan een kamerdienaar van den Prins ten overstaan van
diens secretaris en den fourier. De kamerdienaar bevestigde de ontvangst en de Prins
gaf aan zijn Rekenkamer bevel De Maubus voor dit gedeelte van zijn bezit, dat onder
de hoede van den concierge had gestaan en verzonden was, te dechargeeren (nos.
1-205).
Niet alleen over de goederen die meegingen werd in die Aprilmaand onderhandeld,
zoo goed als zeker trof men toen ook een regeling omtrent alles wat den Prins nog
moest worden toegezonden en op welke wijze de rest in veiligheid zou worden
gebracht. De Prins en de Prinses quitteerden De Maubus voor reeds vroeger afgegeven
voorwerpen (nos. 206-227). Godefroy van Haestrecht, de schout van Breda, borg op
verlangen van Oranje een ge-

1) Roest van Limburg, Het Kasteel van Breda, bldz. 50 vlg.; Jan Kalf, De Monumenten in de
voormalige Baronie van Breda, bldz. 27 vlg.
2) Dit blijkt o.a. uit het deel van den inventaris, dat begint op bldz. 253.
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deelte van diens bezit op: hij is het, die De Maubus na ontvangst daarvan dechargeerde
(nos. 228-253 en 264-316). Nog een paar zendingen stuurde de concierge naar
Dillenburg, in de eerste plaats in December 1567 een partij stoelen (nos. 254-263).
Wij kennen echter geen decharge hiervoor en daarom is het de vraag, of ze zijn
aangekomen. Vervolgens linnengoed en boeken (nos. 264-316); maar hoewel
aangeteekend is, dat zij zijn afgezonden, is het toch Godefroy van Haestrecht geweest,
die De Maubus hiervoor den 12den Januari 1568 dechargeerde. Misschien was de
reis dus onmogelijk gebleken, maar dan is niet goed te begrijpen, waarom hij den
21sten Januari nog eens allerlei meubilair naar Duitschland zond (nos. 317-346);
hiervoor is de concierge niet gedechargeerd.
De inventaris van de goederen, die werden overgezonden naar Dillenburg, berust in
het Staatsarchief te Dresden in het prachtige en gave archief van keurvorst August
van Saksen. Hij is gebonden in één deel met allerlei brieven van en aan Anna van
Saksen, en is een copie van 24 bladzijden folio door éénzelfde hand geheel in het
Fransch geschreven, behalve wat het linnengoed, dat in het Vlaamsch opgesomd
staat, betreft.
Hier nu ligt de oudste bekende inventaris van roerende goederen van Prins Willem
I voor ons. Een tweede, een opgave van de in 1572 verpande bezittingen, publiceerde
A.J.M. Brouwer Ancher in 1899 in Oud-Holland naar een document, dat in het
Staatsarchief te Wiesbaden wordt bewaard1). Een groot gedeelte van deze lijsten
beschrijft in het Duitsch dezelfde goederen, zooals de Dresdensche dit in het Fransch
doet2). Terwijl in de beschrijving van

1) Herzoglich Nassauisches Hausarchiv, No. 2062.
Dönges, Wilhelm von Oranien und Nassau Dillenburg, S. 163, vermeldt, dat deze lijsten
sinds 1899 in het groothertogelijk huisarchief te Biebrich bewaard worden. Onlangs is echter
het Biebrichsche kasteel aan den Pruisischen staat verkocht en is het archief te Wiesbaden
in dépôt gekomen.
2) De beschrijving van de vele borden, schalen, enz. is echter meestal niet van dien aard, dat
men de voorwerpen als dezelfde herkent. Alleen waar dit met vrij groote zekerheid viel vast
te stellen is het aangegeven.
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het verpande bezit de waarden in geld staan uitgedrukt, treft men dit op den
Dresdenschen inventaris niet aan. Wat de gewichten betreft, zoowel in Breda als in
Dillenburg werd het Keulsche pond gebruikt1). De voorkomende lengtemaat is de
Brabantsche el2).
De verzonden kostbaarheden zijn, voorzoover viel na te gaan, alle verdwenen: het
goud- en zilverwerk werd opgesmolten, zelfs het gouddraad der tapisserieën bleef
dit lot niet bespaard, en hiermede gingen de meeste van de rijke gobelins te loor. Een
enkele maal slechts treedt een stukje van de geschiedenis der kunstwerken aan den
dag, zooals van de beroemde tapisserieën, waarvoor Van Orley de kartons leverde
(no. 133).
Alles wat de Prins verpandde was echter niet voor goed verloren: grootendeels
werd het ingelost en men vindt hier beschreven kostbaarheden weer terug in latere
inventarissen van Nassau (vroeger behoord hebbend tot het Oude Dillenburgsche
Archief) in het Koninklijk Huisarchief. Tal van voorwerpen zijn meermalen verpand
geweest; tenslotte bleef het grootste gedeelte in Nassausch bezit, omdat de Prins
daarmede de schulden betaalde, die hij bij zijn familie had gemaakt voor de vrijheid
der Nederlanden.
Deze copie van den inventaris der verzonden goederen is waarschijnlijk in de
bagage van prinses Anna van Saksen in December 1576 te Dresden gekomen3) en
bij het opruimen van haar nalatenschap in 1579, in het archief van haar oom, keurvorst
August, geborgen.
Dr. Jan Kalf, Directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, was zoo
vriendelijk een teekening te

1) Voor de berekening hiervan gebruikte ik, op aanraden van dr. S.J. Fockema Andreae, J.H.
van Swinden, Vergelijkingstafels (Amsterdam, Den Hengst, 1809), waarvan in de
handschriften der Leidsche Universiteitsbibliotheek een exemplaar voorkomt met opgave
van de in de verschillende steden in ons land gebruikte gewichten. Te Breda was dit het
Keulsche pond van 0,46892 K.G.
Een halve gram of daarboven rondde ik tot grammen af.
2) De Brabantsche el meet ± 0,695 M.
3) Hans Kruse, Wilhelm von Oranien und Anna von Sachsen (Wiesbaden, 1934), S. 135.
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ontwerpen van de hoofdverdieping van het kasteel1) en dr. H. Schneider gaf tal van
practische wenken. Juffrouw G.T. van IJsselsteyn hielp mij met haar kennis van
tapisserieën, en tenslotte maakte ik in de noten dankbaar gebruik van de gegevens,
die de archivarissen van de derde afdeeling van het Algemeen Rijksarchief, van
Breda en Tongerloo mij verschaften.
M.W.J.

Aanteekeningen.
De n u m m e r i n g , die niet in den oorspronkelijken tekst voorkomt, geschiedde op
voorbeeld van de Oranjeinventarissen, die bewerkt zijn door dr. C. Hofstede de Groot,
welke verzameling2) nu onder beheer staat van dr. H. Schneider.
Een v e r k l a r i n g der in den tekst voorkomende voorwerpen is achterwege
gebleven. Dit is een opgave voor kenners der kunstnijverheid en taalkundigen.
Belangstellenden verwijs ik naar Victor Gay, Glossaire Archéologique du Moyen
Age et de la Renaissance (Parijs 1887).
S o n E x c e l l e n c e is steeds de Prins.
M a d a m e is steeds Anna van Saksen, 's Prinsen tweede vrouw.
Wat de p l a a t s i n g der tapisserieën aangaat, was dr. Kalf zoo vriendelijk mij op
het volgende te wijzen: op den plattegrond ziet men dat, wat de lengte betreft, er
voor alle gobelins plaats was. De uniforme hoogte der tapijten van 6 el, d.i. 4.14 M.,
klopt met de verdiepinghoogte, die ongeveer 4.25 M. bedraagt, gerekend van den
vloer tot den onderkant van den balk. De tien gobelins van de groote zaal (no. 131)
waren echter alleen te plaatsen, indien twee paar boven elkaar hebben gehangen, wat
zeer goed mogelijk

1) De teekeningen, op dat bureau gemaakt voor de hiervoor genoemde uitgave van dr. Kalf,
bleken tot dit doel niet geschikt; de aanwijzingen in den inventaris waren te weinig, en zoo
kon dr. Kalf eerst de teekening laten maken, nadat dr. S.W.A. Drossaers een door haar
bewerkten ongepubliceerden inventaris van het kasteel van 1598 uit het Gemeente-Archief
te Breda met groote welwillendheid ter beschikking had gesteld. Deze inventaris vermeldt
alle vertrekken.
2) Dit zijn uitsluitend inventarissen van schilderijen.
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VERMOEDELIJKE PLATTEGROND VAN DE HOOFDVERDIEPING VAN HET KASTEEL TE
BREDA IN 1567 ONTWORDEN DOOR HET RIJKSBUREAU VOOR DE MONUMENTENZORG
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is, daar deze ruimte meer dan 10 M. hoog was en twee wandvlakken geen deuren of
vensters hadden. Deze zaal, thans in twee verdiepingen verdeeld, was in 1567 nog
één ruimte. Overigens blijkt, dat verschillende gobelins hier boven de deuren hebben
gehangen, d.w.z. ten minste 2.40 M. boven den vloer; dit arrangement lijkt dr. Kalf
vreemd, doch, daar een andere identificatie der zalen niet mogelijk was, omdat noch
in het kasteel noch in de bijgebouwen vertrekken waren van voldoende afmetingen
om in aanmerking te komen, blijft dit de eenige oplossing.
Bij de teekening.
Op de hoofdverdieping lagen:
A la grande salle,
B la salle dorrée,
C la chambre dorrée,
D la grande garderobe,
E la salle près la montée,
F la chambre dessoubz (lees: dessus) la porte.

Op den beganen grond:
In de ruimte onder F bevond zich geheel links de poort. De overschietende ruimte,
ter lengte van 10.60M., schijnt in tweeën gedeeld te zijn geweest en bevatte dan:
F1 la première chambre à la porte en
F2 la salette servante à ladicte chambre.

Onder E lag:
E1 la chambre suyvante.

Ongeplaatst blijven nu nog twee vertrekken:
la chambre dessus le concierge en
la IIIe. chambre dessus le galatas.
Daar een ‘galatas’ een dakkamer is, zal ook hier een schrijffout schuilen: ‘dessus’
moet ‘dessoubz’ zijn. Deze twee kamers, die blijkbaar beide niet op den beganen
grond (‘boven den concierge’ en ‘onder de dakkamer’) lagen, zou ik willen zoeken
in de deelen van het oude kasteel, die in 1567 nog niet afgebroken waren, dus in den
vleugel links van de poort, in den zuidelijken vleugel, of in het gebouw ten westen
van de groote zaal, waarin zich vermoedelijk de conciergerie bevond.
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(I)
Copie1).
Inventoire de toutes les vaisselles et meubles que le concierge du chasteau
de Breda, Jacques Maubus2), a délivréz par ordonnance et commandement
de Monseigneur ès mains de Henry Bavier, varlet de chambre de Son
Excellence, à Dillemborch le XIIIe. jour de may XVc. soixante sept, en
présence de Jehan Lorich, secrétaire3), et de Claude Hombruge, fourrier,
que

1) S.A. Dresden, Locat 9941: ‘Abschriften von frauen Annen gebornen hertzogin zu Sachssen,
princesin zu Uranien, uffgerichtenn ehestiefftung..., welche abschriften nach Ihrer F.G. zu
Dresden erfolgtten absterben inn derselben vorlassenschafft befunden worden... 1577’.
2) Jacques de Maubus, stamt uit een geslacht, dat vele diensten aan de Nassauers bewezen had
en nog bewijzen zou. Aan het hof van den Prins waren, behalve Jacques, nog twee andere
leden van deze familie in functie: de raad Hugues en zijn zoon Georges.
Het ambt van concierge ‘du château et de la maison’ werd aldus beloond: ‘quarante deux
livres, ung accoustrement de dix huict livres pour louaige d'une servante ou meschyne, dix
livres et huyct solz par jour pour les despens de bouche de luy, sa femme et ladicte servante,
quant ils n'ont point bouché en court’. (Doorgehaald omdat het bedrag niet is uitbetaald;
rekening van Marcq van Steelandt van de geconfisceerde goederen van den Prins in de
collectie Rekeningen, berustende in het Archief van de Rekenkamer in het Algemeen
Rijksarchief in Den Haag, fo. 80 vo.; zie ook bldz. 247, n. 1.)
3) De Prins had een uitgebreide secretarie. Omstreeks 1560 zijn, behalve Johan Lorich, van
zijn Duitsche secretarissen ook nog bekend Wilhelm Knüttel, een familiestuk van
Nassau-Dillenburg, en Gerlach Herbst. Als secretaris voor de Fransche correspondentie is
in dezen tijd alleen bekend Jehan de Pennants, hoewel de Prins ook voor zijn correspondentie
in deze taal wel meer menschen in dienst zal hebben gehad.
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ledict concierge avoit lors, par ordonnance de sondict Excellence, amené
dudict Breda audict Dillemborch audict mois de may XVc.LVII.
Premier la vaisselle d'or et d'argent du buffet de Monseigneur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

1)

Une sallière d'or avecq la couverte ouvréez de perles et pierres précieuses,
pesante neuff onces et quinze esterlins (0,286 K.G.).
Une grande couppe dorée avecq la bataille de Pavie et sa couverture2), pesante
trente quatre marcques, douze esterlins et demy (7,99 K.G.).
Deux grandz flaccons d'argent doréz avecq leurs couvertes et avecq aussy
ouvraige eslevéz.
Deux grandz tuttes dorées.
Deux tasses d'argent dorés et couvertes, ayant chascune ung lyon tenant ung
escu, sans armes.
Ung calbas, dont le piedt et la bouche sont d'argent, ung peu doréz.
Deux grandz potz doréz avecq la bataille et triumphe de Julius César, dont l'ung
poise vingt marcques et quatre onces (4,806 K.G.) et l'autre vingt cincq marcq
et une once (5,891 K.G.).
Deux aultres potz d'argent doréz avecq l'histoire de Ulcanus et Vénus, l'ung
pesant vingt marcques et une once (4,718 K.G.) et l'aultre vingt marcques et
cinq onces (4,836 K.G.).
Deux hommes d'argent doréz, chacun tenant ung chandellier en la main et à
genolz3), l'ung pesant vingt cincq marcques et une once (4,891 K.G.) et l'aultre
vingt quatre marcques et sept onces (5,832 K.G.).

1) De nummering is van mij.
2) Deze beker komt ook voor Oud-Holland 1899, bldz. 19 (fo. 11 vo.), dus hij werd verpand,
maar dat hij toen niet versmolten is, blijkt uit lijsten van door den Prins in 1573 verpande
goederen (K.H.A., no. 2159), waarin hij opnieuw voorkomt.
3) O.c., bldz. 20 (fo. 13). Zie eveneens no. 83.
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10. Deux éguières avecq byberons dont l'eauwe sorte, faictes en forme de cigne1),
l'une pesante huyct marcques (1,876 K.G.) et l'autre - - -2).
11. Deux grandz bassins semblable ouvraigés, pesans ensemble trente marcques et
deux onces (7,092 K.G.).
12. Ung grand dragier d'argent avecq ung pied hault.
13. Une payelle pour pinsser la dragerie, ung peu dorée.
14. Quatre bassins, dont les deux sont entièrement doréz avecq leurs éguières et les
aultres deux les bordz doréz et les éguières aussy.
15. Ung aultre bassin et l'éguière, le bord doréez avecq les armes de feu Madame3),
dont elle a faict présent à Madamoiselle d'Orangez4), sa fille.
16. Deux tasses dorées ouvrées d'esc[r]évices5).
17. Deux tasses dorées avecq leurs couvertes et poinsonnéez.
18. Deux tasses couvertes à petitz trouz dont l'une porte les armes de Monseigneur
et l'aultre est changée pour faire la tasse de Madame, faicte avecq foeullaiges,
servant en la place de la IIe. tasse.
19. Deux aultres tasses doréez, sans couvertes, au cul avecq armes de Monseigneur.
20. Deux pottekins de cristal encasséz en argent ouvréz à jour.
21. Deux assayes dorées.
22. Quatre sallières dont les trois ont couvertes.
23. Cincq aultres petitz sallières avecq leurs couvertes.

1) Waarschijnlijk dezelfde genoemd o.c. bldz. 19 (fo. 11 vo.), waar ze samen ‘XIX marckh VIII
lotth’ wegen, d.i. ± 4,572 K.G.
2) Het gewicht is niet ingevuld.
3) Anna van Egmond, prinses van Oranje, geb. gravin van Buren, 's Prinsen eerste vrouw
(1533-1558).
4) Maria, prinses van Oranje (1553-1616), veel later (1595) gemalin van Philips, graaf van
Hohenlohe-Langenburg.
5) Misschien dezelfde als o.c., bldz. 19 (fo. 12), waar hun gewicht samen is ‘8 marck’, d.i. 1,876
K.G. Zij worden daar betiteld als ‘alte kleine Schalen’.
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Vaisselles non dorées.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

Deux petitz sallières sans couvertes.
Douze grandes tasses à servir le fruict1).
Trois petites tassettes, faictes avecq des petitz trouz.
Dix aultres tasses à boire sont estéz faictes trois douzines de goubletz pour boire.
Une petite tassette avecq une teste perdedens.
Cincq douzaines et huyct trenchoirs desquelz a, par ordonnance de Monseigneur,
estéz faictz cincquante et six trenchoirs au lieu desdidts cincq douzaines et huyct.
Vingte et une cullières.
Ung réchauffoir2).
Quatre flaccons avecq chaynes dont l'ung est du buffet de France.
Huyct chandelliers.
Une mouchette de chandeille.
Le IXe. jour d'octobre ao. LX a ledict concierge receu de Loys Sommellier3) six
tasses d'argent dorées avecq ouvraige d'histoires avecq deux couvertes, que la
ville d'Anvers a faict présent à Monseigneur4), que ledict Henry a aussy receu
avecq les aultres.
Une croix d'or fin, où est une saincte espine et où il y a en oeuvre vingte et une
perles, sept balais et six petitz perles et en la petite croix sur la sanctuaire six
petitz dyamantz pesante - - -5).
Six sallières d'argent dorées du buffet de France, dont les deux ont leurs
couvertes.

1) Misschien dezelfde als o.c., bldz. 21 (fo. 16), waar zij beschreven worden als ‘hoher silberer
Schalen, zum Confect und obs, weigen zusammen XLIII marck’ (10,082 K.G.).
2) Misschien de ‘Silbern feur oder Gluttpffan’, die ‘VI½ marck’ woog of 1,524 K.G. (o.c., bldz.
21 (fo. 16 vo.)).
3) Dit zal wel zijn Louis, die sommelier of bottelier van den Prins was.
4) In de stadsrekening van Antwerpen is over deze schenking niets te vinden.
5) Het gewicht is niet ingevuld.
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38. Quatre bassins d'argent dorées avecq leurs esguières, venant du buffet de France.
39. Six tasses dorées avecq deux couvertes représentans la création du monde
assavoir les premiers six jours, venans de l'abbé de St. Bernaerdt1).
40. Douze grandes tasses venans du buffet de France, dont les quatre sont couvertes.
41. Une aultre tasse-couppe avecq sa couverte et avecq ouvraige eslevé, aussy du
buffet de France.
42. Une grande couppe, venant de l'abbé de Tonguerloo en l'an soixante et ung2),
en hault ung mannekin

1) Zij wogen te zamen ‘XLVI marck’ of 10,785 K.G. (o.c., bldz. 19, (fo. 12 vo.)).
Deze bekers zijn den Prins waarschijnlijk geschonken door Jacobus van der Meren, den
laatsten abt van het Cistersienser klooster van St. Bernard aan de Schelde bij Hermixem, niet
ver van Antwerpen. Hij stierf den 17den November 1559; de abtswaardigheid werd daarna
vereenigd met die van bisschop van Antwerpen.
Het klooster, gesticht in 1241 en opgeheven in 1796, bestaat nog, doch wordt voor andere
doeleinden gebruikt.
2) Niet alleen met den abt Arnold Streyters, die Oranje's twee oudste kinderen had gedoopt,
ook met de kloosterlingen van de Norbertijner abdij Tongerloo onderhield de Prins goede
betrekkingen. Het rijke klooster zocht wederkeerig zijn gunst in de moeilijke positie, waarin
het sinds 1559 verkeerde, ook toen Arnold Streyters geen abt meer was († 1560).
Toen de Prins na zijn huwelijk met Anna van Saksen zijn intocht deed binnen Breda, en vele
steden en vorsten hem een geschenk vereerden, wilde Tongerloo niet achter blijven: de abdij
stuurde zes vette schapen naar Breda.
's Prinsen raad, Steven van den Berg, blijkbaar niet gevoelig voor zooveel landelijke
vriendelijkheid, stuurde ze terug met de boodschap, dat dit geschenk zulk een vorst onwaardig
was.
De kloosterlingen beraadslaagden na dit bericht; het resultaat was, dat Petrus Scheelen van
Hasselt en Adriaan Boutzelaer, secretarissen van den abt, met Gerardus Creyt, pastoor te
Alphen, naar Antwerpen werden gezonden en daar kochten in bijzijn van Egidius van den
Boogaerde, den rijksontvanger te Antwerpen, en Paulus Robijns, zilversmid aldaar, en vele
anderen ‘eenen cop’, ‘iuste magnitudinis, ex argento, deauratum, cum sculptura artifica’, die
woog ‘XVI marck VII onssen (3,956 K.G.)’, voor 385 Rijnsgulden 15 stuivers, en een
‘schael’, (‘unam patulam cum coopertorio’), ‘sculpturis bene ornatam argenteam bene
sculptam et deauratam’, wegende ‘VIII marck VI onssen XV engelsen (2,073 K.G.)’, voor
232 Rijnsgulden 14½ stuiver.
Den 12den October werden deze geschenken den Prins aangeboden; hij weigerde echter ze
aan te nemen, doch verzocht dit zilverwerk voor hem te bewaren tot later, wanneer hij het
meer noodig mocht hebben. Petrus Scheelen zelf noteert dat de kostbaarheden naar de abdij
terug kwamen (Abdij Tongerloo, Register A V, 9, fo. 168 vlg.; vgl. A. Erens, Tongerloo en
's Hertogenbosch, bldz. 182 vlg.).
Uit dezen inventaris blijkt, dat de Prins de schalen, misschien na herhaald aanbod, toch
aanvaard heeft.
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43.
44.

45.

46.

ayant en sa main ung escu où qu'il est escript le nom dudict Tonguerloo.
Encoires une tasse-couppe avecq sa couverte marcquée au cul avecq le nom de
Tonguerloo par lettres soixante et ung.
Une grande couppe, venant de madame de Meurs1), avecq l'histoire d'Orpheus,
ayant au piedt cignes, dessoubz la couverte une imaige, tenant ung serpent à la
main et troix tourtues2).
Une aultre couppe avecq sa couverte venant de madame de Brederode3) avecq
l'histoire de Neptunus et dessus la couverture ung mannekin tenant en sa main
une picque4).
Deux grandz potz avecq leurs couvertes, dont la ville de Breda a faict présent
à Son Excellence avecq les armes dudict Breda5).

1) Magdalena, gravin van Nieuwenaar en Meurs, geb. gravin van Nassau, een dochter uit het
eerste huwelijk van Willem den Oude, dus een stiefzuster van den Prins (1522-1567).
2) Oud-Holland 1899, bldz. 19 (fo. 12 vo.), vermeldt deze schaal eveneens. Hij woog ‘XIV½
marckh’ of 3,4 K.G.
3) Aemilia van Brederode, geb. gravin van Nieuwenaar.
4) In de Wiesbadensche lijsten worden twee van deze schalen vermeld, waarvan de poppetjes
afgebroken zijn. Ze wogen tezamen nog ‘XXX½ marckh’, of 7,151 K.G. (o.c., bldz. 20, fo.
13).
5) De stad Breda wilde Anna van Saksen huldigen bij haar aankomst in deze landen. In de
stadsrekening van 1561 wordt een post gevonden, waarbij Adam van den Keessel en Jan
Aertsen van Vairtbosch door den magistraat naar Antwerpen werden gezonden om ‘te copen
enigh costelijck juweel’. Zij slaagden; na drie dagen en met voorlichting van den
Antwerpschen goudsmid Herman van Mechelen (die 5 Rijnsgulden 5 st. voor de moeite
ontving) kochten zij den 15den Augustus van Adam Clermont, koopman te Antwerpen, ‘twee
costelijcke silvere vergulde stoopen’, die samen wogen ‘hondert marck twee onschen ende
zes engelschen (23,513 K.G.), elcke onsche voor drye Rijnsgulden 6 st.’. De stoopen werden
in een mand met ‘boomwolle’ gepakt en door Peter van der Hagen (door Herman van
Mechelen hiervoor gehuurd) voor 30 st. naar Breda gebracht, waar de geschenken Anna van
Saksen den dag na haar blijde inkomste overhandigd werden. De Bredasche goudsmid Peter
Rijckouts maakte voor de stoopen elk een schildje met het wapen van Breda.
Om de som van 2647 Rijnsguldens en 11 stuivers te kunnen betalen werd den 15den Augustus
een leening gesloten met de abdij Tongerloo van 3000 Carolusguldens. Mr. Peter Scheelen
van Hasselt, secretaris van den abt, was bij de tot standkoming dezer leening zòò behulpzaam
geweest, dat de stad hem ook een geschenk aanbood: ‘een silveren schale, wegende thien
unchen (0,293 K.G.)’.
De stad Breda heeft onder haar hartelijkheid wel gezucht: eerst in 1630 werd de schuld aan
de Tongerloosche abdij afbetaald (G.A. Breda, Stadsrekening 1561, fol. 150 vlg.).
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Vasselles appertenans à Madame.
47. Vingt et deux grandz platz marcqués sur les bordz avecq les armes de Saxen.
48. Vingte et huict aultres platz de moindre sorte et de la mesme fasson avecq les
quatre quartiers des armes de Saxen.
49. Huict sausserons avecq deux armes de Saxen et de Hessen1).
50. Six saussirons pareilles, ayans les bordz doréz et les armes de Saxen, marcquéz
de l'an LXI.

1) Zij wogen tezamen ‘XI½ marckh’ of ± 2,696 K.G. (o.c., bldz. 20, (fo. 14 vo.)) Daar de moeder
van Anna van Saksen een Hessische prinses was, is het niet te verbazen, dat het vaatwerk
ook Hessische wapens vertoonde.
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51. Dixhuict trenchoirs dont les bordz sont doréz et figuréz des armes de Saxen
avecq la date LXI.
52. Aultres vingte et quatre trenchoirs du mesme fasson, ayans les bordz dorés et
figuréz des armes de Saxen et Hessen, daté LIIII et LXI.
53. Quatre sallières dorées que se serrent l'ung sur l'aultre ou deux doubles.
54. Une douzaine de culières marcqués du nom de Madame par lettres.
55. Quatre chandelliers d'argent dont les deux ont deux plattines en hault et trois
figures de testes sur les piedz.
56. Cincq gobbletz haultz, ayans les bordz dorés sans couvertes; au fon les armes
de Saxen.
57. Trois goubletz plus hault doréz avecq leurs couvertes et armes de Hessen, hault
piedz et leurs couvertes marcqués des armes de Saxen.
58. Une couverte scule avecq les armes de Hessen, dorée.
59. Trois goubletz doréz, avecq hault piedz et leurs couvertes marqués des armes
de Saxen.
60. Ung aultre goublet hault, doréz sans armes, avecq la couverte dont la médaille
est perdue.
61. Une double couppe moyenne, du tout dorée, serrante l'une sur l'aultre, non
marcqués d'armes.
62. Une aultre couppe double plus haulte, toute dorée, serrante l'une sur l'aultre
avecq les armes de la ville de Herfort1), comme il semble à l'occasion d'une roue
quy est au mitant des armes.
63. Unge aultre couppe double quy serre l'ung sur l'aultre, ayant ung cranselin,
poinct doréz, l'ung avecq ung escuchon à trois cignes et l'aultre ung escuchon
avecq trois tourelles.
64. Deux aultres couppes doréez d'une mesme fasson rondes en forme de glans,
dont les couvertes sont médaillés, point dorées.
65. Une aultre couppe dorée avecq sa couverte, Adam et Eva sur le pied, poinct
doréez2).

1) Misschien is deze beker dezelfde als o.c., bldz. 19 (fo. 12): ‘Schilt und helm, darin Reder,
weigt XIII marckh (2,345 K.G.)’.
2) Deze beker komt ook voor o.c., bldz. 19 (fo. 11 vo.), waar hij ‘VII marck’, 1,641 K.G., weegt.
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66. Une aultre couppe dorée toutte boutonnée, dont aulcunes pièches sont perduez
comme anges et feullaiges au pied et les pierres précieuses aussy perdues de la
couverte, dehors à laquelle il y a une fleure de lis.
67. Ung pottekin bas, plat et large, dorés et esmaillés avecq ung camas sur la
couverte1).
68. Une grande couppe de toute dorée, par dedans la couverte il y a les armes de
l'évesque de Nuyemborch2).
69. Deux grandes couppes fort semblables d'argent dorées, serrans l'une sur l'aultre,
l'une avec les armes du Roy des Romains3) et l'aultre sans armes.
70. Encoires une petite couppe double avecq les armes, ayant le camp bleu et deux
barbeaux blans dont le pied de l'une est rompue, avecq la date de l'an cincquante
quatre.
71. Quatre goubletz en forme de calice avecq couvertes et armes de Saxen.
72. Deux douzaines de culières d'argent d'une fasson, ayant au bout de la manche
ung bouton dorée et les armes de Saxen, en bas doréez.
73. Une custode avecq quatre cousteaulx d'escuyr tranchant et une fourchette, les
boutz argentéz.

Vasselle du buffet d'Espaigne.
74. Deux grandz barilz avecq leurs couvertz, resposans sur quatre dragons avecq
les armes de Nassau aux deux costéz du ventre, l'ung pesant soixante une
marcques quatre onces (14,419 K.G.) et l'aultre cinquante trois marcques trois
onces (12,514 K.G.).
75. Ung dragier ou fruictier de deux pièches, pesant vingt et quatre marcques et
quatre onces et demye (5,759 K.G.).

1) Camas = chamois?, dan is dit dezelfde beker als het ‘bierkendlein’ (o.c., bldz. 19, fo. 12)),
dat 4 mark 16 lot of 1,084 K.G. woog.
2) Julius Pflug, de laatste bisschop van Naumburg (1542-1564). De kop is waarschijnlijk dezelfde
als die in de Wiesbadensche lijsten (o.c., bldz. 20, (fo. 13)).
3) De latere Keizer Maximiliaan II, een Habsburger.
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76. Deux grandez couppes de Warneston1), dont fault sur la couverte de l'une ung
petit bouton, pesans ensemble vingt cincq marques et deux onces (5,92 K.G.).
77. Deux grandz potz avecq des manches; à chascun des costés des manches il y
fault ung satre, l'ung pesant trente six marcques six onces et demy (8,631 K.G.),
et l'aultre trente six marcques et deux onces (8,499 K.G.).
78. Ung grand bassin pesant treize marcques et dix onces (3,341 K.G.).
79. Deux bassins conrespondantz l'ung sur l'aultre et dont l'ung a deux byberons,
servant pour donner à laver, pesans ensemble dix sept marcques et une once
(4,015 K.G.).
80. Deux grandz torssiers non doréz pesans ensemble quarante sept marcques et
quatre onces (11,137 K.G.)2).
81. Une lanterne ou lampe d'argent, servant enbas pour escriptoire, pesante vingt
cincq marcques et quatre onces (5,979 K.G.)3).
82. Deux grandz flaccons avecq les armes aux deuix costéz en haut du ventre, dont
l'ung poise trente deux marcques et quatre onces (7,62 K.G.) et l'aultre trente
trois marcques (7,737 K.G.).
83. Deux hommes, portans deux chandelliers pesans trente et huyct marcques et
deux onces (8,968 K.G.)4).
84. Ung fruyctier bas pour mectre sur la table, pesant seixe marcques et sept onces
(3,956 K.G.).
85. Deux grandz potz semés de lettres F. et S., ayans sur la couverte ung lyon tenant
les armes de Nassau et poisent ensembles soixante marcques une once et demye
(14,112 K.G.)5).
86. Une grande éguière dorée ayant les armes de Nas-

1) Tot 1565 was deze Vlaamsche heerlijkheid in Oranje's bezit.
2) Waarschijnlijk dezelfde als o.c., bldz. 20 (fo. 14): ‘Silbere tortziers oder grosse Windt licht
leuchtter’.
3) Waarschijnlijk hetzelfde als: ‘das silberin schreibzeug’, (o.c., bldz. 20, (fo. 14)).
4) o.c., bldz. 20 (fo. 13), komen er twee stel voor, evenals in dezen inventaris (zie ons no. 9).
5) In de Wiesbadensche lijsten (o.c., bldz. 19, (fo. 11 vo.)) worden twee bekers, ‘mit den S’,
van ongeveer hetzelfde gewicht genoemd. Naar de beteekenis der letters kan slechts gegist
worden.
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87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

sau en la couverture, pesante quatorze marcques et cincq onces (3,429 K.G.).
Une couppe ayant en la couverture une pensée, avecq les armes de Nassau,
pesante sept marcques et trois onces (1,729 K.G.).
Deux grans flaccons avecq des chaynes, ayant sur la couverture ung Bachus
assis sur une asne, et sur le ventre ayans les armes de Nassau et poisent ensemble
quarante une marcques quatre onces et demye (9,745 K.G.).
Deux couppettes dorées avecq leurs couvertes, ayans des médailles, pesante
chascune - - -1).
Une petite coupe couverte ayant ung cranselin au mytan.
Trois gobletz avecq leurs couvertz, pardessus lesdictes couvertes une pomme
ronde avecq les armes de Hessen.
Douze grans chandelliers doréz de buffet de France, desquelz on a faict dixhuyct
aultres chandelliers.
Deux petites couppes non doréez à la fasson de calice pour messieurs les enfans.
Encoires deux sallières non doréez.
Encoires trois tachettes dorées, les deux avecq de petitz troux et l'aultre onnyes2).
Encoires deux tasches toutes dorées avecq les armes de Monseigneur au cul,
sans couvertes.
Encoires huyct goubletz, les deux tout doréez, avecq leurs couvertes, et les six
aultres avec les bordz doréz sans couvertes.

Vasselle de cuysine.
98. Trois grandz platz d'argent avecq les armes de Monseigneur sans l'ordre3).
99. Quarante cincq aultres platz de moyndre sorte avecq les armes de Monseigneur
et toyson.
100. Vingt aultre platz de moindre sorte avecq les armes de Monseigneur sans le
toison.

1) Niet ingevuld.
2) Onny = uni.
3) Namelijk: de la Toison d'or, dus de Vliesketen.
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101. Encoires vingt aultre platz de moindre sorte avecq les armes mesme sans le
toison.
102. Encoires unze aultres platz aussy plus petitz avecq les armes mesmez sans toison.
103. Encoires neuff autres platz de moyndre sorte avecq lesdictes armes sans toison.
104. Et encoires six saussirons avecq lesdictes armes aussy sans le toison.

(II)
S'ensuyvent les meubles et tapisseries que ledict Henry a receu dudict
Jacques, concierge.
Premier.
105. Ung tapis de velour noire à quatre bendes, ayant quatre aulnes trois quars de
longueur (3,30 M.) et trois aulnes de largeur (2,09 M.).
106. Quatre carreaulx de velour noir avecq houppes.
107. Ung tapis de velour cramoisie rouge à quatre bandes, ayant quatre aulnes et
trois quars de longueur (3,30 M.) et trois aulnes et ung quart de largeur (2,26
M.).
108. Deux carreaux du mesme velour.

En la première chambre à la porte1).
109. Ung tapitz velue devant le lict de camp, ayans quatre aulnes et trois quars de
longueur (3,30 M.) et deux aulnes et demye de largeur (1,74 M.).
110. Ung aultre tapis à mectre au piedt d'ung lict, de deux aulnes et trois quars large
(1,91 M.) et une aulne et trois quars de longueur (1,22 M.).
111. Ung autre tapis de buffet velu, de trois aulnes et trois quars de largeur (2,61 M.)
et deux aulnes et ung quart de longueur (1,56 M.).
112. Ung aultre tapis velu de table, de II 1/2 aulnes de longueur (2,08 M.) et ung
aulne et III quartz large (1,22 M.).

1) Bldz. 221, F1.
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La salette servante à ladicte chambre1).
113. Ung garnissement de lict de camp de toille d'or et toille d'argent.
114. Les quatre couvertes des pillers pareilles avecq trois pommes de bois dorées à
mectre dessus.
115. Le tour du lict semblable.
116. Trois gordines de damas rouge et blancq.
117. Ung tapis velue à mectre devant le lict, de IIII aulnes et III quars de largeur
(3,30 M.) et II aulnes et III quars de longueur (1,91 M.).
118. Deux carreaux avecq trois bendes, les deux de toille d'argent et la IIIe. de toille
d'or et le dessus est de deux bandes de velour blancq et l'une de velour rouge.
119. Ung tapis de table de velour violet, brodéz de diverses couleurs de velour avecq
pommes d'oranges, ayant III aulnes et ung quart de longueur (2,26 M.) et une
aulne et III quars et demye de largeur (1,30 M.), doubléz de boucran noire.
120. Ung tapit de buffet tout semblable au précédente.

A la grande garderobe2).
121. Ung tapis velu à mectre devant le lict, de trois aulnes et demye de longueur
(2,43 M.) et II aulnes de largeur (1,39 M.).
122. Ung aultre tapis velue de table, de II aulnes de longueur (1,39 M.) et de largeur
III 1/2 quars (0,61 M.).
123. Encoires ung aultre tapis velu de table, de III aulnes de longueur (2,09 M.) et I
1/2 aulnez de largeur (1,04 M.).

La chambre suyvante3).
124. Encoires ung aultre tapis velu à mectre devant ung lict, de V 1/2 aulnes et demy
quart de longueur (3,91 M.) et II 1/2 aulnes de largeur (1,74 M.).

1) Bldz. 221, F2.
2) Bldz. 220, D.
3) Bldz. 221, E1.
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125. Ung aultre tapis à mectre au pied du lict, de II aulnes et III quars de longueur
(1,91 M.) et une aulne et trois quars de largeur (1,22 M.).
126. Ung aultre tapis velu à mectre sur ung buffet, de III aulnes et III 1/2 quars de
longueur (2,69 M.) et II aulnes et I quart de largeur (1,56 M.).
127. Ung aultre tapis velu à mectre sur une table, de III aulnes de longueur (2,09 M.)
et deux aulnes de largeur (1,39 M.).
128. Deux carreaulx de velour rouge cramosie.

En la grande salle1).
129. Ung dosseret de deux bandes de toille d'or et deux bandes de velour cramosie
figuréz, avecq trois cordons de soye pour pendre ledict dosseret.
130. Ung tapis velu, servant dessoubz ledict dosseret, de IX aulnes de longueur (6,26
M.) et III aulnes et III quars de largeur (2,61 M.).
131. Dix pièches de tapisseries des pescheries2).
132. Ung tapis velu à mectre devant la chappelle pour les dames estant à la messe.

La salle dorrée3).
133. Huyct pièches de tapisseries riches ouvrées d'or et d'argent et soye, avecq la
deschaynte ou la généalogue de la Maison de Nassau4).
1) Bldz. 220, A.
2) Ook in de Wiesbadensche lijsten (o.c., bldz. 27, (fo. 28 vo.)); daar worden zij genoemd
‘Piscaria oder Vischerie’, en blijkt het, dat deze 10 stukken haast alle 6 bij 11 el of 4,20 M.
bij 7,60 M. waren.
3) Bldz. 220, B.
4) In de Wiesbadensche lijsten komen voor ‘Tapa. von Nassau’ (c.o., bldz. 27, (fo. 29)), 8 stuks
van 5 bij 8 el (4,17 M.-5,56 M.).
Toen Hendrik III, graaf van Nassau, het kasteel van Breda liet verbouwen en inrichten,
bestelde hij, waarschijnlijk bij het tapijtwerkersatelier Pannemaker te Brussel, tapijten, die
de graven en gravinnen van Nassau voorstelden, en waarvoor Barend van Orley de patronen
had ontworpen.
Roest van Limburg zegt een paar maal (Vier cartons van Barend van Orley, Onze kunst
19042, bldz. 10; Het Kasteel van Breda (1904), bldz. 43; maar nièt in zijn vier jaar later
uitgekomen Een Spaansche Gravin van Nassau, bldz. 40), dat deze ontwerpen door den dood
van graaf Hendrik wel niet ineens uitgevoerd zullen zijn, doch noemt nergens de
Wiesbadensche lijsten.
Het is nu de vraag of èn ons no. 133, èn de genoemde in de Wiesbadensche lijsten
(Oud-Holland 1899, bldz. 27, fo. 29) èn de tapisserieën, aangetroffen in een inventaris uit
het archief van den Nassauschen Domeinraad, die de meubelen van het Stadhouderlijk
Kwartier met het Speelhuis en het huis in het Noordeinde in 1634 beschrijft (Oud-Holland
1930, bldz. 263-267 en 269), dezelfde zijn, de beroemde tapisserieën dus, gemaakt naar de
kartons van Van Orley, waarvan er nog vier te München en één te Rennes zijn bewaard. (Zie
voor de afbeeldingen Onze Kunst 19042 en Oud-Holland 1930, t.a.p.) Deze kartons worden
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door Carel van Mander in zijn schildersboek (1604, bldz. 211) besproken: ‘Daer zijn oock
cortelinghe in Hollandt in Den Haghe gebracht bij Zijn Excellentie graaf Maurus sesthien
stucken geschilderde tapijt-patroonen, die van Bernardt seer wel en constigh zijn gehandelt:
op elck deser comt een man oft vrouw te peerde groot als 't leven, wesende het gheslacht en
afcomst van het Huys van Nassouwe nae 't leven... Dese patroonen, by dat de datum uytwijst,
souden nu schier ontrent de hondert jaren oudt wesen’....
Zijn de genoemde tapisserieën dezelfde, dan zijn Barend van Orley's kartons reeds vóór 1567
ten uitvoer gebracht.
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134. Ung dosseret de velour verd, brodéz avecq les armes de Nassau.
135. Ung tapis velu à mectie dessoubz ledict dosseret, de VII aulnes de longueur
(4,87 M.) et III aulnes de largeur (2,09 M.).
136. Deux carreaulx avecq deux bandes de toille d'or et d'argent, dont le fon est de
velour rouge.

La chambre dorrée1).
137. Une tapisserie de drap d'or et d'argent de trois coulleures, assçavoir rouge, jaulne
et argent avecq ung

1) Bldz. 220, C.
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138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

150.

bord de toille d'or et d'argent, figuréz, large de quarante trois grandes bandes,
chascune bande avecq les bordz cincq et demye aulnes de longueur (3,82 M.);
encoires huict bandes de deux et demy aulnes de longueur (1,74 M.) chascune
et six petites bandes, chascune de I 1/2 aulne (1,04 M.), dont les trois servent
derrier le lict de camp et aultres trois derrier le dosseret.
Ung dosseret de drap d'or figuréz, large de IIII bandes.
Ung garnissement de lict de camp d'or et d'argent frizé avecq double tours
enhault et embas pareille au dosseret.
Quatre gordines de toille d'or et d'argent figuréez à deux endroictz.
Quatre couvertures de pilliers semblable audict lict.
Une couverture à quatre bandes semblable.
Trois boutons à mectre sur les pilliers ouvréz de cordons de soye et d'argent.
Ung marchepied semblable avecq la couverture dudict lict avecq ung bord de
toille d'argent.
Ung double ciel de drap d'or et d'argent ayant quatre bandes et III gordines de
caffa rouge, blancq et jaulne.
Ung tapis velu à mectre devant le lict, XI 1/2 aulnes de longueur (7,99 M.) et
IIII aulnes de largueur (2,78 M.).
Ung aultre tapis à mectre au pied du lict, VII 1/2 aulnes de longeur (5,21 M.)
et III 1/2 aulnes de largeur (2,43 M.).
Ung aultre tapis à mectre dessoubz le dosseret, de IX 1/2 aulnes de longueur
(6,60 M.) et III 1/2 aulnes de largueur (2,43 M.).
Ung tapis à mectre sur la table, de drap d'or et d'argent figuréz, parelle aux
gordines, avecq ung bord de toille d'argent frizé autour de franges d'or, de III
aulnes et III quars de longueur (2,61 M.) et deux aulnes de largeur (1,39 M.).
Ung tapis de buffet de drap d'or et d'argent, semblable au dessus nommé, de
deux aulnes et III quars de longueur (1,91 M.) et une aulne et III quars de largeur
(1,12 M.).
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151. Deux carreaux pareille audict lict, le dessoubz de velour rouge avecq des houppes
au coings.

En la grande garderobbe1).
152. Ung tapis velu à mectre devant le lict, de cincq aulnes et demye de longueur
(3,82 M.) et deux aulnes et III quars de largeur (1,91 M.).
153. Ung autre velue à mectre sur une table, de deux aulnes III 1/2 quars de longueur
(2 M.) et I 1/2 aulne de largeur (1,04 M.).

En la salle près montée2).
154. Six belles pièces de tapisseries de l'histoire de Bachus3).
155. Ung dosseret de toille d'or figuréz et de toille d'argent de deux bandes.
156. Ung tapis velue de VI 1/2 aulnes de longueur (4,52 M.) et III aulnes de largeur
(2,09 M.).

En la chambre dessoubz la porte4).
157. Ung garnissement de lict de camp pareille à la tapisserie, brodés avecq cordons
d'or et d'argent.
158. Ung double tour du lict en haut et ung embas, les quatre pilliers garnys du
mesme.
159. Quatre gordines de damas, blancq, rouge, jaulne et verd.
160. Trois boutons à mectre dessus les pilliers ouvréz de cordons d'argent et de soye.
161. Ung double ciel pareil à la tapisserie.

1) Bldz. 220, D.
2) Bldz. 220, E.
3) O.c., bldz. 25, (fo. 25) worden zeven groote stukken vermeld met de geschiedenis van
Bacchus, echter zonder maten.
4) Bldz. 220, F.
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162. Ung tapis velue à mectre dessoubz le dosseret, de sept aulnes (4,87 M.) de
longueur et III 1/2 aulnes de largueur (2,43 M.).
163. Ung aultre tapis velu à mectre devant ung lict, de VI aulnes et I quart de longueur
(4,34 M.) et III aulnes et III quars de largueur (2,61 M.).
164. Ung aultre tapis velu à mectre au pied de lict, de III aulnes et III quars de
longueur (2,61 M.) et deux aulnes et ung quart de largeur (1,56 M.).
165. Ung tapis de velour rouge de tables, brodéz de fleurs de mesples et roses, de
toille d'argent, à mectre sur une table, de IIII aulnes et demy quart de longueur
(2,87 M.) et une aulne et demy de largeur (1,04 M.).
166. Ung semblable tapis à mectre sur ung buffet, de III aulnes de longueur (2,09
M.) et de deux aulnes et demy quart de largeur (1,48 M.).
167. Ung aultre tapis velu à mectre sur une table, de III aunes de longueur (2,09 M.)
et une aulne et III quars de largeur (1,22 M.).

La chambre dessus le concierge1).
168. Encoires ung aultre tapis à mectre devant ung lict, de IIII 1/2 aulnes de longueur
(3,13 M.) et deux aulnes et demy quart de largueur (1,48 M.).
169. Ung aultre tapis velu à mectre dessus ung buffet, de III aulnes et I quart de
longueur (2,26 M.) et une aulne et III quars de largeur (1,22 M.).

La IIIe. chambre dessus le galatas1).
170. Ung tapis de table de velour noir doubléz, de drap noir, contenant VI aulnes et
III quars de longueur (4,69 M.) et deux aulnes et ung quart de largeur (1,56 M.).
171. Une pièche de velour noire, contenant six aulnes et III quars (4,69 M.).
172. Une aultre pièche de velour noir, de trois aulnes et demy quart (2,17 M.) de
laquelle on a prins demye aulne et demy quart (0,43 M.) pour raccoustier ung
dosseret.

1) Zie bldz. 221.
1) Zie bldz. 221.
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173. Ung ciel pour mectre dessus le fond de baptesme, de toille d'or verde et de toille
d'or rouge, avecq deux bandes de toille d'argent, broddéz de cantilles d'or,
contenant III aulnes et ung quart de longueur (2,26 M.) et trois aulnes moings
ung quart de largeur (0,91 M.).
174. Quatre tours servantz audict ciel semblables.
175. Ung tour de fente1) de toille d'or rouge, brodées à l'entour de toille d'or et d'argent
avecq cordons d'or, où sont les armes de Nassau et Jennette2).
176. Ung pavillon de toille d'argent frizé avecq deux gordines de caffa jaulne, blancq
et rouge pour le bercheau.
177. Ung tapis de table de toille d'or, ayant IIII bandes et III aulnes et ung quart de
longueur (2,26 M.).
178. Une couverture de toille d'or blanche figuréz, pour couvrir le bercheau, fourrée
de fourruere blanche, semées d'armynes, contenant une aulne et demye de
longueur (1,04 M.) et une aulne et une taille (±0,70 M.) de largeur.
179. Ung grand pavillon de satin cramosie rouge, doubléz de taffeta verd.
180. Ung accoustrement d'ung petit lict de camp de velour blancq figuréz avecq
bendes de toille d'or incarnat.
181. Quatre gordines de damas blancq et rouge, tenant tout ensemble.
182. Ung pavillon de caffa rouge jaulne et blanck, la chapelle de toille d'or et d'argent.
183. Ung dosseret de toille d'or et de drap d'or figuréz.
184. Ung ciel de lict de camp de damas rouge, brodéz de toille d'or avecq cordons
d'argent et franges de soye rouge, y ayant six gourdines et la couverture du lict
de mesme, venant de Madame.

1) Verschrijving voor tente?
2) Voor Zenete, waarvan Mencia de Mendoza, derde vrouw van Hendrik III, graaf van Nassau,
markiezin was. Toen zij trouwden stelde het hoofd van de familie de Mendoza den eisch,
dat Hendrik dit wapen en dezen titel den voorrang zou geven boven zijn Nassausche. De
moeilijkheden hierover waren zòò groot, dat het huwelijk er drie dagen door vertraagd werd.
Karel V bemiddelde en het resultaat was, dat Hendrik in Spanje Zenete zou laten voorafgaan,
daarbuiten echter Nassau (Roest van Limburg, Een Spaansche gravin van Nassau, bldz. 18).
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185. Ung doseret de deux bendes de velour noir, brodéz d'orenges et de jennettes et
une bende de toille d'or traicté avecq franges et fillet d'or et de soye noire.
186. Deux accoustremens de lict de camp, de toille d'or frizés et toille d'argent brodéz,
avecq des franges d'or et des bendes de toille d'or incarnat, brodéz avecq des
cantilles, pour chascun lict trois ailles pour les pendre audevant des pilliers; de
mesme chascun trois gordines de caffa blancq brodéz de fillet or et chascun
trois pommettes ouvrées de fillet d'or et d'argent et de soye rouge. Encoires deux
marchepiedz pour mectre devant lesdicts lictz de toille d'or et d'argent figuréz
et deux doubles cielz de toille d'or et d'argent, appertenans ausdicts lictz avecq
leurs rebatz et cincq longues gourdines, appertenans aux doubles cielz les trois
rouges, jaulnes et blanches et les deux aultres seulement jaulne et rougez avecq
ung bois de lict et quatre couschins du meismez.
187. Deux tapis de velour noire figuréz.
188. Une couverture de velour noir de lict.
189. Ung lict de camp de damas cramosie, avecq les rabatz tenans au ciel de lict,
tous brodéz de toille d'or et d'argent avecq le tour d'embas, venant d'Espaigne
et avecq trois gourdines de damas rouge.
190. Ung lict de velour verd avecq ung ciel et les rabatz, tenans ensemble et aussy
ung rabat d'embas, et quatre gordines trois ailles pour pendre devant les pillers
avecq franges et bordz d'or et de soye, appertenans audict lict.
191. Une table avecq ung tapis de velour verd avecq franges d'or.
192. Cincq chayeres les II haultes et trois bas, avecq une altre chayere dosière couverte
de velour verde.
193. Quatre couchins de velour verdz appertenant ausdicts chayres.
194. Deux lictz de plumes avecq leurs deux chevetz et quatre matras de toille blanche.
195. Ung escran de bois garnyz de drap verd.
196. Deux couvertures de drap rouges pour pacqueter lesdicts lictz avecq quatre
couvertures d'Espaigne blanches et deux aultres couvertures de drap rouge fin.
197. Une garnission de lict de sattin rouge cramosie et royé, avecq quatre gordines
et tous ses appertenans d'icel-
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198.
199.

200.
201.
202.
203.

luy et deux couvertes d'Espaigne, l'une rouge et l'aultre blanche avecq ung
matras gris et chevet de fustaine grise et les bous accomplys, pour Madamoiselle
d'Orengez.
Ung doseret de velour noir avecq les armes de Saxen et Hessen brodéz, avecq
les cordons de velour noire pour le pendre.
Ung tapis de toille d'or, le fon verd figuréz avecq une bande de sattin cramosie
alentour brodéz de toille d'or et de toille d'argent; la longueur est environ de IIII
aulnes (2,78 M.) et III quars de largeur (0,52 M.).
Encoires deux tapis de table de drap verd, l'ung long de quatre aulnes et ung
quart et demy (3,04 M.) et l'aultre de huyct aulnes et demy quart (5,65 M.).
Deux couchins de velour noire en la lictière avecq ung petit tapis velue.
Encoires deux bois de lictz de camp.
Quatre flaccons d'estaing.

Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu prince d'Oranges, conte de Nassau, chevalier
de l'Ordere etc. ordonnons et commandons à ceulx de nostre conseil et chambre des
comptes à Breda et à tous ceulx qu'il appertiendra, de descharger nostre concierge
de nostre chasteau dudict Breda, Jacques Maubus, des vaisselles d'argent et aultres
meubles qu'il a par nostre commandement et ordonnances délivréz ès mains de Henri
Bavier, nostre varlet de chambre, à Dillembourch le treisiesme jour de may XVc.
soixante sept, lesquelz sont icy devant inventoriséz et specifiéz le menuz chascun
particulièrement et, en ayant icy embas ung acquict général dudict Henry Bavier,
entendons que ainsy soit sans aulcune difficultéz ou contredictz, en tesmoing de quoy
avons mis nostre nom cy dessoubz ledict treiziesme dudict may les an et jour que
dessus.
Je, Henry Bavier, varlet de chambre de mondict seigneur, confesse par ceste avoir
receu suyvant l'ordonnance de Son Excellence cy desus, les vaisselles tant d'or,
d'argent dorréez et non dorées, ensemble tous les meubles inventorizés cy-devant,
de Jacques Maubus, concierge de Son Excellence au chasteau de Breda en présence
de Jehan Lorich, secrétaire, et Claude Hombruge, fourrier; de toutes lesquelles j'en
promectz en rendre bon et léal compte
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à tous ceux qu'il appertiendra et quant requis en feray.
Tesmoing ceste seingnées de mon seing accoustuméz cy mis ce treisiesme jour
de may, XVe. soixante sept.
Signé: Guille. de Nassau.
S'ensuyvent encoire des pièches de tapisseries lesquelles sont esté oublyéz à mectre
avecq les précédens par inventoire et sont lesdictes pièches touteffois délivrées audict
temps ès mains de Herri Bavier, comme dessus, dont ledict concierge est aussy
deschargée.
204. Item encoire sept pièches de tapisseries venant de Bourgogne, noméez la riche
tapisserie, remémorant le vieu et nouveau Testament, ouvré de filletz d'or et
d'argent et de soye.
205. Item encoire une aultre pièches de tapisseries de l'histoire de St. Reynuuyt,
venant de Bueren1).

1) In den inventaris van het kasteel van Breda in 1619 werd van ‘de groote saal’ aangeteekend:
‘Item een camer van tapisseryen van 't schip van Sinte Reynuyt, houdende oock seven stucken
ende lanck te samen de nombre van 402 ellen ende een quaert (279,56 M.)’, (Taxandria 1924,
bldz. 67). Misschien zijn dit dezelfde tapisserieën.
Sinte Reinuut is een heilige, wiens naam niet in de kalender staat: hij is de patroon van de
drinkebroers en de doorbrengers (reyn ute - schoon leeg). Zijn naam komt in de 16de eeuw
in allerlei zegswijzen voor, o.a. ‘in de schuijt van Sint Reynuut varen’ (Verwijs en Verdam,
Middel Nederlandsch Woordenboek).
Een merkwaardige illustratie van ‘'t Schip van St. Reynuut’ of van ‘'t quaede regiment’
maakte een onbekend gebleven meester; het Prentenkabinet in Amsterdam heeft hiervan een
exemplaar (W. Nijhoff, Nederlandsche Houtsneden, pl. 13-20; zie ook pl. 164).
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(III)
Copie.
Estat et receul de toutte la vaisselle que le concierge de la maison et
chasteau de Breda, Jacques Maubus, a donné et distribué depuis le premier
de Jullet 1560 jusques le XXVIIIe. de novembre 1563 ensuyvant, tant de
celles quy appertiennent à Monseigneur le Prince d'Orengez, que d'icelles
appertenans à Madame la Princesse, sa compaigne moderne, et ce par
l'ordonnance de leurs Excellences et leurs maistres d'hostelz, comme icy
après sera declairé.
Premièrement.
206. Item donné à Monsieur de Blondeau1) le XXVIIIe. de janvier, XVc. soixante ung
tasse d'argent dorée, pomsonnée avecq sa couverte, prins hors du buffet de
France par commandement de Son Excellence.
207. Item donné à Jeorge van Holl2) le XXVIe. de febvrier XVc. soixante ung, une
teste de mouton d'argent dorée, par commandement de sondict Excellence.
208. Item donné à madame de Hoochstraten3) de part de madame la Princesse au
baptesme de son enffant 1e XXVe. jour du mois de janvier 1563 une grande
couppe d'argent doréez avecq sa couverte, pesant XVIII marcques deux onces
(4,279 K.G.), venant du buffet de madicte dame avecq armes dedans.

1) Misschien dezelfde als ‘Capitaine Blondeau’ (Henne, Histoire du règne de Charles-Quint en
Belgique X, p. 26).
2) George van Holl was een Duitsch legeraanvoerder, kolonel in dienst van Philips II. Tusschen
hem en den Prins bestonden reeds lang vriendschappelijke betrekkingen; zij waren
wapenbroeders in den oorlog geweest. In Januari 1561, toen Oranje naar de hand van Anna
van Saksen dong en naar Duitschland reisde, werd hij op verschillende bezittingen van George
van Holl gastvrij onthaald, waarvoor de Prins hem dank zei, en hem blijkbaar ook deze
stoffelijke hulde aanbood (Japikse, Correspondentie van Willem den Eerste, bldz. 224).
3) Eleonora de Lalaing, gravin van Hoogstraten geb. de Montmorency.
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209. Item donné à Robbert Vos, varlet de chambre de Madame, le VIIe. de juing
1563 au baptissement de son enffant une couppe avecq sa couverte, sur laquelle
estoit une imaige de Herodianne1), tenant la teste de St. Jehan en sa main, pesante
quatre marcques et quatorze esterlins (0,958 K.G.).
210. Item donné à maistre Jehan maistre joeueur, le XVIIIe. de juing XVc. soixante
trois, au baptissement de son enffant, une couppette d'argent dorée avecq sa
couverte, ayant dessus ladicte couverte les armories de Saxen, pesante ung
marcq et six onces (0,41 K.G.).
211. Item donné à Monsieur Anthoin de Mol2) le XXIIIIe. de juing 1563 une double
couppe d'argent dorée, pesante quatre marcques deux onces et demy (1,011
K.G.) - à raison que madicte dame avoit levé son enffant - prins du buffet de
madicte dame avecq les armoiries de Milthausen3).
212. Item donné le mesme jour à monsieur Philippe de van der Merre4) une aultre
double couppe d'argent dorée, de mesme fasson comme celle de dessus, pesante
quatre marcques deux onces et quatre estrelins (1,002 K.G.), prins hors du buffet
de madicte dame pour raison que dessus.
213. Item le mesme jour donné au concierge de nostre maison et chasteau de Breda
une coupette d'argent do-

1) Salome.
2) Een edelman in dienst van den Prins en stadhouder van de leenen van Brabant; hij
onderteekende ook het Verbond der Edelen in 1566.
3) Mittelhausen in Saksen.
4) Philips van der Meeren, heer van Saventhem en Sterrebeeke, stadhouder van de leenen in
Brabant en edelman in 's Prinsen gevolg, was ook verwant aan de Nassauers. Hij bleef den
Prins trouw; nadat hij het Verbond der Edelen geteekend had, werd hij één van de
gevolmachtigden om het verdrag met de landvoogden te sluiten.
Hij kreeg van den Prins een jaargeld voor zijn leven van 200 pond, dat, toen hij buitenslands
ging, niet uitbetaald werd (Rekening Marcq van Steelandt, fol. 73 vo.).
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214.

215.

216.

217.

rée venant du buffet de madicte dame, pesant ung marcq six onces à raisson
que dessus (0,41 K.G.).
Item le XXe. de may XVc. LXIII, estant Son Excellence à Middelbourg, donné
à Monsieur de Herrentaut1), son hoste, par commandement de Son Excellence
une couppe dorée avecq sa couverte, ayant les armoiries de Madame et venant
du buffet de madicte dame, pesant trois marcques trois onces et demye (0,806
K.G.).
Item donné le VIIe. de novembre XVc. LXIII à Monsieur le secrétaire de
Pennants2) par commandement de Son Excellence, à raison de luy avoir levé
son enffant, une couppe d'argent dorée, pesant trois marcques, trois onces, dix
estrelins (0,806 K.G.), dont dessus ladicte couppe a esté faicte une couverte par
Pietre Rijcken3) d'ung plat d'argent venant de la vasselle de madicte dame, pesant
quatre marcques deux onches dix estrelins (1,011 K.G.), et poise ladicte couverte
deux marcq IIII onces et deux estrelins (0,589 K.G.).
Item le XXe. de novembre XVc.LXIII délivré à Madame la Princesse une couppe
avecq sa couverte, ayant les armoiries de Meydembourch4) et au fond du piedt
une panssée, pesant six marques quatre onces (1,524 K.G.), dont ladicte couppe
at esté envoyé en Allemaigne par commandement de Son Excellence.
Item délivré à Monsieur le capitaine Wiltperch5) une couppe d'or, venant de
Madame, laquelle n'avoit esté

1) Jacques van Heerenthout; bij een commissie van den Prins van 12 Oct. 1562 blijkt hij één
van 's Prinsen vertegenwoordigers in de Staten van Zeeland te zijn geweest (Gedenkboek:
Prins Willem van Oranje, 1533-1933, bldz. 111).
2) Zie bldz. 222, n. 3.
3) 's Prinsen goudsmid in Breda (zie no. 221).
4) Maagdenburg.
5) Heinrich von Wiltberg een hofmeester van den Prins en ook dikwijls ‘capitain’ van Breda
genoemd. Oranje had meer hofmeesters; in 1556 komt ook Godefroy van Erpt, heer van
Warenborg, door Wiltperch genoemd ‘mon compagnon’, in deze functie voor. (Japikse, o.c.,
bldz. 183). Von Wiltperg was een Duitsche jonker, die eveneens Nassau-Dillenburg diensten
bewees. Vrijwillig volgde hij, als gouverneur, Philips Willem naar Spanje (P.J.T. Vermeulen
in De Katholiek 116, bldz. 94).
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mis sur mon inventoire dont ledict capitaine l'a délivré à madicte dame à Breda
de Ve. de septembre XVc.LXII.
218. Item donné le Xe. de febvrier XVc.LXIIII au récepveur générael, Marcq de
Steelandt1) par commandement de Son Excellence une double couppe, ayant les
armoiries de la ville de Milthaussen, pesant six marcq deux onces, trois estrelins
(1,47 K.G.), à raison que Son Excellence avoit levé son enffant.

Lesquelles prescriptes et avandictes vasselles donné et distribué par la concierge de
nostredicte maison et chasteau de Breda, suyvant nos ordonnances et celles de nostre
bien aymée compaigne et maistres d'hostelz, voullons et commandons estre déduyct
et défalquée sur les inventoires qu'il nous en a donné seulles rapportant. Ceste signée
de nostre nom et signé manuel icy mis le pénultiesme de décembre XVc.LXIII et
signé embas: Guille. de Nassau et Anna de Saxen.

(IV)
Aultre Copie.
Plaise à l'Excellence de Monseigneur et Madame de descharger Jacques
Maubus, concierge de la maison et chasteau de Breda, des parties des
vasselles par luy donné et délivré par ordonnance de Madame.
219. Premièrement madicte dame at ordonné audict

1) In deze qualiteit maakte hij de ‘Compte générael... de la recepte qu'il at eu tant au proufict
de Sa Maté. en vertu de confiscation que au profict de l'Excellence de Monseigneur le prince
d'Oranges en vertu de la pacification de Gand, accordée le XIième. jour de novembre de l'an
mil V cens soiante seize pour Sa Maté.’ (Zie ook bldz. 222, n. 2). Hierin zijn tal van
bijzonderheden over de Bredasche hofhouding onder Hendrik III, René van Châlon en prins
Willem te vinden.
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220.

221.

222.

223.

concierge de la maison et chasteau de Breda de donner et délivrer à Madamoiselle
Maschereel, femme de l'eschouteste d'Oisterhoult, une tasse d'argent dorée avecq
sa couverture, prins hors du buffet de France, pesant ensemble trois marcques
trois onces, cincq estrelins (0,799 K.G.), laquelle tasse a suyvant icelle
ordonnance at esté délivré par ledict concierge le XXIIe. de juing XVc.LXIIII.
Item ledict concierge a par ordonnance de madicte dame délivré ès mains de
Son Excellence propre deux bassins pour laver, ayans les armes de Saxen au
milieu et bordez dorées, pesant ensamble quatorze marcques (3,282 K.G.), dont
lesdicts deux bassins sont esté délivréz à Pietre Rijcken, orphèvre, pour faire le
cas de nuyct pour son Excellence le XIXe. d'aoust ao.XVc.LXIIII.
Item ledict concierge a semblablement encoires donné et délivré par ordonnance
de madicte dame ès mains de Pietre Rijcken, orphèvre, demourant à Breda, ung
plat d'argent du buffet de Son Excellence d'une sorte de vingt quatre, avecq les
armes de Saxen, pesant cincq marcques deux onces (1,231 K.G.) et ce pour par
icelluy orphèvre estre fonduz et employéz pour le cas de nuyct de Son
Excellence.
Item ledict concierge a encoires donné et délivré à madicte dame une double
couppe d'argent doré, serrans l'ung sur l'aultre, marquée du nom de Madame au
fon en quatre lettres, pesant sept marques quatre onces (1,758 K.G.), laquelle
dicte coupe a esté donné à Monsieur van der Eycken1) et marcqué avecq les
armes de Saxen le XXe. de novembre ao. XVc.LXIIII.
Item ledict concierge a encoires donné et délivré à madicte dame une double
couppe d'argent doréez et boutonné avecq de médailles, pesant sept marcques
six onces (1,817 K.G.), dont ladicte couppe at esté donné à

1) Josse van der Eycken, genaamd Meerloo, ‘premier gentilhomme de la chambre du prince
d'Orange à Bruxelles’ kreeg 21 Mei 1559 een erfelijke rente van 100 Rijnsche guldens van
den Prins, omdat hij hem in Juli 1558 1600 guldens had geleend (Rekening Marcq van
Steelandt, fo. 64 vo.; ook K.H.A., no. 2147, ‘Etats Mensuels’, d.z. maandstaten van 's Prinsen
uitgaven in huis, hof en stallen, hoofdzakelijk in 1553/4).
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224.

225.

226.

227.

Monsieur le doyen de Breda1) le XXe. de novembre XVc.LXIIII.
Item ledict concierge a encoires donné et délivré à madicte dame une couppe
dorée avecq sa couverture, ayantz trois anneaux, pendant au costé de ladicte
couppe, pesant quatre marcques trois onces et demy (1,038 K.G.), laquelle dicte
couppe ceulx de Coloingne avoient faict présent à Son Excellence fut donné
envoy le XVIIIe. de mars ao. XVc.LXV2).
Item ledict concierge a donné et délivré à madicte dame une tasse dorée avecq
sa couverture, prins hors du buffet de France, pesant troys marcques deux onces
et six estrelins (0,771 K.G.) le XVIIIe. de mars ao.XVc.LXV.
Item ledict concierge a délivré et donné ès mains de Madame propre une double
couppe pesant cincq marcques deux onces (1,231 K.G.) et estoit ladicte couppe
marcqué avecq les armes de Clèves3) et avecq celles de Madame assçavoir avecq
le nom de Son Excellence dont lesdictz ont estéz donné pour porter en
Allemaigne par ung messagier de sondict Excellence nommé Michiel, le XVIe.
du mois de juing ao. XVc.LXVI.
Item ledict concierge a donné et délivré à madicte dame une couppe d'argent
dorée avecq sa couverture avecq testes de médaille et dessus la couverture ung
ymaige de Lucretia, pesant ladicte couppe cincq marcques et trois onces (1,26
K.G.), dont ladicte coupe a esté prins hors du buffet de Madame que elle at
apporté d'Allemaigne, et ladicte couppe a esté donné au docteur de Son
Excellence en la ville d'Anvers4) par ledict concierge le XXVIIIe. de septembre
ao. XVc.LXVI.

1) Balthazar Masschereel.
2) In het archief der stad Keulen is over dit geschenk niets te vinden.
3) De hertogen van Gulik-Kleef waren niet alleen geparenteerd met Nassau, maar er bestonden
tusschen den Prins en hertog Willem ook vriendschappelijke relaties; geen wonder, dat er
dus een beker met het Kleefsche wapen onder het vaatwerk voorkomt.
4) Maître Segher Coblegus of Segers Coebeliers, was geboortig uit Breda en wordt genoemd
hoofd der doctoren te Antwerpen. Hij ontving per jaar van den Prins 125 pond, die echter
door gebrek aan geld niet werden uitbetaald (Rekening Marcq van Steelandt, fol. 67). In
1567 komt hij voor op de lijst van verdachten te Antwerpen (Mertens en Torffs, Geschiedenis
van Antwerpen IV, bldz. 618).
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Nous, Guillaume de Nassau, prince d'Orenges, conte de Nassau etc. et nostre
compaigne, accordant et advoyant les susdictes parties délivrées par le concierge de
nostre maison et chasteau de Breda, Jacques de Maubus, à l'ordonnance de Madame
nostre compaigne, voullons, ordonnons et commandons lesdictes parties estre ostéez
et cassées de l'inventoire de nostredicte concierge, seulement rapportant ceste signée
de nostre nom et signé manuel cy mis le XVIIe. d'apvril ao. XVc.LXVII.
Signé embas: Anna de Saxen.

(V)
Copie.
Inventoire des pièches de vasselles dorées et non doréez que Godeffroy
van Haestrecht1), ayant à ce commission de Son Excellence, conffesse avoir
receuz de Jacques de Maubus, concierge de la maison de sondict Excellence
à Breda, dont il tient ledict concierge pour deschargée, tesmoingz son nom
et seing manuel, mis cy dessoubz le XXVe. jour d'octobre l'an mil cincq
cens soixante et sept.
228. Deux croix d'argent servantes à la chapelle dont l'une est dorée en plussieurs
lieux en laquelle est ung imaige du crucifix d'ung costé et d'aultre l'ymaige de
Nostre Dame, venant de Bourgogne; l'aultre croix et crucifix non dorée, pesant
six marcquez deux onces, ung estrelin (1,467 K.G.).
229. Deux chandelliers d'argent, pesant ensemble XII marcques V onces (2,85 K.G.).
230. Deux aultres chandelliers plus petitz avecques ymaiges des XII apostres alentour.

1) Govert van Haestrecht, heer van Druynen, schout van Breda.
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231. Une paix d'argent.
232. Une cheincture de Saincte Elizabeth, faicte à l'esguille et les bloucx d'argent et
mailléz.
233. Deux chandelliers d'argent dorées, servant à la chappelle, venantz de Bourgoigne.
234. Ung bassin d'argent, aussy servant à la chappelle avecques deux ampulles
d'argent.
235. Ung benoistier avecq son esperges, pesant cincq marcques XII 1/2 onces et VII
1/2 esterlins (1,55 K.G.), ayant du costé les armes de Nassau.
236. Deux calices d'argent dorée avecq les platines.
237. Ung aultre petit bénoistier, aussy d'argent avecquez son esperges.
238. Ung flaccon d'argent dorée rompue, venant du buffet de France.
239. Une couppette d'argent dorée avecq sa couverte.
240. Quatres ampulles.
241. Ung pot de pierre avecq sa couverte d'argent dorée avecq les armes de Monsieur
de Bueren1).
242. Une petite tablette, se serrant ensemble, d'argent dorée et par dedens la passion
de nostre Seigneur taillé en bois bien subtilement.
243. Encoires une aultre petite coupette.
244. Une petite sonnette d'argent.
245. Une couppe de pourcelayne blanche, dont le pied et la couverte sont dorés,
pesant deux marcquez, six onces (0,645 K.G.).
246. Ung aultre couppe de pourceleyne bleu, ayant le piedt d'argent dorée.
247. Ung grand pot de verre bleu figuré et coloré à la morisquez, dont le pied et les
bendes alentour avecquez la couverte sont d'argent dorée, ayant les armes de
Corbaron2) sur la couverture et maillée.
248. Ung bassin, faict des cocquelles des perles, en-

1) Philips Willem, graaf van Buren, de oudste zoon van den Prins en het tweede kind uit zijn
huwelijk met Anna van Egmond, gravin van Buren.
2) Claude Bouton, heer van Corbaron, was één van 's Prinsen voogden door den Keizer op
voorstel van Willem den Oude als zoodanig benoemd, toen de elfjarige Prins, als erfgenaam
van René van Châlon, de Nederlandsche bezittingen aanvaardde.
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251.
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253.

cachéz en l'argent dorée, avecq son esguière, dont le ventre est de cocquillez
des perles, la bouche, la manche avecques le pied d'argent dorée.
Ung grand romere de verre, dont la couverte est de fin or avecques les armes
de feu monsieur de Coloingnez1).
Quatre chandelliers d'argent, servantz sur table, venant de madame de Boulaere2),
pesantz ensemble quinze marcques quatre onces, dix estrelins (3,649 K.G.).
Ung bassin d'albastre, les bordes d'argent doréz, dessus les armes de Saxen et
dedens garny de piereries semblables à grenades et turcquoyses.
Ung éguière servant audict bassin ung peu rompue, la moytié du ventre et le
piedt d'argent dorée.
Une couppe, faicte d'ung oeuff d'austruche, reliée avecques bendes dorées, le
piedt avecques les armes du Conte Palatin3), et la couverte encaschée avecq ung
ymaige tenant une ronde médaille.

(VI)
Aultre inventoire des chayres que ledict concierge envoye à Dillembourch
par ordonnance de Son Excellence, au mois de décembre XVc.LXVII,
dont ledict concierge n'est encoires de sondict Excellence déchargée.
254. Item premièrement quatre grandz chayres, garnies de velour noire.
255. Item deux aultres chayeres, garnies de velour incarnat.
256. Item une aultre chayre, garnye de velour cramosy avecq fringes d'or.

1) Frederik IV van Wied.
2) Maria van Bouchout, vrouwe van Boulaer, Beverweert en Odijck, was van moeder's zijde
grootmoeder van Anna van Egmond.
3) Frederik III, keurvorst van de Palts.
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257. Item deux aultres chayres, garniez de toille d'or et d'argent et de velour verd
bloddée1), avecq des fringes d'or et d'argent.
258. Item quatre aultres chayeres, garnies de toille d'or et d'argent broddéz, avecques
de cantilles et fringes d'or et d'argent.
259. Item deux aultres chayeres, garniez de drap d'or et d'argent frizé et le bois doréez.
260. Item deux aultres chayres garnies de drappe d'or et d'argent frizée.
261. Item quatre aultres chayres, garnis de toille d'or et d'argent.
262. Item deux couchins de toille d'or et d'argent.
263. Item quatre aultres couchins de velour noire et deux de velour rouge.

(VII)
Andere inventaris van lijnwayt, dat gesonden is aan mynen ghenadigen
Heere tot Dillenborch, alzoe damastwerck, gebeeltwerck, als
slaepellaeckens, hiernaer volgende, waeraff den voerschreven concierge
oick noch nyet van Zyne Genade voirschreven in zynen inventaris
ontslagen is.
264. In den yersten twee damaste ammellaeckens van twee schotelen2), met rooskens,
daertoe twintich servietten.

1) Verschrijving voor broddée.
2) In dit gedeelte van den inventaris vindt men twee maten: voor de tafellakens ‘schotels’ of
‘schotelen’, voor de beddelakens ‘laecken’; geen van beide zijn tot Meters herleid; de woorden
zijn, in deze beteekenis gebruikt, onbekend. De autoriteiten op 't gebied van textiel, aan wie
ik er naar vroeg, konden mij niet helpen, en ook de redactie van het groote Woordenboek
der Nederlandsche Taal kende de woorden zóó gebruikt niet.
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265. Noch twee damaste ammelaeckens van derdalve schotele met lelyen ende
croonen, daertoe XXI servietten.
266. Noch twee damaste ammelaeckens van twee schotelen, met der wijndruyff,
daertoe dry XIIen. servietten.
267. Noch twee damaste ammellaeckens van één schottel, met lelyen ende croonen.
268. Noch één damast ammellaecken met lelyen.
269. Noch twee damaste buffetkens.
270. Noch vier douzynen min twee damaste servietten, dienende totten slaepdronck.

Ander fijn Veneetsch werck.
271. Item yersten twee ammellaecken van drye schotelen.
272. Noch vijff ammellaecken van twee schotelen.
273. Noch twee ammellaecken van anderhalff schotel, metten roosencrans, daertoe
twee XIIen. servietten.
274. Noch drye XIIen. fyne Veneetsche servietten van diversche sorten.

Andere ammellaeckens ende servietten van Veneets werck, daechgelijcx
tot mijns genadigen Heeren taeffel dienende.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.

In den yersten acht ammellaecken van vier schottelen.
Noch zess ammellaecken van drye groote schotelen.
Noch twintich ammellaecken van drye schotelen.
Noch zess ammellaecken van derdhalff schotelen.
Noch XXVIII ammellaecken van twee schotelen.
Noch XIIII ammellaeckens van één schotel, tot buffetten dienende.
Noch XXIII XIIen. servietten dienende totten voorgemelden ammellaeckens; al
van denselven Veneetsch werck.
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Andere grover ammellaeckens dienende ter taeffelen van den
[jou]1)ffrouwen, hoofmeester ende voor het commuyng.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

In den yersten zess ammellaecken van drye schotelen.
Noch zess ammellaecken van derdhalff schotel.
Noch elff ammellaeckens van twee schotelen.
Noch vier ammellaecken, wat grover, van II 1/2 schotel.
Noch acht ammellaecken van twee schotelen.
Noch IX ammellaecken van anderhalff schotel.
Noch III ammellaecken van eenen schotel.

Slaepellaecken.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.

In den yersten één paer fijn slaepellaeckens sonder naet.
Noch één paer fyne slaepelaecken van vier laeckens breette.
Noch vijff paer fyne slaepellaecken van drye laecken breet.
Noch drye paer fijn slapellaecken van II 1/2 laecken breedt.
Noch vijff paer fyne slaepellaeckens twee laeckens breedt.
Noch vier paer wat grover van twee laeckens breedt.
Noch neghen fijn spreylaeckens.
Noch XXX fyne oorfluynen met noch zess cleyn fyne oorfluynen.

Ander slapellaeckens wat grover.
297. In den yersten X paer slaepellaecken van twee breedte.
298. Noch XVI paer slaepellaeckenen van I 1/2 laecken breedte.
299. Noch XVI oorfluwynen.

1) Hier is het papier beschadigd.
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Andere ammellaeckenen ende slaepellaecken gecomen uuyt Bourgoengien1)
van sulcker sorten als hiernaer volcht.
300. Item in den yersten één damast ammellaecken met lelikens ende rooskens van
één schotel.
301. Daertoe XIX servietten.
302. Noch twee dousijn fyne Veneetsche servietten met blau strepen.
303. Noch zess ammellaeckenen van vierdalff schotelen.
304. Noch twee ammellaeckenen van drye schotelen.
305. Noch X ammellaecken van twee schotelen.
306. Noch acht ammellaecken van één schotel.
307. Noch acht ammellaecken van anderhalff schotel.

Slapellaecken.
308.
309.
310.
311.

In den yersten één paer slaepellaecken van drye laken breedt.
Noch vier paer slapellaecken van derdalff laecken breedt.
Noch vier paer slaepellaecken van twee laecken breedt.
Noch één fijn hemde, gewrocht met goudt.

Libvres aussy envoyés et pacquetéz en ung coffre de blancq bois.
312.
313.
314.
315.
316.

Item XLVIII livres avecq les armes de Son Excellence.
Item deux livres couvertz de velour noire.
Item une custode avecq petites ferrailles, doublée de velour noire par dedans.
Item encoire six livres avecque leurs couvertures tout doréez.
Item encoires XXVIII livres tant grandz que petitz.

1) De Prins had vele bezittingen in Bourgondië liggen (zie Rachfahl, Wilhelm von Oranien, I,
S. 206 ff.).
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Ick Godefroy van Haestrecht, schouteth tot Breda, kenne dese voergaende perchelen
ontfangen te hebben uuyt handen Jacques van Maubus, concierge etc. In kennis der
waerheyt hebbe ick Godefroy voergenoemd dese jegenwoordige ondertekent den
XIIen. January ao. XVc.LXVIII.

(VIII)
Copie.
Inventoire des meubles que Jacques de Maubus, concierge du chasteau
et maison de Breda, envoye à Dillemborch pour Monseigneur, comme icy
s'ensuyct, ce XIXe. Jour du mois de janvier XVc.LXVIII Liége, dont ledict
concierge n'est encoire de Son Excellence en son inventoire deschargée.
Premièrement meubles, venant d'Allemaigne avecq Madame.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.

Item quatre longues couchins de faulche drap d'or figuré.
Item encoire deux aultres couchins de toille d'or avecq de cuyre rouge.
Item encoire trois longues couchins de velour noire amandelée.
Item encoire ung couchin tapissée avecq les armes de Madame.
Item encoire deux tapites de tables avecq les armes de Madame.
Item encoire ung aultre tapit de tables de sayette verde figurée.
Item encoire noeuff estoffez de couchins de damas rouge, dont les deux sont à
ung costé seulement de toille rouge.

Aultres meubles de la maison de Breda et premièrement.
324. Item ung garnission d'ung lict de camp de sattin
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325.
326.
327.
328.

329.

330.
331.
332.
333.

334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.

cramosie avecq bandes de drap d'or et les gordines de caffa cramosy.
Item deux couchins de velour rouge avecq une bende de toille d'or au mitan.
Item ung aultre garnission d'ung lict du camp de damas rouge et jaulne, les
gordines de taffetas rouge.
Item ung aultre garnission d'ung lict de camp de velour blancq, figuré avecq
bendes de toille d'or aussy figurée, les gordines de damas blancq et rouge.
Item ung aultre garnission d'ung lict de camp de damas rouge et blancq avecq
bendettes de velour noire broddé, avecq des cordons d'or, les gordines de taffetas
rouge et blancq venant de la maison de Bueren.
Item ung aultre garnission d'ung lict de camp de caffa noire et incarnat, les
gordines du mesme et la couverte du mesme, contrepoincté avecq de soye
incarnate, venant de la maison de Bueren.
Item ung aultre garnission d'ung lict de camp de sattin verdt et les gordines de
taffetas verdt.
Item ung aultre garnission d'ung lict du camp de damas verde et les gordines
du mesmez.
Item encoire ung aultre garnission d'ung lict du camp de sattin jaulne broddé
avecq de velour noire et les gordines de caffa jaulne et noire fort usée.
Item encoire ung aultre garnission d'ung lict du camp de damas blancq avecquez
de bendes de velour violet semée avecq lettres et anges de toille d'or, les gordines
de taffetas blancq et violet.
Item encoire deux couchins de velour blancq et violet aussy semée de lettres et
anges de toille d'or.
Item ung aultre garnission d'ung lict du camp de damas blancq et violet, les
gordines de taffetas blancq.
Item encoire ung pavillon d'une selle perchée de damas blancq broddée avecq
une bande de velour rouge.
Item encoire ung aultre pavillon d'une selle perchée de taffetas bleu et rouge.
Item encoire six couvertes de toille contrepoinctée pour mectre dessus les lictz.
Item encoire ung aultre pavillon d'une selle perchée de taffetas tannert griz et
jaulne.
Item encore une couverte d'une selle perchée de velour rouge.
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341. Item encoire deux tapits de tables de velour broddé de diverses couleurs.
342. Item encoire six couchins de velour verdt avecq plussieurs petitz fleurs de
diverses couleurs.
343. Item encoire deux couchins de toille d'or rouge.
344. Item encoire une longue pièchette de tapisserie avecq noeuff armories de Nassau
et de Catzenelnpoge1), servant pour faire de couchins.
345. Item encoire douse aultres pièchettes de tapisseries avecques des testes de lyon,
aussy servant pour faire de couchins.
346. Item encoire deux petitz pièchettes de tapisseries avecq de roses, servant aussy
pour faire de couchins.

Tapisseries envoiéz audict Coloingne2).
347. Item quatorze pièches de tapisseries de damas griz tannert et jaulne, avecq ung
aultre petite pièche pour pendre devant la cheminée et encoires cincq aultres
pièches de tapisseries de damas rouge, bandé de toille d'or, pacquetéz le tout
ensemble dedans une pièche de tapisserie de la fontaine.
348. Item encoire dix pièches de verdure et trois aultres pièches de diverses sortes,
le tout pacquetés dedens une pièche de tapisserie de la fontaine.
349. Item encoire ung aultre pacquet de quatre pièches

1) Katzenelnbogen was een graafschap tusschen Rijn en Lahn, waarvan de laatste graaf in 1479
stierf. Tusschen Nassau-Dillenburg en Hessen, beide geparenteerd aan dat gravenhuis,
ontbrandde de Katzenelnbogische Erbfolgestreit, die geduurd heeft tot 1557. De beslissing
viel uit ten voordeele van Willem den Oude, bijgestaan door den Prins. Maar Hessen kreeg
Katzenelnbogen. De Nassauers mochten den titel van graven van Katzenelnbogen blijven
voeren, wat de Prins dan ook deed.
2) De Prins vluchtte voor Alva met zijn vrouw en kinderen naar Dillenburg. Hier, evenmin als
in Breda, kon Anna rust vinden. Zij begon, terwijl de Prins zijn bevrijdingsplannen beraamde,
rond te zwerven; ook te Keulen hield zij zich in 1568 op (Böttiger, Wilhelms von Oranien
Ehe mit Anna von Sacksen, in Raumer's Historisches Taschenbuch, Leipzig 1836, S. 126).
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350.

351.
352.
353.

de tapisserie de la fonteyne et trois aultres pièches avecquez de granz visaiges
et encoire trois aultres pièches avecquez de personnaiges; item encoire quatre
aultres pièches de grandez femmes1) et ung aultre pièche de verdure, le tout
pacquetés dedens une pièche de la fontaine.
Item encoire ung aultre pacquet de cincq couvertures de toille blanche
contrepoinctée et six couvertes d'Espaigne, assçavoir deux rouges et quatre
blanches et encoire quatre couvertures de drap rouge et ung dosseret de velour
griz semée avecq des oyseaux, avecq aultres deux pièches de tapisseries,
assçavoir l'une avecq des personnaiges et l'aultre avecq les armes de Bergues,
le tout pacquetés dedans une pièche de tapisserie de la fontaine.
Item encoire ung aultre pacquet de tapisserye de vingt pièches qui ont pendue
en la salette dessus le boulwercq.
Item encoire ung aultre pacquet de douze pièches qui ont pendue à la garderobe
de Son Excellence et de Madame.
Item encoire ung aultre pacquet de cincq pièches de tapisseries assçavoir les
grandz hommes2) et encoire XII aultres pièches de tapisseries velue, le tout
pacquetetz dedens une pièche de tapisserie de verdure et en ung aultre pièche
de la fontaine.

1) ‘Grandes femmes’ of ‘prouesses’ waren een geliefd onderwerp voor tapisserieën; als
tegenhangers ‘grands hommes’ of ‘preux’ (zie no. 353). De laatsten waren zekerder grootheden
dan de eersten. Men kan gewoonlijk als de negen preux vinden: Josua, David, Judas
Maccabaeus, Hector, Alexander, Caesar, Arthur, Karel de Groote, Godfried van Bouillon,
en eventueel als tiende Bertrand du Guesclin. Als prouesses komen voor: Judith, Debora,
Suzanna, en ook Semiramis, Hippolyta en Jeanne d'Arc naast veel minder bekende
mythologische figuren.
2) Zie de vorige noot.
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Brieven van Emanuel van Meteren en van Pieter Bor,
Medegedeeld door Dr. Z.W. Sneller.
Emanuel van Meteren, gelijk we weten, is niet alleen consul der Nederlandsche natie
te Londen geweest en als zoodanig belast met de behartiging van algemeene
handelsbelangen, maar hij was ook de geschiedschrijver van den Nederlandschen
Opstand, wiens werk reeds tijdens zijn leven in verschillende drukken onder
verschillende titels verscheen. In beide kwaliteiten, als consul voor de aan zijn zorg
toevertrouwde belangen en als schrijver voor de verzameling en de publicatie zijner
historiestof, moet hij een uitgebreide correspondentie gevoerd hebben, waarvan
helaas slechts schamele resten tot ons gekomen zijn.
Brieven van de hand van Eman. van Meteren kennen wij er slechts vier1): twee
aan Ortelius te Antwerpen 24 Nov. 1592 en 19 Jan. 15952), een aan Bern. Paludanus
te Enkhuizen 11 Sept. 15993) en een aan Chr. Huygens, den secretaris van den Raad
van State, 3 Sept. 16054). Voorts kennen we enkele brieven, geadresseerd aan Van
Meteren5).
Het kan daarom niet overbodig heeten een tweetal brieven van Van Meteren in
het licht te geven, die beide handelen over zijn boek en een niet onbelangrijke
aanvulling en beves-

1)
2)
3)
4)

W.D. Verduyn, Emanuel van Meteren, 's-Gravenhage 1926, blz. 11.
J.H. Hessels, Ecclesiae Londino-Batavae Archivum I n. 225, n. 262. Verduyn, blz. 168.
Verduyn, blz. 224.
J. Dodt van Flensburg in Tijdsch. voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht
VII blz. 420.
5) Verduyn blz. 9. Fruin V.G. VII blz. 383 vlg.
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tiging onzer kennis zijn. Beide brieven werden geschreven aan Dan. van der Meulen,
koopman te Leiden, en berusten in de uitgebreide en belangrijke Collectie Van der
Meulen op het Leidsche Gemeente-Archief.
Over Dan. van der Meulen als koopman handelde schrijver dezes in het Jaarboek
van het Genootschap Amstelodamum (1935)1). Dan. van der Meulen was een dier
Antwerpsche handelsmagnaten, die door de krijgsgebeurtenissen naar het Noorden
waren verdreven en die hun handelskapitaal en hun handelservaringen dienstbaar
maakten aan de grootheid van de jonge Republiek. Sedert najaar 1591 woonde hij
te Leiden, waarschijnlijk terwille van zijn handel, die o.m. export van lakens en
andere wollen stoffen naar Zuid-Europa omvatte. Hij was in 1584 of 1585 met Hester
de la Faille gehuwd. Door dit huwelijk was hij de zwager van den eveneens
vermaarden koopman Jacques de la Faille, ook afkomstig uit het Zuiden, die o.a. in
lijnwaden handelde en zich daarom al spoedig in de linnenstad Haarlem neder liet2).
Hun beider belangen ontmoetten elkander in handelsondernemingen voor gemeene
rekening.
Dan. van der Meulen was niet alleen een groot koopman, maar ook een minnaar
van kunsten en wetenschappen, alsmede een belangstellend en actief staatsburger.
Bor weet van hem te verhalen3), dat hij in 1598 vertrouwelijk verkeerde in
Zuid-Nederland, waar hij in Antwerpen en Brussel in politieke besprekingen betrokken
werd. Hij kwam toen te vernemen, dat er aan het hof van Albertus geneigdheid tot
vrede bestond en tot herstelling van de eenigheid der Nederlanden. Weer in het
Noorden teruggekeerd, rapporteerde Van der Meulen in de Staten van Holland zijn
bevindingen. Hoe weinig deze politieke snoepreis hem ten kwade geduid werd, blijkt
uit het feit, dat de Staten-Generaal hem in 1599 met een vertrouwelijke zending naar
Duitschland belastten4).

1) De drie cargasoenen rogge van Daniel van der Meulen c.s., anno 1592, en hun verzekering.
2) Zoo blijkt uit een rekening van 18 Juni 1594, dat hij ‘raw Helmonts lijwaet’ liet koopen te
Helmond en Eindhoven. Collectie Van der Meulen n. 131.
3) Bor, Ned. Hist. XXXV f. 37. Het Journaal van deze reis naar Antwerpen en Brussel is te
vinden in Collectie-Van der Meulen n. 7.
4) N. Japikse, Resol. St. Gen. X blz. 545, 551.
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Uitgebreid was zijn correspondentie en veelomvattend zijn politieke belangstelling.
Men vindt in zijn archief evenzeer de stadhouders-instructie van Maurits, een memorie
van Leycester en dergelijke bescheiden, als eigenhandige brieven van Marnix van
St. Aldegonde, François Vrank, Christ. Huygens, Johan van der Warck. Dan. van
der Meulen was het type van den onder Renaissance-invloed opgewassen en zoo
loffelijk geprezen koopman, die tevens man van ruime politieke en cultureele
belangstelling was.
Geen wonder, dat de koopman en de zijns tijds historiën minnende Emanuel van
Meteren dezen aanzienlijken Brabantschen Leidenaar met vreugde onder zijn vrienden
rekende. In Van Meterens Album Amicorum schreef Dan. van der Meulen 2 Nov.
1586 te Londen, met treffelijke spreuken, zijn naam1).
De eerste van de te publiceeren epistelen is geteekend Londen 2 Maart 1592. Of
eigenlijk zijn het twee epistelen, in nauwe aansluiting aan elkander geschreven, want
toen Van Meteren zijn brief beëindigd had en op gelegenheid van verzending wachtte,
bereikte hem een schrijven van 20 Februari 1.1. van Dan. van der Meulen, waarop
hij terstond en ten vervolge op zijn eerste schrijven den 9en Maart 1592 antwoordde.
Zoo werd het geheel een lange brief. Hij handelde hoofdzakelijk over de bewerking
van de Memoriën.
Voor de tot stand koming van Van Meterens Memoriën was het destijds een
belangrijk moment. De auteur zelf verhaalt er van in later dagen: ‘Alsoo Ortelius mij
versocht een copije van mijn Memoriën aen eenen sijnen vrient in Duijtschlandt te
senden, om de principaelste gheschiedenissen in copere platen te doen snijden, soo
hebben des voorsz. vrients erfghenamen nae sijn doodt deselvighe in Hoogduijtsch
ende Latijn overgheset, met aenhangselen op onsen naem’2).
Abraham Ortelius was de geleerde Antwerpsche geograaf, die op den levensloop
en de ontwikkeling van zijn neef Van Meteren grooten invloed uitoefende. Hij was
het ook, die als bemiddelaar met den ‘vrient in Duijtschlandt’ fun-

1) H.C. Rogge, Het Album van Emanuel van Meteren, Oud-Holland XV (1897) blz. 184.
2) Voorreden, editie 1614.
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geerde, den beroemden graveur en uitgever Frans Hogenberg1), die geboortig uit
Zuid-Nederland, in Keulen een uitgave van Nederlandsche historieprenten
voorbereidde, als verluchting van een daarvoor geschikten tekst. Dien tekst zouden
de Memoriën van Emanuel van Meteren leveren; omstreeks 1586 schijnt de
overeenkomst tusschen schrijver en uitgever tot stand gekomen te zijn. Echter, de
jaren verliepen, zonderdat het beraamde plaat- en geschiedwerk verscheen. En
intusschen overleed, 1590, Frans Hogenberg. Eerst in 1593 hebben zijn erven het
gegeven woord ingelost; toen verscheen, met den naam van den auteur in
letterverspringing, de ‘Historia unnd Abcontrafeytungh fürnemlich der Niderlendischer
geschichten und kriegszhendelen, mit höchstem fleisz beschrieben durch Merten von
Maneuel,’ het eerste deel van het op twee deelen berekende werk2).
Van Meteren heeft nimmer voor historieschrijver willen fungeeren. Hij wist, dat
hem daartoe de noodige eruditie ontbrak. Hij verlangde niet meer dan een bescheiden
verzamelaar van bouwstoffen te wezen. ‘Ick hebbe... voorghenomen ende bestaen
te vergaderen dese Memoriën, soo uijt mijn eijghen aenteeckeningen, van dat ick in
mijn leven selfs ghesien ende ghemerckt hadde, ende dat mij ter kennisse is gekomen
van vele geloofweerdige gheleerde ende ervarene persoonen in saecken van state,
daer ick mede verkeert hebbe, als oock mede van 't ghene ick uijt menichte van
boecken, tractaten ende autentijcke gheschriften bijeen ghebracht hadde. Ende (hebbe)
eijndelijck... dese Memoriën in ordere van jaren ende tijden gebrocht, ten gerieve
van eenigen bequamen ende gheleerden historijschrijver, om met een heerlijcke ende
aenghename stijle daer uijt een perfecte Historije te mogen inne stellen, daer toe ick
alle devoir ghedaen ende sulcken een

1) Frans Hogenberg werd te Mechelen geboren. Hij overleed in 1590 te Keulen. Hij was lange
jaren als graveur in Keulen gevestigd; hij vervaardigde kaarten en historische tafereelen, o.a.
voor den ‘Leo Belgicus’ van Aitsinger, 1583. Men vergelijke Allg. Deutsche Biographie XII
(1880) S. 650.
2) Verduyn blz. 156 vlg. De Bibl. Thysiana te Leiden bezit twee exemplaren van de volledige
Duitsche uitgave van 1596, een met en een zonder platen (n. 2022 en n. 2023). Het was deze
uitgave, die Fruin ten onrechte voor de eerste hield (V.G. VII blz. 404 en n. 2).
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oijt sints alomme gesocht hebbe ende door mijne vrienden doen naer vernemen, daer
af mij veel geleerde mannen ende andere konnen getuijgen, den welcken ick ghetracht
hebbe mijn voors. Memoriën te behandighen, eenlijck uijt begeerte om sulcken
sonderlinge Historye wel beschreven te sien’1).
Wij mogen aannemen, dat dit alles, en wat voorts Van Meteren schreef over zijn
‘korten loopenden coopmansstijl’, geen uiting van nederigen hoogmoed is, maar
eerlijk blijk van zelfkennis en van het bewustzijn van de beperktheid van eigen kracht.
Immers, de vertrouwelijke brief aan Van der Meulen bevestigt bovenstaande publieke
bekentenis. ‘Ick en soecke niet dan te confereren ende over te geven wat ick hebbe
aen eenen goeden schrijver, opdat het wel ende fraeij moghe gheschreven worden,
sijnde de materye seer hoogweerdigh in den hooghsten graet’.

1) Voorreden ed. 1614. De voorrede van de Latijnsche uitgave van 1598 zegt: ‘Mihi...... amici
quidam, (ut) ea quae ex tam variis verissima, optima et maxime necessaria excerpseram, in
compendium quoddam redigerem, utpote docto alicui historiographo usui inprimis futura,
suaserunt’. De voorrede van de eerste Nederlandsche uitgave van 1599 zegt: ‘(De vrienden,
de helpers bij het verzamelen der bouwstoffen) hebben mij vermaent dese moeyte, arbeyt
ende cost niet vergeefs te willen doen, maer geraden, eens jaers de pampieren oversiende,
daer uut te noteren ende te vergaderen, wat van so veelderhande stoffe het waerste, beste
ende dienlijckste soude mogen wesen, om daer mede eenen gheleerden, welgheoeffenden
historieschrijver te dienen, ende deselve die te behandighen... Desen mijnen arbeijt hebbe
ick verscheijden gheleerde bequame mannen aengheboden, als vele mij connen ghetuijghen’.
Men vergelijke voor het onderscheid tusschen Memoriën en Historiën, in het hierna te noemen
werk van Fresinga ao 1584:
De Corrector tot den Leser.
Hebt gij met vlijt gelesen dees' Memoriën
- Den nijt ten spijt, weerdig genaemt Historiën Fresinga zelf schreef in de Voorrede van zijn werk: ‘Gij sult mij meuglick antwoorden, dat
het niet éénes menschen werck en sij een Historie recht te schrijven. Dat moet ick U jae
billick bekennen. Maer het is wel éénes menschen werck Memoriën te schrijven; ende wat
in 't eerste niet gantz recht en is, mach van anderen daernae rechter gemaect worden’.
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Op dit punt gekomen wordt onverwacht Van Meterens slappe koopmanspen een
dichterlijke historieveder, zich vermeiend in zooveel ‘veranderinge van religie, van
heere, van regimente; te doene hebbende metten grootsten, maghtighsten potentaet
van Cristenrijck, daer toegeloopen sijn de quinte essentie van alle polyticke
raetsheeren, verstandighe veltoverste ende cloeke cappiteijnen ende crijschvolck van
gheheel Europa, daer men over hondert jaer meer van verwonderen sal dan men nu
doet’.
Dit alles te onderzoeken en in loffelijke woorden te beschrijven, is meer dan ééns
menschen werk. Hier moet verdeeling en weder samenvoeging van arbeid zijn, ‘als
d' een den stijle, d' ander materie ende stoffe. De stoffe is van mij ende mijns gelijcke,
vergaderers van de occorentiën’, eensdeels te halen, voorts van tresoriers, veldoversten
en raadsheeren. Het zou een schoone en dankbare taak voor deze landen zijn het
verzamelen van bouwstoffen aan te moedigen, en daarenboven ‘eenen te belasten
met fraeijen stijl te beschrijven, die den naem voerde’. Van Meteren denkt aan het
officie van lands-historieschrijver, zooals dat enkele jaren later (1601) zou ten deel
vallen aan den jongen Hugo Grotius1).
De tweede brief is 15 Jan. 1599 te 's-Gravenhage geschreven. Ook toen was het in
de levensgeschiedenis van Van Meterens ‘memorische Historiën’ een belangrijk
moment. Nadat, gelijk we weten, reeds vroeger een Hoogduitsche en een Latijnsche
bewerking waren verschenen, zag in het vroege begin van 1599 de eerste
Nederlandsche uitgave het licht2). Het was Van Meterens eerste legitieme geesteskind.
De beide vroegere uitgaven toch waren opgetooid ‘met aenhangselen op onsen naem
ende tot onsen grooten naedeele ende met meenighe onwarachtigheden’. Toen nu
de boekdrukker Vennecool te Delft begon een terug-vertaling uit het Duitsch ter
perse te leggen, besloot Van Meteren ‘de voorn. Memoriën te drucken naer [sijns
selfs] copye’. Dit is de authentieke uitgave van 1599.

1) H.C.A. Muller, Hugo de Groots Annales et Historiae, Utrecht 1919, blz. 4.
2) De voorrede is gedateerd 4 Dec. 1598. Het titelblad vermeldt het jaartal 1599. 15 Jan. 1599
waren de Memoriën bereids gedrukt.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 56

267
Geheel onbesproken was intusschen dit wettige geesteskind niet. Men had, zoo klaagt
in later jaren de auteur, ‘eenighe dinghen, d'een ofte andere ten ghevalle, sonder onse
kennisse verandert’. Dit laatste kan intusschen een gelegenheidszinnetje zijn, in
verband met de moeilijkheden, die de verschijning van de uitgave van 1599 aan den
schrijver bezorgde.
Die moeilijkheden waren van velerlei aard. Men kan het verhaal er van vinden in
de monographie van Dr. Verduyn en in de stukken, die Dr. N. Japikse publiceerde,
in zijn uitgave van de Resolutiën der Staten-Generaal1).
Toen Van Meteren den 15en Januari 1599 zijn brief aan Dan. van der Meulen
adresseerde, verkeerde hij nog in zoete onwetendheid. Den volgenden dag, Zaterdag
16 Januari, offreerde hij het pas verschenen geschiedwerk aan de Staten-Generaal.
Spoedig rezen er bedenkingen. De afgevaardigden van Holland bevonden, ‘dat
daerinne in materie van den staet zoude wezen gefailzeert te zijn’; zij achtten het
daarom vooralsnog onmogelijk ‘den autheur te vereeren’. Geldelijke honoreering
bleef Van Meteren dus voorloopig ontzegd.
Hoezeer intusschen de schrijver op geldelijke belooning voor zijn moeizamen
arbeid rekende, blijkt uit onzen brief. Hij trachtte het zilveren wit der ‘vereeringe’
te treffen op de wijze, hem indertijd door zijn mentor Ortelius aan de hand gedaan2).
‘De aucteuren hebben gemeynlycken wat exemplaren, als de boeken gedruckt sijn;
ende dan oock wachten se gemeynlycken wat van de dedicatie’. Een schrijver ontving
dus van zijn drukker-uitgever geen loon. Wel ontving hij een zeker aantal exemplaren
van zijn werk. Die bood hij met een sierlijke opdracht aan hooggeplaatsten aan, in
de hoop op een redelijk honorarium. Zoo vond Van Meteren het nu geraden, aan ‘de
hooftsteden van Hollant elck eenen te presenteren, met sulcken dedicatie, als U.L.
op d' eerste blat sal sien geschreven’. Dies vroeg hij Van der Meulen bij de regeerders
van Leiden zijn bemiddelaar te willen zijn.
Het is duidelijk, waarom de dedicatie niet gedrukt, maar geschreven werd. Ten
overvloede zegt Van Meteren het nog:

1) Res. X blz. 825-827. De door Dr. Verduyn veronderstelde fout in de dateering (blz. 197)
wordt door Dr. Japikse gemakkelijk opgelost.
2) R. Fruin, V.G. VII blz. 401.
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‘om 't boeck meerder geloove aen de bijsondere lesers te ghewinnen’. M.a.w. de
Memoriën moesten niet den schijn van officieele partijdigheid hebben, maar moesten
voor het groote publiek de onbevangen meening weergeven van een particulier.
‘Neutrael’, niet ‘partiael’, zooals de schrijver zich bij een latere gelegenheid zou
uitdrukken1).
Het schijnt, dat Dan. van der Meulen niet aan het verzoek van zijn ietwat
vrijmoedigen vriend heeft voldaan2).
Bij de beide brieven van Emanuel van Meteren sluit zich gereedelijk aan een schrijven
van zijn tijdgenoot en medememoriënschrijver Pieter Bor. Het werd gericht aan den
stadssecretaris van Zutphen, van wien de vlijtige materiaalverzamelaar gegevens
betreffende het jongste verleden dier veste gaarne tegemoet wilde zien. Het hem
toegezegde, ‘sommarischer wijse’ gemaakt verhaal zou hem zeer welkom wezen.
Toch ontleent de brief van Pieter Bor zijn waarde niet allereerst aan de
omstandigheid, dat hij ons met den veelomvattenden annalist en kroniekschrijver in
kennis brengt, midden in zijn voorbereidend verzamelaarswerk. En ook niet aan het
gegeven, betreffende de door de Staten van Holland toegestane loterij, ten behoeve
van het door oorlog en brand zoozeer geteisterde Zandvoort.
De beteekenis van den brief schuilt in hetgeen de schrijver mededeelt over zijn
kennismaking met het werk van Emanuel van Meteren. ‘Ick hebbe... becommen die
Nederlandtsche bescrijvinge van Emanuel Meteranum’. Daar de brief op 26 September
1596 werd gedateerd en de Nederlandsche uitgave van Van Meteren eerst in 1599
verscheen, moet Pieter Bor den Nederlandschen geschreven tekst in handen gehad
hebben. Wij kunnen zelfs vermoeden, van wien hij dit manuscript ter inzage ontvangen
heeft. Pieter Bor vertoefde destijds te Leiden, waar bij Dan. van der Meulen een
copie van het handschrift van Emanuel van Meteren was. Bor en Van der Meulen
kunnen elkander destijds zeer wel gekend hebben, blijkens het verslag, dat de eerste
van de reis in 1598 naar Antwerpen en Brussel geven zou.

1) R. Fruin, V.G. VII blz. 389.
2) Zie de desbetreffende aanteekening bij den brief.
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Men kan begrijpen, met welk een gretigheid Pieter Bor het werk van zijn mededinger
ter hand genomen heeft. Juist het vorige jaar, 1595, waren te Utrecht in één band de
eerste drie boeken (1555-1567) van zijn publicatie verschenen. ‘Oorspronck, begin
ende aenvang der Nederlantscher oorlogen, beroerten ende borgerlijcke
oneenicheyden... door Pieter Bor Christiaensoon, notaris’. Zou de Nederlandsche
‘bescrijvinge’ van Emanuel van Meteren de voortzetting van zijn eigen arbeid
overbodig maken? ‘Ick hadde wel verhoopt, dat hij mij verder moeyten zoude
affgenomen hebben’. Natuurlijk jokte de anders zoo nauwgezette en waarheidlievende
acten-registreerende notaris dit. ‘Dan, hem doorleesen hebbende, hoe wel hij sich
dapper ende lofflijck gequeten heeft, oock onpartijdiger als ick eenige hebbe gesien,
soe en voldoet hij mij in veelen nijet also, off ick en meene noch met mijne
aengevangen werck voort te gaen’.
In deze woorden is Pieter Bor de waarheid niet ontrouw, anders dan in de
‘Voorreden’ van het vervolgdeel (1567-1573), dat verscheen in 1601. Te dier plaatse
wil de auteur den argeloozen lezer doen gelooven, dat hij aanvankelijk, toen in 1595
het eerste deel verschenen was en hij daarna had vernomen, ‘dat eenighe vermaerde
ende treffelijcke mannen... deselve materie mede ter handt ghenomen hadden’, dat
hij toen voornemens was geweest den arbeid te staken, maar dat hij de pen wederom
had opgenomen, toen hij, ‘van verscheyden persoonen van qualiteijt ende goede
vrienden seer ernstlijck gemaent ende gheporret (was) tot voltreckinghe van zijn
begonst werck’. Dat waren de oude versierselen der altijd zoo nederig zich voordoende
humanisten, die aan niemand euvel werden geduid en ook van Pieter Bor met
gelatenheid moeten aanvaard worden.
Z.W.S.
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I.
Emanuel van Meteren aan Dan. van der Meulen. Londen 2 en 9 Maart
15921).
+

Adi 2 Meerte stilo novo 1592 in London.
+

2 Maart 1592.

2)

Aghtbare, wijse, discrete, sonderlinghe, goetgunstighe Hr. Daniel Vermuelen .
Den 20 Decembris schreeff ick U.L.3), anderwerff aviserende van de conditie,
waeroppe ick U.L. gesonden hebbe de Nederlantsche historie4), waerover eenighe,
als de Weduwe Fransoijs Hooghenbergher5), seer jaloers over sijn, mits haren man
grooten cost gedaen heeft om figueren te doen snijden, ende vreesden ijemant anders
dien moghe drucken; waeromme anderwerff bidde dien boeck niemant te laten in
handen dan om te lesen ende niet anders, als redene is. Ick hebbe meermael U.L.
daervan gheschreven, maer noijt gehoort, ofte U.L. die conditie ofte beloofte
aenneempt.
Ick schreeff oock U.L., ofte nergens eenige meer stoffe tot U.L. handen gecomen
ware, om dien boeck te vermeerderen ofte voorder te helpen. Wij connen hier niet
becomen noch eenighe particulariteijt van datter den lesten somer gheschiet is ende
watter in Vrieslant om is gegaen. Bidde, wilt om ons dencken ende wat ter hant
staen6), al waert tot mijnen coste, want ick hebbe voorts dat werck gecontinueert tot
ao 1590, noch 3 boecken, dewelcke met eenighe veranderinghe, namelijck in 't beginsel
van 't 4e boeck noopende den Xen pennick, sijn tot U.L. besten7), het afschrijven
becostighende ende de groote van 't pampier sendende8), sijnde mij vergeten, om bij
d' ander te voegen.

1)
2)
3)
4)
5)

De dateeringen zijn gegeven in nieuwen stijl.
Zie Inleiding.
Uwe Liefde.
Nl. het manuscript. Vgl. den brief van Bor.
Zie Inleiding. Vgl. Verduyn blz. 164 n. 2; de bedenking van de Allg. Deutsche Biogr. mist
goeden grond.
6) Behulpzaam wezen.
7) Tot Uw beschikking.
8) Van der Meulen kan dus afschrift van de toevoegselen bekomen, mits hij het afschrijven
betaalt en het formaat opgeeft van het te gebruiken papier.
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't Antwerpen is mijn werck in Latijn getranslateert bij den corrector van Plantijn1).
So Raphelengius2) tot drucken sin hadde, ick aghte soude van de Weduwe
Hoogenbergh, haer betalende het oversetten3), lightelijck crijgen, mits - - nu weduwe
- - tot drucken lutter middel heeft. Hem moght U.L. dien eens wedertoonen, heeft
dien eens gesien4).
Den brenger van desen is Hr. Gerard van Druijnen5), die uut Francrijck comen is;
seijt mij, dat de Hr. van Noortwijck6) Historiam Batavicam beschrijft, die ick lust
hebbe

1) Waarschijnlijk de beroemde Kiliaen, die van 1558 tot 1607 corrector was in de drukkerij
van Plantijn: M. Rooses, Plantijn en de Plantijnsche drukkerij, Antwerpen 1892, blz. 104.
Van een Latijnsche vertaling van de Memoriën van Van Meteren door Kiliaen is overigens
niets bekend. Raphelengius, die ook corrector bij Plantijn geweest is, komt niet in aanmerking:
hij was sedert 1585 de opvolger van Plantijn te Leiden; daarenboven zegt Van Meteren zelf,
dat R. de Latijnsche vertaling niet meer dan eenmaal heeft gezien. De corrector Th. Poelman
(Pulmannus, Rooses blz. 105) was reeds in 1581 overleden. Kiliaen is niet alleen de bewerker
van het beroemde Woordenboek, maar ook de vertaler in het Nederlandsch van Guicciardini,
van Philippe de Commines en van de Homeliën van Macaris; voorts de auteur van geroemde
Latijnsche verzen (ed. Max Rooses 1880). Inlichtingen van den heer M. Sabbe, conservator
van het museum Plantin-Moretus te Antwerpen.
2) François van Raphelengen was de schoonzoon van den Antwerpschen drukker en uitgever
Plantijn, die zich in 1582 te Leiden vestigde en in 1584 Academie-drukker werd. Teen Plantijn
in 1585 weer naar Antwerpen terugkeerde, droeg hij zijn drukkerij te Leiden over aan zijn
schoonzoon. Raphelengius was meer geleerde dan drukker; in 1586 werd hij
Academie-drukker en hoogleeraar in het Hebreeuwsch. R. overleed Juli 1597. Vgl. P.C.
Molhuysen, De Academie-drukkers, blz. 310, 311 in Pallas Leidensis, Leiden 1925.
3) Hogenberg had dus blijkbaar den translateur zijn moeite voor de overzetting in het Latijn
vergoed; de betaalde som zou de Weduwe Hogenberg nu terug moeten ontvangen.
4) Gij zoudt goed doen met den Latijnschen tekst eens aan R. te toonen, die hem trouwens
vroeger al eens gezien heeft.
5) Onbekend.
6) Over Johan van der Does (Janus Dousa), heer van Noordwijk, zie Nieuw Ned. Biogr. Wb.
VI 425. Hij werd in 1585, als opvolger van Junius, tot historieschrijver van Holland en
bewaarder der archieven benoemd. Van Janus Dousa is geen Historia Batavica bekend. Wel
gaf hij 1588 de Batavia van H. Junius uit.
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te sien. So mijn werck hem ofte ijemant anders conde dienlijck wesen, wilde die
gheerne helpen, opdat de gheschiedenisse eens wel moghte beschreven wesen. Bij
hem soude ter avontuere wel eenighe stoffe te becomen wesen. Bidde vriendelijck
neffens U.L. menighfuldighe ander affayren op mij in dat stuck te dencken ende
helpen, ende beneffens mijn ootmoedighe recommandatie te doene aen mijn Hr. van
Noortwijck, mijn Hr. Jan de la Falie1), sijn ende U.L. huysvrouwen, sonder te vergeten
D. Raphelengium.
[Volgen enkele korte mededeelingen over de gebeurtenissen in Schotland.]
+

Adi 9 Meerte 1592 London, stilo corrento. Dus verre hadde ick aen U.L.
gheschreven, dan contrari wint halven hier gehowden, tot dat mij den aenghenamen +9 Maart 1592.
Uwen van 20 passati compt, waeroppe volgd antwoorde.
Noopende mijn Historie, ick bedancke U.L. van de behulpsaemheyt, daer ghij van
schrijft als U.L. boecken eens ontpackt sijn2); oock dat U.L. mijn Hr. van den Wercke3)

1) Jan de la Faille, de oudste broeder van Van der Meulens zwager Jacques de la Faille.
2) Dan. van der Meulen kwam omstreeks October 1591 van Bremen naar Leiden.
3) Johan van der Warck werd geboren te Antwerpen. Hij was eenigen tijd pensionaris van
Middelburg. In 1579 verzocht hij de regeering dezer stad verlof, de betrekking van pensionaris
van Antwerpen te mogen aanvaarden. Tot pensionaris van Amsterdam gekozen, werd hij,
als vreemdeling, niet toegelaten. Wederom pensionaris van Middelburg, was hij vaak
afgevaardigde ter Staten-Generaal. In 1596 werd hij raadpensionaris van Zeeland. Van der
Warck maakte deel uit van gewichtige gezantschappen; zoo was hij lid van het gezantschap
van 1598 naar Engeland (V.d. Aa, Biogr. Wb.). In de collectie-Van der Meulen (n. 682) zijn
17 brieven van V.d. Warck bewaard. Zoo schreef hij 5 Juli 1596 uit 's-Gravenhage aan Dan.
v.d. Meulen: ‘J'ay entendu que Raphelengius auroit à vendre l'histoire de Emanuel Demetrio
[dit zal de volledige Duitsche uitgave van 1596 zijn]. Je vous prie que je la puisse avoir. Je
vous tendrai l'argent à vostre première venue’.
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eens daervan sult aenspreken. Men soude mogen van de behulpers der Historie mentie
van danckbaerheyt in 't schrijven doen, als in de Historie van Overrijssel, daer U.L.
van schrijft1). Ick den authuer noeme, so hij hem schrijft; ick selve ben ghenoch van
opinie, dat Cornput den authuer daer van sij, hoewel sijn broeders mij dat loochenen.
Ick wilde nochtans, dat van Brabant, Vlaenderen, Hollant etc. oock so veel geschreven
ware ende ghecontinueert; dat ick doen gheweten hadde, dat Corput eijgen werck
geweest ware - soude sijn eijghen devoijren min verhaelt hebben ende wat
ghetempereert, - maer ick sitt hier in een eijlant, daer ick niemant hebbe om mede
te confereren.
Ick weet oock wel, dat stuck van de finantien ende middelen te vinden een groot
verciersel van historie ware, so om de gewilligheijt ende liberaelheijt des volcks, die
men nochtans seer gierigh aght ende plomp, als de nutheijt, die de posteriteijt daerbij
leeren ende rapen conde. Dan die al geeft, dat hij heeft, ende schrijft, wat hij weet,
die voldoet sijn vermogen.
Daeromme en soecke ick niet dan1) te confereren ende over te geven wat ick hebbe
aen eenen goeden schrijver, opdat het

1) Wanneer Van Meteren in de Nederlandsche editie van 1599 toekomt aan de beschrijving
van het beleg van Steenwijk in 1580-81, zegt hij de geschiedenis van dit beleg wat breed te
willen verhalen, aan de hand van een werkje in het Nederduitsch van Reinico Fresinga, die
het beleg van Steenwijk had medegemaakt. De titel van het bedoelde werkje, dat in de
Universiteitsbibliotheek te Utrecht aanwezig is, luidt: Memorien van den gedenckwerdigen
dingen, die er in den Nederlandischen Provincien van Frieslant, Overijssel, Omlanden,
Drenthe, Grueningen ende Lingen met heuren bijliggenden frontieren geschiet sijn, door
Reinico Fresinga van Frennicker, Dewenter 1584. Het werd herdrukt door G. Dumbar,
Analecta III, Deventer 1722. Het handelt meest over de gebeurtenissen in Overijsel; vandaar
dat Emanuel van Meteren het kortweg Historie van Overijsel noemen kon.
Meer dan ⅓ van de 400 bladzijden zijn aan het beleg van Steenwijk en aan de grootheid en
het beleid van den bevelhebber Johan van den Cornput gewijd. Van Meteren meende, dat
Van den Cornput de schrijver was en dat deze zich wel wat heel erg in de hoogte had gestoken.
Johan van den Cornput (1542-1611) was een oom van Hester van den Cornput, de tweede
echtgenoote van Emanuel van Meteren.
1) Tekst heeft: dat.
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wel ende fraeij moghe gheschreven worden, sijnde de materije seer hoogweerdigh
in den hooghsten graet; considererende, daer in te verhalen is veranderinge van
religie, van heere, van regimente, te doene hebbende metten grootsten, maghtighsten
potentaet van Cristenrijck, daer toegeloopen sijn de quinte essentie van alle polyticke
raetsheeren, verstandighe veltoverste ende cloeke cappiteijnen ende crijschvolck van
gheheel Europa, daer men over hondert jaer meer van verwonderen sal dan men nu
doet. Daeromme, sijnde dese Historie van onsen tijden so hooghweerdigh, dunckt
mij onder correctie, dat het niet één mensch werck is1), maer verscheijden, om elcke
sijn gaven daertoe te leggen, als d'een den stijle, d'ander materie ende stoffe.
De stoffe is van mij ende mijns gelijcke, vergaderers van de occorentien, eensdeels
te halen; eensdeels van die de fijnantien gehandelt hebben; eensdeels van veltoverste,
ende principael van raetsheeren, die de secreten gehandelt hebben, die men nu, in
sulcken veranderinghe, na eenige jaren wel magh openbaren, sijnde gheen monarche
in 't regement, die men te vreesen hebbe, als er goet juditium bij ware, wat nut,
proffijtelijck ende vorderlijck, te openbaren2), wel alles discernerende.
Hieromme dunckt mij, dat de Gheunieerde Landen wel wat costen behoorden over
sulcken Historie te hanghen, ende diversche daer toe verwillighende elck sijn stoffe
bij te brengen, ende eenen te belasten met fraeijen stijl te beschrijven, die den naem
voerde, de behulpers nochtans aenwijsende, dat 't werck te meer crediten gheven
soude.
Onpartelijcken dienden het wel verhaelt, opdat niemant hem te beclagen hadde.
Ick toone mij wat te partijdigh, ende in mijn voor(r)edene verhale ick, de vrijheijt
des lants ende Gereformeerde religie toegedaen ben, excuserende daermede, dat ick
so veel van onse wederpartije niet en schrijve, omdat ick niet so vele wete, biddende
de selvighe van hunder sijde so onpartidich oock te schrijven, opdat van beijder sijde
al geschreven worde. Dan eenige seggen mij, dat ick van mijn religie uutlaten soude,
om gheen meerder suspitie te gheven

1) n.l. dat de beschrijving de krachten van één mensch te boven gaat.
2) om te openbaren wat nuttig, profijtelijk en bevorderlijk is.
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dan het werck self uutwijst, etc.; dan ick wilde wel met eenighe daerover discoreren1).
Wanneer U.L. mij het formaet van 't pampier sendt, sal de reste doen afschrijven,
met oock het inhowt cort van ende voor elcken boeck.
Ick hebbe van Hr. Jaques de la Folia oock sijn brieven ontfangen ende hebbe die
met Aertsen ende Cotteels gecommuniceert2). Sij hebben op eenen brieff van Hr.
Jaques, him bij notaris gheinsinueert, geantwoort, maer watte en wete ick niet. Ick
aghte, sullen him conformeren over 't ghene Hr. Jaques mij ende Pieter de Coster3)
gesonden heeft om als arbijtren te wesen. Daer en hebben wij noch met haer niet
sonderlinghe van gesproken. Wij sullen doen ons beste, om all[les te doen]4), ist
moghelijck; dat kent God, hoe geerne ik den vrede [bewaere]4).
Als dat U.L. gheneghen is mijnen dienst te vorderen bij eenighe, daer 't te passe
comen moghte, bedancke ick U.L. hertelijcken; ende so mij U.L. schrijvende is van
eenen cousijn tot Nieuberry5), dien en kenne ick niet, dat ick wete. Ick wilde gheerne
het beste doen, met eenighe jongers aen te

1) In de voorrede voor de Latijnsche uitgave van 1598 en van de Nederlandsche uitgave van
1599 wijst Van Meteren wel op zijn liefde voor de vrijheid des lands, niet op zijn godsdienstige
gezindheid.
2) Van Meteren doelt hier op een zaak, die reeds langen tijd slepende was. Toen (plm. 1580)
Jan de la Faille Sr. overleden was, moest Jacques de la Faille o.a. de bezittingen opnemen,
‘den voors. sterfhuyse competeerende, ende berustende in het coninckrijck van Enghelant’.
Hij wees daartoe Thomas Cotteels en Wouter Aertsen, Nederlandsche kooplieden, als zijn
gemachtigden aan. De handelingen van Cotteels en Aertsen schijnen reden tot bedenking te
hebben gegeven; Jacques de la F. geraakte althans met hen in geschil. Hij wees toen Emanuel
van Meteren e.a. als scheidsrechters aan. In 1592 was deze zaak blijkbaar nog niet tot een
goed einde gekomen. Vgl. collectie-Van der Meulen n. 60 en n. 538.
3) Waarschijnlijk een Nederlandsche koopman te Londen, die mede als arbiter was aangewezen.
4) De hoek van het papier is hier afgescheurd.
4) De hoek van het papier is hier afgescheurd.
5) Waarschijnlijk Newbury, aan een rechterzijrivier van de Theems. De stad was bekend door
lakenbereiding. Van dezen neef van Dan. van der Meulen zijn geen bijzonderheden bekend.
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voeren1), leeren ende instrueren, so nochtans, dat ick ten minsten voor eenighen tijt
moghte eenige goede factorije2) genieten, hetwelcke het aenvoeren1) wel verdient;
anders wiste ick daerop wat seggen. Maer so U.L. ofte vrienden ijet dergelijcke op
mij begeerdet, al waert oock sonder proffijt, ick sal mij gereet vinden U.L. te wille
te wesen. Ick hebbe eenige sonen, die ick geerne tot factorieren opbrengen soude,
mits veel kinderen hebbe3), gheen groot capitael him te geven hebbende, ende
daeromme moet ick mij ende haer daer toe presenteren ende vorderen. Na U.L.
begheeren sal ick niemanden daer van vermanen.
Ick bedancke mij van U.L. tijdinghen.
[Volgen enkele mededeelingen over de krijgsverrichtingen in Frankrijk, over de
verkiezing van een nieuwen paus, over de toerustingen van Raleigh en Drake.]
Desen hiermede eijndende, eerweerdighe vrient Van der Muelen, bidde ick Gode
U.L. te verleenen, wat goet ende saligh sij; ick geerne altijt doende, wat dienstlijck
ende lieff is. Datum als voren 9 Meerte 1592.
Uwen dienstwillighen
Emanuel van Meteren.
[Op de rugzijde staat:]
Aghtbaren, wijsen, discreten
Heer Daniel van der Muelen tot Leyden,
ofte aen Heer Guerard Becker,
om te beschicken tot Middelborgh.
(Leiden, Gem. Archief. Collectie-Van der Meulen n. 434.)

1)
2)
1)
3)

Opleiden?
Agentschap.
Opleiden?
Van Meteren heeft 13 kinderen gehad, waaronder 4 zoons, die in 1592 alle vier in leven
waren: Verduyn blz. 117 vlg.
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II.
Emanuel van Meteren aan Dan. van der Meulen. 's-Gravenhage 15 Jan.
1599.
+

Desen 15 Januarij 1599 in Gravenhaghe.
+

15 Jan. 1599.

Eerentfeste, wijse, voorsienighe ende seer goetgunstighe Heere, Hr. van der Muelen.
Also U.L. hier dese weke in den Hage waert, doghte ick U.L. te spreken over 'tgene
ick hier versoecke; dan vonde allomme U.L. so besigh, dat ick doe verloor1).
Mijn versoeck is, dat ick U.L. gheerne soude imployeren, desen mijn gedruckte
Memorien2) in mijnen name te presenteren aen de stadt van Leijden, met alsulcken
recommandatien, als U.L. best sullen goetduncken3).
U.L. boven andere kenlijck, ick dese gheschreven hebbe ten dienste van eenen
Historischrijver4), ende also ick die diversche5) tot dien eijnde aengeboden hebbe,
sijnder die Duijtsche ende Latijnsche inperfecte drucksels uutcomen6), ende als men
die hier weder wilde in Nederlants drucken7), hebbe ick desen arbeijt van te oversien,
verbeteren ende vermeerdren nu aengenomen ende die tot op desen tijt gebroght,
also U.L. in de vooredene sullen mogen lesen; ende hope, sal de landen ten dienste
strecken om veel redenen.
Ende daeromme ben geraden de hooftsteden van Hollant elck eenen te presenteren
met sulcken dedicatie, als U.L. op d' eerste blat sal sien geschreven; 't selfde te
drucken nagelaten, om 't boeck meerder geloove aen de bijsondere

1) Van Meteren bedoelt blijkbaar: dat ik toen den moed verloor, of iets dergelijks.
2) De Nederlandsche uitgave van 1599: Verduyn blz. 179 vlg.
3) Uit vroedschapsresolutiën, uit gerechtsdagboek, uit burgemeestersdagboek, uit
thesauriersrekening 1599 Gem. Arch. Leiden blijkt niet, dat Dan. v.d. Meulen aan het verzoek
van Emanuel van Meteren heeft voldaan of dat aan dezen eenige vereering is geschied.
4) Ook hier blijkt, dat Van Meteren zijn Memoriën bedoelde als bouwstof voor bevoegde
geschiedschrijving.
5) Te weten: aan diverse historieschrijvers.
6) Verduyn blz. 156 vlg., 167 vlg.
7) Het oorspronkelijke plan van Vennecool tot terug-vertaling uit het Hoogduitsch.
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lesers te ghewinnen1). Ick en begeere gheen instantie gedaen te hebben van haer
liberaliteijt, hoewel die stadt beter vermagh mijnen arbijt te helpen vergelden. Dan2)
ick dien om niet te diene, maer eenlijck die te presenteren; ende so daer wat van
compt, 't sal wel sijn; so niet, in Godts name. Dan U.L. sal beter weten dan ick, hoe
werck te recommanderen; ende 't ghemeijn gevoelen daerover soude mij aengenaem
wesen te verhooren, ende wat de faulten sijn, om dat3) die moghten hierna verbetert
worden. Want men hier alreede soliciteert om privilegien in Latijn te drucken ende
over te setten in beteren stijle.
Dus vele hebbe ik mij verstowt U.L. te versoecken, hopende mij niet afslaen sult.
So eenige andere redenen U.L. hadde ter contrarien, bidde den last ijemant anders
dan op te leggen, mits altijt mijn eere voor gerecommandeert te howden, ende sult
mij grootelijcks tot Uwaerts verbinden.
Men sal van al veel seltsame dingen daer in vinden, principalijck van Engelant,
als U.L. sal mogen sien bij een folio 12 ingevoeght4), de historie van dese conighinne
moeder5), ende oock den aenslagh op Cales malis a o 966), ende meer andere, die wij
den leser laten te oordeelen.
Morgen dencke ick die hier aen de Staten te presenteren7), hebbende moeten dus
lange toeven na dit voors. bladt8).
Hiermede met alle gonstighe ghebiedenisse wil gheerne altijt doen ende bereet
wesen te doene, wat den heere9) dienstlijck ende lieff is. Vaert wel.
Den al Uwen dienstw.
Emanuel van Meteren.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zie de Inleiding.
Maar.
Opdat.
Verduyn blz. 191. Vgl. de exemplaren in de Univ. Bibl. te Leiden en op de K.B. te
's-Gravenhage.
In de Ned. uitgave van 1599 komen drie folio's 12 voor, welke de geschiedenis verhalen van
Anna Boleyn, † 1536, de moeder van koningin Elizabeth.
De Engelsch-Nederlandsche expeditie naar Cadix, ff. 372 vlg.
De aanbieding aan de Staten-Generaal geschiedde Zaterdag 16 Jan. 1599: Japikse, Res. St.
Gen X blz. 826.
N.l. ff. 12, die moesten worden ingevoegd.
N.l. aan de Heeren Regeerders.
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[Op de rugzijde staat:]
Eerentfesten, wijsen, voorsienighen heere,
Heer Daniel van der Muelen
tot Leyden.
(Leiden, Gem. Archief. Collectie-Van der Meulen n. 434.)

III.
Pieter Bor aan Egbertus a Lennip, secretaris van Zutphen. Leiden 26
September 15961).
+

Erentfeste, vrome, welgeleerde ende voorsienighe, goede heere en vrundt.
+
Ick gebiede mij zeer dienstelijck aen U.E. Deesen is alleenlijck dienende om
26 Sept. 1596.
U.E. indachtich te maecken, dat ick uut Uwer E. scrijvens van den 23sten April 96
verstaen hebbe, dat mijne E. heeren U.E. last gegeven hebben gehadt omme
sommarischer wijse verhael te maecken van 't geenighe der stadt Sutphen van der
eene ende andere partije van den jaere 72 tot 91 toe wedervaren is.
Ende, hoe wel ick wel weete, dat Haer E. ende U.E. met landtsaecken zo seere
becommert zijt, dat U.E. daer toe weijnich tijts hebben, zo en heb ick nochtans nijet
connen laeten alsnoch wederomme aen te houden ende vruntlijck te versoecken, dat
zo verre U.E. 't selve gedaen hebben, mij tselve metten brenger deeses te willen
overseijnden. Ick en sal nijet laeten jegens U.E. Uwe moeijten met danckbaerheijt
te verschulden.
Ick hebbe oock sedert Uwer E. scrijven becommen die Nederlandtsche bescrijvinge
van Emanuel Meteranum ende hadde wel verhoopt, dat hij mij verder moeijten zoude
affgenomen hebben. Dan, hem doorleesen hebbende, hoe wel hij sich dapper ende
lofflijck gequeten heeft, oock onpartijdiger als ick eenige hebbe gesien, soe en voldoet
hij mij in veelen nijet also, off ick en meene noch met mijne aengevangen werck
voort te gaen. Nijet, dat ick mij wil beroemen tselve beeter te doen dan hij gedaen
heeft, mer hoope, dat ick den

1) Dr. N. Japikse te 's-Gravenhage had de vriendelijkheid mij opmerkzaam te maken op dezen
brief.
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Nederlanders nijet onaengenamer en sal weesen. Want ick hebbe veele secreten, die
ick bij hem nijet en hebbe bevonden.
Derhalven is mijn ernstige bede, U.E. willen mij mijne moeijlickheijt ende quellinge
ten besten affnemen ende mij doch in deese saecke behulpich zijn. Ick en scrijve nu
aen mijne E. Heeren nijet, om henluijden nijet te lastich te vallen; dan en hebbe deese
gelegentheijt nu nijet connen nochte willen voorbij laeten gaen, nu den brenger deeses
bij U.E. selffs moet weesen ende wederom alhier comen sal.
Isser ijet, daer ick in deesen hoeck lants U.E. dienst ofte vruntschappe zoude mogen
doen, wilt mij nijet sparen; U.E. sult mij in alles naer vermoghen bereijt vinden.
Brenger deeses is gecommitteert van wegen het tweemael affgebrande zeedorp
van Santvoort, gelegen een mijle buijten Haerlem, de welcke van den Staten van
Hollant ende West-Vrieslandt vercregen hebbende octroij1) omme eene
onopspraeckelijcke loterije op te stellen, omme door de prouffijten der selver haere
schamele, oude ende machteloose menschen te secoureren, gaerne aldaer de caerten
van derselve lotherije soude uutgegeven ende met bewilliginge van den Heeren
Magistraten aldaer stellen eenige goetwillige collecteurs. Hij heeft op mij begeert,
dat ick een weijnich verhael daer aff in mijn scrijven zoude maecken ende op U.E.
begeren, dat ghij hem wat te wege sout willen helpen, twelck ick ter lijeffde van den
armen, al ben ick U.E. onbekandt, nijet hebbe connen laeten, hoopende dat U.E. mij
tselve ten goeden afnemen sal.

1) Res. St. v. Holland 9 Maart 1594. Zandvoort werd geplunderd en verbrand in 1572, ‘ten tijde
den vijandt de steden van Rotterdam, Schiedam ende Delfshaven hadde geoccupeert’, en
daarna nog eens in het eind van 1572, tijdens het beleg van Haarlem. Die van Zandvoort
kregen in 1594 verlof ‘eene bequame eerlijcke lotherije, sonder opsprake, te mogen erigeren’;
‘de proffijten (zouden) werden geemployeert tot opbouwinge van de Kercke, ende het
overschot tot behoef van de arme oude impotente zeeluyden, weduwen ende weesen aldaer’.
Het lange uitstel (1594-1596) valt hieruit te verklaren, dat Enkhuizen, Rotterdam en Leiden
korten tijd vóór Zandvoort gelijk octrooi ten behoeve van de armen hadden ontvangen; de
loterij voor Zandvoort moest daarom worden gehouden ‘ter bequamer tijdt, sulcks dat die
van Enckhuysen, Rotterdam ende Leyden daer bij niet en werden gheprejudicieert’.
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Hier mede U.E. in de bescherminge des Almachtigen bevelende, in Leijden den 20en
Septembris anno 1596 stilo novi.
Uwer E. onbekende, doch dienstbereijde vrundt, Peter Bor Christiaensz.
[Op de rugzijde staat:]
Den erentfesten, vromen, welgeleerden
ende zeer voorsienigen
Mr. Egbertus a Lennip,
secretaris der stadt Zutphen.
(Zutphen, Gem. Archief. Ingekomen Brieven.)
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