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I Inleiding
Onder de titel ‘Uit de correspondentie van kardinaal Willem van Enckenvoirt’
publiceerde ik in 1955 brokstukken uit dezelfde briefwisseling2. Nu, vele jaren later,
krijgt deze publikatie een vervolg. Hier volgen wederom enkele brieven van wat
ongetwijfeld een omvangrijke correspondentie moet zijn geweest. Het lijkt mij
wenselijk hier opnieuw de schrijver te presenteren.
Willem van Enckenvoirt werd geboren op 2 januari 1464 te Mierlo-Hout tussen
Helmond en Eindhoven. Hij overleed op 19 juli 1534 te Rome, waar hij als
curieambtenaar en prelaat aan het pauselijk hof het grootste deel van zijn leven had
doorgebracht. Hij was de zoon van Goyart van Enckenvoirt en Johanna Meijs. Over
hen is slechts weinig bekend. Des te meer over het geslacht, waaruit zij voortkwamen.
De Van Enckenvoirts waren een oud en roemrijk geslacht, waarvan de wortels op
zijn minst tot in de dertiende eeuw teruggaan. Zij voerden toen reeds de titel van
ridder en hadden in hun wapenschild drie zwarte adelaars op een gouden veld. De
Mierlose tak van de familie was verwant met die van de heren van Mierlo, de Van
Grevenbroucks. Deze was waarschijnlijk van Limburgse oorsprong. De naam zou
terug te voeren zijn op een hoeve ‘de enge voort’ (doorwaadbare plaats), gelegen in
Helden, die tot aan het eind van de zestiende eeuw in het bezit van de familie is
gebleven. Op vele plaatsen in de Zuidelijke Nederlanden werden de schepenbanken
door Van Enckenvoirts bezet. Dit was met name het geval in Antwerpen, Diest,
Bergen op Zoom, Den Bosch, Mierlo, en waarschijnlijk ook te Roermond. Vooral
in Den Bosch brachten zij het tot groot aanzien3.
Na de dood van zijn vader in 1477 werd de opvoeding van Willem van Enckenvoirt
toevertrouwd aan de zorgen van zijn oom Zeger van Enckenvoirt, een clericus met
een goed inkomen uit verschillende beneficies. Hij was onder meer rector van een
instituut te Coudewater, niet ver van Den Bosch4. Het is misschien aan zijn invloed
toe te schrijven, dat ook de neef een klerikale loopbaan heeft gekozen. Naar alle
waarschijnlijkheid begon hij daartoe zijn studies aan de universiteit te
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Eens en voorgoed zij hier opgemerkt dat deze schrijfwijze van de familienaam de enige juiste
is.
‘Uit de correspondentie van kardinaal Willem van Enckenvoirt’, Archief voor de geschiedenis
van het aartsbisdom Utrecht (AAU), LXXIII (1954/1955) 161-208.
De Duitse en Oostenrijkse takken van de familie blijven hier buiten beschouwing.
Naar alle waarschijnlijkheid was hij verbonden aan het klooster Mariënwater der brigittijnen
en brigittinessen bij genoemde plaats; zie L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom
's-Hertogenbosch, V (St. Michielsgestel, 1876) 592-594. Hij wordt daar echter niet genoemd
in de lijst van prioren.
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1 Het Apostelhuis te Mierlo, gesticht door Willem van Enckenvoirt. Tekening door Hendrik Spilman,
1730.
Platenverzameling Provinciaal Genootschap, Den Bosch
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Leuven, maar hij behaalde daar geen enkele graad. Over de aard en de duur van zijn
studies aan deze universiteit valt dan ook niets met zekerheid vast te stellen. Wel is
zeker, dat hij reeds vroeg naar Rome vertrok, waar hij eerst in 1505 aan de Sapienza,
de pauselijke universiteit, het licentiaat in de beide rechten behaalde.
Van Enckenvoirts verblijf in Rome dateert op zijn vroegst van het jaar 14895. In
dat jaar trad hij met enkele landgenoten op als procurator in een proces over een der
beide parochiekerken van Vlissingen6. Zoals velen van zijn ambtgenoten slaagde hij
er spoedig in een plaats te verwerven in het pauselijk bestuursapparaat, de curie, en
werd hij verbonden aan de hofhouding. In 1495 was hij familiaris van Alexander VI.
Nog onder dezelfde paus werd hij in 1500 notaris van de Rota. In de daarop volgende
jaren, onder de pausen Julius II en Leo X, steeg hij geleidelijk aan in de hiërarchie
der curialen. In 1503 werd hij scriptor, in 1506 protonotaris, in 1507 collector voor
de bisdommen Kamerijk, Luik en Utrecht, en in 1514 verwierf hij titel en rechten
van comes palatinus, privileges voorbehouden aan hogere curieambtenaren.
De hoogste posten verwierf Van Enckenvoirt echter onder het pontificaat van zijn
landgenoot, Adriaan van Utrecht, beter bekend als paus Adriaan VI, met wie hij in
innige vriendschap verbonden was, misschien teruggaand op een gemeenschappelijke
studententijd in Leuven. Met zijn benoeming tot dataris in het begin van 1522 verwierf
hij een sleutelpositie aan de curie. Zijn loopbaan vond een bekroning in zijn wijding
tot kardinaal in 1523, enkele dagen voor het overlijden van paus Adriaan op 14
september7.
Overeenkomstig zijn positie had Van Enckenvoirt inmiddels een groot aantal
beneficies verworven. Reeds op 1 mei 1493 was hij lid geworden van het
Lieve-Vrouwekapittel van Tongeren. Op 6 januari 1494 volgde zijn benoeming tot
lid van het gelijknamige kapittel van Aken. In 1496 verwierf hij een kanonikaat aan
de Sint-Jan in Den Bosch, kort na 1500 aan de Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen, in
1505 aan de Sint-Rombout te Mechelen, in hetzelfde jaar aan de Dom te Utrecht, in
1506 aan de Sint-Lambertus te Luik, eveneens in 1506 aan de Sint-Victor te Xanten,
omstreeks dezelfde tijd aan de Sint-Servaas te Maastricht, in 1513 aan de
Sint-Dionysius te Luik, en in 1515 aan de Sint-Bartholomeus, eveneens te Luik.
In dezelfde jaren verwierf Van Enckenvoirt eveneens een groot aantal pastoraten
en vicariaten. Daarbij kwamen ook verschillende voornamere waardigheden. In 1503
werd hij aartsdiaken van Brabant in het bisdom Kamerijk, in 1505 aartsdiaken van
Famenne in het bisdom Luik, in 1515 aartsdiaken van de Kempen in hetzelfde bisdom.
Verder werd hij proost van het kapittel van Sint-Jan te Utrecht
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Zie voor de hier volgende bijzonderheden mijn artikel: ‘De curiale loopbaan van Willem
van Enckenvoirt vóór het pontificaat van Adriaan VI’, Archief voor de geschiedenis van de
katholieke kerk in Nederland, I (1959) 129-168.
RA Zeeland, Archief OLV-abdij te Middelburg, inv. nrs. 1005 en 1006.
Hij werd diens executeur-testamentair; zie daarvoor enkele stukken bij J.H. Hofman, ‘Paus
Adriaan VI. Ter voltooiing van zijn levensbeeld’, AAU, XXVIII (1902) 121-154, onder de
nrs. 11 en 12.

Nederlandse historische bronnen 10

4
in 1517, deken van de Sint-Jan in Den Bosch in 1519, proost van het kapittel van
Sint-Cassius te Bonn in 1520, en tenslotte in hetzelfde jaar aartsdiaken van Bonn in
het aartsbisdom Keulen. Sommige van deze waardigheden dienden weer als opstap
naar andere benoemingen. Dat was in het bijzonder het geval met het aartsdiakonaat
van de Kempen, waaronder zijn geboortestreek ressorteerde. Ook familieleden en
relaties hebben daarvan in ruime mate geprofiteerd.
Reeds uit deze bij lange na niet volledige opsomming blijkt dat Van Enckenvoirt
een typisch voorbeeld was van een cumulant van beneficies. Bijzonder opvallend is,
dat hij aan een zo groot aantal belangrijke kapittels in de Nederlanden of in de
aangrenzende gebieden verbonden is geweest. Eerst in latere jaren, vooral tijdens de
pontificaten van Adriaan VI en Clemens VII kreeg zijn beneficiebezit een meer
internationaal karakter.
Van Enckenvoirt had dit alles zonder twijfel mede te danken aan de ijver, waarmee
hij als procurator in Rome de belangen van allerlei instanties en persoonlijkheden
behartigde. De bekwaamheid, die hij daarbij aan de dag heeft gelegd, vestigde de
aandacht van velen op hem. De landsvorsten maakten daarop geen uitzondering.
Reeds in 1502 trad Van Enckenvoirt op als zaakwaarnemer van Filips de Schone.
Talrijke gegevens wijzen erop dat hij zo goed als onafgebroken aan het Romeinse
hof is opgetreden als verbindings- en vertrouwensman van de Bourgondische vorsten,
ook van keizer Maximiliaan en later van Karel V. Het spreekt vanzelf dat de gunst
van deze hoge heren voor zijn eigen positie niet onvoordelig was. Onder
laatstgenoemde keizer verwierf hij in 1523 de benoeming voor het bisdom Tortosa
in Spanje, en in 1529 daarnaast nog voor het bisdom Utrecht. Hij moest uiteraard op
beide plaatsen de functies door anderen laten waarnemen. Dat was vanzelfsprekend
ook het geval op de vele andere plaatsen, waar hij de aan zijn beneficies verbonden
verplichtingen niet zelf kon vervullen.
Voor zover viel na te gaan heeft hij in 1505 voor het laatst zijn geboortestreek
bezocht. Dat had toen een zakelijke achtergrond, omdat er in Luik problemen, die
gerezen waren rond zijn benoeming tot aartsdiaken van Famenne, uit de weg geruimd
moesten worden. Daarmee komen we op het terrein van de hierna volgende brieven.
Zij stammen uit het archief van de parochie van de H. Lucia te Mierlo en berusten
sinds enkele jaren in het streekarchief te Deurne8. De adressaten van de hier
gepubliceerde brieven van Willem van Enckenvoirt zijn in negen van de tien gevallen
zijn zwager Gerard Michiels uit Eindhoven en diens vrouw Liesbeth, de zuster van
de briefschrijver, die woonachtig waren in Den Bosch. Ook de eerste brief heeft op
hen betrekking, want deze bevat een uitnodiging aan een bevriende relatie om op de
trouwdag van de twee aanwezig te zijn. Daardoor weten we dat zij op 11 september
1498 te Eindhoven in het huwelijk zijn getreden9.
De overige negen brieven zijn gedateerd tussen 15 maart 1515 en 13 oktober 1519.
Het waren ongetwijfeld jaren, waarin zich gebeurtenissen van wereldhisto-
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De stukken zijn voorzien van een eigen inventaris.
Hier volgend onder nr. 1.
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rische betekenis afspeelden. Deze kregen echter nauwelijks enige neerslag in de
brieven. De verkiezing van de jonge Karel van Habsburg tot koning van Spanje en
keizer van het Heilige Roomse Rijk komt er weliswaar enkele malen ter sprake, maar
slechts in zoverre Van Enckenvoirt daaruit voordeel dacht te kunnen halen. De inhoud
wordt geheel bepaald door de typische belangen van een Romeins prelaat en diens
activiteiten voor degenen, die op hem een beroep hadden gedaan. Gerard Michiels
fungeerde daarbij als contactman in de Nederlanden, die bij allerlei zaken werd
ingeschakeld.
Tussen hen beiden moet een drukke correspondentie zijn gevoerd. De negen brieven
vormen daarvan de brokstukken die bewaard zijn gebleven. Op vele plaatsen wordt
melding gemaakt van brieven die over en weer werden gewisseld. Deze zijn dus
kennelijk verloren geraakt. Gerard Michiels was inwoner van Den Bosch en had daar
invloed en aanzien verworven10. Uit alles wordt duidelijk dat hij met handelszaken
bezig was en in verband daarmee nogal eens elders vertoefde11. Een en ander kan er
de oorzaak van zijn dat hij niet altijd in staat was tijdig te reageren op de vragen en
opdrachten, die hem uit Rome bereikten. Een enkele maal wekte dat het ongenoegen
van zijn opdrachtgever, maar in het algemeen was hun relatie goed en hartelijk.
Gerard Michiels was zonder twijfel een accuraat man, die het in hem gestelde
vertrouwen verdiende. Typerend daarvoor is dat hij op al de brieven een aantekening
plaatste met de datum van ontvangst, hetgeen ons weer in staat steltenig idee te
vormen van het postverkeer in die dagen. Een enkele maal wordt ook melding gemaakt
van instanties die bij dat postverkeer werden ingeschakeld.
Opvallend in de brieven is ook de hoge mate van betrokkenheid van de
briefschrijver bij het wel en wee van de geadresseerden en hun gezin. De vijf kinderen,
waarmee hun huwelijk gezegend werd, komen in de brieven veelvuldig ter sprake.
Het waren drie zoons, Willem, Goyart en Michiel, en twee dochters, Liesbeth en
Johanna12. Twee van de jongens konden dank zij de hulp die hun oom ook op
financieel gebied uit het verre Rome bood reeds op jeugdige leeftijd in Leuven gaan
studeren. Veel plezier heeft hij er niet aan beleefd. Zij begonnen met theologie, maar
stapten na verloop van tijd over naar rechten. Dat gebeurde overigens op advies van
hun oom, toen duidelijk was geworden welke ambities zij koesterden. Veel
vorderingen maakten zij niet. Willem had een slechte gezondheid en was als gevolg
daarvan beperkt in zijn mogelijkheden. De ander gaf zich, tot grote ergernis van zijn
oom, over aan veelvuldige drink- en slemppartijen en verknoeide zijn tijd met totaal
andere activiteiten. De brieven staan dan ook vol met waarschuwingen aan hun adres
en dreigementen alle hulp stop te zetten, wanneer zij hun leven niet zouden beteren
en zich niet meer aan de studie zouden wijden. Meer vreugde beleefde de curieprelaat
aan de dochters. Het is typerend, hoezeer hij zich,

10
11
12

Hij was geruime tijd schepen van Den Bosch en zijn naam komt dan ook veelvuldig voor in
de schepenregisters.
In de brieven komen we als verblijfplaatsen tegen: Antwerpen, Leuven en Mechelen.
Deze Johanna wordt in de brieven nergens met name genoemd.
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ver van zijn geboortestreek, er voor inzette haar geschikte huwelijkspartners te
bezorgen.
Nog tal van andere familieleden komen in de brieven ter sprake. Op de eerste
plaats is dat de al genoemde oom Zeger. Toen deze in het begin van 1518 overleed,
liet hij een niet onaanzienlijk vermogen na, waarvan ook Willem dank zij enkele
hem gunstige testamentaire beschikkingen profiteerde. Twee tantes, vermoedelijk
beiden zusters van zijn moeder, Catharina en Elsken, komen eveneens regelmatig
voor in deze brieven; verder nog een aantal neven en nichten, die soms met naam en
toenaam worden genoemd. Het is desondanks niet altijd mogelijk de exacte
familierelaties te achterhalen. De genealogie van de Brabantse Van Enckenvoirts
blijft een aantal duistere plekken behouden.
De inhoud van de brieven wordt grotendeels bepaald door de belangen van de
briefschrijver zelf, diens opdrachtgevers, of die van zijn al of niet door familiebanden
bepaalde relaties. Zij bevestigen ruimschoots het beeld dat al eerder van Willem van
Enckenvoirt was verkregen, te weten dat van een verwoed beneficiejager. Meestal
handelen de brieven over beneficies in zijn geboortestreek, in het bijzonder in Mierlo
of in Den Bosch, de woonplaats van zijn zuster en zwager. We vinden er dan ook tal
van bijzonderheden over de wijze, waarop hij in het bezit kwam van een aantal posten
aan de Sint-Jan.
In dit soort concrete gevallen komt de ingewikkelde procedure rond de vergeving
van beneficies door de centrale kerkelijke organen in Rome aan de orde, en op tal
van plaatsen wordt duidelijk met hoeveel complicaties deze steeds weer gepaard
ging. Het uitgebreide systeem van reservaties, provisies en expectanties, die met
betrekking tot een zeer groot aantal beneficies over heel de Christenheid door de
curie in Rome gehanteerd werd, druiste immers in tegen de rechten die andere
instanties trachtten te doen gelden met betrekking tot diezelfde beneficies. Het gevolg
was dat er soms jaren lang geprocedeerd moest worden, voordat de door Rome
verleende rechten erkenning kregen.
In de brieven vinden we hiervan verschillende voorbeelden. Deze onthullen, hoe
ook Van Enckenvoirt slechts erkenning wist te verkrijgen door de inspanningen van
mensen, die ter plaatse zijn belangen behartigden en daarvoor de vereiste
deskundigheid en vooral de benodigde juridische kennis wisten in te zetten. Tot deze
categorie behoorden de verschillende malen genoemde Johan Beysier en Johan van
Loemel13.
Nog op een enkel punt moet de aandacht worden gevestigd. Het was niet alleen
het welzijn van zijn familieleden dat deze curieprelaat ter harte ging, maar ook dat
van zijn geboorteplaats Mierlo. Hij bracht dit vooral tot uiting door zich in te zetten
voor het aankopen van verschillende panden en percelen ter plaatse. Hij heeft zich
daartoe veel moeite getroost. Verschillende malen liet hij daarbij doorschemeren
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Voor Den Bosch fungeerde de eveneens verschillende malen genoemde Gerard Naets als
zaakwaarnemer. Incidenteel was dat ook zijn vriend en familiaris in Rome, Philips van
Ophem, wiens bezoek aan Den Bosch uitvoerig ter sprake komt. Over J. van Loemel, zie:
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, III, 785.
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dat hij aan deze bezittingen een sociale bestemming wenste te geven. In dit verband
kan zeker worden gedacht aan het zogenaamde Apostelhuis dat vele jaren later
krachtens zijn testament in Mierlo werd opgericht14. Hij moet bijgevolg gedachten
in die richting al vroeg gekoesterd hebben.
Daarin weerspiegelt zich ook de liefde voor het land van zijn geboorte, die Van
Enckenvoirt tot aan het eind van zijn leven heeft bezield. Reeds in de eerste brief,
die we hier publiceren, komt zijn voornemen tot uiting om hieraan een bezoek te
brengen. Tot in de laatste brief blijft hem dit bezighouden. Het is er niet van gekomen.
Het heeft er alle schijn van dat hij zelfs de wens koesterde ooit definitief terug te
keren. Hij onderhield daarvoor verschillende huizen, zowel te Leuven als in Den
Bosch. Zij dienden natuurlijk, ook bij niet-gebruik, als een zekere geldbelegging.
Zijn voorkeur moet wel zijn uitgegaan naar laatstgenoemde stad. Er was hem daarom
veel aan gelegen daar een geschikt woonhuis aan te kopen. Zijn keus viel tenslotte
op een pand in de Peperstraat15. Pittoresk detail is dat de percelen, die hij daar niet
zonder moeite wist te verwerven, later zijn opgegaan in een pand dat onderdeel vormt
van de vestiging van het bisdom in de stad Den Bosch.

Wijze van uitgave
Over de manier van uitgave kunnen we kort zijn. De eigen schrijfwijze is gehandhaafd.
Het wat willekeurig gebruik van hoofdletters werd bijgesteld. Hier en daar is ook de
zinsindeling gewijzigd. De zeer gebrekkige interpunctie werd aangevuld en
gecorrigeerd. Waar dit voor een goed begrip dienstig kon zijn, werden komma's
geplaatst, ook daar, waar dit strikt genomen niet nodig was. Tevens werd een indeling
in alinea's aangebracht om het lezen te vergemakkelijken.
Bij iedere brief wordt in het notenapparaat de boven genoemde aantekening van
ontvangst vermeld. Vervolgens werden woorden, waar dit nodig leek, van een
hedendaags equivalent voorzien. Technische termen als annaten, pensio of pensioen,
en andere woorden uit het kerkelijk beneficiebedrijf worden als bekend
verondersteld16. De eigenlijke aantekeningen zijn tot een minimum beperkt gebleven17.
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Schutjes, Geschiedenis, V, 99; een aantal archivalia betreffende deze stichting bevindt zich
in het al genoemde parochiearchief van Mierlo.
Uitvoerige informatie daarover bij: A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en
gebouwen van 's-Hertogenbosch (3 dln; 's-Hertogenbosch, 1975) vooral II, 404-414;
opmerking verdient dat de daar verstrekte genealogische gegevens niet allemaal juist zijn.
De voornaamste gegevens daaromtrent zijn te vinden bij W. Nolet, P.C. Boeren, Kerkelijke
instellingen in de middeleeuwen (Amsterdam, 1951).
Wie meer informatie wenst, kan ik verwijzen naar een overzicht van de levensloop van
Willem van Enckenvoirt in het (Belgisch) Nationaal biografisch woordenboek, IV (Brussel,
1970) 237-245 (W.A.J. Munier) en de daar aangegeven literatuur. In het bijzonder wil ik
verwijzen naar een door mij gepubliceerd artikel ‘Willem van Enckenvoirt (1464-1534) und
seine Benefizien. Ein Beispiel der Pfründenhäufung im Spätmittelalter’, Römische
Quartalschrift, LIII (1958) 146-184.

Nederlandse historische bronnen 10

8

II Brieven
1
EERSAMEN WYSEN MATHYS SCHENAERTSNADERE BIJZONDERHEDEN OVER DEZE
ADRESSAAT HEB IK NIET KUNNEN ACHTERHALEN., SECRETARIS DER VRYHEYT VAN
OESTERWYCK, SYNEN BESONDEREN GOEDEN VRIENDT

Rome, 15 juni 1498
Myn vriendelicke groit ende wat ick liefs ende goits vermach voirs. gemynde goide
vrient, Met konde der vriende synt die ersame Geryt Michiels van Eyndoven ende
Elisabeth myn enige suster als eeluyde by der heyligen kercken tsamen gegeven, die
nu hon bruloft, wilt Got, dencken te houwen tot Eyndoven op dynstach naest nae
Onser Lieven Vrouwendach Nativitatis2 des XIden daichs in Septembris
naestcomenden. Ende soe ick nu die voirg. myne lieve eniger suster hoeren dach
gheeirt ende gefordert sege, bidden ick, soe ick vriendelickste ende begerlickste kan
ende mach uwe liefden believen, will der voirs. myne lieve enige suster hoeren dach
voirs. my ter eiren gonstlicken helpen bewysen ende leysten. Des will ick altyt nae
mynen cleynen vermoigen widderom tege uwe lieffden verdienen. Kenne Got
almechtich, die uwe lieffden langen tyden gesunt gesparen wil. Geschreven tot Romen
onder myn signet des XVen dachs in Junio anno etc. XCVIIIo, Wilhem van
Enckenvoirt canoniek tot Aken3.

2
AEN GERARDT MICHIELS ENDE LYSBETH VAN ENCKENVOIRT SYN HUYSVROUWE
WONENDE TSCHERTOGENBOSSCHE SYNEN WEERDEN SWAGER ENDE BEMYNDEN
4

SUSTER TSCHERTOGENBOSCH

Rome, 15 maart 1515
Weerde bemynde swager ende suster, Ick heb uwen brieff ontfaen, geschreven den
Vsten dach Februarii op den VIIsten dach des tegenwoirdiger maent Marte, wair uyt
ick verstaen ghij metten kynderen ende vrienden noch gesont syt als ick by der gratien
Gods oock ben met mynen dienairs. Oeck verstaen ick dat onse moye Catheryn Myss
hair verstant verloeren heeft ende nyemant en kent. Dat is my van herten leets
begerende van u dat ghij hair van als wess sy behoeft uytreict ende betaelt ende op
myn rekenscappe schryft. Want ick hairen persoen begeer te syen

2
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4

Het feest van Maria Geboorte wordt gevierd op 8 september.
Het bezit van een kanonikaat te Aken werd toen kennelijk door hem als het belangrijkste
beschouwd.
Met enkele kleinere variaties wordt voor de hier volgende brieven deze adressering gebruikt.
Zij wordt daarom maar een keer opgenomen.

Nederlandse historische bronnen 10

9
eer sy oft ick sterven, eest anders den wille van Goede. Ich hoep daegelixs te moegen
vertrecken van Romen om by u te coemen, dan een obligatie van tweeduysent ende
tweehondert ducaten by my gedaen voir den archidiaken van Campelant die vertrect
myn reyse5. Doch ick hoep by der hulpen van Goede eens dair van ontslaigen moegen
weerden.
Voirt ghij schryft van uwen twee soenen tot Loeven, hoe dat se by raede van den
deken ynt collegium theologorum getrocken synt, dair ghy hoept dat se wel
geguberneert sullen syn. Dan ghij en schryft my nyet dat Wilhelmus nyet wel te
passche en is, gelyck anderen uyt Loeven my schryven, dat hy nyet sterck en is. Ick
wolde wel dat ghij my u goetdoncken schreeft. Ick heb op synen persoen een offitie
dat men huyden op desen dach vercoepen mach tweduysent gouden ducaten, maeken
vierduysent gulden Brabants. Oft u geraeden solde syn dat ict vercoft oft van synen
persoen stelden. Ick saech gheerne dat hy offitiael tot Roemen bleeff. Nochtant solde
van synen persoen pericule syn, en wolde ick nyet gheerne syen het offitie verloeren
gaen. Dochtet u ende myne suster geraeden, ic solde hem by my tot Romen doen
coemen tegen desen toecoemenden September, wair ick solde hoepen hem te moegen
doen cureren ende oeck dat hy by veranderynge van de locht van synder siect
ontslaegen solde weerden metter gratien Gods. Ic heb raet genoemen met diversen
medicynen welke van mynder opinien syn. Daerom denct hier op ende schryft my
uwen synne oft geviel dat ick desen soemer by u nyet en conde gecoemen. Mach ick
coemen sullen wy alsdan tesamen spreeken. Tgeen ick u hier schrijve, dair van en
segt nyemants die leest6.
Als van den huyse tot Loeven, ick heb u wel verstaen ende sal my van als seer
corts vercleeren7, nyet en twijvelt. Ick hoep dat uw gheen ongelyck geschieden en
sall. Dat ghy schryft te Loeven geweest ende yn mynen huyse gheeten nocht
gedroncken te hebben, dair hebt patientie mede. Mr. Johan van Loemel8, eer ghij my
geschreven hebt, hadde syn excusatie gedaen by een synen brieve hoe hy u nyet
ontfaen en mochte om den ambasiatoer van Ispanien9 die yn mynen huyse gelogieert
wass. Aldus laetet ongemerct. Allen dynck hoep ick sal ten besten coemen.
Gebiet my tot mynen heren deken ten Bossche10 hem seggende dat syn dienair
5

6
7
8

9
10

De eerste zinspeling op de moeizaam verlopen verwerving van dit belangrijke aartsdiakonaat.
Uitvoerig daarover in het eerder genoemde artikel over het beneficiebezit van Van
Enckenvoirt, 146-148
Deze passage maakt duidelijk dat Van Enckenvoirt al in een vroeg stadium bezig was zijn
beide neven een of andere post in Rome te bezorgen.
Mogelijk had hij reeds in de tijd dat hij daar zelf studeerde een huis in Leuven kunnen kopen.
Deze zag zijn diensten ruimschoots beloond met aandelen in het rijke beneficiebezit van zijn
opdrachtgever. Hij was onder meer van 1515 tot 1532 titularis van het Luikse aartsdiakonaat
van Famenne. Meestal ondertekende hij zijn brieven met vermelding van deze waardigheid.
In 1532 was hij bereid mee te werken aan de zogenaamde regressus van Van Enckenvoirt,
die van dat jaar af tot aan zijn dood weer in het bezit kwam van dit beneficie.
Ik heb deze ambassadeur niet kunnen identificeren.
Van 1507 tot 1520 was Alaerdus Baillart deken van de Sint-Jan; Schutjes, Geschiedenis, IV,
249, geeft over hem enkele biografische bijzonderheden. In navolging van de eerste
geschiedschrijver van het bisdom Den Bosch, J.A. Coppens, ontleende hij deze gegevens
aan het hs. Kievits in het archief van de abdij van Heeswijk. De hier volgende bijzonderheden
over de samenstelling van het kapittel van Sint-Jan zijn ook in de regel aan deze bronnen
ontleend. Van Enckenvoirt stond duidelijk in goede relatie tot deze prelaat en kwam in Rome
voor diens belangen en die van het kapittel op. Hij was daardoor ook een goede bekende van
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seer corts gedient sal syn, gelyct blyken sal by der bullen die ick hoep te seynen
metten yersten boede.
Item ick seynde by brenger van desen boede den ick heb doen leenen twee gouden
ducaten te betaelen ten susteren van Orten11. Helpt gedencken dat sy corts betaelt
weerden. Een bulle van afflaet voir het cloester van Vredenberch by Breda12 die sult
ghij aldaer bestellen. Ende is uwen wech aldaer gelegen, soe draechsche selffs, want
ick en twyvel nyet ghy en sult dair van groeten danck hebben, want ick schenck den
cloester allen den cost die dair op geloepen is, opdat sy voir my bidden. Segt hen dat
myn suster oeck gesolliciteert heeft voir het cloester. Ghij en sult nyet betalen voir
die draechloen, want ick hebbe desen brenger meerder dienst gedaen.
Van den huyse te coepen in die Peperstraet13, my donct dat ghij dair toe cleynen
synne hebt. Aldus laet ict aen staen ter tyt toe dat ick by u coemen. Ende hier mede
syt Gode bevoilen. Geschreven met haest uyt Romen den XVsten dach in Merte
1515, U broider bekant.
Anno XV ontfangen den VIIsten dach Meye.

3
Rome, 1 mei 1515
Waerde bemynde swager ende suster, Den XVIIsten dach Aprille voirleeden heb ick
uwen brieff ontfaen by Mathys mynen dienair14, by den welken ghy schryft van den
huyse in die Kerckstrate. Ick heb u corts geschreven dat ghyt solt aen laeten staen
ter tyt toe ic by u quaem ende want nu corts gestorven is salige Johan de Castiliono15,
archidiaken Campinie, oevermits welcks doet ic sal moeten betaelen

11

12
13
14
15

de kapittelheren. Toen hun na de dood van Baillart in 1520 een door hen niet gewenste deken
werd opgedrongen, werd mede door hun toedoen Van Enckenvoirt naar voren geschoven.
Deze was deken van 1521 tot 1527; Schutjes, Geschiedenis, IV, 251. Hij werd in die
waardigheid opgevolgd door zijn neef Michael Lombaerts van Enckenvoirt.
Uitvoerige informatie over deze zusters en hun vestiging in Den Bosch bij Schutjes,
Geschiedenis, IV, 477-482; zie ook Sasse van Ysselt, Huizen en gebouwen, III, 133-140. Zij
komen ook in deze brieven regelmatig ter sprake.
Bedoeld is een klooster van regularissen bij Princenhage; zie M. Schoengen, Monasticon
Batavum, II (Amsterdam, s.a.) 153-154.
Het is voor de eerste maal dat hier een eventuele aankoop van dit pand aan de orde komt.
Vermoedelijk de later genoemde Mathijs van Boxtel, die zijn bijzonder vertrouwen genoot.
Over hem zijn mij niet meer bijzonderheden bekend dan dat hij de voorganger was van Van
Enckenvoirt als aartsdiaken van de Kempen. Reeds in 1512 had hij deze voorgedragen als
coadjutor met recht van opvolging. De complicaties, waarvan ook in de brieven sprake is,
kwamen voort uit de Luikse voorschriften, die het bezit van meer dan een aartsdiakonaat in
dit bisdom uitsloten. Het is in dit verband dat de transactie met Johan van Loemel tot stand
kwam.
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2 Facsimile van de brief van 1 mei 1515 (brief nr. 3).
Streekarchief, Deurne
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den annaet van den archidiaconaet welck beloept omtrent vijffhondert ducaten. Soe
ben ic noch van der meynonge dat ghyt thuys achterlaet ende bestelt ende dat ghij
dese Vc ducaten in ordene hebt wanneer ick dair om sal schryven.
Ic hadde oeck gehoept desen Pinxteren by u te syn, dan myn vertreck is verlengt
met desen voirs. archidiaconaet dair ynne sommige lieden hem dragen willen om
my te molesteren. Dan ick hoep by der hulpen van Goede ende goede vrunden,
gemerct myn goet recht, dat ic ontslagen sal weerden van sulker molestien nochtans
nyet sonder mynen schaede. Ende dit laet by u blyven, wachtende u voirdaen dat
ander lieden myn brieven nyet en studeren, oft ick en solde van u nyet te vreeden
syn, want tgeen ick u schrijve en wil ick nyet dat allen man weet.
Schryft my hoe myn vrouwe van Yselsteyn16 te vreeden is geweest van het
confessionael haer gesonden. Segt her Joerden van Voert17 dat van supplicatien noch
nyet gedaen en is, gemerct dat men voil gelts uyt solde moeten gheven. Ghij sult
doen betaelen Henrick Neelen vijff golden gulden die synen soen geleent syn geweest
uyt der banck, te betaelen aen den susteren van Orten, ende seynt my die quitantie.
Den geselle van Huesden18 heb ick oeck yets doen leenen als hy van Romen vertrocke.
Eest nyet betaelt, solliciteer dat betaelt weerde en seyndt oeck quitantie. Voirt heeft
Wilhem Peterss. schrynwerker19 uyt der banck ontfaen acht golden ducaten, gelyck
ghy begeert hebt. Waect dat sy oeck terstont betaelt weerden ten susteren van Orten
ende seyndt quitantie.
Ick heb genoich verstaen van Mathys hoe hy by u tot Loeven is geweest ende dat
men u wenich schyere gedaen heeft. Hebt dair van patientie ende segt mynder suster
dat sy haer te vreeden stelle ende bidden onsen Heren Gode dat ick balde by haer
mach coemen. Ic sal se, hoep ick, van voile dingen te vreeden stellen. Ick moet uyt
goeden respecten selffs dickwille patientie hebben et bibere calicem.
Anders en heb ick op dit mael sonderlinxs nyet te schrijven. Dan groet onse moye
Mys hertelycken met haeren dochteren ende segt haer dat sy wyn drynct. Soe sal ic
haeren soen Wilhem20 met my tot Merlen brengen. Gruet my voirt allen die vrienden.
Geschreven met haest uyt Roemen den yersten dach in Meye 1515, U broider bekant.
[P.S.]
Voir het cloester van Sunte Geertruden21 ick heb myn diligentie gedaen om hen te
helpen aan tgelt dair om my geschreven wass. Dan segt den pater dat ick gheen

16

17
18
19
20
21

Te identificeren als Walburg van Manderscheid, tweede vrouw van Frederik van Egmond,
en door hem, begiftigd met het huis van Ysselstein en het vruchtgebruik van andere bezittingen
in Den Bosch en omgeving; uitvoerig over dit huis: Sasse van Ysselt, Huizen en gebouwen,
I, 120-135.
Niet te identificeren.
Mij verder onbekend.
Eveneens onbekend.
Een Willem Meijs moet volgens deze mededeling in Rome gepasseerd zijn.
Mogelijk het regularissenklooster van St.-Gertrudis te 's-Hertogenbosch.
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hoep en heb om yet te moegen crygen ende die hem anders te verstaen gheeft die
betaelt hem met woerden.
Ontfangen anno XV den Junij (die quinta).

4
Rome, 12 juni 1517
Swager, Ic seynde u een par bullen met een processe van een der pensien van vier
gulden Brabants ewelyck opt capitel van Den Bossche voir den archidiaken van
Campelant22. Ghij sult die bullen metten processe verwaren ende nyemants toenen,
hoe groeten vrient die sy, ter tyt toe dat ick ten Bossche coemen. Dan nae den ontfanck
van den bullen sult ghij mynen heren den deken van Den Bossche spreken, seggende
hem met goeden woerden, hoe ick u geschreven hebbe, dat hy u van mynent wegen
solde doen betaelen vier gulden Brabants, daer van hy genoich informeert is, nyet
hem seggende yet van den bullen. Ic en twyvel nyet hy sal u dese 4 gulden doen
betaelen. Waert oeck saeke dat hijt vertrecten, soe en segt hem anders nyet, dan
schrijvet my terstont.
Voirt ic seynde een bulle van afflaet voir die kercke van Leende. Ghij moecht,
doncket u geraeden, ontbieden heer Michiel23, priester, die corts by my te Romen is
geweest, dat hy die bulle coemen haelen ende doen se met processien yn brengen.
Offt hebt ghij den tijt, trect selffs tot Leende metter bullen. Ghij en sult nyet betaelen
voir het dragen van desen bullen, het en waer dat van Machlen totten Bossche yet
waer te betailen.
Item ic heb corts een bulle gesonden voir uwen soen Wilhem opt die kercke van
Lyttoyen. Ick en hadde alsdoen den tyt nyet om u te schrijven. Nochtant hoep ick
uyt schrijven van heer Johan Beysier dat die possessie voir Sunt Jansmisse24 genoemen
sal syn. Ic helpe van u kyndere sonder dat ghijt my dancke weet. Ick heb oeverlanck
geschreven om te weten oft u soen Goyart cruyne heeft, dan ghij slacht der stommen
ende ghij en antwordt nyet. Soe en dencke ick oeck myn hoeft dair mede nyet meer
te breken.
Oeck ben ic oeverlanck van heer Johan Beysier geaviseert dat ghy myn brieven
van myn cleyders oeverlanck gehadt hebt. Dan tot noch toe en weet ick nyet oft ghij
dese cleyders met al anderen stucken ontfaen hebt. Dessgelyken ben ick aviseert dat
heer Goyart van den Venne25 onse neve saligen van lijve ter doet

22
23
24
25

Vermoedelijk een van de regelingen die hij had moeten treffen om als aartsdiaken erkenning
te vinden.
Met deze priester, vermoedelijk de pastoor, en de kerk van Leende onderhield Van Enckenvoirt
bijzondere betrekkingen.
Het feest van Sint-Jan de Doper (24 juni) fungeerde bij allerlei zakelijke transacties als een
belangrijke termijn.
Een van de neven, wiens exacte familierelatie met de Van Enckenvoirts niet achterhaald kon
worden.
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coemen is, dair van onse Here Godt der sielen ontbermen wille. Sijn doet is my van
herten leet, dan ghij en schryft nyet, ic en weet nyet hoe ic my uwes verstaen sal.
Van der doet saligen heer Wolter Colensoen26 is yegelyck geaviseert geweest sonder
ick stalknechs crygen brieven, dan ghij en schryft nyet dan wanneer ghij myns te
doen hebt.
Seyndt my van stonden aen doer die bancke die copie van der bullen myns altaers
tot Mierle27. Ick solde een placet dair voir expediert hebben. Dan ick en can die copie
nyet vijnden, sonder die welcke ick en can nyet goets gedoen.
Als van heer Wilhem van Helden28 syn siect is my van herten leet. Ic wolde wel
dat ghij hem deet bidden van mynent wegen dat hij te vreeden waer te resigneeren
synen altaer, die ick hem heb doen hebben, voor yemants die myn suster begeert. Ic
ben te vreeden hem te geven pensie soe lange hy leeft alsoe voile als den altaer wiert
is, stellende die pensie op Schijndel29, ende dit alleen dat yemants van den vrienden
hier van mocht versyen blyven. Willet aen hem versoeken ende schrijvet my antwordt.
Ghij schryft dat onse neve Johan de soen van onsen moyen Elsken30 cranck is. Soe
solt ghij hem ter handt staen ende gheven hem tgeen hy ter redelyker wyss behoeven
sal. Hy is van den bloede, dair om moet hy oeck mede leven van tgeen onse Here
Got my verleent heeft. Dit doet als ick schryve.
Als van den huyse in die Peperstraet dair my die paters in graveert hebben, ick
denct metten rechte te versoeken tegen Templer ende oeck die paters31. Boven trecht
en can ick nyet gedoen nocht en begeer oeck te doen. Dan can icker met recht toe
geraeken, het en sal aen my nyet gebreken, noch en wilder oeck gheen gelt aen
spaeren.
Nyet en vergeet te solliciteeren een eynde te hebben van den tyenden tot Leende
teghen tcloester van Keyserbosch32 ende segt heer Seger onsen oem dat hy die hant
daer aen helpt halden. Mr. Johan van Loemel heeft voel te doen met groeten heren
dat hy qualyck mynder saeken acht mach slaen. Soe moet ick met hem patientie

26
27

28
29
30
31

32

Hij overleed op 14 april 1517 en werd begraven in de Sint-Jan, waar hij vanaf 1500 kanunnik
was, Schutjes, Geschiedenis, IV, 248.
Mogelijk is hier bedoeld een bul van paus Julius II, die op 18 augustus 1506 zijn goedkeuring
verleende aan een door Van Enckenvoirt in de parochiekerk van Mierlo gesticht altaar ter
ere van Sint-Jan de Doper, waarover aan hem en na zijn dood aan zijn zuster en haar
erfgenamen het patronaatsrecht toekwam; G. Brom, Archivalia in Italië, II ('s-Gravenhage,
1911) nr. 1879.
Hij was eigenaar van een huis in de Peperstraat dat genoemd wordt in een transactie van
1536; Sasse van Ysselt, Huizen en gebouwen, II, 471.
Van de parochiekerk aldaar was Van Enckenvoirt sinds 1502 persona en hij behield de
daaraan verbonden rechten tot aan zijn dood in 1534; Schutjes, Geschiedenis, IV, 248.
Zie noot 25.
Complicaties rond het huis in de Peperstraat werden veroorzaakt door de paters dominicanen
en de hier genoemde Templer, te identificeren als Reinier Tempeler, kanunnik van de Sint-Jan
van 1505 tot aan zijn dood in 1518, en eigenaar van verschillende percelen in de stad; Schutjes,
Geschiedenis, IV, 248; Sasse van Ysselt, Huizen en gebouwen, II, passim.
Deze norbertinessenabdij te Neer in het graafschap Horne, bezat het kerkpatronaat van
Leende; Schutjes, Geschiedenis, IV, 680.
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hebben. Hier met syt Goede bevoilen ende gruet my hertelyk die vrienden. Geschreven
met haest uyt Romen den XIIsten dach in Junio 1517, U swager W. bekant.
[P.S.]
Soe balde als ghy die indulgentie tot Leende gepresenteert hebt, soe laet die bulle
ontfouwen ende oprollen, anders metter tyt die plycken eten den ente ende tschryft
vergaet. Voirt voir die kercke tot Sambeeck33 heb ick oeck alsulken indulgentie doen
tekenen, ende solde die bulle gesonden hebben, het ic gewist wat daegen dat sy gestelt
willen hebben. Ontbiet van stonden aen den naebueren dat sy u schryven vyff daegen
die hen best te passche coemen. Ende die hebbende, ic sal hen terstont die bulle
seynden. Ghy moecht hen seynden die copie van den indulgentie van Leende ende
sult een yegelyken te kennen geven dat men sulke bulle met vijfftich ducaten nyet
eir solde moegen expedieren. Ende dat is soe inder waerheyt.
Item desen brief ontfangen anno XVII XXsten dach in Julio.

5
Rome, 25 februari 1518
Bemynde weerde swager, Ic heb u geschreven aengaende die doet van saligen onsen
oem Seger34 ende dat ick die copie van synen testamente heb ontfangen, dair ynne
egheen mentioen is gemaect van tgeen hy my schuldich bleven is, dair ick my nyet
genoich af en can verwonderen. Ick heb u oeck geschreven mynen synne, hoe ic nyet
en dencke van mynder schulden yet quyt te schelden, gemerct dat hij goets genoich
achtergelaten heeft, ende dat ick myn goet hoepen nyet qualycker te bestaeden dan
ons oem tsyne bestaet heeft. Soe verre ghij het inventarium van synen goede hebt
gehadt, wilt my dan dair aff een copie seynden. Ick schreef oeck met uwen brieff
aen die testamentoers, begerende dat sy nyet ter executien en stelden voir dat myn
rekenscap oversyen en waer, ende ick tyerst betaelt solde syn. Ic hoep dat sy alsoe
doen sullen. Anders sal ick tegen hen met den rechte versoeken.
Oeck schreeff ic u alsdoen dat ghy uwen verloeren soen Michielken nyet en soldt
laeten desen Paesschen promoveren, want ic en solde nyet willen hoeren dat hij den
esel gereeden hadde. Dan laet hem noch studeren ter tijt toe dat ic ynt lant coeme.
Ic sal dan besyen wat penitentie ic hem stellen sall.
Item ic seynde een supplicatie van eender pensie voer heer Wilhem van Nulant35,

33
34
35

Ook met deze parochiekerk onderhielden de Van Enckenvoirts betrekkingen, Schutjes,
Geschiedenis, V, 628.
De datum van zijn overlijden heb ik niet kunnen achterhalen.
Kanunnik van Sint-Jan van 1506 tot 1548; Schutjes, Geschiedenis, IV, 248.

Nederlandse historische bronnen 10

16
dair voir geschreven heeft her Gerart Naets36. Hy sal betaelen aen die susteren van
Orten eenen ducaet ende drye quaerten van eenen ducaet, want die materie is
dryevuldich. Solliciteert dat sy terstont betaelen ende gheeft my van den betalinge
avys. Nyet en vergeet onse nichten tot Mierle in die Bergele37 en betaelt hen tgeen
sy gewoenlyck syn te hebben. Oeck laet my weeten metten yersten oft heer Jacop
van Essch38 in myn huys is gevairen met der woen. Anders solde ic dair yemants
anders dair ynne stellen. Ende verneempt van heer Jacop wat geschiet is van mynen
executorialen op die dekenye tot Uyttrecht39.
Nyet en vergeet te solliciteeren die saeke van den huyse tegen Tempelaer, want
heb ick dair toe recht, als ick hoep, soe en wil ick gheen gelt gespaert hebben om
myn recht te vervolgen, oeck tegen die paters die my naer myn doncken groet iniurie
gedaen hebben. Doet hier ynne goede diligentie ende segt mynder suster dat sy te
vreeden staen ende bid onse Heren Godt dat hy my gespaer dat ick gesont by haer
comen mach. Ic sal haer voele droefheyt doen vergheeten, dan ick besorge dat sy
myns balde moege sal syn. Om der mennichvoldicheyt van mynen dieners ende
peerden die hair doeren aff sullen eten, dan segt haer oeck wanneer myn Kempense
schaepen sullen gheeten syn, dan sullen wy yerst bestaen aen haer Vriessche osschen.
Het donct my hondert jaer om myn Kempen te visiteeren. Ick verbeyde daegelixs
antwordt uyt Ispaingne, dair nae sal ick my weeten te richten. Dan hier van en segt
nyemants ende blyft met Goede. Geschreven met haest uyt Romen den XXVsten
dach Februarij 1518, U broider.
[P.S.]
Segt heer Gerardt Naets dat die priester Jan Roede40 ghisteren tot Romen is
gecoemen ende ick en weet nyet hoe men hem sal moegen helpen, want hy heeft een
leelick stuck bedreven.
Ontfangen anno XVIII den XVIIIIsten dach in Meert.

6
Rome, 18 december 1518
Bemynde swager ende suster, Ick seynde u een altare portatile voer die kerckmeesters
van Spranghe41 ende sullen betaelen drye ducaten ende een halven, inbesloten

36

37
38
39
40
41

Ook hem vinden we van een niet nader te bepalen datum tot aan zijn dood in 1547 onder de
kanunniken van Sint-Jan; als zodanig was hij zaakwaarnemer van Van Enckenvoirt en diens
vice-deken; Schutjes, Geschiedenis, IV, 252.
Vermoedelijk een lokatie in of bij Mierlo, mogelijk het gehucht Bekelaar.
Eveneens kanunnik van Sint-Jan van 1505 tot 1518; Schutjes, Geschiedenis, IV, 248. Hij
werd de bewoner van een van de behuizingen in Den Bosch in het bezit van Van Enckenvoirt.
Hij bezat er reeds in 1503 een kanonikaat in de Dom en werd daar op een niet nader te bepalen
tijdstip deken. Uit deze mededeling is duidelijk dat de zaak toen nog niet geheel rond was.
Verder onbekend.
Sprang(-Capelle) in de omgeving van Tilburg.
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die vracht die ick hem hebbe vrye doen geven. Hier voir hebt ghy geschreven. Voirt
ick seynde u een dispense om priester te weerden voir heer Wilhem van Yseren42,
dair voir geschreven heeft heer Gerardt Naets, ende sal betaelen ducaten drye. Noch
seynde ick u een supplicatie voir broider Johan Want43 van den prekeren, die groet
favoer heeft gehadt doir u ende myn suster, ende sal betaelen ducaten eenen ende
een halven. Met groet geluck heeft hy die gratie gehadt, want men sulken gratie nyet
gheerne verleent sonder oerloff van den oeversten van der ordene.
Voirt seynde ic een par bullen met eenen processe voir heer Wilhem van Nulant,
dair voir die voirs. heer Gerardt geschreven heeft, ende sal betaelen ducaten
eenendetwyntich ende voir die vrachte uyt gratie eenen goltgulden. Ende heer Wilhem
van Yseren sal betaelen voir syn vracht eenen halven goltgulden. Syn tesamen
negenendetwyntich golden ducaten tot 40 stuyvers voir den ducaet ende II goltgulden.
Maect dat dit gelt terstont betaelt weerde sonder eynich vertrecken opdat die
cooplieden gheen saeke en hebben te claegen.
Als van den huyse by der doet Templers44 saliger tot my gecomen, ic heb u
geschreven, doncket u geraeden, ghy moecht heer Gerardt Naets dair ynne laeten
trecken met conditien als ick u voirmaels geschreven hebbe, ende dair van hy naer
syn schrijven te vreden is.
Van thuys dair saligen heer Jan van Essche45 ynne gestorven is en wille ick nyet
verhuert hebben. Balder wolde ick lyden datter een goet capellaen ynne woenden
sonder eynige pensie te betaelen dan ghyt yemants verhueren solde, ick en waer
yerste by u geweest. Ende, gelyck ic u tot twee reysen geschreven hebbe, doet
estimeren allet tgheene dat heer Jacop saligen dair ynne uytgegeven heeft, het sy tot
profyt van den huyse oft nyet, dat wille ic synen testamentoirs weeder gegeven hebben
tot een placke toe. God heb die siele, syn doet is my van herten leet.
Gedenct des ackers tot Erp46 ende segt heer Gerardt Naets voirs. dat ick begeer,
wil hy my dienst doen, dat hy solliciteer om den acker te moegen hebben om voile
redene die my dair toe moveren.
Segt myn suster dat sy naerstelycke bidde opdat ic dit toecomende jaer met hair
den Kempensche stoer mach eeten ende ontlasten hair van hairen dochteren, dair ick
begerte toe hebbe om die te helpen. Hier mede syt Goede bevoilen. Geschreven uyt
Romen den XVIIIsten dach van Decembris 1518, U broider bekant.

42
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44
45
46

Een niet nader te bepalen dispensatie in verband met de door hem te ontvangen priesterwijding.
Jan Want, geboren ca. 1480 te 's-Hertogenbosch, in 1499 in de dominicanenorde opgenomen
en 1505 tot priester gewijd. In 1519 maakte hij een reis naar het Heilige Land, waarvan het
verslag, waarschijnlijk autograaf, thans berust in de bibliotheek van de Theologische Faculteit
te Tilburg. Hij overleed in 1558. Vgl. S.P. Wolfs, Middeleeuwse dominicanenkloosters in
Nederland (Assen, 1984) 115.
Reinier Tempeler was op 5 augustus 1518 overleden; daarmee waren de moeilijkheden rond
het huis in de Peperstraat kennelijk van de baan.
Vermoedelijk bedoelt hij hier de al eerder genoemde Jacob van Essche die immers een huis
van Van Enckenvoirt in Den Bosch bewoonde; zie noot 37.
Zie noot 14 van de inleiding.
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[P.S.]
Van der yerster provende die ten Bossch vallen sal laet die possessie neemen voir
uwen soen Goertken47. Den brieff ghy geschreven hebt by Adam den boide heb ick
by hem ontfaen den XXIIsten dach van Novembris voirleden. Hy loept seer gelyck
die padden.
Ontfangen anno XIX in Januarii den XXIIIIsten dach per banckam.

7
Rome, 20 februari 1519
Bemynde swager, Een uwen brieff heb ick ontfaen by u geschreven tot Machlen den
XXIsten dach Januarii my gepresenteert den XIIIsten van deser tegenwordiger maent
Februarii, dair by ghy schryft van den doet van salige heer Johan Ockel48. Ende by
raet van den vrienden en hebt ghy nyet die possessie van der provende van Den
Bossche nyet dorren neemen om deswille dat die benefitie desselven Ockels
gereserveert waeren. My ist leet dat ghy die possessie nyet genoemen en hebt, want
al waeren die benefitien gereserveert, ic solde die provende soe wel als een ander
hebben connen verdeenghen, ende hadde oeck den schaede soe wel moegen lyden
als die gheen die nu in der possessien gestelt is. Mer my donct dat ghy anxt hebt dan
u soen Goertken te vroech ryck solde syn ende dairom wille ick gheerne patientie
hebben. Got gheve u gratie dat ghy u gratie metter tijt dair van nyet deelafftich en
syt.
Dan eest dat dese provende als men my seydt presbiterale is, soe is u negligentie
te bat te lyden, ende dat laet my weeten soe gerynge alst u moegelyck is. Ende oft
andere provenden vaceerden te wyle ick uyt den lande waer, soe moecht ghy vryelyck
die possessie neemen, al waren sy wel gereserveert, sonder u met yemants dair op
te beraeden. Hedde u soen in der possessie geweest, ick solde hem die wel hebben
doen beholden, by concordie oft in andere maniere. Mer is sy presbyterale, gelyck
te fame gaet, soe voil te mynne ist dair aen misdaen, al en is die possessie nyet
genoemen. Ic heb uwen soen Wilhem geschreven dat ic qualick van hem te vreeden
ben, oeck van synen meester dat een goet dronccaert is, als ick verstaen hebbe, ende
heeften gevoert uyt Loeven. Denct ghij wat eeren hy my aen doet als ick meyn eenen
licentiaet te vynden, soe sal ick eenen dronckert vynden. In wat manieren mach ick
my van uwen kynderen verblyden, die ick alle tsamen uyt den dreck opgehaven
hebbe. My is leet dat ick myn hoeft hier mede moet breken. Wilt hy in myne gratie
blyve, segt hem dat hy niet eenen voet en gaen uyt Loeven, sonder oirloff van mr.
Johan Loemel49, den ick geschreven hebbe dat hy

47
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49

Zie bladzijde 5 van de inleiding.
Hij overleed 14 januari 1519. De hier volgende passage maakt duidelijk dat de daardoor
vrijgekomen prebende verbonden aan het kanonikaat van de Sint-Jan aan neef Goertken was
toebedacht; Schutjes, Geschiedenis, IV, 244.
Kennelijk zou Johan van Loemel een soort toeziend voogd moeten worden.
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daer toe syen. Anders en solde ick van hem nyet te vreeden syn. Ic solde wel moegen
seggen dat u kynders van mynen bloed nyet en waeren, want ic my noyt verblyt en
hebbe in droncken dryncken. Hier mede syt Goede bevoilen. Geschreven uyt Romen
den XXsten dach Februarij 1519, U broider bekant.
Ontfangen anno XIX den XIIsten dach in Merte per banckam.

8
Rome, 13 mei 1519
Bemynde swager ende weerde suster, Ic heb corts twee brieven van u ontfaen met
sommighe informatie. Soe seynde ick u voir die broderscappe tot Mierle een altare
portatile, twelck cost drye ducaten ende wenich meer. Doch ghy en sult hen mer drye
ducaten doen betaelen, ende die drageloen schencke ick hen ter eeren van de
broderscappe. Sy begheren een confirmatie die sy nyet en behoeven, ende sy solde
oeck te voile gelts costen, twelck ic raede sy spaeren.
Ic heb oeck ontfaen die informatie voir die prekers ende die Baseldonck50. My
gheeft wonder dat sy begheren hair vryheyt te verliesen. Het en donct my nyet
geraeden, doch willent sy hebben, ick geloeve wel dat onse heylige vader hen
verleenen sal. Dan wat costen sal, en canne ic hen nyet certificeren. Wollent sy
verworven hebben, sy mosten breder informatie seynden ende schrijven, wat last dat
sy lijden dorch die gheen die hen lijff beschermen willen oevermits hen vrijheyden.
Ic wil geerne helpen tgeen ick vermach, dat moecht ghij den convente te kennen
gheven.
Voirt ick seynde een par bullen met eenen processe, dair voir geschreven heeft
heer Gerardt Naets, die sal betaelen ducaten dertyen ende dair boven het drageloen.
Voir my op die dekenye tot Uytrecht synde ick het brachium seculare. Ghy sult by
heer Gerardt Naets solliciteeren dat tot Uytricht51 gepubliceert weerde, opdat ick eens
ten eynde mach coemen. Die drageloen gaet oeck francke, want een myn groet vrient,
geheyten Philippo van Ophem52, ende is factoir inder bancke tot Romen voir die
hereden van Wilhem Peters53, die brenget tgeheel packe.
Ick heb hem bevoilen dat hy nyet en laet hy en besoeke u in die kermisse ten

50
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53

Bedoeld is hier een klooster van de baselaars of wilhelmieten bij Den Bosch; zie Schutjes,
Geschiedenis, IV, 391-397. De wat vreemde benaming ontleenden zij aan hun stichter Winand
van Basel.
Niet nader genoemde conflicten over het bezit van de dekenij aan de Dom te Utrecht hadden
hem genoodzaakt een beroep te doen op de wereldlijke arm. Zijn voornaamste rivaal was
een zekere Jacob van Appeltern; enkele stukken daarover in het RAU, Dom-archief, inv. nr.
2483.
Volgens Vaticaanse gegevens was hij afkomstig uit het bisdom Kamerijk en in dienst bij
Van Enckenvoirt; zie mijn artikel: ‘Nederlandse curialen en hofbeambten onder het pontificaat
van Adriaan VI’, Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, X (1959)
214.
De erven Petri waren een bekend bankiershuis in Mechelen met vestigingen op verschillende
plaatsen in Europa; zie A. Schulte, Die Fugger in Rom, I (Leipzig, 1904) 20-21.
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Bosch. Ic en twijvel nyet hy sal dair coemen om u te besoeken. Ghy sult hem met
synen geselscappe met peerden ende knechten ontfaen by u in huys ende leggen hem
in der cameren dair ghy my nen persoen leggen soldt. En doet hem die eer ende goede
scyere aen, die ghy my doen soldt, nyet van hem oft syn peerden neemende, oft oeck
van den wijn sy dryncken, noch oeck drynckgelt. Het is een eedel gheest als is hy
cleyn. Wair ick ynt lant, ic solde hem helpen dat hy een rycke huysvrouwe kreech,
want hy die wel weert is. Hy is vrolyck van verkeeren. Dair om doet hem vroude
aen, ende gaet ghy by eynighe vrienden te gast, dair schoen jouffrouwen syn, leyt
hem mede dat hy die jouffrouwen van Den Bossche leer kennen ende segt mynder
suster dat sy hem terstont doen maeken een par hemden van fynen doeck, die
properlyck gewrocht syn, al costen sy wel twee pont groet. Die schryft my op myn
rekenscappe, hy heeftsche wel verdient. Ende dese hemden segt hem dat myn suster
hem schenct, van my gheen mentioen makende. Hier ynne en laet gheen gebreke
vallen.
Item ic seynde een bulle voir den soen van Wilhem van Achelen54 op een andere
provende tot Sunt Bartolomees tot Luyck55. Hij sal betaelen ducaten elve ende eenen
halven gulden voir die poort. Dese ducaten XI sal hy weeder hebben van der
wederparte op die andere provende, dair op ic een sententie gehadt hebbe voir synen
soen. Dese wederpartye sal allen den cost betaelen ende dair boven een pensie van
twelff golden gulden, die ick op my genoemen heb van wegen der voirs. provende,
dair van ic die bulle nu seynde, ter tijt toe dat dese wederpartye dese pensie stelt op
een ander benefitie. Ende dit niet doende sal ick van der provende disponeeren, soe
my dat believen sal. Ick en hebbe den tijt nyet den voirs. Wilhem te schryven.
Dese voirs. Philippo van Ophem heeft hem onderwijlen dienst gedaen, al en weet
hyt nyet. Doncket hem hy mach hem eens te gast noeden, ende schencken hem den
wijn. Ende wair dat hy eynigen goeden huwelyck vernaem voir desen Philippo, dat
hy dair op dencke, want hy salder eer van hebben.
Segt u dochter, sy moet noch patientie hebben sommige maenden56. Alsdan hoep
ic haer ter eeren bestaeden in sulker manieren datter die vrienden van te vreeden
sullen syn, gespaert my Got. Bynnen desen maenden, segt mynder suster, dat syse
thuys halde, ende wacht haer dat syse nergens ter kermisse oft ten aventspoel en
leyde, want het is een broese waere.
Item noch seynde ic voir myn suster oft hair dochter Lysbet, ic heb verstaen dat
myn suster voele gelts heeft ende ick heb voil budels ende wenich dairynne, eenen

54
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Volgens Sasse van Ysselt, Huizen en gebouwen, II, 357, was ook hij kanunnik van de Sint-Jan.
Zijn naam komt echter niet voor op de door Schutjes gepubliceerde lijst van kanunniken.
Ook voor deze prebende zal de bemiddeling van Van Enckenvoirt, die zelf vanaf 1515
verbonden was aan dit kapittel, de doorslag hebben gegeven; J. Hergenröter, Leonis X
pontificis maximi regesta (Freiburg, 1884-1891) nr. 18043.
De hier bedoelde dochter Liesbeth zou later in het huwelijk treden met Jan Lombaerts,
schepen en een vooraanstaand man in Den Bosch.
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budel ende dair bynnen een Agnus Dei57 met een ander gemaect als een herte ende
met twee bendekens om te bynden die hemsmawen, die mach sy geven hairre dochter
voir een gedachtenisse. Die perlen ende steenkens van den Agnus Dei en syn nyet
fyn, het is goet voir die kyndere. Sy syn my soe gegeven ende alsoe seynde ick se
tot her. Sy moeghent yn dancke neemen. Het beter geweest, ic hedt hen beter
gesonden.
Hier mede syt Goede bevoilen. Geschreven tot Romen den XIIIsten dach Meye
1519. Den achsten dach van desen maent heb ick gesonden by Adam den boede een
par hosen voir u ende een ander voir myn suster met drye pont sofferaens. Got geve
dat sy secure oever coemen, U broider bekant.
Item ontfangen per banckam anno XIX den XXVIIsten dach in Junio.

9
Rome, 14 juli 1519
Swager, Ghy toent wel dat ghij wenich op my acht, want op die brieven ic u schreef
den XVIIsten Merte ende den VIsten Aprille, oick den VIIIsten desselven Aprille,
ende gelijck dessgelijcken den VIIIsten in Meye, doen ick mynder suster sandt 3
pondt sofferaenen, ende dair nae noch twee andere brieven gesonden, en hebt ghy
my nyet geantwordt, hoewel ick weet ghy die brieven ontfaen hebt58. Het donct my
groet ondancberheyt ende ghij en hebbes gheen eer, doch ic sal geerne patientie
hebben. Ic seynde u III brieven wederom te gheven uwer suster met eenen croen
Venetiaen aen uwen eerbaren neven gesonden, die welke men seydt tot Napels dient59.
Got geve dat hy wel doen. Heb ick hem te Romen, hy moste penitentie doen voir die
góede werken hy bedreven heeft yn mynen huyse. Maect dat u suster betaile ducaten
negen van cleydere die hy ontdragen heeft, anders ic en sal van u nyet te vreeden
syn. Ick en weet wat volcks ghy my schict. Uyt onsen hoeck plegen eens goede
dienairs te spruyten, dan my donct dat alle gebroeken potten syn, Got betert.
Item ic schreeff u die maent voirleeden van den doot saligen Jacobs van Loemel60,
die my schaedelyck is geweest boven twee duysent ducaten by tverlies van den
notariaet de Rota, twelck ic weeder gecoft hebbe ende gestelt op uwen soen Michiel.
Got geve dat hy hem regeer, dat ics eer hebben mach. Aldus hebben u
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Een door de paus gezegend medaillon in was met de afbeelding van het Lam Gods, waaraan
het kleinood zijn naam ontleent.
Uit deze gegevens blijkt hoe druk de correspondentie tussen hen beiden is geweest en hoeveel
brieven verloren zijn gegaan.
Ook deze neef heb ik niet kunnen identificeren. Hij wordt in de laatste brief nog eens genoemd
onder de naam Gerard.
Hij was een broer van de al eerder genoemde Johan van Loemel. Nog enkele dragers van
die naam behoorden tot de kennissenkring van Van Enckenvoirt en waren in Rome werkzaam.
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twee soenen in gereeden gelde op hen leven boven achtduysent gulden Brabants.
Waer om ghij sult toe syen dat sy hen wijsslyken guberneeren ende nyet droncken
en dryncken. Ende bestelt tot Johan van Moertsel61, eest dat noch nyet en is geschiet,
twelffhondert gulden Brabants. Ende off my Got die gratie gave met onsen nyeuwen
keyser, dat ic oirloff creech als ick hoep te hebben om te lande te coemen, soe mocht
ick wel enich van desen offitien oft by aventueren al beyde vercoopen. Onse heylige
vader der paus heeft Michiel notarium gemaect, soe en eest van geenen noede dat
ghy hem doet maeken notarium62. Soe doet hen albeyde my procuratoer maeken ende
Philippum van Ophem, dat wanneer my gelieve sal, ick die offitien notariaten
vercoepen mach ende dat sy beyde bekennen met mynen gelde die gecoft te syn.
Ende dit sult ghy doen geschieden in presentie van meester Johan van Loemel,
archidiaken die hem des verstaet.
Ghy sult u doen betaelen van den capitel tot Thoren die pensioen van vijfftyen
gouden gulden in goude van wegen der pensien sy my schuldich syn63 ende vervallen
is desen voirleden Sunt Johansmisse, ende gheeft hen quitantie. Ick heb genoich
verstaen dat heer Gerardt Naets in myn huys getoegen is. Got geve dat hyt te recht
guberneere.
Ghy sult op het cleet saligen ons oems heer Segers op beyde die syden doen sticken
onse wapenen metten prothonotaris hoet64, ende op die andere plaetsen van den selven
cleet sult ghij doen sticken den helmet gelyck dat behoirt ende gemaelt staet in onse
privilegio tgeen ghij te verwaeren hebt. Ghij sult uwen twee soenen seggen dat ic
wil dat sy beyde studeren in utroque jure ende dat sy gheen tijt en verliesen. Anders
ic sal van hen nyet te vreeden syn.
Als van den erffgenaemen heer Jacops Essch saligen doet daer mede, gelyck dat
behoert, in der waerheyt ic en begeer van den synen nyet eenen pennynck. Liever
heb ick dat se van den mynen hebben dan ick van den hennen. Ick en heb noch van
syne heren gheen brieven ontfaen, ende wanneer hy my schryven sal, weerde ict
geheel tot u ende den heren van den capitel remitteeren, die welken u oeck een pensie
van 4 gulden betaelen sullen.
Item ic hebbe ontfaen een cedule voir den preekeren ende die Baseldonck. My en
donct nyet geraeden, gelyck ic laets schreeff, dat sy hen vryheyt verliesen, doch sy
moegen doen tgeen hen gelieven sal. Ic wil hen gheerne helpen dairt yn mynder
macht sal syn.
Item ic heb genoich verstaen tgeen dat schrijft mr. Wolfardt Medemblick65
aengaende die provende tot Sunt Johans tot Uyttricht. Het capitel heeft Michiel
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Verder onbekend.
Hij was vermoedelijk toen al als notaris in Rome werkzaam.
In een document van 1518 wordt Van Enckenvoirt genoemd als rector van de kerk te Thorn
en als lid van het kapittel aldaar; J. Habets, De archieven van het kapittel der hoogadellijke
rijksabdij Thorn, I (Den Haag, 1889) lxxvii.
Dit wapen is te zien, met de kardinaalshoed en andere versierselen, op de hierbij geplaatste
afbeelding.
Kanunnik en scholaster van Oudmunster te Utrecht. Hij overleed in 1522; Van Rossum,
‘Necrologium van St. Salvator’, 187.
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3 Tekening naar een anoniem portret van Willem van Enckenvoirt. Het bijschrift vermeldt de
voornaamste beneficies van de kardinaal en enkele van zijn initiatieven. Het genoemde sterfjaar is
onjuist. Hij overleed op 19 juli 1534.
Platenverzameling Provinciaal Genootschap, Den Bosch
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wenich gelyxs gedaen, doch u moet patientie hebben. Ic hoep het sal eens beteren.
Item ick schryve aen heer Henrick Fabri, capellaen tot Sunt Johans ten Bosch66,
dat hy met heer Matheus Rossens solde concorderen op die capelrie ten Bosch in der
manieren als ick hem schryve. Eest dat hyt doet, soe ontslaet hy hem van groeten
last, want dese capelrie niet recht behoert den voirs. Matheo toe, ende heer Henryck
en mach die met goeder conscientie nyet besitten. Schryft my wat hij antwoerden
sall.
Item oeverlanck heb ick eenen brieff ontfaen van onsen neven Johan Aertsoen67
die my schryft eenen soen te hebben, die ter scholen gaet, ende is onderwylen tot
uwen huyse. Ende soe ick uyt syn schryven verstaen, heeft hy groeten last. Want hy
van onsen bloede is, ben ick te vreden dat ghij den jongen onderhout op mynen cost,
gelyck dat behoert, op dat hy voirt leeren mach. Ende schryvet op myn rekenscappe
ter tyt toe ick ynt lant coeme, twelck ick hoep met onsen nyeuwen coenynck van
Roemen68 balde sal geschieden. Dan sal ick van als selffs beschicken, gespaert my
Godt. Die vrienden moeten met my leven van tgeen onse Here Godt verleendt heeft.
Desgelyken Goyart Aerts van Doern69, onse neve, heeft oeck eenen soen die ter
scholen gaet, ende begeert oeck hulpe. Hy is oeck van onsen bloede. Soe sult ghij
oeck den selven helpen ende geven een yegelyck van desen tween soenen twe pont
groet Vlaemsch oft meer, doncket u van noode, want ick moet onderwylen myn
vianden voeden. Syen ick dat dese twee jongen doegen willen, ic sal yegelyck een
benefitie gheven, dat sy eerlijck sullen moegen leven, ende dit sult ghij onsen neven
seggen, dat sy hen soe verhalden tot goeden wercken. Hier van schryft my een
antwordt, wat ghy gedaen hebt, ende oft onse nichten tot Mierle betaelt weerden.
Anders ic en solde nyet te vreeden syn. Geschreven met haest uyt Romen den
XIIIIsten dach Julio 1519, U broider Wilhem van Enckenvoirt, propria manu.
[P.S.]
Eer ick desen brieff gesloeten hebbe ontfynck ic een uwen brieff geschreven
Antwerpen de XX. dach in Junio dair op den tijt nyet en hebbe te antwerden, dan
alleen dair ghy schryft van den hoeven tot Steenberge te Mierle gelegen te coepen70,
dair ben ic wel van te vreeden. Dat geschiede van stonden aen, gelyck ic u oeck
huyden geschreven hebbe, oever die banck. Soe nyet en laet ghij en coept die van
stonden aen, want uyt voele redene, die ghy van my verstaen als ic te lande coeme,
begeer ic die hoeve liever dan een andere. Ende gebroect u gelt, doet u leenen van
Wilhem van Achele ter tyt toe dat ghy van mynen renten ontfaet, ende schryft my
terstont antwordt. Hiermede syt Goede bevoilen. Geschreven als boven. Wilhem van
Enckenvoirt.
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Hij komt niet voor op de door Schutjes, Geschiedenis, IV, 203-210 gepubliceerde lijst.
Weer een familielid van onduidelijke signatuur.
Karel V.
Zie noot 55.
Zie inleiding, 6-7.
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Item ontfangen van Johannem Bucherum71 anno XIX den XIIIsten dach in September.

10
Rome, 13 oktober 1519
Bemynde weerde swager ende suster, Ic heb twee u brieven ontfaen geschreven den
XXVIIIsten Augusto ende den XIIIIsten dach Septembris voirleden, my gepresenteert
den yersten ende den achsten van deser maent Octobris. Als van der doet saligen
heer Wilhem Schenarts72, die had ick oeverlanck verstaen, eer ic u brieven ontfynck,
ende soe Godt wolde, die coadiutorie wass oever twee maenden geexpediert voer
uwen soen Goertken, eer heer Wilhem gestorven is. Welck my met groeter gratien
gecost heeft boven hondert ducaten met der compositie ende den annaet, die ick
betaelt hebbe, waer van ick die bulle gesonden hebbe den yersten dach des selver
maent Octobris, in den handen van mr. Johan Loemel, ende schreeff hem ende mr.
Wilhem73, uwen soen, want ick gheenen tyt en hadde aen u te schryven, dat sy y
solden helpen ende weghen om die possessie te neemen voir den selven uwen soen
Goertken. Eest dat die possessie noch nyet en is genoemen, soe doet diligentie om
die te hebben. Ende waert saeke dat het capittel enich swaerheyt maecten, want ic
verstaen hebbe, dat sy eenen anderen die provende gegeven hebben, soe laet my
terstont dat weeten ende schryft my den naem ende toenaeme van den gheenen, die
in der possessie is, oeck hoe alt hy is van jaren. Ic sallen balde dair uyt gestelt hebben
metten rechten, ende wil oeck nyet concordeeren noch ter tyt, uyt sommige redene
die my moveren. Hier ynne doet diligentie.
Ghij syet wel, oft ic slaepe voir u kynderen ofte gelt spaere, hoepende dat sy
mannen weerden mochten. Dan ick besorge dat ick mynen tijt verliesen sal, twelck
ick balde mercken sall, als ick ynt lant coemen sal metter hulpen Gots, dair ick groet
begerte toe hebbe, meer dan om bisscop oft cardinael te weerden74, dat my soe naede
is als u, ende my gheeft wonder, dat ghij van sulker ghecksmeere schryft. Laet ons
bidden dat ick gebruyken mach tgeen my onse Here God verleent heeft ende dair
van Hem dancken. Speeck ende moess hoep ick op syn Kempens en sal ons nyet
gebreeken, met bons bier, ende dair sal myn suster haer deel van hebben, gespaert
my Godt. Doet diligentie dat die beckers die reste betaelen, anders sal men seynden
die excommunicatie.
Nyet en vergheet te doen diligentie om te weten die vruchten van den kercken van
Oyen ende Tefelen, want het en is nyet moegelyck sy en syn beter dan XX gulden.

71
72
73
74

Verder onbekend.
Behoorde waarschijnlijk tot de familie van de adressaat van de eerste hier gepubliceerde
brief.
Hij had dus eindelijk evenals zijn broer Michiel zijn studies in Leuven beëindigd en de
meestertitel behaald.
De eerste droom zou niet in vervullling gaan, de tweede wel. Hij werd zowel kardinaal als
bisschop.
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My gheeft wonder dat myn offitialen den persoen van Vucht nyet met vreeden en
laeten ende verbeyden myn affcoempst, gelyck ic laetsmael schreeff. Segt den
procuratoer fiscael dat hyt aen laet staen. Anders ic en sal van hem nyet te vreeden
syn.
Ick verbeyde Philippo75 van den banck van daege tot daege, Als hy coemen sal
syn weerde ick hem examineren, hoe die jouffrouwen van Den Bossche hem
getracteert hebben, ende dat hy die bedrogen heeft, beloevende weeder te coemen,
ende is sonder adeu te seggen ghevloeden. Ick hoep met hem van deser feesten te
lachgen by der gratien Gods.
Ick heb het doeck van den susteren van Orten ontfaen, ende onse heylige vader
die lachten als ic voir die susteren een absolutie eyschden de pena et culpa. Ick hoep
se te moegen dienen, voir eenen dach soe balde onse heylige vader, die buyten Romen
is, weeder coemen sal syn.
Nyet en laet ghij en doet gedencken heer Gerardt Naets heeft hy die executie nyet
ghesonden van het brachio seculair op die dekenye tot Uytricht, dat hy my die terstont
seynde, want ick daer groet schaede by lyden76.
Ic ben qualyck te vreeden van die siecte mr. Wilhems, u soen. Hy ende syn broider
hebben op hen lijff VIIIm Brabants gulden. Donct u dat pericule solde syn van synen
leven, dat schryft my van stonden aen, opdat ick synen persoen ende het offitium tot
eender reysen nyet en verliese. Dessgelycken schryft my wat u donct van Michielen.
Ic heb dit jaer voill wederspoets gehadt, dat ic al neem in patientie, hoepende dat
onse Here Godt doet opdat ick myn sonden beeteren solde.
Ghij sult weeten dat ick nyet sonder groet saeke begheeren die hoeve op
Steenberghe, wat u die cost, al soldt ghij hondert gulden meer dair voir gheven dan
sy weert is, soe begheer ick dat ghij se coept. Ic en twijvel nyet myn suster, ghij ende
allen die vrienden sullen te vreeden syn van tgeen ick hoep dair mede te doen. Ghodt
help my dat ick mynen wille volbrengen mach ter hulpen van armen menschen. My
gheeft wonder dat ghij metten yersten dese hoeve nyet en hebt gecoft.
Als van den armen vrienden tot Helmont, ic ben wel te vreeden tgeen myn suster
hen heeft doen gheven ende gheven hair oerloff. En is een mudde roggen nyet genoich,
dat sy hen gheven twee mudde. Het is wel redene dat die vrienden vordell van my
hebben, hoewel ick noyt van hen een placke gehadt hebbe. Godt heb loff dat ick hens
nyet behoeft en hebbe. Segt vryelyck mynder suster als sy wat om Goits wille gheven
wil dat ick dair mede te vreeden sall syn. Dan schryft op myn rekenscappe wyen ghy
dat gheeft.
Een van mynen dienairs, geheyten Lambertus Raets77 saligen, geboiren tot Woensel
by Eyndoven, is gestorven den lesten dach van Julio voirleden ende heeft syn
testament gemaect, tegeen ick u seynde hier by gebonden. Ghij sullet an der

75
76
77

Bedoeld is hier Philips van Ophem, zijn dienaar en vriend.
De jarenlang gevoerde strijd over het bezit van deze dekenij was kennelijk nog niet met
succes bekroond.
Verder onbekend.
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moeder oft den vrienden oever seynden, opdat sy synen lesten wille volbrengen. God
heb die siele, het wass een goet dienair. Mathys van Boextel is oeck cranck, dan ick
hoep dat hy balde genesen sal syn. Te begynnen van uwen neven Gerardo78, die oeck
van Napels geloepen is, ende heeft meer met hem gedraegen dan hem toe behoerden,
heb ic dit jaer vijff knechten gehadt. Oft sy syn gestorven, oft sy en hebben nyet
willen bedyen. Got verlene my voirdaen beter gelucks met mynen dienairs.
Hier mede syt Goede bevoilen. Ende nyet en vergeet onse nichten tot Mierle, ende
betaelt hen haer jaerlixs pensie. Ghij en hebt my in langens van hen nyet geschreven,
hoe dat met hen staet. Geschreven uyt Romen den XIIIsten dach Octobris 1519, U
broider bekant.
[P.S.]
Eer ic desen brieff sloet heb ick van u ontfaen eenen brieff geschreven den
XXIIIsten dach Septembris, dair by ghy my schryft van den joncker tot Loen79, hoe
dat hy gestoert is, omdat ick der kercken recht dencke te beschermen. Hy heeft groet
ongelyck. Ick en heb den tyt nu nyet om heer Anthonis Buxs80 te schryven. Dat metten
yersten sall ick hem schryven, ende oeck aen mr. Johan van Loemel, opdat sy
begynnen te procedeeren, want ick en mach der kercken recht nyet vergheeten.
Schryft my metten yersten, hoe den altaer heyt oft wat heyligen die invocatie heeft
van der broederscappe Sunt Katheryn ende Sunt Barbaren tot Mierlen. Alsdan sall
ick terstont hen placet seynden, opdat sy misse moegen doen lesen.
Als van den benefitium tot Meerl voir den soen van Michiel Berten81, ick sorghe
dat verloeft is. Wanneer ick ynt lant coemen sal, weerde ick besyen, wat in mynden
macht sall syn. Ende hier mede blyft gesont. Geschreven ut supra.
Ontfangen van Loeven anno XIX den XIIIsten dach in Novembris.

78
79
80
81

Ook deze neef kon niet geïdentificeerd worden.
Onbekend personnage.
Idem.
Idem.
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III Glossarium
achterlaet

nalaat, achterwege laat

altare portatile

draagbaar altaar

annaet

wijzend op het gebruik dat de nieuwe
bezitter van een beneficie (het geheel van
inkomsten en rechten aan eenof ander
ambt verbonden) een deel van de
inkomsten van het eerste jaar moest
afstaan aan de vergevende instantie

aventspoel

avondlijke feestpartij

aventuren, by

misschien

aviseren

boodschappen, op de hoogte brengen

balde syn

spoedig (weer)zien

benefitie

beneficium, inkomsten en rechten
verbonden aan een geestelijk ambt

besorge

ben bevreesd

bestaeden

besteden, gebruik maken van

bestaen

beginnen met

bibere calicem

de (bittere) kelk drinken

bons

een maat (van Bonn)

brachium seculare

wereldlijke arm (gezag)

by aventuren, zie aventuren, by
by concordie, zie concordie, by
Campelant

Kempen

cleynen synne

weinig zin

coadiutorie

het coadjutorschap (medehelper)

coenynck

koning, hier in de zin van Rooms koning

compositie

een (gerechtelijke) schikking bij een
geschil over het bezit van een beneficie

concordie, by

door een overeenkomst met een rivaal
aan te gaan

confessionale

biechtbrief, een door de bevoegde
kerkelijke instantie verleende brief met
bijzondere rechten of volmachten

de pena et culpa, zie pena et culpa, de
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dekenye

dekenij van een kapittel, in dit geval van
de Dom te Utrecht

den esel rijden, zie esel rijden, den
doeren

de oren

dorren

durven

een par hosen, zie hosen, een par
ente

inkt

esel rijden, den

uitdrukking voor zakken voor een examen

executoriale

verleende volmacht om tot executie over
te gaan

factoir

zaakgelastigde
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gebreeken

ontbreken

ghecksmeere

gekkigheid, dwaasheid

gheeten

gegeten

graveren

lastigvallen

guberneren

leiden, onder toezicht houden

heeften gevoert

heeft hem weggevoerd

helmet

helm

hem regeer

zich in toom houdt

hen dragen

zich zo gedragen

hosen, een par

een paar kousen

indulgentie

aflaat

in utroque jure

in de beide rechten, namelijk canoniek
en wereldlijk

Machlen

Mechelen

maelen

schilderen

mentioen

melding

Merlen (Mierlen, Meerl, Meerle)

Mierlo

moye

tante (moeder- of vaderszuster)

nyet wel te passche

in de zin van: niet te best van gezondheid

oeverlanck

reeds geruime tijd

offitie

officium, geestelijk ambt

offitiael

officieel (een van de gebruikelijke
trucjes) of in betekenis: bekleder van
geestelijk ambt?

ontdragen

weggenomen, ontvreemd

pena et culpa, de

van straf en schuld

pensien

van het Latijnse pensio; hier in de zin van
een last rustend op een verkregen
beneficie

persoen

niet residerende pastoor, die ambt laat
waarnemen door een vervanger

placet

toestemming, instemming

placke

muntstuk (van geringe waarde)

plycken

vouwen, plieken

poort

porto
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prekeren

predikheren (dominicanen)

presbiterale

voorbehouden aan iemand die priester is

processe

(in enge zin) sententie, oordeel,
rechtelijke beslissing

provende

prebende (inkomsten uit kerkelijke
goederen)

sallen

zal hem

schyere

(vriendelijk) gelaat, onthaal

seynen

zenden

signet

kleinzegel

slacht der stommen

de stomme spelen
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soe gerynge

zodra

sofferaens,

saffraan

sofferaenen
speeck

spek

stalknechs crygen brieven

met zin van nog minder dan een
stalknecht

stoer

steur

supplicatie

suppliek, smeekschrift

te bat

te beter

te mynne

des te minder

ter handt staen

helpen, terzijde staan

Thoren

Thorn

tot eender reysen nyet

niet opeens

van als wess

van alles wat

verdeenghen

afkopen; overeenstemming bereiken over

vertrecken

uitstellen, vertragen, rekken

verwaren

bewaren

vroude

plezier, vreugde

weghen

de weg wijzen, leiden
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Streekarchief, Deurne
Archief van de parochie van de H. Lucia te Mierlo, brieven Van Enckenvoirt
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Brieven van de Middelburgse regent Hendrick
Thibaut aan stadhouder Willem II en diens
secretaris Johan Heilersich (1648-1650)
Uitgegeven door J.H. Kluiver
I Inleiding
In pamfletten over de vredesonderhandelingen te Munster wordt reeds gesproken
over de oorlog van tachtig jaren tegen Spanje. Strikt genomen was dat niet juist, want
de opstand begon eerst met de inname van Den Briel in 1572. Maar men besefte zeer
wel dat de komst van Alva en diens schrikbewind het begin was geweest, zodat toch
van een periode van tachtig jaar mocht worden gesproken.
Op een zelfde wijze kunnen we de beëindiging van de oorlog enige jaren
doorschuiven. Formeel was de oorlog in 1648 geëindigd, maar voor de Republiek
was dit jaar nog niet de eindstreep. Wel was een verdrag met de vroegere vijand tot
stand gekomen, maar intern was de overgang van de toestand van oorlog naar vrede
nog lang niet tot een goed einde gebracht.
Met name de provincie Zeeland had bij het vooroverleg voor de vredesbesprekingen
herhaaldelijk gestipuleerd, dat de Staten-Generaal eerst een besluit moesten nemen
over unie, religie en militie. De Unie van Utrecht was immers ontstaan als
oorlogsverbond. Al had deze het karakter van een grondwet aangenomen en reeds
vele decennia gefungeerd, men besefte terdege dat het een verbond ad hoc was, dat
opnieuw zou moeten worden bevestigd om als staatkundige eenheid verder te kunnen
gaan.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling tot een wapenstilstand van lange duur te
komen zodat het probleem van unie, religie en militie niet zo urgent was. In 1644
kwam het tot een zeer magere verklaring op dit punt. Er werd zeer ‘flauwelijck’ over
gesproken, schrijft Aitzema in zijn Nederlandsche vrede-handeling1. In 1646 kwam
de zaak anders te liggen door het aanbod van Spanje om over vrede te onderhandelen.
Het kwam nu tot een zeer uitvoerige verklaring, die echter nog niet afdoende was,
aangezien de sterkte van leger en vloot in vredestijd op dat moment nog niet kon
worden geregeld.
Deze zaak zou de eerstvolgende vier jaren na de totstandkoming van de vrede
beheersen en pas worden afgesloten met een aantal breed besproken en plechtig
vastgestelde besluiten over unie, religie en militie in de Grote Vergadering van 1651,
die ook voorlopig een streep zette onder het leiderschap van de stadhouder, een
bepalende factor gedurende de oorlog. Zo bezien, mag men stellen dat de oorlog niet
alleen later begon, maar in feite ook later eindigde door de interne verwikkelingen
in de jaren 1648-1651. Eigenlijk bracht 1651 met zijn plechtige besluiten pas het
einde van de vrijheidsoorlog.

1

Van Aitzema, Verhael van de Nederlandsche vrede-handeling, 199.
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4 Stadhouder Willem II, kopergravure door J. Houbraken naar tekening door M. Verheyden van
schilderij door G. Honthorst, 1649. Historisch-topografische Atlas ‘Zelandia Illustrata’ van het
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, IV, 95.
Rijksarchief in Zeeland, Middelburg
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Over deze jaren is in de loop van de tijd reeds veel geschreven. Er verscheen een
groot aantal pamfletten. Aitzema wijdde er met zijn Herstelde Leeuw een omvangrijk
boekwerk aan en vele auteurs hielden zich sindsdien bezig met een analyse van de
gebeurtenissen rondom de discussie over de afdanking van troepen.
Nog steeds worden daarbij nieuwe bronnen en nieuwe inzichten gepresenteerd.
Ook deze bronnenuitgave beoogt enig nieuw materiaal voor deze belangrijke jaren
aan te dragen. Het is lange tijd in het Koninklijk Huisarchief onbenut gebleven.
Schrijver dezes kwam er mee in aanraking tijdens een dissertatieonderzoek over de
politiek van de provincie Zeeland inzake vrede of oorlog met Spanje gedurende de
tachtigjarige oorlog.
In het kader van dat onderwerp hoop ik het materiaal in een brede context te
behandelen. Hier kan slechts een korte introductie worden gegeven aangezien het
toegankelijk maken van de bron het uitgangspunt is.
Op het eerste gezicht lijkt het wat overdreven, te stellen dat deze brieven nieuw
materiaal aandragen over de geschillen in de jaren 1648-1651. Weliswaar zijn deze
het voornaamste onderwerp in de brieven uit 1650, maar die uit 1648 en 1649
handelen voornamelijk over factieverhoudingen en de rol die Thibaut in verband
daarmee speelde bij de magistraatsbestelling in een aantal Zeeuwse steden.
Toch meen ik het zo te mogen stellen, want wat uit deze brieven naar voren komt,
is een fascinerend beeld van het bestuurlijk opereren van stadhouder Willem II en
zijn secretaris Johan Heilersich in de machtsverhoudingen binnen de Staten van
Zeeland en binnen de magistraten van de steden. We krijgen een close-up te zien
van de wisselwerking tussen het stadhouderlijk gezag en de regerende facties, een
wisselwerking, die enige jaren na het aantreden van de jonge stadhouder tot een zo
stevige machtsbasis leidde, dat Willem II zich sterk kon maken tegen het machtige
Holland.
In Zeeland had onder Frederik Hendrik diens vertegenwoordiger als Eerste Edele
in de Staten van Zeeland, Johan de Knuyt, steeds de magistraatsbestellingen geregeld.
De Knuyt was in 1631 benoemd, nadat hij Frederik Hendrik in dat jaar grote diensten
had bewezen bij de herovering van het vorstendom Orange op een afvallige
gouverneur. Niet alleen de positie op zich gaf De Knuyt grote invloed - qualitate
qua had hij zitting in de Staten van Zeeland, het college van Gecommitteerde Raden,
de Admiraliteit en de Rekenkamer van Zeeland - maar vooral ook het gezag en het
prestige van de stadhouder gaven zijn functie een groot gewicht. Hij schroomde ook
niet om de Staten dat voor te houden, wanneer zij een andere mening waren toegedaan.
Merkwaardig genoeg heeft Willem II De Knuyt niet als vertrouweling voor de
Zeeuwse zaken overgenomen. Weliswaar liet hij hem in functie als vertegenwoordiger
van de Eerste Edele, maar voor het regelen van magistraatsbestellingen en het invloed
uitoefenen op de besluitvorming liet hij het oog vallen op Hendrick
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Thibaut. Hij verkoos een eigen kring van adviseurs, zoals ook blijkt uit de aanstelling
van Johan Heilersich, zijn vroegere gouverneur, tot raad en secretaris.
Thibaut stamde uit een koopmansgeslacht, oorspronkelijk afkomstig uit de
Zuidelijke Nederlanden2. Zijn vader nam al een vooraanstaande positie in binnen het
Middelburgse patriciaat. Hendrick deed in 1633 zijn intrede in de vroedschap van
Middelburg en was tot 1648 zes maal burgemeester. In deze jaren werd hij ook
herhaaldelijk afgevaardigd naar de vergaderingen van de Staten van Zeeland en van
daar uit naar de Staten-Generaal, waarmee hij ook een rol begon te spelen in de grote
politiek.
Het begin van zijn contacten met de stadhouder is niet exact vast te stellen. De
oudst bewaarde brief dateert van 11 mei 1648 en wijst al op een langere bekendheid.
Intensiever werden de contacten sinds augustus 1649, toen de stadhouder een bezoek
bracht aan Zeeland. Heilersich logeerde toen bij Thibaut, en in de correspondentie
is sindsdien een grotere hartelijkheid en een groter wederzijds vertrouwen merkbaar.
Voor Thibaut was dit bezoek een ware triomf. Volgens een mededeling in een pamflet
zou Willem II ten overstaan van de aanwezigen tegen Thibaut hebben gezegd: ‘Voici
le premier homme de Zélande’3. Kennelijk was Thibaut toen al de uitverkorene,
hoewel het nog tot april 1650 duurde voordat Willem II hem officieel tot adviseur
voor de magistraatsbestellingen benoemde.
Deze uitspraak en plein public gaf ook aan dat De Knuyt voor Willem II had
afgedaan. Diens rol bij de vredesonderhandelingen te Munster - het tekenen van het
verdrag zonder instemming van Frankrijk - had hem ook bij zijn eigen provincie in
ongenade gebracht. Zeeland eiste daarvoor rekenschap, waartoe een eerste besluit
in bijzijn van de stadhouder in augustus 1649 werd genomen. Sindsdien werd De
Knuyt er voortdurend mee achtervolgd en had deze de grootste moeite zich te
handhaven. Hoewel Willem II hem ongetwijfeld wel uit de functie van
vertegenwoordiger van de Eerste Edele had willen ontslaan, is het nooit zo ver
gekomen. Hierbij zal de steun van Amalia van Solms aan De Knuyt - hij had de
zakelijke belangen van de familie te Munster uitstekend behartigd -, maar vooral ook
het feit dat De Knuyt gedurende decennia vertrouweling van Frederik Hendrik was,
een belangrijke factor zijn geweest. De Knuyt liet de jonge stadhouder discreet maar
duidelijk blijken, dat hij met zijn kennis van zaken het Huis van Oranje in
verlegenheid zou kunnen brengen, een hint die kennelijk toereikend was om zijn
positie veilig te stellen4.
2
3
4

Een genealogie Thibaut in: Van der Bijl, Idee en interest, bijlage I.
Concepten ghearresteert door mr. Hendrick Thibaut, Koninklijke Bibliotheek,
Pamflettenverzameling Cat. Knuttel, nr. 7062.
De Knuyt aan Willem II, 19 oktober 1650, Koninklijk Huisarchief, inv. nr. A15/ XI/ C-4.
De Knuyt verzocht de prins om geen geloof te hechten aan verdachtmakingen tegen zijn
persoon en gaf daartoe een uitvoerige uiteenzetting over de diensten, die hij het Huis van
Oranje bewezen heeft. Aan het slot van de brief schreef hij: ‘Ick soude hier noch byvoegen
een anderen notablen dienst Syne Hoocheyt hooch loffelycker memorie bewesen, blyckende
by de stucken daervan synde, die onaengesien [hoewel] van gewichte ende consideratie ter
ernstige begeerte van Syne Hoocheyt selfs onlancx voor syn doot gegeven, hier sal
verswygen’. Waarschijnlijk doelde De Knuyt hier op het Spaanse huwelijksplan, waarbij
Antwerpen aan Frederik Hendrik zou komen en de Zuidelijke Nederlanden aan Frankrijk.
Het refereren aan ‘de stucken daervan synde’ was veelbetekenend in relatie tot De Knuyts
bedreigde positie.
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Thibaut kon daardoor niet steunen op een zelfde machtspositie als De Knuyt. Hij
wist echter langs andere weg een sleutelpositie te verwerven, namelijk door de
terugroeping van Cornelis Tenijs als Gecommitteerde Raad namens Middelburg te
bewerkstelligen. Een dergelijke terugroeping had zich tot dusverre niet voorgedaan.
Niet, zoals in latere jaren vaak het geval was, lag er een complete machtswisseling
aan ten grondslag, wel een interne overwinning van de factie, waarvan Thibaut de
leider was.
Van der Bijl heeft de facties te Middelburg voor de periode na 1672 geanalyseerd
en is daarbij tot de conclusie gekomen dat sinds het midden van de zeventiende eeuw
sprake was van twee facties, de ene rondom de familie Veth, de andere rondom de
familie Thibaut5. Naar zijn idee gingen deze facties terug op een tegenstelling tussen
het oude inheemse patriciaat van Middelburg en de families van de immigranten uit
de Zuidelijke Nederlanden. Deze analyse vond ik bevestigd in een eigentijdse bron,
een bericht van de Engelse consul Bampfield. Naar aanleiding van de
magistraatsbestelling te Middelburg in 1663 berichtte deze dat de oorspronkelijke
bevolking en de predikanten voor Jacob Veth waren, de Walen en Fransen, ‘the
strangers’, voor Thibaut6. Het is frappant hoezeer men zich nog na zovele generaties
bewust was van de oorspronkelijke afkomst. Pas in de achttiende eeuw zou dit
verdwijnen.
De immigranten hadden steeds geheel andere politieke doeleinden nagestreefd
dan de traditioneel gevestigde families. Zij zagen de Zuidelijke Nederlanden nog
steeds als hun vaderland en wensten een Grootnederlandse staat. Bij hen, die om
wille van het geloof en de vrijheid waren uitgeweken, speelde de religie een grotere
rol. Verbreiding van de ware gereformeerde religie, zowel in de Zuidelijke
Nederlanden als in overzeese gebiedsdelen was voor hen steeds het motief geweest
voor oorlog op alle fronten. Deze doelstellingen meenden zij het best te kunnen
verwerkelijken door een krachtig centraal gezag van de stadhouder.
Frederik Hendrik had, hoewel hij ook naar verovering van de Zuidelijke
Nederlanden streefde, nooit uitdrukkelijk steun gezocht bij deze groepering. Hij
voelde zich in zijn opvattingen meer verbonden met het libertijnse patriciaat, waar
hij overigens veel minder steun voor zijn streven naar territoriale expansie kon
verwachten. Willem II koos in dit opzicht voor een andere aanpak. Hij maakte zoveel maakt het Zeeuwse voorbeeld althans duidelijk - welbewust gebruik van de
contraremonstranten om zijn doeleinden te bereiken. Om wille van een sterke positie
in het staatsbestel, de sleutel voor verdere actie, was hij bereid de contraremonstrantse
groeperingen in een aantal doelstellingen, al dan niet van harte

5
6

Van der Bijl, Idee en interest, 18-22.
PRO, State Papers (SP), inv. nr. 84/167, f. 240 r-v. Bampfield aan Jos. Williamson, 10 aug.
1663: ‘This town [Middelburg] is inhabited partly by the natives and partly by Walloons and
French. The natives and the ministers as they say are for monsieur Vet, but the strangers for
monsieur Thibaut’.
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5 Hendrick Thibaut 1604-1667, kopergravure door C. de Pas ca. 1650. Historischtopografische Atlas
‘Zelandia Illustrata’ van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, IV, 869.
Rijksarchief in Zeeland, Middelburg
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gemeend, te ondersteunen. Zo trad hij als promotor op van het plan om met een vloot
van veertig schepen eerst een verdrag met Portugal af te dwingen en vervolgens
daarmee de bezittingen van de West-Indische Compagnie in Brazilië te heroveren,
een plan waarmee hij zich met name in Zeeland zeer bemind maakte7. En ook zijn
streven naar tegenwicht tegen het machtige Holland maakte hem geliefd bij degenen,
die naast een te groot economisch overwicht van Holland libertijnse invloeden vanuit
deze provincie vreesden.
De factieverhoudingen zijn het duidelijkst te traceren voor de magistraat van
Middelburg. Tegenover de factie van de immigranten, aangevoerd door Thibaut,
stond de factie van het oude inheemse patriciaat, aangevoerd door Apollonius Veth8.
De tegenstelling Oranjegezind-staatsgezind is te ongenuanceerd voor deze
Middelburgse facties, en die in Zeeland in het algemeen. Als kleine provincie moest
Zeeland steeds steunen op het gezag van de stadhouder. Bij de staatsgezinde factie
was het niet zozeer een kwestie van voor of tegen de stadhouder, maar veeleer de
mate waarin men deze steunde en voor eigen doeleinden wenste te gebruiken.
In het Oranjegezinde kamp zijn twee richtingen te onderscheiden: de vurig
Oranjegezinde factie van Thibaut en een meer gematigde factie, waartoe personen
als Johan de Knuyt, Cornelis Tenijs en de raadpensionaris Johan de Brune mogen
worden gerekend. Het samengaan van deze middengroep met de factie van de familie
Veth bezorgde Thibaut in 1651 de nederlaag, maar toenadering tussen de beide
Oranjegezinde groepen tijdens de eerste Engelse oorlog bracht de familie Veth weer
in een minderheidspositie. In de tweede helft van de zeventiende eeuw vervaagden
de politieke achtergronden van deze facties. In de jaren zestig valt bij de factie van
de familie Veth zelfs een grotere Oranjegezindheid te constateren dan bij de factie
van Thibaut.
In de andere steden waren overeenkomstige facties, zij het dat daar niet of in
geringe mate sprake was van een factie van immigranten. In Veere behoorde de
familie Reigersberg tot de ‘staatsgezinde’ factie. Niet alleen het huwelijk van

7

8

Willem II kwam het plan persoonlijk in de vergadering van de Staten ondersteunen tijdens
een bezoek aan Zeeland van 14 tot 19 augustus 1649, Gedrukte notulen van de Staten van
Zeeland (Notulen Zeeland), 16 aug. 1649.
Een genealogie Veth in: Van der Bijl, Idee en interest, bijlage II. De voornaamste leden van
de familie Veth waren in deze jaren Apollonius Veth, geboren ca. 1605, overleden 1652, lid
van de magistraat van Middelburg 1630-1652; Jacob Veth, geboren ca. 1608, overleden
1667, secretaris en pensionaris van Middelburg 1641-1662, lid van de magistraat van
Middelburg 1661-1667; Adriaen Veth, geboren ca. 1610, overleden 1663, secretaris en
pensionaris van Middelburg 1639-1651, secretaris respectievelijk raadpensionaris van de
Staten van Zeeland 1651-1658 en 1658-1663; Martinus Veth, geboren ca. 1614, overleden
1667, fiscaal van de Admiraliteit van Zeeland en raadsheer in het Hof van Holland. Hij was
het enfant terrible van de familie, maakte hevig ruzie met de Admiraliteit van Zeeland door
als fiscaal de vergaderingen te willen bijwonen en werd in de jaren vijftig gedwongen het
Hof van Holland te verlaten wegens echtscheiding. De geboortedata zijn herleid uit de
rekeningen van interesten en lijfrenten van de ontvanger-generaal van Zeeland, Rijksarchief
in Zeeland (RAZ), Archief van de Rekenkamer van Zeeland, inv. nr. C 409 (1626) en volgende
jaren.
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Maria van Reigersberg met Hugo de Groot wijst daar op, ook het huwelijk van David
van Reigersberg, Gecommitteerde Raad voor Veere, met Catharina Veth, een zuster
van Apollonius Veth. In Zierikzee had de familie De Huybert affiniteit met de
‘staatsgezinde’ factie. Justus de Huybert correspondeerde tijdens de Eerste Engelse
oorlog met Johan de Witt.
In Goes en Tholen liep de scheidingslijn vooral tussen de oude adellijke geslachten
en de overige invloedrijke families. In de magistraat van Goes wisten de katholieke
ambachtsheren van Zuid-Beveland zich nog tot in de zeventiende eeuw te handhaven.
Pogingen van de classis Zuid-Beveland en Goese predikanten om hen uit de magistraat
te weren, waren steeds mislukt. In Tholen had de familie Van Tuyl van Serooskerke
grote invloed. Deze zette de traditie voort van de oude Zeeuwse adel. Doordat de
meeste edelen aan het begin van de opstand de zijde van de koning kozen, hadden
zij hun positie in het staatsbestel verloren. Herhaaldelijk trachtten zij opnieuw zitting
te krijgen in de Staten van Zeeland, en kwamen daarbij in conflict met de stadhouders,
die hun plaats als Eerste Edele niet met hen wensten te delen. In 1625 sloot Maurits
een overeenkomst met de adel, waarbij deze afzag van de aanspraken in ruil voor
ambten verbonden aan de plaats van Eerste Edele.
Tegen deze achtergronden kunnen we de inhoud van de correspondentie beter
plaatsen. Het was niet een persoonlijk machtsspel, al zal dat element bij Thibaut ook
niet hebben ontbroken, maar het streven naar een structuur, waarbij enerzijds de
positie van de stadhouder werd versterkt, anderzijds de eigen factie vaster in het
zadel kwam te zitten.
Het ging Thibaut niet steeds naar wens. Uit de correspondentie blijkt dat hij een
plan tot ‘redres’ van het college van Gecommitteerde Raden voorstelde. Het gehele
college moest worden vervangen door personen op wie de stadhouder staat kon
maken. Thibaut wist te bereiken, dat hij zelf namens Middelburg werd afgevaardigd
in het college. Ook in Vlissingen wist hij een vervanging te bewerkstelligen, maar
daar bleef het bij, wat hem deed verzuchten dat het moeilijk was om het met twee
personen te moeten opnemen tegen ‘vijf oude gerafineerde vogels’9. De dankbetuiging
van de provincie Zeeland aan de stadhouder voor de tegen Holland ondernomen
stappen had dan ook door de tegenwerking van Zierikzee en Goes nog heel wat
voeten in aarde.
De correspondentie geeft ook inzicht in de middelen waarvan men zich bediende
om stabiele machtsverhoudingen tot stand te brengen en invloed uit te oefenen op
de besluitvorming. Een middel dat Thibaut herhaaldelijk aanbeveelt, is om twee
personen ‘vast aaneen te hechten’ en vervolgens niet te ‘ontschakelen’. Het betreft
dan geen gelijkgezinden, maar juist personen van tegengestelde opvattingen die
elkaar dan in evenwicht konden houden. Wel diende bij de achterban van
hoofdrolspelers de ‘goede’ factie de overhand te hebben. Omkoping was voor Thibaut
een vanzelfsprekend middel. Bij de rijken was dat een kostbare aangele-

9

Brief nr. 12 d.d. 18 november 1649.
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genheid, zodat hij de voorkeur gaf aan personen, die gemakkelijk waren te
‘contenteren’.
Hoewel Thibaut klaagde dat zijn raad niet steeds werd opgevolgd, slaagde hij er
in de drie jaren van zijn adviseurschap toch in om een krachtige positie op te bouwen.
In iedere stad had hij een aantal vertrouwensmannen, en het feit dat ook tegenstanders
deelnamen aan door hem belegde conferenties wijst er op dat met zijn mening
rekening werd gehouden. Het overlijden van de stadhouder in november 1650 sloeg
echter plotseling de bodem weg onder zijn machtspositie en die van zijn factie. De
verwijdering van De Knuyt uit de Staten van Zeeland was voor hem nog een late
triomf, maar tegelijkertijd het voorteken van zijn eigen val. Die kwam in juni 1651
door een volksoproer, geïnspireerd door zijn tegenstanders. Op 6 juni 1651 eiste een
voor de vergaderzaal van de Staten verzamelde menigte het aftreden van hem en zijn
medestanders - Jacob van Lansbergen en Paulus Serooskerke. Thibaut wist via een
achteruitgang van de Statenzaal te ontvluchten en trok zich terug op zijn hofstede
onder Sluis. Hoezeer hij zich gehaat had gemaakt, blijkt wel uit in 1651 en 1652
verschenen pamfletten Concepten ghearresteert door mr. Hendrick Thibaut en
Aanwijsinge van de heyloose treken ende gebreken van mr. Hendrick Thibaut, waarin
vooral zijn ongebreideld machtsstreven aan de kaak werd gesteld10. Toch had zijn
invloed een reële basis en in 1654 kwam dan ook reeds een compromis tot stand
waarbij hem de post van rentmeester-generaal bewesten Schelde werd toegekend,
op belofte dat hij niet zou terugkeren in de magistraat. Maar ook daar viel hij op
langere termijn niet te weren: in 1662 werd hij opnieuw burgemeester van Middelburg
en hij bleef deel uitmaken van de magistraat tot zijn overlijden in 1668.
Hoewel het zoëven genoemde pamflet Concepten ... het wil doen voorkomen, dat
Thibaut een weinig ontwikkeld man was, wijst het nog beschikbare bronnenmateriaal
op het tegendeel. Zijn brieven tonen een vaardige hand en een goede stijl. Uit andere
correspondentie blijkt dat hij contacten had met geleerden als Claude Saumaise en
Claude Le Gros de St. Hilaire11 en zijn bibliotheek bevatte een groot aantal
boekwerken op zeer uiteenlopende gebieden12.
De correspondentie van Thibaut aan stadhouder Willem II behoort tot de categorie,
die meestal werd vernietigd aangezien er te veel compromitterende zaken in
voorkwamen. Willem II is door zijn plotselinge ziekte en daarop volgend overlijden
niet in de gelegenheid geweest zijn archief te ‘schonen’. Aitzema deelt mee, dat zijn
echtgenote alle belangrijke papieren in een ijzeren kist achter slot en

10
11

12

Koninklijke Bibliotheek, Pamflettenverzameling Cat. Knuttel, nr. 7062; Gemeentearchief
Goes, Pamflettenverzameling, nr. 795.
In de Bibliothèque Nationale te Parijs berust een aantal brieven van Thibaut aan Claude
Saumaise: Manuscrits Français (Man. Fr.), inv. nr. 3930, f. 349-366, d.d. 14 januari, 16 maart,
19 april, 11 mei, 26 augustus, 21 september, 17 december 1648, 20 maart, 5 april 1652. Le
Gros de St. Hilaire bericht in zijn brieven aan Saumaise (Man. Fr., inv. nr. 3933) herhaaldelijk
over zijn gesprekken met Thibaut.
Exemplaren van de catalogus van de verkoop van zijn bibliotheek berusten in de Bibliothèque
Nationale te Parijs en Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel.
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grendel liet verdwijnen. Na haar overlijden († 1660) kwam de kist in 1662 tevoorschijn
en werd inzet van een geschil tussen de Staten van Holland en Amalia van Solms.
Deze protesteerde tegen de inbeslagname door het Hof van Holland. De Staten van
Holland stelden dat zij door hun aandeel in de voogdij in dezen wel degelijk tot
handelen bevoegd waren. Zij lieten de kist in hun charterkamer plaatsen om te
verhinderen dat documenten zouden worden verduisterd13. Aitzema meldt niets over
het vervolg van deze affaire, maar uit een mededeling van de Engelse consul
Bampfield uit 1663 blijkt, dat de papieren toch weer in handen kwamen van de
familie. Hij berichtte aan de Secretary of State Bennet:
Monsieur Briray, greffier of his Highness the prince of Orange (as is
believed by the direction of the princess Dowager) has reported that he
can produce a letter of monsieur Thibaut to the late prince of Aurange,
wherein he councells the designs his Highness had against Amsterdam;
some think if he can do, this is now utterly unseasnable14.
Een brief, waarin Thibaut de aanslag op Amsterdam aanbeveelt, komt onder de
bewaard gebleven stukken niet voor, zodat het aannemelijk is dat deze en mogelijk
andere documenten van Thibaut zijn verwijderd.
De inhoud van de ijzeren kist is door vererving grotendeels in het Huisarchief
Anhalt terechtgekomen15. Behalve de brieven van Thibaut zijn daar vele andere
stukken uit de regeringsperiode van Willem II te vinden. Hoewel het interessant
materiaal is, zoekt men ook hier tevergeefs naar nadere informatie over de verdere
voornemens van de jeugdige stadhouder. Evenmin zijn de brieven van Heilersich
aan Thibaut bewaard gebleven. Onder de van Willem II afkomstige archivalia zijn
geen minuten van verzonden brieven aanwezig en een archief van Hendrick Thibaut
is niet overgeleverd.
De meeste van de hier gepubliceerde brieven berusten in het Koninklijk Huisarchief.
Van de brieven in het Huisarchief Anhalt zijn in de vorige eeuw afschriften
vervaardigd ten behoeve van het Koninklijk Huisarchief16. Voor deze uitgave is
uiteraard gebruik gemaakt van de originele documenten. Ik ben het Koninklijk
Huisarchief en het Staatsarchiv Magdeburg erkentelijk voor de verleende
medewerking en de toestemming om het materiaal in deze reeks uit te geven.
Bij de uitgave van de teksten is de kritische methode gehanteerd. Het eigene van
de schrijfwijze van Thibaut is daarbij zoveel mogelijk intact gelaten. Aangezien
Thibaut geen principieel onderscheid maakte tussen y en ij zijn deze letters

13
14
15

16

Van Aitzema, Historie of verhael van saken van staet en oorlogh, X, 45-47.
PRO, SP, inv. nr. 84/167, f. 117 r-v, Bampfield aan Bennet, voorjaar 1663.
Herzoglich Anhaltisches Haus- und Staatsarchiv (HAHS) in het Historisches Staatsarchiv
Oranienbaum, dat ten tijde van het raadplegen van het materiaal ressorteerde onder het
Staatsarchiv Magdeburg.
In het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage berusten onder de signatuur A15/ XI/ C-7 de
brieven 1 t/m 11, 14, 20 en 22. In het Staatsarchiv Oranienbaum, Herzoglich Anhaltisches
Haus- und Staatsarchiv (HAHS), Abteilung Dessau, berusten onder signatuur A 7b nr. 122
de brieven 12, 13, 15 t/m 19, 21 en 23.
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uniform als ij weergegeven, behalve in eigennamen, wanneer daar de y gebruikelijk
was. Omdat de aanhef en de ondertekening met hun rijkelijke betuigingen van
onderdanigheid en dienstbetoon in dit geval geen loze plichtplegingen waren, zijn
zij niet weggelaten.

Nederlandse historische bronnen 10

44

II Brieven
1
Thibaut en Stavenisse aan Heilersich
Middelburg, 11 mei 1648
Mijn Heer, Ingevolge van den last van Sijne Hoocheijt ons bij Uedele aengenaemen
van den 9en deser op huijden toegecomen1, bij ons serieuselijck overwogen sijnde,
off het geraden is, dat Sijne Hoocheijt sich soude laeten disponeren, eene reijse
herwaerts aen te nemen, omme mijne heeren de Staten van Zeelant, op het bewuste
subject2 tot eenparicheijt te disponeren, dunckt ons onder genadige correctie van
Sijne Hoocheijt dat al is het soo, (dat als men naer soo veel aengewende devoiren
niet verder soude connen comen) dat men de saecken alhier in dese provincie daer
naer toe soude connen dirigeren, dat men op Sijn Hoocheijts compste ende interpositie,
de genomen conclusie op de ratificatie van het tractaet van vrede, met hetgeen daer
van dependeert, ende op gevolcht is, soude comen te acquiesceren ende laeten gaen,
onder verclaringe van onschuldich te willen sijn, van alle onheijlen, die uijt de
gemoveerde grieven den staedt int generael, ende particulier soude mogen overcomen,
ende dat men daer op de publicatie van het voorss. tractaet oock alhier soude connen
laeten geschieden3.
Dat echter, aengesien de gemelte heeren Staten tot noch toe, door soo
welgefondeerde redenen en insichten, sich beswaert hebben gevonden, op de voorss.
ratificatie, hun met de andere provincien te conformeren, ende dat Haer Edel Mogende
daer toe oock niet hebben connen bewogen worden door de aensienlijcke deputatie,
bij Haer Hoog Mogende herwaerts affgesonden4; dat Haer Edel Mogende niet wel
met fatsoen ende reputatie, van alle hunne sustenuen, soo plotselijck, soude connen
affwijcken, ten sij Haer Edel Mogende eenich naerder contentement werde gegeven,
sonder dese provincie, ende de regenten van dien tegens de Generaliteijt te clemmen,
ende de ongunste van de selve te procureren5. Ende dat daeromme wij, onder correctie
als boven, bedenckelijck vinden dat Sijne

1
2
3

4

5

De aan Thibaut gerichte correspondentie is, zoals in de inleiding reeds vermeld, niet bewaard
gebleven.
‘Bewuste subject’: de ratificatie en afkondiging van de Vrede van Munster.
Het betreft hier de onenigheid over het sluiten van de Vrede van Munster. Zeeland wilde het
vredesverdrag alleen ratificeren met goedvinden van Frankrijk en had daarom geweigerd op
4 april 1648 in de Staten-Generaal tot ratificatie te concluderen, waarop Holland de presidiale
stoel had bezet en bij overstemming tot ratificatie had geconcludeerd. Dit feit had grote woede
gewekt bij de Staten van Zeeland, die vooralsnog weigerden met de ratificatie in te stemmen
en het verdrag te publiceren.
Om Zeeland te vermurwen, hadden de Staten-Generaal het oude beproefde middel van de
bezending toegepast. De delegatie, bestaande uit vooraanstaande afgevaardigden van de zes
provincies, had evenwel geen succes. Notulen Zeeland, 28 april 1648.
‘Tegens ... te clemmen’ te vereenzelvigen met de Generaliteit; ‘ongunsten ... te procureren’:
bij de bevolking afkeer van de regenten veroorzaken.
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Hoocheijt sich voor als noch, in desen soude laeten engageren, voor ende aleer, aen
d'eene sijde, bij de Spaense te wege sij gebracht, dat de demolitie van de forten ende
het Sas ontrent Sluijs, achtervolgens het gesustineerde van dese provincie absolutelijck
sij bedongen ende vastgestelt6; ende dat aende andere sijde, de andere provincien
werden gedisponeert, omme aen de Croone van Vranckrijck, over het sluijten van
het affsonderlijck tractaet van vrede, te geven, alle mogelijck ende redelijck
contentement; het sij dat de Ligue guarantie in haer geheel ende vigeur werde
gehouden7, ofte ijets anders bedacht, waer door de vruntschap ende goede
correspondentie met de hooggemelte Croone ten dienste van desen staet, mach werden
geconsidereert, waer toe machschien, door de compste van den heer d'Estrades uijt
Vranckrijck, naerder openinge ende aenleijdinge sal werden gegeven8.
Alle welcke, ingevalle alsoo conde worden gecompasseert9 ende uijtgewrocht,
soude de compste van Sijne Hoocheijt herwaerts, ende desselfs hoochwijse entremise,
tot inestimablen dienst van de staet, ende tot onsterffelijck eere, respect ende danck
van Sijn Hoocheijt comen uijt te vallen, ons niet te min gedragende aen het gene,
Sijne Hoocheijt in desen, naer sijne hoochwijse wijsheijt, anders soude mogen comen
goet te vinden, waer van wij versoecken gedienstelijck, opt spoedichtste over dach
ende nacht verwitticht te worden, omme te weten, waer naer ons te reguleren, in de
aenstaende vergaderinge van de Staten, die niet lange can worden gediffereert.
Ende vertrouwende hier mede Sijne Hoocheijts genadige intentie, ende den
inhouden van Uedele missive voldaen te hebben, sullen Godt Almachtich bidden
Sijn E. Hoocheijts Furstelijcken persoon lange jaeren te conserveren in goede
gesontheijt ende voorspoet ten dienste van ons lieve vaderlant ende sullen voorts
naer ons gedienstige gebiedenisse blijven, Mijn Heer, Uedele seer dienstwillige
dienaers, Cornelis Stavenisse10, Henrick Thibaut, 1648.

6
7

8
9
10

Zeeland had ook de ontmanteling van de forten bij Sas van Gent en Sluis geëist.
In 1644 was met Frankrijk een ‘Ligue Guarantie’ gesloten, waarin was overeengekomen dat
de Republiek en Frankrijk slechts gezamenlijk vrede zouden sluiten. Toen in 1647 bleek,
dat Frankrijk nog geen vrede wenste, hadden de Staten-Generaal besloten dit verdrag slechts
na te komen voor zover Frankrijk niet zou ‘tergiverseren’ opzettelijk de vrede tegenwerken.
Zeeland had een intensief handelsverkeer met Frankrijk en daardoor groot belang bij een
goede verstandhouding met dit land.
‘Gecompasseert’: zorgvuldig de richting uitgezet.
Raadpensionaris van Zeeland 1642-1649; hier medeondertekenaar als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de prins als Eerste Edele.
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2
Thibaut en Stavenisse aan Heilersich
Middelburg, 23 mei 1648
Mijn Heer, Tot antwoorde op Uedele aengenaeme van de 22en deser, sal Sijn Hoocheijt
genadich gelieven te verstaen, dat de heeren Staten van Zeelant nootwendich sullen
moeten worden beschreven, vermits Haer Ed. Mo. op hun laeste scheijden hebben
geresolveert dat sulx soude worden gedaen, soo wanneer men soude verstaen, wat
reflexie bij de andere provincien soude worden genomen, op de antwoorde aen Haer
Hoog Mogende gedeputeerde alhier geweest hebbende, gegeven, omme alsdan gedaen
te worden, het gene men ten meesten dienste van den lande, soude bevinden te
behooren, behalven dat de heeren Gecommitteerde Raden niet souden connen ledich
staen, hebbende ontfangen Haer Hoog Mogende brieven, dienende tot publicatie van
het tractaet van de vrede, cessatie van hostiliteijten ende houden van een bededach,
al het selfde ter deliberatie van de welgemelte heeren Staten te brengen, in vougen
dat onder genadige correctie van Sijn Hoocheijt als nu alleenlijck in consideratie is
comende, waer naer toe men het stuck, naer de tegenwoordige constitutie van tijt
ende saecken, sal connen ende behooren te dirigeren, waer op wij voor groote eere
souden houden, ingevalle wij Sijn Hoocheijts hoogwijs advijs ende intentie conden
verstaen.
Ons bedunckens, aengesien de provincie van Zeelant over haer welgefondeerde
grieven geen het minste contentement wert gedaen, soo can men, sonder disreputatie
ende sich selven int ongelijck te stellen, niet wel afwijcken van voorgaende sustenuen,
ende het tractaet simpelijck ratificeren, maer dient men de andere provincien bij
schriftelijcke deductie nochmaels te gemoete te voeren, de redenen ende motiven,
die d'heeren Staten van Zeelant hebben gemoveert singulier te blijven ende voorts
sich soo veel verder te eslargeren (alsoo de intentie noijt is geweest, gelijck Sijn
Hoocheijt bekent is, sich van de unie te separeren ofte eenige scheuringe onder de
provincien te maken11) dat men alles sal aensien, ende laeten passeren, met verclaringe
nochtans, dat men onschuldich wil sijn van alle swaricheden ende onheijlen, die in
tijden ende wijlen uijt de gemoveerde grieven ende swaricheden, den staet int generael,
ende dese provincie int particulier souden mogen overcomen, welke onse consideratien
wij Sijne Hoocheijt ootmoedelijck versoecken te willen ponderen ende ons van des
selfs goede intentie opt spoedichst te verwittigen, waer op wachtende sullen blijven,
Mijn Heer, Uedelheijts ootmoedige ende dienstbaere dienaeren, Cornelis Stavenisse,
Henrick Thibaut, 1648.

11

Zeeland had in een reactie op het besluit tot ratificatie met zoveel woorden gedreigd zich
van de unie af te scheiden.
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3
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 14 december 1648
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Ingevolge van Uw Hoocheijts
last, mij tot Nemmegen aenbevolen, hebbe ick van tijt tot tijt met ijver getracht te
vernemen, wat personen bequaemst souden wesen, om gebruijckt te mogen worden
in de aenstaende magistratuijre12 binnen de stadt van der Vere. Ende de saeck sulx
beleijt dat Uw Hoocheijt sal gepresenteert worden een nominatie sulx als men die
ten dienste van Uw Hoocheijt soude connen desireren, uijtgenomen dat de couragie
van den heer bailljouw13 heeft gemanqueert den burgemeester Campe14 te preteriëren,
sulx als andere geerne gesien hadden, om daer door Uwe Hoocheijt volcomentlijck
te decken, ende te ontheffen van vele importune sollicitatiën, die wij wel voorsien
dat opgenomen sullen worden om des voorss. burgemeesters continuatie te procureren;
tis seker dat men Uw Hoocheijt sal soecken te persuaderen, dat het sal wesen tegens
de oude practique, indien de voorss. burgemeester wort voorbij gegaen. Doch de
vrije keus aen Uw Hoocheijt buijten dispuijt sijnde, connen dese persuasiven nergens
anders toe dienen, als om Uw Hoocheijt te besnoeijen, ende vast te crijgen aen zeelen,
die sulcke luijden in handen hebben, die (onder genadige correctie) mijns oordeels
Uw Hoocheijts gesach soecken te verkleijnen, ende self meesters vant stuck te wesen.
In dit nevensgaende billjet hebbe ick gestelt de jegenwoordich regerende magistraet,
de nu gedane nominatie, ende ten laesten een project van electie, twelck ick in alle
onderdanicheijt, ende onder genadige correctie Uw Hoocheijt presentere, sincerelijck
ende oprechtelijck verclarende int selve geen ander oochmerck gehadt te hebben als
den meesten ende eenigen dienst van Uwe Hoocheijt. D'heer bailljuw heeft mij de
eer gedaen van secretelijck te communiceren tgene hij raetsaem vont Uw Hoocheijt
voor te dragen; ende hebbe tselve conform gevonden mijn project, uijtgesondert dat
het mijne inhout onder de schepenen den persoon van mr. Johannes van Straseel15
ende dat van den heer bailljouw den persoon van Jacob de Hase16. Ick sal de
vrijmoedicheijt nemen met permissie van Uw Hoocheijt te representeren de redenen
die d'heer bailljouw hebben gemoveert om den voorss. De Hase Uw Hoocheijt te
presenteren: dewelcke sijn dat vooreerst den

12

13
14
15
16

‘Magistratuijre’: magistraatsverkiezing. In Veere was een college van 24 voor het leven
benoemde raden. Dit deed een voordracht voor de benoeming van burgemeesters en
schepenen, waaruit de prins van Oranje een keuze maakte. De gegevens over de in deze brief
voorkomende magistraatspersonen zijn, voor zover geen andere verwijzing wordt gegeven,
ontleend aan: Ermerins, Eenige Zeeuwsche oudheden, 3e stuk.
Johan de Mauregnault, baljuw van Veere 1639-1650.
Jacob Campe, lid van de magistraat 1635-1655.
Raad sinds 1646, overleden in 1665.
Jacob de Hase, lid van de magistraat van Veere 1641-1669. In 1654 namens Veere benoemd
tot auditeur in de Rekenkamer van Zeeland.
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voorss. De Hase sich heeft laeten afftrecken van de burgemeester Velters17, sijn
schoonvader, correspondent van den burgemeester Campe ende die van sijnen
aenhangh ende maximen, immers18 voor dese tijt; ende daerover behoort recompense
te ontfangen; ten anderen om dat hij geapparenteert is met heeren tot Vlissingen in
de magistraet sijnde, die oock haer allenthalven genegen thoonen tot den dienst van
Uw Hoocheijt, waer bij compt dat hij is een out collegiant19, die noijt het geluck
gehadt heeft schepen te connen worden.
Aen d'ander zijde, hebbe ick mij laeten informeren dat het best waere den voorss.
De Haese voor dees tijt te preteriëren, eerst om dat hij wat necessiteux sijnde,
lichtelijck door sijn schoonvader Velters, die van middelen is, door dreijgementen
van verlies van beneficie, en geduijrige importuniteijt van sijn huijsvrouw, deser
voorss. Velters dochter, sal connen worden affgetrocken; ten anderen om dat hij
groote devoiren doende om te mogen becomen het burgemeesterampt (waer toe soo
wel d'heer bailljouw, als die mij instrueren, oordelen, onder eerbiedig correctie van
Uw Hoocheijt Gillis Goverts20 ten dienste van Uw Hoocheijt bequamer te sijn) ende
tselve niet obtinerende, door den voorss. sijnen schoonvader ende des selfs vrunden,
sal connen aengehist worden, om tselve te resenteren, waer toe hij dan meer occasie
sal hebben, schepen sijnde, als alleenlijck raetsman blijvende. Dit sijn sommierlijck
de redenen aen d'een ende d'ander zijde. Ende alsoo de heer bailljuw met die ick
gesproken hebbe in alle andere personen eens is, soo sal daer aen weijnich gelegen
sijn wie van beijden Uw Hoocheijt sal believen te favoriseren, alhoewel ick (onder
reverentie) oordeele best ende sekerst waere, den voorss. De Hase ditmael te
excuseren, alsoo alles met meerder gerustheijt ende minder vreese met Straseel ten
dienste van Uw Hoocheijt als anders sal uijtgewrocht worden.
Ick wenste van gantsch mijn hert Uw Hoocheijt eenigen anderen dienst te mogen
doen van meerder importantie als desen, biddende onderentussen seer demoedelijck
dat Uwe Hoocheijt gelieve te gelooven, dat niemant in de werelt meer verlangt om
occasie te mogen becomen door dewelke ick mocht thoonen hoe seer ick ben, gelijck
oock tot den laesten oogenblick van mijn leven sal blijven, Doorluchtich
Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Uwe Hoocheijts gants oijtmoedigen,
onderdanigen ende gehoorsaemen dienaer, Henrick Thibaut, 1648.

17

18
19
20

Adriaan Velters, lid van de magistraat van Veere 1617-1649. Zijn dochter Catharina was
gehuwd met Jacob de Hase. Zie de genealogie Velters in Van der Bijl, Idee en interest, bijlage
VIII.
‘Immers’: in elk geval.
‘Collegiant’: lid van het college van 24 voor het leven benoemde raden.
Raad sinds 1641, overleden in 1658.
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[Biljet:]
Oude magistraet
Burgemeesters:
Adriaen Velters
mr. Jacob Campe
Schepenen
Cornelis Danckaerts21
Christoffel Beerents22
Cornelis Hubrechtsen23
Jacob Arnoutsen Boone24
mr. Johannes Apollonij25
Gillis Govaerts
Abraham de Vos26
Jan Christiaensse27
Johannes Kien Jacobsen28
Nominatie voor tjaer 1649
Burgemeesters
mr. Jacob Campe
Cornelis Hubrechtsen
Gillis Govaerts
Jacob de Hase
Schepenen
Adriaen Velters
Christoffel Berentsen
Jacob Arnoutsen Boone
Pieter Davitsen Neeff29
Jan Christiaensse
Johannes Hoets30
Johannes Kien Janssen31
Adriaen Heijssens32
Johannes Kien Jacobsen
Abraham de Vos
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Raad sinds 1637, overleden in 1653.
Raad sinds 1606, overleden in 1653.
Raad sinds 1623, overleden in 1653.
Raad sinds 1626, overleden in 1661.
Raad sinds 1634, overleden in 1650.
Raad sinds 1636, overleden in 1663.
Raad sinds 1637, overleden in 1657.
Raad sinds 1644, overleden in 1670.
Raad sinds 1623, overleden in 1657.
Raad sinds 1637, overleden in 1652.
Raad sinds 1644, overleden in 1651.
Raad sinds 1642, overleden in 1664.
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Cornelis de Roo33
Adriaen Karreman34
Isaacq Meertens35
mr. Jan Strazeel36
Andries van de Wiele37
Daniel Tijssen38
Project van magistraet pro anno 1649
Burgemeesters
Cornelis Hubrechtsen
Gillis Govaerts
Schepenen
Christoffel Beerensen
Jacob Arnoutsen Boone
Pieter Davidsen Neeff
Abraham de Vos
Jan Christiaenssen
Adriaen Heijssens
Johannes Kien Jacobsen
mr. Jan Strazeel
Johannes Kien Janssen

33
34
35
36
37
38

Raad sinds 1637, overleden in 1657.
Raad sinds 1637, overleden in 1670.
Raad sinds 1644, overleden in 1665.
Raad sinds 1646, overleden in 1665.
Raad sinds 1647, overleden in 1678.
Commies-stapelier te Veere 1637-1647.
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4
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 25 februari 1649
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Tgeen ick in de werelt hoochts
achte is in voorvallende saecken te mogen verstaen, de goede meeninge van Uwe
Hoocheijt gelijck ick dan oock altijts gebeden hebbe door de minste letter Uwe
Hoocheijts genadig intentie te mogen vernemen. Siende nu, dat het Uwe Hoocheijt
genadichlijck gelieft heeft mij dese gunst te bethoonen door Uwe Hoocheijts missive
van den 22 deser ongeluckiger maent39, hebbe met correspondentie van den heer
pentionaris Stavenisse de saecken daer henen gestiert, dat de nominatie van de
militaire charges, van de plaetsen die eenigen tijt gevaceert hebben, ongetwijffelt sal
worden gedaen, gelijck wij dan mede sullen besorgen dat volgens Uwe Hoocheijts
genadich goetvinden, den vice-admirael Jan Evertsen sal werden genomineert,
wenschende van gantscher herten om veel occasie te mogen hebben om mijner ijver
tot Uwe Hoocheijts dienst te mogen thoonen.
Ick en can niet naerlaten selfs met tranen aen Uwe Hoocheijt te verclaren, mijne
hertgrondige droeffheijt, over de moort aen Sijne Majesteijt van Engelant door sijne
verduijvelde onderdanen begaen ende met eenen Godt Almachtich te bidden, dat het
hem gelieve Uwe Hoocheijt dit hooggaende verlies met hondert duijsent andere
segenen te recompenseren ende Uwe Hoocheijt te laeten sien een rechtveerdige
straffe over dese barbaren, die van nu aen een vervloekinge sijn van alle ingesetene
van onse provincie ende specialijck van onse stadt40. Ick bidde Godt Almachtich uijt
gront van mijn hert dat het hem gelieve Uwe Hoocheijt te sparen in een langduijrig
prosperiteijt ende gesontheijt ende te segenen met een gesegende ende gewenste
posteriteijt, ende blijve tot den laetsten oogenblick van mijn leven, Doorluchtich
Hoochgeboren Furst, Genadig Heer, Uwe Hoocheijts onderdanichsten, oitmoedichsten
ende verplichsten dienaer Henrick Thibaut, 1649.

5
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 28 april 1649
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Soo haest mij Uwe Hoocheijts
goedertieren welgevallen is genotificeert geworden, door de missive van den heere
Heijlersich, hebbe ick volgens mijne schuldige plicht met allen ijver

39
40

Op 30 januari 1649 vond de onthoofding van Karel I plaats.
Karel I was de calvinisten in de Republiek niet sympathiek geweest, maar deze terechtstelling
van een vorst vervulde hen met grote afschuw en bracht een ommekeer in de publieke opinie
over Cromwell teweeg. Vgl. Grosheide, Cromwell naar het oordeel van zijn Nederlandse
tijdgenoten.
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ende grootste secretesse getracht te voldoen den last, die het Uwe Hoocheijt gelieft
heeft, mij genadichlijck te geven; Uwe Hoocheijt versekerende dat ick daer inne
gehandelt hebbe, siende alleenlijck op den dienst van Uwe Hoocheijt ende bij gevolch
die van Uwe Hoocheijts stadt41.
Ick en twijffele niet off d'heer bailljouw Cauw42, sal Uwe Hoocheijt berichten in
alle oprechticheijt, doch naer ick uijt sijn Edele hebbe verstaen, soo liepen sijne
gedachten noch op eenige persoonen, die soo veel niet conde vertrouwt worden, als
wel gewenst wierde. Ick moet oock bekennen dat de stoffe hier soo abondant niet en
is, dat ick Uwe Hoocheijt soude connen voordragen personen die hooft voor hooft
soodanige sijn souden, die Uwe Hoocheijts dienst naer mijn herten wensch souden
betrachten; doch andere te nemen, voorgestelt uijt de gemeente, waere Uwe Hoocheijt
wederom ondanck te procureren, die mijns oordeels, in dese conjuncture van tijt,
allenthalven van Uwen Hoocheijt moet geschoven worden, op de schouders van die
gene die Uwe Hoocheijt cracht ende vigeur heeft gelieven te geven, om selfs de
saecken, al ist met ondanck, te connen stellen in soodanigen stant, dat Uwe Hoocheijt
naermaels abondante stoffe hebbe van personen, gereet sijnde om haer leven te stellen
voor den dienst van Uwe Hoocheijt.
Ick soude (onder genadige correctie van Uwe Hoocheijt) oordelen, dat Uwe
Hoocheijts stadt dit jaer wel soude wesen gedient, als Uwe Hoocheijt geliefde te
eligeren d'heer Adriaen van Hecke43 eerste, Johan Gijselingh44 tot tweede burgemeester.
Tot schepenen mr. Jacob Schot45, Nicolaes Honich46, Jacob Kien47, Quirijn Willemss.48,
Jacob Schoor49, Cornelis Lampsens50, Joos de Moor51, Joris Bagneman52, en Anthonij
Copal53. Ick geloove dat bij den heer bailljouw Uwe Hoocheijt niet sullen worden
gepresenteert mr. Jacob Schot54, nochte Jacob Kien, door dien sij selfs beijde
versoecken te mogen geworden gepreterieert, doch de

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Zoals uit het vervolg blijkt, betrof het een verzoek tot advies over de magistraatsbestelling
te Vlissingen. Evenals te Veere waren er te Vlissingen 24 voor het leven gekozen raden, die
de voordracht voor burgemeesters en schepenen opmaakten, waaruit de prins van Oranje
zijn keuze maakte. De gegevens over de in deze brief genoemde magistraatspersonen zijn
ontleend aan: Te Water, Plegtige inhuldiging van Zijne Doorluchtigste Hoogheid Willem
den Vijfden.
Bonifacius Cau, baljuw van Vlissingen 1626-1661.
Raad sinds 1638, overleden in 1663.
Raad sinds 1642, overleden in 1653.
Raad sinds 1622, overleden in 1650.
Raad sinds 1627, in 1633 benoemd tot auditeur in de Rekenkamer van Zeeland namens
Vlissingen, overleden in 1655.
Raad sinds 1625, overleden in 1657.
Raad sinds 1640, overleden in 1652.
Raad sinds 1640, overleden in 1662.
Raad sinds 1621, in 1654 door de Staten van Zeeland afgevaardigd als gedeputeerde bij de
Staten-Generaal, overleden in 1664.
Raad sinds 1633, overleden in 1667.
Raad sinds 1626, overleden in 1652. De naam wordt ook wel geschreven Baqueman of
Bachman.
Raad sinds 1633, in 1666 tot pensionaris aangesteld, overleden in 1672.
Raad sinds 1622, overleden in 1650.
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personen die in hunne plaets Uwe Hoocheijt moeten worden voorgestelt, sijn van
die slach niet, daer Uwe Hoocheijt soude vast op mogen gaen, sulx te sekerst sal sijn
dese twee tot desen dienst te animeren, met belofte van hun het toecomende jaer te
laeten rusten, als wanneer Uwe Hoocheijt meerder keur sal hebben; dit is Doorluchtige
Furst, tgene Uwe Hoocheijt, volgens Uwe Hoocheijts goedertieren goetvinden hebbe
connen seggen, Uwe Hoocheijt versekerende, hier in gegaen te hebben, siende alleen
op den dienst van Uwe Hoocheijt, ende op den dienst van Uwe Hoocheijts stadt
Vlissingen, die, gelijck die van der Vere, onder de hant van Uwe Hoocheijt gesteunt
wordende, sal connen met meer vigeur uijtwercken den dienst van Uwe Hoocheijt
ende consequentelijck van de provincie.
Ick sal eijndigende Godt Almachtich bidden, dat het hem gelieve Uwe Hoocheijt
te bewaren in langduijrige gesontheijt ende des selfs goede regeringe meer gewenste
segen van den hemel becomen, ende in alle onderdanicheijt bidden dat Uwe Hoocheijt
gelieve te gelooven dat ick waerlijck ben, ende altijts sal blijven, Doorluchtich
Hoochgeboren Furst, Genadige Heere, Uwe Hoocheijts alderonderdanichste,
oitmoedichste ende verplichtste dienaer Henrick Thibaut, 1649.

6
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 3 mei 1649
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Ick en weet de genadige gunst
ende singulier gratie die het Uwe Hoocheijt mij gelieft te bethonen, int begeeren van
mijn geringh oordeel, over de personen te emploijeren in de magistraten van de steden
van Zeelant, nergens beter mede te recompenseren, als met in alle oprechticheijt ende
sinceriteijt, sonder aensien van eenige personen, Uwe Hoocheijt sulx te adviseren,
als den dienst van Uwe Hoocheijt ten hoogsten is vereijssende; Uwe Hoocheijt opt
alderonderdanichst biddende te geloven, dat mijnen ijver ende singuliere drift, tot
den luijster ende respect van Uwe Hoocheijt specialijck in dese provincie, niet als
met mijn leven ophouden ende eijndigen sal.
Ick hadde vastelijck vertrouwt dat het binnen de stadt Tholen nu was in ruste ende
dat alle personen daer nu in de regeringe sijnde niet anders souden hebben getracht,
als uijt te wercken, tgene tot luijster van Uwe Hoocheijt tot teeken van danckbaerheijt,
welvaren van de provincie ende haren stadt, soude mogen strecken. Sulx soude oock
ongetwijffelt gevolcht hebben, indien de heere van Thienhoven55, steunende op sekere
pretense acte ad vitam ter bedieninge van't Gecommitteerde Raetschap neffens sijnen
broeder den bailjouw van Tholen56,

55

56

Hiëronymus van Tuyl van Serooskerke, heer van Tienhoven en Stavenisse, Gecommitteerde
Raad namens Tholen 1639-1656. Hij werd in 1656 ‘gerevoceerd’, ondanks zijn aanstelling
ad vitam. Nagtglas, Levensberichten, II, 793.
Pieter van Tuyl van Serooskerke, heer van Maelstede, geboren 1607, overleden 1658, baljuw
van Tholen 1639-1653. Nagtglas, Levensberichten, II, 793.
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t'samen in ruste sijnde door de sorge van de magistraet, niet hadden begonnen te
ontroeren tot nadeel van Uwe Hoocheijt ende de stadt de humeuren van de regeerders
van de stadt, die waerlijck het geheele voorleden jaer niet hebben gedaen, als tgene
Uwe Hoocheijt ende de provincie, mitsgaders de partije die het Uwe Hoocheijt gelieft
heeft cracht te geven, nut ende oirbaer was.
Het is seker dat het nootsakelijck is, dat Uwe Hoocheijt in de respective steden,
ijemant van de regeerders het meeste credit ende macht toebrenge, om te connen
versekert sijn, dat Uwe Hoocheijts loffelijcke maximes connen gesecondeert ende
uijtgewrocht worden, twelck als warachtich geposeert sijnde, alles geconsidereert
moet worden, off niet ten hoochsten dienstich is voor Uwe Hoocheijt dat het sulcke
personen sijn, die geen support, cracht noch auctoriteijt en hebben, als die sij
becoomen door Uwe Hoocheijts singuliere gunst ende faveur, ende die oock vast
sijn aen soodanige persoonen, die beproefde dienaeren ende geaffectioneerde sijn
van den dienst, ende credit van Uwe Hoocheijt.
Binnen de stadt Tholen sijn nu in effecte twee personen, die soo verre considerabel
sijn, dat het schijnt, dat Uwe Hoocheijt tussen die beijde sal dienen keuse te stellen:
naementlijck den heer van Thienhoven met sijnen broeder ende den heer
burgermeester Vrijbergen57. Ick sal (onder de genadige correctie van Uwe Hoocheijt
ende alleene steunende opde goedertierene vrijheijt, die Uwe Hoocheijt gelieft heeft
mij in dit werck te octroijeren) eenige weijnige redenen stellen waer door, soo ick
geloove, Uwe Hoocheijt te sullen bewogen worden, den gemelten Vrijbergen Uwe
Hoocheijts gunstich faveur te continueren.
Voor eerst soo is seker dat den voorss. Vrijbergen ende alle de sijne geen support,
geen macht, noch steunsel hebben, als op de gunst van Uwe Hoocheijt gebouwt; ten
anderen is oock notoir dat sij sijn, ende haere beste vrunden, goede patriotten, vianden
van papisten, van remonstranten, ende van die factieuse quanten, die ons lant ende
mijn heere prince Maurits hooger ende saliger gedachtenisse, getroubleert ende te
ondermijnen getracht hebben; ten derden is considerabel dat den voorss. Vrijbergen
ende de sijne, voor haere diensten met weijnich te contenteren sijn, ende sulx Uwe
Hoocheijt geimportuneert58 wordende, deselve met cleenicheden sal connen
contenteren; ten laesten (om Uwe Hoocheijt niet langh te importuneren) is
considerabel, dat desen heer noijt ergens in getrampeert heeft59, tgene ginck tegens
den dienst ofte goetvinden van Uwe Hoocheijt ofte desselfs heeren predecesseurs.
Aen d'ander sijde sal Uwe Hoocheijt sien, dat de heer van Thienhoven ende de
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Marinus van Vrijberghe, schepen en burgemeester van Tholen 1616-1651, overleden in 1652.
In deze jaren hadden vele leden van de familie Van Vrijberghe zitting in de magistraat van
Tholen. De gegevens over de familie Van Vrijberghe zijn ontleend aan de genealogie Van
Vrijberghe in Adelsarchief 1901, 241-247. Omwille van de overzichtelijkheid geven we voor
de in de correspondentie genoemde generaties een genealogische tabel in bijlage II.
‘Geimportuneert’: gehinderd, namelijk door een afwijkend standpunt.
‘Getrampeert heeft’ betrokken is geweest bij.
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sijnen steunen op haere extractie60, machtige vrunden ende middelen, die sij
onderwijlen al gebruijckt hebben om haere desseijnen voors te setten, meestendeel
gestreckt hebbende om troublen te veroorsaecken, gelijck dan oock des selfs overleden
vader61, welckers successeur desen heer is in charge, noijt als in krakeel ende onlust,
ende wel meest met de representerende der Edele, geleeft heeft, meenende oock,
ende imaginerende dese heeren haer selven, dat alle tgene hun soo van Uwe Hoocheijt
als van de regieringe wort toegebracht maer en is tgene men aen haere extraxie
schuldich is, ende derhalven noch altijts meer pretenderen connen.
Ten anderen sijn sij vast geweest ende haere voorsaten, aen luijden die bittere,
gespagjoliseerde papisten sijn geweest, aen welkers wille het niet ontbroken heeft,
dat ons lant tot proije van de Spaengaerts geworden is, het maechschap verbint haer
al noch aen sulcke; immers siet men deser heeren meest correspondentie met de
heeren van der Goes, ende onder die met de heeren Van der Nisse, van welcke geen
doen professie van de religie62, als alleen die gecommitteert is ter vergaderinge van
de heeren Staten-Generael63, apparantelijck door dwangh van de gemaeckte instructie
ofte per maxime d'estat, ende die in de vergaderinge van de Staten van Zeelant dapper
Hollants spreken64.
Ten derden can Uwe Hoocheijt oock sien, dat dese luijden niet licht te contenteren
sijn, dewijle sij, niet tegenstaende den eenen Gecommitteerde Raet ende den anderen
bailljouw is, echter om meer te obtineren de ruste getroubleert hebben in die stadt
ende van nieuws getracht hebben Uwe Hoocheijt moeijte aldaer te veroorsaeken.
Ten laesten is considerabel, dat deser heeren vader anno 1615 effen als de troublen
ende facties sterck int groeijen waeren, met sijne vrinden, ende onder die oock de
vader van Philibert van Borsselen65, die sij nu neffens d'heer Vermuy-
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Afkomst. De familie Van Tuyl van Serooskerke was reeds in de middeleeuwen een belangrijke
adellijke familie in Zeeland, waarvan vele leden grafelijke functies bekleedden. Aan het
begin van de tachtigjarige oorlog koos de familie dan ook aanvankelijk de zijde van de koning
van Spanje, evenals vele andere Zeeuwse edelen. Deze oude adel bleef tijdens de oorlog
verdacht, zoals ook uit deze brief blijkt.
Philibert van Tuyl van Serooskerke, in 1626 benoemd tot Gecommitteerde Raad namens
Tholen, overleden in 1639. Nagtglas, Levensberichten, II, 793.
In de magistraat van Goes wist een aantal katholieke families zich nog tot in de zeventiende
eeuw te handhaven, onder meer de families Van der Nisse en Van Watervliet, onder wier
protectie als ambachtsheren op het platteland van Zuid-Beveland ook schuilkerken werden
gesticht. Zij woonden te Goes wel de kerkdiensten bij, maar namen geen deel aan het
avondmaal. De predikanten klaagden herhaaldelijk hierover bij de classis Zuid-Beveland,
maar zonder resultaat.
Gerard van der Nisse, lid van de magistraat van Goes, in 1647 namens Zeeland afgevaardigd
als gedeputeerde bij de Staten-Generaal, in 1661 benoemd tot Gecommitteerde Raad namens
Goes, overleden in 1669.
Dat wil zeggen standpunten van de provincie Holland ondersteunen.
Philibert van Borssele, burgemeester van Tholen, in 1625 benoemd tot rentmeester beoosten
Schelde, overleden in 1627. Nagtglas, Levensberichten, I, 63.
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den66 (tot des selfs grooste ombragie, soo door des selfs schrijven gesien hebbe) als
borgermeester Uwe Hoocheijt voorstellen, getracht heeft mijne heere prince Maurits,
Uwe Hoocheijts predecesseur uijt den stoel van de Edele te lichten, ende sijn selven
daer inne te planten, ten minsten met den hooch gedachten prince dien staet te
repartiëren, hebbende daer toe aen sijn sijde (requeste ten fijne voorss. aen de Staten
van de provincie gepresenteert hebbende) gecregen de stadt Middelburg, Goes ende
Tholen67; off nu dese heeren, tgene bij de vader niet is connen voltrocken worden,
niet wederom in tijt ende wijlen souden trachten op de baen te brengen is onseker,
immers weet ick, als voren aengeroert hebbe, dat sij van nu aen niemant soo
carpesseren als de regenten van de stadt Goes, die haere regeringe op haer selven
hebben, sonder dat Uwe Hoocheijt in de selve eenige dispositie heeft, ende derhalven
alderlichts soude connen worden gebruijckt om haere desseinen te seconderen, gelijck
dan deselve stadt, oock in die tijt haer vaders meeste steunsel is geweest, ende door
des selfs secretaris mr. Boudewijn de Witte68 den pentionaris Beaumont69 ende den
burgermeester Vett70 van Middelburg oock tot haer support getrocken is.
Dese heeren hebben oock haer machtichste vrunden in Hollant, welcke provincie
niet weijnich jalours sijnde, dat Uwe Hoocheijt in dese provincie alleene de Edele
representeert, deselve vrunden altijts sal soecken te dienen van sulcke middelen,
waer door dese heeren gesterckt, ende Uwe Hoocheijts recht verswackt soude worden,
ten minsten om dese provincie (tot des selfs ondienst) oock in dat point met Hollant
gelijck te stellen. Verscheijden andere redenenen sijnder, die ick
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Johan Vermuyden, geboren in 1595 te Tholen. Hij was betrokken bij de inpolderingsprojecten,
die zijn oom Cornelis Vermuyden in opdracht van de Engelse koning Jacobus I ondernam
in Yorkshire. Hij was afwisselend schepen en burgemeester van Tholen in de jaren 1634-1655.
Bedoeld rekest werd op 17 september 1615 door Willem van Cats, Philibert van Tuyl van
Serooskerke, Philibert van Borssele en Nicolaas van Boshuysen uit naam van de ‘Ridderschap
en Edelen van Zeelant’ in de vergadering van de Staten van Zeeland ingediend. In de
vergadering van 9 maart 1616 verzochten zij voorlezing van het ‘tegenberight’ van prins
Maurits, wat gebeurde zonder dat de Staten verder over de inhoud discussieerden. De zaak
werd urgent toen Maurits' vertegenwoordiger als Eerste Edele De Malderee eind 1617 kwam
te overlijden. Op 2 februari 1618 besloten de Staten Maurits als ‘tegenwoordig de principaelste
gequalificeerde Edele’ toe te staan de plaats opnieuw te laten bezetten, onder verwijzing naar
het besluit van 15 maart 1596, waarbij was bepaald dat de waardigheid van Eerste Edele aan
geen huis, plaats, familie of persoon was gebonden, maar aan het Huis van Oranje op grond
van verdienste werd toegekend. Geheel consequent was het besluit van 1618 in feite niet. In
de notulen wordt geen melding gemaakt van afzonderlijke standpunten in deze zaak
ingenomen. In 1624 sloot een deel van de Zeeuwse adel een overeenkomst met Maurits,
waarin werd overeengekomen dat de adel niet langer aanspraak zou maken op de
vertegenwoordiging in de Staten van Zeeland in ruil voor toekenning van ambten, die de
prins als Eerste Edele mocht vergeven. Notulen Zeeland, 17 sept. 1615, 2 febr. 1618. Van
Grijpskerke, 'T Graafschap van Zeeland, 427.
Boudewijn de Witte, 1601-1625 secretaris van Goes, 1626-1630 secretaris van de Staten van
Zeeland, 1630-1641 raadpensionaris van de Staten van Zeeland.
Simon van Beaumont, pensionaris van Middelburg 1606-1626, in welk jaar hij werd benoemd
tot gedeputeerde bij de Staten-Generaal. In 1633 veroorzaakte hij grote ergernis bij de Staten
van Zeeland door bij de besprekingen met de Zuidelijke Nederlanden zich aan het standpunt
van Holland te conformeren. In 1638 vestigde hij zich definitief in Holland.
Jan Veth, zie noot 8 van de inleiding.
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soude connen voorstellen, indien ick niet en vreesde Uwe Hoocheijt noch langer te
interpelleren, dienende om Uwe Hoocheijt te raden de heer Vrijbergen verre te
prefereren in credijt boven den heer van Thienhoven; ick verclare voor Godt de
Heere, dat het gene Uwe Hoocheijt in desen gesecht hebbe, niet hebbe gedaen door
eenige passie tegens de voorss. heeren, maer omme te voldoen de begeerte van Uwe
Hoocheijt.
Ick meene dan (onder genadige correctie van Uwe Hoocheijt) soo om de voorss.
redenen, als oock om de versekerheijt die ick hebbe, dat de voorss. Vrijbergen, (die
mij soo vreemt is als de heere van Thienhoven) absolutelijck sal doen tgene sal
strecken tot contentement van Uwe Hoocheijt en des selfs dienst, dat het best waere
dat Uwe Hoocheijt geliefde te eligeren71 tot burgermeester van buijten Johan
Vermuyden; tot borgermeester van binnen doctor Adriaen Boll72; tot schepenen
Voocht Cornelissen73, mr. Marinis van Vrijbergen, mr. Cornelis van Vrijbergen74,
Jacques van der Heijden75, Willem van Vrijbergen76, Marinis van der Vliet77, Commer
Cornelissen78, ende Pieter Manteau van Dalem79; de magistraet soo als voorss. is
gestelt sijnde80, can Uwe Hoocheijt versekert sijn van de selve stadt ende met eenen
dat dese jonckers onmachtich sullen sijn ijets te machineren tot ondienst van Uwe
Hoocheijt. Ick can Uwe Hoocheijt versekeren, dat geen dingh in de geheele werelt
mij soude connen persuaderen, soo liberlijck mijne gedachten opt papier te stellen,
doch den dienst ende de promotie van Uwe Hoocheijts respeckt, mij soo lieff sijnde
als mijn eijgen welvaert ende leven, doet mij door alles breken, mij versekerende
dat het gene ick doe tot beste van Uwe
71
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Te Tholen bestond de magistraat in deze tijd uit twee burgemeesters, acht schepenen voor
Tholen en vijf schepenen voor Schakerloo. Een van de burgemeesters had zitting in de
vierschaar en werd uit dien hoofde ‘burgemeester van binnen’ genoemd, de andere heette
‘burgemeester van buiten’. De dubbele voordracht ten behoeve van de benoeming door de
stadhouder werd opgemaakt door de baljuw en de beide burgemeesters, ieder voor een derde
gedeelte. De verkiezing van de nieuwe magistraat had plaats op St. Servaes, 13 mei. Thibaut
laat de schepenen van Schakerloo in zijn adviezen buiten beschouwing. Zie ook zijn uitvoerige
voorstellen in brief nr. 17 d.d. 1 mei 1650.
Dr. Adriaen Bolle, schepen van Tholen 1644-1649, burgemeester in 1649.
Schepen en burgemeester van Tholen 1633-1652.
Zoon van Lieven van Vrijberghe, neef (oomzegger) van mr. Marinus van Vrijberghe. Schepen
en burgemeester van Tholen in de jaren 1647-1655, pensionaris van Tholen in 1656 en 1657,
bekleedde daarna Generaliteitsfuncties. Overleden in 1683. Zie de genealogische tabel in
bijlage II.
Schepen in de jaren 1649-1652.
Zoon van Lieven van Vrijberghe, geboren 1624, neef (oomzegger) van mr. Marinus van
Vrijberghe. Raad, schepen, burgemeester in de jaren 1652-1662. Overleden in 1679. Zie de
genealogische tabel in bijlage II.
Schepen en burgemeester van Tholen 1645-1654.
Schepen van Tholen 1646-1653. Overleden in 1654.
Landmeter en ingenieur, met zijn zwager Johan Vermuyden betrokken bij droogleggingen
in Engeland, in 1647 teruggekeerd en in de magistraat van Tholen benoemd, gehuwd met
Margareta Dallens, een zuster van Clasina Dallens, echtgenote van Johan Vermuyden en van
Catharina Adriana Dallens, echtgenote van Anthony van den Brande. Pieter Manteau van
Dalem was schepen van Tholen in 1649 en 1650.
Blijkens het ‘Register vant vernieuwen van de magistraet der stede Tholen’ (Gemeentearchief
Tholen, Archief van de stad Tholen, voorlopig inv. nr. 22) volgde Willem II het voorstel van
Thibaut.
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Hoocheijt mij noijt tot naerdeel sal connen strecken; ick sal onderdanichlijck bidden
dat Uwe Hoocheijt gelieve te oversien dat ick Uwe Hoocheijt soo lange hebbe
opgehouden, ick sal eijndigende Godt de Heere bidden dat het hem gelieve Uwers
Hoocheijts persoon genadichlijck te bewaren ende den selven overstorten met allerleij
segenen, ende laeten genieten een gewenste regeringe, blijvende mij opt demoedichste
gerecommandeert hebbende in Uwe Hoocheijts genadige gunst, Doorluchtich
Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Uwe Hoocheijts alderootmoedichste,
dienstbereijste, verplichste dienaer, Henrick Thibaut, 1649.

7
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 6 juni 1649
Doorluchtich Hoochgeboren Vorst, Genadige Heer, Ingevolge van Uwe Hoocheijts
last mij genadichlijck gegeven hebbe ick s'daechs naer mijn thuijs compst, die des
selven avont was, als ick s'morgens tgeluck gehadt hadde, van Uwe Hoocheijt de
reverentie te mogen doen, den secretaris De Brune81 gesondeert over de intentie die
hij soude mogen hebben tot den dienst van Uwe Hoocheijt thoonende hem claerlijck,
dat het nu aen de goedertierne gunst van Uwe Hoocheijt was hangende, hem het
vacerende pentionarisampt te confereren. Hij heeft mij sulx versekert van sijne
oprechte genegentheijt, ernst ende ijver tot Uwe Hoocheijts dienst, dat ick geen
swaricheijt soude maken Uwe Hoocheijt te versekeren, van des selfs trouw ende
oprechticheijt sullende den selven, soo veel in mijn vermogen wesen sal, altijts van
tijt tot tijt encourageren, in sijn goet voornemen volstandelijck voorts te gaen.
De pentionaris Vett82 heeft mij als regerende burgemeester83 neffens sijnen broeder
de burgemeester84 versocht op gisteren, sijnde onsen ordinairen politij
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Johan de Brune (1588-1658), in de jaren 1625-1638 lid van de vroedschap van Middelburg,
daarna secretaris van de Rekenkamer van Zeeland, in 1644 secretaris van de Staten van
Zeeland en in 1649 benoemd tot raadpensionaris van Zeeland. De Brune mag tot de gematigde
Oranjegezinde factie worden gerekend. Hij was verwant met Johan de Knuyt en raakte door
diens aftreden in 1650 in een zwakkere positie. Zie verder over hem mijn bijdrage ‘De
ambtelijke loopbaan van Johan de Brune’.
Adriaen Veth, zie noot 8 van de inleiding.
Thibaut was in 1648 burgemeester.
Apollonius Veth (1605-1666), lid van de magistraat van Middelburg sinds 1630. Hij was,
zoals in de inleiding vermeld, het hoofd van de ‘staatsgezinde’ factie te Middelburg en had
evident de hand in het oproer tegen Thibaut, Lansbergen en Serooskerke in 1651. Volgens
de ‘Sleutel’ op ‘De Burleske notulen van de Staten van Zeeland’ (een in veelvoud overgeleverd
handschrift waarin de notulen van de Staten van Zeeland over de jaren 1678-1684 op rijm
zijn gezet door de Vlissingse pensionaris Michiel Michielsen met commentaar onder de naam
‘Sleutel’) kwam Apollonius Veth om het leven toen hij uit woede over een clandestien bezoek
van Thibaut tijdens diens verbanning op de tafel sloeg en zich daarbij dodelijk verwondde
aan het glas van een wijnroemer.
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dach, de genegentheijt van den voorss. pentionaris tot de voorss. vacante plaets voor
te dragen ende hebbe de saeck bedecktelijck sulx gedirigeert, dat de magistraet sijn
Edele geraden heeft sich stil te houden tot dat men soude sien de genegentheijt van
de andere leden tot den secretaris De Brune, door welke resolutie hij mij gisteren
naer middach seijde, genegen geworden te sijn, opt voorss. ampt niet meer te dencken.
Ick sal onderdanichlijck versoecken doch tijdelijck te mogen worden verwitticht,
van 't gene Uwe Hoocheijt in onse provincie geerne uijtgevrocht sage, op dat ick het
selve crachtich soude mogen doen. De secretaris De Brune offereert desen neffens
gaende aen Uwen Hoocheijt belett sijnde door de aenstaende vergaderinge van Staten,
in persoon Uwe Hoocheijt te salueren. Ick sal Godt de Heere bidden Uwe Hoocheijt
lang te bewaren in gewenste gesontheijt ende blijve, Doorluchtich Hoochgeboren
Furst, Genadige Heere, Uwe Hoocheijts onderdanighe, ootmoedichste, ende gants
verplichte dienaer, Henrick Thibaut, 1649.

8
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 16 juni 1649
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Hier nevens wort Uw Hoocheijt
bij burgemeesters ende schepenen deser stede85 toegesonden, nominatie van drij van
onse raetsluijden om uijt deselve een gekoren te worden bij Uwe Hoocheijt in de
plaets ende voor den tijt die Gillis Quirinssen86 (die sich wegens sijnen ouderdom
ende swackheden vant schepenampt heeft geëxcuseert) noch te dienen hadde. Ick
sprack, de goedertieren gunst hebbende van Uwe Hoocheijt tot Maeslantsluijs87 de
reverentie te mogen doen van dese saeck, Uwe Hoocheijt remonstrerende, dat dese
saecke soude voorcomen, ende dat deselve, soo als die nu is, soude worden beleijt,
ende dat het voor Uwe Hoocheijt ende de stadts dienst soude sijn, ingevalle het Uwe
Hoocheijt geliefde uijt de genomineerde personen te kiesen den persoon van Daniel
Stephani, sijnde de comportementen van dese man soodanich, dat het niet reputatieux
noch dienstich is, dat hij als continuerende Raet een plaets becleede, soo als ick Uwe
Hoocheijt, als het Uwe Hoocheijt soo aengenaem ware, ende de saeck van gewicht
sijnde, sulcx soude vereijssen, naerder soude connen thoonen, doch hier aen in effecte
niet veel gelegen sijnde, sal vertrouwen, dat Uwe Hoocheijt mij soo geluckich sal
maken, van mij hier in te gelooven.
Ick weet wel dat Uwe Hoocheijt van alle canten sal worden geimportuneert wegens
het ampt becleet geweest sijnde door den ontfanger-generaal van dese
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Middelburg.
Gillis Quirijnsen, lid van de magistraat van Middelburg sinds 1639.
‘Maeslantsluijs’: Maassluis.
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6 Willem II als jongeman. Kopergravure door Chrispiaen van den Queboren naar Pieter Quast, ca.
1640. Historisch-topografische Atlas ‘Zelandia Illustrata’ van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen, IV, 93.
Rijksarchief in Zeeland, Middelburg
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provincie, Willem Brouwer88, nu voorleden vrijdach overleden, onder andere oock
sal Uwe Hoocheijt niet weijnich perssen (soo men hier buijten twijffel stelt) den
griffier Rollant89 voor sijn broeder90, dit ampt is sekerlijck seer considerabel voor
Uwe Hoocheijts dienst, in gewichte niet veel verschillende vant pentionarisampt.
Ick hope ende wensche van herten Uwe Hoocheijt voor des selfs engagement aen
ijemant, deses ampts importantie, ende de qualiteijt in den persoon die dit ampt tot
dienst van Uwe Hoocheijt ende tlant wel sal bedienen, gerequireert, te mogen
voordragen. Ick hebbe de vrijmoedicheijt met commer genomen, Uwe Hoocheijt van
dit ampt, soo als hier voren gedaen hebbe, te spreken, doch considererende den dienst
van Uwe Hoocheijt voor welke mijn leven ten beste is, ende de getuijgenisse van
mijn gemoet, mij excuserende van passie voor ofte tegens ijemant; hebbe hope
genomen, dat Uwe Hoocheijts ingeboren ende voor desen aen mij bethoonde genade
dit mijn bestaen ten besten, ende als comende uijt een lieffde tot des selfs dienst
soude gelieven te duijden, sijnde oock warachtichlijck mijn eenich oochmerck in
desen.
De rekenmeester Johan van der Stringe91 heeft mij gesecht Uwe Hoocheijt mede
te sullen comen offereren sijn dienst tot dit ampt; tussen des selfs persoon ende den
burgemeester Rollant is vrij groot onderscheijt, tussen der selver qualiteijten tot dit
ampt, ende int selve van Uwe Hoocheijts dienst noch groter, doch reservere mijne
consideratien soo over dese als over andere personen, tot die geluckige uijr van mij
te mogen vinden in de tegenwoordicheijt van Uwe Hoocheijt. Ick sal eijndigende
Godt bidden Uwe Hoocheijt te willen bewaren in langh duijrige ende gesegende
gesontheijt, ende te willen becroonen des selver hoogwijse regeringe, ende blijven
tot mijn doot, Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Uwe Hoocheijts
alderoetmoedichste, onderdanichste ende verplichtste dienaer, Henrick Thibaut, 1649.

9
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 28 augustus 1649
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Het geluck gehadt hebbende van
te logeren den heere Heilersich92, hebbe, onder andere discoursen uijt sijn Ed. verstaen
dat Uwe Hoocheijt onderwijlen van soo veele ontellijcke affaires ende
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Willem Brouwer, lid van de magistraat van Middelburg, in 1629 benoemd tot
ontvanger-generaal van de Staten van Zeeland, overleden 11 juni 1649.
Jacob Rollant, griffier van Zierikzee.
Mattheus Rollant, lid van de magistraat van Zierikzee 1627-1650, in 1650 benoemd tot
rentmeester beoosten Schelde.
Johan van der Stringe, 1598-1667, ontvanger-generaal 1649-1667.
Namelijk ter gelegenheid van het bezoek dat stadhouder Willem II in augustus 1649 aan
Zeeland bracht.
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occupatien rustende, vermaeck nam in eenige curieuse wercken van vermaerde
schilder meesters. Ick hier op acht gevende hebbe mijnen cleenen huijsraet gaen
doorsien op hope van onder den selven ijets te vinden, tgene ick Uwe Hoocheijt tot
des selfs divertissement, in alle onderdanicheijt soude mogen opdragen; onder andere
hebbe ick uijtgevonden dese nevens gaende cleijnicheden, voegende bij ijder van de
selve eenen wensch voortcomende uijt het binnenste van mijn hert. Bij De Ruijters
Rescontre gemaeckt door Sebastiaen Vranck dat Uwe Hoocheijt altijts moge wesen
overwinner ende verjager van alle Uwe Hoocheijts geestelijcke, militaire ende
politique vianden; bij de Charitas van Francisco Floris, dat Uwe Hoocheijt tot des
selfs uijterste contentement, onses vaderlants hoogsten dienst, ende blijtscap van alle
Uwe Hoocheijts oprechte beminners, moge worden gecaresseert, ende omhelst van
veele aengenaeme princen geboren uijt Uwe Hoocheijts Conincklijcke Gemael93. Bij
de twee conterfeijtsels: dat Uwe Doorluchtige Hoocheijt ende des selfs Coninglijcke
Princes, in alle segen ende gelucksalicheijt ten minste mogen comen tot soodanigen
ouderdom, als dese twee personen schijnen gehadt te hebben. Ick bidde demoedelijck
dat Uwe Doorluchtige Hoocheijt gelieve compassie te hebben met mijne cleene gifte
ende present, niet aensiende het selve maer het oprecht ende sinceer gemoet, van die
neffens dit geringe Uwe Hoocheijt opoffert sijn leven, die oock is ende altijts sal
blijven, Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Uwe Hoocheijts
alderonderdanichste, oitmoedichste ende verplichtste dienaer, Henrick Thibaut, 1649.

10
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 25 september 1649
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heere, Het is mij onmogelijck uijt te
drucken, de vreucht die ick hebbe ontfangen, siende, dat het Uwe Doorluchtige
Hoocheijt niet voor onaengenaem gelieft heeft op te nemen, dat ick mij met mijne
cleene gift hebbe bestaen te presenteren aen Uwe Hoocheijt. Ick bidde demoedelijck
dat Uwe Hoocheijt naer des selfs gewoonlijcke goedertierenheijt noch de gever noch
de gift, maer mijnen innerlijcken drift om Uw Hoocheijt ijets aengenaems te mogen
toebrengen, gelieve aen te sien: bekennende seer geern dat bij mij niets is te vinden
(buijten de goedertierne genade van Uwe Hoocheijt geconsidereert) dat eenichsints
weerdich is, Uwe Hoocheijt gepresenteert ofte voortgebracht te worden.
Ick hebbe uijt de missive van den heere Heilersich, van de welcke het Uwe
Hoocheijt gelieft mentie te maken, gesien Uwe Hoocheijts goede intentie ende
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Sebastiaan Vrancx 1573-1647, schilder te Antwerpen; Frans Floris (de Vriendt)
1516/1520-1570, eveneens schilder te Antwerpen. Geen van beide schilderijen komt voor
in de inventarissen van de inboedels van de Oranjes (Drossaers, Inventarissen van de
inboedels).
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meeninge over eenige saken van importantie. Ick sal, naer mijn geringh vermogen
deselve oprechtelijck ende ijverlijck trachten uijt te voeren, hopende tselve te beter
te sullen connen doen, door dien mijn de heeren van Middelburg, selfs in mijn
absentie, mij extraordinarie hebben gelieft te deputeren ter vergaderinge van de
heeren Staten van Zeelant, sulcx dat ick daer door occasie hebbe becomen om met
minder umbrage de leden te disponeren tot het Uw Hoocheijt aengenaem is. De leden
van de provincie sijn seer spade ende traegelijck bij den anderen gecomen, sulcx
seer weijnig saecken, buijten het consent tot verpachtinge van de gemeene middelen
hebben connen verhandelt worden, te meer alsoo de heeren van Zierickzee, Goes,
ende Tholen verscheijden bedenckingen moveerden over de voorss. middelen,
streckende tot verminderinge van de selve middelen, die door schoon spreken noch
eijntlijck verschoven, ende de middelen dienvolgende, soo vruchtbaerlijck als
tvoorleden winter saisoen ingewillicht sijn.
Niet tegenstaende dheer Vett94 seer ernstich heeft geschreven om last te becomen
op de te geven audiëntie aen Stricklant95, is echter daer op niet geresolveert, ende hij
dienvolgende ongelast gebleven, sal onderentussen mijn uijtterste devoir doen, om
de leden te disponeren, soo wanneer als dit point voortcompt, in conformite van Uw
Hoocheijts goetvinden, de begeerde audiëntie aff te willen slaen; ick hebbe eenige
beginnen daer toe te prepareren, ende onder deselve oock sommige gevonden, die
de onredelijcke proceduijren van die gene, die de regeringe in Engelant usurperen,
apprehenderende voor haer ingesetenen die int voorss. rijck handelen, in de voorss.
weijgeringe van audiëntie al vrij swaerhoofdich sijn, sal echter niets onderlaten tgene
sal connen dienen om Uwe Hoocheijts goede meeninge uijt te wercken.
Bij occasie dat omvrage wierde gedaen opt provisioneel vorder onderhout van de
verminckte ende oude soldaten, hebben wij van wegen mijn heeren van Middelburg
gesecht, dat men om de heeren van Hollant te pramen96 tot het aennemen van den
nieuwen staet van oorloge behoorde te verclaren, dat men noijt soude gereet sijn om
te adviseren op de redemptie van de Orisontse tol, voor en al eer de gemelte Staten
van Hollant den voorss. staet van oorloge souden hebben geapprobeert ende ten
dienste van de Westindische Compagnie goede resolutie genomen ende geëxecuteert,
twelck soo wij mercken bij de andere leden sal worden gevolcht soo wanneer van
den Orisontsen tol ofte nieuwen staet van oorloge sal gesproken worden; wij hebben
à desein de Westindische Compagnie hier oock aen gehecht om Uw Hoocheijts
gevoelen in desen te decken, gelijck ick dan oock sorge sal dragen dat niemant de
minste kennisse van Uwe Hoocheijts intentie come te weten, alhoewel het seer
moeijelijck valt de leden te disponeren tot sulcke saecken, deselve niet wetende waer
Uw Hoocheijt gelogeert is.
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Jacob Veth, in deze jaren vaste gedeputeerde bij de Staten-Generaal namens Zeeland.
Walter Strickland, resident van het Engelse parlement in de Republiek.
‘Pramen’: dringen.
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Van de saeck van den heere De Knuyt97 is niet gesproken, alhoewel, onder reverentie,
wel te wenschen waere, dat de voorss. heere De Knuyt eenmael gelieven mochte,
mijn heeren de Staten, naer haer Edele tweejaerlijck redelijck versoeck ende begeeren,
contentement te geven. De saeck van den heer ontfanger Van der Stringe is teenemael
heden affgedaen naer des selfs wensch ende op resumptie van tgehandelde van
gisteren (als de Staten gescheijden sijn) beëdicht, ick durve Uwe Hoocheijt wel
versekeren, dat Uwe Hoocheijt aen den selven heer een getrouw ende oprecht dienaer
sal hebben.
Twee dagen geleden heeft mij de burgemeester Vett98 verclaert, dat sijne
genegentheijt om over te gaen in de Rekencamer van Zeelant, gesteuijt wiert door
de tranen van sijne moeder, die in de selve bedieninge haer man saliger hadde
verloren99, ende vreesde dat oock hij in die stilte tot melancholie, ende soo tot sijns
levens eijnde soude geraeken, soo dat hij, tegens sijne genegentheijt, soo hij seijde,
geresolveert was te blijven gecontenteert met het raetscap van dese stadt, sulx dat
wij sullen moeten dheer Tenijs100 doen in die plaets logeren. Tis seker dat door ijemant
die in den selven plaets in de vergaderinge van de Gecommitteerde Raden sal
overgaen, Uwe Hoocheijt wel meer dienst sal worden toegebracht, als door het
overgaen van den heer Vett, echter wenste wel dat de voorss. heer Vett gegaen waere,
dewijle ick hebbe geremarqueert, dat Uwe Hoocheijts genegentheijt daer henen meer
als tot het ander was streckende.
De voorss. heer Vett seijde mij mede dat sijn broeder occuperende ter
Generaliteijt101, hem hadde geantwoort geen genegentheijt te hebben tot de plaets in
den Hoogen Raet, doch tis buijten twijffel, soo wanneer hem in november sal benomen
wesen alle hope, van in de Generaliteijt te continueren, hij wel devoir sal doen om
deselve plaetse te connen becomen; het staet bij de leden buijten alle twijffel vast,
dat de voorss. heer neffens dheer Van der Nisse sal thuijs geroepen worden,
insonderheijt als sij sullen versekert sijn, dat haere genegentheijt bij Uwe Hoocheijt
sal worden gesecondeert.
Indien ijets anders soude mogen voorvallen waer in Uw Doorluchtige Hoocheijt
door mij dienst soude connen worden gedaen, bidde onderdanichlijck daer van tijdig
kennisse te mogen becomen, sal met uijterste vlijt thoonen dat ick ben gelijck ick
altijts sal blijven, Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer,
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Namelijk de door hem af te leggen verantwoording over het tekenen van het vredestraktaat
zonder instemming van Frankrijk.
Apollonius Veth. Behalve enige negatieve opmerkingen over de familie Veth, bijvoorbeeld
in de brief van 3 mei 1649, komt de tegenstelling met de familie Veth in de brieven niet
direct tot uiting. Kennelijk is hierover mondeling overleg gevoerd. Uit deze brief blijkt dat
Willem II de familie Veth niet welgezind was: Apollonius diende naar de Rekenkamer te
worden weggepromoveerd en Jacob teruggeroepen als afgevaardigde in de Staten-Generaal,
evenals Van der Nisse over wie in genoemde brief evenmin weinig goeds werd meegedeeld.
Jan Veth, gehuwd met Barbara Jansdr. in Roosenburch.
Cornelis Stevensz. Tenijs, Gecommitteerde Raad namens Middelburg 1633-1649 en
1651-1660.
Jacob Veth.
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Uwe Hoocheijts alderonderdanichste, oitmoedichste ende verplichtste dienaer, Henrick
Thibaut, 1649.

11
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 2 november 1649
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Mijn heeren de regenten van de
stadt Vlissingen hebben, soo ick onderricht ben, voorgenomen, desen dach ofte
uijtterlijck morgen de heer De Maecht te revoceren, ende tot becleedinge van des
selfs bedieninge te versoeken den heer bailljouw Cauw. Ende alsoo het Uwe Hoocheijt
gelieft heeft mij de genade te doen van des selfs hoochwijs bedencken te
communiceren, over den persoon van den voorss. heer bailljouw, soo hebbe ick mijn
werck gemaeckt van de saeck soo te beleijden, dat den voorss. bailljouw het versoeck
aen sijn E., van de regenten van de voorss. stadt, te doen, niet sal accepteren
absoluijtelijck, maer het selve brengen aen Uw Hoocheijt om desselfs goetvinden
daer op te mogen vernemen, ende int particulier heeft sijn Edele mij gesegt de voorss.
bedieninge niet te sullen aennemen, ten sij van Uwe Hoocheijt obtinerende surrogatie
van sijn soon den lieutenant, in sijne bailljuage.
Ick maeck professie van desen heer te beminnen ende estimere oock seer wel des
selfs vruntschap, doch daer questie is van den dienst van de provincie ende
bijsonderlijck van Uwe Hoocheijt te betrachten, verdwijnen al dese dingen van voor
mijn gedachten, ende versekert sijnde dat mijn schrijven niet anders is, als woorden
aen Uwe Hoocheijt gesproken, die dan geheelt sijn ende blijven, soo neme, in alle
onderdanicheijt de vrijheijt, steunende op dat fondament, van Uwe Hoocheijt mijn
geringh oordeel over dit werck, ende den persoon van mijn vrint, in alle oprechticheijt
voor te dragen.
Voor eerst is te pondereren, dat aen het redres vant collegie van de Gecommitteerde
Raden, twelck nu ondernomen is102, soo veel is gelegen als aen ijdts in de provincie
als sijnde dat collegie twelck de Staten representeert ende alle saecken affdoet, die
haest vereijssen ende geen uijtstel lijden, dat oock macht heeft de Staten te convoceren
op soodanige pointen als het goet vint ende ander ontallijcke dingen van consideratie
meer; derhalven is ten hoochsten voor den dienst van Uwe Hoocheijt van noode, dat
het selve worde voorsien met soodanige personen, die daer inne met vigeur ende
sonder veranderinge voortgaen.
De regenten van Vlissingen lichten uijt het selve een persoon, die niet een qualiteijt
heeft, die gerequireert wort in een man, die dat ampt weerdichlijck sal bedienen;
staet dan nu te letten off den persoon, die haer Edele voorslaen de
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Kennelijk was bij voorgaande besprekingen een plan beraamd om het college van
Gecommitteerde Raden met nieuwe personen te bezetten.
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gerequireerde qualiteijt heeft. Indien ick op mijn particulier soude sien verclare geen
liever te hebben; doch sprekende, als ick schuldich ende gehouden ben, als in de
presentie van Uwe Hoocheijt soo moet ick seggen, dat de consideratien die Uwe
Hoocheijt, als ick de genadige gunst hadde laestmael in Den Hage Uwe Hoocheijt
mijnen onderdanigen dienst te presenteren, geliefde te hebben over den persoon van
den heer bailljouw voorss., soodanich sijn, dat die geen tegenspraeck en lijden, ende
hebbe gemerckt, dat Uwe Hoocheijt naer des selfs hooge wijsheijt, hadde voorsien,
tgene mij den tijt eerst daer naer evidentelijck hadde doen sien.
Want voor eerst, hebbe oock geremarqueert naerder hant, dat dese heer, (die selfs
in tegenwoordicheijt van een regent van Vlissingen sich tot dit ampt graetich thoonde
aen mij) daer naer door sijn huijsvrouw met een woort, soo flaeuw is gemaeckt
geweest, dat hij albereijts aen eenige van sijne vrinden hadde verclaert verandert te
sijn, en soude oock gepersisteert hebben, ten waere de voorss. sijne huijsvrouw, haer
door vrunden hadde laeten encourageren ende oock daer naer wederom haeren man
beter moet103 hadde nemen laeten, sulx de veranderlijckheijt in desen heer groot is;
is mede considerabel, dat des selfs huijsvrouw, die naer bestaende maechschap is
van de Reijgersberchs104, ende noch alle daechs met deselve groote vrintschap
onderhout, ende soo veel vermogende opt gemoet van desen heer, den selven al
dickmaels sal animeren haerer vrunden partij te houden, ende beletten die couragie
te gebruijcken, die in dat ampt nootsakelijck is. Is mede considerabel, dat deses heers
soon, die van Uwe Hoocheijt tot successie in de bailljouage soude versocht worden,
geoordeelt wort te goetaerdich ende soetvoerich te wesen, om dit ampt, aen het welcke
Uwe Hoocheijt soo veel is gelegen, wel te bedienen, alsoo van nu aen de capitaelste
vianden van den voorss. bailljouw hem weten waer te nemen, ende allenxkens trachten
part ende deel in sijn genegentheijt te hebben, soo dan noch onlanx geschiet te sijn,
soude connen bewesen worden; ende dheer Van Hecke, nu burgemeester, missende
de auctoriteijt ende assistentie van den bailljouw, soude altemets wel perickel loopen,
van de saeck, die in de stadt van Vlissingen nu naer tgoetvinden ende den dienst van
Uwe Hoocheijt is als vast gestelt, wederom los te sien worden, tot irreparablen
ondienst van Uwe Hoocheijt; de saecken, andersins wordende beleijt door den
tegenwoordigen heer bailljouw ende den voorss. Van Hecke, staen vast ende
onbewegelijck, want soo veel als de heer bailljouw, door de persuasien van sijn
huijsvrouw, soude trachten te favoriseren de lieffhebbers van de maximen vant jaer
1618, soo veel efforten sal de voorss. Van Hecke ter contrarie daer wederom tegens
doen, sulcx dat dese twee wel aen een gehecht, niet dienden ontschakelt te worden;
veel andere consideratien loopen noch op den persoon, die ick Uwe Hoocheijt soude
voordragen, indien
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‘Moet’: moed.
De baljuw Bonifacius Cau was gehuwd met Johanna Ingels, dochter van Ingel Leunissen,
burgemeester, schepen en raad te Vlissingen, en Sara van Reigersberg. De familie Van
Reigersberg was verwant aan de familie Veth door het huwelijk van David van Reigersberg
met Catharina Veth, een zuster van de reeds genoemde Apollonius, Jacob en Adriaen Veth.
Thibaut refereert in een volgende passage in dit verband zelfs aan de ‘maximen van 1618’.
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ick niet en vreesde Uwe Hoocheijt hoogwichte occupatien, lange te interromperen.
Tegens den persoon van den burgemeester Gijselingh105, bij Uwe Doorluchtige
Hoocheijt geprojecteert, vreese ick dat wat jalousie sal vallen soo van den heer
bailljouw als mede van den burgemeester Van Hecke, als sijnde in der waerheijt
beijde wel soo capabel, doch geconsidereert, dat aen de vasticheijt van de stadt van
Vlissingen, als sijnde het fondament daer op dese bedieningen berusten, ende tot
revocatie van de welke, de personen, dese ampten becleedende, staen, soo dunckt
mij (onder geduijrige correctie van Uwe Hoocheijt) best, dat wij het principaele wel
bewaeren ende versekeren, sullende ons uijtterste best doen om te helpen suppleren
tgene aen deser heer beleijt manqueren mochte. Tsal derhalven nu aencomen op de
verclaringe die Uwe Hoocheijt believen sal te doen aen den voorss. heer bailljouw,
die wel ter neder sal connen worden gestelt ende buijten twijffel sich sal gevangen
geven onder de Hoochweijse consideratien ende goetvinden van Uwe Hoocheijt. Ick
sal in alle onderdanicheijt bidden dat alles doch soo moge worden aengelecht, naer
Uwe Hoocheijt hoogwijse ende altijts gepractiseerde wijsheijt dat desen heer (die
andersins seer ombragieux ende achterdochtich is) dheer pentionaris De Vroe106 ende
mij niet en suspectere, op dat Uwe Hoocheijts dienst ende die van de provincie daer
door niet verachtert en worde.
Twaer in allen gevalle beter, als immers Uwe Hoocheijt soodanige redenen, die
ick ignorere, wierden voortgebracht tegens den borgemeester Gijselingh, dat Uwe
Hoocheijt soude raetsaem vinden den selven te preterieren, den bailljouw te laeten
comen, als Van Hecke, dewijle die capabelder is tprincipael in de stadt te bewaeren,
als dheer bailljouw ende Gijselinck tsamen, d'experientie geleert hebbende, dat den
voorss. heer bailljou geassisteert met een borgemeester107 capabel als de voorss. heer
Gijselinck, boven geweest sijnde108, de saeck tenemael verloren heeft, ende onder de
voeten van sijn vianden geraeckt is, waer voor boven al, gesorcht ende gevigileert
dient. Bevele alles de hooge wijsheijt van Uwe Hoocheijt, sijnde op deselve
volcomentlijck gerust, ende mij geluckich achtende occasien te mogen hebben om
Uwe Hoocheijt eenigen aengenaemen dienst te mogen bethoonen.
Dheer raetsheer Vett109 is hier eenige dagen geweest, is over sijnen saeck seer
becommert, heeft mij geclaecht over de vantisen110 van den greffier Musch, die meer
schadigen als voordeel geven connen, ick hebbe den voorss. heer Vett
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Johan Ghijseling. Uit de brief van 18 november aan Heilersich blijkt dat de prins inderdaad
de voorkeur gaf aan Ghijseling. In de vergadering van de Staten van Zeeland van 1 december
werd hij beëdigd. Notulen Zeeland, 1 dec. 1649.
Pieter de Vroe, pensionaris van Tholen 1638-1646, pensionaris van Vlissingen 1647/1648,
in 1649 benoemd tot secretaris van de Staten van Zeeland, overleden in 1651. Notulen
Zeeland, 16 dec. 1649. Blijkens correspondentie in het Staatsarchiv Oranienbaum was hij
vertrouwensman van de prins voor de Vlissingse zaken.
Namelijk Van Hecke.
‘Boven geweest hebbende’: die burgemeester is geweest, namelijk Van Hecke.
Jacob Veth, gedeputeerde bij de Staten-Generaal.
‘Vantisen’ aanmatigingen.
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gesecht dat het declaratoir van Uwe Hoocheijt sal moeten affgewacht worden.
Twechnemen van de tourbeurten111, sal voor Uwe Hoocheijt, int doen van de voorss.
declaratie, een saek eschappatoir112 geven. Ick sal eijndigen biddende Uwe Hoocheijt
vergiffenis, dat ick Uwe Hoocheijt soo lange ophoude ende verclaere dat ick bereijt
ben, selfs met verlies van mijn leven te thoonen dat ick ben, Doorluchtich
Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Uwe Hoocheijts alderonderdanichste,
oitmoedichste ende verplichtste dienaer, Henrick Thibaut, 1649.

12
Thibaut aan Heilersich
Middelburg, 18 november 1649
Mijn Heer, Brenger deser is een van onse borgers113, een goed ende seer eerlijck man,
welckers soontje oud twaelff jaeren, een ongeluck gehadt heeft, loopende schieten
naer vogeltjes, soo hij niet beter en wist met een roer, dat noch niet geladen en was,
ende is, tselve roer tegens sijn weten affgaende, soo ongeluckich geweest, dat hij
een van onse borgers soontjes van gelijcke oude, getroffen heeft, sulx dat het daer
van is overleden, hier over is desen man seer ontstelt, ende alhoewel de justitie tegens
sijn soon niet can ageren vermits sijn jaeren, ende het notoir ongeluck, soo is echter
niet gerust tot hij voor soo veel noot sij, hebbe geobtineert remis van Sijn Hoocheijt.
Ick hebbe een schrick van te spreken voor vergieten van s'menschen bloet ende soude
in eeuwicheijt onsen Helt niet willen raden remis te geven aen moetwillige
booswichten, maer door dien hier alle suspitie van malitie wech is, selfs soo verre
dat de vader vant verongeluckte kint, spreeckt voor dit arme kint, soo hebbe desen
goeden man onbeswaert geweest aen Uedele te addresseren, siende dat hier door
onsen vorst noch meer ende meer liefde wint, ende Uedele oock van desen man
geholpen te hebben, in een saeck die van sich selven spreeckt, eeuwigen loff ontfangen
sult.
Gisteren hebbe Uedele, als mede eergisteren largo geschreven. Heden voor den
middach hebbe ick gesproken met onsen heer bailljouw Cauw, die ick sie dat door
Sijn Hoocheijts hooge wijsheijt soo beleijt is, dat hij gecontendeerder thuijscompt,
als wech gegaen is, roemt seer over den cordialen raet van Uedele ontfangen, hebbe
vant mijne soo veel daer toe gedaen, dat sijn Edele strex114 naer Vlissingen
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In 1638 hadden de Staten van Zeeland besloten een systeem van toerbeurten in te voeren
voor ambten die Zeeland mocht vervullen. Dit besluit beoogde het overwicht van Middelburg,
dat door zijn grote inwonertal over veel kandidaten voor overheidsfuncties beschikte, in te
perken. Middelburg was dan ook tegen het voorstel, maar werd overstemd. Konden de andere
steden destijds rekenen op de steun van Frederik Hendrik in deze zaak, nu zag Middelburg
zijn kans schoon het gewraakte besluit met hulp van de stadhouder terug te draaien.
‘Saek eschappatoir’: ontsnappingsmogelijkheid om de eigenlijke beweegredenen niet te
hoeven te noemen.
Blijkens het postscriptum een zekere Jansson.
‘Strex’: dadelijk.

Nederlandse historische bronnen 10

68
is gegaen, met intentie de saeck soo te beleijden, dat de burgemeester Gijselingh in
conformite van Sijn Hoocheijt goetvinden sal gecommitteert worden toecomende
saterdach, al waert oock soo, dat hij tselve niet graech wilde aennemen. Ick bedanck
mij seer, dat de saeck soo beleijt is, dat desen heer buijten suspicie is, dat ick hier
inne ijets gedaen hebbe, gelijck ick dan betuijgt hebbe dat sijn E. geselschap mij
aengenaemst soude geweest hebben, doch dat ick admirerende het Hoochwijs beleijt,
ende de goede consideratien van Sijn Hoocheijt, mij daer onder gevangen gaff,
geloovende dat Sijn Hooch gemelte Hoocheijt sijne Edele tot een beter tijt reserveerde,
immers de saeck is tot onser aller genoegen bestiert, Godt de Heer wil maer de
weerdige persoon van Sijn Hoocheijt langh in goede gesontheijt bewaeren, sullen
wel een geluckige regeringe erlangen.
De voorss. heer verhaelde mij mede hoe fijntjes dat De Maecht115 herwaerts
gesonden was, ick en twijffele niet off Cardon116 sal met gelijcken troost herwaerts
comen; dheer voorss. verhaelde mij, uijt cracht van onse confidentie, de
recommandatie van Sijn Hoocheijt tot aenneminge van den staet van oorloge,
Stricklants refus117 ende diergelijcke dat wel gaen sal, ende onder andere verhaelde
mij mede elders verstaen te hebben, dat de vrunden van de heeren Thienhoven ende
Reijgersberch, die waerlijck benaemet sijn, souden geobtineert hebben van Sijn
Hoocheijt, aen haer respective magistraeten voorspraeck van haere personen. Voor
mij, ick sal altijts goet vinden tgene Sijn Hoocheijt gelieft goet te vinden, doch
geloove dat dese luijden daer op stout geworden sijnde, haere magistraten sullen
doen flaeuw worden, daer sij nu int goede couragieux sijn, ende blijft door dat middel
ter collegie van de Gecommitteerde Raden als te voren, wij met ons beijden nieuw
aencomende onmachtich sijnde, tegens vijff oude gerafineerde vogels de saeck op
te haelen118. Ick hebbe tselve voor een praetje opgenomen, niet connende gelooven
dat het Sijn Hoocheijt gelieven sal de saeck van dese luijden
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Jasper de Maecht, burgemeester van Vlissingen, in 1644 benoemd tot Gecommitteerde Raad
namens Vlissingen, verzocht in de vergadering van de Staten van Zeeland van 30 november
1649 ontslag, daartoe geprest door de magistraat van Vlissingen. In het archief Anhalt-Dessau
berust ook een schrijven van de Vlissingse pensionaris Pieter de Vroe aan Heilersich over
deze zaak. De Vroe zond Heilersich een brief van De Maecht aan de burgemeester Van Hecke
en schreef daarover: ‘Uyt dese voorss. missive sal Uedele konnen sien wat een ortographicus
consiliarius de stat van Vlissingen ghehadt, et ex ungue leonem nostrum, wij hebben hem
somtijds naer de avont-schole gherenvoijeert, doch 't is quaet oude honden aen den bant te
legghen’. Bedoelde brief is ook nog aanwezig en getuigt inderdaad niet van grote intelligentie.
Staatsarchiv Oranienbaum, HAHS, Abt. Dessau, inv. nr. A 7b, nr. 122.
Johan Cardon, sinds 1631 raad van Vlissingen.
‘Stricklants refus’: het weigeren van audiëntie aan Walter Strickland, gezant van het parlement
van Engeland, door de Staten van Zeeland.
Thibaut was in oktober in plaats van Cornelis Tenijs tot Gecommitteerde Raad namens
Middelburg benoemd, waarvan in de vergadering van de Staten van Zeeland van 30 november
1649 mededeling werd gedaan. De ‘vijf gerafineerde oude vogels’ waren: Johan de Knuyt,
in 1631 benoemd tot vertegenwoordiger van de Eerste Edele; Lieven de Cocq, in 1625
afgevaardigd door Zierikzee; Mathijs van der Straten, in 1634 afgevaardigd door Goes;
Hiëronymus van Tuyl van Serooskerke, heer van Tienhoven, in 1639 afgevaardigd door
Tholen; David van Reigersberg, in 1645 afgevaardigd door Veere.
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aen te trecken, aen welke Sijn Hoocheijt geensins verobligeert is, ende van de welke
hooggemelte Sijn Hoocheijt even veel quaets te wachten heeft, als voor desen van
beijde, bij andere occasien claerlijck gethoont hebbe. Echter als hier inne waerheijt
soude sijn, soude onder correctie wel noodich sijn, dat ick daer van verwitticht wierde,
om de regenten van de respective steden wat te informeren, tcan wesen dat dese
clementie Sijn Hoocheijt sal voordelich wesen, doch vreese dat de tijt hier het contrarie
sal leeren, twelck ick niet en hope ende wil Godt bidden dat als het Sijn Hoocheijt
wellicht sal goetvinden te herstellen, bij ons de crachte ende couragie mogt gevonden
worden om tselve te doen.
Ick durve Uedele niet langer ophouden, sal derhalven eijndigende met onse aller
seer dienstige gebiedenisse aen Uedele, ende soete bedtgenoot, blijven, Mijn Heer,
Uedele oitmoedige ende dienstbereijde dienaer, Henrick Thibaut, 1649.
[P.S.]
Mr. Jansson wacht al met verlangen naer de geluckige uijr van sijn vertreck van
hier, tgesicht van onsen heer maeckt mij couragieux alles te ondernemen. Ick bidde
dat Uedele dienaer dese moge behandigen aende heer van Rhijnhuijsen.

13
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 8 februari 1650
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Uijt de memorien die de heere
Heilersich mij neffens de missive van Uwe Hoocheijt is toesendende, sie ick tgene
Uwe Hoocheijt geerne in de provincie op de aenstaende vergaderinge van de heeren
Staten, volgens des selfs goede intentie ende meeninge uijtgewrocht sage; ick sal
naer mijn geringh vermogen, doch in alle ernst, sinceriteijt ende oprechticheijt deselve
trachten te beleijden naer Uwe Hoocheijts contentement, niet in de werelt soo seer
behertigende, als door effecten te mogen thonen, mijn danckbaer gemoet, over soo
veel ongemeriteerde faveurs bij Uwe Hoocheijt mij bewesen. De voorverhaelde
memories thoonen claerlijck Uwer Hoocheijts noijt volpresen goetaerdicheijt vermengt
met groote wijsheijt, soo verre te gemoet comende, de violente ende ongefondeerde
proceduijren van een provincie, die deselve wel uijtterlijck op noot, doch innerlijck
door passie ende quaede driften is bouwende, ende vast makende.
De voorss. heer Heilersich schrijft mij mede, dat Uwe Hoocheijt voor aengenaem
soude hebben, mijn geringh oordeel over den last, die Uwe Hoocheijt best soude
geven aen den heere De Knuyt over de saeck van den heere Vett119, ende alhoewel
ick mij seer geerne soude refereren, tot het geene dien aengaende voor desen in alle
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Jacob Veth, gedeputeerde bij de Staten-Generaal.

Nederlandse historische bronnen 10

70
onderdanicheijt Uwe Hoocheijt soo mondelingh als schriftelijck hebbe voorgedragen,
soo dunckt mij (onder geduijrige reverentie ende correctie van Uwe Hoocheijt) best
te wesen, geconsidereert den jegenwoordigen toestant van tijt ende saecken, den
voorss. heere De Knuyt last ontfinge, van op het tweede lidt vant 15 point van
beschrijvinge sprekende van de touren, eerst resolutie te helpen formeren, ende tselve
gedaen, alsdan op de personen in de Generaliteijts collegies occuperende te connen
spreken, vastelijck gelovende, dat het voorss. lidt soo veel dispuijten ende altercatien
sal veroorsaecken, dat het selve naeuwelijc dese vergaderinge sal effen gemaeckt
worden; sijnde in allen gevalle van dat gevoelen dat de voorss. touren120, soo die nu
leggen den dienst soo van Uwe Hoocheijt als van de provincie schadelijck sijn,
insonderheijt als het versoecken van continuatie ten langsten alle tien jaeren den
personen ter Generaliteijt occuperende opgelegt wert, soo dan voor desen oock in
alle onderdanicheijt Uwe Hoocheijt hebbe geremonstreert gehadt.
De burgermeester Rollant121 schrift mij met sijne missive van den 5 deser
geresolveert te sijn het rentampt Beoostenschelt voor sich, ende sijne ontfangerijen
voor sijnen soon te versoecken, mij biddende sijne intentie te willen seconderen,
waer aen niet sal manqueren, siende hier inne de goede meeninge van Uwe Hoocheijt
uijtgewrocht. Ick hope hier mede voldaen te hebben aende genadige bevelen van
Uwe Hoocheijt, derhalven sal eijndigende Godt bidden Uwe Hoocheijt te bewaeren
in langduijrige gesontheijt ende blijve, Doorluchtige Hoochgeboren Furst, Genadige
Heer, Uwer Hoocheijts alderonderdanichste, getrouwste ende verplichste dienaer,
Henrick Thibaut, 1650.

14
Commissie van Willem II aan Thibaut
's-Gravenhage, 2 april 1650122
Willem bij der Gratie Gods Prince van Orangiën, Wij hebben om seeckere goede
consideratien op den heere Hendrick Thibaut heere van St. Agathakercke ende
jegenwordigh Gecommitteerde Raed der provintie van Zeeland versocht ende begeert,
dat hij in de directie der Zeeuwsche saecken van onsent weghen sich wilde laeten
gebruijcken het welk onder ons welbehaghen ende soo langh het ons believen sal bij
hem aengenomen sijnde soo hebben wij goed gevonden het selve hier mede te
verklaren. In 's-Gravenhaghe den 2 april 1650.
Ter ordonnantie C. Hugens.
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Zie noot 111.
Mattheus Rollant, geboren 1598. In 1650 tot rentmeester-generaal beoosten Schelde benoemd.
Overleed in 1653. De Vos, Vroedschap, 188.
Eigenhandige minuut van Willem II.
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15
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 21 april 1650
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, De brieff, die het Uwe
Doorluchtige Hoocheijt mij gelieft heeft toe te senden, geschreven in Uwe Hoocheijts
stadt Breda, den 19 deser, is mij desen middach behandicht. Ick vinde mij door
deselve soo overvloedichlijck aen Uwe Hoocheijt van nieuws (boven soo veel te
voren ontfangen onverdiende weldaden) verplicht, dat ick noijt hope hebbe, van te
connen soo grooten dienst Uwe Hoocheijt toebrengen, die eenichsins soude connen
beantwoorden de genade, die het Uwe Hoocheijt gelieft mij te bethonen123; niet te
min versekere ick Uwe Hoocheijt in alle onderdanicheijt dat alle mijne gedachten
daer henen sullen loopen om Uwe Hoocheijts dienst vlijtichlijck waer te nemen ende
met vigeur te verhinderen tgene tegens deselve bevonden sal worden opgenomen te
worden.
Ick hebbe thuijs gecomen sijnde ontfangen twee brieven van de borgermeester
Vermuyden, clagende over de meffiance124, die de borgermeester Vrijbergen van hem
heeft opgenomen, versoeckende dat ick soude willen besorgen een entrevue tussen
hen beijden. Ick soude deselve declineren indien ick niet versekert waere, dat den
goeden burgermeester Vrijbergen uijt de sael soude geraecken, nu in dese gelegentheijt
brekende met den voorss. Vermuyden, derhalven, tot dienst van Uwe Hoocheijt,
geraedich hebbe gevonden de voorss. heeren herwaerts opt spoedichst te beschrijven,
om deselve met elcanderen eenich te maecken om crachtich te connen sijn om te
breken de effecten van den bailljouw aldaer, die sijnen broeder, den raetsheer125 bij
hem ontboden heeft, om die stadt Uwe Hoocheijt te ontrecken, welken slach door
de correspondentie van dese twee heeren wel can gebroken worden, ende niet te min
de saeck soo beleijt, dat Vermuyden geen gelegentheijt sal hebben sich aen dheer
Vrijbergen ontsachlijck te maeken; alhoewel sekerlijck durve seggen, dat de vreese
in den goeden Vrijbergen vrij wat te hoogh gaet, ende door het thonen van de selve,
sijn vianden couragie geeft; sal niet manqueren mijn uijtterste vermogen aen te
wenden, om uijt te wercken tgene Uwe Hoocheijt ten dienste van de voorss. stadt
gelieft heeft goet te vinden.
Den heer bailljouw tot Vlissingen is soo goetaerdich dat hij niet ontsiet Uwe
Hoocheijt te recommanderen tot het burgermeesterampt, den persoon van dheer
Honich126, niet tegenstaende hij van den selven remarquable affronten heeft ontfangen,
ende door desselfs beleijt tot twee mael toe, in prejuditie van sijne heeren, tgesach
in Uwe Hoocheijts stadt verloren heeft. Hij schrijft mij in ernstige
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Zoals uit het vervolg van de brief blijkt, zond de prins hem bij dit schrijven voorgaande
commissie tot ‘directie van de Zeeuwsche saecken’ toe.
‘Meffiance’: wantrouwen.
Hiëronymus van Tuyl van Serooskerke.
Nicolaas Honich. Zie noot 46.
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terminis voor den selven, doch geconsidereert dat Uwe Hoocheijt gelieft, mij soo
hoogelijck te begenadigen, van goet te vinden te hebben mijn advijs over tbeleijt van
de magistraet in Uwe Hoocheijts stadt, soo verclare ick, dat alle consideratien van
vrunden, ende vreese van haer, bij mij niet te vinden sijn, ende geresolveert ben te
gaen op soodanigen wijse als Uwe Hoocheijt van een oprechte ende sincere dienaer
te wachten heeft; sal derhalven (onder geduijrige reverentie, gebruijckende de vrijheijt
die het Uwe Hoocheijt gelieft mij te gunnen) seggen, dat buijten twijffel Uwe
Hoocheijt de gewenste resolutien uijt Uwe Hoocheijts voorss. stadt sal hier voorts
comen, indien Uwe Hoocheijt geliefde goet te vinden te continueren tot eerste
borgermeester Adriaen van Hecke127, tot tweede Cornelis Lampsen. Tot schepenen
mr. Jacob Schotte, Nicolaes Janssen Honich, Quirijn Willemss., Jacob Schorer, Joris
Bagneman, Everd Gijselingh, Vincent Adriaenssen Ketelaer128, mr. Willem
Verbrugge129 ende Caspar Engels130. Ick weet wel dat dheer bailljouw wat ontstelt sal
sijn, dat Honich gepreterieert wort, doch den persoon, beleijt, kennisse van regeringe
ende comportementen, en sijn mijns oordeels soodanigen ampt niet weerdich, sal
sien den voorss. heer bailljouw opt sachste neder te stellen.
Ick bidde Godt de Heere, dat het hem gelieve, Uwe Hoocheijt ernstige devoiren,
ten besten van ons lant ontrent de geseduceerde steden van Hollandt131 opgenomen,
tot contentement van Uwe Hoocheijt te segenen. Uwe Hoocheijt gelieve te vertrouwen,
dat geen veranderinge ten quaden, in onse provincie in dese sware saeck, ende in
andere voorvallende affaires, bij Uwer Hoocheijt qualijck geaffectioneerden sal
uijtgewrocht worden, immers soo lange niet, als mijne geringe crachten door Uwer
Hoocheijts gunst ende faveur staende gehouden worden, hope dat mijne devoiren
int opvolgen van Uwer Hoocheijts dienst soodanich sullen bevonden worden, dat
Uwe Hoocheijt naer desselfs ingeboren goedertierenheijt, oversiende mijne
swackheden daer ontrent lopende, in deselve een genoegen sal connen opnemen.
De Acte132 die het Uwe Doorluchtige Hoocheijt mij gelieft heeft toe te schicken,
mitsgaders Uwer Hoocheijts vorder versekeringe van desselfs gunst tot mij, hebben
mij gebracht geheel buijten mijn selven, niet wetende op wat wijse ick Uwe Hoocheijt
op dese onverdiende genaden sal antwoorden, alleenlijck sal ick dat seggen, dat Uwe
Hoocheijt van mij wert opgeoffert mijn leven ende alles wat ick in de werelt hebbe,
versoeckende dat Uwe Hoocheijt gelieve te geloven, dat ick tselve gewillichlijck sal
laeten gebruijckt worden, sonder eenich naer beduncken, daer Uwer Hoocheijt dienst
tselve sal trecken ende vereijssen.
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Zie voor de reeds genoemde personen hiervoor de noten 43-54.
Tot raad benoemd in 1649, overleden in 1658.
Tot raad benoemd in 1649.
Tot raad benoemd in 1649.
Met de ‘geseduceerde steden’ wordt de meerderheid van de Hollandse steden bedoeld die
naar de mening van Thibaut waren afgeleid van de juiste koers van de stadhouder in het
conflict over de afdanking van troepen in 1649/1650.
De aanstelling tot directie van de Zeeuwse zaken. Zie hiervoor noot 14 van de inleiding.
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Ick hebbe noijt getwijffelt over tgoet succes vant tractaet met de Schotten133, als maer
Sijne Majesteijt Uwer Hoocheijts hooge wijsheijt geliefde te luijsteren ende deselve
te volgen; Godt de Heere geve dat de moordenaers eenmael haere rechtverdiende
straff mogen ontfangen ende schepter ende croon gebracht opt hooft van Sijne
Majesteijt, die deselve toecompt.
De stad van der Vere is noch al seer beroert, ende staen de saecken noch al
verwart134, hope echter door goet beleijt deselve wel te sullen redden, doch indien
ick conde sien, dat Uwer Hoocheijts ondienst soude alleenlijck te verhinderen sijn
door een regel schrijffs sal in de uijtterste noot, ende anders niet, in alle
onderdanicheijt, Uwe Hoocheijt om deselve bidden. Ick sal mij niet vorder extenderen,
ende Uwer Hoocheijts hooggaende ende menichvuldige importante affairen langer
interrumperen, alleenlijck sal ick noch in alle onderdanicheijt ende behoorlijcke
reverentie bidden dat Uwe Hoocheijt gelieve te geloven, dat noijt ijemant in de werelt
sal kennisse hebben van tgene Uwe Hoocheijt mij gelieven sal te vertrouwen, ende
dat ick alle mijne crachten sal inspannen, om eenichsins weerdich te mogen worden
bevonden, van de overgroote genade, die het Uwe Hoocheijt gelieft heeft mij te
bethoonen, immers verclare voor Godt de Heere, dat niemant in de werelt leeft, die
meer door effecten sal soecken te thonen als ick, dat ick ben, Doorluchtich
Hooggeboren Furst, Genadige Heer, Uwe Hoocheijts alderonderdanichste, verplichste
ende oitmoedichste dienaer, Henrick Thibaut, 1650.

16
Thibaut aan Heilersich
Middelburg, 26 april 1650
Mijn Heer, Uijt Uedele aengenaeme van den 22en deser sie ick met lieff135 de
continuatie van Uedele goede dispositie, dat al een groot poinct is soo heels huijts
uijt een feest te geraecken, Godt de Heer laet Uedele met Uedele haer geselschap
langh deselve behouden. Ick hebbe onverwacht overvloedich getuijgenisse ontfangen
van Sijn Hoocheijts genade ende gunste tot mijn persoon, ende vaste toesegginge
van maintien, waer door ick meer ende meer gecourageert worde, om mijn selven
uijt te recken om Sijn Hoocheijts dienst van gantscher herte te betrachten, hope alles
soo te stellen, dat het quaet eenmael soo onderdruckt sal sijn, dat Sijn Hoocheijt dese
provincie tot des selfs genoegen sal hebben, sonder eenich

133
134

135

Karel II sloot in het voorjaar van 1650 een geheim verdrag met Schotland om gezamenlijk
het Engelse parlement te bestrijden.
Te Veere was een geschil ontstaan over de benoeming van een pensionaris. Raden en
schepenen wilden Pieter de Huybert benoemen, conform de wens van Willem II, de
burgemeesters traineerden deze benoeming. Over deze kwestie berusten in het Staatsarchiv
Oranienbaum brieven van de schepenen van Veere d.d. 23 februari en 21 mei 1650 en van
de baljuw De Mauregnault d.d. 30 april 1650 (HAHS, Abt. Dessau, inv. nr. A 7b, nr. 122).
‘Met lieff’: met genoegen.
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naerbeduncken. Maelstede136 ende Thienhoven137 doen de grootste efforten van de
werelt, ende indien het mogelijck waere dat Uedele aen Maelstede opt spoedichste
conde schrijven dat hij wel soude doen de oude magistraetspersonen te nomineren
oordeele dat het seker van grote operatie soude sijn.
Ick hebbe gisteren tot Arnemuijden bij mij gehadt dheer Vrijbergen ende
Vermuyden, die ick een goet gevoelen van elcander doen nemen hebbe, sulx ick
geloof alles noch wel sal uijtvallen, hadde Vrijbergen mogen excuseren het innemen
van Vermuyden tot het burgemeestersampt, soude nu buijten alle becommernisse
sijn, doch dheer Rolland die Sijn Hoocheijt desen raet gegeven heeft in die tijt, heeft
niet voorsien dese swaricheden, die ick van doen aff voorsach, moeten sien wat sij
sullen connen uijtrechten.
Tot Vere staet het heel verwart, den bailljouw soeckt de luijden veel vreemde
grillen te doen aenrechten, dreijcht de burgemeesters van de vergaderinge van de
Staten te sullen houden, de propositie te doen uijtvoeren door een schepen, indien
sij beijde weijgeren naer sijn ende sijner vrunden apetijt tgene hij wil, te proponeren
ende in omvrage te brengen dingen in onse provincie ende misschien in alle provincien
ongehoort, alles wort becleet met den naem van Sijn Hoocheijt die men de luijden
wijsmaeckt niet wel gedient te sullen sijn ten sij mr. Pieter de Hubert138 pentionaris
aldaer gekoren worde. Hoe Sijn Hoocheijt dese mallicheden best sal beteren weet
ick qualick, ick ben besich met eenige luijden beter te informeren, sal sien wat succes
dit hebben sal, ick blijve van mijn out gevoel, dat Sijn Hoocheijt geen dienst ende
wij niet als troubel van de Zierickzeenaers te wachten hebben.
Onse collegianten verwijten mij altemets eens al lachende mijne goedaerdicheijt,
hebbende in ons collegie Hubert, die met soo veel moeijte Maecht den eersten trap
tot sijn ambitie geprocureert139, doch meene alles wel te boven te sullen comen, ick
sal mij voorts gedragen aen tgene onsen intimen vrunt dheer brenger deser Uedele
onser provincie saecken rakende verhalen sal, ende blijve naer onser aller seer
dienstige gebiedenisse, Mijn Heer, Uedele oitmoedige ende dienstwillige dienaer,
Henrick Thibaut, 1650.

17
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 1 mei 1650
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Tgene ick al over langh hebbe
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Pieter van Tuyl van Serooskerke, heer van Maelstede.
Hiëronymus van Tuyl van Serooskerke, heer van Tienhoven.
Pieter de Huybert, schepen en thesaurier van Middelburg 1645-1658, in 1659 benoemd tot
secretaris van de Staten van Zeeland. Hoewel hij zitting had in de magistraat van Middelburg
beschouwt Thibaut hem nog als een ‘Zierickzeenaer’.
Kennelijk wordt hier bedoeld dat Thibaut in de magistraat van Middelburg De Huybert
gedoogde terwijl hij De Maecht liet vallen.
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voorsegt, te weten dat dheeren van Maelstede ende Thienhoven sochten absolute te
heerschen over de goede stadt van der Tholen140, selfs in weerwil van Uwe Hoocheijt
wordt nu door den tijt, ende de nominatie bij den voorss. Maelstede als bailljouw
ende Boll als borgermeester volcomentlijck bewaerheijt, hebbende op deselve gestelt,
alle die personen, die het Uwe Hoocheijt naer des selfs hooge wijsheijt gelieft heeft
voorleden jaer te preterieren, ende van de selve nominatie te laeten alle die personen
in de welke het Uwe Hoocheijt gelieft heeft te thonen een genoegen genomen te
hebben.
Ick dit van verre siende comen, ende met eenen versekert sijnde dat dese slach
niet conde gebroken worden als door den borgermeester Vermuyden, hebbe geraedich
gevonden, den voorss. Vermuyden met dheer Vrijbergen in Walcheren te versoecken
om deselve wel vast aen elcanderen te hechten, gelijck ick dat oock geluckichlick,
deselve gesproken hebbende, te wege gebracht hebbe, immers soo verre als ick sach
voor dese tijt noodich te wesen, gelijck dan oock de voorss. Vermuyden den bailljouw
ende Boll couragieuselijck heeft tegengestaen, ende onder de nominatie van den
voorss. bailljouw de sijne gestelt; uijt dewelke Uwe Hoocheijt eenige, ende eenige
uijt die van den bailjouw, (onder reverentie) gedient can sijn te nemen.
Ick hebbe in de conferentie met den voorss. Vermuyden ende Vrijbergen wel
gespeurt eene groote jalousie van den voorss. Vermuyden tegens den voorss.
Vrijbergen ende worde van de selve volcomentlijck versekert ende overtuijgt door
dese ingeleijde voorslach, bij den voorss. Vermuyden ende den goeden Vrijbergen
geteekent, hier nevens gaende, door welke magistraet soo als hier geposeert wort,
Vermuyden tminste miscontentement ontfangende, sich terstonts can voegen met de
partije van den bailjouw ende daer door wederom Uwe Hoocheijt den voet dwers
stellen, gelijck ick dan int nevens gaende lijstje, (om Uwe Hoocheijt niet te lange op
te houden) hier claerlijck thoone.
Dese slach can gebroken worden, ende is teenemael nootsaekelijck, om die stadt
eenmael sonder omsien tot contentement van Uwe Hoocheijt gedisponeert te hebben,
dat Uwe Hoocheijt gelieve bij sich te ontbieden den voorss. Vermuyden, hem prijsende
over sijne goede couragie ende beleijt, ende hem thoonende de overgegeven electie
van den bailljouw, ende de sijne onder deselve gestelt, conde Uwe Hoocheijt onder
reverentie seggen dat hij Vermuyden bij sijne vier genomineerde noch behoorde te
stellen, Commer Corneliss., tvoorleden jaer als schepen gedient hebbende, onder
pretext dat hij Vermuyden, mede hier door een derde part van de nominatie sal hebben
gepresenteert.
Ick geloove dat Vermuyden toegevende sijne jalousie, hier qualijck sal aenwil-
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Zie hiervoor brief nr. 6 d.d. 3 mei 1649. In het Staatsarchiv Oranienbaum (HAHS, Abt.
Dessau, inv. nr. A 7b, nr. 122) berust een schrijven van de secretaris van Tholen Jacob van
Vrijberghe aan Willem II, waarin deze op de hoogte wordt gesteld van een poging van de
baljuw Pieter van Tuyl van Serooskerke en de burgemeester Adriaen Bolle de burgemeester
Vermuyden van de nominatie uit te sluiten. De magistraat stelde zich daar tegen te weer en
verzocht de prins om Vermuydens nominatie te erkennen.
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len, echter is soo noodich, dat Uwe Hoocheijt authoriteijt ende goeden wille, hem
tot het nomineren van de voorss. Commer Corneliss., moet dwingen; uijt de voorslach
van electie sal Uwe Hoocheijt de nootsaekelijckheijt evidentelijck sien, ende gelieve
Uwe Hoocheijt gedient te sijn, den voorss. Vermuyden niet te laten gaen uijt Uwe
Hoocheijts Camer ende tegenwoordicheijt voor ende aleer hij den voorss. persoon
neffens sijne vier andere stelle, alsoo als gesegt is, de geheele saecke daer aen is
gelegen, gelijck dat in de nevens gaende lijst, Uwe Hoocheijt onderdanichlijck wort
gedemonstreert.
Ick verstout mij ongevraecht Uwe Hoocheijt over dese saeck te spreken, den ijver
tot Uwe Hoocheijts dienst, ende de lust om mijn danckbaer gemoet, over soo
menichfuldige onverdiende genade van Uwe Hoocheijt ontfangen, te bethonen, doet
mij dese vrijheijt gebruijcken; ick sal Uwe Hoocheijt altijts bidden, te willen geloven
dat mij niets lievers in de werelt sal sijn, als occasie te mogen hebben, Uwe Hoocheijts
dienst te bevorderen, gelijck dan notoirlijck in desen geschiede, ende door effecten
te mogen thonen dat ick ben, Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer,
Uwe Hoocheijts alderonderdanichste, oitmoedichste ende verplichste dienaer, Henrick
Thibaut, 1650.
[Bijlage]
Nominatie bij den bailjouw ende borgermeester
Bolle gedaen ende bije
voorss. heeren getekent:
Tot schepenen
Vermuyden
Strijt141
Albert van der Heijden142
Van den Brande143
Borssele144
Huijbrecht Janssen Huijge145
Pieter van Gelre146
François Leijdecker147
Jan Verlucht148
Hendrick de Putter149
H. 't Gilde150
Schout Korentas151
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Deze was schepen van Tholen in 1636.
Deze was schepen van Tholen in 1639.
Anthony van den Brande, gehuwd met Catharina Adriana Dallens, een zuster van Clasina
Dallens, de echtgenote van Johan Vermuyden.
Philibert van Borssele, zie hiervoor noot 66.
Schepen en burgemeester van Tholen 1616-1646.
Schepen van Tholen 1645-1648.
Schepen van Tholen in 1648, 1687, burgemeester in 1686, overleden in 1688.
Schepen van Schakerloo 1636-1639.
Deze heeft nimmer deel uitgemaakt van de magistraat van Tholen.
Huybrecht 't Gilde, schepen van Tholen 1641-1647.
Deze heeft nimmer deel uitgemaakt van de magistraat van Tholen.
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Jan Dignussen Backer152
Jan Snoeck153
onder dese genomineerde
heeft de borgermeester
Vermuyden dese vier

152
153

Schepen van Tholen in 1637.
Schepen van Tholen 1662-1675.

Nederlandse historische bronnen 10

77
genomineert:
Pieter Manteau van Dalem
Van der Vliet
Willem van Vrijbergen
Pieter Gillissen: lantman154
hier neffens dient door
Uwe Hoocheijts
authoriteijt gestelt door
den voorss. Vermuyden:
Commer Cornelissen
Om een goede electie te
hebben, conde Uwe
Hoocheijt gedient sijn, om
quansuijs tussen beijde
partijen te gaen, eenige kiesen
bij den bailljouw, ende eenige
bij Vermuyden voorgestelt,
ende de magistraet aldus
(onder geduijrige correctie,
ende reverentie van Uwe
Hoocheijt) gestelt voor dit
jaer:
Tot burgermeester van buijten:
Voocht Cornelissen
Tot borgermeester van binnen:
mr. Marinis van
Vrijbergen
Tot schepenen:
mr. Marinis van Vrijbergen
Johan Vermuyden
mr. Cornelis van Vrijbergen
Pieter Manteau van Dalem
Jan Strijt
Anthony van den Brande
Marinis van der Vliet
Commer Cornelissen ende
Willem van Vrijbergen
sulx dat Uwe Hoocheijt
soude eligeren uijt de
genomineerde bij den
bailljouw ende Boll:
154

Schepen van Tholen 1655-1663.
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Vermuyden
Strijt ende
Van den Brande
ende uijt Vermuydens
nominatie:
Pieter Manteau van Dalem
Marinis van der Vliet
Willem van Vrijbergen
ende Commer Cornelissen
door Uwe Hoocheijts
authoriteijt noch te
nomineren, waer van de
noitsaekelijckheijt aen
d'ander sijde van dit blat
Uwe Hoocheijt aenwijst155.
Vruchten tegens het
naestcomende jaer de
magistraet wel gestelt
sijnde als hier onder:
bailljouw
burgermeester van buijten:
Voocht Cornelissen
burgermeester van binnen:
mr. Marinus van Vrijbergen
Tot schepenen:
mr. Marinus van Vrijbergen
Johan Vermuyden

155

Willem II volgde in hoofdzaak dit voorstel. In plaats van Jan Strijt benoemde hij Jacques
van der Heijden.
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mr. Cornelis van Vrijbergen
Pieter Manteau van Dalem
Jan Strijt
Anthony van den Brande
Marinus van der Vliet
Commer Cornelissen
Willem van Vrijbergen
De eerste vrucht is, dat
den bailjouw met twee
borgermeesters (die Uwe
Hoocheijt getrouw sijn)
doende nominatie van
schepenen gesamentlijck
off soo nu geschiet Uwe
Hoocheijt sijn 1/3 oft
geheele nominatie
toesendende Uwe Hoocheijt
versekert is, altijts goede
schepenen te konnen
kiesen, de twee
borgermeesters den
bailljouw prevalerende,
twelck met Kommer moet
geschieden, gelijck nu als
de bailljouw een
burgermeester op sijn
sijde heeft.
De tweede vrucht is, dat
Uwe Hoocheijt beleijdende,
dat Vrijbergen ses
stemmen heeft, altijts
versekert is van nominatie
te ontfangen van
burgermeesters naer Uwe
Hoocheijts genoegen, sonder
dat men van noode heeft
te vreesen de
veranderlijcheijt van
Vermuyden, daer
andersints als Vrijbergen
maer vijff stemmen heeft,
de veranderinge van
Vermuyden te vreesen is,
die altijts den bailljouw
ende Strijts stem gereet
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sal vinden om tegens
Vrijbergen aen te gaen,
ende den stock tegens Uwe
Hoocheijt te trecken.
De derde vrucht is, dat de
keuse, soo Uwe Hoocheijt
onderdanichlijck voorslae,
gedaen sijnde, Uwe
Hoocheijt altijt can wesen
versekert dat de stadt in
rust sijnde, altijts Uwe
Hoocheijts loffelijcke
maximen sal ijverlijck
opvolgen ende seconderen,
sulx dat aen de nominatie
van Commer Cornelissen
ende te volgen electie, de
geheele vast- ende
versekerheijt van die stat
is hangende.
Indien den bailljouw soude
willen sustineren, dat uijt
sijne ende Bols nominatie,
als bij pluraliteijt van
stemmen geformeert,
behoorde electie gedaen te
worden, om Uwe Hoocheijt
tot antwoorde te geven,
dat, geconsidereert het
dispuijt bij Vermuyden
gemoveert, Uwe Hoocheijt
elck wat geeft, ende de
geheele saeck aen de
Staten gebracht can
worden, als sijnde het
reglement daer over
questie is, bij de voorss.
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Staten gemaeckt.
Project van magistraet bij
Vermuyden ende den
goeden Vrijbergen
voorgestelt:
Tot borgermeester van
buijten:
Voocht Cornelissen
Tot borgermeester van
binnen:
mr. Marinus Vrijbergen
Tot schepenen:
deselve mr. Marinus van
Vrijbergen
Johan Vermuyden
mr. Cornelis van
Vrijbergen
Pieter Manteau van Dalem
Jan Strijt
Anthony van den Brande
Marinus van der Vliet
Pieter Gillissen
Willem van Vrijbergen
Consideratien op dit
project:
Voocht Cornelissen is goet
en hout Vrijbergens partij
Vrijbergen is Uwe
Hoocheijt getrouw
Vermuyden is niet te
betrouwen
Cornelis van Vrijbergen is
goet ende is neeff van de
burgermeester Vrijbergen
Pieter Manteau is swager
van Vermuyden156
Jan Strijt dependeert van
den bailljouw
Anthony van den Brande
156

Zie hiervoor noot 79.
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swager van Vermuyden157
Marinus van der Vliet,
meest aen Vrijbergen
Pieter Gillissen, aen Vermuyden
Willem van Vrijbergen aen
de borgermeester
Vrijbergen
Voor Vrijbergen, sijn, de
electie als bij Vermuyden
voorgeslagen ende bij
Vrijbergen uijt dwangh
geprobeert158:
1 Voocht Cornelissen
2 Vrijbergen borgermeester
3 mr. Cornelis van Vrijbergen
4 Marinus van der Vliet
5 Willem van Vrijbergen
sulx dat Vrijbergen maer
vijff stemmen heeft
Vermuyden soude hebben
eerst
1 sijn eijgen stem Vermuyden
2 Pieter Manteau
3 Anthony van den Brande
4 Pieter Gillissen
ende sulx vier stemmen,
waer bij, hij eenich
miscontentement

157
158

Zie hiervoor noot 79.
‘Geprobeert’: geapprobeerd.
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7 Handschrift van Hendrick Thibaut. Postscriptum bij de brief van 1 mei 1650 (brief nr. 17).
Staatsarchiv Magdeburg, Magdeburg
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erlangende, terstonts can
hebben de stem van de
bailljouw ende de stem van
Strijt, ende sulcx sich
meester maecken van alle
resolutie, ende tegens
tnaest comende jaer
wederom soodanige
borgermeesters voorstellen,
als het hem soude
gelieven, ende indien door
Uwe Hoocheijts
auctoriteijt ende begeerte
Commer Cornelissen wort
genomineert ende
geeligeert, soo sal de
magistraet wesen soot hier
over staet ende
dienvolgende
volcomentlijck versekert
tot Uwe Hoocheijts dienst.
bailljouw
voor Vrijbergen met een
cruijsken gestelt
x Voocht burgermeester
x Vrijbergen burgermeester

schepenen

x

x
x
x

burgermeester Vrijbergen
Vermuyden
Cornelis van Vrijbergen
Pieter Manteau
Jan Strijt
Anthony van den Brande
Marinis van Vrijbergen
Commer Cornelissen
Willem van Vrijbergen

Sulx dat Vrijbergen
prevaleert met een stem,
al waert schoon dat
Vermuyden quaet wierde:
daer andersins Vermuyden,
door den bailljouw ende
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Strijts stem Vrijbergen
met een stem soude
overmeesteren.

[P.S.]
Doorluchtich Hooggeboren Furst, Genadige Heer, Naer het schrijven van mijne
missive, ende mijne consideratien, compt mij informeren Manteau van Dalem, dat
in allen gevalle de burgemeester Vermuyden niet meer als vier personen nomineren
mach, tprivilegie seggende alleen 14 personen moeten genomineert worden159 sulx
dat den bailljouw voor sijn derde, vijff personen hebbende, Boll oock vijff, alleen
vier voor Vermuyden overblijven. Ende alhier dat naer mijn oordeel, Vermuyden
als eerste burgemeester soo veel, jae meer recht heeft voor sijn 1/3, vijff personen
als Boll te nomineren, echter als hij, omdat de bailljou ende Boll eens sijn, soude
willen cederen, soo is nootsaekelic ende tgeheel werck hangt daer aen, dat Uwe
Hoocheijt Vermuyden, Commer Cornelissen dede nomineren, in plaetse van Pieter
Gillissen.

159

Zie hiervoor noot 71. Doordat een der burgemeesters tevens schepen was, moest de tweede
burgemeester voor zijn derde gedeelte van de voordracht genoegen nemen met vier plaatsen
in plaats van vijf.

Nederlandse historische bronnen 10

82
De redenen sijn voor Commer Cornelissen, sijnde een out ende ervaren schepen,
Pieter Gillissen een onnosel lantsman, dagelijx de ploech volgende. Uwe Hoocheijt
gelieve Vermuyden doch soo te perssen dat hij dese verandering doe, off Uwe
Hoocheijt sal ondervinden, dat die stadt altijts in onrust sal wesen, mijne
becommernisse compt, van die is ende tot sijn doot sal blijven, Doorluchtich
Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Uw Hoocheijts alderonderdanichste ende
verplichste dienaer Henrick Thibaut, 1650.

18
Thibaut aan Heilersich
Middelburg, 10 mei 1650
Mijn Heer, Uedelheijts aengenaeme missive van den 5 deser is mij wel geworden,
sie uijt deselve met vreucht dat wij gesamentlijck de genade hebben van te wesen in
Sijn Hoocheijts goede gratie, ick hope dat Sijn Hoocheijt onse comportementen,
ende goede devoiren tot des selfs dienst soodanige sal vinden dat deselve ons
gecontinueert sal worden, sijnde een groot vermaeck voor eerlijcke luijden, soodanige
princen te mogen dienen, die gelijck Sijn Hoocheijt overvloedichlijck gelieft te doen,
der selver ijver met gunst gelieven te cronen. Wij hebben in onse vergaderinge van
de Gecommitteerde Raden heden gelesen de missive van Sijn Hoocheijt in date den
5 deser, wij vinden ons selven aen deselve eenichsins verstelt, gemerckt die van
Zierickzee (ondanckbaer geslacht) alleen noch in gebreke sijn, haer consent int
schrijven twelck bij alle de andere leden (selfs Goes) al over eenige dagen is geschiet,
wij schrijven hun in ernstige terminis heden per expressen van wegen onse
vergaderinge, om der selver inschrijvinge te mogen erlangen, ende dunckt mij (onder
correctie) dat Sijn Hoocheijt de borgermeesters ende secretaris Hubert160 daer aen
wel een coup de becq gefondeert is te geven, dheer Rolland161, met het
rentmeestersampt ende andere ontallijcke beneficien vereert, hadde wel behoort dat
werc in absentie van de borgemeesters ter intentie van Sijn Hoocheijt beleijt gehadt
te hebben, doch tis tnaturel van Zierickzeenaers niemant te caresseren, dan soo lange
tot dat sij tgene sij begeeren wech hebben; ick gelove vastelijck dat onse Cocq die
eenige dagen tot Zierickzee is geweest eenige oorsaeck is van dit retardement, het
waere wel dienstich dat desen quant eens een wech ingejaecht wiert die Tenijs
gewandelt heeft162.
Het tweede dat ons verstelt, is, dat dheer De Knuyt, die procuratie wegens Sijn
Hoocheijt heeft om dese beswaernisse te doen, (mijns oordeels) gantsch
onvoorsichtich van hier vertrocken is, dewijle het onseker was off de leden niet selfs
een

160
161
162

Justus de Huybert, geboren 1611, overleden 1682. In 1649 tot secretaris van Zierikzee
benoemd.
Mattheus Rollant, zie noot 90.
Namelijk terugroeping als Gecommitteerde Raad.
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dach naer sijn vertreck ingeschreven souden hebben, ende diervolgende de procuratie
te exhiberen voor leenmannen ofte Gecommitteerde Raden noodich soude sijn
geweest. Tis een wonderlijck man, sijn meesters intrest soo weijnich in achting te
hebben, daer nochtans hier aen Sijn Hoocheijt soo veel gelegen is, doch tcan wesen,
dat hij niet geerne sie dat dit werc voortgae, ende dat hij liever sage sijn heer in groot
becommernisse ende schaeden bleve steken, de waerheijt weet Godt, ende Uedele
ende vele eerlijcke luijden sijn partie163, hij mach seggen wat hij wil, niemant van
ongepassioneert oordeel die hem en sijne menees kent, sal geloven dat hij int werc
van Tholen niet trempeert164. Tis seker dat alle sijne confidente ende gesworene
vrinden genomineert sijn ende dat de geaffideerde dienaers van Sijn Hoocheijt sijn
gepreterieert ende geaffronteert, ick hebbe, soo Uedele geschreven hebbe, aen Sijn
Hoocheijt over dat werc geschreven, hope dat Sijn Hoocheijt, naer des selfs hooge
wijsheijt, de saeck soo sal bestieren, dat hier naermaels daer niet meer troubel
gevonden sal worden165; sij sullen seer schoon singen, maer Sijn Hoocheijt sal
sekerlijck worden geabuseert, indien hij der jonckeren vleijende woorden gelove
geeft, eerst moet Sijn Hoocheijt absoluijt meester sijn, ende dan eens gedacht off
men deselve aen een cantje can laeten lecken. Ick en weet niet, hoe Madame166
voortsaen sal connen claegen, dat men oude regenten ende de gequalificeerste in de
regieringe voorbij gaet, nu haere lecklammeren, ende insonderheijt haere
begiftichten167 Knuyt, het werc soo beleijt heeft, dat alle oude regenten binnen Tholen,
ende selfs bij Sijn Hoocheijt voor de capabelste tvoorleden jaer erkent, volcomentlijck
sijn gepreterieert ende in den hoochsten graet geaffronteert geworden, doch tis goet
wat hij doet die men bemint; twelc seer vele hopen wel te sullen succederen, doch
waere goet dat den bailljouw eens een goede reprimande crege, soude mij breeder
eslargeren ten waer desen expressen wachte, sal derhalven eijndigen ende Uedele
versekeren dat ick sal wesen tot het eijnde van mijn leven, Mijn Heer, Uedele
oitmoedige ende verplichste dienaer, Henrick Thibaut, 1650.
[P.S.]
Dheer Saumaise168 die mij d'eer gedaen heeft van mij te besoecken, licht met grote
pijn te bed, off het de oude podagreuse sieckte sal worden, is ons onbekent, wij
gebieden ons gesamentlijck aen Uedele, ende Uedele soete bedtgenoot. Wij hebben
heden oock per expresse aen De Knuyt geschreven dat hij soude comen om in
conformite van sijne procuratie de belastinge vant fideicommis te comen

163
164
165

166
167
168

‘Sijn partie’: zijn er getuige van.
‘Trempeert’: betrokken is bij.
Thibauts vrees was ongegrond; de prins volgde in hoofdzaak zijn advies blijkens de benoeming
opgetekend in het ‘Register vant vernieuwen van de magistraet’ (GA Tholen, Archief van
de stad Tholen, voorl. inv. nr. 22).
Amalia van Solms.
Met ‘begiftichten’ zinspeelt Thibaut waarschijnlijk op de omkoping van De Knuyt bij de
vrede van Munster.
Claude Saumaise.
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doen, ofte wel bij substitutie ijemant te authoriseren, dewijle wij vastelijc vertrouwen
dat Zierickzee immers inschrijven sal. Knuyt conde gelast worden naer Zierickzee
te comen, om te sien off het werc daer claer lage ofte niet, ende sich daer naer in sijn
reijs herwaerts te reguleren. Reigersberch was seer becommert met het schrijven aen
Knuyt, vreesde dat Sijn Hoocheijt dese onvoorsichticheijt ofte malitie qualijck soude
opnemen, tsijn vogels van eender veren.

19
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 5 augustus 1650
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Ick hebbe geoordeelt van mijnen
schuldigen plicht te wesen, soo haest hier soude sijn gecomen, alle devoir aen te
wenden, om de respective leden van dese provincie te encourageren, om
danckbaerlijck te erkennen ende te approberen, tgene Uwe Doorluchtige Hoocheijt
belieft heeft te ondernemen ten dienste van onses lants welwesen ende ten dien fijne
bij mij secretelijck ontboden de principaelste regenten van de voorss. leden, die mij
alle van haere oprechte ende goede meeninge versekert hebben, ende specialijck de
borgemeester Mogge169, die hope van goet succes voor sijn swager170 gegeven hebbe,
welke voorss. swager mij oock solemnelijck belooft heeft, occasie daer toe hebbende,
ende Uwe Hoocheijts genadige gunst erlangende, te bethonen dat hij in der daet is,
ende sal blijven een hater van de pernitieuse Hollantse maximes: sulx dat de respective
leden naer wensch ende in conformite van de verclaringe, die ick Uwe Hoocheijt
hebbe gedaen, als één man ten dienste van Uwe Hoocheijt gevonden hebbende, goet
gevonden hebbe, de saeck daer henen te beleijden, dat de Staten mochten beschreven
worden, gelijck dan oock sulx op gisteren naer middach is goet gevonden, ende
deselve beschreven tegens toecomende maendach om den volgenden dach te
besoigneren, vertrouwe tselve Uwe Hoocheijt aengenaem te sullen sijn, ende alsoo
dheer De Knuyt sich noch in Brabant onthout dunckt mij (onder reverentie) noodich,
dat dheer pentionaris De Brune bij Uwe Hoocheijt worde gelast. Ende gemerckt de
vergaderinge van de Staten is beschreven op de noch openstaende poincten, ende
dat onder deselve noch gevonden wort tpoint van de rekenschap van de voorss. heer,
waer op alle de leden, uijtgenomen de Edele hebben geadviseert, soo geve mede
Uwe Hoocheijt in alle onderdanicheijt in bedencken, off niet geradich sal sijn voor
den dienst van Uwe Hoocheijt, gemerckt de gemeente siende de droeve ende bij ons
voorsegde effecten, van den lantverdervende vrede, seer op des voorss. heers
voorbaericheijt int teekenen smaelen171, oock eenigen last dien aengaende aen

169
170
171

Rochus Mogge, geboren 1609, lid van de vroedschap van Zierikzee 1639-1657, overleden
1657. De Vos, Vroedschap, 362.
Marinus Stavenisse, gehuwd met Cornelia Mogge, zuster van Rochus Mogge. De Vos,
Vroedschap, 271.
Zie de inleiding, blz. 36.
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voorss. heere pentionaris te geven. Ick wenste van gantscher herten dat Uwe Hoocheijt
soo moogt versekert sijn van de andere vijff provincien als van dese, wel wetende
dat deselve sal resolveren extraordinaris gedeputeerde te senden naer Den Hage, met
volle macht om in alle voorvallende occurrentien Uwe Hoocheijt met couragie ende
ijver bij te wesen, onder welke ick mij mede sal laeten vinden, indien het selve Uwe
Hoocheijt sal aengenaem wesen, waer van geerne de sekerheijt sal vernemen.
Dheer pentionaris De Brune door Dordrecht passerende heeft aldaer van de
magistraet de stadts poort kannen ontfangen172, is versocht geweest in de provincie
de saecke daer henen te helpen sturen, dat de provincie van Hollant niet mocht vercort
worden in haere gerechticheden, heeft mede daer gesien eenige gedeputeerde van
Den Briel, die gecomen waren om met die van Dordrecht te corresponderen, ende
onder andere te overslaen173, wat plaets buijten Den Haech soude mogen gekoren
worden, tot het houden van de vergaderinge van de Staten van die provincie, daer
uijt ick de beste dispositie van die stadt niet can affnemen, ende Uwe Hoocheijt mede
in alle onderdanicheijt in bedencken geve, off in den voorss. Briel sijnde een plaets
van importantie, met gemack noch niet eenige compagnien souden connen gebracht
worden, ende alhoewel dese gedachten buijten mijn beroep sijn, ende overtollich,
ten reguarde van Uwe Hoocheijts hooge wijsheijt ende verre siende sorge, soo bidde
doch dat Uwe Hoocheijt die, mijne ijver tot des selfs dienst, ende mijne gedachten
op het versoeck van 10m174 parlementarische Engelsen gelieve toe te schrijven, die
altemets soodanige plaets tot becommeringe van Uwe Hoocheijts dessein, door slim
beleijt van verbasterde Hollanders, soude empatroneren175.
Gisteren refereert ons den zeecapiteijn Gorcum gecomen van Jarmuijden, dat daer
sekere tijdinge gecomen was, ten hoogsten ontsteltenisse daer baerende, dat negenthien
van de beste compagnien ruijters van de parlementaristen tot den coninck van Groot
Brittanien waeren overgecomen, ende dat het beste volck vant voorss. parlementse
leger dagelijx tselve deden; als mede dat het treffelijck oorlochschip genaempt de
Lucrecie voerende 50 metale stucken ende sijnde de schout bij nacht, int vervolgen
van twee Hollantse schepen ontrent Lit176 in den gront geschoten. Godt de Heere geve
dat dese bloethonden eenmael ende haestelijck mogen gewaer worden sijne rookende
ende slaende hant, ende schepter ende croon gebracht aen den rechten erffgenaem.
Ick en can mij niet gerust stellen, overdenckende de onverdiende genade ende
gunst die Uwe Hoocheijt gelieft heeft, mij nu laest in Den Hage sijnde te bewijsen,
mij verre boven mijne meriten ende verdiensten belonende. Ick en can daer op niet
anders seggen als dat ick maer van Godt de Heere bidde, dat het hem gelieve mij
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‘Stads poort kannen ontfanghen’: door de stad onthaald op wijn.
‘Overslaen’: overleggen.
‘10 m’: 10.000.
‘Empatroneren’: overmeesteren. Thibaut vreesde legering van Engelse troepen in Den Briel.
‘Lit’: Leith in Schotland.
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te laeten voorcomen soodanige occasien, waer door ick moge bethonen mijn danckbaer
gemoet, over dese de maet overstappende gunsten, Uwe Hoocheijt in alle
oprechticheijt verclarende, dat mijn bloet ende mijn geringh goet ende middelen, is
ende altijts sal blijven ten dienst van Uwe Hoocheijt genegen sijnde met meer ijver
tselve te bethonen in scabreuse ende becommerlijcke tijden ende occurrentien als in
soete ende lieffelijcke tijden, wenschende maer dat Godt de Heer mij meerder
crachten, wijsheijt ende ervarentheijt hadde gegeven om alle deselve ten dienste van
Uwe Hoocheijt te emploijeren, als sijnde tot de laeste oogenblick van mijn leven
absolute geresolveert te thonen dat ick ben, Doorluchtich Hoochgeboren Furst,
Genadige Heer, Uw Hoocheijts alderonderdanichste, oitmoedichste ende verplichste
dienaer Henrick Thibaut, 1650.
[P.S.]
Verscheijden van onse borgerlijcke capiteijnen hebben mij wesen verclaren, dat
sij ende alle de borgers gereet ende willich sijn uijt te trecken in soodanige frontier
plaetsen, daer uijt Uwe Hoocheijt de militie tot dienst vant lant geradich mochte
vinden te lichten, waer van dienstich geacht hebbe Uwe Hoocheijt in alle
onderdanicheijt de kennisse te geven.

20
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 11 augustus 1650
Doorluchtig Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Ick hadde gehoopt Uwe Hoocheijt
heden desen dach te connen adviseren de eenstemmige resolutie van alle leden van
dese provincie, tenderende tot approbatie van tgene Uwe Hoocheijt belieft heeft te
ondernemen, soo ten regarde van de gedeputeerde heeren als het opvoeren van
chrijsvolck ontrent de stadt Amsterdam, doch ben in mijne hope bedrogen door die
van Zierickzee ende Goes hebbende in plaets van ten principalen te adviseren genomen
rapport aen haere heeren committenten, doch met toesegginge van saterdach
toecomende weder hier te wesen om ten principalen te adviseren, die van Zierickzee
hadden mij beijde gesecht, dat de saeck wel lach in haere stadt, ende confirmeerden
mij tselve noch herwaerts gecomen sijnde, doch nu seggen soo wel Mogge als Hubert
mij, dat buijten tweijffel sij last sullen becomen hun te conformeren met het advijs
van Middelburg, maer dat haere principalen eerst hebben willen horen de resultaten
uijt de brieven als mede uijt het rapport van den heere pentionaris vant lant. Ick
tweijffele niet off Goes soude ons gevolcht hebben indien die van Zierickzee voor
gegaen hadden; ick en can Uwe Hoocheijt niet verbergen tquaet dat den raetsheer
Cocq in dit geheele werck doet, weshalve de begeerende Zierickzeenaers belofte
dient affgeeijst van dit schadelijck instrument te sullen tsijner tijt weeren.
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Ick hebbe desen middach bij mij genoodicht onder anderen de gedeputeerde van der
Goes, hope dat hij sal gedisponeert connen worden toecomende saterdach hem met
de andere leden te conformeren. Het advijs van onse stadt met eenparige stemmen
genomen, ende gevolcht bij Tholen, Vlissingen ende Vere (sijnde Uwe Hoocheijts
last bij den heer pentionaris discretelijck geuijttet) is dat men noch heden sal schrijven
een beleefde missive aen Uwe Hoocheijt bij dewelke de heeren Staten verclaren te
lauderen ende te approberen in alles tgene Uwe Hoocheijt belieft heeft te ondernemen,
soo ten regarde van de gearresteerde heeren, als mede het opbrengen van chrijgsvolck
ontrent Amsterdam met dancksegginge voor de moeijte die het Uwe Hoocheijt gelieft
heeft daer inne te nemen, als mede voor de verclaringe, die het Uwe Hoocheijt gelieft
te doen int eijnde van des selfs missive aen de Staten gesonden ende voorts dat opt
spoedichst extraordinaris gedeputeerde sullen worden naer Den Hage gesonden, met
volle macht om Uwe Hoocheijt in alles te assisteren ende met raet bij te woonen etc.
hebbende voorts de voorss. heeren van Middelburg gejustificeert par le menu alle
tgene bij Uwe Hoocheijt is gedaen, ende hebben mijn heeren goet gevonden dat het
selve pertinentelijck in geschrift sal worden gestelt ende in de registers genotuleert.
Ick versekere mij dat dit dus sal worden gevolcht bij Zierickzee, ende Goes sal daer
toe heden trachten te disponeren, vertrouwende, dat ick hier in de goede meeninge
ende intentie van Uwe Hoocheijt, naer mijn geringh vermogen, sal hebben
uijtgewrocht.
Ick bedanck in alle onderdanicheijt Uwe Hoocheijt voor de communicatie van
tgene tot Amsterdam is voorgevallen, hebbende tselve door den heer Heilersich
ontfangen; ick wensche maer van herten dat die van Amsterdam danckelijck mogen
erkennen de genade ende gunst, die Uwe Hoocheijt hun buijten merite bewesen heeft,
gelijck ick mede Godt bidde dat hij de herten van de andere regenten van de provincie
van Hollant gelieve te disponeren tot aenneminge van de staet van oorloge die men
nu soo lange tijt onrechtveerdichlijck verdwerst ende opgehouden heeft. Heden is
mede goet gevonden dat (op de verclaringe van den pentionaris van tlant, van niet
gelast te sijn te adviseren op de rekenschap van den heere De Knuyt) aen Uwe
Hoocheijt sal werden geschreven een beleefde missive bij dewelcke Uwe Hoocheijt
sal worden versocht te gelasten den persoon die Uwe Hoocheijts plaets ter naester
vergaderinge sal bewaeren, op dit point te adviseren, op dat eenmael van dat werck
een eijnde moge worden gemaeckt, de gemeente van dese stadt stelt tot source van
dese swaricheden ende onheijlen, den gemaeckten vrede, die sij meenen meest door
dheer De Knuyt bevordert te sijn ende derhalven haer bekende in de magistraet
importuneren, den voorss. heer eenmael den rechten gront vant gebesoigneerde te
willen uijtperssen.
Ick en sal niet manqueren (dewijle het Uwe Hoocheijt soo gelieft heeft goet te
vinden) mij te laeten mede committeren van onse stadts wegen, wenschende van
herten Uwe Hoocheijt soo veel dienst te connen doen als ick tot den selven wel ijver
ende genegentheijt hebbe, Uwe Hoocheijt versekerende, dat niemant mij daer inne
sal overtreffen, alhoewel ick voor mijne swackheijt schroome ende bevreest ben.
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Het is mij opt hoogste leet, Uwe Hoocheijt niet te hebben connen verwittigen, alles
hier naer Uwe Hoocheijts gevallen te sijn heden geresolveert, tis echter, naer mijn
geringh oordeel, beter dat over twee dagen alles hier bij de Staten selfs wordt
geapprobeert als off tselve door de extraordinaris gedeputeerde in Den Hage gedaen
wierde, dewijle het eene Staten, het andere gedeputeerden werck geacht soude worden.
Eijndigende sal ick Godt Almachtich bidden Uwe Hoocheijts persoon genadichlijck
te willen bewaren, ende segenen met allerleij geestelijcke ende lichamelijcke
segeningen ende blijven tot de laeste druppel van mijn bloet, Doorluchtich
Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Uwe Hoocheijts alderoitmoedichste,
onderdanichste ende verplichste die naer, Henrick Thibaut, 1650.

21
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 15 augustus 1650
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Indien de stadt Goes niet waere
besett met Hollantse maximes, Uwe Hoocheijt soude al voorleden saterdach ontfangen
hebben, de schuldige danckbaerheijt van dese provincie, voor soo veel becommerlijck
moeijte, als Uw Hoocheijt belieft heeft op te nemen, ten dienst van ons gemeen
vaderlant. Gisteren naer de eerste predicatie, hebben mijn heeren van Zierickzee haer
absoluijtelijck geconformeert met de advijsen van de andere leden, ende hebben
genoechsaem gerepareert de traecheijt te voren gebruijckt, doch hebbe met groot
becommernisse verstaen uijt de mont van den secretaris van de stadt Goes, (die mij
andersins voorleden donderdach heel anders hadde doen hopen) dat alhoewel sijne
principalen voor vast stelden, dat alles bij Uwe Hoocheijt op goede ende solide
fondamenten was gedaen, echter alvorens ten principalen te adviseren, versochten,
te mogen verstaen de particuliere redenen die Uwe Hoocheijt bewogen mochten
hebben om het arrest op de bewuste personen te doen, ende chrijsvolck ontrent
Amsterdam te brengen.
Wij hebben, wat solutie wij gegeven hebben, geen naerder resolutie connen
uijttrecken, sijnde dese last den gemelten secretario (soo hij seijde) gegeven met
eenparige stemmen, sulx de andere ses leden hem nochmaels hebben versocht te
willen een keer doen naer sijne principalen, om van deselve te obtineren last conform
de andere leden, om door d'eenparicheijt van de leden te meer gewicht toe te brengen.
Mergen voormiddach sullen wij connen weten off dese luijden hen naerder sullen
hebben bedacht, echter sullen niet naer laten, (indien opiniastreren) met ses stemmen
soodanige resolutie te nemen, die buijten twijffel Uwe Hoocheijt aengenaem sal sijn;
hebbende mijn uijtterste vermogen aengelegt ten eijnde het advijs van mijn heeren
van Middelburg mocht werden geconverteert in eene provinciale resolutie, die
soodanige is, dat deselve niet alleen alles tgene Uwe
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Hoocheijt heeft gelieft te ondernemen approbeert, maer oock solveert tgene tegens
het doen van Uwe Hoocheijt can worden bijgebracht, ende extraordinaris
gedeputeerden stelt om voorts alles, tot contentement van Uwe Hoocheijt, tot dienst
vant lant te helpen uijtwercken: waer her de impertinentie vant Goese nest voortcompt,
ende op wat wijse de regeringe daer beter sal connen gemaeckt worden, sal ick
permissie versoecken, Uwe Hoocheijt ter naester gelegentheijt te mogen voordragen.
Sij hebben door haer doen mede belett dat Uwe Hoocheijt niet al op gisteren is toe
gesonden een missive, bij dewelke Uwe Hoocheijt, bij de ander leden advijsen, soude
gegeven sijn eene schuldige danckbaerheyt over de onweerdeerlijcke sorge die Uwe
Hoocheijt gelieft heeft te dragen voor de conservatie van de rust van ons gemeen
vaderlant, daer toe dan de secretaris vant lant de minute, om gelesen te worden, gereet
ende veerdich hadde, hope niet te min, soo voorsecht hebbe, op morgen de saeck soo
gedirigeert te sien, dat om hun krijgelheijt de provintie niet sal manqueren aen haer
schuldighe plicht. Ick sal Uwe Hoocheijt niet langer importuneren, maer Godt
biddende, Uwe Hoocheijt met alle segenen van den hemel te willen becomen blijven,
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Uwe Hoocheijts
alderoetmoedichste, onderdanichste ende verplichste dienaer, Henrick Thibaut, 1650.

22
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 16 augustus 1650
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Ick hebbe mij desen voorleden
nacht de eer gegeven van Uwe Hoocheijt onderdanichlijck te onderrichten van den
toestant van saecken in dese provincie, nu desen morgen te thien uijren, is de secretaris
van der Goes wederom te rugge gecomen verclarende dat sijn principalen niet hebben
connen bewogen worden te altereren haer advijs hier te voren ter vergaderinge
uijtgebracht, sulx dat geconcludeert is met ses eenparige stemmen, Uwe Hoocheijt
te bedancken voor de ondernomen moeijte, met voor affgaende missive177, (die met
desen bode affgaet) ende voorts gelaudeert ende geapprobeert

177

In deze brief dankten de Staten de prins ‘over de aengenomen moeyte en goede voorzorge
in desen gedragen’ en lieten weten de ondernomen acties ‘in allen deelen te approberen en
lauderen, gelijk wij doen bij desen, met gedienstigh en vrientlyck verzoeck, daer in met
zoodanigen yver te continueren, dat alle verdere onlusten zouden mogen geweert, het lant
in seeckerheyt geconserveert, en de provintien gesamentlyck in goede eenigheyt moghten
behouden werden’. Notulen Zeeland 1650, 141. De oorspronkelijke brief berust nog in het
Staatsarchiv Oranienbaum (HAHS, Abt. Dessau, inv. nr. A7b, nr. 92). Goes noemde de
andere Statenleden ‘blinden van couleuren’ door zo'n geschrift uit te laten gaan. RAZ, Archief
Staten van Zeeland, inv. nr. 3189, aantekeningen van Adriaen Veth van de vergadering van
16 augustus. De Witt kon er in zijn Deductie nog niet over uit dat een provincie het bestaan
had de stadhouder in dergelijke superlatieven voor zijn optreden te bedanken.
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alle tgene bij Uwe Hoocheijt is gedaen, ende met eenen extraordinaire gedeputeerden
gestelt die tselve Uwe Hoocheijt mondelingh sullen comen representeren met volle
last voorts Uwe Hoocheijt in alles te assisteren dat noodich sal wesen tot vorder
wechneminge van alle swaricheden; mijn heeren van Middelburg hebben gesecht
haer advijs, waer van ick hier neffens de minute178, (alhoewel met scrupule, ten regarde
vant quaet, slordich ende belabbert geschrift ende onfatsoenlijck om Uwe Hoocheijt
gerepresenteert te worden) toesende, liever tselve soo als niet toesendende; te meer
alsoo alle de leden, Goes uijtgenomen, eijntlijck goet vinden tselve advijs te
veranderen in een provinciale resolutie, doch met dien verstande dat het selve al
voren Uwe Hoocheijt sal worden voor-gedragen ende de extraordinaris gedeputeerde
geauthoriseert uijt het selve advijs ende resolutie te lichten ende bij te doen tgene
Uwe Hoocheijt sal gelieven goet te vinden, oock mede voor soo verre het Uwe
Hoocheijt aengenaem sal sijn, ter Generaliteijt te laeten voorlesen, ende met verder
reden te becleeden ende verstercken; het heeft mij seer groot moeijte gekost de
saecken tot hier toe te beleijden, wensche van herten dat Uwe Hoocheijt in de voorss.
resolutie mocht hebben een goet genoegen, ende dat wij soo geluckich hadden connen
wesen dat Goes d'ander leden gevolcht hadde, ick sal mij ingevolge van Uwe
Hoocheijts goet vinden mede onder de extraordinaris gedeputeerden laeten stellen,
om alsdan naerder Uwe Hoocheijts commandementen te mogen ontfangen, Uwe
Hoocheijt onderentusschen oprechtelijck verclarende dat ick soo lang mijn leven sal
duijren sal trachten te bethoonen dat ick ben, Doorluchtich Hoochgeboren Furst,
Genadige Heer, Uwe Hoocheijts alderoitmoedichste, onderdanichste ende verplichste
dienaer, Henrick Thibaut, 1650.

23
Thibaut aan Willem II
Middelburg, 18 augustus 1650
Doorluchtich Hoochgeboren Furst, Genadige Heer, Dewijle het de regenten van der
Goes gelieft heeft, te persisteren in de weijgeringe van approbatie, opt gene Uwe
Hoocheijt gelieft heeft te ondernemen, tot sonderlingh genoegen ende contentement
van alle oprechte patriotten, soo hebbe ick oock mijn heeren van Middelburg geraeden
de impertinentie ende onfatsoenlickheijt van de selve weijgeringe aen te thonen,
gelijck dat deselve geschiet sijnde, de andere vijff leden soo behaecht heeft, dat sij
haer met de gegeven redenen ende advijs hebben geconformeert, soo Uwe Hoocheijt
uijt dese nevens gaende copije179, bij den heer

178
179

Deze minuut berust nog in het Staatsarchiv Oranienbaum, HAHS, Abt. Dessau, inv. nr. A
7b, nr. 86.
Bedoelde kopie is niet bij de brief aanwezig. Het betreft het in de notulen van 18 augustus
opgenomen betoog namens de stad Middelburg waarin de houding van Goes aan de kaak
werd gesteld. Notulen Zeeland, 1650, vergadering 16 augustus 1650.
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secretaris hant secretelijck geschreven, sal believen te sien, ick hope hierinne gedaen
te hebben tgene Uwe Doorluchtige Hoocheijt aengenaem sal sijn, biddende dat mijne
swacheden door de sonderlinge ongemeriteerde gunst van Uwe Hoocheijt mogen
ontsien ende ten besten geduijt worden. Hier mede eijndigende sal Godt bidden Uwe
Hoocheijt te bewaeren in langduijrige gesontheijt ende tot mijn levens eijnde blijven,
Doorluchtich, Hoochgeboren Furst, Genadige heer, Uwe Hoocheijts
alderonderdanichste, oetmoedichste ende verplichste dienaer, Henrick Thibaut, 1650.

24
Thibaut aan Heilersich
Middelburg, 28 september 1650
Mijn Heer, Ick hebbe met vreucht verstaen uijt Uedelheijts missive van den 20en
deser (die mij eerst gisterenavont ten thien uijren is behandicht) dat alle mijne brieven
Uedele wel ter hant gecomen waeren, hope dat de redenen van mijn verblijff alhier,
bij Sijn Hoocheijt sullen geoordeelt geweest sijn, pregnant ende genoechsaem om
mij van mijne aencomst te excuseren, dewijle het met mijn huijsvrouw door Godes
segen aende beter hant is, soo soude ick niet gemanqueert hebben over te comen,
niet in de werelt soo seer begerende als de begeerte van Sijn Hoocheijt te voldoen,
indien mij den tijt niet ontbroken hadde tegens woonsdach daer te sijn, jae selfs de
getijen soo leggende, dat ick geen hope can opnemen van donderdach voor de
vergaderinge in Den Haech te connen sijn, sulx ick als noch, wel versekert sijnde
dat Sijn Hoocheijt aen dheeren Lansbergen ende De Bruyne soodanigen beleijt sal
vinden in de tegenwoordich occurrerende affairen als soude connen desireren, verhope
dat mijn verblijff alhier Sijn Hoocheijt aengenaem sal sijn, de Vlaemse commissie
ende duijsent diergelijcke van meerder importantie souden mij niet toelaeten een
gedachte op te nemen contrarie de goede meeninge ende belieff van Sijn Hoocheijt
die mij weerdiger is als al het gene dat ick in de werelt hebbe, waer van Uedele
gedienstelijck bidde Sijn Hoocheijt te willen bij alle occasien versekeringe geven.
Aengaende tbeleggen van hondert duijsent guldens opt comptoir van den
ontfanger-generael meen ick onmogelijck te sijn, alsoo door Godes segen den staet
van onser provincie finantien soodanich is, (al ist dat wij vrij kraken ende stenen,
ende noch de minste vermindering van middelen niet en doen) dat wij eer penningen
connen afleggen als aennemen, behalven dat alle de obligatien nu van nieuws sijn
geapprobeert bij de Gecommitteerde Raden ende toecomende meest van de
voornaemste ingesetenen, die men haere penningen soude moeten afflossen om dese
aen te nemen, dat ons veel geschreeuw maken, ende de secretesse180
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Waarschijnlijk was de ƒ 100.000 afkomstig uit de bij de vrede van Munster overeengekomen
schadeloosstelling voor de Oranjes, vandaar wellicht de aanbevolen ‘secretesse’.
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die Sijn Hoocheijt desireert wech soude nemen, doch indien Sijn Hoocheijt immers
soude voor aengenaem hebben soodanigen somme hier in de provincie belegt te
hebben sal geern op de ellebooch liggende middel bedencken tselve uijt te wercken
ende Sijn Hoocheijt soo versekert ende gereeder om wederom te connen crijgen aen
het depositeren te helpen als op den ontfangers comptoir, ende oock veel secreter,
indien het wachten mach tot dat dese Vlaemsche commissie is affgelegt sal ick Sijn
Hoocheijt selfs comen van mijn concept openinge doen, ende voorts refereren tgene
ick noch oordeele Sijn Hooch gemelte Hoocheijt niet verborgen te mogen worden.
Sal in allen gevalle supercederen met dheer ontfanger te spreken tot dat ick Sijn
Hoocheijt mijne gedachten sal hebben gecommuniceert ende des selver goetvinden
daer over verstaen sal hebben.
Wij hebben hier al wederom goede beginselen van onse directie181, ontfangen
hebbende ende ingecregen 180 kisten suijcker, ende verscheijde stuck goeden,
weerdich over de 100 duijsent guldens ende sijn noch gearriveert twee nemers van
2 Portugese schepen weerdich over 360 duijsent guldens, de voorss. prijsen worden
alle uijren verwacht, Godt geve die in salvo mogen comen, dit sijn al middelen daer
door de provincie van Zeelant haer ingesetenen, de goede Westindische Compagnie,
ende oock Sijn Hoocheijt wat gestijft ende gesterckt ende allenthalven considerabel
gemaeckt ende swaerder gemaeckt tegens Hollant.
Een ding moet ick bij dese occasie aenraecken te weten mijne verwonderinge dat
het Sijn Hoocheijt gelieft onse Dorper Coorne182 te laeten sitten in de beurs, met 11
ofte twaelff duijsent guldens aen gelt dat hij Sijn Hoocheijt al over 3 jaren behoort
hadde te geven; een brieffken van Hooch gemelte Sijn Hoocheijt aen dheer
ontfanger-generael Van der Stringe waer door hij versoeckt dese penningen van den
gemelten Dorper te innen, sal Sijn Hoocheijt strax deselve in casse doen hebben,
ende connen augmenteren tcapitael tgene Sijn Hoocheijt desireert aen te leggen, de
goede Van der Stringe brant van ijver om Sijn Hoocheijt ergens in sijn danckbaer
gemoet te mogen thonen, ende soude het tot de grootste eer van de werelt houden,
Sijn Hoocheijt te mogen hier inne dienen; oock meriteert dese fiel183 Dorper, gewesen
correspondent tot naerdeel van Sijn Hoocheijts finantien met Knuyt, Buijsero184 ende
Volbergen185, wel eenmael daer aen gegeselt te worden, ende uijtgeperst te worden
tgene hij gestolen heeft; sullen geerne hier op de goede meeninge van Sijn Hoocheijt
vernemen.
Tis mij van herten lieff dat Amsterdam ende in de selve de heer Graeff186 wel gaet,
Godt geve langh mogen duijren, doch soo lange ick de Bickers noch verneeme soo
veel acces opt toornje te hebben, ende haer advijsen soo wel gevolcht te hebben,
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De ‘Brazielse directie’, in 1647 opgericht om kaapvaart te bedrijven tegen de Portugezen in
Brazilië.
Jan de Dorper Coorne, sinds 1627 vendumeester van de Admiraliteit van Zeeland.
‘Fiel’: fielt, schurk.
Laurens Buysero, griffier, raad en rekenmeester van Frederik Hendrik.
Thyman van Volbergen, rentmeester-generaal van Frederik Hendrik.
Cornelis de Graeff, heer van Zuid-Polsbroek.
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soo ben noch al van de swartgelovige, ick vreese dat het al is schoon water over
vuijle gront.
Mijn wijff ende ick sijn Uedele ende mevrouw des selfs huijsvrouw ten hoogsten
verobligeert over den goeden aensien van haere welstant, wenschende van herten
onser beijder gesontheijt te mogen emploijeren tot Uedts. dienst, ende dat wij moghen
de eer hebben Uedele naer onse cleene gelegentheijt in ons huijs te onthaelen. Heden
is de dochter van de heer Huijssen187 getrouwt met onsen heer van Thienhoven188, sij
hebben gethoont dat sij haer officie wel hebben doen gelden ende dat sij dat (soo sij
seggen) in de beurs hebben, sijnde getrouwt int silver laecken met de croon opt hooft,
soo dat die gene die d'eer gehadt hebben van te sien trouwen mevrouwe de
Cheurfurstin getuijgen geen onderscheijt in de parade van dese gevonden te hebben.
Quid Domini facient audent cum talia fures189. Ick sal desen eijndigen ende naer
dienstige gebiedenisse aen Uedele des selver weerde bedtgenoot ende alle
geaffectioneerde vrunden blijven, Uedts. oitmoedigste ende verplichste dienaer,
Henrick Thibaut, 1650.

187
188
189

Margareta Huyssen, dochter van Johan Huyssen en Margareta de Knuyt (dochter van Johan
de Knuyt en Catalina Tenijs).
Hiëronymus van Tuyl van Serooskerke, Gecommitteerde Raad namens Tholen.
Wat de heren doen, durven ook de ondergeschikten (Vergilius, Bucolica, 3, 16). Thibaut
schrijft facient in plaats van faciant.
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III Geraadpleegde archieven en verkort aangehaalde literatuur
Geraadpleegde archieven
Gemeentearchief, Goes
Pamflettenverzameling nr. 795
Gemeentearchief, Tholen
Archief van de stad Tholen, voorl. inv. nr. 22, Register vant vernieuwen van de
magistraet der stede Tholen
Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage
Inventaris A15/ XI/ C-4 en C-7
Rijksarchief in Zeeland (RAZ), Middelburg
Archief van de Rekenkamer van Zeeland, inv. nr. C 409 (1626) en volgende
jaren Archief Staten van Zeeland, inv. nr. 3189, Aantekeningen van Adriaen
Veth van de vergadering van 16 augustus 1650
Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage
Pamflettenverzameling Cat. Knuttel nrs. 7062 en 7543
Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg
[M. Michielsen], Burleske notulen van de Staten van Zeeland 1678-1684. Sleutel
op de Burleske notulen van de Staten van Zeeland. Handschriftenverzameling
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv. nr. 6379 (De
Burleske notulen en de Sleutel zijn onder meer ook aanwezig in de
handschriftenverzameling van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
(signatuur 69 B7), Universiteitsbibliotheek Leiden (signatuur Ltk. 1137) en in
het Algemeen Rijksarchief (ARA) te 's-Gravenhage, Collectie Van de Spiegel,
inv. nr. 657a)
Bibliothèque Nationale, Parijs
Manuscrits Français, inv. nr. 3930
Public Record Office (PRO), Londen
State Papers (SP), inv. nr. 84/167
Staatsarchiv, Magdeburg
Herzoglich Anhaltisches Haus- und Staatsarchiv (HAHS) in het Historisches
Staatsarchiv Oranienbaum, Abteilung Dessau. De signatuur A 7b, nrs. 86, 92
en 122 verwijst naar het repertorium op dit archief
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Verkort aangehaalde literatuur
Aitzema, L. van. Historie of verhael van saken van staet en oorlogh, X
('s-Gravenhage, 1665).
Aitzema, L. van. Verhael van de Nederlandsche vrede-handeling ('s-Gravenhage,
1671).
Bijl, M. van der. Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden
van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en
1715 (Groningen, 1981).
Drossaers, S.W.A., Lunsingh Scheurleer, Th.H., ed. Inventarissen van de
inboedels van de verblijven van de Oranjes 1567-1795 (3 dln.; 's-Gravenhage,
1974-1976).
Ermerins, J. Eenige Zeeuwsche oudheden uit echte stukken opgeheldert en in
het licht gebragt. Behelsende een beschrijving der stad Vere, 3e stuk
(Middelburg, 1792).
Gedrukte notulen van de Staten van Zeeland ([Middelburg], 1649, 1650).
Grosheide, D. Cromwell naar het oordeel van zijn Nederlandse tijdgenoten
(Amsterdam, 1951).
Grijpskerke, J. van. 'T Graafschap van Zeeland, J.P. van Visvliet en J.C.
Altorffer, ed. (Middelburg, 1882).
Kluiver, J.H. ‘De ambtelijke loopbaan van Johan de Brune’ in: P.J. Verkruijse,
ed., Johan de Brune de Oude (1588-1658). Een Zeeuws literator en staatsman
uit de zeventiende eeuw (Middelburg, 1990).
Nagtglas, F. Levensberichten van Zeeuwen (2 dln.; Middelburg, 1888-1893).
Water, J.W. te. Plegtige inhuldiging van Zijne Doorluchtigste Hoogheid Willem
den Vijfden als erfheer van Vlissingen (Middelburg, 1767).
Witt, J. de. Deductie, ofte Declaratie van de Staten van Hollandt ... Behelsende
een waerachtich, ende grondich bericht van de fondamenten der regieringe
vande vrije vereenichde Nederlanden ... ('s-Gravenhage, 1654).
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Bijlage I: Overzicht van de brieven
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hendrik Thibaut en Cornelis Stavenisse aan Johan Heilersich, 11 mei 1648
Thibaut en Stavenisse aan Heilersich, 23 mei 1648
Thibaut aan Willem II, 14 december 1648
Thibaut aan Willem II, 25 februari 1649
Thibaut aan Willem II, 28 april 1649
Thibaut aan Willem II, 3 mei 1649
Thibaut aan Willem II, 6 juni 1649
Thibaut aan Willem II, 16 juni 1649
Thibaut aan Willem II, 28 augustus 1649
Thibaut aan Willem II, 25 september 1649
Thibaut aan Willem II, 2 november 1649
Thibaut aan Heilersich, 18 november 1649
Thibaut aan Willem II, 8 februari 1650
Willem II aan Thibaut, 2 april 1650
Thibaut aan Willem II, 21 april 1650
Thibaut aan Heilersich, 26 april 1650
Thibaut aan Willem II, 1 mei 1650
Thibaut aan Heilersich, 10 mei 1650
Thibaut aan Willem II, 5 augustus 1650
Thibaut aan Willem II, 11 augustus 1650
Thibaut aan Willem II, 15 augustus 1650
Thibaut aan Willem II, 16 augustus 1650
Thibaut aan Willem II, 18 augustus 1650
Thibaut aan Heilersich, 28 september 1650
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Bijlage II: Genealogische tabel van de familie Van Vrijberghe

Bron: De gegevens over de familie Van Vrijberghe zijn ontleend aan de genealogie Van Vrijberghe
in Adelsarchief 1901, 241-247.
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Some unpublished letters from Prince William
III to Sir William Temple (1671-1681)
Edited by K.H.D. Haley
I Introduction
In a letter-book in the Temple papers (now in the Library of the University of
Southampton)1 there are copies of forty-one private letters from William III to Sir
William Temple, of which only two were printed from other versions by N. Japikse
in his edition of the Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck
(Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine serie, vols. 23, 24, 26, 27, 28; The Hague,
1927-1937). Since such a batch of William's letters to a personal friend is rare, they
are valuable for the light which they throw on his personality and relationship with
Temple as well as for the information which they give on William's policies at the
time of the Exclusion Crisis in England.
The letter-book in question was obviously intended for use in preparing the
publication of Temple's Letters which was seen through the press by Jonathan Swift
in three volumes in 1699-1703. Most of the selection of letters written by
miscellaneous correspondents (not including William) to Temple in the years
1665-1668 were printed with minor omissions and amendments, in the first of those
volumes. A smaller number of letters written to Temple in 1668-1671 (not, however,
including letters 1-3 from William, printed below) appeared in the second volume,
but very much as an appendage to Temple's own more numerous letters. The third
volume, covering a later period down to the year 1679 contained none of the letters
originally copied into the letter-book for publication; by that time Swift's interest
was obviously only in the letters which Temple had himself written. Amongst the
letters which never saw the light were an isolated one of William's, number 4 below,
which was however printed by Japikse, and a complete section of the letter-book
entitled ‘Letters from the Prince of Orange with his own hand’. One of them, number
5 below, was printed by Japikse from another version; the remainder, including two
from 1677 and the remainder from 1679-1681, are given as numbers 6-41 below.
In the last period of two years William wrote to his friend on average once every
three weeks. It is not to be supposed that he did not write at other periods as well,
especially when Temple was in England; even when Temple was ambassador in The
Hague, there must have been times when William was away on campaign or at Dieren
and the two men needed to communicate. But when selecting letters to be copied
with a view to publication, from a mass of papers which do not now

1

Broadlands MSS, BR 1/6, inscribed ‘Letters to me’ in Temple's hand.
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8 Sir William Temple (1628-1699). Painting attributed to Lely c. 1660.
National Portrait Gallery, London
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survive, Temple naturally chose to use principally those which best illustrated
William's reliance upon him, and those were mainly the important series, addressed
to him when he was a Privy Councillor in 1679-1681 and it was most important to
William to have a confidant within the Privy Council. At that time the attempt of the
Whigs to exclude James, Duke of York, from the succession to the English throne
affected the prospects of William and his wife Mary, James's elder daughter. More
immediately, there seemed to be a possibility that Charles II and his ministers would
be drawn into a guarantee of the Nimwegen peace settlement or even into a defensive
alliance which would hinder further French encroachments.
The confidential relationship between the two men which made the correspondence
possible is a remarkable one, hitherto known to us largely from the Temple side in
his Letters and Memoirs2. When Temple paid his first visit to The Hague in September
1667 William was absent; he saw only Johan de Witt and formed a strong liking for
him. When he negotiated the Triple Alliance with the Pensionary in January 1668
he took care not to arouse jealousies by frequenting the Orangist Court. Consequently
when William made his famous journey to Middelburg to become First Noble of
Zealand in September 1668, Temple was thought not to have had previous knowledge
of it because he lived on terms of too great confidence with De Witt3, and he was
indeed critical of the Prince's action. Thereafter he soon came to have a better
appreciation of the young Prince's qualities, and when his sister Lady Giffard came
to write a short Life of her brother she was right to credit him with considerable skill
and tact for successfully living on cordial terms with William and De Witt at the
same time. When his first embassy came to an end in the summer of 1671, William
sent his personal regret, with promises of continued friendship, and undertook to
send a portrait of himself (letter 3 below). On Temple's return after the war of
1672-1674, passing through Brussels he was slightly disconcerted to find that William
would not take the time to see him, but this was immediately before the battle of
Seneffe. Before very long the Prince was on terms of even closer friendship with
him and Lady Temple than before. According to Lady Giffard he was fond of
eating their plain way ... [and] grew into so easy and familiar
conversation in his [Temple's] family that he constantly dined once and
commonly supped twice a week at his house, while he was at The Hague4.

2

3
4

There are several editions of these. The Letters include, besides many reports of conversations
with the Prince, eight letters to him before 1679; a further eight, with one exception in
1679-1680, are in Groen van Prinsterer, Archives de la Maison d'Orange-Nassau, 2nd Series,
V, and there is one letter, dated June 28, 1681 in: Dalrymple's Memoirs of Great Britain and
Ireland, II, Appendix to Part I, 3-5.
Wicquefort, 20 Sept., Koninklijke Bibliotheek MS 75 c8, f. 97.
Moore Smith, The early essays and romances of Sir William Temple, 17.
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It was Lady Temple who was commissioned to return to London and see whether
Princess Mary was of suitable ‘humour and dispositions’ for a man who knew that
he ‘might, perhaps, not be very easy for a wife to live with’5.
At first sight the friendship which grew up between the two men may well appear
surprising, because (apart from good plain English cooking) they had few tastes in
common. Temple had no interest whatsoever in hunting or in the battlefield; William
was not exactly bookish. One may suspect that his intellectual interests may have
been underrated, but certainly his letters contain no allusion to authors, whether
ancient or modern. No doubt like all gentlemen of the age they were interested in
building, and in gardens; and Temple's instructions prescribed, and self-interest
counselled, an attempt to form intimate relations with a prince of the blood who was
so close to the English succession. William on his side had every incentive to seek
to attract Charles II into an anti-French coalition, and therefore to be on good terms
with his ambassador. But fundamentally the relationship was closer than that would
imply. William could relax in the Temple household as he could not so easily do
elsewhere. Old enough to be the parents of whom the young Prince had been deprived,
the Temples had naturalness, informality, charm, and no obvious axe to grind; while
they saw the young man as serious-minded, responsible, hemmed in by difficulties
and perhaps lonely. From this relationship sprang William's personal letter of
condolence to Temple on the death of his thirteen-year-old daughter Diana (letter
13), a letter which sprang from knowledge of the girl and appreciation of what the
loss would mean to her father. The postscript to another letter refers to the death of
the page whom Lady Giffard had left behind (letter 35). But the whole series, in spite
of its predominantly political content, breathes a desire to exchange views without
ceremony, and always with the expectation of getting an honest reply without flattery.
In politics the two men shared the view that it was in the interests of both countries,
and indeed all Europe, to resist the expansion of France; perhaps their sympathy on
this point was all the greater because each knew that the other's view of the French
danger was not equally appreciated by all his compatriots. It is striking how William
turned to those English politicians who were pointed out to him by Temple. When
he visited England in 1670-1671 he did not stay with Temple's patron Arlington at
Goring House as he had first intended, having instead to stay at Whitehall, but it was
noticed how often he dined there. From 1674 to 1679 there was the Earl of Danby,
the cousin of Lady Temple, and it was he whose influence obtained the King's consent
to the marriage of William and Mary. The Earl of Halifax was another friend of
Temple's who, though he had an antipathy to Danby, and did not like him share in
the Revolution of 1688, was employed by William III in the 1690s. And the family
connection between the Temples and the Sidneys which dated back to the time of
Sir Philip Sidney's death in the arms of his secretary, an earlier William Temple, at
Zutphen in 1586,

5

Temple, Works (1754 edn.) I, 255-257.
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produced a close friendship between Temple and Henry Sidney, who succeeded him
as ambassador at The Hague and as William's friend; while Henry's sister Dorothy,
whom Temple had once admired, was also the mother of the Earl of Sunderland,
Secretary of State in 1679-1681 and again adviser to William III from 1693. It was
to such people, rather than to opposition peers like Shaftesbury and Buckingham,
that William's attention was diverted.
When, after the Peace of Nimwegen had been completed, Temple was recalled to
London in February 1679 (after letter 9 below), William could hope to have in Charles
II's counsels both a confidential correspondent and an ally who would press for
England at least to join the States General and other European powers in guaranteeing
the Nimwegen peace settlement. Though Temple evaded the Secretaryship of State
which was pressed upon him, it was Sunderland who filled the vacant post; it was
Temple's scheme for a reorganisation of the Privy Council which was adopted, and
Temple was one of the new Council's members. Sunderland was allowed to proceed
with negotiations which might serve the domestic purpose of removing the Whig
imputation that the government was pro-French and its Protestantism suspect. After
a scare that Amsterdam and the States might be tempted back into a Franco-Dutch
alliance, these developed into proposals for a general defensive alliance. This is one
obvious theme which can be followed in this correspondence.
Temple however rapidly became disillusioned about the prospects of reaching
such an alliance. Reading between the lines, it is possible to suspect that he was not
confident of his master's sincerity and determination to reach it; but also he rapidly
despaired of the harmony between King and Parliament which he had always declared
to be indispensable if England was to pursue any effective foreign policy.
The intractable issue here was that of the succession to the throne. Following the
Popish Plot agitation, Charles had found it advisable to ask James to go into temporary
exile in the Low Countries (where he visited William and Mary) but this did not
deter the majority in the House of Commons from voting for an Exclusion Bill in
May 1679. If it had become law this would have been prevented James from
succeeding, without making it clear whether his daughter Mary would inherit, or
whether Charles's son, the Duke of Monmouth, would be declared legitimate and
have the prior claim, debarring William's wife as well as James from the succession.
William had to hope for the preservation of Mary's ultimate rights, while keeping
on good terms both with Charles and James (his wife's father) whose help he needed
if the alliance immediately under negotiation was to come off; at the same time he
knew that Charles was fond of Monmouth, and that only agreement between King
and Commons would make such an alliance effective. It is not surprising that he
sought to avoid committing himself for as long as possible, and valued the information
and advice which a friend like Temple could provide. This may be taken as the second
theme of the correspondence.
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Already in June 1679 Temple was discontented when Charles prorogued Parliament
without adequately consulting the Privy Council of which he was a member, and in
the autumn, when a new House of Commons had been elected, Charles refused to
meet his Parliament for twelve months. Temple had always had an ambivalent attitude
to the calls of politics and those of his garden and study (particularly when politics
were not going the way that he wanted); he began in the autumn of 1679 to absent
himself from meetings of the Privy Council, and it was largely William's persuasion
(see letter 29) and William's interests which kept him there. When in the autumn of
1680 Sunderland and Sidney tried to persuade William to come to London to intervene
personally in the crisis caused by the meeting of the second Exclusion Parliament,
William set out his attitude in his important letter of December 1680 (letter 39) which
explained that he would like to come but not until ‘the Duke's affairs’ were over; he
hoped that some expedient would be found to bring about a good understanding
between King and Parliament, but emphatically not on the basis of limitations on the
royal authority. Perhaps William would have intervened had Parliament lasted longer,
but it was dissolved in January 1681, and Temple was (without reluctance on his
part) put out of the Privy Council, while other ‘Williamite Exclusionists’, notably
Sunderland, also suffered. In the last letter of the series (letter 41) William sincerely
regretted this, and expressed the fear that Temple had suffered for being his friend;
ironically, a decade earlier some had said that he had suffered for being too much
the friend of De Witt.
In evaluating the letters it is necessary to bear in mind that they were written in
the knowledge that they might be opened in the post and read by others. This is clear
not only from inferences from the content, and from explicit statements that in
conversation William could have said more than he dared to trust to the paper (see,
for example letters 36 and 39), but also from his use of a groom of his own to carry
an especially confidential letter (letter 29). The letters are reproduced here exactly
as they were copied into Temple's letter-book, with William's usual execrable French,
perhaps augmented by further errors of the copyist. There are occasions to be found
where the copyist omitted words, perhaps because he found William's handwriting
indecipherable; these are all indicated in the footnotes.
The letters are all dated in the New Style calendar habitually used by William, but
in the footnotes events and letters written in England are dated in the Old Style
customarily used there, followed by the letters OS to remind the reader of the ten
days' difference. The letters are published by kind permission of the Trustees of the
Broadlands Archives, and I gladly acknowledge the assistance of the staff of the
Hampshire Record Office in obtaining access to them.
Though the late Professor Daan J. Roorda of Leiden University did not live to see
them, I recall with pleasure his friendship and many conversations on William III,
and find it appropriate to dedicate the publication to his memory.
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9 William III (1650-1702). Portrait from letters patent of 1690 (D. 207/ 16/ 26).
Public Record Office of Northern Ireland, Belfast
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II Letters
1
A la Haye, le premier de may 1671
Le vent contraire qu'il a tousjours fait a empesché que je n'ay reçeu vostre lettre du
14 S.V. du mois passé1, qu'à ce matin, par laquelle vous désirez sçavoir ce qui est de
la proposition que monsr. Beverning devoit faire en Espagne2. Je m'en suis informée
et ay trouvé qu'il n'y a rien du tout à ce que vous me mandez, vous en pouvez estre
asseuré.
J'ay esté très marri de voir par la vostre qu'il y a si peu d'apparence d'entrer dans
une plus estroite alliance avec l'Angleterre3. J'espère que les sentiments changeront,
et que nous aurons la satisfaction de vous voir icy, ce que je souhaitte passionnément,
comme estant à vous.
G. Prince d'Orange

2
A la Haye, le 9me juin 1671
J'avois espéré que, devant le départ de sa Majté pour Windsor, Il vous aurait donné
ses ordres pour venir icy à vostre poste, mais comme vous ne m'en mandez rien, j'ai
peur que nous n'aurons pas la satisfaction de vous voir.
L'on est icy un peu en alarme de ce que messrs. les princes de Lunenbourg ont
assiégé la ville de Brunswick, qui est une ville de très grande conséquence. Je ne
sçay comment les Estats se gouverneront en cette affaire. L'ambassadeur De Groot
est arrivé icy depuis deux jours pour faire quelque rapport à ses maistres, l'on dit
aussi qu'il a à faire quelque proposition secrette4, de quoi je n'en sçai rien; mais fort
bien que je suis absolument à vous - - -

1
2
3

4

Not preserved. Temple had been recalled to London in the previous September, but was still
nominally ambassador at The Hague.
Probably Temple had asked whether Van Beverningk, then Dutch ambassador in Madrid,
had offered Spain a defensive or offensive alliance; cf. Temple, Works (ed. 1754) III, 532.
In the Triple Alliance of 1668 each country had promised to resist attack on the other with
specific numbers of men and ships. The States General had now proposed that each should
help with all its powers.
Rowen, John de Witt, 764-765.

Nederlandse historische bronnen 10

106

3
A la Haye, le 16me aoust 1671
Je ne puis laisser partir madame votre femme5 sans vous asseurer de la continuation
de mon amitié, et vous témoigner quel déplaisir que j'ay que je n'auray plus la
satisfaction de vous voir icy. Je vous asseure que j'en suis très marry pour beaucoup
de raisons, que vous pourrois facilement juger. Vous pouvez estre entièrement asseuré
qu'en quel lieu que vous puissiez estre, je seray très aise de rencontrer les occasions
de vous servir, je vous prie de me faire la justice d'en estre persuadée, et que je suis
tout à vous - - [P.S.]
Je n'oubliray pas le pourtrait que je vous ay promis. Je me feray peindre d'abord
que j'en auray le temps.

4
(28 February 1674. Printed without the exact date in Japikse, Correspondentie, II, i,
339.)

5
(16 July 1677. Printed in Japikse, Correspondentie, II, ii, 183, with minor verbal
differences.)

6
A Hooghsore, ce 6me d'octobre 1677
Monsieur, Puisque le Roy a eu la bonté de mettre en mon choix ou de vous envoyer
me trouver, ou de venir en Angleterre, j'ai choisi le dernier6 et ainsi vous ay espargné
cette peine, espérant d'avoir le bonheur de vous y voir bientost, faisant estat de partir
à la fin de la semaine prochaine ne le pouvant plustost à cause que messrs. les Estats
d'Holande ne s'assemblent qu'à la fin de cette semaine, et que je ne puis partir sans
leur permission, laquelle j'espère qu'ils ne me refuseront point; je faits Estat de mettre
pied à terre à Harwich et aller de là droit à Nieumarket, de quoy je vous advertis
selon que vous l'avez désiré, en espérance de vous

5
6

After Temple's embassy had formally ended in June, his wife and family left on the yacht
‘Merlin’ on 25 August.
For this journey see Haley, ‘The Anglo-Dutch rapprochement of 1677’, 614-648. Though
again ambassador to the States General, Temple had at this time returned to London.
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asseurer bientost de bouche que je suis tousjours avec la même vérité et passion,
monsr., vostre tres affectionné serviteur - - -

7
A la Haye, ce 21me décembre 1677
Vous connoissez si bien mes sentiments qu'il n'est plus besoin que je vous tesmoigne
par beaucoup des paroles ma joye des bonnes résolutions que le Roy et monsieur ont
pris7. La seule chose que j'appréhende est à present que la France taschera de les
amuser, et que s'ils ne prennent bien garde il ne sera plus en leur pouvoir de faire la
paix ny la guerre; c'est ce qui me fait d'autant plus souhaitter vostre venue, afin de
pouvoir conclurre un si grand ouvrage. Certes les affaires au Païs Bas sont en si
meschant estat qu'il n'y a point de temps à perdre à le secourir et redresser, c'est ce
que je vous prie de bien représenter où il convient. Il n'y a jamais eu un Galand qui
a attendu sa maîtresse avec plus d'impatience que je vous attens, ne tardez donc point
à venir s'il est possible, et croyez moy inébranlable vostre serviteur - - -

8
D'Arnhem, ce 28me janvier 1679
Monsieur, Je vous renvoye icy joint la lettre de mr. le Grand Trésorier, vous estant
extrêmement obligé de la communication, et pour vous dire naïvement mes sentiments,
que je trouve que monsr. le Grand Trésorier doit estre justifié en sa conduite, n'ayant
rien fait que par ordre du Roy, et pas seulement de bouche mais par escrit8. Au regard
de Sa Majesté mesme j'ay trop de respect pour sa personne pour en dire mes
sentiments. Je souhaiterois fort de sçavoir quelle response que vous avez faite sur le
dernier période de sa lettre, qui vous concerne. Il me semble que par la vostre je vois
qu'elle n'a pas esté telle que j'aurois souhaitté9. Je ne crois pas que d'icy vous attendiez
des nouvelles. Ainsi je ne vous en diray qu'une très vieille, que je suis et serez toute
ma vie, monsieur, vre très affectionné serviteur - - -

7

8

9

Louis had rejected Charles II's proposals for ending the war, and so, according to Lord
Treasurer Danby, Charles was willing to join the Dutch in obliging Louis to accept them.
Monsieur was the Duke of York.
On 19 December OS, the House of Commons had voted to impeach the Earl of Danby on
charges of having engaged in secret negotiations with Louis XIV at a time in the previous
winter when official government policy was opposed to him; though this had been done
unwillingly on the orders of Charles II. Cf. Browning, Thomas Osborne, Earl of Danby, I,
301-310.
In Danby's letter to Temple, 8 Jan. 1679 OS, he had asked him to accept the post of Secretary
of State, but in his reply of 27 Jan. NS, Temple declined; Ibidem, I, 313, II, 505-507, 508-511;
the dates are given as 7 and 24 Jan. in Temple, Works, IV, 480-483. At the time of this and
the next letter Temple was in the United Provinces.
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9
D'Arnhem, ce 5me de février 1679
Monsieur, A mon retour icy cette nuit la vostre d'avant hier10 m'a esté rendu. Je
souhaitterais de pouvoir obéir aussi exactement aux ordres de Sa Majté que je le
trouve juste, mais vous sçavez que je ne puis empescher d'imprimer les libelles et
pasquins que l'on fait contre moy ainsi bien moins des autres: pourtant tout ce qui
dépendera de moy je le feray pour l'empescher partout à Utrecht; pour Amsterdam
je crois que vous ferez très bien de vous addresser aux magistrats qui sont les seuls
qui peut estre le pourroit prevenir, ou remédier. C'est tout l'advis que je vous puis
donner en cecy, et que je suis tousjours sans réserve, monsieur, vre très affectionné
serviteur - - -

10
A la Haye, ce 21me de mars 1679
Je n'ay receu la lettre qu'il vous a pleu m'escrire du 28me V.St. du mois passé11 qu'après
l'arrivée de monsr. le Duc12, qui ne m'a pas peu surpris comme vous pouvez facilement
juger. Dieu veuille que les suittes en soient aussi bonnes que je le souhaite, et que
les différents entre le Roy et son Parlement se puissent accommoder, à quoi toute la
Chrestienté a tant de part. Je n'ay jusques à present eu aucune response de monsr. de
Beverning13 sur ce que je luy a escrit touchant les affaires du Nord ensuitte de ce que
nous estions convenu. D'abord que j'aurois eu réponse je vous en informeray; et je
crois qu'en peu de jours j'auray plus de lumières en ces affaires. Mr. de Meynders
devoit arriver icy cette semaine14. J'ay esté fort aise d'apprendre par la vostre que
vous avez trouvé mr. de Beuningen en de si bons sentiments15. Je souhaitte fort qu'il
puisse venir icy le plustost qu'il sera possible, estant résolu d'agir en cette affaire
comme il la trouvera le mieux. Je crois que sa présence sera fort utile pour le bien
de la République, c'est ce que je vous prie de luy dire de ma part. J'escris par cet
ordinaire à Sa Majté pour sçavoir si
10
11
12

13

14
15

Not extant, but for Temple's instructions to press for action against pamphleteers cf. his letter
to Williamson, 6 Feb. 1679, Works, IV, 484.
Not extant. Temple had been recalled from his embassy, reaching London on 24 February
OS, and all the remaining letters were written to him in England.
James, Duke of York, who after being ordered by Charles II to go into temporary exile to
avoid attack in the forthcoming new Parliament, reached The Hague on 18 March and left
on the 24th to take up residence in Brussels.
Then ambassador at the Nimwegen peace congress; neither the letter nor Hieronymus van
Beverningk's reply appears to have been preserved. Peace between Denmark, Brandenburg,
France and Sweden had not yet been concluded.
Franz von Meinders, councillor of the Elector of Brandenburg, who had been on a mission
to France.
After five years as ambassador in London, Van Beuningen was shortly to return home at the
beginning of June.
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présentement que monsr. le Duc est absent, il veut que j'escrive directement à luy les
choses qui se passeront icy16. Vous ne m'avez rien dit en quel estat vos affaires sont17,
je vous prie de me les faire sçavoir, et de m'escrire à l'avenir sans cérémonie comme
je faits. Cela n'empesche pas que je ne suis et seray toute ma vie entièrement à vous
---

11
A la Haye, ce 24me de mars 1679
Je n'ay point eu de vos lettres depuis le 28me du passé. Je serois fort aise de sçavoir
vos sentiments sur le changement qu'il y a, à la Cour depuis vostre arrivée18, si vous
me le pouvez mander par quelque voye seure. Monsr. le Duc est parti d'icy à ce matin
pour Bruxelles peu satisfait des lettres qu'il avoit receu d'Angleterre. J'avoue que
l'ouverture du Parlement ne me plaît pas trop, puisqu'elle commence en dispute19.
Dieu veuille que les suites soient plus pacifiques, et que le Roy et son peuple puissent
estre unis, et vivre en bonne intelligence, en quoy toute la Chrétienté a tant d'intérest,
sur tout cet Etat et moy particulièrement. Je croy que par l'ordinaire prochaine je
vous pourrez mander quelque chose touchant les affaires du Nord, monsr. de Meynders
estant arrivé, mais je ne l'ay pas encore parlé. Je suis toujours sans réserve absolument
à vous - - -

12
A la Haye, 4me avril 1679
Je receu si tard vendredi dernier vostre lettre 18/28 du passé qu'il me fut impossible
de respondre, et vous tesmoigner l'obligation que je vous ay de l'information que
vous me donniez de l'estat des affaires chez vous20: j'ay esté tousjours trop des amis
de monsr. le Trésorier de n'avoir appris avec bien de chagrin le changement de sa
condition21. Je ne suis pas comme beaucoup des gens dans le monde, que quand la
fortune change les amis changent aussi: pour moy je seray son amy quoy que luy
puisse arriver, et souhaitterais de le pouvoir servir, et plains entièrement son malheur.
J'escris icy joint au Roy selon vre direction pour luy témoigner que je ne néglige pas
pour l'obéir promptement, non obstant que je

16
17
18
19
20
21

Not printed in Japikse, Correspondentie.
Temple was still avoiding the Secretaryship of State.
James's departure from England.
It began on 6 March OS, with a dispute between the King's nominee and the candidate of
the House of Commons for the Speakership.
Does not survive.
On 13 March OS, Charles II called for Danby's resignation, though he did not give up the
treasurer's white staff until 25 March.
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n'ay rien d'importance à luy mander22. Monsr. l'ambr. Jenkins part pour Nimègue. Je
prie Sa Maté de vouloir faire parler fortement au Suèdois qui est le seul moyen de
faire faire la paix du Nord23, de quoy monsr. de Meynders est aussi persuadé qui n'a
rien fait en France, et a peu d'espérance que son maistre y pourra faire quelque chose.
J'ay aussi escrit au Roy touchant vostre affaire de quoy je ne suis nullement édifié,
que cela traine si long temps, et souhaitte extrêmement qu'elle se puisse achever
promptement; vous sçaurez à present que monsr. Van Beuningen a eu permission de
revenir. Je vous prie de parler au Roy et aux ministres qu'ils luy parlent fortement
devant son départ ce que je vous ay dit à la Haye. J'ay esté fort touché d'apprendre
la maladie de mad. vre fille24. J'espère qu'elle sera présentement hors du tout danger;
je vous prie que toute la famille trouve les asseurances de mes services - - [P.S.]
Vous avez mal suivy la prière que je vous avoit fait de m'écrire sans cérémonie.
Je vous prie de le faire à l'avenir.

13
A la Haye, 21me d'avril 1679
A mon retour icy j'ay appris avec bien de la douleur la sensible perte que vous venez
de faire, qui m'a asseurement autant touché que vous sçaurez vous l'imaginer, autant
par l'intérest que je prens en tout ce qui vous concerne qu'à cause de l'estime et amitié
particulière que j'avois pour mad. vre fille. Je prie l'Eternel de vous consoler et à toute
la famille assez de force d'esprit de supporter une si grande et juste douleur. Je croy
que c'est de Sa Divine Bonté que vous devez attendre la seule consolation que vous
pouvez avoir. Les hommes ne sont point capable de vous en donner dans une si
cruelle perte; Dieu vous conserve longues années d'autres malheurs, ce le souhait
très ardent de celuy qui est et sera toute sa vie entièrement à vous - - -

14
A la Haye, ce 28me d'avril 1679
Je suis tres marry de voir le peu d'apparance qu'il y a que les affaires s'accommodent
en Angleterre entre le Roy et le Parlement, et aussi que vous y avez manqué d'y
entrer25, de quoy je suis très marry à cause que l'autre affaire en dépend,

22
23
24
25

Not printed in Japikse, Correspondentie.
Sir Leoline Jenkins had now succeeded Temple as resident ambassador to the States General.
On 26 March he returned to the Nimwegen peace congress.
Diana, who was not yet fourteen.
Nothing is known of any attempt by Temple to secure election to the House of Commons at
this time except that ‘I ordered my pretensions so as they came to fail’ (Works, I, 411).
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laquelle je souhaitte si passionément, sur tout en cette conjuncture que je croy que
le Roy a tant besoin de bon conseil et je vois très peu de personnes près de sa personne
qui sont capables ou inclinés à luy en donner26. Dieu veuille qu'il sorte bien d'une
affaire et conjuncture aussi périleuse que celle de présent. Je seray très aise d'apprendre
de vous quand vous en serez plus esclairci, ce que vous jugerez à quoy tout cecy se
tournera27. Monsr. le Duc doit estre de retour au soir d'Amsterdam où il est allé avant
hier28. Il a espérance d'estre bientost rappellé, mais par toutes les lettres que j'ai receu
d'Angleterre, je ne voy pas que l'on a parlé de luy, ny que l'on y songe comme si
n'estait plus au monde, ce qui me fait fort craindre qui [qu'il] ne sera pas rappellé
aussi tost que je le souhaitterois. Je vous prie de me faire sçavoir la dessus vos
sentiments et d'estre asseuré de la véritable passion avec laquelle je suis29 - - -

15
A la Haye, ce 9me de may 1679
Vous croirez facilement ma surprise du nouveau changement de conseil en Angleterre,
ma plus grande joye est que vous en esté30; Dieu veuille que cecy produit une bonne
intelligence entre le Roy et son Parlement, qui est présentement le principal de mes
souhaits, et qui est aussi la seule chose qui peut sauver le reste de l'Europe à ne se
point sousmettre à la France. Je ne vous sçaurois encore rien dire de positif au regard
de l'équipage de mer qu'elle fait, mais je crois qu'en peu, je le pourray, c'est à dire
de la quantité et qualité; mais pour sçavoir quel est leur dessein est une chose qui
sera difficile d'en estre esclairci avant qu'il n'éclate; vous sçavez avec quel secret
toutes ces choses se font en ce païs là. Je ne voy pas que pour le présent il sera fort
nécessaire que le Roy envoye icy un ministre31, au moins avant que l'Assemblée de
Holande ce tiendra, ce qui doit estre à la fin du mois prochain, ou au commencement
de l'autre, vers quel temps je le jugerois très nécessaire: cependant nous pourrions
par lettres traitter des affaires qui se pourroient présenter qu'il ira des intérests de
deux païs. J'escriray par l'ordre prochaine au Roy pour le supplier avant que de
résoudre pour envoyer icy de vous consulter. Monsr. de Godolphin32 m'a proposé une
personne dont il m'a escrit de vous vouloir parler, je croy qu'il sera de vre approbation.
L'on ne tient pas icy pour asseuré la

26
27
28
29
30

31
32

Temple used his lack of a seat in the Commons to avoid accepting the Secretaryship of State.
The disputes over Danby's impeachment were now at their height.
James paid a short visit to The Hague at the end of April before returning to Brussels.
The letter-book omits signatures from now on.
On 21 April 1679 OS, Charles II had proclaimed his new Privy Council in accordance with
Temple's scheme. It consisted of about 30 members, drawn from ministers and opposition,
with the Earl of Shaftesbury as Lord President.
Jenkins's recall was envisaged.
Sidney Godolphin, then one of the lords of the Treasury, later Lord Treasurer in the reign of
Anne.
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nouvelle de la mort du Roy de Suède33; si elle est véritable cela pouroit apporter du
changement dans les affaires du Nord, selon mon opinion, pas en mal, mais en mieux
puisque cela rendroit les Suédois plus traittables qu'ils ne sont présentement; ce qui
s'est passé à Nimègue entre la France et Brandenburg vous en serez sans doute informé
du lieu: je croy que cette semaine l'Electeur recevra sa sentence de quelle manière il
sera obligé de faire la paix34; si vos affaires au dedans s'accommodent avant qu'elle
soit faite, ne le négligez pas, au nom de Dieu, et tachez à l'obliger aussi bien que le
Dennemarc, et les attirer dans nostre parti. Monsr. Van Leewe35 se prépare pour partir
bientost, et vous informera en quel constitution nous sommes à présent icy. J'espère
que le retour de monsr. Van Beuningen faira revenir mes. d'Amsterdam dans leur
bon sens, et qu'à l'Assemblée prochaine de Holande nous en verrons les effects36, ce
que je souhaitte aussi passionément que je suis entièrement à vous - - -

16
A Dieren, ce 26me de may 1679
Après avoir fait un tour pour visiter nos frontières du côté du Brabant, je suis venu
icy avec la Princesse avant hier pour voir si cet air poura contribuer à remettre sa
santé, que quoyque la fièvre l'aye quittée n'est pas telle que je la souhaterois; je croy
qu'elle prendra les eaux de Spa et puis ira à Aix pour se servir des bains, ce que
j'espère la remettre entièrement. Pour moy je tascheray de me divertir le mieux que
je pouray à la chasse et faire les affaires de mon employ dans ce païs. Pour les37
estrangères elles sont si périleuse et en un estat hors de remède que je n'y sçai faire
autre chose que de les recommander à la providence divine. Songés en quel estat
nous sommes quand d'icy tous les matins quand je me lève, je vois les lieux où l'armée
de France est logée38, vos désordres ...39 avec cela, vous pouvez croire comme je dois
avoir l'esprit en repos; je suis fort aise que je ne suis pas à la Haye pour ne pas estre
obligé de répéter si souvent qu'il n'y a rien qui arive que n'ay prédit, et qu'à présent
il n'y a plus de remède; ne croiez pourtant pas que je lainay [laisserai?] eschapper
aucune occasion pour le remédier s'il est possible, et que quoy que puisse arriver je
ne changeray jamais d'estre absolument à vous. Mes compliments à toute la famille
---

33
34
35
36
37
38

39

Charles XI did not die until 1697.
The Elector of Brandenburg refused to restore his conquest of Swedish Pomerania until the
French invaded his Duchy of Cleves.
Diderik van Leyden van Leeuwen, burgomaster of Leiden, who replaced Coenraad van
Beuningen as ambassador in London.
In February Amsterdam had pressed for the restoration of the old defensive alliance with
France.
The word affaires seems to have been omitted here.
In the Duchy of Cleves; see the previous letter. This suggests that the letter to Ossory, printed
in Japikse, Correspondentie, II, ii, 298, was written at this time and not in August as Japikse
supposed.
Evidently the copyist found some words illegible.
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17
De Dieren, ce premier de juin 1679
Je vous ay bien de l'obligation des nouvelles que vous m'escrivez40. Vous jugez très
bien qu'elles ne me peuvent estre agréables, mais il faut aussi bien pâtir le mal que
le bien, mais je crains bien fort que ce n'est pas tout, et que le mal ira encore bien
plus loin; et Dieu sçait à quoy il aboutera. Je vous asseure que cecy me donne bien
des méschantes heures à passer par dessus tous les autres chagrins que j'ay. Je seray
tres aise que le Roy voulut choisir mr. Sydney41 pour l'envoyer en ce païs quand votre
ambassade finira42. J'ay une obligation extrême de la grâce que Sa Majté me veut faire
de n'envoyer icy personne qui ne me fut agréable, celuicy me le sera fort, autant
qu'un homme le peut estre qui succède à une personne que j'estime et honore autant
que vous; mr. de Leeuwen sera apparament arrivé en Angleterre avant celle-cy, qui
vous aura informé en quel estat il a laissé les choses en ce païs, ainsi il ne sera pas
besoin que je vous en dise davantage, que de vous renouveller les asseurances de la
véritable passion avec laquelle je seray toujours entièrement à vous - - -

18
De Dieren, ce 15me de juin 1679
J'espère que vous aurez receu ma précédente, et qu'en suitte le Roy aura résolu
d'envoyer en ce païs mr. Sydney. Vous avez raison de dire en vostre dernière43 que
la prorogation donneroit sujet à raisonner, si j'estois auprès de vous je vous en dirois
franchement mes sentiments, mais présentement je ne le puis, mais ce que je puis
dire en vérité est, qu'il n'y a personne qui souhaitte plus que cela aye un bon effet
pour mieux establir à l'avenir une bonne intelligence entre le Roy et son Parlement
que moy, où toutte la Chrestienté est si fort intéressée, et moy sur tout. L'on n'en
pourroit pas bien juger avant qu'ils ne soient rassemblés; cependant j'espère que le
Roy mettra les affaires sur un tel pied, qu'à leur retour ils en soient satisfaits. Je le
seray tousjours quand je pourray trouver les occasions de vous faire voir avec quelle
passion je suis entièrement à vous - - -

40
41

42
43

Not extant, but presumably it reported the first reading of the Exclusion Bill on 15 May OS.
Henry Sidney or Sydney, a close friend of Temple (the two families had been in contact
since the time of Sir Philip Sidney in the reign of Elizabeth) and captain of foot in the
‘Holland’ regiment of English troops in the service of the States General since 1667, though
he did not reside in the Netherlands.
Temple remained formally ambassador until June; see letter 19.
Not extant, but reporting the prorogation of Parliament on 27 May.
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19
A Dieren, ce 19me de juin 1679
Je ne puis m'empescher de vous dire que vostre dernière lettre44 m'a fort touché,
puisque vous prenez d'une manière si obligeante congé de moy comme si je n'aurois
plus la satisfaction de vous voir, ce me seroit asseurément une très grande affliction
si je n'espérois de vous revoir un jour en ce païs ou en Angleterre. J'espère que nostre
absence ne changera rien dans l'amitié que nous avons contractée dès si longtemps;
de mon côté vous en pouvez estre asseurée, et que vous n'aurez dans le monde un
plus fidel amy, et qui aye plus envie de vous servir que moy. Je suis très aise que le
Roy est résolu d'envoyer en ce païs mr. Sydney. J'espère qu'il sera bientôt expédié et
qu'à mon retour à la Haye je l'y trouveray ce qui sera au commencement du mois
prochain. Je suis tousjours sans réserve entièrement à vous - - -

20
A Hounslaerdyke, ce 4me de juillet 1679
Je suis très aise d'apprendre que les affaires semblent de se raccommoder en Ecosse
et que la Rébellion y sera estouffée en son commencement45, puisque si elle continuoit
c'estoit un très fascheux contretemps, et une meschante préparation pour la nouvelle
cession du Parlement que Dieu veuille bien terminé, puisque de là dépend le tout
comme vous jugez très bien. Je suis arrivé icy hier au soir pour estre présent à
l'assemblée d'Holande qui doit commencer demain. J'espère que nous pourrons bien
tost envoyer des tels ordres a monsr. de Leewe de faire des propositions qui vous
seront présentement agréables, et tant utiles pour le bien et repos des deux nations.
Je croy que l'on y parlera aussi de l'affaire de Maestricht46, et puisque vous souhaitez
de sçavoir mes sentiments comme elle se terminera, je vous diray franchement, que
je croy que les Espagnols ne font que des grimaces d'avoir si grande envie de cette
ville, et ce n'est que pour éviter à payer aux Admirautés, et à moy ce qu'ils nous
doivent; et je crains que la ville restera à l'Estat, et que nous ne serons pas payé. Nous
tâcherons à ménager cette affaire le plus délicatement qui se pourra, mais je crains
fort pour cette issue, que qu'il puisse estre, je suis et seray tousjours absolument à
vous - - [P.S.]
J'espère que monsr. Sydney est en chemin ainsi je ne luy escris point.

44
45
46

Not extant; written on Temple's formal retirement from his embassy.
The Covenanters were defeated at Bothwell Bridge on 22 June OS.
The Spaniards had demanded the surrender of Maastricht by the States General.
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21
A Hounslaerdyke, ce 21me juillet 1679
J'attens avec bien de l'impatience l'arrivée de mr. de Sydney, il trouvera les esprits
icy mieux disposez que vous les avez laissé, et je croy que monsr. Van Lewen recevra
bien tost des instructions pour conclurre, ou pour mieux dire expliquer la guarantie
desjà faitte entre l'Angleterre et nous, et je ne puis m'empescher de vous dire à cette
occasion, que la semaine passée, ayant un deux longues conférences entre monsr. de
Valkenier, mons. le Pensre et moy nous nous sommes reconciliés. J'espère que les
belles paroles et asseurances qu'il nous a donnée seront suivi des effets. Il n'y a que
le temps qui nous en pourra esclairci; cependant j'ai crû que vous ne seriez pas marri
d'apprendre cette nouvelle. J'espère que ceci ne contribuera pas peu à affermir la
bonne intelligence et union qu'il y doit avoir tousjours entre les deux nations, à quoy
vous avez commencé à mettre un bon fondement par le dernier traitté de juillet de
l'an passé47 ce qui a aussi asseurément beaucoup contribué à sauver le reste de Païs
Bas, sans lequel il auroit esté en grand danger de sa totale perte. Je suis et seray toute
ma vie entièrement à vous - - -

22
A Hounslaerdyke, ce 28me juillet 1679
Il est impossible qu'à la distance où je suis, je puis juger si la dissolution du Parlement,
et la convocation d'un nouveau et bon ou mauvais, mais voilà ce que je scay bien,
que le temps est loin d'icy au 7/17 d'octobre48. Vous me demandez une question bien
difficile à répondre, si les François evaqueront la Duché des Cleves nonobstant la
paix faitte avec monsr. l'Electeur de Brandeburgh49. Je sçay ce que j'espère, mais point
ce qu'ils fairont; asseurément ils ne manqueront point de prétexte pour rester sur nos
frontières, lesquels je crains fort qu'ils ne quitteront pas si tost. Monsr. Van Leewe
se trompe fort de croire que cette Assemblée d'Holande finira sans qu'il recoive des
instructions pour traitter d'une guarantie50. Je croy que par l'ordinaire qui vient il les
pourra recevoir. Je suis tousjours sans aucune réserve entièrement à vous - - -

47
48
49
50

Cf. Haley, ‘English Policy at the Congress of Nijmegen’, 153.
Parliament was dissolved on 12 July OS, and a new one called for 7/17 October.
The Treaty of Saint Germain-en-Laye had been signed on 29 June.
Of the Peace of Nimwegen.
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23
A Honslaerdyke, ce premier d'aoust 1679
Vous ne sçauriez vous imaginer comme les esprits sont changé icy. Il n'y aura
asseurément aucune difficulté à conclure la garantie, et mesme ceux qui y ont esté
les plus opposées veulent aller plus loin que moy mesme. Je juge utile, ce qui vous
doit sans doute fort surprendre, il est pourtant véritable; monsr. Van Lewe recevra
ordre de concerter de quelle manière l'on pourroit adjuster les choses, afin que tout
soit parachevé avant que le Parlement s'assemble; j'ay crû que vous ne seriez pas
marri d'apprendre cette nouvelle; je croy que monsr. Van Leewen ne le sera pas moins
quant il en sçaura les particularitez que monsr. le Pensionaire d'Holande luy mandera
par cette ordre. Je croy que l'Assemblée de cette province finira cette semaine, pour
revenir au commencement du mois prochain, pendant quel temps je suis résolu d'aller
faire un tour au Velou51, et la Princesse à Aix la Chappelle pour se servir des bains,
après quel elle52 aura achevé les eaux de Spa, ce qui sera en dix ou douze jours. Vous
voyez que je sui en tout votre âvis, et je vous prie de croire qu'il est impossible d'estre
plus entièrement à vous que je suis - - -

24
A Hooghsoere, ce 17me d'aoust 1679
Depuis que je suis en ces quartiers, j'ay receu deux de vos lettres, l'une par monsr. de
Sydney et l'autre du 9me du courant53, vous demandant l'excuse de ne vous y avoir
répondu plustost. J'ay esté bien aise d'apprendre de luy le véritable estat ou sont vos
affaires en Angleterre, et il m'a esclairci de beaucoup d'affaires dont j'estois fort
ignorant, et j'ay receu avec bien de la joye les asseurances de l'amitié de mes. les
Comtes d'Essex54 et Hallifax laquelle je tacheray de cultiver le mieux que je pourray,
aussi bien que celle de monsr. le Comte de Sunderland. Mr. Sydney ne m'a pas montré
le projet de garantie qu'il a porté, ainsi je ne vous en sçaurais dire mes sentiments
mais je l'avois prié comme il s'en retournoit à la Haye ne sçachant rien de ce project
de parler avec monsr. Van Beuningen et mr. le Pensionaire quelle forme et tour l'on
donneroit au traitté, puisque nos sentiments sont fort changés depuis que vous nous

51
52
53
54

Veluwe.
Après qu'elle.
Neither letter has been preserved. Sidney reached The Hague on 4 August and saw the Prince
and Princess at Dieren on the 8th.
Letter of 17 July OS, Japikse, Correspondentie, II, ii, 297. Arthur Capel, Earl of Essex and
First Lord of the Treasury, George Savile, Earl of Halifax, and Robert Spencer, Earl of
Sunderland and first Secretary of State, formed a ‘Triumvirate’ of privy councillors loosely
associated with Temple.
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avez quitté: et que l'on voudra peut estre aller plus loin55; je ne doute pas qu'avant ce
temps icy mr. Sydney les aura parlé, et qu'il

55

The States General, according to William, wanted a league between the Republic, England
and Spain ‘for the preservation of Europe’; Sidney, Diary of the Times of Charles the Second,
I, 46-48.
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vous aura donné quelque advis; je vous en donneray un très vieux que je suis
entièrement à vous - - -

25
A la Haye, ce 19me de septembre 1679
J'estois en intention de vous escrire l'ordre passée, mais ayant attendu si long temps
pour sçavoir la nouvelle de l'arrivée de monsr. le Duc56, il estoit si tard que la poste
estoit déjà partie avant que je peu achever. Vous pouvez croire l'alarme que m'avoit
caussée la maladie du Roy, et la joye que j'eu d'apprendre sa guérison: vous n'aurez
pas esté moins surpris aparament de l'arrivée de mr. le Duc, ce qui en sera la suitte,
je ne le puis juger, et mesme les lettres qui sont arrivée aujourdhuy du 5/15 de Windsor
ne nous disent rien de positif. Vous ne devez pas attendre que je vous dise mes
sentiments57, nonobstant que j'aurois bien des choses à dire, qui ne se peuvent escrire.
Pour les affaires publiques je ...58 vous en sçaurois mander d'avantage l'ordinaire qui
vient, ainsi je n'adjousteray plus à cellecy que de vous asseurer que je suis tousjours
de mesme entièrement à vous - - -

26
A la Haye, ce 3me d'octobre 1679
Il y avoit long temps que je n'avois point receu de vos nouvelles que par le dernier
ordinaire du 16/26 du mois passé59; j'avoue que tous vos changements font de si
mauvais effets en toute l'Europe, et particulièrement dans l'esprit de ces gens icy,
que je croy que nous aurons bien de la peine d'achever l'affaire de la garantie avant
que l'on voit si le Roy et son Parlement s'unissent, sans quoy il ne faut pas s'imaginer
qu'aucun potentat dans le monde fasse aucun fond sur l'Angleterre, et nous moins
que tous les autres; et d'un de plus grands Royaumes il sera le moins craint et estimé,
après quoy vous pouvez juger combien je dois souhaiter cette union. Au nom de Dieu
que l'on y contribue des deux costés tout ce qui sera possible, et que l'on passe par
dessus toute autre sorte de considération. Je vous pourois dire bien des choses sur
ce sujet si j'avois le bonheur d'estre auprès de vous, mais vous jugerez à peu près par
cecy quels sont mes sentiments, qui seront tousjours pour vous les mesmes - - -

56
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When Charles II fell dangerously ill on 25 August the Duke of York returned from Brussels,
reaching Windsor on 2 September OS, when the King was already convalescent.
Sidney, probably on instructions from Sunderland, advised the Prince on 5 or 6 September
OS, to go to England, and after some reluctance William asked him to consult Sunderland
about the best time to do this: Diary, I, 130-131.
The copyist seems to have found some words illegible here.
Not preserved; but on 12 September OS, the Duke of Monmouth, the King's illegitimate son
and the Duke of York's rival, was ordered into exile.
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27
A la Haye, 10 octobre 1679
Il arrive tous les jours tant des changements en Angleterre qu'il n'y a rien plus qui
doit surprendre. Le voyage que monsr. le Duc va faire en Ecosse l'auroit fait autrement,
quoyque celluy m'a donné bien de la joye comme fairont touts ceux qui seront pour
son avantage. Il est parti hier60, et c'est embarqué à la Briel; mais je crains que le vent
contraire qu'il fait, l'empeschera de sortir en mer. Je pars tout présentement pour
Soesdyke, et ma femme me suivra demain. Je croy d'y rester le reste de ce mois, vers
quel temps aussi le Parlement doit s'assembler. Il me semble qu'il y a peu d'apparance
d'en attendre quelque chose de bon, au grand point de la bonne intelligence entre le
Roy et eux, et à ce qu'il me paroit de loin l'on n'y prépare guères des choses. Et
pourtant de cela dépend toute la seureté de l'Angleterre, et de l'Europe, sans quoy
elle sera asseurément bien tost sousmis à la puissance de la France. Et quoyque l'on
dise que le Roy peut vivre sans son Parlement, et qu'il a assez de revenu pour cela,
il se peut, mais ce ne sera jamais que comme Roy en Angleterre, et point comme
Roy d'Angleterre; il n'aura dans le monde pas plus de considération que le moindre
petit Prince d'Allemagne. J'espère qu'il aura d'assez fidels serviteurs qui luy
représenteront bien cecy, et la nécessité qu'il a qu'il passe pardessus bien des
considérations pour donner satisfaction à son Parlement. Je veux espérer aussi qu'ils
ne prétenderont des choses impossibles, et comme vous esté de son conseil, je ne
doute pas que vous ne luy représenterez cecy; et je ne fais aucune difficulté que vous
luy disiez mes sentiments, estant entièrement persuadé, que si Sa Maté ne s'unit avec
le Parlement que nous sommes tous perdus luy est la familie Royale au regard de
l'Angleterre, et moy au regard de ce païs, apres quoy vous pouvez croire comme cette
affaire me tient au coeur, et l'appréhension que j'ay qu'une affaire qui m'est de cette
importance n'arrive; il ne m'arrivera rien pourtant dans ce monde qui me fasse changer
d'estre entièrement à vous - - -

28
A la Haye, le premier de décembre 1679
Je suis la cause que vous avez esté si long temps en doute si j'avois receu la lettre
que vous m'aviez escrit un peu après la prorogation du Parlement61; je l'ay très bien
reçeu à son temps, mais ne voyant pas qu'il y avoit quelque chose à répondre, j'ay
préféré le silence à vous témoigner mon chagrin de ce que les affaires en Angleterre
alloient d'une manière qui ne me plaisoit pas. Mr. de Sydney vous aura
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After returning to Brussels, James visited The Hague for a few days before leaving (by way
of London) to take up residence in Scotland.
Originally due to meet on 7 October OS, it was prorogued in successive stages until it was
finally allowed to meet on 21 October 1680 OS. The letter has not been preserved.
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sans doute informé fort au long de mes sentiments, lesquels vous aurez aussi à peu
près cognu par ma précédente. Nous attendons à tout moment son arrivée62, puisque
l'ordinaire de mardi dernier qui vient d'arriver nous apprend son départ, et les
nouvelles qu'elle nous a portées nous apprend que l'on continue à exécuter les conseils
que l'on a pris, qui asseurément n'auront qu'une très meschante fin63. Dieu veuille par
sa toute puissance y remédier. Il n'y a aucun changement dans le monde qui me fasse
changer d'estre absolument à vous - - -

29
A la Haye, ce 5me décembre 1679
J'apprens par mr. Sydney64 avec bien du déplaisir les mesures que l'on a pris sur vos
affaires en Angleterre après les lettres que je vous ay escrits, et selon que mr. de
Sydney me dit je vous croy fort instruits des mes sentiments, ainsi il me suffira de
vous tesmoigner le chagrin que j'ay des résolutions que l'on a pris65; et puisque cette
lettre vous sera rendu seurement par un Palfrenier que j'envoye en Angleterre pour
m'amener des chevaux que j'ay fait acheter, je suis obligé à vous avertir que vous
n'estes nullement bien dans l'esprit de mr. le Duc, qui a une ferme croiance que c'est
par vos advis que je suis dans les sentiments où il m'a trouvé et laissé66; vous sçavez
aussi bien le contraire que moy; et que je vous aurois plustost converti que vous ne
m'avez fait, puisque vous sçavez que ce ne pas d'aujourdhuy nide hier que j'ay ces
sentiments, mais il y a déjà long temps, et ne les changeray pas aussi à ce que je croy,
si l'on ne me fait voir plus clairement mon tort que l'on n'a sçeu faire jusques à présent,
ce qui m'a d'autant plus obligé à vous avertir que vous n'estes pas bien dans l'esprit
de mr. le Duc67 puis qu'il vous avoit traitté fort civiliment avant son départ pour
l'Ecosse. J'ai crû que je ne serois pas véritablement votre amy, si je ne vous advertisse
d'une chose qui vous est nécessaire de sçavoir. Sur ce même principe il faut que je
vous dise franchement que je n'approve nullement la résolution que vous avez pris
dont vous m'avez fait advertir par mr. Sydney68; je croy nécessaire de commencer à
vous dire que ce ne
62
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Sidney had returned to England on leave early in November, and reached The Hague again
on 2 December.
Perhaps the reference is to the next prorogation of Parliament, which was now thought to
have been decided.
See Sidney's account of conversations with the Prince after his return, Diary, I, 193-194.
This letter was shown to Sidney, Ibidem, I, 195.
Probably the King's decision not to meet Parliament, Ibidem, I, 188-189.
This appears to refer to William's preference for a general defensive alliance between England,
the United Provinces and Spain rather than the limited English and Dutch guarantee of the
Nimwegen peace settlement in the Low Countries which England had proposed.
Some words are scrawled over here. They may have read ‘et que mr. Sydney m'a dit que ...’
followed by three or four other words which are quite indecipherable.
Since James's return to England in September, and Charles's later decision not to meet his
Parliament and not to meet William's desire for a general alliance. Temple had begun to stay
away from the Privy Council and to talk of retiring from public business: Sidney, Diary, I,
176-178, 183, 186, 189-190; Temple, Works, I, 438-439, 441-443. Essex resigned his post
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pas mon intérest particulier qui me fait parler ny que je m'imagine que vous pourrez
rendre beaucoup de service au Roy ni à vostre pais dans l'estat où sont les affaires
ni dans les mesures que l'on a pris de les diriger: mais souvenez vous de ce que nous
avons souvent discouru ensemble, qu'un bon pilotte ne laisse jamais aller à l'abandon
le gouvernail de son vaisseau dans une grande tempeste, et ne le pouvant conduire
au port, ni sur la route qu'il avoit intention de prendre, le mène aussi près qu'il peut,
attendant le calme, pour rentrer en sa véritable route et le conduire dans le port: ainsi
il faut que vous attendiez le calme avec patience pour ramener les affaires sur le pied
qu'elles doivent estre; c'est aussi le conseil que vous m'avez donné au regard de ceux
de ce païs dans une de vos lettres il n'y a pas long temps. Je ne puis m'imaginer que
voudriez m'en donner un que vous ne voudriez pas suivre vous mesme. Il y a aussi
un autre raison qui vous oblige en conscience de ne pas quitter le poste que vous
avez, c'est l'intérest de vos enfans et famille, lesquels asseurément vous abandonnez
entièrement si vous le faites. Si je pouvois vous entretenir une heure, je me flatte que
je vous pourois entièrement convaincre, que vous n'y songeriez plus; j'espère pourtant
que si sans aucune précaution d'esprit vous voulez selon vostre prudence ordinaire,
bien faire réflexion, sur ce que je viens de dire, qu'il sera suffisant à vous disuader
d'une chose dont vous vous repentirez peut estre quant il sera trop tard, ce que Dieu
ne plaise et vous donne autant de prospérité que je vous le souhaitte et asseurément
vous serez content - - [P.S.]
Je ne puis aussi laisser passer cette occasion à vous dire que l'on me fait extrêment
tort de croire que j'ay aucune intrigue, ny contracté la moindre amitié avec mr.
FitzPatrick69. Il est vray qu'il me vient voir comme toutes les autres gens font icy
comme vous sçavez, et que je ne puis faire moins que de luy estre civil, ne m'ayant
jamais fait du bien ny du mal, c'est dequoy je vous prie d'informer ceux à qui vous
le jugerez nécessaire.

30
A la Haye, ce 26me décembre 1679
C'a esté avec bien de la joye que j'ay receu vostre lettre du 19me courant70, qu'au moins
vous avez remis l'exécution de la résolution71 que vous aviez pris, sans

69
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71

as First Lord of the Treasury on 16 November OS, Halifax was said to be discontented, and
other Privy Councillors resigned.
Colonel John Fitzpatrick, an Irish Catholic in James's service. For his reports to the French
ambassador, D'Avaux, on his conversations with William, cf. Baxter, William III, 166-167,
and see also Sidney, Diary, I, 163, 179, 183-184, and II, 96-98.
Groen van Prinsterer, Archives, V, 372-373.
To retire: Temple postponed his decision at the Prince's request.
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l'avoir pourtant entièrement changé. J'espère qu'à la fin vous y viendrez quand vous
aurez bien examiné toutes les raisons que vos amis vous pouront alléguer pour vous
faire voir vostre tort. Vous sçavez l'intérest que j'y ay qui est autant le vostre que le
mien. Je ne vous puis dire pour cette fois ce que s'est passé à l'Assemblée d'Holande
qui a esté adjournée samedi dernier à cause des festes de Noël, pour revenir
d'aujourdhuy en quinze jours. Puisque l'on c'est promis de tenir la chose secrette,
ainsi je ne croy pas aussi que monsr. Sydney l'aura peu pénétrer72. Les lettres que
nous avons eu aujourdhuy de France continuent à dire qu'il se traitte tousjours une
alliance secrette entre eux et vous autres, et que la chose seroit déjà conclue, si la
France avoit voulu comprendre dans la garantie les isles et colonies des Espagnols
dans l'Amérique, aussi bien que le Païs Bas: toute l'affaire ne dépendant que de cela:
vous pouvez croire quels effets ces nouvelles font icy, aussi bien auprès de tout le
monde que moy mesme73 qui vous sçavez tant souhaiter une belle union entre les
Roys d'Angleterre et de France. Vous pouvez communiquer cecy où vous le trouverez
convenir, bien à sçavoir pour ne pas avancer l'affaire, car il nous faut que cela pour
nous mettre en un peu plus meschant estat que nous sommes, faités moy au moins
la justice de me croire tousjours sans aucune réserve entièrement à vous - - [P.S.]
J'ay oublié par ma précédente de vous remercier de vos fruits de Sheen74, ils sont
très bons, et comme nous en mangeons tous les jours cela m'engage d'autant plus à
me souvenir de vous et de toute la famille, auxquels je vous prie de faire mes
compliments et qu'ils peuvent asseurer de n'avoir pas un plus aquis serviteur que
moy.

31
A la Haye, ce 16me janvier 1680
Vous serez sans doute informé de tout ce qui c'est passé au regard de la grande affaire
de l'alliance défensive à faire avec la France, à quoy je n'adjousteray que de vous
asseurer que j'ay esté mesme surpris de voir l'inclination générale de ne rien faire
qui peut choquer l'Angleterre, quoy que peut estre on a peu de raison d'estre encouragé
de hazarder75. Quoy qui puis estre, vous pouvez croire quel personage je joue en cette
rencontre et ce qui m'en arrivera; mais vous sçavez ma
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Cf. Sidney, Diary, I, 199-202. The French had formally offered the States General an alliance,
but they rejected it after Sidney, on behalf of Charles, had made a counter-offer to stand by
the Dutch against any French attack.
An unusually large space between these words may perhaps indicate that the copyist found
something illegible.
Temple's estate near Richmond, Surrey.
Everyone was now saying that the States General were resolved not to accept the offer of a
French alliance, though the formal decision had not yet been taken: Sidney, Diary, I, 214-215,
222.
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politique d'aller tousjours le grand chemin, et de ne me pas mettre en peine ce que
j'en pourois soufrir, nonobstant que je crains tousjours que si je tombe dans la fosse
l'on m'y laissera sans tâçher à m'en retirer; quoyque puisse arriver j'iray steddy steddy76
et verray ce qui en arrivera. J'espère que les ordres que mr. Sydney a receu seront
défensive et que l'on continuera dans les mesme mesures qu'il paroit que le Roy veut
prendre à présent. J'ay esté fort aise de recevoir les asseurances que vous me donnez
dans la vostre du 2/12 de ce mois77 de ne point exécuter la résolution que vous aviez
pris avant de m'en avoir escrit et entendu mes raisons; je m'y repose donc entièrement,
et suis et seray tousjours sans réserve absolument à vous - - [P.S.]
Je vous prie d'asseurer mr. de Hide78 qu'il est fort mal informé de croire que je suis
persuadé qu'il seroit changé de sentiment; au contraire j'ay meilleur opinion de luy,
et croy qu'il y a très peu des personnes en Angleterre, qui ont des meilleurs sentiments,
c'est pour lequel j'ay plus d'estime. J'espère aussi qu'il me continuera son amitié, la
mienne luy est tout dévouée.

32
A la Haye, 23 janvier 1680
Je vous asseure que vostre lettre du 6/1679 que je n'ay receu qu'après le départ du
dernier courier ne m'a pas peu édifié, et m'a mis le coeur bien plus en repos qu'il ne
l'estoit auparavant, ce qu'a aussi fait la lettre de monsr. Van Leewe aux Estats et je
les vois la pluspart présentement portés à ne pas craindre les menaces de la France
qui nous en a faite depuis peu des jours de très forte par une mémoire que monsr.
d'Avaux a présenté aux Estats, laquelle sans doute vous sera communiquée80. L'on
avoit tasçhé d'esquiver par un compliment à ne pas donner une response positive sur
l'offre que le Roy très Chrestion nous fait de son alliance défensive, mais il ne s'en
est pas voulu contenter et en veut une positive, laquelle je croy qu'il aura en peu de
jours; et qui sera une honeste refus; vous voyez que par là nous nous abandonnons
entièrement en vos intérests, et que nostre salut dans ce monde dépend de l'assistance
que le Roy nous donnera si nous sommes attaqué;

76
77
78

79

80

For the anecdote to which this refers, see Temple, Works, I, 382.
Groen van Prinsterer, Archives, V, 375-377.
Laurence Hyde, second son of the former Lord Chancellor, brother-in-law of the Duke of
York, and later Earl of Rochester, became First Lord of the Treasury on 19 November 1679.
For his denial of having changed his opinions, see Temple's letter cited in note 77 above.
Groen van Prinsterer, Archives, V, 377-379. Temple reported a long conversation with Charles
II in which the King asserted that he would immediately declare war to support the States
General against any French attack; and went on to ask about the likelihood of the States being
willing to enter a second Triple Alliance with England and Sweden.
For D'Avaux's own account, suggesting that Louis was not threatening enough, see
Négociations de M. Le Comte D'Avaux en Hollande, I, 39-42.
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j'approuve fort les deux principes que vous me mandez sur lesquels Sa Maté est si
ferme dans sa résolution de ne nous pas vouloir abandonner, mais j'espère que celluy
de la créance qu'il a que nous ne serons point attaqué ne le surprenne point si nous
le sommes, de croire que s'il arrive une guerre que se sera un plus seur moien de se
réunir avec son Parlement j'en suis entièrement persuadé, mais quoy qu'il arrive je
n'espère pas que Sa Majté nous en voudra faire le sacrifice; je serois asseurément
dans mon particulier le plus malheureux de tous les hommes, qu'après avoir négligé
tous les advantages qui m'ont esté offerts et qui ne sont point de peu d'importance
de me voir abandonné pour avoir voulu servir ma patrie et d'estre demuré attaché
aux intérests de Sa Majté, je ne le puis croire, mais après tout ce qui s'est passé je ne
puis m'empescher d'estre souvent dans des grandes inquiétudes.
Pour répondre à la question que vous me demandez si cet estat voudroit faire avec
la Suède présentement une Tripple Alliance comme elle fut faitte à la paix d'Aix la
Chappelle, je vous diray franchement que le mot seul de Tripple Alliance fait peur
icy, et comme nous avons une alliance défensive avec la Suède, il ne faudroit que le
Roy entrât seulement dans le mesme engagement ce qui à mon avis fairoit à peu près
le mesme effet d'une Tripple Ligue. De mesme il seroit nécessaire que Sa Majté entrât
en alliance avec le Roy de Dannemarc, l'Electeur de Brandeburg et la maison de
Luneburg, et que pour cet effet qu'il envoye au plustost des ministres pour s'engager
avec les princes de la même manière que sont nos traittés, à fin que toutes nos mesures
soient conjointement sans aucune distinction, et ainsi elles seront sans dispute plus
solide que séperament, sur tout il est d'une nécessité absolue que le Roy fasse des
traittés plus estroits avec l'Espagne, car selon que je suis informé il n'en a aucun, et
quoy qu'elle est assez impuissant cela n'empesche pas qu'il y a mille raisons qui y
doivent obliger Sa Majté: il seroit aussi fort bon qu'elle peut s'engager avec l'Empereur
puis qu'il ne faut jamais faire les choses à demi; voici à peu près selon mon sentiment
le plan sur lequel il faut travailler, et pour le faire réussir, je vous prie d'y contribuer
tout ce qui sera en vostre pouvoir, estant tousjours persuadé de la véritable passion
avec laquelle je seray tousjours entièrement à vous - - -

33
A la Haye, 6me février 1680
J'ay bien receu la vostre du 23 jan./3 fév.81, je suis bien aise que vous approuvez mes
résolutions et les principes que je me propose pour régler ma conduitte, asseurément
je n'estime pas peu vostre approbation; et cela m'encouragera d'autant plus à y
demeurer ferme. J'espère que l'on fairra de mesme de vostre côté dans les mesures
que l'on a bien commencées à prendre, mais je ne puis vous
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Groen van Prinsterer, Archives, V, 380-381.
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diguiser que je suis surpris de ce que vous me mandez que l'on continue à faire des
difficultez à entrer dans des alliances avec l'Empereur et l'Espagne après le pas que
l'on vient de faire, vous sçavez comme il est préjudiciable en des grandes affaires à
faire les choses à demy. J'en ay escrit amplement par cet ordinaire au Roy comme
aussi à my Lord Sunderland; je n'estime rien toutes ces alliances que Sa Maté pourroit
faire s'il ne les fait aussi avec l'Empereur et l'Espagne, c'est ceux là qui doivent régler
tous les autres et en estre le fondement: sur quoy il y a mille raisons à vous alléguer,
mais comme je me persuade que vous estes en cecy de mon sentiment, et que vous
sçavez tous ceus, et plus que je ne vous sçaurois dire, il n'en sera pas besoin, espérant
qu'ils seront aussi compris où il est besoin, à quoy je vous prie de contribuer, tout ce
qui sera en vostre pouvoir et d'estre bien persuadé que je suis véritablement à vous
---

34
A la Haye, 27me février 1680
A mon retour hier d'un voyage de quattre jours que j'avois fait à Soesdyke j'ay receu
la vostre du 10/2082. Laquelle il faut que je vous avoue me mit en peine de voir que
vous estés en doute si le Roy voudroit assister l'Empereur en Allemagne, et l'Espagne
en Italie ou aux Indes, si le Parlement voudroit y concourir et donner les moiens
nécessaires pour le faire avec effet; je ne sçay point ce qu'ils fairoient, mais je scay
bien qu'il faudroit qu'ils fussent enragé s'ils ne le faisoient avec la mesme vigeur et
chaleur comme si le Païs Bas ou nous fussions attaqué; et il ne peut avoir homme de
bon sens qui ne comprenne que l'Angleterre y a le mesme intérest. Pour nous nous
y sommes obligé par des traittés solemnels; et nous le fairons aussi sans hésiter, ce
que vous pouvez asseurer au Roy; je suis tousjours persuadé de la nécessité qu'il y
a que Sa Maté fasse des Alliances défensives avec l'Empereur et le Roy d'Espagne.
J'ay envoyé Sylvius83 faire un compliment à mr. le Duc à son arrivée en Angleterre84,
et pour tâcher à le persuader en ce sentiment, afin que Sa Majté y puisse estre portée
promptement; et je suis entièrement persuadé, et avec plus de fondement que je ne
puis dire, que ce sera le seul moyen pour prévenir une guerre que j'appréhende à
présent autant que j'ay fait la paix en 78 mais autrement. Je crains fort que nous
serons entraîné en une guerre qui sera si fort advancée qu'il sera hors du pouvoir de
l'Angleterre et de nous de la remettre sur un pied conforme à nos intérests ou de
pouvoir sauver ce que l'on aura attaqué. Je vous asseure que si je vous pouvois
entretenir de bouche une heure, vous seriez de mon sentiment, je ne sçay que trop
l'estat de vos affaires du dedans pour n'en
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Not preserved.
Sir Gabriel Sylvius, once in the household of the Prince's mother and often used as an
intermediary between the Stuart and Orange families.
The Duke of York returned to London from Scotland on 24 February OS: Groen van
Prinsterer, Archives, V, 383.
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avoir un chagrin extrême, sur tout ne voyant pas les moyens de les remettre. Je ne
puis vous en dire d'avantage pour cette fois la poste estant sur son départ. Je suis et
seray toute ma vie absolument à vous - - [P.S.]
Quoyque vous me puissiez dire je ne puis m'empescher d'avoir bien du chagrin
de ne vous voir dans le poste de Secrétaire d'Estat85.

35
A la Haye, ce 26me de mars 1680
Vostre dernière86 estant arrivée icy pendant que j'estois en nos frontières de Flandres
où j'ay fait un voyage de dix jours, je ne vous y ay peu répondre plustost, et vous
diray que vous auriez le plus grant tort du monde si vous n'aviez cette opinion de
moy que je n'aime rien plus que de sçavoir la vérité des choses estant enemie mortel
de la flatterie, et quoyque l'on n'est pas bien aise de sçavoir des choses qui ne sont
point agréables, il est pourtant nécessaire de les sçavoir; et je vous aurois une
obligation toute particulière si vous voulez continuer à me dire franchement vos
sentiments comme vous avez tousjours fait, et je fairay de mesme; et quoyque puisse
arriver je ne changeray jamais des sentiments d'amitié et d'estime que j'ay pour vous.
Nous sommes icy fort allarmé de l'apparence de la guerre en Italie87, si la France s'en
rend maistre adieu nostre et vostre commerce au Levant, et un très bon moien et
grand pas pour la conqueste du reste de l'Europe, si l'on ne prévient bientost, ce qui
plaise au bon Dieu. Je suis et seray toute ma vie entièrement à vous - - [P.S.]
Je suis bien marry de vous dire que le page que madame vostre soeur88 m'avoit
donné est mort hier, après une fièvre bien violente de quinze jours; je vous prie d'en
témoigner mon déplaisir à madame vostre soeur, et de l'asseurer de mes services
comme aussi à tout le reste de la famille.

36
A Dieren, ce 20me d'aoust 1680
Il me semble que vous me faites quelque reproche de ne vous avoir point répondu à
la lettre que vous m'avez escrit par monsr. de Leeuwen89; il faut que je vous avoue
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It had now been arranged that Henry Coventry should be succeeded by Sir Leoline Jenkins,
whom the Prince had known as ambassador at Nimwegen. Temple had first declined it again,
Works, I, 445.
Not preserved.
I do not know to what alarms this refers.
Martha, Lady Giffard.
Neither letter has been preserved. Van Leeuwen returned to The Hague in June.
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franchement de l'avoir fait a dessein ne sçachant à vous répondre à la question que
vous me demandiez, si je vous conseille d'accepter l'ambassade d'Espagne ou point90;
puisque je croyois qu'en vous disant que je ne pourrois déterminer en moy mesme
ce qui sera le meilleur pour le bien des affaires du Roy, et de tout le reste du monde
que vous allassiez à Madrid ou que vous restiez en Angleterre. Vous auriez crû ou
que je cachois mes sentiments, ou que je n'osois vous le déconseiller. Si je vous avois
peu partager en deux je n'aurois pas hésité, mais j'ay crû qu'il valoit mieux en laisser
le choix à vostre jugement, puisqu'estant sur le lieux vous pouviez mieux juger que
moy où vous pouriez rendre le plus de service; et puisque vous avez chosi d'aller en
Espagne je me fie si fort en votre jugement, que je suis asseuré que vous avez pris
le meilleur part, quoyque je ne puis m'empescher de vous souhaiter ausi en Angleterre,
surtout pendant cet hyver, où il faut que les affaires se décident. J'aurois bien de
choses à vous dire sur ce sujet que je n'ose fier à la plume. Mais mr. Sydney s'en
allant en Angleterre après l'Assemblée de Holande prochaine vous en informera au
long; cependant j'espère que si vous avez eu quelque petit chagrin contre moy de ne
vous avoir pas répondu plustost, que les raisons que je viens de dire vous
satisfoisoient, n'ayant pas de plus grande envie que de continuer en l'estroite amitié
qu'il y a eu tousjours entre nous, de mon côté elle ne changera jamais qu'avec la mort
---

37
A Cell, ce 17 septembre 1680
Je n'ay receu la vostre du 3/13 qu'en ce lieu91, et comme elle m'a donnée beaucoup
de joye de voir que je m'estois trompé en ce que j'avois crû que vous aviez quelque
petit chagrin contre moy, je n'ay pas voulu tarder un moment à vous le tesmoigner
quoy qu'il n'y a autre chose à vous estre mandez d'icy, où mr. le Duc de Cell92 m'a
receu avec beaucoup de témoinage de joye, et m'y fait toutes les civilités imaginable;
et quoyque sa cour est la plus part rempli des François il ne laisse pas d'avoir de très
bons sentiments pour le bien du publique, mais veut comme tous les autres voir l'issue
de la cession prochaine du Parlement93, que Dieu veuille rendre heureuse sans quoy
nous sommes tous perdu; avant mon départ de la Haye j'ay dit mes sentiments au
long sur ce sujet à mr. Sydney qui avant ce temps icy vous en aura apparament
informé94, ainsi je n'adjousteray plus à celle cy que les
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On 10 June OS, a treaty of guarantee between England and Spain had been signed; three
days later the possibility was raised of Temple going to Spain as ambassador; and the
appointment was announced early in August: Sidney, Diary, II, 75, 89. In September the
King asked him to delay his journey until after the parliamentary session, and he never went.
The Prince was paying a visit to the Duke of Zell (Celle). The letter is not preserved.
George William of Brunswick-Lüneburg, Duke of Zell.
Parliament was to meet on 21 October OS.
Sidney took leave of the Prince on 16 September: Diary, II, 103-104.
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asseurances de la véritable passion avec laquelle je seray toute ma vie à vous95 - - -

38
A la Haye, ce 26 novembre 1680
Nous sommes icy en une peine estrange de sçavoir l'issue de cette cession du
Parlement de quoy dépendera le bien ou la perte de l'Europe, au moins de cette partie
en quels je prens de l'intérest. Dieu veuille que le Roy le considère ainsi et aussi le
Parlement et s'accommodent96. Je suis au désespoir de n'y pouvoir rien contribuer,
et me voir d'attendre patiemment l'issue d'une affaire dont pourroit dépendre ma ruine
si elle va mal: puisqu' asseurément, s'ils ne s'accommodent; toutes les affaires tant
icy qu'en Angleterre iront dessus dessous. Vous sçavez qu'il y a déjà longtemps que
je suis de ce sentiment, et vous jugerez faciliment par là en quelle peine je dois estre,
et ne puis faire autre chose que de prier l'Eternel d'avoir pitié de nous, et de ne pas
nous abandonner à une entière perte. Je suis et seray toute ma vie entièrement à vous
---

39
A la Haye, ce97 de décembre 1680
J'ay attendu jusques à présent à vous répondre à la lettre que vous avez pris la peine
de m'escrire du 30 N/10 D98 en espérance d'avoir eu réponse aux lettres que j'ay escrit
à mr. Jenkins, et à monsr. Van Lewe99 pour parler au Roy au regard des limitations,
mais le vent contraire empesche les lettres d'Angleterre d'arriver, ainsi je n'ay peu
tarder plus longtemps à vous dire, que vostre lettre m'a augmenté l'appréhension que
j'ay du peu d'apparance qu'il y a que les affaires se termineront en une bonne union
qui est si nécessaire pour tous, et sans quoy tout est perdu. Je suis au désespoir de
me voir si inutile présentement de n'y pouvoir rien contribuer, et de n'avoir autre
parti à prendre que de voir patiemment ce qui arrivera d'une chose dont pourtant
dépend mon bien ou ma ruine tant en Angleterre qu'icy.

95
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Answered by Temple on 19 0ctober OS, followed by a further letter dated 31 October, Groen
van Prinsterer, Archives, V, 429-430, 433-434.
The House of Lords rejected the Exclusion Bill on 15 November OS.
Blank in the letter-book but probably not earlier than c. 20 December.
Groen van Prinsterer, Archives, V, 445-449. This unusually long letter, discussing what
should be the Prince's attitude to Exclusion, and whether he should come to London, makes
no mention of the limitations on the royal authority which Charles II implied that he would
accept (as an alternative to Exclusion) in his message to the House of Commons on 9
November OS. Cf. Haley, First Earl of Shaftesbury, 598, 603-605.
For the letter to Jenkins, dated 10 December, see J. Dalrymple, Memoirs (ed. 1773) II, 306.
The letter to Van Leeuwen of the same date does not appear to survive, but for Van Leeuwen's
reply see Groen van Prinsterer, Archives, V, 451-456.
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Ainsi vous pourez juger en quelle peine je dois estre. Au regard de l'acte de l'exclusion,
je me suis teu et me dois faire100, mais au regard des limitations je suis obligé en
conscience de parler et faire ce qui est en moy à fin d'empescher si je puis une chose
qui seroit la ruine de la monarchie, et de toute la famille Royale. Je ne m'estenderay
point sur les raisons puisqu'elles vous sont assez cognue. J'avrois une envie extrême
de venir présentement en Angleterre pour représenter vivement ces raisons au Roy.
Mais je ne le puis avant que les affaires de monsr. le Duc soient terminées d'une
manière ou d'autre, alors je suis entièrement résolu d'y venir si Sa Majté le trouve
bon. Je n'espère pas qu'il songe à disoudre ou proroguer pour un long temps ce
Parlement, car si cela arrive avant qu'une bonne union soient establie, il n'y a plus
de resource, et toute l'Europe sera subjugée dans une année; et que l'on voudroit se
flatter qu'un nouveau Parlement seroit meilleur que celluycy, je croy que ce sont des
chimères. Dieu veuille que l'on trouve présentement des moiens et des expédients
pour qu'il y parvienne une bonne intelligence entre le Roy et son Parlement et peuple,
excepté que se soit les limitations dont l'on parle ce qui seroit pire que le mal mesme.
Si je pouvois estre si heureux de vous entretenir une heure de bouche j'aurois bien
des choses à vous dire mais sur le papier je ne puis vous dire d'avantage si non que
de vous asseurer que quoy qui puisse arriver je seray tousjours de mesme sans aucune
réserve entièrement à vous - - [P.S.]
Vous pouvez communiquer celle cy à qui vous jugerez bon.

40
A la Haye, ce 28me de janvier 1681
Je vous puis dire avec vérité que je ne sçache que de ma vie vous avoir escrit avec
tant de chagrin que je fais présentement n'ayant receu que ce matin la vostre du 21/11
du courant101: je ne pretends pas aussi de vous répondre présentement au long, vous
confessant ingénument d'avoir l'esprit si en désordre qu'il m'est impossible. J'ay prié
monsr. le Pensr. d'escrire tous mes sentiments à mr. de Leeuwen lesquels il vous
communiquera. J'ay dit en quattre lignes mes sentiments à mr. Jenkins102 afin de
satisfaire à mon devoir au Roy sachant bien que cela n'aura aucun effet, et peutestre
que cela arrivera trop tard, mais j'ay satisfait à quoy j'ay crû estre obligé; je vous ay
une infinité des obligations de m'avoir escrit si franchement ce que l'on dit de moy;
Dieu veuille que je puisse bientost désabuser le monde de tous ces faux bruits, et je
croy que si j'estois en cet Estat que je le fairais
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I am not sure what this means; perhaps ‘I have kept quiet and must still do so’.
Not preserved; it must have contained the news of the prorogation of Parliament for ten days
on 10 January OS.
Dalrymple, Memoirs, II, 308-309.
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bientost. Toute l'histoire que vous me mandez du Sr. L'Estrange103 je n'ay point sçeu
qu'il estait en ce pays qu'après avoir receu vostre lettre, bien moins de l'avoir parlé,
veu, ou donné une pension, ou fait mon secrétaire. Voilà comme on invente des
contes, mais tout cela ne me mets point en peine mais de voir perdre toute chose sans
le pouvoir remédier. Je ne sache que de ma vie j'ay esté en une telle confusion d'esprit
ce qui m'oblige aussi à finir de murant toute ma vie absolument à vous sans jamais
changer - - -

41
A la Haye, ce 11 de février 1681
En fin vous voilà hors des affaires104 ce que vous avez si long temps souhaité, et dont
j'enrage. Je crains pourtant d'y avoir contribué innoçement et soupçonne que vostre
plus grand crime estoit d'estre de mes amis. Bon Dieu à quel point sont venu les
choses que l'on peut persuader au Roy que vous et moy ne sommes point en ces
intérests ny ses véritables serviteurs. Ah! qu'il eût beaucoup d'aussi fidels, et ces
affaires ne seroient point dans l'estat où elles sont présentement, dont je ne vous
parleray point ne sçachant rien de bon à vous dire sur ce sujet, mais vous asseureray
seulement que n'oubliray pas le dire du pilote105, et que je seray le dernier de tous
d'abandonner les affaires quoyque je me sens déjà pancher dans le precipice: si je
m'en releveray Dieu le sçait. Je croyray vous faire tort et à moy mesme, si je n'estois
persuadé que vous le fussiez, que quoy qui vous arrive ne me fairay jamais changer
l'amitié que vous a voué de si longtemps, pour la vostre j'en suis entièrement asseurée
---

103
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Sir Roger L'Estrange, journalist and pamphleteer, surveyor of the English press 1662-1679
and 1684-1689 and government propagandist, had fled to Holland from his Whig enemies.
Temple was put out of the Privy Council on 24 January OS.
See letter 29; or perhaps the allusion is to the anecdote mentioned in letter 31, note 76.
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III Abbreviations
ambr.

- ambassadeur

cf.

- confer

mad.

- madame

Majté

- Majesté

messrs.

- messieurs

monsr.

- monsieur

ordre

- ordinaire

P.S.

- Postscript(um)

vre

- votre

V. St.

- Vieux Style
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Anglo-Dutch relations (1728-1732). The
Chesterfield-Waldegrave correspondence
Edited by J.M. Black
I Introduction
The purpose of this note is to draw attention to and print a series of letters that throw
light upon the Earl of Chesterfield's embassy at The Hague (1728-1732). The letters
are from Chesterfield to a fellow diplomat James, Lord Waldegrave. Waldegrave,
who became an Earl in 1729, was British ambassador extraordinary and
plenipotentiary at Vienna, from April 1728 until June 1730, and held the same rank
at Paris from June 1730 until October 1740. The letters which cover four years with
an interval of one and a half year between 1 February 1729 (letter 10) and 24
September 1730 (letter 11) form part of the collection of the first Earl's papers amongst
the Waldegrave papers, currently held at the seat of the family - Chewton House,
Chewton Mendip, Somerset. I am most grateful to the Earl and Countess Waldegrave
for giving me permission to consult and print these papers, and for supplying me
with the photocopy of the Chesterfield-Waldegrave correspondence from which this
note has been prepared. None of the letters are listed in Dobrée's edition of
Chesterfield's correspondence1; and none has been printed, except the private letter
of 12 October 17282, which is included here for the sake of completeness. None of
Waldegrave's replies are known to survive.
Chesterfield's letters to Waldegrave throw light upon both his personality and his
views. His rakish interests are recounted at some length3. These interests were shared
by many members of the British diplomatic corps. Waldegrave, a widower, was a
prominent womaniser, ‘the King of the Belles’ according to Thomas Robinson, his
successor at Vienna4. The Earl of Essex, ambassador at Turin, shared his tastes5,
whilst brigadier Richard Sutton, envoy extraordinary at Hesse-Cassel, had a penchant
for laundry-maids, and Abraham Stanyan, ambassador in Constantinople, was
described by his successor, the Earl of Kinnoull, as a ‘complaisant

1

2
3
4
5

Dobrée, The letters of Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of Chesterfield (6 vols.). For other
letters of the period not in Dobrée: Rogers, ‘Lord Chesterfield’, 48-50; Black, ‘A fresh
Chesterfield letter of 1729’, 208-209. For other letters ommitted from the Dobrée edition:
Gulick, Some unpublished letters of Lord Chesterfield; Price, ‘Five unpublished letters by
Lord Chesterfield’, 3-10; Price, ‘One of Chesterfield's letters to his son’, Times Literary
Supplement (1 July 1955) 572.
Black, ‘An unknown letter of Lord Chesterfield's’, 141-143. In this article letter 7.
Chesterfield to Waldegrave, 12 Oct. 1728, Chewton. In this article letter 7.
Waldegrave to ?, no date (1725), Thomas Robinson to Waldegrave, 26 Jan. 1732; Earl of
Essex, ambassador at Turin, to Waldegrave, 18 April, 4 July 1734, Chewton.
Essex to Waldegrave, 18 April, 4 July 1734, Chewton.
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gentleman of an indolent temper ... whose life here these twelve years past, as I am
informed, has been upon a sofa with the women’6.
The letters, aside from providing information about the diplomatic life in the
period, are also most valuable for the light they shed on the diplomacy of the period.
Chesterfield went to The Hague as ambassador extraordinary and plenipotentiary in
the spring of 1728 during a period of international tension that posed grave problems
for British foreign policy. The Austro-Spanish alliance of 1725, the First Treaty of
Vienna, had been countered by the Alliance of Hanover, signed later that year, which
strengthened the Anglo-French alliance negotiated in 1716. Cold war in 1725-1727
was followed in 1728 by the unsuccessful attempt to negotiate a peace settlement at
the Congress of Soissons. In November 1729 the Vienna Alliance was dissolved by
the Treaty of Seville, an alliance of Britain, France, Spain, and the United Provinces.
Austria was threatened with war, but growing British disenchantment with the French
alliance led to the unilateral, secret British decision to negotiate a reconciliation with
Austria. This was achieved by the Second Treaty of Vienna, of 16 March 1731, and,
thereafter, Chesterfield's mission in the United Provinces became a matter of
attempting to negotiate the Dutch accession to this Treaty7. After considerable delays,
which exasperated Chesterfield and led him to make many bitter comments about
the Dutch constitution, this was achieved in 1732; and followed by Chesterfield's
return to London to take up his post as Lord Steward, before moving into opposition
the following year.
The Chesterfield-Waldegrave correspondence provides indications of the attitudes
of a senior British diplomat: Chesterfield had been mentioned as a potential Secretary
of State in the autumn of 1727, was a candidate for a Secretaryship in 1729-1730,
and, in 1729 a confidant of Viscount Townshend, the Secretary of State for the
Northern Department. Particularly interesting is his mistaken belief that France would
accept the Second Treaty of Vienna.
The letters also cast light on Anglo-Dutch relations in this period8. Of particular
interest is the information on the East-Friesland crisis in 1728, on Dutch fears in
1728 of the consequences of greater Prussian power in the Rhineland, and on British
anger in 1731 over Dutch delays in acceding to the Second Treaty of Vienna. Despite
respect for individual Dutch statesmen, particulary Van Slingelandt, the picture that
emerges is of a Britain that tended to take the United

6
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Sutton to George Tilson, Undersecretary of State in the Northern Department, 17 May 1729,
London, Public Record Office (PRO), num. 81/123; Kinnoull to Charles Delafaye,
Undersecretary of State in the Southern Department, 19 Aug. 1730, PRO, num. 97/26.
For international relations in this period: Höfler, Der Congress von Soissons; Marini, La
Politica Sabauda alla Corte Inglese; Chance, The Alliance of Hanover; Wilson, French
foreign policy; Lodge, ‘The Treaty of Seville’; Black, British foreign policy in the age of
Walpole; Black, George II.
On Anglo-Dutch relations: Goslinga, Slingelandt's efforts; Dunthorne, ‘The alliance of the
Maritime Powers’; Van Rappard, Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van
Goslinga; Aalbers, De Republiek en de Vrede van Europa. On East-Friesland: Kappelhoff,
Absolutistisches Regiment.
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Provinces for granted and to treat them as the junior partner in the Anglo-Dutch
alliance. Given the attitudes expressed in these letters, it is not surprising that the
alliance showed increasing signs of strain in the early 1730s, culminating in the
unilateral Franco-Dutch agreement of 1733 for the neutrality of the Austrian
Netherlands.
In this edition I have marked personal letters with a * to distinguish them from
‘official letters’. Though only some of the dates were endorsed NS (New Style), all
the letters were dated new style. In the footnotes all dates are new style apart from
those marked OS (Old Style), which was eleven days behind. The cypher Chesterfield
employed was either a book code in which numbers corresponded to letters on a
particular page in a specific book or a number code. There is no information on this
point. Waldegrave followed the usual practice of writing in the decyphered words
above those passages that were in code.
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II Letters
1
Hague, 11th May 1728
My Lord, I hope your Lordship will have had a happy journey, and that I shall soon
be apprized of the agreable news of your being safely arrived at Vienna1. I came to
this place on Wednesday last at night, and had a very quick and good passage, having
set out from London the day before in the morning. Nothing of moment has happened
since my arrival, but if anything should occur worth your Lordship's knowledge you
may be sure that I shall give you early notice of it. In the meantime I offer you my
humble service and am with great respect.
My Lord, Your Lordship's most obedient and most humble servant Chesterfield

2*
Hague, 11th May 1728
My Dear Lord, I cannot content myself with only sending a letter in form, where the
esteem and respect I have is so real; you will give me leave therefore in an
unministerial manner, to assure you of my friendship, and to begg that you will
continue me the share, which I flatter myself I had of yours. I hope we shall
correspond in a freer manner, than persons less acquainted, would otherwise do in
our stations2; I shall not ommitt anything that I think can either prove usefull or
entertaining to you, and I hope you will show the same mark of friendship to - - -

3
Hague, 15th June 1728 NS
My Lord, I have been honoured in due time with your Lordship's letters of the 22
May and 2d Inst. - I should have acknowledged the first sooner, had I not been
deprived of that satisfaction by a malignant feaver, which confined me to my bed
for several days, and though I am now - almost recovered, yet I am still under a
necessity of taking remedies, and particularly the bark, to free myself from any

1
2

Waldegrave arrived at Vienna in company with Montesquieu, on 26 April 1728, Black,
‘Montesquieu in Vienna in 1728’, 8-9.
Correspondence between British envoys was normal, and was indeed encouraged in the
standard instructions given to envoys. The letters usually begin with ‘My Dear Lord’ and
the letters commonly end with a phrase like ‘Your most obedient humble servant’, Your
obedient humble servant' or ‘Your most faithfull humble servant’.
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return of that distemper. Your Lordship may be sure, that nothing else could have
interrupted me in the punctuality, which I am desirous to observe in corresponding
with your Lordship tho' in the mean time I shall avoid being troublesome to you,
except when something offers, that may possibly have any relation to your
transactions, or deserve your being informed of.
Upon that account I take the liberty of transmitting to you the enclosed copy of
the resolution of the States General of the 25th past, concerning the sequestration of
some towns in Oostfrize by the imperial commissarys, and of acquainting your
Lordship, that having by the desire of the States, communicated this resolution to
His Majesty, I have been directed to let them know that His Majesty will without
delay employ his offices, where it may be proper, for removing their uneasiness on
this account, and I am apt to believe that your Lordship will receive some directions
about it from England3.
This proceeding of the Court of Vienna as well as that in the affair of Mecklemburg4
by altering the commission about it in so partial a manner, seem to be very different
from the protestations that Court is continually making of their intentions of promoting
a general peace and maintaining the publick tranquillity5, since they cannot but expect
that the steps they have taken in both those affairs must create allarms and jealousies
and lay foundations for new troubles in the Empire if not in Europe; I have received
the copy of the aulick decree with several other papers concerning that of
Mecklemburg, from England with directions to communicate them to the States,
which I have done. I take it for granted that your Lordship is fully informed of those
pieces, so that it will be unnecessary for me to mention anything further in this matter.
I am obliged to your Lordship for what you are pleased to acquaint me with, in
the last paragraph in cypher of your letter of the 2d Inst. and I don't question but that
in time good use may be made of it.

3

4

5

East-Friesland - Oost-Friesland - was affected by a civil war in which the Dutch, with their
garrison in Embden, supported the forces opposed to the Prince. The Prince was usually
supported by the Imperial jurisdictional authorities. Contesting claims to the succession of
the Duchy, advanced by Prussia and Hanover, confused the situation. Britain intervened,
both in support of her Dutch ally, and to further George II's Hanoverian interests. Hughes,
‘Imperial supreme judicial authority’; undated memorandum on differences between the
Prince and Estates of East-Friesland, Paris, Quai d'Orsay, Archives du Ministère des affaires
étrangères (AE), Mémoires et documents (MD), Hollande, num. 60, f. 65-124.
On 11 May 1728 the Aulic Council, the imperial Court based in Vienna, issued a decree
which challenged the position in the Duchy of Mecklenburg of Hanoverian troops. There is
a copy of the decree in PRO, num. 100/15 and of ‘Reflections on the imperial resolution
about Mecklenburg’; Hughes, ‘Imperial supreme judicial authority’, 380-381; Goslinga,
Slingelandt's efforts, 242; Dureng, Mission de Théodore Chevignard de Chavigny, 67-72;
Naumann, Österreich, England und das Reich, 140; Chesterfield to Viscount Townshend
(1674-1738), Secretary of State for the Northern Department, 8 June, Townshend to
Chesterfield, 31 May 1728 OS, PRO, num. 84/300; Black, Britain in the age of Walpole,
168.
Horatio Walpole (1678-1757), ambassador extraordinary in Paris, to the Duke of Newcastle
(1693-1768), Secretary of State for the Southern Department, 20, 23 Mar. 1728, British
Library, Additional Manuscripts (BL, Add.), num. 32754, f. 459-460, 480.
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Mons. Goslinga one of the plenipotentaries of this Republick has been gone since
the beginning of this month for the Congress. Mons. Hop another plenipotentiary of
this State set our last Friday, and mr. Hurgronje the third plenipotentiary will soon
follow6.
Two days since an account came from Amsterdam with the news of the arrival of
fourteen Dutch ships from the East Indies. I am with the greatest truth and respect -P.S.
We suppose that the Congress was opened yesterday, Count Sinzendorf7 being
returned thither from Brussels and the D. de Bournonville8 being also arrived.

4
Hague, 23th July 1728
My Lord, Ever since I had the honour of your Lordship's letter of the 30th past,
nothing has occurr'd worth your notice, and tho' I have at present but little to offer,
I would not deferr any longer the acknowledging the favour you have done me in
writing to me. The affairs of Oostfrize remain still under sequestration, which has
prevailed upon the States to order to reinforce their garrisons in Embden and Lieroord,
the States General have desired that that affair may be laid before the Congress and
they determin'd therefore to avoid this. The imp. plenipotentiaries have told the
cardinal Fleury that the Emperor will give another decree to revoke the sequestration
but the Dutch do not seem inclinable to trust to the promises of the imperialists.
The Prince Regent of Nassau Siegen of the Protestant line, has taken the oath in
the Council of State of this Republick as colonel of a regiment of foot, in which he
has also a company.
On the 21st Inst. brigadier Sutton his Majestie's envoy to Cassel, and Sir Robert
Sutton with Lady Sunderland (his Lady) and her sister went to Amsterdam, from
whence the first is to proceed to Cassel, and the others to Aix la Chapelle and to Spa,
to make use of the waters there9.
Lord Glenorchy10 acquaints me from Sleswig, that the French secretary has told

6
7
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9
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The Congress of Soissons first met on 14 June 1728.
Count Philip Louis Sinzendorff (1671-1742), Austrian Chancellor, represented Austria at
Soissons in 1728.
Joseph Michel, Duke of Bournonville, Spanish ambassador in Vienna, 1727-1728,
plenipotentiary at Soissons.
Richard Sutton (1674-1737) had been appointed envoy extraordinary to Hesse-Cassel by
George I in April 1727, and was given fresh credentials by George II in 1728. His elder
brother, Sir Robert Sutton (c. 1671-1746) was a former ambassador at Constantinople and
Paris, who in 1728 was a Member of Parliament and financier. His wife Judith was the widow
of Charles Spencer, third Earl of Sunderland. Sedgwick, History of Parliament, II, 456-458.
John Campbell, Lord Glenorchy (1696-1782), envoy extraordinary in Copenhagen, 1720-1731.
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the Great Chancelour that he had orders to desire instructions might be given to the
Danish plenipotentiaries at Soissons, to enter into measures, for satisfying the Duke
of Holstein in order to the better settling the Peace of the North; to which the
Chancelour answered that that matter was already at an end - the possession of
Sleswig having been guaranteed to the Crown of Denmark by England and France,
so that there was no occasion to send any such instructions to their plenipotentiaries11.
That as to the affair of the Altena Company12 his Lordship being but just arrived at
Sleswig and the King of Denmark's stay being very short there, no opportunity had
offered to talk with the King or his ministers about it.
The Danish minister here has not yet delivered an answer to the representation
against that Company, transmitted by him to his Court from His Majesty and the
States General. I am with the greatest truth and respect - - [P.S.]
I have not time to thank your Lordship, as I intended, with my own hand, for your
kind concern for my health, which is now perfectly restored.

5
Hague, 10th September 1728
My Lord, I am honoured with your Lordship's letter of the 25 past from Gratz13, for
which I return you my humble thanks.
The States General are now less allarmed on account of the troubles in Oostfrize
since the Cardinal de Fleury's declaration in favour of their rights in those parts; but
they have very little confidence in the promises of the imperial ministers, for a
commission moderating those affairs so as to make them easy and they will be strictly
upon their guard till they see the effects of those promises.
The dangerous illness of the Elector Palatine is at present their chief concern14.
They apprehend that the Emperor and the King of Prussia will immediately upon

11
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The Duke of Holstein-Gottorp's claims to Sleswig were supported by Austria and Russia and
were a source of international tension. The settlements at the end of the Great Northern War
guaranteeing Danish possession of Sleswig had not been accepted by Charles Frederick of
Holstein-Gottorp, who, in 1725, married Peter the Great's daughter Anna. Bagger, Ruslands
alliencepolitik.
A Danish attempt to establish a trading company to the East Indies. This worried the British,
as it would compete with the British East India Company.
Waldegrave had accompanied the Emperor Charles VI on a tour of some of his dominions
that took him to Styria.
George II, as Elector of Hanover, and the Dutch feared that competing Prussian and
Wittelsbach claims on the succesion of Karl Philipp, Elector Palatine 1716-1742, and in
particular on his lower Rhenish duchies of Jülich and Berg would lead to a war in their
vicinity, and to the danger of Prussia becoming more powerful in the Rhineland. A dangerous
illness of Karl Philipp's in 1728 led to fears of imminent conflict. Horatio Walpole to
Townshend, 28 Aug., Townshend to Horatio Walpole, 22 Aug. 1728 OS, BL, Add., num.
32757, f. 485-486, 522-524; Sutton to Townshend, 2, 13 Sept., 4 Oct. 1728, PRO, num.
81/122; Naumann, Österreich, England und das Reich, 145.
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the death of that Elector take possession of Bergues, Juliers and Ravenstein15 and
they must consider upon means to prevent so fatal a blow as that would be to them.
I shall be obliged to your Lordship if you would be pleased to acquaint me with
what you can discover of the measur[e]s the Emperor and the K. of Prussia design
to take in that case. If the K. of Poland whose life according to the last advices is
despaired of16 should dye, the States hope they shall have less to fear from the K. of
Prussia who will then have his hands full in those parts.
Yesterday dyed here in his 82 year mynheer Van Hogerheyde, reciever general of
the province of Holland. It is said that his employment, which is one of the most
lucrative and considerable in this Republick, will be given to mynheer Hop, the States'
ambassador at the Congress.
I am with the greatest truth and respect - - -

6
Hague, 12th October 1728
My Lord, I return your Excellency my thanks for the honour of your letter of the
25th September and the copy of the resolution concerning the affairs of Oostfrize:
which is by no means approved of here, but on the contrary is looked upon, as an
evasive and delusive one, that under pretence of justice and lenity, may admit of the
most rigorous and unjust proceeding against the renitents as they are called.
The crime of homicide mentioned in the resolution (which those who have been
guilty of are to be excepted from the amnesty) may probably involve every inhabitant
of Embden, since they have all been concerned in homicide, if that word be extended
(as it certainly may) to those who have lost their lives in the tumults and disorders
that have been very frequent in that town.
The sequestration, which is to be continued till the Prince, and the loyal part of
Oostfrize, shall be indemnified of their losses is considered here as a perpetual
sequestration, since according to the accounts that the Prince and his adherents have
given of the damages they have sustained by the late troubles, the whole principality
of Oostfrize if it were to be sold, would hardly reimburse them.
This Republick's right of garrison in Embden is likewise mentioned in the resolution
in a manner that is by no means satisfactory to them, and to say the truth, I believe
'till that matter is settled, to their satisfaction, they will not be content with anything
else. How well grounded their right of garrison is I won't pretend to determine, but
when one considers the situation and importance of that place17
15
16
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The Emperor claimed a right to sequester disputed inheritances.
The imminent death of Augustus II of Saxony-Poland 1670-1733, was reported frequently
in the 1720s. Sir Cyril Wych, British resident in the Hansa towns, to Townshend, 31 Aug.,
3 Sept. 1728, PRO, num. 82/45, f. 280, 283.
There were renewed difficulties over the conduct of the imperial commissioners sent into
East-Friesland by the Aulic Council, Chesterfield to Townshend, 13 Aug., 19 Nov. 1728,
PRO, num. 84/301, f. 173, num. 84/302, f. 109; Count Philip Kinsky, Austrian envoy
extraordinary in London, to the Austrian war minister Prince Eugene, 11 Nov. 1728, Vienna,
Haus-, Hof-, und Staatsarchiv (HHStA), Grosse Korrespondenz (GK), num. 94 (b), f. 5;
Goslinga, Slingelandt's efforts, 217-218. On the Austrian resolution of 13 Sept. 1728,
Kappelhoff, Absolutistisches Regiment, 391-396.
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with relation to this Republick especially who has the expectation of it one cannot
wonder, that they interest themselves so much in an affair that so nearly concerns
them.
The inhabitants of Embden to whom this imperial resolution has been
communicated, are so dissatisfyed with it, that they have wrote to the States, to
acquaint them, that they are determined to runn any risques rather than submitt to it.
The apprehensions here in relations to Juliers and Bergue are a good deal abated
by the recovery of the Elector Pal. but not so entirely removed as to hinder them
from taking what precautions they can upon that head.
It is true the K. of Prussia's minister here has assured the Republick in his Master's
name, that he does not pretend to those successions whilst any male of the present
Pal. line subsists; but what degree of credit those assurances meet with here it is not
proper for me to say.
The answers of the Court or rather of the Queen of Spain to the plan for the
Provisional Treaty and the new difficulties that C. Sinzendorf raises after having till
then showed the utmost facility makes people suspect a secret concert between the
two Courts18 upon this occasion, but of this your Excellency who is at one of them
and the governing one19 must be best able to judge.
I am with the greatest truth and respect - - [P.S.]
I must not omitt informing your Excellency that mr. Hamel Bruyninx20 in a letter
which the Pensionary showed me, expressed the utmost satisfaction in the support
he mett with from you, with all imaginable marks of esteem and regard for your
Excellency.

7*
Hague, 12th October 1728
My Dear Lord, I don't know whether you will pardon my troubling you with two
letters by the same post, but I hope you will when you consider, that they are written
in two very different capacities; the other is what our employments oblige us to, this
is what, the friendship and long acquaintance between us, requires. I am persuaded
I need not tell you how much I value that friendship, and desire the continuance of
it, for which reason I think it proper that now and then, the fami-

18
19
20

A project for a Provisional Treaty was settled at Soissons, but then rejected by both Austria
and Spain.
It was widely, and erroneously, believed that Austria determined Spanish policy.
Hamel Bruyninx, Dutch envoy extraordinary in Vienna, 1700-1738.
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liarity of a friend, should accompany the formality of a minister; or else we might
in time Excellency one another, into a grave ceremonious acquaintance. If you please
then, I will for a moment lay aside, the important affairs of Europe, and enquire a
little into your private pleasures; does that manly vigour and that noble contempt of
danger, still continue? I am informed it distinguish'd itself at Paris; I hope it does so
at Vienna too. As I know that both your rammer and balls are made for a German
calibre, you may certainly attack with infinite success, and I know your fortitude too
well to suppose that you will decline the combat, lett the danger be ever so great. So
I expect some account of your performances21. As for mine they are not worth reciting;
you know I never was a great hero; and in this place there are few provocations for
courage, and the coldness of the enemy, even damps one's bravery; the warmest thing
I have mett with here between a pair of leggs has been a stove; and they have not
liked what I putt in the place of it, half so well. D'ailleurs, I divert myself here very
well; the people are extream good sort of people, and very kind to me22, the ministers
here particularly, I have infinite obligation to, who make everything as easy to me
as possible; and I believe there is not in the world so amiable a character as the
Pensionary's. It is impossible to describe his superior talents in all sorts of business;
and his good humour and witt in conversation. And I verily believe a greater and an
honester man never liv'd23. I'll tire you no longer; continue me your friendship, and
do me the justice to think me, Dear Waldegrave - - -

8*
Hague, 10th December 1728
My Dear Lord, It is with the utmost pleasure, that I find by your last letter, that you
accept of the proposal I made, of carrying on a friendly, besides a ministeriall,
correspondence. I hope I need not tell you, how great a value I shall sett upon it; after
the long acquaintance and friendship that has hitherto continued between us.
You gave me a very modest account of your pleasures at Vienna but Count
Sinzendorf, who is here24, gives me a better, and assures me that you pass your time
there better, than your discretion will give you leave to own. A propos, of Count
Sinzendorf, I should be oblig'd to you, if you would lett me know, in what degree

21
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None survive in Chewton.
Chesterfield was a very generous host, and this made him popular in The Hague. Gansinot,
Wittelsbach envoy at The Hague, to Count Plettenberg, minister of the Elector of Cologne,
13 Sept. 1729, Münster, Staatsarchiv, Deposit Nordkirchen, Papers of the Plettenberg family,
num. NB 259, f. 209; Broglie, French ambassador in London to Chauvelin, 28 Nov. 1729,
AE, Correspondance politique Angleterre (CP Ang.), num. 367, f. 172; Daily Post Boy, 6
Nov. 1728 OS; Edward Mellish to Joseph Mellish, 23 Aug. 1731, Nottingham University
Library, Mellish papers.
Simon van Slingelandt, 1664-1736.
Count Wenzel Sinzendorff, Austrian ambassador in the United Provinces, 1728-1734,
son-in-law of the Chancellor.

Nederlandse historische bronnen 10

142
of esteem and consideration, he is in at his own Court, and how farr he is in the
confidence of his father in law. To tell you the plain truth, he seems a little odd; but
I believe is at bottom, un bon coeur d'homme. He expresses a great desire of seeing
the friendship, between the Emperor, and his old allies renew'd; and to give him his
due, talks very moderately and impartially, upon the present situation of affairs25.
For my own part I pass my time here, as well as I could wish and much better than
I expected, I have found means, to rouze them here a little into pleasures, which they
now come into pretty willingly, provided it is at my expence; a snow that has lately
fallen very opportunely has furnish'd us the pleasures of traineaux26, which is a
favourite diversion here, and which ends, in almost a necessity of warming one
another a good deal at night.
I have sent according to your directions, a passeport for your caisses to mr. Renard27
at Amsterdam, who tells me they are not yett arriv'd there. I made the passeport for
seven, including the Doctor.
We talk here of so many factions at the Court where you reside, that I should be
extreamly oblig'd to you, if you would order your secretary when he is at leisure; to
send me a short state of that Court, only for my own information.
I send you no publick letter by this post, having nothing to inform you of from
hence; but concerning the affairs of Oostfrize, of which you will hear all the particulars
better, from Hamel Bruyninx; I will only tell you that they are excessively exasperated
here, at the proceedings of the Court of Vienna in that affair28.
I have troubled you long enough, continue me only, My Dear Lord, your friendship
and correspondence; and believe me with the utmost truth - - -

9
Hague, 24th December 1728
My Dear Lord, I trouble you with this letter, at the earnest request of mr. D'Ayrolles,
the King's resident here29. The business is this. He has an only nephew30, whom he
intends to make his heir, and whom he has a mind to breed up to business; he has
accordingly given him an education fitt for it; he understands
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Chesterfield to Townshend, 26 Oct., 12 Nov. 1728, PRO, num. 84/302, f. 67, 99.
Traineau (plural traineaux) were sledges or sleighs, especially those drawn by one or more
horses over snow or ice.
British agent at The Hague, who also played a substantial role in British espionage.
Townshend pressed Philip Kinsky repeatedly on this issue, and the British attempted to
secure French diplomatic assistance on the matter, Townshend to Chesterfield, 29 Nov. 1728
OS, PRO, num. 84/302, f. 176; Townshend to Horatio Walpole, plenipotentiary at Soissons,
3 Dec. 1728 OS, BL, Add., num. 9138, f. 11.
James Dayrolle, British resident at The Hague, 1706-1712, 1717-1739.
Solomon Dayrolle, resident at The Hague, 1747-1752, minister at Brussels, 1752-1757.
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most languages, writes very well; and knows a good deal of modern history; he is a
very well behav'd, good sort of young fellow, as can be, and about twenty years old;
he had been some time at Hanover before the departure of the Prince31, he is now at
Cassell with Sutton; and his uncle, has a great desire that he should be six months,
under your protection at Vienna; all he asks is, any room in your house, and a runn
in your kitchen; all other expences his uncle will supply him with. If you should
sometimes want hands, to write or copy I believe he may be very usefull to you. You
will be so good as to lett me know, whether you can conveniently grant the old man
this request; and at the same time forgive the liberty I took of making it to you. I
don't often trouble you with news from hence, because I know you have it better
from other hands; the concerns that this Republick has with the Court where you are;
you have full information of from Hamel Bruyninx; and for other affairs you have
them en droiture, from the proper places, and I should only come a day after the fair.
I will tell you however in generall that this State; begins to grow very weary of the
chicanes and delays of your Court of Vienna; in relation to the affairs of Ostend and
Oostfrize; and should vigorous measures prove necessary for the common cause32,
they are enough irritated, to come into them very alertly, contrary to their naturall
caution and slowness33.
We are impatient to know what effect, Count Sinzendorf's return to Vienna, will
have34; and all our expectations depend upon that Court, which is undoubtedly, the
sole governor and director of that of Madrid35. If they should neither of them think
fitt to come into reasonable measures, I believe our Master's patience, will soon be
tir'd36; and he will convince them that England can be as formidable an enemy, as
they have formerly found it a useful friend.
I am inform'd your goods are not yett come to Amsterdam. I am with the very
greatest truth and esteem - - -

31
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Frederick, Prince of Wales (1707-1751), eldest son of George II, left Hanover for London
in 1728.
The British urged that the Hanover Alliance powers should present Spain and Austria with
an ultimatum over the Provisional Treaty, Townshend to Chesterfield, 5 Nov. OS, 17 Dec.
1728 OS, PRO, num. 84/302, f. 101-102, 245.
Chesterfield was being optimistic. The Dutch opposed the scheme for an ultimatum over the
Provisional Treaty, Chesterfield to Townshend, 23 Nov., 14 Dec. 1728, PRO, num. 84/302,
f. 132, 208. The French also opposed the idea and the proposal was dropped.
Count Philip Sinzendorff, the Austrian Chancellor, had returned from Soissons to Vienna.
It was hoped that he would obtain Austrian support for the Provisional Treaty.
George II was very suspicious of Austro-Spanish collusion over the Provisional Treaty,
Townshend to Chesterfield, 24 Sept. 1728 OS, PRO, num. 84/302, f. 18.
For George II's personal role in foreign policy: Black, ‘George II reconsidered’, 35-36.
George was very pleased with Chesterfield's dispatches in this period, Townshend to
Chesterfield, 17 Dec. 1728 OS, PRO, num. 84/302, f. 261.
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10
Hague, 1st February 1729 NS
My Dear Lord, I should have return'd you my thanks before now for the honour of
your letter, of ye 8th Jan. had I not been hinder'd by a great deal of very insignificant
business, which has taken up as much of my time, as if it had been of more
consequence, and yett is of too little, to trouble you with an account of.
I am extreamly oblig'd to you, for taking young Dayrolles upon my
recommendation, I hope he may be of some use to you, at least that he won't be
troublesome; you have made his uncle extreamly happy; who returns you his thanks
himself by this post. Now I am upon the subject of thanks, I must not omitt
acknowledging in a particular manner, the very great kindness, which my brother
informs me you show'd him during his stay at Vienna37; and for which he desir'd me
to endeavour to make up, by my thanks, what he wished, but was not able to express
by his own. I do it with the more pleasure too, because I flatter myself, that your
friendship for me had some share in it; be persuaded that I in some measure deserve
it, from the sincere sentiments of esteem and respect that I have for you.
I have received from Lord Townshend copys of your letters to him of ye 25 Dec.
and the 1st Jan. to communicate in confidence to a friend here, but to tell you the
truth, the behaviour of the Court where you are is so very extraordinary that we can
form no sort of judgement38, what they will think fitt to do at last; one would naturally
think, that since Count Sinzendorf has regain'd his creditt, (if he had lost any) that
he would employ it, to maintain a bratt of his own getting, as the provisionall treaty
in a great measure was; and yett by what you say, and what seems very probable; he
will much rather lett it starve, than rear it, with the least risque to himself39. The only
thing that seems certain, is, that the affair will be spun out, to tedious delays; which
will be very inconvenient in England; and likely to tire our Master's patience40.
The answer lately sent from Vienna to France upon the affairs of Oostfrize, is by
no means satisfactory here, it is as uncertain and undetermin'd, as any of the former
ones; with this one circumstance that makes it worse; which is, it is said, qu'il n'a
jamais été question, et n'est pas encore question de faire sortir d'Embden la garnison
Hollandoise; which seems to intimate that some day or other that may probably
happen; Count Sinzendorf here says he hopes soon to have an answer,

37
38

39

40

Charles Stanhope, 1708-1736, captain in the Foot Guards.
The Austrian rejection of the Provisional Treaty had been followed by the reaffirmation of
the Austro-Spanish alliance. Beer, ‘Zur Geschichte der Politik Karl VI’, 44. Eugene to
Juan-Bautista, Marquis of La Paz, Spanish foreign minister, ? Dec. 1728, Sinzendorff to
Chauvelin, French foreign minister, 5 Jan. 1729, HHStA, Frankreich, Varia 12, GK, num.
102 (a).
In fact Sinzendorff's policy of support for the treaty had been rejected in favour of Eugene's
policy of alliances with the Empire, Spain and Russia, McKay, Prince Eugene of Savoy,
218-219.
On George II's impatience with the diplomatic situation, D'Aix, Sardinian envoy extraordinary
in London, to Victor Amadeus II of Sardinia, 23 Aug. 1728, Turin, Archivio di Stato, Lettere
Ministri Inghilterra, num. 35; Broglie to Chauvelin, 19 Dec. 1728, AE, CP Ang., num. 363,
f. 284.
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that will be perfectly satisfactory; but considering, that his father in law has been
promising such a one these six months, without any effect, those assurances of the
son, are not much rely'd upon; and in my mind the Emperor will not conclude either
that or the affair of Mecklemburg, till he concludes, all the other affairs at the same
time; that of Mecklemburg seems to grow pretty serious41, and the answer sent from
Vienna to mr. Fonseca42 upon that subject, is rather a justification, than an excuse,
of the most arbitrary, and enormous proceedings, that I believe were ever heard of
in the Empire. People here are in a very good disposition upon that head, and I make
not the least doubt, of engaging them to support his Majesty with the utmost vigour,
in case it should be necessary43; but I believe the Court of Vienna, will think twice,
before they bring it to that; ...44 is but upon a very indifferent foot here; his odditys
are not excus'd in this grave country; and his excessive turn to gallantry, has brought
a ridicule upon him, that he will have much ado to shake off.
The going out of the post gives me but just time to assure you, that I am more than
anybody - - [P.S.]
I have gott a passeport of the States for your Doctor, and other caisses, which I
have sent to Pennington at Rotterdam, but I have not heard that they are yett arriv'd
there.

11*
Hague, 24th September 1730 NS
My Dear Lord, Captain Gee who will have the honour of giving you this letter, desir'd
me to recommend him to your protection; he married a sister of Sir Charles Hotham's45,
was with him at Berlin, and has since been with me here. I am affraid
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The British ministry made it clear that any Anglo-Austrian reconciliation would depend on
a satisfaction of Hanoverian demands, Townshend to Mecklenburg, 16 Feb. 1729 OS, PRO,
num. 80/64, f. 89-91. On fears of fresh trouble in Mecklenburg, Wych to Townshend, 7 Jan.
1729, PRO, num. 82/46, f. 1-3.
Baron Marc de Fonseca was Austrian chargé d'affaires in Paris, 1722-1730, and one of the
Austrian plenipotentiaries at Soissons.
The British claimed that should any power seek to drive the Hanoverian troops out of
Mecklenburg, George II would have the same right to the assistance of his allies, by the
defensive clauses in the Hanover treaty, as if they should attack his troops in any part of his
own dominions. Much British diplomatic effort was expended to defend George II's interest
in what Horatio Walpole termed ‘the darling point of Mecklenburg’, Horatio Walpole to
Newcastle, 8 Dec. 1728, BL, Add., num. 32759, f. 319.
Not deciphered in the original. Possibly Fénelon, the French envoy, Count Wenzel
Sinzendorff, or the Wolfenbüttel envoy Count Dehn.
Sir Charles Hotham, Baronet, 1693-1738, brother-in-law of Chesterfield. A favourite of
George II. Sent on an unsuccessful mission to Berlin in early 1730 to negotiate Anglo-Prussian
royal marriages.
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he is a whoremaster, but considering how common that crime is, in this deprav'd age,
I hope your Lordship will forgive it him.
I wish your commission at Paris46 prove as agreable to you, as you had reason to
expect it would, which considering all things I very much doubt; the droiture of the
French intentions begins to be a little suspected both here and in England, and they
seem very much inclin'd to do either too much or too little47. But whatever happens
to make your hours of business disagreable, you have the comfort of being in a place,
where your hours of pleasure are sure to be well employ'd, and that's the main point48;
that every hour of your life, may turn out perfectly to your satisfaction, no man upon
earth wishes more sincerely, than, My Dear Lord - - -

12
Hague, 3rd October 1730
My Dear Lord, Nothing could give me more pleasure than the friendly manner, in
which you have renew'd our correspondence, by yours of the 28th past. I wish I had
any reason to hope that it would not be a very tedious one to you, at least if it be not,
it can only proceed, from your doing justice to my sentiments for you, and pardoning
dullness in favour of friendship.
We are here in a perfect state of inaction, waiting for what the greater powers will
please to do with the Republick, they can't lead but they must follow their allys49.
Castellar I suppose will open the winter scene and lett you know her Catholick
Majesty's demands50, upon which the negotiations must chiefly turn. The Dutch
courier was dispatch'd upon the subject of the conference you mention, chiefly with
relation to the affair with Muscovy; we expect here soon messrs. Hop and Goslinga,
who have leave to return for some time; when they are once here I believe it will be
a difficult matter to gett them back to Paris, which they both seem heartily weary of.
It is impossible to be with greater truth and esteem, My Dear Lord - - -
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Waldegrave, created Earl Waldegrave in 1729, had been appointed ambassador extraordinary
and plenipotentiary at Paris. He left Vienna on 7 June and reached Paris on 21 June 1730.
Britain and the United Provinces were dissatisfied with the French stance in the 1730 allied
conferences at Fontainebleau that failed to settle a plan for war against Austria. Newcastle
to Waldegrave, Horatio Walpole and Stephen Poyntz, envoys in Paris, 27 July 1730 OS, BL,
Add., num. 32769, f. 36-37; Charles Holzendorf, Chesterfield's secretary, to Tilson, 8 Aug.
1730, PRO, num. 84/307, f. 157.
Paris was notorious as a centre for gambling and debauchery, and many British tourists took
advantage of these facilities, Daily Advertiser, 27 Jan. 1736 OS, BL, Add., num. 51345, f.
73.
The Dutch were excluded from the crucial stages of the secret Anglo-Austrian negotiations.
Lord Harrington, the ennobled William Stanhope, who succeeded Townshend as Secretary
of State in 1730, to Robinson, 28 Jan. 1731 OS, PRO, num. 80/71, f. 50.
Castellar, Spanish ambassador extraordinary in France. Her Catholic Majesty, Elizabeth
Farnese, Queen of Spain, actively pressed Britain, France and the United Provinces to support
the Italian claims of her son Don Carlos.
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13*
Hague, 27th October 1730
My Dear Lord, I have no other excuse for troubling you now, but to recommend to
your protection a young fellow, who was some time with me at The Hague, I mean
mr. Hammond51, who I suppose has already been to pay his duty to you, and in whose
favour I promis'd to write to you long ago. He has extream good parts, and a great
deal of learning but they are hid, under an uncommon bashfullness and mauvaise
honte. If by giving him leave to frequent you, you give him an opportunity of growing
less awkward and bashfull, you will do him a singular piece of service, and which I
really think he deserves. I heartily congratulate you upon the success you have had
in the affair of Dunkirk52, I hope the promises will be performed before the meeting
of the Parliament53. We expect with the utmost impatience here some account of
monsieur de Castellar, in hopes of knowing then, what we are to trust to.
Sir Luke Schaub sett out from hence yesterdaymorning for Dresden54.
It is impossible to be with more truth and regard, My Dear Lord - - -

14
Hague, 21th November 1730 NS
My Dear Lord, I have so much to write today to England that I have but just time,
to acknowledge your letter of the 9th which I receiv'd yesterdaymorning by mr.
Goslinga, and that of the 17th which I receiv'd yesterday in the afternoon by mr.
Hugrognie's courier. By the return of that courier I will write to you more fully; but
at present I can only assure you that no man living is more sincerely - - -

51
52

53

54

Hammond had served as Chesterfield's secretary.
British demands that France observe her promises to destroy illegal repairs to the harbour
of the privateering port of Dunkirk were pressed throughout the summer and autumn of 1730.
Horatio Walpole to Poynt, 21 May 1730 OS, BL, Althorp papers, num. E4; Waldegrave
journal, 12, 23, 28 Aug., 1, 2 Sept., Charles Delafaye, Undersecretary in the Southern
Department, to Waldegrave, 27 July OS, 10, 20 Aug. OS, 11 Sept. OS, 5, 15 Oct. 1730 OS,
Chewton, Sir Robert Walpole to Newcastle, 3 July OS, Newcastle to Harrington and Poyntz,
28 May OS, Newcastle to Harrington, Poyntz and Horatio Walpole, 4 June OS, Newcastle
to Poyntz, Horatio Walpole and Waldegrave, 29 June OS, 28 Aug. OS, Harrington and Poyntz
to Newcastle, 3 June, Horatio Walpole to Newcastle, 10 Sept. 1730, BL, Add., num. 32687,
32767, 32769; Chammorel, French chargé d'affaires in London, to Chauvelin, 5, 26 June,
31 July, Horatio Walpole to cardinal Fleury, the leading French minister, 21 June 1730, AE,
CP Ang., num. 370, and MD France, num. 459.
There was concern over a parliamentary storm if the Dunkirk repairs were not demolished,
Delafaye to Poyntz, 24 Aug. 1730 OS, BL, Althorp, num. E5. The opposition press made
much of the issue. Delafaye to Waldegrave, 21 Dec. OS 1730, Chewton; Craftsman, 3, 24,
31 Oct. OS, 21, 28 Nov. OS, 5, 28 Dec. OS; Fog's Weekly Journal, 10 Oct. 1730 OS.
Sir Luke Schaub, a Swiss Protestant in Hanoverian service who had served as British
ambassador in Paris 1721-1724, sent on a special mission to Saxony-Poland in 1730-1731.
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15
Hague, 12th December 1730 NS
My Dear Lord, Being just now inform'd that the courier is ready, I have barely time
to lett you know that he carrys to monsieur Van Hoey55, and Hugronie, the same
orders, that you have receiv'd from the Duke of Newcastle concerning the answer to
be given to mr. de Castellar56; I had communicated your instructions to the Pensionary
and Greffier, in confidence upon which they form'd these for their ministers excepting
in that particular of obliging the King of Prussia to declare him self, which they think
may have some ill effects but can have no good ones57. As messrs. Van Hoey and
Hugronie, are not inform'd that their instructions were form'd upon yours, and as
nobody knows it here but the pensionary I desire you will not seem to know it either.
Monsieur Fenelon has daily conferences here in which he presses for a generall and
bloody warr, declaring his Court to be determin'd to act effectually; which nobody
here believes58, unless it be in Flanders where they don't desire to see one59. He desires
to concert a plan of operations here; but when they ask him any questions about it,
he appears to have no instructions at all. His single view seems to be to gett them to
say something or other here, which France may make a meritorious use of with Spain,
but they are sufficiently aware of and guarded against it60. I am, My Dear Lord - - -

16
Hague, 26th December 1730 NS
My Dear Lord, I receiv'd on Saturday last by the Dutch courier yours of the 19th and
I have since seen, the pieces, and the accounts of what pass'd at your conferences;
upon which I cannot freely give you my sentiments by the post; but this I will venture
to say anywhere; that the answer of France and the piece

55
56
57

58

59
60

Dutch envoy in Paris.
Castellar had presented an ultimatum demanding action.
Anglo-Prussian relations had deteriorated following the attempted escape of Crown Prince
Frederick of Prussia, in which Frederick William I suspected, correctly, British connivance,
Baron Seckendorf, Austrian envoy in Berlin, to Ferdinand Albrecht of Brunswick-Bevern,
23 Sept., 5, 14, 23 0ct., 4, 14 Nov., Frederick William I of Prussia to Ferdinand Albrecht,
14 0ct. 1730, Wolfenbüttel, Staatsarchiv, 1 Alt 22, num. 585 (e) and 532.
‘Short Abstract of what has past about ye Treaty of Equilibre’, anon. memorandum drawn
up in summer of 1730, PRO, num. 103/113; Newcastle to Harrington and Poyntz, 14 Ap.
1730 OS, BL, Add., num. 32766, f. 446.
Harrington and Poyntz to Newcastle, 25 Mar. 1730, BL, Add., num. 32766, f. 59-60;
Harrington to Chesterfield, 20 Nov. 1730 OS, PRO, num. 84/309, f. 31.
There is no mention in this letter of the secret Anglo-Austrian negotiations Chesterfield was
involved in; Waldegrave was kept in ignorance of this negotiation.
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justificative, are very extraordinary performances61, and cannot possibly tend to
promote that union and concert among the allies, which they say, and which everybody
agrees is so necessary; for that piece is a strong and very unjust invective upon the
maritime powers; at least it is so considered here, and I dare say is the same in
England. The Marquis de Fenelon is in prodigious motion here; he endeavours that
the affairs between the Republick and France should be negotiated here by him and
not at Paris, which the States don't seem at all inclined to. So that he is not very well
satisfied with his negotiations.
As I know the King's intentions and desires, of acting in the strictest concert with
his allys, and of doing even more than he is oblig'd to by the Treaty of Seville, for
the execution of it; I hope the conduct of France and Spain will not be such as to
render his good intentions ineffectuall; and encourage the Emperor to persist in his
obstinacy; from the hopes of any differences among the allys62.
I am with perfect truth and respect, My Dear Lord - - P.S.
I likewise acknowledge yours of the 10th.

17
Hague, 30th January 1731 NS
My Dear Lord, I dare return you nothing but my thanks for the favour of your letter,
which is the reason I have troubl'd you so seldom; for a letter, though in cypher, by
the common post, I look upon to be farr from secure, especially at this time, when
the Court where you are, entertains such unjust suspicions of ours. I doubt it is farr
from an unjust suspicion, to think that France does not intend to act at all; since they
insist respectively with their allys, upon points which they know are impossible for
them to agree to. And a refusall is what France seems the most sollicitous to obtain.
I believe they did not expect the late augmentation here, which will certainly have
a good effect everywhere; and Spain will certainly see that it is the maritime powers,
who really mean the execution of the Treaty of Seville, and will of course lay the
blame of the inexecution at the door of those who insist upon impossibilitys.
I thought I should have been in England by this time; but mr. Finch's journey has
been putt off from time to time longer than I expected63. I believe I shall certainly
61

62

63

Continued disputes over planning for war against Austria. The British persisted in this
planning, both because they were not certain of the success of their negotiations with Austria,
and because they sought to trick France.
There were already strong suspicions of Austro-Spanish negotiations, Holzendorf to George
Tilson, Undersecretary in the Northern Department, 24 Nov. 1730, PRO, num. 84/309, f.
27, Chesterfield to Thomas Robinson, minister plenipotentiary in Vienna, 24 Nov. 1730, BL,
Add., num. 23780, f. 362.
William Finch (1691-1766), whom Chesterfield had replaced at The Hague, was due to return
to the post. He did not do so until February 1733. Between Chesterfield's much delayed
departure in February 1732 and Finch's arrival, British interests were represented by the
resident James Dayrolle. Chesterfield had sought to be recalled for some time, Chesterfield
to Tilson, 12 Dec. 1730, PRO, num. 84/309, f. 115, Chesterfield to Harrington, 2 jan. 1731,
Coxe, Memoirs of the life and administration of Sir Robert Walpole, III, 47.
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be there in six weeks at furthest; but I shall not leave this place, without returning
you my thanks for the favour of your correspondence during my stay here, and
begging you, wherever I am, to continue me your friendship and remembrance, which
no man living can desire or value more than, My Dear Lord - - -

18
Hague, 20th February 1731 NS
My Dear Lord, I send you inclos'd a letter I received yesterday from mr. Robinson64;
which I find was intended for you; and I suppose you have gott that intended for me.
The Dutch courier arriv'd here last Sunday night, with the accounts which you may
easily judge of. The conduct of Marquis de Castellar is too misterious65, and that of
the French ministers too extraordinary, for me to give you my sentiments upon them
by the common post. So I will conclude only with those I desire should be known,
by everybody; of the unalterable truth and regard of, My Dear Lord - - -

19
Hague, 9th March 1731 NS
My Dear Lord, I have receiv'd the favour of your letter of the second, and immediately
spoke to the Pensionary for mr. de Bene your ecuyer; he has promised me in such a
manner to interest himself for him that I dare say he may look upon himself as very
secure of the continuance of his pension.
I find the French Court is very uneasy and angry at our negotiation with that of
Vienna; and without knowing the particulars of it; think fitt to say that it is a violation
of our engagements with them66. Whereas I will venture to affirm that the strict
observance, and execution of all our former engagements, has been the only basis
of this negotiation; and had they been reduc'd by our behaviour as we have

64
65

66

The inclosure is not present.
The Spanish ambassador in Paris, angered by the non-implementation of the Treaty of Seville,
had renounced it on 28 January, a move the British ministry attempted to keep the British
public ignorant of Castellar's declaration, PRO, num. 103/113; Horatio Walpole to
Waldegrave, 25 Jan. 1731 OS, Chewton.
Stainville, Lorraine envoy in Paris, to Duke Francis III of Lorraine, reporting conversation
with Fleury, 4 Feb. 1731, Nancy, Archives de Meurthe-et-Moselle, Fonds de Vienne, 86,
num. 115; Waldegrave to Newcastle, 15 Mar., Broglie to Chauvelin, 9 Ap. 1731, BL, Add.,
num. 32772, f. 28, 254.
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been by theirs to the necessity of a separate negotiation, I very much question, whether
they would have been as scrupulous as we have been.
The various and extravagant reports of this negotiation spread by silly or malicious
people67, have almost turn'd mr. Fenelon's head; and putt him in a violent agitation.
They apprehend the guarranty of the Pragmatick Sanction to be one of the conditions
of this negotiation; supposing it were; is there anything in the Hanover Alliance or
the Treaty of Seville repugnant to it68? And why do they apprehend it, unless they
own they intend to dismember the Emperor's successions at his death69; in which
case whether we give the guarranty or no, it cannot be supos'd that the maritime
powers, would be indifferent spectators. If a separate negotiation singly be the crime,
lett them reflect, upon their own continued series of separate negotiations with Spain,
to which we are no strangers70. In short if the negotiation succeeds, all Europe will
owe it's tranquillity to the King; if it fails, it will be the strongest proof, of his
Majesty's scrupulous adherence to all his former engagements. I am more than any
man living, My Dear Lord - - -

20
Hague, 29th March 1731 NS
My Dear Lord, Though probably you will have hear'd before this, that our Treaty
with the Court of Vienna is concluded; I would not omitt, in all events informing
you of it. The courier arriv'd here on Wednesday night last, with the Treaty signed
on the 16th Inst. and I immediately forwarded him to England71.
I heartily congratulate your Lordship upon this fortunate event; and that the King
our Master, has the pleasure of restoring the tranquillity of Europe, without deviating
in any one single point from his former engagements. I should think this news cannot
but be even agreable at the Court where you reside. A verse as they were to a warr
they must surely be glad to see it prevented, and at the same time all the good effects
of a warr, obtain'd by a peace72.

67

68

69
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The susceptibility of the international system to such rumours had been indicated by the
widely-held belief that the Treaty of Seville had included an agreement for the return of
Gibraltar.
The Pragmatic Sanction stipulated the undivided inheritance of the Austrian dominions by
Charles VI's eldest daughter, Maria Theresa. In 1729 the British ministry had taken steps to
ensure that they did not block the prospect of such a guaranty. Account of meeting of the
Lords Justices, 11 Aug. 1729 OS, PRO, num. 43/80.
In 1714 France had signed a treaty with the Elector of Bavaria, supporting his claims on a
portion of the inheritance, Sautai, Les préliminaires, 10.
These negotiations had worried the British from the inception of the Anglo-French alliance
in 1716.
The treaty was ratified by George II on 9 Ap., and by Charles VI on 21 Ap. 1731. Copy of
Treaty, PRO, num. 103/113.
This was a widely shared and erroneous view, Delafaye to Waldegrave, 30 Nov. 1730 OS,
Robinson to Waldegrave, 31 Mar. 1731, Chewton; Waldegrave to Newcastle, 15 Feb. 1731,
BL, Add., num. 327771, f. 316-318; Chauvelin to Chammorel, 26 Mar. 1731, AE. CP Ang.,
supplément 8.
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In my negotiations here now, it may probably be of use to me to be inform'd a little
more particularly of the sentiments, and transactions of the French Court upon this
occasion73; therefore I will begg the favour of your Lordship to lett me hear from
you, as often as anything occurrs at Paris; that you think it may be for his Majesty's
service for me to know. I am, My Dear Lord, with uncommon truth and regard - - -

21
Hague, 10th April 1731 NS
My Dear Lord, This inclos'd information74 is of too important a nature whether true
or false, not to communicate to you. It was given me this morning by a Frenchman
here, whom I have known some time, and who is a man of good parts and a good
character, he assures me he had it from the secretary of the Popes Nuntio at Paris,
with whom he has been long acquainted and in correspondence. You will be best
able to find out, if it is in any degree founded. So farr is certain, it tallys with other
advices we had some time ago, from Rome75.
The Treaty of Vienna has mett with the entire approbation of the States Generall,
who sent it last night to the severall provinces, with a letter of recommendation
conceiv'd in the strongest terms, and I make no manner of doubt but that I shall have
finish'd the whole affair here in about six weeks76.
I have just receiv'd the favour of yours of the 6th, and am very glad to find Marquis
de Castellar is so well pleas'd with our Treaty, I am sure he has reason to be so77.
I am with perfect truth and esteem, My Dear Lord - - P.S.
I send this under general Keppels cover, as a safer way than directed to you.

73
74
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The French sought to thwart Spanish accession to the new alliance.
Missing. The information related to reports that the Jacobite Pretender, James III, had travelled
secretly to Paris and met Louis XV and cardinal Fleury. The reports were erroneous.
Chesterfield to Harrington, 10 Ap. 1731, PRO, num. 84/312. The French had threatened to
exploit the Jacobite menace, Francis Colman, envoy at Florence, to Waldegrave, 26 May
1731, Chewton; Newcastle to Waldegrave, 1, 15 Ap. OS, Broglie to Chauvelin, 9 Ap.,
Waldegrave to Newcastle, 10, 19 Ap. 1731, BL, Add., num. 32772 and 32773.
A foolish assumption. The ‘whole affair’ was not finished until 1732.
The treaty had stipulated the introduction of Spanish garrisons into Tuscany and Parma to
secure Don Carlos' rights of succession to them. Don Carlos arrived at Leghorn (Livorno)
on 27 December 1731 and a British fleet escorted a Spanish force from Barcelona to Leghorn.
Jones, ‘La Gran Bretagna’, 47-82.

Nederlandse historische bronnen 10

153

22
Hague, 15th May 1731 NS
My Dear Lord, I return you my thanks for the favour of your letter of the 7 which I
received in due time.
The province of Holland has made its remarks upon the Treaty; to which all the
other provinces, will I am persuaded entirely conform themselves, as those of Gueldres
and Overyssell have already done. I do not care to send you a copy of them by the
post; but I can tell you in generall, that they are but few, and none of them of
consequence enough to break off the affair. I sent them last week to Vienna; from
whence I hope in about three weeks time we shall receive so satisfactory an answer
that we may fall to work here in good earnest, and finish the affair soon after. Our
friend Goslinga who is one of the honestest men in the world is likewise one of the
most changeable; and it is true that he had like to have stumbled in this great affair;
but I help'd him up; and he is now very right.
I have a painful time on't here now, and negotiating with about two hundred
sovereigns, is a most laborious task, so that both publick and private considerations
make me very impatient to see this affair finish'd78.
I don't at all like the aspect of affairs in Spain79.
I am with all imaginable zeal and truth, My Dear Lord - - -

23
Hague, 1st June 1731 NS
My Dear Lord, I should be more regular in acknowledging your letters, if I had
anything to accompany my acknowledgements from hence; but we are still in a
perfect state of inaction, till we receive the answer of the Court of Vienna, to the
remarks upon the Treaty. I expect it in a few days, and then I hope we shall proceed
with some dispatch; the success of the Treaty here is certain, but the time never can
be so in a government of this nature.
The orders lately sent to mr. Keene from England, will (I take for granted) remove
all the difficultys at Seville, which in reality arose from the form than from the
substance of the affair; and the present solid advantages their CC MM80 reap by

78
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Chesterfield to Tilson, 27 July 1731, PRO, num. 84/314, f. 13, copy in BL, Add., num. 35424,
f. 1. These complaints were not new, Whitworth, envoy in The Hague, to the Earl of Cadogan,
British minister, 5 Ap. 1718, BL, Add., num. 37267, f. 302; Whitworth to Tilson, 2 Nov.
1721, PRO, num. 90/15.
Spain proved unwilling to accede speedily to the new alliance, Benjamin Keene, minister
plenipotentiary in Spain, to Delafaye, 11 May, Keene to Newcastle, 11 May 1731, PRO,
num. 94/107. The British ministry feared a Franco-Spanish alliance, Harrington to Robinson,
14 May 1731 OS, PRO, num. 80/74.
CCMM: ‘Their Most Catholic Majesties’, Philips V of Spain and his wife Elizabeth Farnese.
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this Treaty, and the frankness and facility of his Majesty; must doubtless prevail over
the chimericall promises, and artful insinuations of Count Rottemburg81.
I believe monsieur de Fenelon does not expect to stay here long, for he has
countermanded his wife, who was setting out from Paris to come to him here. I can't
say he stirrs much against the Treaty, and if he did, it would be to very little purpose.
I am with all possible truth and respect, My Dear Lord - - -

24
Hague, 15th June 1731 NS
My Dear Lord, I acknowledge at once the honour of your two letters of the 4th and
11 NS the last of which I have this moment receiv'd.
I have nothing yett to acquaint you with from hence, for though we have receiv'd
the answer of the Court of Vienna to the remarks of the Republick upon the late
Treaty; the naturall delays of this cursed form of government, have hitherto hinder'd
us from proceeding upon it, because the province of Zeland has not yett authoris'd
it's deputys to treat; but as those powers will certainly arrive here today or tomorrow
Count Sinzendorf will begin his conferences next week; where I hope and believe
that the remaining difficultys will be remov'd for I think the answer of the Court of
Vienna is pretty reasonable. As for their concurrence to the Treaty there is no manner
of doubt; and the difficultys and delays, that have arisen have been only such, as are
inseparable from the nature of the people and the form of the government.
We wait here with equall impatience for news from Spain, after the arrival of our
courier, of the 7th May OS and considering what he carried, I don't think what he
brings back can be bad. If the Dutchess Dorothea had taken the same precautions,
at the putting in of the child, as she does now for it's coming out, she had, may be,
done better82, I am, My Dear Lord - - [P.S.]
The Duke of Richelieu83 arriv'd here last Sunday, staid two days, is now at
Amsterdam, returns here tomorrow; and goes back to Lisle next Tuesday.

81
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Keene was British minister plenipotentiary in Spain; Rottembourg, French envoy
extraordinary. Spain and the Emperor did not sign an agreement, recognising Spanish
acceptance of the treaty, until 22 July, ‘Account of what passed at Vienna relative to the
introduction of Spanish garrisons into Tuscany, and the admission of Don Carlos to the fiefs
of Parma and Piacenza’, Papers of Edward Weston, Undersecretary in the Northern
Department, held by John Weston-Underwood of Mill St. House, Iden Green Kent, and PRO,
num. 103/113; copy of agreement, PRO, num. 103/113.
The phantom pregnancy of the Dowager Duchess of Parma delayed agreement on Carlos'
succession in Parma. Antonio, the last Farnese Duke of Parma, had died on 20 January 1731,
leaving a will announcing that his wife was pregnant, and declaring her regent for the unborn
child.
Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis, Duke de Richelieu, 1696-1788, French
ambassador in Vienna, 1725-1728.
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25
Hague, 10th July 1731
My Dear Lord, I am glad I can at last acquaint you that the secret conference for
foreign affairs, Count Sinzendorf, and myself, have provisionally adjusted an Act
for the Concurrence of the Republick, as a principal contracting party to the Treaty
of Vienna. This Act went by a courier last Saturday to Vienna; and was sent at the
same time to the respective provinces here for their approbation. I can not by the
post send you a copy of that Act, but as the points it contains are very few, and in
my mind, very insignificant; I hope the Court of Vienna will make no great difficulty
of approving it. In which case, the whole matter will be finally concluded here soon
after the return of Count Sinzendorf's courier. The Republick on one hand sees the
advantage, and the necessity of their entering into the Treaty, and the Emperor on
the other knows how imperfect it would be without their concurrence; so that there
is no danger of their not agreeing.
Our affairs with Spain seem to go well, and the Treaty of Seville in a fair way of
being executed; when that is once done, and the Treaty of Vienna compleated, and
well settl'd; we may hope to enjoy perfect tranquillity; or at least to be in a condition
of not fearing those who would disturb it. I am with perfect truth and veneration, My
Dear Lord - - -

26
Hague, 7th August 1731 NS
My Dear Lord, I delay'd acknowledging the favour of your last letter, till I could at
the same time inform you that the province of Holland, had approv'd and authorised
their deputys to conclude, the Act of Concurrence of the Republick to the Treaty of
Vienna; which they did last Saturday. The provinces of Frise and Overyssell, had
done it before, and I believe the other four, will in few days follow their example.
Count Sinzendorf's courier, who carried that Act to Vienna is not yett return'd, so
that we don't know what alterations that Court may have thought fitt to make to it;
if they change nothing very materiall, the affair will be soon finish'd here. Monsieur
de Fenelon I believe thinks of leaving this place soon, for last Saturday he summon'd
all his creditors by beat of drum to come immediately to receive their money, a step
which is never taken by ministers, but when they are going away. However Monsieur
Fenelon being asked upon it, whether he was returning to France, said he had not
thought of it; and that his Maitre d'Hotel had taken that step, without his knowledge.
As nobody believed this excuse, everybody speculates upon the step, and it's being
taken, about an hour after it was known that the province of Holland had approv'd
the Act, makes most people believe, that it was intended as an artifice to stagger the
timorous here, and to discourage the other Provinces from consenting, out of
apprehensions, that it would cause a
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rupture with France, who would not so much as keep a minister here afterwards.
That there is some trick in it, I am convinc'd, though I can't determine what, but I
am sure it wont't succeed.
Our last treaty concluded with Spain at Vienna84 has remov'd the remaining
difficultys, that obstructed the execution of the Treaty of Seville so that we may hope
now to see a generall tranquillity in Europe. I could wish the little jealousys between
England and France were removed too, we both took the alarm too hastily, and I dare
say without any grounds of either side85. I am, My Dear Lord - - -

27
Hague, 12th October 1731 NS
My Dear Lord, I should sooner have acknowledg'd the favour of your letter of the
10th past, if I had had anything to have added to my acknowledgement. I am now to
thank you moreover for yours of the 8th, which I have just now receiv'd and which
brings a most extraordinary piece of news indeed. It was easy to foresee that King
Victor would soon be weary of his retirement, but it was not so easy to foresee what
has happened upon his desire, or design, of resuming his authority. In the letter the
Sardinian minister here has receiv'd upon that occasion, the whole blame is laid upon
the ambition and vanity of his wife, who it is said had turn'd his head86.
I am not at all surprised that people wonder at the delays, that the concurrence of
this Republick to the Treaty of Vienna has mett with, for it must seem very
extraordinary to those who are not particularly acquainted, with this form of
government, and the individuals it consists of; but those who know this Republick,
and the Court of Vienna, will pity him, who stand middle man, as I do, between
them. They are both, slow inclin'd to cavill, and obstinately attentive to trifles. We
have been in perfect inaction here for these last two months, waiting the return of a
courier, who was then dispatch'd to Vienna, with a bundle of difficultys; at length
he return'd last night, and our conferences will begin next week; where the whole
affair will certainly be concluded; but when I can't pretend to guess, for though the
Republick is determined to come into the treaty yett their spirit of chicane, and their
attention to trifles may possibly spinn out the affair some time longer. In the mean
time, je passe de mauvais quarts d'heure, plagued and appeal'd to on both sides, upon
points, that are not worth sixpence either way.
I am, My Dear Lord, with the utmost truth - - -

84
85
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The treaty of 22 July.
Fearing attack from each other, Britain and France took defensive preparations along their
Channel coasts in June 1731, Black, ‘Die Panik von 1731’, 69-95. Chesterfield was ordered
to secure a promise of Dutch assistance in case of need, Harrington to Chesterfield, 29 June
1731 OS, PRO, num. 84/313.
Victor Amadeus II had abdicated the previous autumn. He attempted to regain power in the
autumn of 1731, was arrested and imprisoned, Baraudon, ‘Une tragique aventure’, 556-580.
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28
Hague, 27th November 1731 NS
My Dear Lord, I delay'd thanking you for your letter of the 9th, in hopes that
something or other might have occurr'd here worth informing you of, but I have been
disappointed in those expectations, for Count Sinzendorf's courier is not yett return'd
from Vienna, but I expect him everyday and I believe I may venture to assure you
beforehand, that in a few days after his return, I shall have the pleasure of acquainting
you, that everything will be sign'd and concluded, for he rather carried the last yielding
struggle of the Republick, than any reall difficulty.
The newspapers send you to England for the Parliament87. I hope it is true since I
should have the pleasure of seeing you there and possibly of renewing our old
acquaintance over a bottle, and a gentlewoman. A propos of gentlewomen we have
one here at present of your acquaintance call'd L'Imperatrice. She is so handsome
that I would have made her, a tender of my poor services; but that I was unwilling
to undeceive her, of the opinion I hope she entertains, that all his Majesty's
ambassador's are form'd like your Lordship. So like an honest minister, I sacrific'd
my private satisfaction, to the reputation of my country.
When you happen to see the Duke of Richelieu, I begg you will make him my
compliments, and tell him I hope he remembers his promise of keeping next lent in
England. I am with distinguish'd truth and regard, My Dear Lord - - -

29
Hague, 19th February 1732 NS
My Dear Lord, I have but just time to acknowledge your letter of the 8th, and to
acquaint you, that at last everything is finally adjusted here and that we shall sign
the Treaty of Vienna tomorrow.
It has been impossible for me to gett the Act of Concurrence copied for you, but
in generall I can tell you, that in whatever it differs from the Treaty, which is very
little, it extends equally to his Majesty, and the Republick has not any reservations
and exceptions for itself, as has been usual in all their former acts of accession.
I am with all possible truth and regard - - -

87

This report was not true, Waldegrave's proxy vote in the Lords was used on behalf of the
government.
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30
Hague, 22nd February 1732 NS
My Dear Lord, The Concurrence of this Republick to the Treaty of Vienna was
concluded, and the Act sign'd last Wednesday morning. This tedious negotiation
being at last finish'd; I shall sett out for England, this day sevenight, where if you
have any commands for me, I shall obey them with pleasure88.
I flatter myself that this end of our correspondence, will be no interruption of our
friendship, I earnestly reccommend myself to the continuance of yours, and begg of
you to do me the justice to be convinc'd than no man living, can be with greater truth
and respect, My Dear Lord - - -

88

Chesterfield to Keene, 22 Feb. 1732, Lodge, The private correspondence of Sir Benjamin
Keene, 5.
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III Abbreviations
Dec.

- December

inst.

- instant

imp.

- imperial

Jan.

- January

K.

- King

messrs.

- messieurs

mons.

- monsieur

mr.

- mister

NS

- New Style

OS

- Old Style

Pal./P.

- Palatine

P.S.

- Postscript(um)
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Kroniek uit de Lingestreek (1800-1820)
Uitgegeven door L.P.W. de Graaff en H.L.Ph.
Leeuwenberg
I Inleiding
Het korte kroniekje van de kerkelijke verwikkelingen in de statie Rhenoy tussen de
jaren 1800 en 1820, dat hier is afgedrukt, registreert geen wereldschokkende
gebeurtenissen, waaraan het in die jaren toch niet heeft ontbroken. Het zijn de
herinneringen van een eenvoudige boterhandelaar, tevens rentmeester van een adellijk
huis in een overwegend rooms-katholieke streek, zelf katholiek en als kerkmeester
betrokken bij het ontwaken van zijn geloofsgenoten uit de lethargie van een
schuilkerkmentaliteit.
Voor de traditionele, zich op de instellingen en kerkelijke functionarissen
oriënterende kerkgeschiedenis valt uit deze petite histoire van ordinaire geldelijke
ruzies, menselijk leed als gevolg van natuurrampen en scandaleus gedrag weinig te
halen, wat niet reeds elders in lokaalhistorische studies is beschreven. De auteur heeft
weinig oog voor de grote kerkpolitieke en theologische problemen van zijn tijd. Zijn
pretentie reikt niet verder dan het opschrijven van zijn ervaringen vanuit het
gezichtspunt van de parochiaan, die zich bovendien vanwege zijn Zeeuwse herkomst
bewust is van zijn positie als buitenstaander. ‘Zij konden niet lijden dat een Zeeuwsche
hond hun de wet kwam voorschrijven’ noteert hij ironisch, als hij verhaalt hoe de
rijke boeren zijn voorstel tot herziening van het plaatsengeld afwijzen.
De waarde van deze kleine bron is dan ook veeleer gelegen in de mededelingen
over leefgewoonten, gebruiken, de verhouding tussen de verschillende kerkelijke
denominaties, de houding tegenover de eigen geestelijkheid en dergelijke, kortom
over de aspecten van de histoire religieuse van een plattelandsparochie in de tijd van
de zich emanciperende rooms-katholieke kerk.

De rooms-katholieke kerk na 1795
Sedert 1727, nadat het Utrechtse schisma een door Rome niet erkende aartsbisschop
op de Utrechtse zetel had gebracht en Rome nog enkele vergeefse pogingen had
ondernomen een apostolische vicaris geadmitteerd te krijgen, waren de
rooms-katholieken in de Republiek onder het directe bestuur gesteld van de
Congregatio de Propaganda Fide. De nuntius te Brussel werd aangewezen als superior
van de Hollandse Zending, een vooruitgeschoven post om het directe toezicht op de
katholieke zending uit te oefenen en als doorgeefluik voor bijzondere zaken te dienen.
Om de dagelijkse pastorale en bestuurlijke problemen op te lossen en de routinezaken
snel te kunnen afhandelen, werden de bestaande
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aartspriesters opgewaardeerd tot een soort ‘superdekens’ over ressorten, die voor
een deel overeenkwamen met de in 1559 ingestelde diocesen. Zij fungeerden als
administratief en bestuurlijk tussenpersoon tussen de nuntius en de in de staties
werkzame geestelijkheid. In bestuurlijk opzicht kregen zij in subdelegatie een aantal
extra bevoegdheden. In 1795 telde de Republiek acht aartspriesterschappen, waaronder
het deels extraterritoriale Kleef-Berg. Onder het gezag van de aartspriester van Utrecht
vielen ook de staties, die gelegen waren in het vroegere middeleeuwse aartsdiakonaat
van Tiel/Arnhem. De vele middeleeuwse parochies waren in het sterk gecalviniseerde
rivierengebied teruggebracht tot slechts enkele staties. Behalve Tiel en Culemborg
waren dit de Lingedorpen rond Rhenoy.
De Bataafse Omwenteling bracht de rooms-katholieken en de andere
niet-gereformeerde gezindten de formele gelijkberechtiging, waarnaar zij zo lang
hadden uitgekeken. Bij decreet van 5 augustus 17961 kwam een eind aan de
bevoorrechte positie van de gereformeerde of hervormde kerk. Op dezelfde dag werd
door de Nationale Vergadering een commissie ingesteld, die voorstellen moest
uitwerken om de scheiding tussen kerk en staat nader te regelen. De gelijkberechtiging
bracht met zich mee dat katholieken voortaan konden deelnemen aan het landsbestuur
en openbare functies mochten bekleden. Feitelijk werd hiermee een al eerder in gang
gezette ontwikkeling staatsrechtelijk bekrachtigd. Sommige katholieken, leken zowel
als geestelijken, waren een decennium eerder al verwikkeld geweest in de
patriottenbeweging en stortten zich nu dan ook geestdriftig in de landelijke en
plaatselijke politiek om de parolen vrijheid en gelijkheid gestalte te geven. Anderen,
de naar Den Haag uitgeweken Brusselse nuntius Cesare Brancadoro voorop, sloegen
de uit Frankrijk overgewaaide revolutionaire geluiden met bezorgdheid of regelrechte
afschuw gade. Was daar de beweging niet ontaard in een agressief vertoon van
anti-klerikalisme, culminerend in de godslasterlijke Eredienst van de Rede? Maar
zij hadden weinig reden zich over de ontwikkelingen in Holland ongerust te maken:
het radicalisme en de daarmee gepaard gaande uitwassen vonden hier te lande geen
voedingsbodem.
De Utrechtse aartspriester Henricus Berendtzen (1766-1797) had zich in de jaren
tachtig ontpopt als een overtuigde patriot, die er niet voor terugschrok in een
rondzendbrief de gelovigen op te roepen zich te bekwamen in de wapenhandel2. Maar
in 1795 bleek hij daarvan onder de invloed van de gebeurtenissen in Frankrijk
genezen. Kort na de Franse inval had hij een coadjutor met recht van opvolging naar
eigen keus mogen aanstellen. De door hem gekozen Joannes van Engelen (1797-1810),
die zijn studie had voltooid te Dowaai, was politiek een onbeschreven blad. Zijn
houding in de affaire van de naasting van de kerk van Gellicum toont dat hij er vooral
voor beducht was de hervormden al te zeer voor het hoofd te stoten en de juridische
kansen, die de gelijkberechtiging de katholieken bood, niet tot op de bodem wilde
benutten. Zijn Hollandse collega Ten

1
2

Rogier, In vrijheid herboren, waar op bladzijde 21 abusievelijk wordt gesproken van 5
augustus 1795.
Van Opheusden, ‘Henricus Berendtzen’, 222-276.
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Hulscher toonde zich optimistischer over de democratische gezindheid van het nieuwe
bewind en deed in maart 1795 een beroep op de provisionele representanten om de
katholieken toe te staan een bisschop te kiezen3. Maar een dergelijke voortvarendheid
was aan Rome, waar men meende zijn les uit de gebeurtenissen van zeventig jaar
tevoren te hebben geleerd, niet besteed. Het is typerend dat Ten Hulscher onder de
eerste de beste aanval van conservatieve zijde retireerde. De onder curatele gestelde
Nederlandse katholieken zouden nog meer dan een halve eeuw moeten wachten op
eigen bisschoppen.
Ondertussen geraakte het katholieke bevolkingsdeel op drift door de afkondiging
van de Staatsregeling van 23 april 1798. In het zesde additionele artikel werd de
juridische grondslag voor een mogelijke herverdeling van de kerkelijke gebouwen
geregeld. De lokale besturen werden gerechtigd om, na een vergelijk tussen de
plaatselijke kerkelijke gemeenten, de kerk en pastorie over te dragen aan de gemeente
met het grootste aantal lidmaten4. Wel moest het kerkgenootschap aan wie de kerk
was toegewezen aan de andere gemeente of gemeenten een naar rato van hun aantal
vastgestelde compensatie uitkeren. De hervormden, in 1796 al van hun bevoorrechte
positie beroofd, zagen zich nu ook nog bedreigd in hun materiële grondslag, hoewel
de kerkgebouwen strikt genomen nooit eigendom waren geweest van de kerkelijke
gemeenten5. Overal waar zij een meerderheid vormden, trachtten de katholieken hun
claim op de kerkgebouwen te verzilveren. De euforie van de pas gewonnen vrijheid
dreef hen soms tot ondernemingen, die tot mislukken waren gedoemd. In vele gevallen
slaagden de hervormden er in een dreigende naasting te voorkomen en door gebruik
te maken van hun politieke invloed de uitvoering te vertragen.
Het katholieke kerkelijke leven omstreeks 1800 maakt een enigszins matte indruk.
Grote conflicten werden sinds de kerkscheuring van 1723 angstvallig vermeden.
Centra van cultuur en intellectuele vorming ontbraken en internationale contacten
bevonden zich op een laag peil. De geestelijken hadden hun opleiding genoten buiten
de landsgrenzen, aan de universiteiten van Leuven of Dowaai, maar bleven na hun
terugkeer en aanstelling als parochiegeestelijke verder verstoken van contact met het
intellectuele milieu. Alles ging zijn gezapige gangetje. Dit beeld geldt natuurlijk
vooral voor de maatschappelijke bovenlaag van geestelijken en katholieke notabelen,
waarover een en ander bekend is. Over het gewone kerkvolk en zijn religieuze
leefwereld zijn tot nog toe weinig studies verschenen6.

3
4
5

6

Rogier, In vrijheid herboren, 21-22.
Noordeloos, Restitutie der kerken.
Het beheer van de kerkgebouwen berustte tot dan bij het college van kerkmeesters, dat in
principe alle binnen de parochiegrenzen residerende inwoners, de gemeenschap der
parochianen van vóór de revolutie vertegenwoordigde en verantwoording schuldig was aan
de burgerlijke overheid. Niet-gereformeerden hadden het recht om in de kerk te worden
begraven.
Over de godsdienstige praktijk, voorzover die valt af te lezen uit de gebruikte kerkboeken
zie de dissertatie van Th. Clemens, De godsdienstigheid in de Nederlanden in de spiegel van
de katholieke kerkboeken 1680-1840 (Tilburg, 1988).
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Eén van de eerste daden na de omwenteling was de oprichting van een aantal
seminaries, voor de noordelijke provincies te 's-Heerenberg en te Warmond. Door
deze eigen priesteropleidingen ontstond voor het eerst weer iets van een eigen kweek
gevormd door professoren (deels) van eigen bodem en in een veel nauwer contact
met het milieu van herkomst. Hoewel vrij traditioneel waren de opleidingen niet
afgesloten voor invloeden van buitenaf: te 's-Heerenberg waren invloeden van de
Duitse Verlichting bespeurbaar en Warmond had een enkele professor met soortgelijke
ideeën. Maar geestelijken die vertrouwd waren met verlichte opvattingen over
tolerantie, de verhouding tussen kerk en staat of met de levensbeschouwelijke ideeën
van de Verlichting, vormden eilandjes temidden van hun traditionele medebroeders
en verwoordden hun vroomheidsidealen meer in de geest van het jansenistische
piëtisme dan dat zij aansloten bij één van de buitenlandse Verlichtingsstromingen7.
Er kwamen ook enkele katholieke tijdschriften, waarvan de opmerkelijkste het
gematigd verlichte Mengelingen voor Roomsch-Catholijken was, dat van 1807 tot
1814 verscheen. Van geheel andere signatuur was de in 1820 door de Utrechtse
aartspriester Gerrit van Nooy in samenwerking met de ultramontaans denkende
Joachim George le Sage ten Broek opgerichte ‘Maatschappij tot bevordering van
godsdienstige wetenschappen’, die echter het decennium niet zou volmaken. Zolang
de katholieke kerk de krachtige leiding van een herstelde hiërarchie ontbeerde, was
van een werkelijke doorbraak in maatschappelijk, politiek en cultureel opzicht geen
sprake.

De dorpen Rhenoy en Gellicum
Tot de invoering van de hervorming waren de kerken van Rhenoy en Gellicum,
evenals die van Rumpt en Beesd, geïncorporeerd in de nabijgelegen
praemonstratenserabdij van Mariënweerd8. De abdij wees telkens een van zijn
kanunniken aan als fungerend pastoor. Na het verbod op de uitoefening van de
katholieke eredienst en de toewijzing van de kerkgebouwen door de overheid aan
de calvinisten werd de zielzorg aanvankelijk door rondtrekkende missionarissen
overgenomen. De norbertijnen, die uit Mariënweerd waren verdreven, weken uit
naar Postel, vanwaaruit zij reeds spoedig als missionarissen naar hun oude parochies
terugkeerden. Hun optreden werd vergemakkelijkt door de aanwezigheid van de
katholiek gebleven bezitters van het huis Rhenoy, die hun huiskapel voor de
misviering openstelden9. Uit de wijde omgeving kwamen de katholieken uit Acquoy,
Gellicum, Rumpt, Asperen en Leerdam kerken in Rhenoy. Sedert 1650,

7
8
9

Bornewasser, ‘Die Aufklärung und die Katholiken’, 251-261. Zie Idem, ‘Verlichting en
Anti-Verlichting’, 6-19.
Joosting, Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in
de middeleeuwen, 423, 425.
De oude adellijke familie De Ruyter van Rhenoy stierf in rechte lijn uit in 1788, waarna huis
en hofstad bij testament werd nagelaten aan de barones Speyart van Woerden. Zie Van de
Leemkolk, ‘Rhenoy’, 4-56.
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toen een norbertijn van Postel zich blijvend vestigde als pastoor, was er sprake van
een statie van Rhenoy, waartoe ook de bovengenoemde plaatsen behoorden. Een
poging tot herstel van de abdij tijdens de Franse invasie van 1672-1673 moest na de
aftocht van de Fransen worden opgegeven. Ruim anderhalve eeuw is de statie van
Rhenoy bediend door kloosterlingen van de abdij van Postel. Na het vertrek in 1815
van Joseph Bijnens was het kennelijk niet meer mogelijk een nieuwe pastoor
toegewezen te krijgen uit de ondertussen gesupprimeerde Postelse abdij. Vanaf dat
moment zou de statie worden bediend door seculieren. De ongelukkige start met de
door de aartspriester aangewezen Adrianus de Groot, tot dan pastoor te Renswoude,
wordt in de Herinneringen in hilarische bewoordingen uit de doeken gedaan. Hieruit
valt overigens af te leiden, dat het aanzien van de lokale geestelijkheid nog niet zo
opgeschroefd was als later in de eeuw tijdens het hoogtepunt van ultramontaanse
verheerlijking van de kerk en haar instituties.

Het kerkgebouw
De huiskapel van het huis Rhenoy werd spoedig te klein om het toenemende aantal
gelovigen tijdens de misviering te bevatten. In het begin van de achttiende eeuw,
toen de plakkaten minder streng werden toegepast, ging men er toe over een
boerenhuis aan de Achterstraat met financiële steun van de vrouwe van Rhenoy tot
schuilkerk te verbouwen. In 1798 werd van katholieke zijde een poging gedaan om
met een beroep op het zesde additionele artikel van de op 23 april afgekondigde
Staatsregeling de oude kerk van de veel kleinere hervormde gemeente over te nemen.
Zoals in vele andere plaatsen vond dit echter geen doorgang, vermoedelijk wegens
de weinig rooskleurige perspectieven van de overgebleven kerkelijke goederen10. In
1829 stelde koning Willem 16.000 gulden uit de algemene middelen beschikbaar
voor de bouw van een geheel nieuwe kerk en pastorie.
Gellicum, dat tot de Hervorming nog een zelfstandige parochie was geweest, werd
tijdens de periode van de Hollandse Zending met Rhenoy en omliggende dorpen
samengevoegd tot één statie, waarvan de pastoor resideerde te Rhenoy. Zoals ook
elders in Gelderland gebeurde, trachtten de roomsen, die in Gellicum de meerderheid
van de bevolking uitmaakten, direct na de Omwenteling de hervormde kerk
eigenmachtig in bezit te nemen, zonder succes overigens. Zodra de Staatsregeling
van 1798 was afgekondigd, werd met inachtneming van de vastgestelde procedures
en met behulp van een volledig uit katholieken bestaande municipaliteit opnieuw
een poging gedaan. Deze diende een plan tot naasting in onder verwijzing naar het
getalsmatige overwicht van de katholieken11. Volgens opgaaf van de municipaliteit
in 1798 bedroeg hun aantal 138, waartegenover

10

11

Volgens een opgave van aartspriester Van Engelen uit 1808 bedroeg het aantal zielen van
de statie van Rhenoy 526, waarvan 325 communicanten, RAU, Archief aartspriesters
Hollandse Zending, inv. nr. 1153.
Dit wordt door de hervormden als een der bezwaren tegen het plan van de municipaliteit
aangevoerd, zie Noordeloos, Restitutie der kerken, 84-85.
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slechts tachtig hervormden stonden12. Dit ging niet zonder verzet van de zijde van
de hervormden, die de naasting trachtten te verhinderen door de procedure te traineren
en tegen alles bezwaarschriften in te dienen bij de nationale overheid.
De bezwaren van de hervormden werden terzijde geschoven door de Eerste Kamer,
die bij besluit van 1 mei de oude kerk toewees aan de katholieke gemeente. Wel
moesten de hervormden worden gecompenseerd met een naar rato van hun aantal
vastgesteld bedrag. Dezen wensten zich daar echter niet bij neer te leggen en dienden
een reeks nieuwe bezwaarschriften in bij het Staatsbewind om de naasting ongedaan
te maken. Tegelijkertijd poogden zij langs een achterdeur de Utrechtse aartspriester
Van Engelen voor hun karretje te spannen. Deze ontving een schrijven van een zekere
J. Baesten te 's-Gravenhage, die er namens de Binnenlandse Commissie op aandrong
de katholieken te Gellicum te dwingen tot een minnelijke schikking met de
hervormden13. Van Engelen, die kort daarvoor bezoek had ontvangen van twee
Gellicumse parochianen, die hem van de voorgenomen naasting op de hoogte hadden
gebracht, was hiertoe niet ongenegen. In zijn antwoord van 27 november schrijft hij
dat hij van harte wenst dat de katholieken van hun pretentie afzien ‘om alle
haatelijkheeden en aversie voor te komen’ en bovendien, omdat de huidige statie
van Rhenoy toch al zo weinig omvangrijk is en die van Gellicum ‘maar ruim een
snaphaanschoot daarvan verwijderd zijn’.
Ook de pastoor van Rhenoy, de norbertijn Andreas van Gestel, toonde zich weinig
gelukkig met de naasting. Hij is daar geheel buiten gelaten en heeft het zijn
parochianen te Gellicum ook afgeraden. Nu vreest hij meer dan ooit ‘dat een ander
zal in de broek scheyten (sit verbo venia) en ik zal moeten uytlekken’14. Tot overmaat
van ramp beginnen andere tot zijn statie behorende vlekken, als Acquoy en Rumpt,
nu ook soortgelijke geluiden te laten horen, zodat van zijn toch al karige jaargeld
van 130 gulden - daarbij niet inbegrepen de schenkingen van boter en vlees in
slachttijd - onaanvaardbaar weinig zal overblijven15.
De Gellicumse katholieken bleven met de rechtlijnigheid van koppige boeren
vasthouden aan hun goede recht. Zij negeerden de ‘aanmaaningen, motieven en
instructien tot vreede, vrindschap en broederlijke verstandhouding met de
reformeerden’ van de aartspriester, die volgens hen helemaal niet in het geding waren.
Zij konden niet geloven dat het Staatsbewind een voor hen ongunstige beslissing zou
nemen16. Hun vertrouwen in de overheid werd niet beschaamd, want er is nooit een
beslissing ten gunste van de hervormden gekomen. De kerk is tot de dag van

12

13
14
15
16

Volgens de volkstelling van 1809 waren er 171 katholieken tegenover 59 hervormden. De
Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, 412; de staat van aartspriester Van Engelen
(zie noot 10) noemt 166 zielen, waarvan 105 communicanten.
Brief van 21 november 1802 met antwoord van Van Engelen van 27 november, RAU, Archief
aartspriesters Hollandse Zending, inv. nr. 1237.
Brief van pastoor A. van Gestel aan aartspriester Van Engelen, 1 december 1802, RAU,
Archief aartspriesters Hollandse Zending, inv. nr. 1360.
Brief van 15 december 1802 aan aartspriester Van Engelen, ibidem.
Brief van 1 december 1802 van pastoor Van Oploo van Beesd aan aartspriester Van Engelen,
die hem om bemiddeling had gevraagd, RAU, Archief aartspriesters Hollandse Zending, inv.
nr. 1187.
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vandaag in bezit gebleven van de katholieke gemeente. Eenmaal verzekerd van een
kerkgebouw wendden de kerkmeesters zich tot de aartspriester met het verzoek om
een eigen pastoor. In de Herinneringen wordt in een curieuze passage hierover bericht.
Als zij door de aartspriester kennelijk aan het lijntje worden gehouden, schrikken zij
er niet voor terug om de druk wat op te voeren door het dreigement een
‘jansenistische’, dat is oud-katholieke pastoor aan te zoeken. Klaarblijkelijk
verwachtte men dat de idee alleen al bij de kerkelijke autoriteiten, achtervolgd door
het trauma van het schisma van de Oud Bisschoppelijke Cleresie uit 1723, wel zou
leiden tot de gewenste toegeving. Duidelijk is ook dat Cornelius Jansenius, als geboren
Acquoyer een zoon van de streek, in de ogen van de eenvoudige gelovigen veel
minder dan voor de theologisch geschoolde kerkleiders de boeman was van een
verderfelijke kerkscheuring. In het algemeen valt op hoe zelfstandig de kerkmeesters
in die tijd - trouwens als bekend ook elders - optreden tegenover de kerkelijke
autoriteiten, wat voor een deel kan worden verklaard uit het ontbreken van een
bisschoppelijke hiërarchie.

De auteur
De samensteller van de Herinneringen, Johannes Josephus van Vree, verwijst in zijn
relaas regelmatig naar zijn Zeeuwse herkomst. Hij werd ca. 1786 geboren te
Middelburg als zoon van Johannes Josephus van Vree en Pieternella Cornelia Briels17.
Zijn grootvader, Franciscus Jacobus van Vree, een Zuid-Nederlander, was in de
achttiende eeuw om onbekende redenen uitgeweken naar Staats-Vlaanderen en
vandaar naar Middelburg. Johannes Josephus sr. dreef te Middelburg een groothandel
in boter, die hij deels opkocht bij de boeren in de omgeving van Rhenoy. Hoe deze
handelscontacten tot stand waren gekomen, vermeldt zijn zoon niet, misschien waren
gevoelens van solidariteit met de geloofsgenoten mede in het geding, daar de
katholieken hier een grote minderheid of soms zelfs een meerderheid vormden. Mocht
dit zo zijn, dan is hier sprake van een vroeg voorbeeld van verzuiling. Zoals uit het
kroniekje blijkt, vergezelde de jonge Johannes Josephus zijn oom Joannes van Os
en na diens dood zijn vader op hun inkoopreizen voor de zaak naar de dorpen Rhenoy
en Gellicum. In 1802 vestigde hij zich vast te Rhenoy als inkoopagent voor zijn
vader. Hij maakte er kennis met Maria Catharina van Wijck, dochter van een
welgestelde boer te Gellicum. Op 27 april 1806 trouwde hij haar in de (genaaste)
kerk van de kort tevoren opgerichte rooms-katholieke statie van Gellicum18. Hij werd
rentmeester van F.J.A. baron

17

18

Aantekeningen over Franciscus Jacobus van Vree, eerste bisschop van Haarlem, RAU,
Collectie Rijsenburg, inv. nr. 1909. Enkele archiefstukken over de familie Van Vree, waaruit
genealogische gegevens zijn geput, bevinden zich in de nrs. 671-677 van dezelfde collectie.
Volgens een brief van C. van de Leemkolk, pastoor van Rhenoy en auteur van een
geschiedenis van de parochie van Rhenoy, aan ‘Hoog Eerwaarde Heer’, van 23 juni 1884
was Johannes Josephus ‘een begaafd en verstandig man’, maar zou men Maria Catharina
‘bijna onder de krankzinnigen kunnen rangschikken’, RAU, Collectie Rijsenburg, inv. nr.
1909.
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Speyart van Woerden, eigenaar van het huis Rhenoy, waarvan hij een van de
bijgebouwen betrok. Uit zijn correspondentie met diens zuster (?) P.J. van Steenhardt,
geboren barones Speyart van Woerden, uit 1825 blijkt dat hij dat ambt kort tevoren
had overgedragen19. Omstreeks 1829 keerde hij met zijn vrouw terug naar Middelburg,
mogelijk om de boterhandel van zijn overleden vader over te nemen. Zijn zaken daar
gedijden echter minder voorspoedig, zodat zijn schoonfamilie meermalen moest
bijspringen20. In 1849 overleed hij, korte tijd erna gevolgd door zijn vrouw.
Op 8 februari 1807 zag zijn oudste zoon Franciscus Jacobus te Rhenoy het
levenslicht. Deze zou na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland
de eerste bisschop van Haarlem worden (1853-1861). Vermoedelijk is het
handschriftje van de Herinneringen via hem bewaard gebleven. Hoe het terecht is
gekomen in de verzameling archivalia, historische aantekeningen en handschriften,
die berustten in de seminaries van het aartsbisdom Utrecht te Apeldoorn en
Rijsenburg, is niet duidelijk. Mogelijk is het in handen gekomen van J.H. Hofman,
pastoor te Everdingen en redacteur van het in 1875 opgerichte kerkhistorische
tijdschrift Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, waarvan hij
zelf een groot gedeelte volschreef. Deze verzamelde naar de gewoonte van die tijd
alle interessante documenten waar hij de hand op kon leggen, leende deze soms van
eigenaren van archieven zonder ze ooit terug te bezorgen, en liet uiteindelijk alles
na aan de bibliotheek van het klein seminarie te Apeldoorn. Ook in het groot seminarie
te Rijsenburg bevond zich een dergelijke verzameling van membra disiecta. Blijkens
een brief van een neefje van de bisschop aan een pastoor (Hofman, Van de
Leemkolk?) uit 1877 was een aantal documenten over de familie Van Vree in het
bezit van de toenmalige president van het seminarie21. Hoe dan ook, uiteindelijk is
het handschriftje in 1975 met alle andere archivalia en documenten, die bij de
opheffing van de beide seminaries werden aangetroffen, door het aartsbisdom in
bewaring gegeven bij het Rijksarchief in Utrecht. Deze verzameling is als één collectie
onder de verzamelnaam ‘collectie Rijsenburg’ beschreven22.
Het kroniekje is door Johannes Josephus van Vree eigenhandig23 neergeschreven
op een aantal velletjes handgeschept papier, verticaal gelinieerd en dus vermoedelijk
verwijderd uit een van diens boekhoudkundige schriften. De afmetingen zijn 15,8 ×
19,8 cm, het aantal beschreven bladzijden bedraagt 29.

19
20
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RAU, Collectie Rijsenburg, inv. nr. 674. De baron was in 1824 overleden.
Zie noot 18.
RAU, Collectie Rijsenburg, inv. nr. 1909.
De Glopper-Zuiderland, Inventaris van de collectie Rijsenburg. Het draagt het nummer 673.
Het handschrift is hetzelfde als dat van de minuten van antwoord van Van Vree, RAU,
Collectie Rijsenburg, inv. nr. 674.
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II Herhinderingen van bezondere voorvalle ten tijde dat ik tot
Rhenooy woonachtig was
In den jaare 1799 ben ik voor het eerst met oome J. van Os voor vermaak aldaar
geweest men ad dien winter de so genaamde vlood gead; men was alstoen nog druk
aan het erstellen van de dijke bezich. In 1801 was oome Van Os overleede, reisde
met vader in het najaar daar weder na toe en in het voorjaar van 1802 reisde ik
andermaal met vader daar eene en bleef er dien zomer om de inkoope van boter te
doen, dezelfve af te zende en boek van ontvangste en uitgave houden. Alle drie
maanden kwam vader over en was bij Dirk de Jong zijnde de boterinmaaker in de
kost; ging des winters voor drie maanden lang na Middelburg tot dat ik getrouwd
zijnde aldaar bleef woonende het welke op den 27 april 1806 tot Gellecum onder de
hoofmis plaas ad. Het huwelijk wierd door den E.W. Heer pastoor Helsen ingezeegent
zijnde de eerste pastoor van Gellecum naar de Reformatie.
[blz. 2]a Was men tot Gellecum druk bezich met het afbreeke van het kasteel1. De
oude r.c. kerk aldaar was reest van de protestante aan de r.c. met de landeryen
overgelevert2.
Janb Tukker en Dirk van Dijk kerkmeesters zijnde adde reest bij zijn E.W. de
amplissimus3 veele poginge aangewent om een pastoor te bekoome maar altijd
vrugteloos, omdat den E.W. pastoor van Rhenooy geen afstand van Gellecum wilde
doen. Hij was als pastoor van Gellicum gezonde van zijn abdij uit Postel4 en bleef
dus pastoor zoo lang hij niet verzonde wierd. Zulks verwekte groote moejelijkheede
omdat de abdij gesubpriemeerd was en zijn H.E.W. den amplissimus het eerst vooraf
met de geestelijke overheid wilde schikken, maar die van Gellecum ongeduldig zijnde
wilde onder deur of boven over maar een pastoor hebbe. Zij adde reest de amplissimus
gedreig een jansseniste pastoor te zulle neeme wanneer er niet spoedig in voorzien
wierd.
Dirk van Dijk ging daarop weder naar Maarse, alleen, anders waare de kerkmeesters
gewoont beide te gaan dus Jan Tukker als geen moed hebbende een pastoor te zullen
bekoome bleef thuis. Het aandringe van Dirk van Dijk bij den amplissimus en de
dreigemente dat zij tot een jansseniste pastoor als dan zouden moete besluite
resolveerde den amplissimus, en gaf hem een brief mede voor de E.W. Helse, kapelaan
in Utreg, en die ging als toen met Dirk van Dijk meedec [blz. 3]

a In margine: ‘1801’.
1 Kasteel en heerlijkheid waren sedert 11 april 1800 in bezit van Hendrik 't Hooft, die deze
had gekocht van zijn schoonmoeder Adriana Tengnagell, weduwe van Pieter Nicolaas van
Son.
2 Zie Inleiding, blz. 167-169.
b In margine: ‘1802’.
3 Joannes van Engelen, aartspriester van Utrecht (1797-1810).
4 Praemonstratenser- of norbertijnerklooster te Postel bij Mol in de provincie Antwerpen.
Gesupprimeerd en deels afgebroken in 1797; opnieuw betrokken 1847.
c ‘N.B. Zij meende eerst een kappellaan te bekome maar zij konde met de E.W. Heer pastoor
Van Gestel te Rhenooy geen akkoort treffe; hij ad geen kappellaan van daar, was zijn zegge,
schoon hij naderhand daar spijd over ad’.
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als hun pastoor. Zij waare bezonder wellekom, maar Jan Tukker, als dat pluimje niet
mede bekoomen hebbe, was gestoord en zijn famielje en aanhang, zijn zwager Willem
de Bruin te Ackkooy met zijn broeders Anthonius en Jacobus de Bruin, stookte hem
op en verwekte partijen tegen Dirk van Dijk. Jan Tukker bedankte als kerkmeester,
en daar hij de administratie ad zo moeste ze hem met moeite tot het doen van
rhekening noodzake het welke geschiede. En bleek dat Jan Tukker ƒ1.070, - in kas
ad, dewelke hij niet wilde overgeve voorwende dat de gelde van de kerk vermost en
verkwist wierd. W.J.(?) de Bruin van Ackkooy ad volmagt van zijn vrouws oom
Henriekus van Aalst en die legde beslag op bovengemelde som en zeide het was
beter de gelde en goedere te verdeele, want de r.c. van Gellecum kwaame die toe,
dan dezelfve te vermosse. Alle minnelijke schikkinge liepen vrugteloos af, en terwijl
men een pastoorshuis ad gebouwd zoo waare zij hoog om de gelde verleege. Zij adde
met dat huis zich moete haaste omdat Aart Tukker, waar den pastoor een kamer voor
zijn wooning ad, dezelfve ad aangezeg om die in drie maande tijds te moete verlaate.
Als toen resolveerde men Jan Tukker, naar alles in het werk te hebbe gesteld, ter
schikking voor den regtbank te Deijl te betrekke. Veele vriende rhaade zulks af. Ik
voor mijn als jongelink zeide als bezondere vriend van pastoor Helse ik zoude hem
liever met het geld naar den hel laate vaare dan bij mijn vijande onse [blz. 4]
protestantsche regtbank ten offer te koome, want alles zal worde opgezogt om de
chatolijke te dwarsboome. Maar niets kon baate, zij zoude het wel klaare want
onmogelijk konde de regtbank het vonnis wijzige of Jan Tukker moets de gelde
betaale. Zij ginge prosedeere maar juist eer de regtbank tot de hoofzaak kwam,
verloore de kerkmeesters reest twee exeptien die vooraf wierde behandelt. Het eerste
exeptie was zij pretenddeerde van Jan Tukker interest van het geld, want Jan Tukker
bang zijnde dat het hem ook ligt eenige honderde guldens zoude koste presenteerde
het geld, maar wilde geen interest geve, en toen wilde zij het geld niet aanneeme.
Zulks baarde de tweede exeptie. Daar bestond ook een verzuim van hun advokaat
als niet op zijn tijd te hebben geantwoord. Dat baarde weder een regtdag. Eindelijk
naardat zulks bij de twee jaare ad geduurt kwam het vonnis. Jan Tukker moest de
gelden geve zonder interest en alle koste waare voor rhekening van de kerk, dus meer
verliest als winst.
Den E.W. pastoor Van Gestel te Rhenooy bleef van zijn preekstoel beweere dat
hij wettige gezonde pastoor van Gellecum bleef en dus de gemeente van Gellecum
verplich was bij hem hun Paasche te houde.
Het huishoude van de oude Tukker met zijne famielje ging ook niet tot Gellecum
meerder te kerke. Het huishoude van Thomas van [blz. 5] Rhoode bleef ook tot
Rhenooy ter kerke; anders bleeve de andere r.c. bij hunne kerk te Gellecum.
Inthussche klaagde den pastoor van Gellecum bij zijn H.E.W. den amplissimus
dat den pastoor van Rhenooy beweerde hij geen wettige pastoor was. Eindelijk kreeg
den pastoor van de hooge geestelijke last om van zijn predikstoel af te kondige dat
den pastoor van Gellecum eve zoo wettige gezonde is dan hij en zij
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als zoodanig moest erkenne, maar zulks baate niet; die genoemde liede bleve tot
Rhenooy hun plichte houde.
In 1808 overleed den pastoor Van Gestel tot Rhenooy en ad een zonderlinge
begraavenis. Den E.W. pastoor Van Oploo te Beest, als mede van de abdij van Postel
zijnde, voerde de directie. Zijn E.W. ad ter begraving verzogt als vriende het bestuur
van Rumpt, idem van Ackooy en Rhenooy, die meest alle protestante waaren en
waarvan ook de meeste present waare. Dus daar waare zoo veel genoogdigde
protestante dan chatolijke. Zij wierde alle naar de begraving een kostelijke maaltijd
voorgezet waar den wijn niet bij onbrak. Veele wierde vroylijk en begonne te zinge.
Den pastoor Van Oploo ziende dat er misbruik van den wijn was gemaak zeide dat
de wijn van den pastoor op was en verzogt bedaarheid want het geen bruiloft was.
Zij wierde voor de laaste eer bedank en vertrokke meest allen al lachgende.
[blz. 6] Den E.W. pastoor Van Gestel was ook een zonderling man. Hij ad een
lezende uitvaartsdienst geleze met intentie voor mijn overleede oom J. van Os. Mijn
vader liet hem belet vraage om hem bewuste loon voor die intentie te voldoen en
meerder intentien voor dien overleede op te geve. Maar vader kreeg tot antwoord,
hij kon hem niet afwachte. Als toen liet vader vraage hoeveel geld zijn E.W. moest
hebbe voor de gehoude intentie en kreeg tot antwoord, daar staat geen vast geld op,
men geeft zoo veel als men wil. Vader zont hem voor de zelve een Zeeuwsche
rijxdaalder en kreeg tot antwoord, zoo is het wel, want ad hij zelfs gekoome dan ad
hij meer mede genoome dan gebrogd.
Dirk van Dijk, in 1806 bruigom zijnde geworden met Dirkje de Jong woonende
te Rhenooy, ad hem van bewuste huwelijk geen kennis gegeve en dus ook geen
geboode in de kerk gead, maar volgens de wet driemaal van het raadhuis te Rhenooy,
gelijk met mijn kort naardien ook plaas ad, maar ik ad hem, den pastoor, een kaarte
laate brenge waarmede ik kennis gaf van gedaane ondertrouw tot Gellecum. Toen
wij getrouw waare, zeide den pastoor van het altaar dat onse huwelijke niet wettig
waare, omdat wij geen geboode in zijn kerk adde gead, en wel principaal het huwelijk
van Dirk van Dijk omdat de bruid tot Rhenooy woonachtig wasd. [blz. 7] En hij
pastoor daar niest van geweete ad dat ik hem nog kennis met een kaartje ad gegeve
en de bruid tot Gellecum hoorde, dus dat was nog iest. Wij waare daar niet onrustig
over geworde maar lachte om den pastoor wegens dat gezegde.
Bij de geboorte van mijn zoon Fransciskus ging ik hem vraage wanneer het zijn
E.W. zoude gelege koome het kind van mijn te doope. Aldaar onverwachts koomende
was zijn E.W. bezig met zijn kat af te zette met rood aarde. De neus en mond ad hij
reest netjes getheekent en zoude aan de oore begonne hebbe, maar mijn ziende liet
hij de kat loope en verzogt ik zou maar dadelijk koome. Wij wierde

d

In margine: ‘N.B. 's Nagts voor het huwelijk van Dirk van Dijk adde de jongeliede van
Rhenooy een beeste-ingewant boven in de schoorsteen van de bruid geange en de voordeur
etc. met drek besmeert en overal kaf gestrooiid tot de kerk van Gellecum, daar zij trouwde,
omdat de bruigom of bruid niet verkoose dat de jongeliede groen zoude maake om de fooi
vandien te winne’.
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als toen bezondere vriende want de fooi was naar genoege. Wij ontvinge in zijn E.W.
plaas den E.W. Heer Jos Bijnens die nu maar als pastoor van Rhenooy etc. zonder
Gellecum was gezonde, en daar door konde die van Gellecum tot Rhenooy geen
Paasche meer houde. Thomas van Rhoode verkoos als toen geen sacrament te
gebruike, de andere oude hun Paasche tot Gellecum, maar ginge meestentijd nog tot
Rhenooy ter kerke.
In 1809 kreege wij die hooge vloed, naar dat vooraf in january een laage doorbraak
ad plaas gead en de dijke boven water bleeve. Zoo was Gellecum wezens [: wegens]
zijn Batestyns kaade en de kade van de Helloosche moolens droog gebleve. Den
pastoor van Rhenooy stond zijn huis onder water en kon zonder te vaare niet van
zijn [blz. 8] huis koome en moest op zijn kelder-kamer woone. Den pastoor Helse
van Gellecum kwam hem met den student Van Dam bezoeke en waar zeer verheug
dat Gellecum droog was gebleeve, en lachte om de gevange pastoor Bijnens, die hun
voorspelde eer de winter voorbij zoude zijn hij ook nog om hun zoude lachgen, en
dat zij mogelijk nog wel zoude kunne verlange tot Rhenooy te zijn, daar zij nu zoo
mede spotte. Het ongeluk wilde ook zulks daar het eerste gat zich ad bevange met
ijs zoo gaf zulks geen heel hoog water want het vroor dadelijks zoodat de rieviere
andermaal ginge vast zitte. Den dooi daar op volgende was zoo streng van reijen en
wint dat de rieviere al te spoedig zwolle en het ijs opeen schoof, waardoor boven in
de Betuwe twee groote doorbraake kreege, die alles onder water zette, en het water
drie voet hooger kwam dan de vloed nog ooit ad geweest. Het pastoriehuis meende
men vloedvrij te hebbe gebouw volgens de hoogste vloed aldaar bekent, maar daar
kwam nu drie voet water in zoodat den pastoor met de heer Van Dam naar de zolder
moest vlugte, en daar het huis zeer bloot aan de slag van het waater stond, was het
zelfve in groot gevaar. Den pastoor en de heer Van Dam beve van schrik en wenschte
bij Van Vree te Rhenooy te zijn, maar adde geen schuit en het ijs in de [blz. 9] Linge
lag ook thussche beide; en evenwel moest er iest tot redding ondernoome worde. Zij
begonne op kopere keetels met stokke te kloppe en te roepe: Jan van Vree komt ons
redde. Ik kon natuurlijk ten eerste niet koome want mijn stijger was ook te laag en
moets eerst voor mijn eige vee zorge. Dat te naaste bij gedaan hebbende liet ik verder
de zorg aan Wouter over en voer met Peter Verkolf naar Gellecum, maar het Linge
ijs was ons in de weg. Wij moeste lager afvaare om een oope plaas te vinde. Zij zulks
ziende vermeende wij niet wilde koome en begonne alle luidkeels ons toe te roepe.
Mijn zwaagers riepe ons toe ons vee verdrink komt ons tog redde, want zij adde hun
vee voor het huis van den pastoor op den dijk staan en die dijk was 1,5 voet lager
dan het huis, zoodat de kleine beeste waarlijk aast niet meer staande konde blijve.
En door de steenketting die voor het huis stond ontrent zes voet van het huis konde
bij de beeste niet meer koome, omdat zij geen schuit adde, slegts een klein vlotje dat
maar een man kon draage. Twee vette varkens waare reest bijkans verzoope, die
moeste wij eerst in de schuit werke eer wij den pastoor met den student konne redde.
En toen voere wij onder het raam, en den pastoor met
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de H. Hoste en H. Olij en de heer Van Dam baade tot hun midde door de kamer naar
het venster en kwaame zoo door het raam in de schuite.
[blz. 10] De vlugtelinge die rees bij mijn in huis, bestaande uit de E.W. Heer
pastoor Bijnens met zijn meid, heer Van der Kolf met vrouw en kinderen, Jan van
Kampe met zijn huishoude, Griet van Roode met haar dochter keeke alle door de
raame en vensters. Handerijn van Stappershoef stond beneden bij de ladder op de
kelderkamer met haar dochter Lidia om hun te helpe. Zij wierde van alle verwelkom,
maar pastoor Bijnens begon al spoedig te lachgen, omdat zij zoo uit dat gelukkig
dorp kwaame en nu blijde waare bij den door het water gevange pastoor mede op
een kamer konde verblijve. Maar zij adde alstoen weinig te zeggen en dankte God
voor hun redding. Wij vertrokken dadelijk weder naar Gellecum om het vee te redden.
De stijger daare de jonge beeste op stonde begon weg te drijve. Die sparre slootboome5
en horden6 wierde in het pastoorshuis in de voorkamer gedaan en daar wierd het jong
vee opgeplaast. In de andere kamer wierd het restand gedaan en de jonge paarde en
koeyen op gezet. De oude paarde wierde in de woonkamer gebragt maar moeste in
het water blijve staan. Zulks allemaal gedaan zijnde voere wij weder naar het venster
en loste de vette varkens door het raam op de stijger. Die beeste adde zich volstrek
in de schuit niet verroerd, want zijn E.W. pastoor Helse nog den student Van Dam
verklaarde volstrek geen varkens in de schuit [blz. 11] te hebbe ontdekt of gewaar
geworden. Mijn vrouws zuster Gerarda voer met ons mede naar huis want dost ook
op de pastory te Gellecum niet te blijve.
Die nagt, die daar ook op volgde, was allerschrikkelijks, zijnde begonne met een
z.-weste storm en met een n.-weste orkaan geëindig. Met inspanning van alle kragte
adde zij de achterdeur in de pastory tot Gellecum moete tegenhoude, en zoo de wint
niet ad geruimd, onmogelijk kunnen behoude en dan zoude de pastory het ook niet
hebben uitgestaan, want dan ad het water door het huis gegolf baare die zeer groot
ware. De huise tot Rhenooy in de Achterstraad waare meest alle weg gedreeve, maar
zij waare verlaate. Maar in de Middelstraad verdronke in drie huize 18 ziele, die
bouwde op hun goede schuit, meenende als er gevaar mogt koome, als dan alle met
de schuit naar den dijk te vaare, daar zij ontrent tien roede vandaan waare. Maar
ongelukkig, toen zij de schuit meende te gebruike, dreef dezelfve met het zolderraam
weg. Zij riepe en schreeuwde om hulp maar daar was geen hulp mogelijk, schoon
twee schippers met hun schietschouw, die door den koning van Holland ter redding
waaren gezonden, het nog meende te probeere. Maar door alle de dakke van den
omgevalle huise en andere goederen was het zoo vol gedreeve, dat zij er niet door
konde en het zoo sterk in beweging zijnde en tegenwind ondoen-

e In margine: ‘Die geene, die schuite adde, moeste ze noodzakelijk zelfs gebruike om hun eige
vee te redde. De schuitschouwers moeste de mensche redde die van den dijk woonde. Dus
overal wierd er om hulp geschreeuw en op keetels en tonne geklop. Want ieder was in nood,
omdat het water zoo aanhoudent wasschende bleef, en men kon ze natuurlijk alle niet gelijk
helpe’.
5 Bomen, die enkele jaren in de sloten worden gelegd om te harden.
6 Vlechtwerk dat over de akkers wordt gesleept om de aardkluiten fijn te maken en dergelijke.
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lijk maakte. Het huis storte ook al dadelijk in en de ziele verdronke onder het dak.
Zij adde reest een gat in het dak daar Willem de Jong reest door [blz. 12] was gekroope
en zijn broeder Jan hem zoude volgen, maar juist op dat ogenblik schijnt het dak te
zijn ingevalle, want Willem vond ik buite voor de voordeur verdronken en Jan
thussche het dak in. De andere zielen waare op de zolder onder het dak. Een huisje
van den oude Van Gameren dat er achter stond en daar zijn dochter met een kind op
gebleeve was, is eerder ingestort en beide verdronke. Veel vee was verongeluk.
Eenige uit de Dwarsstraat adde zich op een hooymijt en in een notenboom, andere
met een klein schouwtje zich gered. Den ambtman D. Bos zijn huis waare veele
muure gedeeltelijk ingestord, zoodat zijn edele gestrenge niet in huis dost te blijve,
maar kwam met zijn twee zusters en nichte bij mijn in totdat hun huis buiten gevaar
was gebragt.
Tot s'nagt twaalf uure was het water gewassche en om een uur rees 0,5 voet gevalle,
dus ware wij zeker dat de benededijke moeste doorgebrooke zijn. Des voormiddags
konde wij reest benede door de huise gaan schoon wij vijf voet water in huis hebbe
gead. Mels Bos ad zijn vee daags te vooren in de veerpont gered en zijn daar in dien
nagt ook alle behoude gebleeve, want waare met pont naar het veer gevaare en aldaar
voor het veer uit wint en slag vast blijve legge.
Daar veelen mensche nu behoeftig waare geworde en niet adde om te eete dan dat
hun gegeve wierd, zoo moste alle die mensche vertrekke. Daar wierd een schip van
Leerdam gezonde om die liede te haale. Ik moest ze vergezelle en zorge dat zij
behoorlijk voorzien zoude worde, dus wij scheeptef [blz. 13] ons alle in aan het
veerhuis. Wij waare reest zoo ver tot achter ons huis, maar het water liep zoo sterk
af door de bij mijn huis liggende griende, dat wij het op de Linge niet konde houde.
Want geen wint genoeg zijnde konde wij het met de zeyle niet dwinge, en daar er
nog 12 à 13 voet water in de griende stond ook geen boom of haak gebruike.
Diensvolgens moeste wij voor tij mede door de griende. Wij verloore al spoedig ons
roer, dat wierd door het hout uit zijn hange geligt, en daar begon het gejammer, want
het water kwam ook binnen de schuit. Al spoedig kwame zij ons met boote en
schuitjes ter hulp en roeide het schip weder met ons naar het veer.
Toen de schipper zijn roer ersteld ad, wilde hij ons andermaal scheep hebbe maar
de meeste waare al niet meer te vinde. Niemand wilde met dat wrakke schip vaare.
De schipper vertrok en des anderedaags kwam er een beter schip die hun nu tot
Gorinchem moest brengen. Het water was inthussche merkelijk gevalle, zoodat wij
weder naar de schuur konde gaan. Dus was de Linge nu vaarbaarder geworde omdat
men aan de griende met boome konde afweere. Ik mogt evenwel niet meede gaan
maar moest thuis blijve. Tot Gorinchem wierde ze wel behandeld. Drie daage naardien
ging ik hun bezoeke, zij waare alle bijeen in de kaserne gehuisvest, die van Gellecum,
Akkooy etc. waare bij hun.
[blz. 14] Toen al de lijken opgevisch waare wierde zij op het kerkhof tot

f In margine: ‘Angeniet van Gamere wilde het huis niet verlaate, maar haar vader en haar twee
broeders ginge met de schietschouwers mede naar den dijk bij den bakker in’.
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Gellecum begraave, want het kerkhof te Rhenooy stond nog gedeeltelijk onder.
Terwijl onse ambtman als hooft van de gemeente genoegzaam den gansche dag
die schietschouwers tot redding van zijn vee en goedere ad gebruik en hun des avonds
naar het veer liet vaare om aldaar te blijve en den last van de veerman aan hun gedaan
te volbrengen, zoo was zulks ongelukkig verkeert, want den ambtman zijn huis in
de Achterstraat staande, zoo zoude er kans hebbe geweest om in de beginne die
verdronke mensche te redde, omdat zij het als dan voor de wint naar die huise konde
vaare, maar op het veer zijnde adde zij de wint dwars tegen, hetgene voor den
ambtman een slegte uitvaart baarde, want die hun betrekking verloore adde, beklaagde
hem bij den prefek per rekwest aan en de meeste ingezeetene theekenden zulks. Ik
en nog eenige weigerde zulks, omdat het tog door zijn toedoen niet ad plaas gead.
Den amptman wierd in zijn functie als amptman, regter en dijkgraaf geschorst en
eene P.J. Versteege van Deil tot Beest als maire van het ampt aangesteld. Ik wierd
daardoor kwade vriend van dien heer en famielje, want zij meende dat ik er de oorzaak
van was en zulks was juist en tegenovergestelde, want ik keurde het request, dat door
W.J. de Bruin en D. van Dijk was opgesteld, geheel af om rheede er onwaarheede
in vermeld stonde.
[blz. 15] Met den overgang van het bestuur aan de heer P.J. Versteegen kreege de
inwoonders van Rhenooy al spoedig verschil; hij met zijn assessor en rhaade vonde
jaars naardien goed om de Steeg7 en gemeentens publiek te verhuure, als die goedere
aanmerkende als gemeente goedere, en terwijl het ampt van Beest nu was vervalle
en Acckooy, Rhenooy, Mariënweerd en Beest een gemeente waare geworde, zoo
moeste die goedere ten voordeele van het algemeen verhuurt worde. Beest of de
andere adde zulke goedere niet, dus verloore wij 9/10, omdat wij maar 1/10 van de
gemeentebevolking uitmaakte. Wij protesteerdeere daartege en beweeze dat het geen
gemeente goedere waare, maar landerijen ten behoeve van de bewoonders van
Rhenooy, geschonke door een Edele Dame van Rhenooy, en dat die Steeg altijd ad
gedient van dien tijd af voor de behoeftige liede, die maar een of ten hoogste twee
koeytjes adde en daar voor een prijsje jaarlijk op konde weide, maar niets kon ons
bate. Den prefek bleeft bij zijn besluit dat het goedere van de geheele gemeente
waare.
Wat nu, goede raad was duur. Men opende een intheekening bij de vermoogende
en begonne door middel van regchte tegen de gemeente te procedeere. Zulks wonne
wij, maar zij appelleerde van den eene regtbank tot den andere. Het laaste vonnis
wier tot Parijs gegeve en de inwoonders van Rhenooy kwame weder in het bezit met
verlies van den opbrengst van vier jaare. Die gelde waare in de gemeente verbruik
en moeste niet worde teruggegeve worde. [blz. 16] Wij adde bealfve dat verlies nog
ƒ800, - koste en verteering zodat wij ontrent ƒ2.400, - à ƒ2.600, - daar door schade
kwame te lijde.
Nu wij die goedere weder in bezit kreege verandere wij den naam en noemde ze
de eygendomme van de inwoonders en inboorlinge zijnde tot Rhenooy.

7

Ten noorden van Rhenoy lagen de Grote Steeg en de Kleine Steeg.
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Den domini8, den schoolmeester en ik wierde verkoore een wet te maake hoe voortaan
met die goedere te leve en op welke wijs die gelde moeste gebruik worde.
Wij stelde in kort een wet op bestaande gelijk volg; de wet is breedvoeriger over
een en ander. De goedere zoude jaarlijks verpach worde publiek, maar de Steeg uit
de hand voor de behoeftige volgens onderling ackkoort met die liede tegen een
rhedelijke prijs naar dat de landelijke publiek in verpagting opleverde.
Daar moeste twee zaakwaarnemers zijn en jaarlijks een afgaan die weder kon
verkoore worde. Bij die verkiezing moets de verantwoording volgen na aftrek van
loon en laste. De gelde mogte tot geen andere eindens diene dan per hooft van de
inwoonders, inboorlinge zijnde, te bedeele; dus ieder ingeboore ziel, ook inwoonende
zijnde, trok jaarlijks eve veel. De behoefte betaalde het weide van hun koeyje daar
meede in verrhekening. Deze wet wierd door de meerderheid goedgekeurt dat is den
voornaamste inhoudg.
[blz. 17] Ik en de schoolmeester J. de Vries wierde als administrateure verkoore
en ik ben het gebleve tot mijn vertrek naar Middelburg. Ik deed mijn rhekening en
verantwoording voor de inwoonders en Dirk van Dijk wierd in mijn plaats verkoore
die ik het goede slot van de rhekening betaalde zijnde ruim ƒ70, -. Een arme vrouw
met name Maria Soeters ging zweekelijks rond bij de meer vermoogende chatolijke
tot haar onderhoud want den armmeester Mels Bos kon haar niet geheel onderhoude
volgens zijn zegge. Zij was onder den berg van den amptman zijnde op het publieke
pad juist toen een bos met paardeboome uit den berg viel op haar lichaam neder
kwam, waardoor zij beide haar beene zoo markelijk ad bezeert dat ze op een stoel
moest worde thuis gebragt. Nu kon die vrouw haar gewoone rente niet meer ophaale,
verzogt zulks aan Dirk van Dijk het voor haar te gaan doen. Hij kwam eerst bij mijn
om het gewoone penningstje, maar ik weigerde zulks om rhede zij nu bezondert
aanspraak ad door dat ongeluk geheel van den arme onderhoude te worde, en dus
dat Mels Bos nu geheel voor haar moest zorg drage. Dirk van Dijk zeide: Mels Bos
zegt zulks niet kan want er niet in cas is. Ik vroeg hem: heb gij zulks ook per
verantwoording gezien. Zijn handwoord was: doet hij ooit wel rhekeninge, wij
chatolijke weete er ten minste niet van. Waar op ik tegen Dirk van Dijk zeide: zegt
dat ik dubbel wilt geve wanneer [blz. 18] hij mijn per verantwoording bewijst dat
zulks de waarheid is. Mels Bos zegt hij is aan u geen verantwoording schuldig. Wel,
moet het schepsel dan van honger sterve? Neen, zorg daarvoor. Wij moete hem
beklaage dat hij geen verantwoording wil doen en dus het mensch liever van honger
wilt laate omkoome. Maar gaat mede, wij zulle zijn broeder den amptman daar eerst
kennis van geve en zegge dat wij nu genoodzaak worde zijn broeder tot het doen van
rhekening te dwinge. Van Dijk ad geen tijd om mede te gaan. Ik ging en vroeg of ik
hem geen belet aan deed, want ik mijn

8
g

G.E. de Kock.
In margine: ‘N.B. Die inkomste waare te voore ook tegen rhede gebruik, want wierd het dorp
van Rhenooy belast, dan gebruikte men die gelde om dat te betaale, en zoo doende betaalde
den arme zoo veel als den rijke. Ook wierd er aan de schoolmeester van betaald voor vuur
en ligt, tot houde van katekesatie door den domini etc., maar zulks wilde ik niet meer toestaan’.
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heer den amptman noodzakelijk moest spreeke. Ik moest dadelijk binne koome en
verhaalde hem de zaak en kreeg tot antwoord: Ja Melske, Melske, zulks is verkeert.
Nu, Van Vree, laat het aan mijn over, ze zal geen gebrek lijde want is er van de groote
arme niet in cas, dan kan hij uit de diaake cas suppleere. Zorg er maar niet meer voor.
Den zelfde dag des namiddags wierd zij publiek besteld om onderhoude behoorlijk
te worde en toen bleef alles stil.
Daar bestaad een groote of H. Geestarme, afkomstig reest voor de Reformatie,
bestaande in landerijen, die jaarlijks publiek worde verhuurt, maar daar de chatolijke
niet van weete waar die gelde blijve. [blz. 19]
In het jaar 1815 vertrok onse E.W. pastoor J. Bijnens naar Ooerst9, ad verzogt
verplaast te worde wegens de oneenigheede in de gemeente. Zulks was aldus
veroorzaak. Den pastoor ad twee achtereenvolgende jaare in de gemeente rond
geweest tot onderhoud van kerk en pastory, maar ad telkens te weinig op gedaan om
het in stand te houde. Den pastoor liet het kerkbestuur bijeen koome en verhaalde
dat er moest worde voorzien tot het onderhoud van kerk en huis, want dat hij bij
milde gifte uit de gemeente met het plaasegeld niet genoegzaam kon laate erstelle
dat hoog nodig was, en dat hij ondervond dat die geene die geve konne het minste
gave en het dus onrheedelijk is de last aan de middelstand te laate blijve, en verzogt
dus een zeker onderhoud voor het kerk en huis opdat er niet meer zoude gebeeldelt
moete worde.
Ik deed dadelijk een voorstel, hetwelk algemeen wierd aangenoome, zeggende
hun; wij kunnen zulk met het vermeerdere van het plaasegeld vinde, want ik vond
het verschil van vijf stuivers te weinig, dat de eerste met de laaste plaas verschilde.
De eerste plaase betaalde vijftien stuivers en de laaste tien stuivers per jaar; en stelde
voor de eerste plaase op 30 stuivers per jaar te brenge en ieder rij op twee stuivers
afgaande te vermindere tot de tien stuivers. Zulks wierd besloote en aan de gemeente
ter [blz. 20] kennis gebragt. Ieder kon zijn plaas behoude vermist de verhooging te
betaale. En zulks baarde in de gemeente een groote twist. De welhebbende boere
begreepe dat zij onregt wierde aangedaan, want zij adde die plaase gekogt op die
voorwaarde van daar jaarlijks niet meerder voor te betaale, en waare er dus tege. Den
pastoor met kerkmeesters bleve volhoude en de plaase wierde op dien voet verhuurt.
Eenige bleve volhoude en wilde geen plaase huure en evenwel hun geweze plaase
bezitte. Eenige van die plaase waaren aan handere verhuurt en die wierde van hun
plaase afgestoote als schenders van hunne voorouderlijke eigendomme, en daardoor
was pastoor en kerkmeesters genoodzaak hun wegens stoornis van den openbaare
dienst te beklaage. Zij wierde genoodzaak zich stil te houde en die mensche gerust
te laate zitte zonder meer gebruik van hun verlaate plaase te moge neeme, maar
andere openstaande te huure of op de vrijplaase te gaan zitte. Ik wierd den man daar
zij alles op wilde verhaale en kon met hun in geregt koome, maar was natuurlijk
wijzer. Zij konde niet lijde dat een Zeeuwsche hond hun de wet kwam voorschrijve.
Bij het vertrekken van den pastoor bedankte ik als kerkmeester, maar wilde zulks

9

Oerle bij Veldhoven in Noord-Brabant.
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niet [blz. 21] aanneeme, want hij geen pastoor meer was, en de kerkmeesters verzogte
ik zoude aanblijve tot dat de nieuwe pastoor in bediening zoude zijn.
Wij kregen al spoedig een nieuwe herder, volgens schrijve van zijn H. Ew. den
amplissimus, den wel Eerw. en zeer geleerde Heer De Groot, pastoor tot Renswoude.
Dien Ew. Heer kwam te voet vandaar met een oude gepensionneerde militair en zij
waare beide alles bealfve nugter. De lange reis, de vermoeidheid ad hun onderweege
doen ruste en adde een borrel gedronken, die hun bevangen ad, maar principaal zijn
Ew. den pastoor.
Ik deed persoonelijk de deur ope en zijn Ew. zeide mijn: hier is u nieuwe pastoor.
Kent u mijn niet meer, ik ben die heer, die met u naar Gorinchem zijn gereede toen
ik bij pastoor Helsen logeerde in de vacantie, De Groot, en deze is een vriend die uit
genegenheid mijn vergezeld, een oud brave chatolijke militair.
Ik zeide: Heere, kom binnen, maar ik was onthutseld. De schrik van in zoo een
staat den nieuwe pastoor te ontvange was op mijn hart geslaage.
Dadelijk liet ik het al de kerkmeesters weete, die ook al spoedig bij mijn waare.
Ik liet dadelijk een maaltijd klaar maake en liet den oude militair in de keuke gaan
met last aan Wouter van hem alles te geve dat hij verkieze zou, en hem te ondervraage
hoe het den pastoor in het Veen gemaak ad, dat de prochianen zekerlijk nu wel blijde
zulle zijn dat hun pastoor verplaast is. Houd u of wij rees alles weete, dan zal die
praatebol alles juist met smaak wel vertellen, hetgeene ook aan de verwachtingen
beantwoorde want zijn tong was los wegens de geproefde spraakwater.
[blz. 22] Zijn E.W. den zeer geleerde Heer kon zijn eige leed niet zwijge en bekende
openhartig, dat het wel een enkele keer meer op zoo een wijs was voorgevalle. Wij
kerkmeesters waare huiverig hem als zoodanig te erkenne en convoyeerde de
voornaamste prochiaane des andere daags in de herberg bij L. Verkolf om over het
aanneeme van de nieuw pastoor te beraadslaage. Wij waare huiverig om hem niet
aan te neeme uit vrees dat zijn H.E.W. den amplissimus ons geen andere zoude wille
zende en ons met Gellecum vereenige. Zijn E.W. kon niet gaan naar Rumpt, zoo
beefde hij of moest eerst een borrel hebbe. Dat was zijn E.W. gewoonte, als hij
uitging, voor de kwade lugt en dampe.
Na lange delibiratien voor en tegen nam de gemeente genoege zoo als wij
kerkmeesters het goedvonde. Wij naame zijn E.W. aan op deze volgende voorwaarde,
zijn E.W. nam ook volkoome genoege daarin.
Ten eerste zijn E.W. deed nu en voor altoos afstand van de pastory zoodra wij zijn
E.W. beschonke zaage of zijn plich als pastoor daardoor niet kon vervulle.
Zijn E.W. zoude in deze of voortaan nooit meer de betoverde beleze nog in de
stalle het vee beleze, want zulks ad hij te Renswou uit nood om middel van bestaan
te vinden maar gedaan. Zijn E.W. zoude in huis geen genever gebruike of zou half
met water zijn gemengdh.

h

In margine: ‘Pastoor Geezing van Gellecum zeide mijn onder de roos [letterlijke vertaling
van sub rosa: in vertrouwen]: neemt hem niet aan want ik en u alle zulle er moeite mede
hebbe. Den amplissimus is met hem verleege, hij ad zijn brievier vergeete’.
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[blz. 23] Den derde dag vertrok den pastoor met drie waagens om zijn goed te haale,
daar een kerkmeester mede ree om acht op zijn persoon te slaan.
Dien zelfde morge vertrok ik met de andere kerkmeester van Rhenooy, H.K. van
Gameren, naar zijn H.E.W. den amplissimus te Maarse om kennis van het voorgevalle
te geve, en was het mogelijk ons van dien pastoor te ontslaan. Maar alle onse poginge
waare vrugteloos. Een zaak wierd mijn toevertrouw: een gesloote brief moest ik
bewaaren en zoodraa ik dacht den pastoor is dronke, dan moest ik hem dien brief
overhandige met geheimhouding; en wanneer zijn E.W. weder dronke naar dien tijd
mogt bevonde worde, dan ad ik slegts maar een brief aan zijn E.W. te schrijve, dan
zou zijn H.E.W. hem den pastori uit koome zette en een waardiger pastoor mede
brenge.
Wij ginge ongetroost weg en rheede des andere daags naar huis want wij verwachte
dien avond nog den pastoor met zijn huishoude.
Wij zate in de pastory bij een goed vuur en wij hoorde in de verte de zweepe
klappe, toen dachte wij zij koome nabij, en gingen in de voordeur staan. Maar wij
ontdekte maar twee wagens die ard rheede en dachte; zij zijn het niet. Maar ja wel,
Dirk van Dijk met zijn waage en de knegt van Verhaak, Willem van Akkooy, was
zijn waage naar huis brenge en kwam in persoon bij ons. Daar begonne zij te verhaale
hoe den pastoor gulzigweg onderweege dubbel zijn portie van de [blz. 24] gedronke
borrels ad door zijn keelgat gejaag, zoodat hij rees naar de derde kapel10 niet meer
op den rijbank kon zitte. Hij zat op de waage van Dirk van Dijk en zeide: gij zijt een
braaf man, gij weet wat een fatsoenlijk man toekomt, maar die Van Vree bevald mijn
niet, hij drink nooit geen genever en zijn collega, dien oude veerman ook niet, dus
dat kunne nooit mijn manne van verkeer zijn. Zijn E.W. moets plad op zijn broek
binnen de waage zitte uit vrees hij anders buite de waage zou getuimel hebben. Toen
zij tot Kuilenburg aan het veer kwame lag zijn E.W. rees in het strooi. Den veerman
Hottermans zeide: Van Dijk, wat heef u op u waage in het strooi legge? Ziet maar
eens goed, zeide Van Dijk. Wel, dat is een zwijn, het is den pastoor van Renswou.
Verzuip hem in de Lek, hij is niet meer waard, ik ken hem maar al te goed. En is
dien u pastoor geworde? Hoe is zulks mogelijk. Laat hem daar en rijd alsdan naar
huis, want gij kunt er niets dan verdriet van hebbe. Zij rheede door tot Renswou
zonder kapelletjes meer aan te doen. Den pastoor met zijn meid adde s'nagt alles
ingepak, want om 4 uure zoude de waagens voorkoome. Zij logeerden in het Bie
logement en hoorde dien avond zoo veel, dat zij resolveerde zijn E.W. aldaar te laate
blijve, en rheede alle weg voorbij den pastori. Zij wierde naar geroepe van tog terug
te keere, maar de zweep antwoorde voorwaarsi.
[blz. 25] Den pastoor De Groot liet zich altoen dadelijk naar Maarse brenge bij
zijn H.E.W. den amplissimus, die verwondert was zulks te zien, omdat zijn H.

10 Kroeg.
i In margine: ‘Dirk van Dijk als koetsier in Middelburg en Vlissinge in zijn jeug gewoont
hebbende ad om de Zeeuwsche koors niet te krijge aldaar ook smakelijk genever leere drinke’.
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E.W. met ons daags te voore was overeengekoome, en zeide tegen pastoor De Groot:
Gij hebt u zekerlijk weder dronke gedronke en dan adde zij regt u daar te laate. Morge
zal ik de rheede wel weete. Komt alsdan hier, dan weet ik wat te doen.
Inthussche ad een expresse van ons per missive zijn H.E.W. van het voorgevalle
onderricht en den pastoor De Groot wierd geschorst in zijn functien. Zijn pastory
was inthussche rees van een andere heer voorzien, en zijn E.W. moest rondzwermen
zonder geld en dus nugter weg, kreeg een kappellaanie in een ander missie. Onse
expresse bracht een brief van zijn H.E.W. mede die gansch niet aangenaam was,
waarop wij weder dadelijk antwoorde.
Dat het stof niet van de voete zoude hoeve geschud te worde als wij van zijn
H.E.W. een zendeling adde moge ontvange, die maar eenigzins aannemelijk was, en
dat wij zijn E.W. adde aangenoome, maar dat zijn E.W. vrijwillig afstand van ad
gedaan wegens zijn overtreding in de sterke drank, maar dat wij zeer ootmoedig
verzogte een ander pastoor van zijn H.E.W. etc. Het duurde wel wat lang eer wij een
ander kreege. Maar wij kreege ook een uitstek en wierde dus dubbel schadeloos
gesteld, want zijn H.E.W. was overtuig dat wij naar plich adde gehandel. Want wij
adde zijn H.E.W. ook geschreve, dat wij er geen schuld aan hadde, maar dat onse
voerliede het niet op hun geweete dorsten te neeme van 600 ziele aan de prooi van
Satan over te levere. Het dug hun beeter zonder pastoor te weeze [blz. 26] en een
dronkaart in schande te laate dan zulke groote ergenis aan onse protestandische
broeders te geve, temeer daar wij van de abdij nooit geen dronkaars adde ontvange
of die schandaale adde gegeve. Wij waare met onse nieuwe pastoor niet lang verheugd,
want door de aanhoudende reegens, die wij in 1816 adde, waardoor ons land geheel
onder water regende, zoo adde veele mensche dagelijks in het nat gewerk om nog
wat gras voor hun beeste te bekoome om ze in het leve te houde, waaruit spoedig
een aansteekende ziekte op volgende was, zoodat Rhenooy alleen in twee jaare tijds
1816 en 1817 21 ziele verloor en de andere dorpe naar advenant. Dus bleve van 220
ziele dat Rhenooy telde 200 over, omdat er een bij geboore was, dus wierde wij
getiend, en onse E.W. pastoor Allard was mede het offer van het volbrenge zijner
plich. Zijn E.W. overleed in 1817 toen de ziekte geen voorgang meer ad. Mijn dochter
Eva en naardien mijn vrouw hebben beide ten volle bedient geweest ook van de
ziekte.
In dien thusschentijd dat wij zonder pastoor waare viele die van Rumpt ons af en
ginge een plan formeere om zelfs een pastoor te bekoome. Zij adde reest de fonse
bijeen, maar nog geen huis of kerk. Zijn H.E.W. zond ons als pastoor den E.W. Heer
C. Kuppens, die veele famielje in Rumpt ad; en zijn broeder P.J. Kuppens de
voornaamste aldaar was die het werk ad begonne en ook zoude hebbe ten einde
gebragt, maar het door de benoeming van zijn E.W. broeder de stand [blz. 27] van
pastoor en kerk te Rumpt in de steek [liet] zitte, en daar kwam toen niets meer van.
Zijn E.W. pastoor C. Kuppens wierd naderhand gedwarsboomt door Jan. H. Tukker
van Gellecum, want die van Rumpt kwame veel meer dan in voorige jaare naar de
kerk te Rhenooy, en daar het voetpad van Rumpt langs Tukker zijn
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bouwland lag, zoo wierd veel van zijn aldaar opstaande winterkoorn vertrap. Hij
begon met een diepe sloot te graave aan het einde van die akkers en dus den overgang
geheel te belette. Zulks deede het kerkvolk naar Rhenooy merkelijk verminderen en
verwekte moejelijkheede en klagte. Maar Jan Tukker wist het door vriende zoo ver
te brenge dat de gemeente van Rumpt verplich wierd met hem in schikking te koome.
Daar wierd altoen een pad van zijn land afgegraave, het welke jaarlijk door de
gemeente van Deil moest worde gezant. Men graafde de kempjes alstoen ook af,
maar die schikking ad eerst plaas toen de E.W. heer M. van Leek pastoor van Rhenooy
was.
Die zelfde Jan Henderikse Tukker was waarlijk in alle deele op zijn voordeel
bedacht. Het was tot Gellecum in gebruik om tot Bommel den tiend te pachte ten
voordeele van het dorp Gellecum. Jan Tukker ad dezelfve gepagt en men vermeende
dat hij zulks voor het dorp van Gellecum ad gedaan, gelijk jaarlijks plaas ad. Maar
hij verklaarde dezelfve voor eige rhekening te hebbe gedaan en ad hem dus goedkoop.
Daar viel [blz. 28] gemor over vergezeld van drie gementen, maar niemand dost iest
kwaads tegen hem te onderneeme. Zijn zwager tot Ackooy, W.J. de Bruin, ad aldaar
mede de tient gekogt, en daar was nooit geen tiend van aardappelen gevordert
geworde. Dus was er bij den verkoop ook niet eens om gedagt. Maar hij heeft de
bouwlieden aldaar genoodzaak wegens de aardappeltiend te akkordeeren met zijn11.
Mijn arrebeider Wouter Thomassen van Stappershoef plagt altijd een haantje in het
vegte te zijn. Jan H. Tukker ad zijn knegts opgemaak om al het volk te Rhenooy met
de kermis de herberg te doen ruime. Wouter, die met zijn koektent daar voorstond,
zag dat al het volk de herberg verlaate en ging er toen in en vroeg: Wat is hier te
doen. Het staat u niet mooy die mensche weg te jaage. Jaag mijn weg als je durf.
Dadelijk wierde ze handgemeen en Wouter ad al spoedig den oudste knegt onderlegge,
en lag met zijn hand om Wouter zijn hals. Den andere knegt kwam zijn maat ter hulp
en deet niet anders dan met de punt van zijn mes Wouter over zijn rug door de
kleedere snijde, zoo dat Wouter 72 sneede in zijn hemd ad en 4 die door het vlees
waare gegaan. Maar de hand van zijn kameraad was bijkans alf doorgesneede, [blz.
29] die twee maande lang met die hant gespalk heef moet loope eer hij was geneeze.
Wouter heeft naar dien tijd niet meer durfve vegte maar ging altijd eene.
De politie wierd ook strenger. Kardoes, ook een vegtersbaas, ad eerst drie maande
gevannis ondergaan en ten tweede maale een volle jaar moete zitte bromme en vogt
naardien ook niet meer.

11

Niet ingevuld.
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116, 117, 124
Swift, J. 98
Sylvius, Sir Gabriel († 1697) 124
Temple, Diana (1665-1679), Temple's daughter 101, 110
Temple, Lady Dorothy (1627-1695), Temple's wife 100, 101, 106
Temple, Sir William (c. 1555-1627), Temple's grandfather 101
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Temple, Sir William (1628-1699), English ambassador and privy councillor
passim
Valckenier, Gilles (1623-1680), burgomaster of Amsterdam 115
William III (1650-1702), Prince of Orange passim
Witt, Johan de (1625-1672), Grand Pensionary of Holland 100, 103
Zell (Celle), George William of Brunswick-Lüneburg, Duke of (1624-1705)
126

4 Anglo-Dutch relations (1728-1732). The Chesterfield-Waldegrave
correspondence
Aix, D' 144
Anna, Peter the Great's daughter 138
Antonio Farnese, Duke of Parma 154
Augustus II, King of Saxen-Poland 139
Bavaria, Elector of 151
Bene, De 150
Bournonville, Joseph Michel, Duke of 137
Cadogan, William, Earl of 153
Carlos, Don 146, 152, 154
Castellar 146, 147, 148, 150, 151
Charles VI, Holy Roman Emperor 137, 138, 139, 142, 149, 151, 154, 155
Chesterfield, Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of passim
Colman, Francis 152
Dayrolle, James 142, 150
Dayrolle, Solomon 142
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Dayrolle, son of James 144
Dehn, Count 145
Dorothea, Duchess of Parma 154
Elizabeth Farnese, Queen of Spain 140, 146, 153
Essex, Earl of 132
Eugene, Prince of Savoy 140, 144
Fénelon, Gabriel-Jacques de Salignac, Marquis de la Mothe- 145, 148, 149,
151, 154, 155
Finch, William 149, 150
Fleury, Hercule, Cardinal de 137, 138, 150, 152
Fonseca, Baron Marc de 145
Francis III of Lorraine, Duke 150
Frederick, Prince of Prussia 148
Frederick, Prince of Wales 143
Frederick IV, King of Denmark 138
Frederick William I, King of Prussia 138, 139, 140, 148
Gansinot, Jacob Anton van 141
Gee, Captain 145
George I, King of Great Britain and Ireland 137
George II, Elector of Hanover 138
George II, King of Great Britain and Ireland 136, 143, 144, 145, 149, 150, 151
Glenorchy, John Campbell, Lord 137
Goslinga, Sicco van 137, 146, 147, 153
Hamel Bruyninx, Jacob Jan 140, 142, 143
Hammond 147
Harrington, William Stanhope, Earl of 146
Hoey, Abraham van 148
Hogerheyde, Van 139
Holstein-Gottorp, Charles Frederick, Duke of 138
Holzendorf, Charles 146
Hop, Cornelis 137, 139, 146
Hotham, Sir Charles 145
Hurgronje, Steven 137, 147, 148
James III 152
Karl Philipp, Elector Palatine 138, 140
Keene, Sir Benjamin 153, 154
Keppel, Arnold Joost van 152
Kinnoull, Earl of 132
Kinsky, Count Philip 140, 142
Louis XV, King of France 152
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Maria Theresa 151
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de 135
Nassau-Siegen, William Hyacinth, Prince Regent of 136, 137, 139
Newcastle, Duke of 136, 148
Paz, Juan-Bautista, Marquis of La 144
Pennington 145
Peter the Great, Tsar of Russia 138
Philips V, King of Spain 153
Plettenburg, Count 141
Poyntz, Stephen 146
Renard 142
Richelieu, Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis, Duke de 154, 157
Robinson, Thomas 132, 149, 150
Rottembourg, Konrad Alexander, Count of 154
Schaub, Sir Luke 147
Sinzendorff, Count Franz Wenzel 141, 142, 144, 145
Sinzendorff, Count Philip Louis 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 154,
155, 157
Slingelandt, Simon van 133, 140, 141, 148, 150
Stainville 150
Stanhope, Charles 144
Stanhope, William 146
Stanyan, Abraham 132
Sunderland, Charles Spencer, third Earl of 137
Sunderland, Lady 137
Sutton, Judith 137
Sutton, Richard 132, 137, 143
Sutton, Sir Robert 137
Tilson, George 149
Townsend, Charles, Viscount 133, 136, 142, 144, 146
Victor Amadeus II, King of Sardinia 144, 156
Waldegrave, James, Lord passim
Walpole, Horatio 136, 145, 146
Whitworth, Charles 153
Wych, Sir Cyril 139
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5 Kroniek uit de Lingestreek (1800-1820)
Aalst, Henricus van, te Rhenoy 172
Acquoy 166, 168, 169, 172, 173, 176, 177
Akkooy, Willem van, knecht 181
Allart, Joannes, pastoor te Rhenoy (1816-1819) 182
Antwerpen 171
Apeldoorn 170
Arnhem 164
Asperen 166
Baesten, J. 168
Beesd 177
Berendtzen, Henricus 164
Betuwe 174
Bommel 183
Bos, Dirk, ambtman van Beesd en Rhenoy 176
Bos, Mels, armmeester te Rhenoy 176, 178
Brancadoro, Cesare 164
Briels, Pieternella Cornelia 169
Bruin, Anthonius de 172
Bruin, Jacobus de, te Rhenoy 172
Bruin, Willem J. de, bouwman te Acquoy 172, 177, 183
Brussel 163
Bijnens, Joseph, norbertijn, pastoor te Rhenoy (1808-1816) 167, 174, 175, 179
Culemborg 164
Culemborg, veer bij 181
Dam, Van, student 174, 175
Deil 177
Deil, rechtbank te 172
Dowaai 164, 165
Dijk, Dirk van, landbouwer, kerkmeester te Gellicum 171, 172, 173, 177, 178,
181
Elsen, Henricus, pastoor te Gellicum (1803-1810) 171, 174, 175, 180
Engelen, Joannes van 164, 167, 168, 171
Gameren, Angeniet van, verdronken 1809 176
Gameren, Hendrik Krijne van, kerkmeester te Rhenoy 176, 181
Geesing, Anton, pastoor van Gellicum (1810-1816) 180
Gellicum passim
Gestel, Andreas van, norbertijn, pastoor te Rhenoy (1799-1808) 168, 171, 172,
173, 175
Gorinchem 176, 180
Groot, Adrianus de, pastoor te Renswoude 167, 180, 181, 182
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Haarlem 170
Heerenberg, 's- 166
Hofman, J.H. 170
Hooft, Hendrik 't 171
Hottermans, veerman te Culemborg 181
Hulscher, Ten 164, 165
Jansenius, Cornelis 169
Jong, Dirk de, boterinmaker te Rhenoy 171, 173
Jong, Dirkje de, gehuwd met Dirk van Dijk 173
Jong, Jan de, te Rhenoy, verdronken 1809 176
Jong, Willem de, te Rhenoy, verdronken 1809 176
Kampen, Jan van 175
Kardoes, te Rhenoy 183
Kock, G.E. de 178
Kolf, Van der 175
Kuppens, Christiaan, pastoor te Rhenoy (1819-1824) 182
Kuppens, P.J., te Rumpt 182
Leek, Martinus Paulus van, pastoor te Rhenoy (1824-1831) 183
Leemkolk, C. van de 169, 170
Leerdam 166, 176
Lek, De, rivier 181
Leuven 165
Linge, De, rivier 174, 176
Maarssen 171, 181
Mariënweerd 166, 177
Middelburg 169, 171, 178
Mol 171
Nooy, Gerrit van 166
Oerle 179
Oploo, Franciscus Jacobus van, norbertijn, pastoor te Beesd 168, 173
Os, Joannes van, te Middelburg 169, 171, 173
Postel, norbertijnerabdij te 167, 171, 173
Renswoude, pastoor te 167, 180, 181
Rhenoy passim
Rome 163, 165
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Roode, Griet van 175
Roode, Thomas van, te Gellicum 172, 174
Rumpt 166, 168, 173, 180, 182, 183
Ruyter, familie De 166
Rijsenberg 170
Sage ten Broek, Joachim George le 166
Soeters, Maria, te Rhenoy 178
Son, Pieter Nicolaas van 171
Speyart van Woerden, barones 166
Speyart van Woerden, F.J. A baron 169, 170, 179
Stappershoef, Handerijn van 175
Stappershoef, Lidia van 175
Stappershoef, Wouter Thomassen van, knecht van Johannes van Vree 174, 180,
183
Steeg, Grote 177
Steeg, Kleine 177
Steenhardt-barones Speyart van Woerden, P.J. van 170
Tengnagell, Adriana 171
Tiel 164
Tukker, Aart, te Gellicum 172
Tukker, Jan Hendrikse, landbouwer, kerkmeester te Gellicum 171, 172, 182,
183
Utrecht 163, 164, 170
Utrecht, kapelaan te 171
Veldhoven 179
Verhaak, (Gijsbertus, kerkmeester te Rhenoy) 181
Verkolf, L. (?), herbergier te Rhenoy 180
Verkolf, Peter 174
Versteegen, P.J., ambtman van Beesd en Rhenoy 177
Vree, Eva van, dochter van Johannes Josephus 182
Vree, Franciscus Jacobus van 169
Vree, Franciscus Jacobus van, zoon van Johannes Josephus 170, 173
Vree, Johannes Josephus van passim
Vree sr., Johannes Josephus van 169
Vries, J. de, schoolmeester te Rhenoy 178
Warmond 166
Willem I, koning 167, 175
Wijck, Gerarda van, schoonzuster van J.J. van Vree 175
Wijck, Maria Catharina van 169, 175, 182
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