
AB R. AH A M K EM. P·S 

Û"Pen der Voorluchtige Heeren "Pan 

.ARKE L~ 
Ende_ Jaar-Befchrijving der Stad 

GORINCHEM, 
HeerlijkJ?eyd, ende La,ide van Ar~/, ondèrdef . 

felfi Heeren, oolonderde qrnen "Pan Hol-
"land,_ -tqt _den Jare 1.500.. · 

Daar by gevoegd· uyt verfcheyden Brieven· en Schri.fi:en.,, 
de Vryheden, Keuren, Hant-vef1:en, Gewoonten , 

. Herkomen ende Ge,vijfdens. 
MITSGADERS~ 

De Regeerders der fel ver Stede ende Lande, tot den Jare 1558. toe : Met 
noch een By-voegfel getrokken uyt de Aanteykeninge der voorfz. Stede, 

nopende derfelver Regeerders van de voorf:z. Jare 1558. 
tot defen jegenwoordigen Jare 16SS. toe. 

I ~ K • M p •. ~ .,,--g1g111111 door fijn S0011.J N R. 

ToT GORINCHEM, 

Voor-- PA u Lus V1 N K, Boek-verkooper, I ~ ;6•. 
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TOE-EYGENING 
Acn de...,· 

Ed: Heeren, :BorgermeerflerI ende 'R~~eerders der 
Stadtqori11cbemende Landel1an Ark(_!~ · 

~~~~- ~yn Heeren, alfoo mijnenVa
der zal: dbraham 1(ernp , met 

- . innerlijke_; -ernft heeft ge
tracht by een te rapen den_, 
oirfpronk der Ed: Heeren_, 

van Arkel, hare ·Regeringe, handel, ende 
andere treffelijke daden by de félve ge
pleegd; Ook hoedanigh de felve Heeren 
hare Heerfchappye hebben vergroot,met 
wetten ende vryheden verfien, aie eenig
fints in tij-den ende wijlen openingh der 
regeringe derfclver Stadt Gorinchem ~o
de Lande v~n Arkelfoude konnen doen ; 
ook de Vryheden, Keuren , Hant-vefl:en, 
Gewoonten, Herkomen ende Gewîjfden, -
foo t~n deele...., onder de voórfz. Heeren_, 
verleend, gedaan ende gevallen, als mede 
na dat de voorfz. Heerlijkheyd is g~ko-

:t1- 2 · men 
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men aan het Graaff chap v.an Hollarid,ofce 
der felver Graven t<;>t d~en jare 1 5oo toe. 
Soo is 't dat ik niet heb_ konnen na laten_, 
U Ed:defe.Befchrijvingetoe te eygeneJL, 
verhopende dat U Ed: daàr1g9ede verge
noeginge in nemen_, , ende def e:Befchrij- . 
vinge in dank aanveerden fult, ·en U Ed: : 
f ullen gelieven n1y te verfchoonen, dat ik . 
geen wijder beleefcheyditft fchrijven de-· . 
fer toe-eygenen betoone....,, alfoo de rede-· 
nen U Ed: ·ooren (als zijnde begeerig om
me de Bef chrijyingh felfs te lefen)mochte. 
vervelen..,, blijvende,_, · 

U Ed: Achtbare ende Voorfienigc Heercn.., 

V- Ed: · 

Dienilwilligc ende onderdanige Dicnaat 
. .. 

HEN-RIK KEMP. 
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~anfpraal,/tttn qorinchem-, , 
Over het uytgev.en van de Befchrijving' varL 

· G 0 - R 1- N ,c H E M 
En:'t Land van... 

A R-K E - L. 
. Ddor ·wijleo 

A 8 RA HAM K E M-P • 

Yn.focte.Woon~, Lua-priëel.vanmijngedagte, 
• Met groen Tap1Jtr, en S1r~oom'. ,.. cn°plantingh om-· 

gefnoerd .," · · · 
Die met u fchoonheyd, .met u Logt mijn hcrtontvoer-d, 
Tocnoèh toe wifl ik.niet de.glimp van u geflachte. . _ 

.• . 

Nu hoor ik ,bald'ren vart de Itra& uw' r Grooce:..varen,. 
Daar Dujdland,Fra~krijk,en-dé-Tur.k voor heeft gebeevd; 
Van hare Manhaft, die haar bloed'ge Ladders geevd · 
Tot Wapen-fchild. Spreek,borger,noitmeer van de baré. 

'K verlangde dik de ,vieg te zien van uw' geboorte, 
Want al uw' rimp'lenenuw' fronfen tuigden my 
Een oude herkomll, en een ,vijde Heerfdiappy, . · 
D~c nevens Holland heefi: gebotkanfl met haar poóne, * 

En Schaly-torens, eeru,v' vdlirigh uw' omringde , 
En W olfrens fleenen uwe Gorrekens verzag 
Met Borger-regt; verdweenen is al mijn geklag 
En al mijn zugt; die na dijn eeuw en opkomfl: dingde. 

Ik 
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Ik Jees' hierv2n uw'Burgtcn, TorensenKatleelen, 
Die g'eertijds met al-oude luitl:er Kaizerlijk 
Vertoonde, nu uit puin, en gruis, en flof, enflijk, 
Weer opgehaald, uit fl:raten-naam, en fleene-keelen. 
. -- .. ' . ~ ~ ~-

Soo waard gy, maar gy zijt noch nergens na de minfl:e, 
Uw~ toorens en u,v' fl:een-,verk heeft de tijd gcOegc, 
Of't ongelijk destijds; uw' Adel is noch hegt, 
:U\v' groen gezoomde kreits bied Holland noch de winfte. 

Uwi. vryheids brieven; en uwi. regten zijn in leven, 
Die, fchoon gevefeld en geraveld, nu in Druk, 
Mijn foete Woon8:ê, my ,veer baren nieuw geluk, 
Sy zijn van Graven, VorA:en" Hertogen gegeven•. · 

Beleevde KÈ MP, ontbrak'e~noch iets aan mijn lievde, 
Gy vuld het, kond ik u doen leven uit u,v' as , · 
Gy zaagd mijn dankbaarheid; ai! Gorkum, 'fpóeid u ras, . 
En fmecd een Beeld voor hem, wiens penu, my geriefde. 

Ex litteris immortalit111. 
1. M. 

Op 
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OP 

ABRAHAM KEMPS 
Defti~ Bcfchrijving• van 

A R K E L 
En 

GOR RE CHE M. 

IlIet.Ar~l., Stam cnTroon,hieropgaan,{4ancn vallé, 
EnGorr',bem,Arkcls ~,J, in wieg en jeugd en wallé. 
EéStam wiensAdel-tronk..d'aal-oudheyd gafen .làg, 

Maar in een Ecu,v"volt,viA:s en le'cg vanSchrijvcrs,.lag 
Onkundig en verf moord, tot dat, en beter tijden · 
En penn',de'en fieneen Boom wiensHeerlijkheyt benijden 

·D,ondeugd , maar die de deugd foo vocde, dat haar lof, 
En Ed'le Prugten-Rey" hefcaauwdé lánd en ho& •(heldé 

Een Troon, be,vrogt door 't f waard en deugd van foo veel 
Uyt Arkels flam, die Prins en Porfl, ja K9,ar !lelden 

In top van Staat en Roem; omringd ja dik bekleed · 
Met MJter, Stafen Kroon: wiens Magt en Luyfler, deed 

Sig in E•roop' ontfien, ,viens Paarlen Starren fchcnen 
Door 't aangefpatte bloed der Barb•re Zara,eneL. . 

Totdatdeei'flamenboom metd'Adcld'ondcugddroeg; . 
•EndatdeerTroon metd'Eer, in hoogmoed overwoeo-. 

Dat Nab,rs bicze nijd, en 'c bloedig Broeáer-twiflen, 
Dien Troonont0_oopté,cn dienb?om haat_Tal~nfpliA:en: 

Of dat het wankkel-rad van d aardfe Eer en Magt 
. Sig wende, fliltlaansmocy" cn'tonderflboven bragt. 

)1. )1. Doe• 
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Doe daalden Arkels Troon,en~ielhaar Kroon aan Rukken, 
Doe fag men Arkels·stam ontwortel én en' .rukken 

Van een, en uyt haar grond , dat fcaars een fri j l en planc 
Van Arkel overbleefin '.c -eA. rkel-Dorp en Lant ; 

T,vas.doen datd'E.delmoe,d en naauw· benarde ~ragten 
1n wanhoop teelden, en voor 't laadl te voorfchi j n bragten 

In't Arkel-landeenB,wgt,uyt '-tAr-kel-Dorp een Stad, 
Die Arkels naam in Poort, en Straat, en Wstpen had. 

Doe ,va.s'c dat Gorrech~, haar Wieg en Jeugd eedl_raaptc 
Uyt Gorr'k.fnt vif-gchugt, en gr-etig t'famen fchraapte, · 
· De fplincers van dèn 'troon, en {hikken, ja hetgruys. 

Vao d' a(gevalle Kroon, en het verbrU feld huys. 
En rees in kort d_us hoogh in muy..reri, magt en luyller, 
Dat nu.haar Moede, felf, fchuy ld in haar fohauw en duyfler. 

Nu praald ~n pronkt de~s Lau»,'r,die uyt fo fèhoone Lbm" 
Ja helden-bloedeng(aff, fproot, wiefch en voedfel nam. 

Dees' Ph~njx, welkers Nefi:.de.blaak-zon deed ontbranden 
Van nijd en t\vHl, wiens vlees ~n hayrge ingew~nden... 

Dooreygen "hayloos_vyerverteerd ,,vierd, uyt haar as 
Herboren, leeft en fweeft nu fchoonder aHfe .was ; 

Als ,t eenig Hooft en pronk van Arkels Heerlijkyen 
Aan M4ab,Waal, Lelenling';diensfchatten daag'lijks glyen 

Met Arkels Regt en Naam j~ Letter in h~ar.fchoot-
, En maken eArk.!ls-f<iná, met laan en lolfen. groo~, 
Dat nummer buyten-nijd haar groodhcyd meer vcn1:1ind're, 
Noch binQen-twHl oftrots haar wa[dom oyt verhü:~d' re> 

Maar dat haar Borger-hayl, en Vader-Heerfchappy, 
Op-deugd en regt gegron~ Aal-oud, ja E.e~wig zy. 

_T4ndu11fofur;u/Hs 11rbor. 
H.A. 
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Op J. l(.emps 73efchrijvinge 'l1an 

. G O R -1 N C· H E M 
EN 

L A N D E van A R K E L . 
KEMP! gy zijnde dood! u romp en galm geeft IuiA:er 

• Om hooren waarheyds klank van .irl<!ls, Go
rinchem, bcnnv, 

Den Oorfpronk._, Wetl en Recht dooronvedlant cedl duiA:cr, 
Maar redelik verfbad hier door begrijpen fou,v, 
'TGebom' en d11den van het eAr~/s bloed gebleken , 
Hun HannejJ, 'Borgers-recbt,'C\velk waarheyds luiiler geeft 
U doodc galm van d' oud' gcheugenitfen fpreken, 
U Wereld is nu d~od, u doode romp die leeft"'. 
Wel KEMP :kempt na u àood,d' aard wereld kan u dekké, 
Maar uwen romp en galm geeft _ons verheugen van 
Dij~ Gem,die_klinkt~n perG:ons flape?_d oog' te ,vekken 
Van tgeen daf1s gefch1ed, en levend bl1Jken kan. 
G h yVoedjler, die nu merkt het Ar'<!ls ,vare hou\Vingh, 
Werkt op dien Grond--veftolkl, of onvedl:1nd vverkt nijd, 
Vernieud uyt Liefä . tot God goe Wetten tot \vaarfchou\ving, 
El'<_m1nfc/Jm,et Kempen hier, doe~ elk ~erbeyáden tijd. 

' Kverb,J dtn tijd . 

• • WEY-
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WEYNIGE- LE.TTEREN; 
Cfer Beren van den Met•arbeyd,ende Lief-hebbende 

Op-fou~r, defes 13_oukj; ende naarfijn dood, door 
Henrik Kemp, fijnen Soon, in't lichtgebracht. 

Y die door haar Edele daden, -
Kloek beleyd, en ,vijfe Raden, 
So voor den Turk als hier te Land, 

Door hare groote flerke hand, 
Verkregen hebben ,veten vryheyd, 
TotdearmeG<Wgjm, blyheyd, 
Voor ,vien fy uytten natten grond, 
Doen maken hebben 'tp,mtigl, R.ond, 
'T gene nudoodijnekrachcen 
Kan Ste' en en Volk'ren verachten, 
Zijn te loven haar wetten me•c 
l)ic hier een Lezer Yind ter Ste'c. 
'K fegh nochdoorgeflorte bloeden 
Van ·d'over Ed: .A1~l1 moeden. 
Dies moet als nu mijn ted·re int-) 
Ook loven, dien, die eedl: begint, 
De pers door hem te doen pedfen 
Om yders oor te vervcrffen, 
'T geen hy gehaalc heefc uytten hoek, 
Geftelt in 't wit gedrukte boek) 
Het ,velk menigh man wou dempen, · 
Dies èenyde, tM.enfch moet Kempen__. 
De Dood en is voor hem geen dood, 
Hy lee& geÏuft in tlfbra/,ams Schoor--. 

. c. r. 'eftJ. I 
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Ter.,. Beren., Yatl.J · 

A B R A H A · M · K E M P, zatr: 
Op het uit-geven van fijn... 

ARKELSE GESCHIEDENISSEN. 

~EMP .diea/,,,,deittdwilteUen,
ia E n op een 'RegijlerJtetlen > 

Sal be11itiden in áen aart, · 
'Datg'een rechten deughd' -aart waart • 

''TQ men op " amft wl letten, · 
'Daar u niC111111ldt ,n lJerjêtten, 

''To op al u Joen·en laat, . 
'R.,em-om '1ond men middel-maat.· 

V?Pen tijd P.,J '!Pel befleden , 
En u »Jowdt-vol vrome reden, 

En upen in Jlijl, en dicht, 
Leeráén deughdigh onderricht. 

'Dat g'in alles 'WtUtrt belez.:n, 
'Blij/ij_ in't geen nu ~mpt gerezen, 

Vyt de ail~ duyjlerheyat, 
'Door u fchrijvens neerjligheydt. 

, '(["cÁrk.!ls 'Bloedt, byna "»ergeten, 
'Doet g'o,~s na de waarheydt ?Peten, 

~ 3 . En 
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En haar-daden, "IPijt "11ernutllrt, 
'Dit_u fchrif~en net --Perk/aart. 

Yd~r tot een '{!eden-Jlempel; 
01n te volgen haer exempel 

Hoe de deugd haar heeft gek;oont, 
En met hoogen Staat beloont. 

Vru u roem· met d'haar fa/ blin1<.._1<!n, 
En door al de "/Pereldt kJ!n"-~n, 

Sonder immer te ."Pergaan · ) 
Sa/ u naam ten toone jlaan • 

Schoon ghy neder zjjt_gefon"-,k.En, . 
In de duyfiere Spelon~n, . · . 

Sal men e--Pen-wel lJerheught ,
Prijfen uwe fchrij--Penr deught. 

Virtus fibi Pretium, 

JOH. KEMP. 
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Op •c tiytgeYën van ~ J~r-Befchrîjving vàn de., 
Aeloudc., HeerctL van.. 

A R K E L 
En de Stadt 

G O R I N · C H 
-

E M~ 
'Door Abraham-, l(emp befchrn,en. 

flJEn GorinchcmfenKEMP gchoudé vooreê wonder" 
Door-'t oude duyfl:er >-dat hy heeft in•c licht ge• 

bracht, · . 
Vcrhaald d'opkomfi:c van het Arkclfe gdlacht , 
Henllrijden, winGcn,cn hoe fy weer quamcn "tonder; 

Met Gorkums oirf~ronk, en dan fpreekt liy in't befond_e.c· , 
Van vryheyd, heerlingh, en voor-rechten van de Gadt, 
Wat ramp en voorfpoet, fy van voor aan heeft gehadt, 
Waar door hy lecfd,hoc,vel fijn romp is wormé plondcr" 

In hoc goet Nederduyts, hoe kort, en ,vel gefeyd~ 
Hy anders daan heeft met fijn woorden uytaeleyd/ 
Is in geen.anders vverk, als in fijn Schrift te Îefen. 
'T is gans onnoodig iet te roemen tot fijn eer, (m·cer,. 
Want prij8: KEMP foo ghy kond, fijn bock, verdiend noch: 
Ook >c gcm fi j R fel ven prijfl, hoeft niet te ftj n geprefen., •. 

1· w.. 

•• 2 0: P'
" 
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O'.P 

A. KEMP S 
Stadt-' 

GORINCHEM 
En... -· . 

Lands van Ar~ls'Befchrij)inge. _ 

111Oevvel Atheenen ,vas verfien, van kloeke tongen, 
Door-voed _met 'c .voegtigh· pit,; ·uyt wij{heyds 

harffen-pan, (fongen 
Hoewel heit Rooms, het Griex, Hebreeus, daar,vcrd ge
Met veel verfcheydcn toon, tot dienA: van meenigh man... 

Had oókd_ees Sc~rijver (KEMP) he~fap eens mogen [uygcn 
(Atheenen) uyt u borfl:, en dat ,t gemalen doek . 

· Medijn'door-fneede wiek u leeringh mocht betuygen, 
Men fou be.vinden dan verA:erkt dit K E MP E N Boek. 

Met rijp en kloeke re'en, en Daan der vrome Helden, 
Gefproten uyt den A:am, en 'teel Doorluchtigh bloed 
Van Arkel, die ons Stade haar fuyver vryheyd A:eldcn 
Door Rechcbànk , en goet Recht, dat yder volgen moet. 

Doch mits fijn moeders-taal geé uythcems in hem teelde, 
Soo heeft hy (echter) noch ons Gorinchem Arkels Land 
b~fchrifvingh ons geroont, waar meed' hy ons af-heelde, 
De Hant-vdl:voor'cgemecn, den.Borgers vryen A:and. 

'r ~an DaaltL. 
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Fol: I 
' . 

Jur 1Jefchrij,ing' 

'SLANDS VAN 
I 

ARKEL, 
En der Stad~ 

G· 0 R I N · C H E M. 
EE·RSTE BOECK. 

At het Land• van Arkel, cgeboort-plaatf' van 
Gorinchem) gelegen is, ID Neder-land, in 't 
Oud Batavia, in 'tgedeelte des Werelds ge
naamd Europa, is 6ekend, maer of het den 
naam beeft van den Duytfen Hn'C#lls, {oo ee• 
nige wiJlen, is onfeker. Dit Batavia heeft , 
naop-gang • 't Graaffchap, nu Hertog-dom • oot. 

. Gelre, ftreckt neffi:ns den Rijn, na neder-
gang • tot den uyt-Joop van de Leek, na-mid- ~dl. 

dag • den flinkfen Arm van den Rijn , genaamt de Waal, na-mid- • ZUyclen. 
nacht• de Leck,"t recht vermaard Batavia behelfende, d'Over- en Ne-• Noordf. 

der-betuw•, de Graaffchappen, Kuylenburg, Leerdam, de Heerlikhey-
den Arkel, Vianen, en den Alblaffer-waard in fijnen om-kreitz , een 
Eyland omvangen mette voorfz. Stroomen Waal, Leek, en Merwe,die 
fommiJe willen, vanden Franfen Koning M110,nu , de naam te heb-
ben, int midden een ftroomken de Lingen, of't J.ange Water, nu door 
Gorinchem indeMerwe vlietende;noc&inden Alblatrer-waard een wa
terken, de Gidfen ende Graaf-ftroom met 1I fluyfen,in de Merwe en- · 
de Leek, uyt fluypende, behalven de Daikcrs,djnde Binne-landfe Wa
tertluyters, en Uydaters, heeft oock veeJ gegraven Vlieten ; is in den 
omgang vanouds 2.6 hier-landfe mijlen,d'een door d'ander te rekenen ; 
praald, met fijnen Twee-hoornigen-hoog-duytfen Rijn, Franfe Mafe, 
lnlandfe Merwe, Leek, en foet-ruyfende Linge ook na-by-heyd van de 
lang-ge-armde Wilde Zee. Dittrcflick Land Batavia.voeders af te ma-
len is mijn voo,nen)Cns niet , willens zijnde plo'tzelijck te dalen tot de 
Hecren van AJ-kel, die men feyd (volgens den gemèenen 0eur) van de 
Troianen her-komfiigh te zijn: w.inc Troia als een Seuge heeft veel 
• A Ilig-
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• AJ:ian. 
lu:i. 

Hrt laer 
Chrilti, 
o :.trcm 
;6.:>. 

371. 

2. Befchrijving' der Stad' Gorinche~ 
Biggen geworpen : maer den vennaarden Hoorn(en • Genees-meefier 
//io11 verwerpende, en Pri4111#J fohakel los-b~kçnde, houd dit voor een 
klucht. _ 

Dan dat d'Arkelfe oud zijn, Jean niemaad loocheneo,nadien ontrent 
het Jaer ons Heylands 160. heerfchende den Roomfchen Adélaar, 
Y.ilenti11i11an begonnen den teugel der regeeringe afte fchudden die van 
Poiciers, Brittanien, de Vrancken en Salfen , verwoefiende d'uyterll:e 
grenfen van Vra_nckrijck, Y11/entini4i,n rillende van wraack..:koorts,fend 
cm de baldaad ~e fiuy~en en de muytery in haer geboorte te finooren, 
Theotbfiu1, een beroemt Oorlogs-man, namaels foo uytmuntent Keyfer 
die verfeld met de HerCN/w#m, nu Arkelfe (fonder onderfcheyd te kon
nen maken of def en naam ouder is geweell: aan d' Arkelfe Heeren , of 
aan 't Arkelfe Land) ende Batavieren d'oproerders dempt. Om nu de 
keten der Heeren van Arkel te beginnen, ende voort van fchakel tot 
fchakel te tellen, diend aan-gemerckt haren eerO:en naam en Wapen> 
fy hicten , de Heeren vander Toornen;. haer Wapen was twee Roode 
Toornen, met Hemel-blaeuwdackin een verguld veld; waar na foo 't 
fchijrit de Hoog-Arkel-poort van Gorinchem is vergeleken, na voer
den fy twee roode Leederen, oud-vremds gemaackt met trappen, aen 
_elcke zyde van den po.Il eenen. optrul , noch heden genoemd de Baren 
van Aikel ; men feyd ditteeck~n te fieygercn uyt haar batze klocck
heyd, als den gewaanden Jongen Pri4mus Vranckrijck o,errompclde» · 
en dat d'Arkelfe altijd d'eerfte op de Leederen , om de Borchten te be
Jlappcn. die met haer bloed bef patten: Wat daar van zy is de~ 
waarheydt bevolen. 

Korte afkomG der Hceren van Arkel. 
cM111[7~Tr,itl1111fe1.1144e•1'elH~d#J,fi'Bt.1J, 
--rL.f-r•,htif .Arl(/ls H-,s hteft 1,rfli,Ut,l-,1-[.,brottl, 
DM Hera,/es tlns DNJts "'"" HN,.,,,., tl1r1ft der 81111111• 
'J),a 1111 d, H,mgtters t.ijnfoo brMf;,. •, p1mk-r1111n111: 
y,,,, à111 ""4/á ff"""'11 du h11 LadvaArk.,/hui, 
N II fijnen Hera,les, """'oftfoo is1.1f,hud, 
'Tis ,.,,;jffel ho, Jit Lllntl , 11111nd'rt 1,rjl b1go11nen • 
D"h Arl,.Jlho-",,,,,,á1t11jl' ,,,,, Bt1t111iers 8.,,,,,,,.. 

Of defe navolgende verhalingh oock volkomen geloofkan hebben 
beeft d~ !erftanaigen Lefer te beden,ken.Ontrent &et Jacr 378 fwct 
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- . . -endeLari"de·van: Arkel. - 3 
de den Scepterover• eAgrippin, (doe naam-voerig van de voort-teeld- • Keulen. 
ftervan Nm) nu Keulen aan den Rijn, e,,,l.fngi/111, d'eerfie Kruys-eeren-
de Koning" X1111rl, Br11b,111 Sone, die dé Sicambren, nu Wefiphalen met 
haren Henogh 'Prion,s verdreef, die Vranckrijck wonnen, en daer 
neftelden, ~tlLifIII by Straa{hu1, van Gr11tiM11' verwonnen, ~e Romen 
gevangen,na,n,,J.,.,. dienfiig komt t'huys, krijgd van Smt Mtr1tm 
Biffchop van Tours den Doop; teeld een Soon Ktl1'1l. en een Dochter 
Yn-111111, offT,"'J. Prit1,n#S, voerende den Toom van Vranckrijck, 
~ft.eenenHq"""' """ D11rJ.me•. met een Land, nu Lotrijckende
f""'1, "'""eÄ'H(!I, {Dicnaers van Jupijn en andere Goden) met 'c Land Johan. · 

van Baar, in't Jaer 418. zijn fy gedoopt, van Vrbiti11s, 1 r-Bifi"chop van 411. 

Metz• .Arlc.!I fücht Pierlepont, en houd daer fijn woning' , ïoht1n, en 
IA'•J,,,,,;.,, Kind'ren van Arkel , .Ag11timber en C11J[t1rulr11, Spranten nn 
Dardanien leggen eenwifi"el-knoopinechte, waar uyt fproot Hq,.,,n 
,.,. tAr/,_tl, en and're. Een deel van den Stam van eA,k..5/, fetten fich in 
Hungaryen, voeren noch het Arkcls Wapen~ H tJIIMn·voornoemt,Ho-
Yding" by Kt>ning eAngifos, bralJ' met fcboonheyd en klem van armen, 
Y1r1111t1, (andersVrou ÀJe) door hittigeherts-tochten verliefd', vJucht 
met hem in Vranckrijck, daer hyfe tro11wt, en vier kind'ren aail haar 
wan, als ~ülullttl, Rqnola, O/itnrrendc.AáLu,J, (andere noemcnfe. 
~tur~,..Vrfdurá ,eA'MIMra ~R'!no#t) dewonderJicke 4: .HtJ"" of ..
tÁ.TMJ"' Kinderen, wekker Hd}.onc hoe~l by onfen Schn1ver, Ter- :~ 
fierd geacht, nochtans by hem, en felfs by dic van den Huyfe van Arkel" 
cenige fchittering van waarhcyd beeft behouden, alfoo d'een die in fijn 
Hiftorie,d'ander op haar aal-oude huys te heukclcm, in afbeeldfel, fit-
tcnde op het Ros-be~aard, venoonen. . 

Dt1t RiturJ, eA)mijns ~ bJ fJ•e H"){1mu~ W-,,. 
,;,,an di# Y tUler \\'•s t111n ""'" , o,c/c. ?oh11n , 
D,n eerfteJ! Ark!IJ' H,n """ D,1gobtrt d,n qroottn, 
Y oor fJn,n trlf•lPtn aimftfo, hoogeng11,fgenoot.en: 
'Tis -.owá ""'41' lll']fÎig' blijck,__, d.ch n11filt w1111rh1Jás g/,1111 
N ,ch 1'1k~11 "''",,,,,,eer, d,n re, gun ,un Jen d,ins, 
D11t 's 't ,.;,, m •, t10[,l11J1Tck.,, wat w1111r is k.J.u,r tl fielten, 
E.11 mttl""bl#[,u•g noch oogh, noch ,,,,. te 'fHe/Jen. 

. ·A l, Heer: 
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4 Befchrijving•der Stad' Gorinchem.., 

Heer Ja,, """ .Ar~l > d'~ed\c die Arkel · 
begreep. 

611. JA", RiiluArà Soon in •t Jaer 61 s. be-aard zijnde na-latende fijnen 
Soon, 7411, de Heerlickheyden Pierlepont, Montagu, en Valkefieyn, 
is den Franfen 'D11g,,l,trt, Sone van den Grooten Lo1n1, om de bal

daad der Vriefen te ttutten met machtige W;ipenen tegen haren Ko
,.1. ningh RMJbod,,s , in 't Jaer 641. met P-,,p.;,. 'lltVl·H..rp,l, Hertogh van 
641 • Braband, fijnen V eld-overfte gekomen, winnen.de 't tlerckc Slot Wir

tenburg,nu Utrecht: 1a""" Ar~/,Hooft-man over veel Wapen-dra-
gers gefwollén van moed, vernield• de weerbarföge vyanden, wind des 
Konings genegentheyd, die hem in vrydom, begaafd met Franchijo, en 
wafch de Landen over de Leek, met allen toebchóoré,waer uyt Ho,1111 

• Hove. • "'1111111 eg,,,.ná,feytdatEgmonds,Arkels,en Watfenaers.:Heeren,een~::o~d. groot deef van Holland, een heele eeuw voor d'eerfte Graaf Dirc/t.t 
komfie bcfeten hebben. Heer 11111 f1C11de fijn Land van Arkel, vol 
bolfen, wildernilfca bewoond, meer van wilde fwijnen,wolven,en m~ 
gelick van and're J?reuwelijcker dieren, dan van .A"4,,s nakomelingen. 
eerft verbaafd, griJpt moed, vecht, fiaat dood, nng.t, verjaagd, dat on
redelic.k gebroedfel: kapt af boomen en fl:ruy,keo ,. fiiçht de weg.en. 
fuyvert de paden, en maackt eenen mcnfchl!lijcken toe-~ngh, voome
melijck tot Arkel , . gelegea. aan den fachten. tlroom der Lingen, fteld 
dat K_oofd-end naam-plaats van 't heele Land, namaals foo vermaard. 
en gelijck den Godts-dienft behoord' te gaan voort menfchelijck ge
mack , fücht daar een Kerck , voort fuckclende , doet van gelijcken tot 
Hoornaar, en Hagefteyn , dit niet ver dat over de Leek, ontrent een 
ldeyn firoomken,de YffeJ,tuA"en derGoude en Oudewater vry wat ver
re , van Arkel ongetwijftèld , dat fijn macht foo fi:rcclt, maar , fiet het 
wanckel rad van 't menfchelijck gcluck, nauwellcks bcv_efiigd, .de Vrie
fen, Denen en 'Noo~mannen,woedendeBarbarife volcken ftuyven OP>, 
met bulderende buyen, winnen de Burgdvan Utrecht, door-ftroopen. 
het Land, verbranden fijn Kercken, verflaan. fijn. Onderfaten : H y, 
vol wee-moed, gef uit in gal, vol van angfl, 111eer voor defe twee-voeti
ge, Beyren, en Wolven, dan voorgaande vier-voetige , befchickt fijn 
faken, packt fijn goederen, verfaemt lijn lief-talige, treckt in V.ranck-

atcymandc rijck,blijft wonen te Pierlepont,bekomt daar eenen Sone,H1J#Mlf die. 
tweede foo wel als fijn Vader daar eynde, latende eenen Sone 1•n, en fijn Land 
Hc:ci:. van Arkel woeft,,oor fijn vorigeonredelijcke Land-faren verfelfchapt 

met 
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. .. ende Lande v~ Arkel. 0. , t 
met meuw ~komen Roovers, en Dieven, mogcliJdr, naam-geven
ran dcnDicf-dijck, nufoo welbekend•. 

H,n HIJ"""''r,.,, 1• Je JnJ, ;,,•,gtt.J,
v.,,J;e ,erft,· eAr~,I 'I"""' i(i,,gh "'""°''Il'"',
'D,,d 'Br111Khio• """ 'Bur, du h"" 1,rl,inJ ,,,, Jfo#IU 
D111 hJ ,,,,/ltr~e 1J-,g, tergrenun fm,11fo•J,, 
HJ v/#çht u ArkJI, ,,, t,r At.,['IPmd ,,,, SwUILI 
Tot Ark.tl01 J,,, D-,, d.ur hJ ftc!, •eer.,, jltUILJ, 
'De ,ü11gels """ àllt tlier, """" hJ t,t Hel/m, 1,kJ11.1, 
G,lijclt111 Jefen dt,gh """ •I W"f'" isgeble~•• 

Jan de .i. de iij. Heec.... 

J.A• ,oÀrkJl, Heer H'!••ns foon, was de derde Heer van Arlcel, 
Hoornaar (ofHoorn) Hagefteyn, Pierlepont, 'tgetal te rekenen van 
Jad'eerfte,die Arkel begreep, was een fierckman, machtigh van 

m1ddden dienvolgens hoog"in de borfl, willende een vafie Borgt ma-
ken, in"t Land te Pierlepont,Br.anchion, Broeder van de Heer van Baar, 
mogelick van de afkomfl: van 7• ,aArk.tl, en C".ffe,ndr• , .. D11rJ.-
,,;,,, ll:uyft op, brandende van voort-varentbeyd, krijgd Mannen, Wa
penen, piecken, houwelen, en and 're fnuylleryen, fmijt de Burgt in 't 
zand : Ark.tl grimmig' in toorn, op~efto'kt door den helfchen Fenijn-
blafer, M111'ft Bra&hioll, defen van t Maaghfchap van '.DircA:,.de derde 
Kering van Vranckrijck , vervalt Ark!/in fokken angft, dat hem heel 
Vranckrijck te nauw was, roept fijn Vrienden door haar-liederraadt, 
treckt hy met E.lfo,m fijn Vrouw, (my onbekend van war gdlacht) fijn 
Xind'reo en al fiJn gevolg, vluchts-wijfe na •t onbewoonde Landt van 
Arkel, na veel reyfens, ~omcnde te fchcep, op een water, de Alm , in 
Hccrlickheyd Altena, daer • Op-alm, U yt-alm, Almfteyn, Almkerck, • J. nndcr 
ende and"re, de naam afvoeren, varende daar hem Godt leyde, 't Land :rek. pag. 

niet kennende, Get wat wonders foo't ~ers waar is, daar mijnen groo,. 
ten Onderfoecker tÁm Kmp, geen reden van twijfel afftcld, afs wel 
yanietanders, en oock als noch &et Helmteyçken van Arkel bewijf' af 
fchijnt te doen: een fchoone Swaan komt fuorren, ovedanghs, over 
dwars, dan voor, dan achter, dan aan d'een, dan aan d'ander zy van de 
Schtpen, als offydefcn a:mkomendén Heer wilde begroeten, en geley-
deo, daald eod'Jick in't water 1 en fwemtvooruyt, hy verbaafd'enmet 
een verblijd, fidi iobeeldende, gelijck de menfchen veeltijds doen, d~t 

A J dit 
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6 Befchrijving' der Sta<f GorinchmL 
dit iet fonders mofl:e bedieden, gebied' dien Jang-gehaffden leydfinan-; 
met fijnen witten Wapen-rock, te volgen, te blijven, daar die bleve, . 
ofte hen op 't uyterfl:e verliete. Sy drijven op den fl:room der Alme, 
na 't roeyen van haren foeten Leyder, komenby A-lm-monde, uyt-gang 
van de Alm .in de Mafe,raken door de Mafe in de Linge,weer een won
der, komende tot Arkel by den Dam, die men noemd Beren-waard (of 
om dat fich Beercn daar Qnthouden hebbenin die woefte wildernitfcn, 
ofom iet anders) daer na een Klooller gellicht wierde, de Swaan treed 
· te lande, Arkel befchouddie plaats, mogelick wetende het recht fijner 
Vaderen aldaar,ontdoet fijn packagie, fpant fijn inee-gebrochte buy
fen, en flaat fich daar neder, om teblijven woonen, ontwijftèlick, bou
wende, en fl:ichtende, 't gene door den tijd onder 't fl:ofJeyd, en door 
gebreck van pcnne-wer.ck, uyt geheughnis is. Dodl foo veel ,ind men 
daar van, dat hy in 'tJaer ons Hecrcn 694. heeft doen hermaken, de 
Kercken van Atkd, Hoorn', en Hagefieyn, die in 't Jaar 697. volgens . 
het over-oud gebruyck der Roomfe Kerc1ce van S4nt Sv,ibert, Engelr 
Bilfcbop, mee-w-ercker van S1111t Willibo,'1·( bekeerder defes _gewefl:1 . 
tot 't Chriflengeloove) lijn gewijd d'eerfteendè leflein d'eere M•rit1 
Moeder Gods, de 11ûddelfle van S4111 'Denijs, dien omgebrochten voor 
Chrilli belijding', daar S•nt D1nijs vermaarde plaatr, buyteo Parijs 
Segraaffl:eeder Koningen vanVranc1c:rîjck,den naam afbehoul. Arkel 
van nu'aJ voerenëfe Swaans- vleugels, en hals, voor fijn Helm-teycken 
eyntelijck met fijn Vrouw Elfl,een fijo tot Arkdgdl..u-ven, en begravCJI 
d'eerft' van al, na-latende eenenSon.e H9m11n.,. 

'l)i,• Heµ,un lset·bet LttniJ ,nvlrkJIom het 100T1et1 ~ 
D.i1111n den Ditf'Wech 'I"""' en mofl in d'oorloghJl,,011H1 
Du kJqne P•ppij,,,111aftjn B,~,Je, Grifo l,,rttg, 
D,ur qrifo •, leven litl in P"/'pijns tVvetde ueg', 
In gro,ten KMels dienft, (op wieofoo Yle,nit.h p11.ffen, 
'T b11/MJigeg(nor Je, wrmû >wilde S11.ffen ) 
HJ o#d, noch lro#/ifft /Ll•ftl tot d,,t 41111 i E/11-,lotá, 
In etnen feOe" f/,4gh hJftorte '1 t1Unliç/c.bl.eJ. 

Heyman de i. de iiij. Heer. 
. HEJ"'""' Heer.J•ns foon ge-echt met TekJ11, Dochter van Woll1-

br11ná, Sone van den eerfien Heer van Eguoni, na vermaarde 
Graven en Cec~li4, jonger fufrer v~n Tel"' , getrouwt met de Heer van 

. . W11f{,-
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..__ ·ende Lande van Arkel. · 7 
W111fe11114r, drie machtige ananncn deylen Holland in drie deefen Eg
mond de Noorcf-zy, van Haarlem tot Vric!land, Arkel, d'Ooll-zy, tot 
Utrechttoe,en Waffenaar de Zllyd-zy tot Dorttoe,maar wat is 't onge
lcck en geluk, fbppen d'cen na d'ander,foo dat hier niet fck~rs en-blijft. 
De l\.oovers en Dieven, fchuy 1-hoeckendc in't bof',nu den Dief-dijck, 
1oeren op de proye, kippen nu eenige te peerd , dan te voet, ~eef> met 
gelden, die metwaren,d'een quct!e':}de, d'andermoordende, ja maack
ten 'tin 't lefl: foo bont, dat Heer HeJmMJ door angfl: beklemd, volgen
de 't f~r van fijn over-oude Vader, T""• die eerft Arkel begreep,met 
alle de fijne fich na Vtanckrijck begaf, bevelende •t Landt van Arkel, 
Godt, en 't geval. 'P#ppijn de kleyne Hertog', en Prin~e van Soyfon, 
Normandie, Lotrijck, Oofienrijck, Brabancf, en is met grifo fijn Broe- . 
der in twift, die, fwellende van overmoed,ruyd veel on- Clirifl:en Prin
çen tegen Puppijn, begeeft hem te veld, P#ppijn verfa:unt al fijn macht, 
met een die van heel Vranckrijclc, H'1''""' """ vlrk.!.t, rokende van 
yver,'fOCgd' fich by 'P#ppijn,ontrent den Wefer ftroom, komen de hey
ren by een, men barfi uyt, yeder rept fijn·gewecr, qrifo leyd onder,wort 
neffens T•fokl Hertog van Beyeren, Hertogh v:m Landfreed van Duytf
land, Prins Sing_ericl,en and're van 'P11ppijn gevangen in 't Jaer 748.·die 
~rfmekinç van de.fijne, d'ondaed vergec;fd'maack~, qrif.o, Hertogh 
mNormandien,geefthem n, Graeffchappen,fetT•fl•/o·weder tot Her
tog in Beyeren, teeckenen van een edel'gemoed , te vergeven 't gedane 
quaad, maar 't Jaar 76 2, P#ppijn Koning van Vraockrijck zijnde, fiaat 
é:irifo deef• weldaad in de wind, vermckt de Salfen, en andere weder van 
Garen plicht,. komt tegen P#ppijn te veld, en krijght fijn:lefie gerich~, 
"P#J1pii• fijn levens rolgefpeeld hebbende , heeft K ~tl fiJ nfoon om fiJn 
groote daden, ofleden,genaamd de groote, veel fl:nJden tegen de Hey
deofe Saffen gehad, in een van de welcke, H'J."'"" '"'" Ark..!/, langh in 
fijnen dienfi: gewaackt hebbende, in fijn oude dagen, in't Jaar 7S3•aan 
•c water d'Elvc, 'tleveo verlooren heeft, nalatendeJ"" ,eenen jongen 
Sone. · 

1•,"'"' tl, vijfJe H,er, em Ridder,"'°~ m fchoo1ZJ , 
Y fflllMrá, ,,,,ftinm dil11fl, de KIJ[trlick.! Kroon.., , 
Soo lag1•tijdged44r, , """ ari, lmo,mde H,/Jen... 
Deal'"""K.,,, (die t,t B*"'!g-voogd hm/1,/den.., , 
7i ,nn,u11 "'' em /,rq1, ,.,. 't[no, W,fl-ph"41s g1Jroch1, 
DubJ ,.,,GoJ.-fahttkk., m't e,nd no,h t~"41rbr°'ht) 
Lt,111 is Lotl,Y,ijcl(_, tl, áottl hn1Hl.rtmjünJ,1ZJ , 
r,, 1111,1//,IJ"'""" Rijn ,.fijt1Gr,f-pl1111t1is t1 v_indçn., ~ · 
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8 Befchrijving' der Stad' Gorinchem., 

Jade3. dcv. Heec.-. 

J.An de 3. diens naams, de v. Heer van Arkel, by fijns Vader,J-li~ 
ven jong-jarigh', grocyd in deugden, wierd aangenaam den oogen, 
held-achtigh van aard, en daden, van den grootcn K11r1l I erweeld• 

Burg-voogd tot Muyden, Stadt, en Stift• aan ae Wefêr, W cft-pbaalfe 
Lan3-aard • hangende aan 't wan-geloof veler Goden, wckke Weft" 
phalingen, verrudtt van finnen, dkkwils uytbarflende, vele een-God
kennende menfchen ,decrlick vermoorden , om ver fmijtende de Kerc
ken, Oeffen-plaatfen, harcydele fotheyd tegen ftrevendc, wekkers 
gewcldigeondaad den grooten Kt1r1I op-weekende, heeft hy, met krie-. 

,,,. melinghvan yfereMannen,in"tJaer79I.WeA:-phalenbetrapt, f11n ,.,. 
tArlr.,I, blakendein wraack, om fijns Vaders dood, van de Heydenen 
getreft, begeeft fich onder de Wimpel van Heer <jod-flh11kl(,.1'a tÁr• 
J11111t•, en bluA:fijn moedige genegentbeyd, na K11r,ls dood, diend•hy, 
detfelfs Soon i.Mln,ij&lr.,.dego,dmiw111 (om fijn deugden alfoo genaamd, 
een loflicke eer, die niet vallen fal, foo lang de wereld fiaat, en daar ye
derPrins na behoord te trachten, en na hem Loth11ri#s. Doch begee~ 

ss,. dewer~ldin 'tJaar 856. nalatende cenen Soon H9.m1111. Sijn Graf" 
plaats word gefien, te Ingel-heym ontrent den Rijn, tuffen Mentz en 
Bing' in de (aaar na) Keurvorfielicke Paltz , klare tceckenen , dat defe, 
en eenige navolgmde Heeren weynig, ofniet in't Land van Arkel, ver
keerd hebben. En hoewel de gemeen bederving' defer Nederlanden.- · tot de befchrijving' van Arkel, weynigh doen kan,alfoo Arkel genoeg
faam onbewoond fagh. Soo werd hier even-wel, als met een woord 
aangeroerd, dat eAwd Kmp, die met uytheclding van vele fchroome
licke daden , van 't hollende Boeven-jacht Noormannen , en Denen, 
(die oock door heel Vranckrijck ftrecfden) op 'c Tonneel field. 

Eer 1•n """ tArk!lfterf, witrá HtJ"""jijM11 S0011.J 
Een Dien411rvt111 L"JS dei goeden Kt7[m KrH~ :_ 
'Doe K11mer-"111i,ráer vitn d,n Hmog""" Lore1n1n, · 
Soo fris , foo b111i. ,fooft,111 om äAdelnut te /cJ'}llffl , 
Een F,11nfe H1len11, b1111rd Fopp,u en Joh,,,, , 
'1J44r "" heel over-011d ftorfdefen br11111n M4n. 
Heer He7man Ji,ht b; Trier, te M4nderflheiá begr111mt.J, 
Sijn Ziel fa•'~ hoop om h~og',J~r, lijfb111rijd 'l/1111 •ifonmL.... 
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ende Landevan ·Arkel. , 
HIJ•• de 3. de _vj. Heet... 

E 'Er Heer1•de J. fi:èrf, had hy ~"""' lijn Soon befield, ten Ho
ve van Kcyfcr IM#'fliidv daer hy Kamer-Heer wierd van de Her

tog& no L,lridt, een vroom Ridder. Doch kan van fijn manlijckeda
dm, ea handelingenniet anders gevQQden werden, dan dat by by H1/1-

IN, eenHeeren~chter uytVranckrijck, twecSonenhad, Fop_ lijn 
navo~er, en fa,,, en dat hy heel QUd over lijdende, tot manderfcheyd 
by Tner begraven is, in'tJaar915. Merk aan de botenonheblijkbeyd 9rs. 

defer en ontrcnt fwevende tijden,by ~imlJÏMI • en and•re genoemd een • Baron. 

yfercn eeuw, foo om hare bardigheyd, van Imborfi der menfchen, arm. 

overloopc:nde gal van bitterheyd, bars van alle heufheyd , broed-nefr 
van fchelm-llukken als boven al fobcr van letteren, die ten tijde Chri-
ru, en 4. ofsoo.Jaardàarnaals honigh vloeyden, eneeril3. of 400. , 

Jaar na defen tijd haren adem weer begonnen te verhalen. 

Fop.de vij. Heec..,. 

HE.er Fop, dien~nde_deó Keyfer LHJnnjl, IA~s-foon ! zijn de -
grufame Hungeren Duydland in-gebarfi, fchnkhk vermeiende , 

Swaven, Vranken. Beyeren, en Oofrenrijk, maar aan de Lech een Wa
terken daar de fchoone Stad Augfburg• op leyd, is den Hol geflut. 'Na 
Lod,ll'ijldiende hy Keyfer Comr11Mi, van eenige genoemd een Sas, van 
d' ander een Vrank,dees noemd' heqi I.,qdn,;jkJ, die Comruá "'"• Yrt111-
ft1111 foon, Siet de vcrwardheyd van die tijden. De Schrijvers haar-pluk
ken onder een, d'een in de Jaren, d•ander in ~e Gefiachten, de derde 
ïn•t vervoJgh van de Kroonen, de vierde in wat anders, en foo voo_rt• 
,-is dan geen wonder nadien in de Hoo.ft-perfonen , Keyfers , Konm-

B · gen 
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10 Befchri jving' der Stad' Górinchem., 
gen en hare daden, die (als met blixem-firalen fchietcn,en met gerucht 
donderen door de heele wereld) nauw_verborgen konnen blijven, foo 
grooten verfchil en weynigh fekerheyd in defe tijden gevonden word, 
dat van de mind're Hceren van Arkel, hoe wel na haren doen treflick 
uytmuntende ten aanficn van dees-tijds Barbarize .zeden, on-ervaren in 
de Letter-konfl: , foo luttel is te vinden. Nu , ter fake Gijfom Hcrtogh 
van Lotrijk, was Overfte van Heer Fop, •t welk wel paft op den eer
ften Zetel der Arkelfe, hier voorin Lotrijkofie Baar, en ook toond dat 
fy Onderfaten van Lotrijk zijn geweefl. !,ode~ldc 4. Koningh van 
,Vr:inkrijk, genaeind, van Over-zee, befat Lotrijk. H,nrik..,dl Yog,ur, 
Roomfch KoniQgh, foekt 't felve weer aan 'c Duytfe Rijk te brengen : 
fy flaan daerom Fop -oi1n tAri<,I, blijft, en word begraven in Sant Na-

9l! · zarius en Nabarius Kerk ,in Loreynen, in 't Jaar 935• 

TWEEDE B_OECK. _ 

Heyman , Foppen foon, de 8. Heer van Arkel, (gcre• 
kend van1,,,. , die ald~r-eerll t"Arkel quam) komt to~ Arkel, blijft 
daar woonen , foo a! fiJn na-faten ook deden. . • . 

HtJwun ••n Fop getulJ, ""H,mgarienfl"P', 
'JJ1111r bJ in 1J1mmm11 v11I Si,r11z.ijn1 b1tr11pt, 
Doen 1Jotijl:1111 ,,mJ,n Grooten Otto k_rijgátn, • 
In wtlk.!n K17[er_1-Jie11ft tÜel H1/á 1!111nh11frigh hijgJ,~ t . 
Va d.t,ir "-" Vruflandtrei<! ,fat, S,011 L~nd-'Cloogás kmd; 
7>it rqs-r,eJ mtt hemg•-'t. mitsf, hem hittifmi>1d, · 
~'! HoU4nd, d1111r G"'ttfDirk._bm, inf,n l11ndtn 111ft,, 
De H ,er,n blijven ru11r v11n d,[,n tot de ltft,. 

Hryms1n de 4. de viij. Heer, of 1. · 
, , J , 

•&;m,m de 4. Heer, Fap va,; Ark.!ls foon, fchoon,, vroom 
van leden en moed , mde lente fijns Jeugds grocymdc 
't begrip, met de Jaren, fiende lijnen heym, Pierleponr, 
Baar, Lotrijk,en al d'omleggende grenfen,vervold.!"ct 
Wapenen, Trommelen, Trom petten, en ander KriJg~-

~~~"Slllc:il' gefnor, den Oorlog' meer en meer wakkeren tutfen die 
mógende Prinçen, den Lely-voerende Koning', en den Hertogh van 
llraband en Lotrijk. Sijn boefcm vervuld met droeflteyd over de d~d 
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ende Lande van Arkel. 1 1 
fij~s Vaders~ lijn taye I~jdfaamheyd veracht fonder _eenige vergoeding, 
kr11gd een af-keer van dien Land-aard, vergaderd fiJn Vrienden, rnaakt 
fijn ongereed tot gereed, begeeft fich met al de fijne in Salfen, by den 
Roomfchen, ofveel eer Duytfen Keyfer, Otto MIi S11x, d'eerlle dies 
nacms, gefey~, de Groote, die 37. Jaren van 937. af, manlijk heerfl:c. 
ClJto, verward mden oorlog tegen Botifau,s, Beemf' Koning , maar ey
gendijk Henog 1J1ufo,Ns, boof' Tyran fpruytende dat Otto een moord 
wreken wilde,_aldus gefchapen Yrtttijl.i#s den z.. Chriftelijkken Hertog Mun!ler. 
van Bemen, liet na twee Sonen W111&1jl.c111 , of duytfer W111c,li1'1, en pag. 9+,. 
Boltjlas, D'eerlle wierd opgetogen van de vrome LHdmiU11 fijn Groot
moeder, inGodvreefentheyd en alle tucht,fober in fpijs en drank, kuys 
~ fijn dagen. D'a~d~r, Boltjl.c,ts , worde vergift door d'oi>-voeding van 
fiJn boofe en-afgod1f1e Moeder, Hy, en Sy haten WenfeliJ11, hadden hem 
geemvan den Stoel gefchopt, maar de gunll: des volks vefte fijn Zetel : 
Wt1'ihïningefopen van Gods-dienft, wil hem plaats maken, enin een 
Kloofier gaan. Den Broeder, Duyvels-aas , wil niet afwachten·, be
denkt door lift hem om te brengen: liet een Vorfielijk Maal toerufien, 
nood fijnen vromen Broeder , maar bevlekt dat Maal met bloed: want 
in plaats van groeten , ofdaar mee befigh zijnde, fiaat hem dood , foo 
bald hy in h11ys quam : veroverd alfoo , door een Broeder-moord de 
Regeetinse. f0"'11 kus bemerkt wat onwcht, baat der Vromen, gefult 
met heerfch-zucht, door Duyvels opruyj:n , fich niet ontliet te doen. 
Ottodan, inftrijdtegenBo/1}l4#s, komtHepn.m medijn-Wapen-dra
gers heerlijk ontfangen, den Keyfer re dientl, m-word na de zege , om 
fijn Ridderlijke dade~ v~n Otto innerlijk bemind, en treflijk bega~fd. 
Daar na in't Jaar 973. fend hemO#o, met meervolk na Neder - Safien, ,n 
nu Oofl:-Vriefland , byTie/ma fijn Land-voogd, edel en machtig , om 
onder dien daar 't gefach te hebben over Neder- Vriefland, a1s Dok-
kum, Bolfwerd, Staveren, en 't L:md alfnu Wefi-Vriefland, niet, 't &e-
ne ten aanfien, van Zuyd - Holland,~ Noord- Holland is, namelijk, 
Enckhuyfen , Hóorn, en d~e gewefl:è? , t'onrecht Wefr-Vrie~and ge
heten, máar van Oofi-Vriefland nu t Graaffchap Einden , S,/111, des 
Land-\toogds-docbter, 't bobbelende blo~d , kokende hittig~.hert~
tochten tot BIJ"""'• niet konnende doen killen, hebbende fomt1Jds flJn 
vlagen van liefde.bemerkt. Siet waar die on~eerfl:aanlijke koortz , de 
fchaam-roodheyd jaagd', pakt haar kleynoodJen, ~edict haar van veel 
penningen, rukt tot H1Jm.cn1111n Ark!t, met rueemng' van trouw: Hy 
ziende lijn twee-felvige verblijd, maar beaogft, om h_aar kleyn gernlg', 
dorfd' in fijn Ampt niet blijvtn, na rijp overlegh, k1efd Holland voor 
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1 '1 Befchrijving• der Stad' Gorinche~ 
fchuvl-plaatz, word van Di,lde 2.. foo van naam , als in-ftellingh dies 
Gra;ff,haps, met fijn Gemaal te Hove ontfungen,daar de trouw volgd' 
eenige Jaren blijvende, fommige feggen als Hof-meefrer; and•re noe
men hem fijn Stadt-houder van Vriefland, .die eerll: niet wilden den 
Graafkennen,maar door tweegroote Veld-tlagen daar toe gedwonge1l 
wierden. Immers, dit' s den grond-fiag, daar de by-wooning van hem, 
en fijn na-faten, t'Arkel en Gorinchem, op-gebouwd is, vermeerderd · 
Holland, mettwee Sonen, Fop en HIJnMII , 6y and're 'Dodo, foo P011-

''" àe H11iltr, in fijn Gefiacht-fchrift van Arkel feyd: in welke Ge
ilacht-fchriften en Wapen-teyckenen, niét alleender Arkelfeverdey~ 
lingen, in verfcheyden HcerlijkbcydC!l verfpreyd is, maar ook alle den 
omleggenden Adel. Oefen DoJ,, foude na HIJ"""' fijn Vader gewee(l: 
zijn de 2.. Heervan Leder-dam, kort, Leerd_am, ofden naam hebbende 
van de Leder, Arkels-wapen, of vaneen der Leden 's Lands van Ar
kel, gelijk 't LanddaarnochheetvanderLede, of alleen nnde lefte 
Letter van't woerd Arkel, L. foo hier na ftaat, doch B,1:hior11 feyd van 
de Ling, Linger-dam. Maarfijn Gefiacht verdwijnd, Hy geen Stam 
na-latende. HIJIIIMI bedrijf-al van Holland, vemeemd dat Koningh 
'DAf.obm van Vrankrijk,een fijner V oorfaten vergund bad, fekere Lan
den, niet verre van 't Hollands Hof, dat toen was, datter een 
van fijn Voor-vaders met fijn Vrouw be-aard l~h, en dat•t Land ook 
hiet Arkel, gelijk hy fijn Heerfch-heyd voerde: Hy aen 't fnuffelen, 
•t Kantoir ge-opend, Brieven en Papieren door-zocht , aan 't · preute- . 

,,0 . , lenen mommelen van "t f \Vartin't wit: Eynd'Jijk, vind den bezegelden 
Briefby D11go~ert verleden. Hy, fluks by GraafDirl, laat hem 't klaar
blijk zien. Den Hoogen Prins, Dirl,Graafvan Holland, ni~t willen
de vel'aarden van des Franfen mildheyd, bevefi:igd· die gift, fchenkt 
HtJ""'" en fijn Onderfaten 's Lands van Arkel, vryheyd van Tollen en 
anders• . Maar HIJ"""'kon al de Landen niet hebben die Koningh D11-
gobm, fijn Voor-vader gegeven had , om dat fijn Ouders, die niet had
den bewoond, noch in gebruyk gehad , en dat Ki,"rl Mlfftel, de kleyne 
P"ppijn, en de M-volgende Koningen van Vrankrijk, daar na., •uyom 
dat die fonder gebruyk lagen, ofom dat daar deur den eygendom was 
verjaart, ofook, dat fy van de voorgaande gifte niet geweten hebben , 
uyt pure ~ods-vrucht,_een grootdeel van dien gegeven hadden, aan de 
S:111te W,Ueb,ord den Engels-man, 1Jonif,w den Duyts, en (jr,gori#S, de 
1. 2. 3· en na-volgende, Aartz-en-Bi1fchop~ van Utrecht. Heer 
HIJ""'"' fich genoegende met 't overfchot, neemt af-foheyd van Graaf 
'Dirk,., van de Edele Hüaeg4ra fijn Vrouw, Koning Lodtwij1<J Dochter 
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ende Lande van Arkd: · ·13 
nn Vtankrijk, de • • •.• die hem feer beminde, om haar beyder ge-· 
waande Troyaanfe af-komfl, doch f.oo •k geJoov• meer om lijn deugh-
den , reyf d•-met al fijn' Ridder(chap ,t'n gevolg', ontwijflijk veel, tot 
Adeel: :Daanielcn,_Hy, en de Sij~e;m1 •t~ttnt en delven, aytroyen 
nn ~men,en ftruyken, de Landen tee r,, t'ecn te btteyden tot 
Teel-lanJ, t'an~r t~t Wey~e voorBeeften, Oooten en wateringen te 
graven, om yder · t 6Jn, by-2i&e, koopofanderftns bekomen, t'onder
fchey~en, h_~tten, en ~uy[ftens_te bouwen. Self,. H'l."""', fl~d daar 
een R1dderl1Jke Woomog tot fiJn,en·fijn huys-gevolghs:-:YerbbJf, van 
bout, mitsdit Land gec:n fteen en had, .én den vobd nn ftem, uyt ge
kneëde aarde, ofldey, te baklcen,ongeborcn was. Den Gods~enR, 
ctié'vooralmoetgaan, behenigd' hyeerft, her-timmerd deKérkvan 
Arkel, geeft die feker Landen, en Renten, om haar B~orgers te voe- · 
den, füchter ten Autaar, na de Roomfe manier, in d'eere Godts, en 
>t heylige Kruys , Sich weder-berende tot vord',ïng' van fijn nieuw
ungenomenHecrlijkheyt,en<>m die in haarecrfte jeughd",ten minften 
met eenigc fchijn van Heerlijkheyd te çieren, dott nn boven komen 
yecl harde fteen, ongetwijfreld van de Maai' uyt 't Land van Luyk , en 
daar om-her, alfoo dien Lan~-fireek, meer van fuiken barden ftof, uyt 
'.jn ingewand braakt , als cenige ar;id'i'e verr• ofna-by, willens zijnde , 
daar van te maken, een pratze-Burgt, tot Arkel, end• Arkelfe Kat• om 
de Hoofif;..pfaatz fijMr Regeringh,qok een uytftek van Hoofd-çieraad 
tegeven, maar't fpreek-woord bleek hier, Den 1ncnfch meend, maar 
Goddoct, w~dedoodverbood'ethem, in'tJaar 990. foo 'i_•- , ... 
""""', 990. foo een ander 996. foo Am x,-,, in fijn aanteekenioge r,:: 
Jèyd,enwierd•în eenTombegeftdd, totArkel, in"t Choorvana~ 
yoorfz. Kerk, en Si&,, fijn Vrouwook, fonder te weten voor, ofna.- - . 

N • H IJ'1MIII d.otl tf"""' F,p , tlit Arlr.Jl {i,r Vffl#1trtl• 
Yo 01er, '1 Gr•vm l:,.ûul, .M41J h, eehtliefc.,,,~ , /
s;;,, W.,,,,_.,,,..,.,, G..a. injilvtr hJ wrlltld,r~, 
StidJr x....-._ü.i{J lhrghl to, Arlr.Jl, ,.J.w-.,,,.Jn' 
Säj,,hl,u H1,rfdMJ,J,1, ,,,,«Ict Dwp1•hin111 JMr, 
Op .Ari.Jls-latws-lMMII m rood-gnr11pt1 b""', 
Ytel Yloe/s i11 \W}mgtijtll'Pijf,,.T"''"1111111 • 
Yer&t hJ J4,f ,._,Hl11ndrt 'fHrelà.""1'1• • 

F
· Fop dei. de ix. Heer of i. · 

Op v1111 .Arlc.!l. Heer He,#Uns-foon, macht!g' ~jck van Goud, ea . 
Silver, Landen meen ick niet anders dan die hy hier befat, en aan de
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14 Befchrijving' detStad' Gorinchem.: 
kant van Loreynen, mogelijck meer in naam, .dan dat hem groot voor~ 
deel van dien weghquam, maarfijnGroot-vadcrTumun, Land-voogd 
van Neder-Saflèn, geen oakolllCµQg' hebbende dán fijn ceaige Doch~ 
ter Si//11. Defes Fopp~11.~pccfer ~h~veel van defe Guld-en-:-61\"er
~arde over~gefondcp" veel fegh-,k~ .o•n de groote rr~ht di~ by in foo 

. JODge Hecrfchappy aanO:elde, behalven de verbetenng van '1Jn Hooft:' 
dorp Arkel, en het maken van n°'h vier fchoone Dorpen op een ry aan 
de Linge , gevende die Letter-naam van 't woord A. R. K •. C. L. als 
Arkel, Riet-vctd nu een-gehacht_Kedichom (kortKekum) Eterwijck 
nu Oofl:erwijck, en Lecrdaal ~.nu Sta4' c;n~raaffchap .'t aldet Oofte
lickO:e, by: fommige Leerbroek gewaan4 , doch f ohtecht n;i~ckte hy 
oock opdeµDijck Bl°'kfand, over-fult,ks genaamd Hoog-Bl°'klanct. 
ten aanfien van Liag-Bl°'kland, Zuydwaard gelegen, met een Kcrclc 
die hy dede wyep tn~t naam-eer van Sal)t van ~ Blijde-l>oodfchap
Schrijver~ D~ Water, a;wneliçk, de Linge, pla~lt te \oo~'(ick lll~ 
metccnenfprantalfoodcnrec~ealoop_by Wolfare, nu Gorinchem. 
in de Merwe fuoom~) deur Blockland en Hoornaar, in de•Gietfen ,· bt 
Gietfen-dam in de Mcrwe fiuypende, en mits veel handelaars daar ver
nachten, berftclde hy de Kerck van Hoorn op een zand-duyma houden" 
,de haren ouden naam S11111 D1n.ijs, Ol)l~vlechtende die .met een (choon 
Dorp, al tee~kenen v.an grOQte midcic'4:n,maar 'tgene den meefi:en luy
ficr gaf, was 'topbouwen va~ de Konincklijcke Borch~ tot•Arkel van 
-g~oote gehouwen harde fl:een, by fijn Vader van boveq__doen komen. 
Merckt, K«;>n~cklijcke Borcht, ee~en naam voorwaar te groot voor 
~o Heer, die met een Stad bouwdedle felfs de Graven van HoUand te 
pratz geweefl fou zijn, waar uyt te f peuren~ de tfefli~kheyd van dien, 
hoewel niet bcfohz:eve~, wat Pleyn, wat V oor,hof, wat Eet:.zaten, wat 
Kameren, wat Lufi:-hoven en Bootngaarden defen Fop daer had, tot 
çieraat van fijn Hof-houJen, want te vergeefs is dien naam, Koninck
lijck ~n ons Voor-ouders niet gefteld, ofgrooter fijn macht• offijn 
pracht was fi:aat.te beden~ken : Echte frch met' ë,Mm,,, des .Edelen 
Heeren, fomm1gef~gen ,' Graven Dochter van o,~,, (onder Nieuw
meyen , een van de vier deelen van Gelderland, daar Roermond, Zut
ven en Aemem, de drie änd're van zijn) kreeg een Soon 1"", Heer, na 

1eot. hem, Fop llerf in •t Jaar 1008. na I!• Jaar heerfchens wierd 't Arkel 
begraven met fijn Vrouw. Een ding ontmoet ons twijftèl-achti~, dat 
HtJ"'"", Foppen Broeder, fiende zaat fijns .Broeders, van hem ift, 
na Vrankrij~ trok, wierd vaa den Koningh-~.om Ridders .en deug ds
daden, Cirave, in't Land van Aquitanien gemaakt, daar lija ~a-faten, 

· no,h 
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_,_ · __ ende Lánde van.Arkct .;, 1t 
noch Graven , 't rechte Wapen van Arkel voeren , na-dien hier voor, 
onderH'J"""' fijn Vader, ~y He,,,,.,,, ofDo.,, genoemd, Heer van 
Leerdam !t i\:!~werd fonder Kind'rcn gcfiorvente z~jn, hoe-dit t•fa-: 
!JICD paft,. t overleggen. , _ - ,, . . · • 

~,nwlgnieràe 1•n, die totJij11 H"Jf,rotfll 111111t.1 

Eüu/Jetb "°' K"Jfc.., l 1/"""1tn q,,,.,,,, S111111.J , 
c.M'et Dirt. ,,,, ~olü,uls <jr,uf, hJ •, htJlit,h LaJ /,,f,ch11J· 
Ee,s St.ul, Ïrif,Jem, hJ t111t1igh Hejd,n bracht,, .. 
Y11,lt Ros , in'tgr•f, tot dat hJ IJnde/i.ifu/elJg,,p . ' 
W1ern,àenHmulfond, pLul:.U11rhJ w11sr.1'111jl 
Lilt r,1dtr 11nmT"", ,,,. &Ark!/'/' t, q111k.!n , 
Ynwim,, t,4 Y"Jim dood_o,mook,_hiern4[11lfrrek.f11~ 

- ,~~de 4 de~- H~cr, ofde 3." 

DE.Na-zaat van F,p, 711" de vierde dies naams, vermectde fijn Lan:.. 
den~ met Ochten • • • • • • was een vroom en fi:erk Ridder• 

bad tot Gemaal Eliuh11h. <j0Nthon111 feyd, WiOtmijn, GraafWillem 
Dochter van Kuyk, op de Maar. Boven de.Stad Grave, teelde aan haar 
, .. , Heer na hem, welken naam defe Heeren nu mecft al Yocrden, en 
een fchoone Dochter, M tRÛI, ·na getrouwd met Heer f11n ,.,, 1Jr~ 
#,nfl (nu een Graaffchap op de Drufiaanfegraft, aan de nieuwe Yfel , 
tuffen .Dodburg en Zutven,ook een v~n de vier Baronnien van Gelder-
land,• d'and're drie zijn Berg, nu een-Graaffchap Baard, en Wifch.) ~Hanrd. 
DdcnfoonvanFop,volmaalnevoortde Burg van Arkel,in't jaar 1ë>I8 ,_ron. pag. 
ondlondeen rwee-fpalt tuffen Dirk.., 3. dies naams, 4.Graafvan Hol- 10l" 

land, en .Aàe/1,o"','4 Yri,fe, de 19, Biffchop van Utrecht,d•eerfte van 
dat Ampt, die Holland bekrijgde, geweefd Overfte Raads-heer van 
Keyfer H1m-ilc.. de 2.. Hertogh van Beyeren, d, S"l'"'. Dit was den 
grond des twilh , .Aàell,oJd, had de Vriefen wederfparrig gemaaktte:. 
gen Dirlc_, voord had hy een Edelman , DirlB"''' gefteld Leen-graaf, 

.van Bodegraven en Swammerdam,tuffen Woerden en Lcrden,die met 
toomeloofe tocht, DirkJ Landen dapper quellende, door hem op 't ha
fcpad quam. De Biffcnop gefwollen van moed, en vol wraak-koortz, 
rukt met een groot heyr tulfen Bodegraven en Swammerdam :·1m ?All 

,4r~l, met fijn macht den Grave te dienft komende, doen eenen flagh 
~en den BiJfchop_, op den 9. van Somer-maand , ~~~t Jaar 1~ 18. die "t 
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16 Befchdjving' der Stad' Gorinche~ 
onder-lot kreeg, en van fijn gevolg' firuykdden, Wigg11, V oorfpraak 
der Kerk van Uten, Wijdeli.,, en.Gc:.o, Graven, wr.o Algt111ren S'!Ww, 
Ridders , met veel GrqQ~i- De Biffchop her-baald Gjn a~ > maakt 
weer trÓÜpen, beteekend den Grave, n.dlijl der oude Krijgs-he!den-. 
dagh tot flagh, op den 19. van Hoy-maand, by Bodegraven. 7Jirfv 
met hulp fijns Broeders ZJphrijá, Vooghd van Ken~er-land, (and'rc 
noemen hem t'onrecht B1110) en defen .Ar/c!l, met Heer gerit 'l/"11 Dï.
pn[,,,, Burgh,-graafvan Leydenenand're, komtte.vdde ,tegen den 
grimmigcn Leeuw.AJ.e~/4: de zeeg' bleef daar fy was, en tÁdelbo/4 
gevangen, hoeweldengemeenen Cronijk Schrijyèrfeyd;dat hy ~aeftig 
van daar reed, ftijfin 'tzand lagen volle m;tar Priefter Bmhold Diaken, 
(0 godloofe ~ ongeregelde tijden, dat Priefiers en Diakenen, uytge• 
ldpt tot den clienfi Godts, ten oorlog' ga:lll, en haar kneukelen plalfen 
in•t Chrifien bloed.) Voons f,m en God,jrijt, Graven, Hiddo, HJ.. 
r,urijlt , W11/feli/11, H,J,m en Hûdlbolt, Ridderen: ZJp_hrijd ·en H9.:. 
,,,.,. , Bmrc Heeren met veel nomc. Mannen, door defe groote di~ 
fien , is de liefde van GraafDirl, tot Heer J1111 """ .Arie.el, hoog' ge-

1ois. waffen,enhy indapperena'an-zienmaakte, in •tJaar 1015. datgroote 
Dorp, Leder-broek, ook Schoonre-woerd, Nieul~nd , en Slingclánd • 
met een deel van Noordeloos, met groot volk, feyd mijnen Schrijver, 
ongetwijffeld,ja, want foo ved_plaa~zcn van gronds op te ftichten,bc~ 
bouwen e'1 bevolken, met weymge met te doen was, mits in yder Dorp 
ook Kerken en T oorcns gemaakr;eo Vi,caryen gelbcht wierden , wer
ken. , nu weynig• by de hànd geno. men, inConderheyd van Toorens by 
anijnen tijd, binnen Amficrdam eenigo weet luttel meer. Hoe heeft 

• het iand,v:in Arkel gekrioeld, d'een met hout,d'ander mét fteen,and'rc 
met yfer, loot, kalken and•re ftoffen, te loffen en fiepen, yder verblijd, 
werk-luyden, door haar dieni¼-loon ann, om de milde giften, rijf ende 
door wel-vaard rijke doorluft, om die nieuwe ftichtingen te zien , Gee
ll:eliiken door b~d-yver der ver,mce~deringc harer dienft-plaatfen,: 
weerlijke fich~~handd geneerende, door hopc·van winfi, en vaff 
yder om •t lijn • Qndertuffen , is te merken den aard vaa defen Heef 
1"", in de voormelde faak ~ tot welvaard van fijn Gemeente, in de na
volgende fijn Godts-vrucht, want de Landen beloofd, zijnde onder 'c 
Jok der Afgodüfen. En Graaf2>irl, genegen tot boet, reyf' om 't graf 

bitb. .ol)r Hey;larids goo. voeten van 't hoog Calvarien) Je befoeken._ Siet, 
~den- -W~ J~tl-k.er f 1111,hy fiekendeio die groore moeyte van al defe nieuws 

J)orpen, bçkommerd fijn voorgaandc,ook wel te reger:en,mede te leen 
houdende van de Bitfchop van Utcrt,•t Land van Hagdleyn, onder••• 
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. ende Lande van Arkel. 17 
en Haaftrecbt, onder 't BaiJjufchap van Schoonhoven, ontrent d"Ylfol, 
tuffen Oade-watcr en der Gou gelegen, noch bdigh om fijn Koning
Jijke Borgd, t'Arkel, nu volmaakt met :die noodlijkheyd en 5ieraad, 
nn binnen te vcrforgcn~ alles verlatende, befchikt fijn faken, verfaamd 
,.-cel E.dclen en Dienaars, bcveeld lijn beminde, te Gode, en reyfd',met 
GraafDirl, die (omd'onveyJi~heyd der Heydenen) veel Wapendra
gers mede nam , en menisen ftriJd tegen d'ongeloovige , hoe daar van, 
om 't fober fchrijven, niet veel gefeyd werd , dan dat Heer 7,,,, ,in 't 
Jaar I o34• by and're I o35. aldaar geftorven,en door GraafD1rt heer- 1014-

lijk begraven is, in der Chriftenen Gafthuys , tot Baruten, ouds Beri- 10Js, -
tus, • teyd ,Gifl1l, noch ouder Guijf, na G#ijftr, Sone van Canaan Stad •Gifld. 

in Phenirien "onder Syrien , aan de Middel-zee , (niet wijd van Sidon) pag..,. 
gewccfd Büfchops-~?Cl,onder 't Eertz-.Bifdom van Tyrus~ook gefey~ 
Barute, cm KomngrtJk, onder den V~r van de Maagd, die S""' roru 
aldaarvan den Draak verlofte. E.li{J,11•, of Wi!J,,,,;j,, """K"Jl, Ar-
kels Weduw', by eenige (weet niet waarom) genoemd, .;J-f.,;. , fterf 
1036-begravenin't Kerken -Choor t'Arkel, ·. _ 1•J'• 

."Tis ~,hr1.,,, ,en, H,er , foo woom 11/1 ,en 'tltlll 111 
Dw fJHI IH• fijn 1,_e'~11fd, bierput 1111 mu11 p11I. 
'D111 hJ Jn, l••pfwgh '"', ,,,.,,.. 't tege.-dtelis r,urh9', 
SNfiJ:!, Schrijver tnfl1n Soons 'llerh11Jingh /c..14"r-UJJ, 
Een Sp"'}t """ vl/11114 , hJ hllli totflj• Gel'llllltl : 
c.M~ 'D1,pe11 , tre/,cJ dA4T"" tot S4kms 'Berg 111 D4"', 
K""" l)eder t'Tffelmondgeq•ttft, uda,g,flor,111, 
E11l,,eft111,t .Ar/c..el ,plll11iJ, tot 1"'1g1 r11Jt ,"'""'"''"-'• 

Jan d~ ; . de ti. Heer , of de 4. 

DE Leen-hoqding' van Ha,gefieyn, en Haafirecht, voor-verha:ilJl 
ilcld ,vlert K nnp, 'l•cobs'10 fijn groodl:e aanteckeninge, of die on

der defen Heer 7.,, de 5· eerfl: begon: maar dat by in fijn kleyndera~n
teekening, als ook dc:n gemeynen Arkelfen.Schrijverop defen l"n., 
leyd, den kampte Venegien, verbeterd hyin fijn groote aantèekenmg, 
dietoe-eygenendcden na-volgenden 711n..,. Oefen 'fan begeefd zich 
tenHuweJ1k met M41'griet, Dochter van Heer 'l•n '"n ~/ten4d,: had 
rot een gift 'é Dorp Scharluinen, daar hy aan wan 1"", fiJn na-volger, 
1tt11ne, Na-vrouw van Rnbert, de 4. de 9. Heer van Heufden , en Jofit'. Gou1hOCT. 

. • • • • die trouwdé Gmt, de 2. Heer van T t:ylingen, Soon van 
C Heer 
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l 8 Befchrijving' der Stad' GodnchettL 
HccrSymon, d'eerfte Heer, Broeder vanBredero,de, Siende ?••• dat lija 
Voor-zaten, de Weft-zy van 't Lange Water, niet alleen met de 5.Ar
kel- Dorpen op den Dijk, maar oolc binnen bevolkt hadden, flapt aan 
d'Oofi-zy van de Linge, maakt daar Heuklem (nu een Stedeken) Vo-

*Gou1hoc- gels Weme, (nu maar een sehucht) Spijk (qo#thoev,Ceyd ... de Kerk te 
•<:.-'- Spijk) defe heeft een fray fp1tz, en Dalem, nu al byfonder Heerlijky'en, 

T oens, was Robbert de Yrief, ,,Man van q,mr,,ûl ,,,,, S11ffe11 • Weduwe 
van GraafFloris """ HGllttnJ., en Schoon-vader van 'Dirk.. de S· Voogd' 
van desJongen Graafs Landen1' die dê noch met eenen naam Vrief
Jand bieten, alfoo defen Dirk..d'eerfte was, die zich Graaf van Holl~nd 
liet noemen. Met dien ~bbert, is Heer7.,, voort Jaar 1076, foo qo#t
howen feyd, uyt de Vlaamfe Cronijk, ontrent het Jaar 10 85. dat twijfel 

J<leyn. At• geeft,om dat 111n 1077. füerf, çereyft na Rodes, ontrent 20000. ftap
t:is. pen van't vafie Land van Afien,10 de Middel-zee (o_uds vermaard door't 

Sonne-beeld van koper 70. ellen hoo'g,diens duym een man nauliks kon 
omvatten, met welks koper degiptfe Soudaan 900. Kamelen laadde) 
van daar na Cipe~s Eylan~,een van degroodl:e indien boezem, immers 
foo vermaard, als 't vorige, door deh over-hoog.en berg' Olimpius, en 
foo verfeld met de Hertogen van Ferrare ( beter Mark-grave} Bruyn
fwijk, Graven v_~n Gulik, Loon, en and're, ten hnligen Lande , doen
de daar wonderhJke groote Wapen-daden meer, in de herfenen te ver
beelden door 't woord wonderlijk, zijnde boven gemeen, als door by
fonder verhaal, dat den Vlaming' en Hollander foo weynig doet , als 
mijnen Arkelfen Thuys gekomen is, met den fel ven 1(ebbm en Jonker' 

1076. Dirk__v,111 HoUttnA, in 't Jaar 1076. met machtig' volk; gebarfl: voor't 
Slot Y ffelmonde, om Cotnr11.d àt S~lffll, 22, Bitfchop van Utertdaar 
op te befluyten, Blijkt dat den haat tuffen Holland en Utert, dagelijks 
aanwies , 't oude zeer van Adelbolá weer op-gekrabt , door Willem f/1111 
Pont~ defes Cotnr11ttds Voor-zaat van Keyfer Hendril de 4. t'oorccht 
bekuypt, gekregen aantaal tot 't Graaffchap van Ooft-Vriefiand, beter 
gefeyd Heerlijkheyd \'.an Vriefiand. Coenrtlill:l Krijghd groote hulp, 
'tkomttoteen fiagh, denBitfchopleidonder, van de fijne fneuvelen 
Gerla,h, Grave van Zutven, Wernbolá en Gijfbtrt, Ridders, L11mbert 
Pro~fl, tot Deventer, Yo/lmur, Priefter tot S11ne 1JoneftUs, (fiet, we
der Geefl:elijketen krijg') d'andergejaaghd, verfopen meefl:, 't Voor
burg word neder-gerukt, 't bonfen en fl:ormen op de Burgd gaat aan , 
CotNY4'Cá rillende van lijfs-gevaar, fwicht het zeyl, kend Ytfelmond, en 
gantz l-{olland, daar hy ook iet op te feggen meende te hebben, aan 
Jonker Dirk._, vry. Doch in die ftommelen ,fukkeldenHeer <j11rru1"" 

Bink.,.-
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_. __ .. end~ Lande van ~rkcl. .. 19 
B,nlh,,.P. en véel bravs knechten van· s Graven %1Jde mctte neus in 't 
zand, Sdfs Heer y..,, 'llo .A1k.,I, ter dood setreft, t'fcheep, Merwe en 
Linge op-ge~roclit, fterft t'Arkel, den 7. 10 Lou-maand 't Jaar 1077. 1077. 

en bcko~t fiJn Vaders Graf. De ~~meyne Schrijvers feggen, 1074. en 
awalcn hierfeltfaam, wantfyfchn1venhemtoe·denkampom fijn Wa
pen, te Veaegien, dat op den navolgend~ paft, in 't verhaal van welks 
!eveo en eyncfvanfterven, als na blijken faJ, groot verfchil is. 

' 
.7>e•faflnlt111J;ef• '"""""' qootrd11.,,,1J'.'iOW1.J,
Tr1/c..11• /m,f.Jm,, tLit ook.,dt" Chrijl,n '6011 , 
EwJI tot Yenetien , mofl ,,.fijn W11pm k.,.4111pèn , 
HJ lnela dl u,g' "'" ~11&ht, dt11 r.g11r Jie moflfcb,,,,,pen : 
7i StrM/1,,lrg_ o,erle111, tot eArk.,l J,, gebr«ht, 
Kreeg ""1Jij,,_ 0""'1.s Gr,eft , en't op-flt14• ,soçh 11er-Wt1ch_t. 

J,11, de 6. de I i. ofde t. Heec.... 

JA,, de fefte, beroemd van wijlhéyd, trouwd Aleia , Dochter van /"" 
de s. Heer van Heufden, Sone van Bottdtwijr, en Alnd 'l/4" G111nep: 
haar Moeder was M4rg,ia, Dochter des Heeren van Steeovoorden, 

wan daar am/m,, lijn Na-volger, Solpert ofDodo, Heer yan Leerdam, 
H"l,, Heer van Botterfioot, kreegli veel vryheden voor fijn Ondcrfa
tcn, van veel Prin~en en Heeren, daar hy feer afbemind was, fonder 
_dat inen eygcntlijk kan weten vàn wie, of wat vryheden. 

Dewijl ons nu hier ontanoet fijn reyf na•t beloofde Land, om Jeru-
falem te helpen winnen, is 'twel de moeyte \'\·eerd,van defe Stade, daar 
onfen SaJighmaker gekruyfi is, en d'oorfaak defes oorlogs, wat naarder 
te verhalen,te meer,nadi~n mijn oog'merk, doorgaans in defe bcfchrif-
vingen is, d"oorfaken en omftandigheden van faken, en p~atfen , daar 
de Heeren v~ Arkel hun by gevonden hebben, op 't kordl' en klaadl:' 
my doenlijk, aan te roeren , noudende •t felve niet buy ten den wegh te 
Joopen. In't ZuJden• leyd een Land, geheeten Canaa.n, na 't gdfacht • Col!ar. 

Jfraels, daar woonende een vromen Priefter M ekbifedech, boude daar ;~~'.~~~'.cl. 
Salem, ontrent het Jaar des Werelds, twee-<fuyfend, doch na datfe van 
de Kinderen Ifraels in-genomen was • ontrent het Jaar twee-duyfend •Item pa~. 

vijf-honderd, wierdfè Jerufalem genocmd,bleefonder de Joden na veel u;.u-¼. 

verfroringcn door haar vyanden, tot dat fy • ontrent 'tJaar des werelJs •1temp.11. 

drie duyfend vier-honderd, door den Grooten 'Pompeju.s, den Romcy- m-
~en iijnf~gem~ti!• ~cfe Stadt is d;.>'rlik vernield, van 1Ît#sK,des 

. . -2 ~ 
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10 Befchrijving' der Stad' Gorinchem.,' . 
Keyzcrs Yt{pau1111s Sone, in't Jaar, na de geboorte Chrifti 7 2. •c welk 

• to~ph. overvloedigbtevindcn is • by lofeph•s, Eg,f,pp•s, T•,it#S, en and'rc 
~~~~~-&c. Hiftori-fchrijvers. De Joden in't jaar 130. op-fhiyvende tegen de Ro
• B3ron. meyncn • om 't verbieden der befnijdcnis feyd Spt111U11111. Du, feyd 
an. 110• om een ander oorfaak, zijn van den Keyfer Eli#s AJria#s • in 't jaar 
Jccm,3n. 137. t'eene-maalt'ondergebrocht, • enf./fJria#s, d$ Jerufalemna 
!\:~m, au. fijnen naam noemen, Eü11. Daar na, in 't jaar 32.6. de den Grooten 
316• Conft11ntij,,., een nieuwe Stadt van Jerufalem oprichten• tegen over de 
• Item, au. vernielde oude Stade, die van Cof,111, )Çoninp van Perfen, • in 't jaar 
61 + 614-. ingenomen, en weder verl:lten onder t gebied van den Keyzer 
• leem, ,n-HeracliNs, gebleven is, * tot het jaar 636. Als-wanneer H,,.,,,.,, Prin-
• ; 6• ~e der Arabiers,en Sarazijncn, Syrien t'onder-~ebrocht hebbende, Je

rufalemingenomen heeft. waar van de SaraziJncn tot defen tijd toe 
meefierzijn gebleven, enin't jaarxo9~. is te Tours in Vrankrijk een109, .. 

• synock. gemeene • Ves:gaderinge door den Paus Vr/,1111111 de z.. gehouden. Den 
~!~~ •11• * ~en~gh-~oonder Pttr#s , geboren t'Amiens, brocht van Ierufalem de 
• Ha_rmiit droefte brieven van den Overften • SJ1no11, aan den Paus, aangaande 
•Pamarch. de klacht van't H. Land, onder den dwang der Sarazijnen, Ptttrt fteekt 

· é:le Trompet die heel Wefien door gehoord' wierd , ~n Paus doet def-
~ Prcdica- tige * vermaningen in def e Ve~adering, elk wektop, neemt de Wape
;:.':ï.cmiL nen van de. wa~~ 't J?etal word meer afs genoegh , den Ken-penning• 

wu de Chnfieh1ke liefde, het Zold aflaat van fonden, 't Veld-teekeo 
etn rood Kruysop 't kleed van hun rechte fchouderder kentenis, vry
dom van alle lall:en, over baar goederen. tot haar wederkomll: in"t jaar 

,.,,. 1096. begon den tocht, onder ae hoopcn groot, t'famen wel 300000. ' 
waren veel hooge Mannen, als eAdnur BHfchop van Puij, Gezant van · 
den Paus, Hertqgh Gowrt """ B.ûjo11 en Lotri4:_E,,/lus, en B"1J,-,,ij11 
fijn Broeders,Riibtrtde Yril/1, de jonge u.. Graatvan Vlaand'ren, en 
met hem den Graafvan Hcnegou, en defen Heer l•• '"" .Ark.;/, voort 
&,,11,/, Graafvan Metz, H11f.o Je Gro,t, Broeder van Philip, d'eerO:e, 
de 38. Koning van Vrankrijk, Graaf Stnm, """ L,ijs, RAi,,,,,ul, Grav~ 
van St. Gillis, 1J,,,,,,,u1. Hertogh van Poclgien, Hertogh R,bbtrt ,,.,. 
'l+(j"111111di111, Sone van WiO,,,, ,.,, N m,u11Jim,Koning van Engeland, 
en and're. Heer 11111, met fijn gef dfchap, Land te V enctien, verwacht 
goeden wind, 't Wapen van Arkel, voor fijn Herbcrgh gefl:eld; word 
van~en vremd Heenn toomigheyd wtch-:Sedragen, eA'r~lvergaderJ 
al de RiJderfchap, in-en uyt-fandz, bewijil fijn recht, den and•ren doet 
tegen-bewijr, blijven beJ hard-nckkigh, men wijfd• haar ten kamp, 
(een faak gansonfeker, ofde aeeg' by 't recht blijveofou, doch dier tijd 

, . ge-: 
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ende Lande v·an Arkel. · ia 
gebruykelijk, maar nu by ved verr':-ziende Chrifien Prinçen, als god-
loof: verboden) _eAr~lwind, d'ander b~ vergiffenHl, ~ie hy krijgd, en 
fcheydcn goe vnnden. Oefen vremdclingh word gczeid, een Ungar, 
Heer van Tirolis. Of Ungarien, moet fich doe verder uyt-gefückt 
hebben, als-nu,• dewijl het nuin't Zuyden heeft de Riviere Zauw, in't • tyn. 
Noorden Polen en·Rutfen, met den Berf Carpafris, in't Wefien Oo- :44• •flf
ftenrijk, Moravicn; en Stiermark, en in t Oofien Myfien, en Trrolis 
een Graaffchap in Lombardyen, • tuffen de RivierenAthefm, Oenmn, •Ican.flC. 
en 't Alpen-gebcrght, ver van den anderen, ofin Uogaryen moft een '~'· 
plaatz wefen Tirolisgenoemd,voord-reyzende komen te Conftantino-
polen daar den Keyzer eAJexis Co•"'""', ·een Klaag-reden dc;,et, over 
den grooten af-breuk• by den T urkzen Sultan,Alphazal Soliman, hem • ~ 
~daao, winnen daar na de grootc Steden , Nicca, • in Bitinien, T arfus ':~,e:" 
• in Cilicien, • Antrochia. En hebben na veel ftrijden,innemingen van 1tGii, pag. -
Steden en gruwelijke Bloed-ftoningen, de Stadt lerufalem, • in 't jaar 1'!~~~-
1099. bel~erd daar Graaf7(.gl,/,,r1 """ Y""""1ff,,,,, onder wiens trou- ,.,,. · 
pc, Hecq.u, ,.,. .Ar/c/1 was, ook een byfonder leger-deel had. Den 1,.:,::~; is. . 
+nn Hoy-maand, zeid ,4,,,;/,.s, wierd de-Stadt ingenomen, .maar :~~pas.
'Jllll'OIJi#S • zeid, den 141-. qo4frid yn B#Ülio11, Henogh no Lotringen, •1,cm.pas. 
word Koning, wil geen goude Kroon oefetten, in dcfe Stadt daar Godt !~ 
een doomc Kroon gedragen had, Heerf"" t1•11 vlrkJI, bleefacht jaren aa. ion. 
in•t H. Land, op de Hcyàeoen Oorlogen, wierd daar Ridder gefiagcn, 
doende veel vro01e feyten, en hoewe~_der Cbriftenen dadet1in't ~eJli-
ge Land, breed genoeg befchreven ZlJn, daar He« 11111 ,ongetwiJffeld 
veeltijds by is ge.weeft, nochtans om dat men niet lékers van hem uyt• 
gedrukt vind, hebik liever,de felve ftilfwijgend verby te gaan,dan hem 
~enmeerderen lof, mo~elijk wel waar, maar evenw~ twijtfefach-
~gh toe te fcbrijven. Eynd lik, oud, en af-gdloofd, weder-komende, 
is op den Rijn, by Sttaa{burg, fiek geworden, en overleden, vecnigb 
jaarHeergeweeft zijnde,in't jaar 1117.den •••• H•,rzeid nu. 1117. 
word gebalzcmd, den Rijn af-gcfchecpt , en ,•Arkel in de Xerk be-
graven. 
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11. Befchrijying' der Stad' Gorinchem., 

Jan de 7. de 13. ofde 6. Heer... 

JOhie,,, and'refeggen Fopp_o, foo verfçheyden word in defen tijd se• 
fchreven, foo aangaande de Heeren,haren naam,haar daden,di~dik
wils d'een d'ander toe-gefchreven werden, de jaren, en foo voort. 

Doch ik volg' ÁtrtK'!"P., die mits fijn grootc necrftigheyd in't onder
foé'ken de fouten van fijn kleene, ook van Je gemeene Cronijk, verbe-: 
terd heeft•. Oefen ?tm, fegh ik, trouw Eli{abeth , des Graven Dochter 
van der LiP., toen _geheeten: De. Grave van Swanenburg, wan by haar 
71111, fijn Na-volger. Defe Heer 11111, gaffijn Broeders elk haar deel, 
uyt den Lande van Arkel, als, Folpert, by and'ren Dodo genoemd, een 
vroom Ridder, de Stadt en Slot Leerdam, Schoonre-woerd, den Dief
clijk, Haaftrecht, en Over-herkoop, en alfoo begaafd, was hy een groot 
Baanre-Heer, van den welken gef proten zijn , d'Edele Baanre-Heeren 
vandèr.Lede, en van fijn Kind' ren komen de Heeren "lan Gellikom, Se
vcnder, en Haaften, die plachten te voeren f wane Baaren, ofLeede• 
ren, in een filverenVeld: VoortsgafhyhemdehalvcHeerlijkheyd 
nnDalem·: En aanfijojongften Broeder, Heer H"f.--, deHeerlijk
hcyd van óen:Botterfloot, daar hy na hict, Heer H"l0 Bottlr, ook Blok
·Jand, en·Spijk, met al haar toebehooren. Heer Folpm ,,.,, Leertl4"1.J,· 
nam tot fijn Wapen een vergald Veld, met de roode Baaren van Arkel, 
willende 'tWapen anders niet breké,Joor dien hy feyde, de Heeren van 
der Lede ouder-te wefen,cbn de Heeren vanArkel,•twelk hier voor an" 
·dersblijkt,afszijndeLeerdam,'rlefte vande S· Letter-dorpé vanArkef. 
:EnHeer Ruig Botter, hield 't Wapen van Arkel, heel, mits fettende 
·eèn maat Botterin't filvère Veld. D'Heer van Dalem nam twee filve• 
re Baaren in een rood Veld : wanneer defc·deyling gefchiede, is onfe-

•Item pag. ker, Àert Kemp, feyd u 36. want hy fcyd daar na,• dat defen Heer 11111, 
:a+J• weltienjaareerder ~ierf, 'Pont#'S de He#ler • feyd i_212. dat dan langh 

·na delën Heer /rmstiJd fottde wefen, fulks • dat wy in'defe~uwe noch 
met eenige duyfi:erheden, na den weg:moeté tallen:Heer ltm negen ja.
ren geregeerd hebbende, ftorfrullelijk1 in'c jaar 1u6'.cn wie:rd t'Arkel 

,iu,. in't Choor begravea. 

Heer/1411, "" l1111ne11 kJ,,,t, die""' Jru Yronen tro,,w4, 
Doch à'een voM, a'ander 114, hJ Weer een I"" beho#d • 
.Het is en ·, blijfdalhn, 'tget11l állt moetet wijfo11, · • 
Of,mdersfo* men "'m, t10!! IÏ"'!"ers tl4Jrn prijfe11. 
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· ende Lande van Arkel. 
.Mtt Gr11v, Duàmk._, h7 mk.! 1111'th9ligh L.11~, 
Gri,.b,rgn,, foo 1111-bJ , dt,14rfnnr,1/Á IJJ i• 't untL 

Jan de 8. de 14. ofde 7. Heec.,. 

JOh•n, Heer !Ans-foon, Heer van Arkel ,Go. d-vreefend, ,ol innig-
. heyd, wijr, fterk, én groot-moedigh, heerll:e lijn Onderîaten, in 

groote rufr, was van alle Heeren, ge-eerden bemind, trouwde eerft 
P,tron,IIA, des Graven Dochter vanMeer, and're feggen Are: Daar 
na G1n11#id, Grave Hendri,kJ Dochter van Loo•, Moedervan lijnen 
Na-volger,/""-', Heer van Arkel, en tenderdeneA/eid, by and're 
Cbrifti,u , des Edelen Heeren Dochter van Steen-voorden , by de wel-
ke by badHendrit, naby huwelijk, Heer van Houdichein, (waar ge-
legen my onbekend) die fette maar een roode Baar in fijn Wapen, in "t 
jaar 1124. zeyd Ke,nps Cronijk, trok defen Heer na Ierufalem,dit moet 
wefen eer hy fel ver Heer was, nà. dien fijn Vader, foo hier voor ftaát, 
fiierf, in't jaarr 126. De Chriftenen waren dier tijd jn't heylige Land · · · 
baad getoomd, B11/d"J", Koning van Ierufalem, • van de Turken çe:- • Baron.. 
vangen, dochbequamenaan-zienlijke hulp, Heer /a,·won me01ge an.u21-
flrijden en fteden, maar al uyt blind by ons gefchennd, als geen byfon
aerheyd hebben, quam ten lelèen met veel lit-teekènen van wonden, 
get11ygen "an fijn oorlogs-daden, en naam van Ridderfchap, wederom, 
wierd van fijn Broeders, Edelen en Onderfaten heerlijk ontfangen,in't 
jaar I 132· quam Heer Jan, met fijnen Broeder, Heer HNig' 'Bott,r, ten 1rfs., 
dienft, Dirk..de fefte, de ï~ Grave van Holland , tegen de Vriefen, die 
gewoonte maakten van opftuyven. • 't was Winter, de wateren over ; CJ':!i': 
BruS!. met yzige dammen , de. V rieten geweyrd met piekken ,. ~uyfen, ~- :i.76. 

en fwiJn-fpeteo, toonden hun manliJk, doch verlooren twee fir1Jden·op · 
eenen d~h •'t getal der verflagenen , word niet gevondçn. Daer na, 
m•t jaer 113 s. Otto, Grave van Benthem,Pals-gravc op den Rijn, Btoe- 113r.. 
der van Sophitt, Grave Dirk! huyfvrouw, ploncferende en brandende in't 
Land van Twente, (d'oorzaek waerom, vind ik niet, rukteHçrbert 'Pim 

Beron, een VrieP, de 26. Biffchop van Utrecht, een deel volk te voet • 
en te peerd', by een ftelde tot Hoofd-man H11go Botttr, Heer van de 
Botter-floot, Blok-landen Spijk voornoemd, defc werde geroemd de 
fterkfte man van heel Dtlyt0and , fireden by Otmadèn, Heer HNg_o lag 
boven, verfloeg Grave Otto .,,,,, Be,le, met veel volk, Otto v•n'Bentem_ 
worde gekipt, en Utrecht eerlijk gevangen gefet. Hier is weder een 
vcrfchif, hoc na defen_Otto '"" &n11111, Graef-Dirlbefiond, .A11r1 Xemp, 

. . . . • - --- - ~yd 
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14 Befchrijving' der Stad' GorinchcrtL . 

• Goudio. ieid,•'t wis fijnfuflers-foon,Go#lhon,,neyd eedl: •fijn Wijfs broeder, 
~~~- en dacr na• fijn fufter-má,GraveDir~ veruamd in fpoed veel volk,be• 
••,, fluyt Utrecht,richt fijn ftorm-werken,om de Stad te vemielé, Heer 111• 

flt111Ark.!I 9u3m hem te hulp, met een menighte gewapendc,verwerven
de vriendfchap,aen dcnGrave,or. hem gefioord, door1ijo broeder H"l• 
1Jottm daad,BiffchopHerbnt,Wtkkende fijn onmacht,gebicd d'Utrecllt-

. fe haer ftad te befchermen, neemt weynig Geeftelike, en tot Wapcneli 
witte kleed'ren,Kruyçë en Vané,trekt den Grave te gemoct; dic,zien• 
de des Bitfchops çieraadjcn, en 't Boek, om hem,en ae fijne, te verma
ledyen , ziet , de gehoorfaamheyd, dies-tijds-groote, aan de Kerke, 
werpt Helm en Schild van hem, valt bloods-hoofds, ongefchoeyd,op't 
_plat, bid• genade, en ondlagh van den ban, "t word hem vergund, en 
011, """ Bmtm,, Palfgraaf, een fchoon heerlik Jongman gcloft, die 
geeft,tot daakbaarheyd,aan 't Stift fijn Slot Benthean, gelegen • • • • 
ontfa.ngende dat van denBitfchop weder te Leen, voorbcm, en fijn na-

Ee) c-.oatb. zaaten, doch worde korts daar na (•>van Grave H'J"""' •~" S1""1~,I:,. 
pag.111. vedlaien,in't fclvc Jaar 1138. feyd eAnt Ke"!f', en (b) g,111hHW11,maar 
(l,)N.!46 de RiJm-Kronii" cJ feyd' 1140. reyfde Heer7.,. met GraafDirk.., uyc 
~~7~ ~cl)boet-veer-dighcy~, na 't Heylige Land, en tot Ierufaleo,,en q,wnen 
}J0!_iifol. .m 't navolgende Jaar door ltalien gefond weder t'huys. Deze Heer van
lJj Pel • Arkel , maakte Ackoy, en de dagelickze heerlikheden van Gellikom, · 
magie.in• Rumpt, Dijnfpik, Burgh, Burghmalfen, nu Buren, en Buren-m3Ufen, 
11 1'- foo ik meen, in 't Jaar I l'f4· trok deze Heer,,.,, 'lllffl Ar~/,met d'Hcer 
::: . van YffeHleyn,te hulpe,den Edelenmogenden .Aer,u11t Bmh,-,,Hecr 

1 ,..... van Grimbergen,tegen den jongen q,Jn,urtl de 3. de 2 f.Hertogh van 
Braband. D'oorzaak dezes Oorlogs was GodefroJ v"" B•iluo• (Koning · 
van lerufalem) en 1IJJ.J11, fijn Broeder, reyzende in Zyrien, bebfien 
Graef H,nriJr.. ,.,,. Li""111Yg, hun na-maag, de zorgc van de Hertog
dommen, Builjon, Lottringen,ende Bratufpantien • • • • ·• • 

Oefen H,nri/r.. ,,.,, Li.b11rg, hield de zijde van Keyfer Hetlrilde 4• 
die zich tegendenPausaA/e.r.an.éerdez.. fettende, van hem, uyt.den

t?cGoot· fiod gefchupt wierd,(c) en in fijn plaats gefield,fijnen foonHe11ril de f • 
is,."-. pag. dies He1mk """ LiWlburg gevan.Pen wicrd, en.d'hzelve11.Hcrtogdomhmen 

aan Henri!(. de 5.overgeven moh,als vervallen m oogue-macht-fc en
dery, Govert metten B.urt:l,afkoomfüg van Otto,C..,,li Cr•ffi fone;de 16, 

i!?c Af. Hertog van Braband,foogenaamd,om toe-zegging fijn Vader gedaen, 
H. 111•du (f) van den ba3rd niet te laten moetzen , voor dat hy Lotringen en Bra
n':1~- b3nd de Prin5en van Ardennen weder afgenomen had, na grooten ftrijd 
1iia11c1. wint die,tn G,1ert worddeZ.j• Hartogvao Braband, ook van Lotrin-

• gen~ 
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. - cndel~and"cván·Arkel~ · · if 
gen, Graafvan LeuYen, enMark-graafdesHeyligen Rijks. He11ril . 
flO ~ barft tegen hem aan, A,m,o111 '1Jmbo111, Prinçe van Grim
bergen, rijker, machtiger, en ~erdan Gnml, .. wil hem voor :Jijoclc 
Overhoofd niet kennen. Na veel füijdens, lag tÁ""'41# boven, GO'tltrt Grim:,. 

fterf, in't jaar~ 140. Sijnen Soon G,,m de 2. ·d_e ~4· 1:fertog regecrd $. ~=~:e_ccr 
jaren en fomm1ge maanden, nalatende een een-1arig Kind, Gn,mlde 3~ chelcn. 

de 2. S'. Hertog van Braband. Bmhot11. Braband verwoeUende, hebben ~'!t~ 
de Heeren van Weze-maal en Bier-heke, 's Kinds Voogden, bulpver- Rumll; 

focht aan Dirk..:vcn Elut1n, de 16. Graafvan Vlaand'ren,op voorwaar- !t:!~r. 
de, dat men Braband van Vlaan4~rcn teleenfou houden. De Braban- ~eek 
ders geftijti:l metre Vlamingen trekken te veld,nemen den jongen Her- 1::1a~. 
tog Gn,ml m~, hangen hem metde wiege aan eenen boom, geduercn-.!i~j\, 
de den veld-flagh,eenen fpiegel voor haar herte, om vroom te ftrijden, plaa1un. 

of, haren Heer fchandelijk in nood te laten,een moed-voedend krijgJs
fiukovervcel ttu.wen, by de Macedoniers • tegen d'Illiriers gebruykt. • Adrian, 

Die van Grimbergen, met veel machtige Heeren, haar Magen leveren ~:~~ 
hun eenen gewddigcn , en gedenk-weerdigen flagh, maar hadden't B,ab. 

quaatll:, Heer tA"'"°"' 'l/411 qn"l,,rg,11, Gerit fijn Soon, GraafW .sh,r 
, ..Y-mff,11. De Heeren van Coutfy , 7oloa en Sigl,ert '""' 'Bmu, Ar-
lc!l • Tf,lfl9• Bro""'-h,rft, H1tnilflt111 H""11k., •en veel Baronnen , Rid- •0o1c Hca 

der.1 en Knechten, ftruykelden fonder opfiaan. De Grimbergers mo- Hug'itBot• 

fien van G1T111J haar Wetten ontfangen , en lijden dat de jongfte Soon, ~~~ Bo:r. , 
"t Leen verhef, den oudfl:en toe-kijk, en dat voor altijd, om dat defen l!':~r:!~k
oudften den oorlog aangchitfl had. Den Brabander koften't ook veel spiik,z.cyd 
koppen, d'ticeren van Dieft, Boetzelaar, Wezc-maal, Bierbeke, Rey- ~~:~~'· 
nes; LeefdaJc, Hoorn, Trazengijs, Heufden_, en and're. Onfen Heer 
ioht111, worde t'Arkel na il:aat oegrll.ven. 

D,n.,,,g,,,J,,. folw, kdr,,fdon, 's YtUÜrs do.J, 
Bttr11d dot fijn, pliul%. , f.m,/ligh mdlnfehHt- 1 

Sijns Onde,""1,e,., letfJ hJ ,_,,,~,,,-,ln'ligurners,
Sii• H,trfoh•pP'J noch r'}[tl, bura ( elk.!• •l _,.., '1/fO#lff"I• 

J•• de 9. de 1t. ofde 8. Heet. 

JÀIIJ de 9. diens na,ams , veirde fijn H~rfchapp7 , met groote droef ... 
heyd aan , door fijn needzame en m~delijdorn!,e gcwHfe, geprikkdd 
om d~ dood fijns Vaders, en fchoon-vadcrs, w:int .A,,r, Kemp zeyd, 

dat hy getrouwd had, Sophitl, de jongfie Dochter, des voorgemelden
D Hec-
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1~ . Befchr.ijvin'g' der Stad' Gorinchem.,-
Heeren eA,m,Js v4n qrm,bergen, He11t1r, wil, Geertr#id, Dochter, Hen
rik}. Grave van Loon. Andere fchrijven des Graven van Loons, Broe
ders Döchter, en kreeg aan haar eenen Soon Joht10. Defen Heer 11111..> 
was zeer bemind van veel Vorfien en Heeren, regeerde 32. jaar "ftorf 
in Herfft-maand 1176. wierd t'Arkel, in de Kerk begraven: anders 
word van hem rûet gevonden, te fchrijven. _ . 

'Tis ïaen 't hlijfà11J111n, dietleArk.!ls Heerfch,cpp].,y,,,, tlm, ""à'tmdn lc!ijgd, ~ Keizer Fredril:_, hy · 
Het h9lighLtmdbnrMl, met Floris, HollAnàs-Herder; 
HJ boná het He11kJems Slot• en f1rek,t fijn \'llomng vertler> 

Jttits eA[peren hy k.gopt, voor Koei,oràen verf,noord.~. · 
7Jur bleefhJ in din k,rijg, die menigh OHnfth vermoord. 

Jan de 10. de 1.6. of de 9. Heer.... 
.An., de I o. wierd de I 6. Heervan Arkel, te rekenen van den alder_;

} 
,-

eerften, ofde 9. als men teld, de gene die geduerigh daar zijn blij!" 
ven woonen, was wijs, fi:erk, en fchoon, troude ..M(ll'griet, Doch

ter van B11ld#ijn ,.,, Zt(Jtlive, ofNy-elle, jonger Broeder van Graafvm 
Vlaanderen, daar hy aan verwekte l"" de 11. ftichter van Gorinchem; 
en een Dochter, na-vrouw van Engelbert """ Bronk:horft. · • 

uso. In't jaar u8o. • quam tijding uyt 't heyligh Land, d3:t s"Jtdin •Sou--
~~:;. daan van Pedien, Babylonien en Egypten, met eenen afgrijzelijken Ie-: 

g~r daar wilde ko~en, dies, P~ilipp•s ~•g11ft11s, ofde,zeeg-hafte Ko-.. 
nmgh van VranknJk, en He11r1e11s, ;Komngh van Engeland, groote hul• 
pe belooven. Maar Philip,,,,,. Eluten, de 17. Graaf van Vla3ftde~ 

• Cron. ren • Floris de 3. de :i Graaf van Holland, 'Bo11àe~ii11 11111J Niniv,,~t~a~'.:~ voornoemd, M11the1U. Graafvan Boenen, (of Bolonienl Heer Peter, 
1 , • Bilfchop van Kamerik: de[e Jefte 3. Broeders van Graafvan Vlaande
~~Jdr. ren, Graven WiOm, '"" He11~011TJ1, Tiebtl/tl 11111 .Ardennen, met veel 
fol.i7. Baronnen, HeerenenRidderen van verfcheyden tongen, frerk 9000. 

man, zijn in perfoon fondertoeven gereyfd, Heer f"" '"" e.Ark.!l, met 
Heer H1rier1n wn Botterjlo,t, des overleden Heer H11gen Soon, met 
meer ander Heeren en Ridderen, van den fijnen was, in't gevolgh van 
GraafF/ori11111nH01'411J, haar reysvid terzee, door den Oceaan ,__d~ 
Hoofden van Vrankrijlc, en Engeland, en de Spaanze on~rondehJke 
diepte, door de engte daar Herc#ks zuilen fiaan, tot in 't Middellandze 
Mèyr, den Archipelago door-fuijdende I in Grieken, by den Keyzcr

v11,-
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ende Lande van Arkel. 2.7 
e.M111111tl c,,.,,,11111, van daar na Cipcrs, en landen te Ac5on, trekken 
voort te land na Jcrufalem, nie~Heyr-krachts, maar Pelgritns-wijfe, 
om 't heyligh Graf te l>efoeken, doch foo fterk gewapend , om 't groot 
perijkel derSuazijnen~ Siet waarden Godts-dicnfiigen yverdies tijds 
de menfchen toe-g~rongen heeft, hadden onder--tuffen veel ftrijdcn, 
daar fich eArk,!lfoo vroom in droeg,dat hy van GraafPhilps '""'Y/Jun
Jnm, Ridder gefiagen wierd, een eer, als doe hoogh geacht, wam_1eer 
diein't heylign Lana bekomen was, met den tijtel,-Jerufalems Ridder, 
ofRiddervan'tbdighGraf, tendceltot onfen tijd noch in heug'nis 
vanJemfalemzijn,- devoorfz.Prinçen, methungcvoJgh van 6000. 

man on~pend '.(door hulp van 'pn,ijlL>, Koningh van Slavonien, die 
gedoopt en Joris gcheeten was)met vry-gcley van den grooten SJtUlin, 

_als Pcl~s gereyft tot de Berg Sinaï, 30. mijlen van Jerufalem, tegen 
middagh (•)alfoo_ geooemdnn de doome-ftruyken, die mctmenighte (a) R.eysl>. 
daar op walfen,want Sinaï is doom-achtigh, daar op heeft Godt de der schrift. 
thien'GcbodenaanM01fesgcgeven, wordookHoreb genoemd: op pag ''· 

deo23.September 1483.isltyMvan Bm,,,ráBr,idtnb«b,enden Graaf (b) ~m. 

van Solms vlijtigh bcficn, en bevond boven maten, hoogh, en groot, Breydcnb. 

-met twee hoogeSpitfen, d'cen tegen opgang der Sonnen, Sinai,d 'ander 
tegen ondergangh Horeb, genoemd, in 't midden ftond een Klooller 
t;e'bectcn vande 40.heylige Martdaats,meteen fchoon Luft-hof onder 
aan den Bergh, Il& 't Noorden, oftnid-nacbt, recht tegen de Spitfe Ho-
reb is een Monikkcn - Kloofl:er, van s,,,,, Kt#rijnm.., orden ook ecnen 
fc&oonen Luft-hof, met een Fonteyn : op 't afgaan van de Spitfe Ho-
s-eb, is de fpelonk daar Godt met Elw (c) fprak ~ daáris een Ihpel, wat (c) , . R~. 

~C!, een.ander fpelonk, daar M~fes in fiond doèn hem; pad (d) voor..: (J/~!,':t_ 
~gtngh, recht op·'t·bboghfte van· Horeb, Gaat cca heerli1ke Kapel, en_H• vi: u. 
is de pfaatz daar' Godt M9/11 dè thien Geboden (tj gaf: de Kapel is (e) Exod. 

L-" · .i__ de "" :,_,__ (! K " 34.4s. z7. fc dmetf eren euren IJQ.joten 7 u.u1r iwonnJNK:n van~""' t#riJnen- 11. 

-Klooftcr de flcutcls, van hadden; niet verr' nQdefe Ka~l, op de boog~ 
.të van Hord,,' lla#een ander fpelook, daar M,yfo1. 40,- d11gen, en o:ich~ 
:ten gevafthad, daad\aat een Kerk der Sar~ene11en T µrken.De hoog
·« Sinaï, il veel h,oger daq de Spitfe H~eb. Oefen Be!~· Sinai, is ge-
legen twee dagb-reyfen va~ de Roode Z~~: J?e ~oefttJne, .om den (~ ~xcd. 
Berghgelegen, word genoemd de WoeftiJne Stna,, daai: hebben de Jo- ~)- E~od. 

_den rti'JdenKalf (f) aaq-geb.eden' daar zijn a1.i,-wfjtteR (g) gegeven, :: :. tn , .. 

daai'.#JnN,,..~4,~,,_Kinq'~n~•on1-, v~•cv4yr(h) ver.teyrd, en (h) Lcvit. 

,d_aar zijn ook de ûlvete Bafl\yne~ (i) ingefield.,: :lp_'t weder..~ecr.ep van k°~~\1• 

denBergbSinai, zijnf7 dporraad van_denK.qginghJtgij/4s, een Zara-(i)Nu111. 
o- 2 zeen, 10• '· 
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18 Befchrijving• der Stad' GorinchcnL 
zeen, door fijn Broeder, den Koning N obJlit,r """ Abifüuns-ballaard
foon-Nobiliter, met vijf~duyfend_g~\fapende, gewacht.by de Jordaan, 
maar dat vernemende, ZtJn na Cefanen by den Bergh L1banus gereyfd, 

fkl Reysb. eenen hoogen Bei:g in Syria (k) 16. mijlen van Ierufalem, tcgen'c Noor
~~~;~_nft. den, daar op waffen Ceder-boomen. Cypreffen, wel-n1ykende bloe

men, en Wierook, daar den Bergh den naam van heeft Wittenbergh, 
- ofWieroooks-bergh. Sommige meynen, dat op de hoogftefpitfe I al

tijd fneeuw leyd, dat nemmer fmeld, oorfaak des naams, Wit_ten-berg, 
dat de Zee-vaarders, door den Witten fchijfl, een gewis teeken geeft : 
hy heeft twee deelen, Libanum, CA Anti-. Libanum, voor-by de. Stadt 
Sidon, heet hy Anti-Libanus, en by Damafco, en tegen 't Noorden, 
libanus: daar op woonen tweederley Seéèen,. Maronit~ en Truici: 
haar gevoelen te befchrijven , is onf meeningh niet, die "c luft, lefe 't 
Reys-boek, op de voor-geroerde plaatz. Nolnli111 verwacht haar een • 
mijl buyten Cef arien, fcheurd den geley-briefvan S.'4di•, deurfteekt 
den Bode, Graaf 'Philips, met de fijne daar komende, ftellcn hun te 
weyr, eer 'Zi{_obilit,r fijn verwachte hulp, van nooo. man by hem ~reeg. 
De-Graafvan Beunen wierp 7'i_,l,;/;,,r van fijnen Drommedaris , Graaf 
Phlips op hem vallende, nam hem fijnkoftelijk fweerJ, en floegh hem 
dood, fijn Heyrwierd vcrflroyd" in den tl:rijd, 3•.of4. dagen daatnu 

(Ij cron. tegen den Koning van Abilivcn, hadden fy (1) grooter zege, komende te
f t:r,ro Ac~on, zeylden door de middellandze Zee, in Cretea, eco·Eyland, n11·(:/~tl.as. Candia genoemd, in 't Noorden ·befpocld met den Archipelago (m) of 
Pnr. b'But. Dzgeife Zee, in 't Zuyden komt de Libyfc, en Egyptize Zee aan-bur-
1aan • telen,in't Weftend'AdriatifeofVeneed'ze,cnin'tOoftcn ~eCarpatife 

Zee: •t heeft Wolf, Vos,Serpcnt, nocheenigfc:badelijk Dier"danall~en 
een gefiacht van f r.inr»-koppcn. ls vermaard door ~ Bergh Ida ~ 
d'iowoonders, Philority geheeten, ook by de Poëten, door hare Konin" 
gen, l"Pittr, ~s, en e.Min11 .onder de Goden geteld, en by 
ae verdoolde Schrijvers, deur den breed-verGerden Dool-hofvan D~
J,,l,u, van daar varende)quamen te Liffebon in Ponugaal, by-M'"'7,;Jd, 
Wedue van de Koning, die Pl,lips '"" Eu,,,, Gtaaf van Vlàanderen~ 
uouwde , en in Vlaanderen quam woontn, Heer 11111,0 t.AN(!l, Heer 
H m,,rm """1Jotttrfl!o,, en and're reyfden yder na huys. • 

1111. Den 2S. van Herfft-maand, in'tjaar 1187. heeft ~,,,(o)Jerufa-
~ ,':;~~n. 1~m ingenomen, den Koning G,,;Jo gevangen, ~eed d~ Tempel van 

binnen en buyt~n , van't hoog~e tot laagO:e watfen, mee JldOs-watert 
om vanderC~ftenen befmettmgh te fuyvercn , ·en nn de 4. boeken,, 
met wondcrliJkgeru,ht af-roepen, fijn Wet. Den Paus Yr~ deJ; 
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· -- . - cndè Lande van Arkel. 19 
.fie tijdinglt:hoorende, ftierf van droefheyd. De Kardinafen verlaten-
de hun gea,ak, gaan 't Kruy~ prediken. In 't jaar 118 8, warde weder uu. 
een Kmys-vaart na 't heyligè Land beflotm, Geeflelijke, Wereldlijke, 
Hooge, Middelbare,. Lage, waren al met fulcken Chrifielijken yver 
brandende, dat fy opwaàrts ria 't-Ooften fcheenen, als te vliegen, gelijk 
de gloeyende geufleren, uyt.een brandende vuyr na de wolken fwieren~ 
een groot werk , Vrouwen , Kinderen , Vrinden , Magen, Paleyfen, en 
Woooingen, genoegh voor eeuwigh te verlaten, ten aan-fien van onfe 
flauwe tijden. De voornaamae waren Keyzer Fredrik._ d'eerfte, ge
naamd, Barbaro«a, of metten roffen baard, Hertogh Fredr~ foon 
van Swaven, de Koningen 'Pbilipf"'S; ~•g•/1111 (o) '"" Yr11nk.!_ijJc., (o) _Pnt, 
7<.._~h.,,a ,,,,, Engel.i#" , de Hertogen van Beyeren, Saffen, C,e,n-11114 """ Emi1. 
Ooftenrijk._, Fredrik,.1An Sr,11'fltn, Henrilt.:v•n Lotrilen Braband,de Gra-
ven, Phlip_1 Deluter, van Vlaand'ren, Flori1de 3. de Hvan Holland, 
Dirk._'llt1n Ckv,, Ottfl 'fllln qel'(e, Wi/Jm, """ Ooj-Yriejlod, GraafFloris 
i . Soon, de Heeren 1oh11n"11t111 'Ark.tl, Htrbrre, WIi 'IJotterjloot, en veel 
and're, komende in Kalàbren ,-een van d'tiyrerfte Landen van Italien, 
wierd Keyzer FreJril.,.,,dm A6t, 1ottchim, voorzeid, dat hy niet veel 
uytrichten, Ierufal~m niet winntti, en verdrenken: nu immers dit wor4 
voor w~ r verteld, 't Heyr trokian de Grickze ~ijde1re lap-de, door het 
r'?°w, c~~rgh-a htigh ~,algaiyèn __~ (pelegén ntffc~ S.~!en,Roma- _ 
n1en, en deDonauw (P)n1ndelforlian1en genocmd,na ~e WIJd-beroem- (p) AU.: 
de Stadt Conftantinopolen; eertijds nieuw Roma) en foo voort, aéhter 
S'· laril arm, (een Grickfe Z~e-ftreek)om fo ovcr-fchepe~de na 'thcyJig 
-Land, daar hy -tèel fteden en·floten~an; breedcr by.~i/i"' verhaald, 
éiie •r ~'_lefe'll~1Jf~ t~~ -.~~ctijne ~~~,_ Jo: mijlbn van ~erufalem. 
(q) tegcn:'t Zµ'y~-~~,~ë~gêritn"t-fi~ge·.At_ab1a.., füekkende. van't ~q) R~b. 
I~te1~d ~tdëRctode Zee, en ~an F.gypte~~bélegerde ald:tar'tfterk ~~~ift. 
Damtatett,aan een van de uytloopmgen des N1Jls,~eluftacum genoemt, 106. 

~j~e?Peen n~d~~fte~jldle~ die men gdoofd, door~ekloekheyd 
ya11 'W_ü(,,,, ,,..,, ~o/Lm~ ~ ,~e_Haarlemm~rs~ ha:tt·Schip,o~~er met 
~tagen~~~e g1pannenHiven-:kètenèn un·ftukkén fmJdende, 
gewormffl te zr1n,'en;cff~ vat1 Haarlem,halt'Wape~ noch fwcycnde-, tot 
Laar vier Sterren, een filveren Sweerd in den Schild , daar door van den 
Keyzer bekomen te hebbén~ ·daar den Pattiárch van Ieru.faleJJ;J, ben 
•t Kruys toè gaf: . Eyntelijk:, Keyzer Freàrilverdronk , in een Ri~icr~ 
in 't jaàr ~ 190. ën wier~ begr.aven t'Antiochien; ~n S,,nt 'Pieters Kerk, n,-. 
(r) kons daar na fl:ierfÇt.a:ifPloris '.~" HoO,md, en 1s ben~ve~ ~es Kcr- li~our
zers Tombe gefet~ Daarnaquamen Heer '111nvttneÁrk.Jl,cn Hrrberett i•J• ~ 
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30 . Be fchrijving' der Staq.~ Gorinche~ 
,,,,, tien Botttrfo,t, met meer and're Heercn, weder c'huys: Heer /1111J; 
füchtein lijn Heerlijky, aan d'oofl-zijde van de Lingen, byHeukelem, 
een groot fierk Kafieel, genoemd Callrum Herculis, doch fijnen Soon
J•n de 11. (fiichter van Gorir1chem) ~olm,aakt'~, en om-miiyrde Heu
Jçelcm :. Wi/Jm,, Graaf van Oofi-Vnefland ,, {a¼ v.oren Leeuwaarden 
·en die·n~an'd~fi:reek) geworden Graafvan Iiolland,d'cerfie dies naains, 

(f) Oude belegerd meç veel volk, Heer Folprm Slot, t'Afperen, (f) won 't, eA 
HolandC: fiichten't, in't jaar 1204. Doch Heerf"• V4n,.Ar~l, kocht de Stadr,Cronijk• 

Jl"'4. .en 't~l?t vanAfperen , of.de gro~4-vefiingh-, daa, na van Heerwil, 
Folprrts Soon• .Sulk~,dat hy beneven lijn anderHeerlijkyen, ookgeteld 
word d'ecrfteHcer ~an Heuke~em, Afperen;, Gellikum, Ronoy. Ak... 
koy, Leuven, en 't Slot van Leyden-bucgb;&é. Wonderlijk is ontrent 
defentijd geweeft de boetveerdige firengbeyd des levens, van êver• 
"w4ch , ,gewefene R;ent-meefter van Dirlt,.,. Are, de 3.i.. BHfchop vaa 

(r) Gour- Utrecht, (t) waar van. 9outbowen, on-aan..gdien d'aaotl:ootclijkbeyd 
:~j~g. defe~ tiids.:.gefintheden m•c 1angp verhaal4, hoe hy Godt verfaakte, den 

vyana der Hellen, Huld,_cn Eed dede, mits hem helpende fijn rekening 
'door-drijven, hoc hJ Meefter Oli.11Ur """ Keulen, om ftjn goede leerin-
_gen focht te vennoorden, fiervend·e, pa veelgeleden pijnen, wede~ in't 
leven qu,am , grQ(?i~ poetye_~rdighey~t~i:ide, 'tk.leen Ker~Lken van 
Schelui1ief! de~ ~~r4t:n, en:~eQ g.i;oote {~ne ,K~~bouwde" met 
iroote inntgheyd., vallen, èn l;>1ddeçi, ~aar bleefwoonen : Een verha
ling, éicn Roomfenfoo aangenaam, als den on -Roornfen milhaaglik~ 
en overmids, 't fe,lve _by verfcheyden Schrijven verhaald word , ook 
mijn gévoelen n~e~ t~~-~o .ga11-t, hc;h..ik pi~ foo weynig~ ~.eenige.an-:
d're navol~epdr, k14f~~c,JwcW;lerfieà~~, bf.~ DWIC~~cl~j~ m~ 
befch~rienhnd niet oo.;.~QCE~-~a~~,., .· r.• IJ..O~aJI~, t fe]ve 
met d1~ meen~Pi~ te ~ere!\~ Qm m1JnfëJu:1tt~ ,. ,YflJl~d r~ wat ge• 

1" 15• • voelen hy 'l.y, aanftoo~eh1k ~e make~ ln'qaar q26~ lJ:~1~ 4.~ Kemp, 
ni6. in fijn aanteeke,n}ng~~àac na l.~27. pen ~rQ.en,vw. O(?g~-;?la,af!d,Ar 
,m. -gemeene Cro,!l~*;è~I$.•, d~~ g~rf-;-y~(+.;t;aP.: I,i~~mF;~td~ ~ .~~ 

f1~~rH~brr_en:"ff1,'B"!~"~ hJ.~?evor,~i~~~-.g~m~'-,·,,Iri~ 
cv> Qlut• ,a~r q2ii ge~1~l ç~;bmrc,tiPrpenmgen,.KP.~htigF$~fiteo~eerliJkY..!~· pag. een gr.oot gev~cl1t! ~uffi.en q}e~, haren Burgh"S.raáf,.en ~e/Df, -Burg· 

voog~d van ~C>èy<>~d.en,, •Otto tilllder Lip, 34- '31lfchop .van _Ucrech~, 
quan~ !net m~c,ht van ·volk.teGi:oeningen'.,.ge~~<>d ~re~,.~·~erbe.u.rc~ 
v~n h1fen gçfd, ee~ ~.la:a,.teeken Y!-11 het. Opeer~gef.c;g_~ #_ti~a{ ,• .q~
131!fchop, den rugh gedrae1d, ver1lleJd ~eut._,·· Eg/itits;h.u,yr~ &y ~!11 
gelegen, koi~t blni1èp Gr~njn11en, èn ji:tPha.a;. B.wgL-graaf to~ 111 

· .. . ,- - • ' , "' ~ · · · -.-,, ··- - Vr1ef... 
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. ertde Lande van Arkel. . 3 1-
Vridland: Die veel Vriefen vergaderende, Groeningen belegerd, en 
~e/offiuypt daar uyt, na Koe vorden, maar komt haaff weder, met een 
deel volk Groeningen beleggen, BHfchop 0110, geterghd, door defe 
hoogmoedige dartel.beyd van Ro1/1f, v.erfaamd fijn macht:. Tot's Bif
fchops hulpe_qu:imè"n de Graven,.(jtrit v,1n q,lre, Dirk_van·C/eve, Bo.
,le~ijn ,,,,,1Jenthm,, F'4ris de 4. de n Graaf van Holland~ fond daar 
d'Hee.i:en, l•• ,,,.,, .Ark.,l, en Herherm van 11otterjl.ot, H~r 1/"g• B,1-
ttrs-foon, met 400. Ridders .en Knechten, dies ".R:!,el,fi van Gr«ningen 
af, en na Koevórden toe: by den BHfchop quam ook Heer Gijfbm """ 
Älll#/ltr, land , floegen haar neder tot Anem by Koeverden, daar der 
Biffchoppen van Keulen en Munfiers hufpe,foo veel hy begeerde, hem 
ook by-woonde:" Men raadflaagd, by voor-oordeel word ~elofuyt al 
fijn goed gefet, fijn hulpers begenadighd , gerekend, fonder weerd. 
f(fel.f>de Burg-voogd belegerd fich by 'c Doq, 'Van Kocvorden, tuffen 
hem en den Billèhop lagh een zodfig moras, onbeganghlijk: •s ander
claags. •smorgens·dc Soo'thoofduytte Zrefiekende, deneerftenvan 
Oogft-maand 1227. de Graafvan Goer, s.n, MMtijns-Banier-drager, 
doet trommen liaan, trompetten blaf en, Ruyter te peerd, Soldaat in,t 
geweyr, hy voor uyt , •c Heyr hem na, aan •t m<>ras, men meent dat te 
betrappen met mcnzcn en pecrdè-voeten, · ma:tc 't florpt in de fwaard 
da~1clringd noch meer deur, eeoige fmoren, and'reworden 
van de mannen, fomniige van de vrouwen der Drenters vermoord, ve
le doodlijk gewond; ontf prongen't, den Burg-voogd &e'4f, meteen
dcc!·~~ hun na, beur Mond-behoef, Tenten, Juweelen, en ander 
~-hchfq~ buyt: al den nacht gcrodl , kecrd na1'oèvorden met veel 
ge,iDgt:Ds,:daàr:bnder G1rit -u• G1lrt, Gij/1,,n1J4IJ vlIIJlljkl, en Dw~ • 
l?rooflvan Deventer> Biffchop Ottm Broeder, Otto felf, vonden fy in 
een zodze leggen, fyaan 't fmaden ·en 1nartclen, de kruyn fijns hoofds 
gevild; na veel pijnen, hem in een onreyn plaatz, op den felveneer
Ilen van Oogft-maand verfmoord. In defen firijd bleven overde vijf 
hoodcrt man, daar onder:veel groote Edelen, ook Heer f,m ,an .Ar/c!I"
49. jaar geregeerd hebbendè, Heer Hnl,erm ,,,. Botterfl,ot, fijn Neve" 
en Heer ./4,rnd""" Hwflmeer, een vroom Ridder, vermaard boven al
le duytfen, langen tijd op fijnen fchild gevlot, verdronk eyndelijk: Bif
fchop 0110.uy:tte zodze gehaald-, word 'tUtrecht inden Dom begraven. 
Ofde Heer van Atkel en d'and'rc begraven zijn, vind men niet, and're 
fcbrijven nochtans t'Arkel, 

OER-
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31. Befchrijving' der Stad' GoripchenL 

DERDE B O .~ _K. 

y,,,, qork._ot11 hoorà """ ,,. Jen elfden T""· Ju flicl,t~ . 
eÁ11n Ling en Mm,,ens-k..•111, •, 'Dorp Wolf•ren flerliiht 
DÎIgr11ot1 Vl1rk._ten de,I, WIUlt àur tl# is den Toor,,. 
D44rJfo~ ,en k._hJn K11ft1,I derfi./11,r plutr. te 1oor111: 
HJ fleláM ~erlr.,áur""", ,n~ot1Wáttnfl~~ 11~f! 
/t,'t Oofle11110,r de S1ttd1, flMI .a,, '#4/v,rfr.rgt, . 
'Dtt{ Gorr''<!ns Y,ffer'<!m ujn ,,. ;,, ·'l.111/qgruam , 
'Dt11/j ;,, Ho!Jtl11áujn P""l• ·, Lu,J,,..ft,rllAdtll.J. 

Jan de 11. de 17. ofde 10. Heec... 
~~~~~~~Ohan..., de elfde , des Man-haften lohtUU.Soon , , . 

groot-moedigh, fierken vroom, had by fijns · 
Vaders leven, ten huwelijk M""", Dochter 
des Graven van Vernenburg, en van de Doch" 
ter van GraafOtto v~n Bentem, Heer1"" kreeg 
van de Duytfe Heeren ,. d,e Hecrlijkheyd van 
Schelluinen, metten hoogen gerechte: voegh• 
de die by 't Land van Arkel, f oo de duytfc Hee" 
ren die verkregen hadden , van de Heeren van 

Altena, mogelijk.aan Altena, wede~ by er_venitr, ofan~ers gekomen, 
na dat Heer la v"" tAr'<!I, de S· dies naams, Scbellu1nen, van Heer 
J"" ,,.,, tA'/1,,,. , met deielfs Dochter M ,irgritt. ten huwelijk çekregeo 
had, als voren verhaald is. Dewijl nu voor-komt de füchtmgh van 
Gorinchem, de byfonderfte oorfaak , waarom ik dit werk heb aange• 
vangen , om neffens de Heeren van Arkel, en haar Jaden met alle_ 0111- · 

ftandigheden ook te verhalen, de bouwiagen en gefchiedenüfen van 
Gorinchem , van begin aan , foo God fulks toe-Iaat: tot nu toe foo fal 
ikna vermogen yder faak op fijn tijd fielten, en hier by de füchting v:in 
de Stadt brengen, 't geen defelve van ouds aan-gaat, daar ik geen feke• 
ren tijd van infi:elling af vinden kan. Vooreerft ftaat te letten op de 
tijd van de fiichtingli: De çemeene Cronijk -van Arkel , als oc;>k A"':' 
Kemp, fiellen 't jaar 1212.1n welke meningh den felven x,-, no,h1s 
geweefi, doe in 't jaar 1604. de gebeenten van de Heeren opgegraven, 
en in een verhe,en Tombe geleyd zijnde, uyt fijn aantekening de~-

. fdlflJ-
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.. . . . ende Lande van· Arkel. . 33 
fchnJnngh meen T:ifereel boven de feJve Tomben gefield 1s, gelijk 
mea noch fien kan. De groote Cronijk van HoUand ffcld ontrent 'rjaar 
1236. dat dan door Heer y,.,, d, St,r~, fou moeten gedaan zijn defen 
Soon, alfoo defen Heer1"", in 't jaar u 3+ by de Stadingers verflagen · 
wierd. t.Allrl K""P del"e mecningen wederleggende, zet (naarder dan
•1atl, K/~111,ontrent het jaar 12 30.) met q,_honl,11 •_kl:iardcr 'tjaar • I~n Ic 

tz30. dat als doe defen Heer1•, Vader van("" d, Sterk,!, de Stadt en ~~~- vaa 
"t Kailed bouden,en dat Heer y,.,, d, StwJc,, die voons volmaakt heeft, ~ollaocf. · 

Toortjaar 1275. doehy füerf, ende9.Heergerekendword, als Heer!"~u~~ 
Ott• de 13.foa zijn, foo hem de Cronijk van Holland t'onrccbt teld: 'tis hocv. 

foo waarfchijalijk niet, dat1••""" .Ar/t.!I, die M~ ,irn N iniTJt, ~-:;~ 
of ~i,elks uouwde: defen Heer 111111 Vader, die 't Jaar 1176, begon 
te regeeren, en 1227. füerf, de Stadt in't jaar u u.. foude gefticht heb-
ben , als wel in tegen-deel de na-volgende reden. Ottu1t111 H,/Jaa, 
(Jefen Heer 1•s Huyfvrouwen Moeders Vader) Soon van Di,lde 6. 
dies naams , 12.Graafvan Holland, en van Sophi4, des Palts-graaf van 
Rijnc,gcns Dochter, kreeg na overlijden ran Otto, fijn Moeders Broe-
der (die van GraafHm,un ,,.,, St"""1,ijl(,_verflagen wierd , foo voor on-
der 1ade s. ~ezeyd is) 'tGraaffchap Beneem. Hy bad in de portie van 
fijn Erfdeel, 10 't 6raaffchap Holland, een kleyn Heerlijkheyd, een 
Dori, meteen kleyn Kaftcelken (dat nudenoudenKerk-tooreavan 
Gonnchcm ia, zeyd 01ijnen Schrijver) genaamd Wolfferen (waar van 
op defcn buydigen dagh noch gefeyd word, WoUrerzen Dijk , en eenig 
land,op Wolfreren) bepaald, f oo 'kop "t naafl kan giffen, Ooft-waard 
mette Lingcn, daar die in de Merweuytloopt, Zuyd-waard den Mer
we-ftrooni, Weft-waard (foo 'k meen) Schelluinen, en Noord-waard 
't Land van Arkd • • • • • • • • • • • • • • • • 
• He.er1•, noch Jong, doch getrouwd, kocht door raad fij_ns Vaders 
/ode 10.en hulp fijns Schoon-vaders van Vemenburgh, dit Woltfc
ren, van Graaf01to '""1Jnnm,, door dien, zeyd eÄ"1t Km,p , is defen 
Heerf • aan den koop van Woltfcrcn, van fijns Huyfvrouwen Groot
vader gekomen, hechtende'tfelve a:an 't Land van Arkel,om_defchoo
ne gel~ntheyd van den uytloop der Linge in de Merwe , welke be
quaamtieyd van plaatz (hy nu felfHeer zijnde) hem ongetwijffdd aan
gepord heeft, om daar een Stadt te bouwen , die Hoofil en Haven fou 
wifeo van'thecl Land.van Arkel. By 't felve Kafteelken fiuytede vloet 
van de MeJ"Wee,door 't Zee-watero'p-~edrongen floot, om dat de kracht 
van den opdrang daar machteloos w1erd, als om dat de twee Rivieren, 
Maas en Waal , tu1fen Loe,efieyn en Workom ,.in een vlietende tegen 

· E den. 
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34 Befchrijving•der Stad' Gorinchem., 
·den op-vloet, met meerder kracht aan-rolden, te fierker trok, alfoo de 
Waal , die ontrent Tiel an~ na de Lingen placht te loopen , daar, en de 
Maas die ook verby Heufden na Geertruydenbergh liep, te Hedikhuy
zen geftopt waa-en, e~dictwee Ltroomen gedwongen, d'een voorb1 
Bommel, d 'ander neffens de Dorpen van Heufden, en Altena, ~an den 
laagflen hoek van den Bommeler-weerd, namelijk, by Loevefieyn, in't 
geheel re verfamen: by ~it Kafleel, of Burg, woonden eenige Vilfcrs, 
arm volk{kens , die men om haar kleyn-mogentheyd, Gorrekens hiet, 
defen naam, waar uyt ~efproten, is my onbekend; do,:h fulks is 't, dat · 
als noch 't woord Gumg', voor arm , Gmpel , ofoolik gebruykt werd, 
daarom zeyd men, als men een arm, ongedaaig menfch fiet, hoe gorrig 
fiet hy •eruyt, 't is eenen gorrig-gen bloed, en diergelijke. Daar U)'t 
biet_ Heer /1111 , defe Stadt Gorrekom, kort, Gorkom, doch nu heetfe 
Gorichem,by fommige Gorinchem,byandrc doch qualijk Gorniche01, 
welk den rechten naam is, kan den verflandigeµ Lezer uytkiezen, en tot 
naarder openingh letten, dat een van defe twee in-lichten, 't fekerfl is. 
Hom, een Engels woord, bcduyd Huys, ofWoon-plaatz, Heim, een 
Hoog-duytz ·woord, •c (elfde : na 't Engels dan, Gork-hom, ofGorch... 
bom,clen Hoan', Huys, ofWoon-plaatz van de Gorrekens: op't Hoog
duytz, Gork-heym, of Gorg•-heym, den Heym, of W oon-plaatz van 
de Gorr'kens, 't laaft, raakt naafl: : Doch ik fal den naam gebruyken, 
(oo my die uytte pen fchiet : Eer ik daal tot de timmeringe felf, diend 

• z.icuacit. verhaald de • omgelegentbeyd der plaatzen , en fteden • Gorinchem 
dan, heeft in't Noord-ooftcn, Heukelem, Leerdam,Af peren, gerekend 
een groote ( 'k gis ander-halve) mijl: m•t Ooftcn, 1kKafteèl Loeve
fteyn: in'tZuyd-oofien, Workom, beyeen halve'mijl, ofmeerZuyd
wetl, de Vlek Werkendam, eenijds een R:edeken, een mijl by die van 
Gorinchem, ontmuyrd Noord-wctl, tu{fen anderhalfen twee mijlen, 
Nieu-poort, de Graaf van Egmonds-fladt, door de Schutters van Go
rinchem de muyren neder-geleyd : Noorden,Amcyde,anderhalve mijl, 
eerrijds de Jonk-beu van Arkel tot een onverfl:edlijk Erf-leen, van de 

· Graafvan Holland gegeven, ook 't Huys Slingeland, mette Gerechte. 
• Grific Heerlijkheden * hoogh en laagh, en alle toebeh<,oren: Noord-ooll, de
~n'f!ve Vefüngh Leks-mond, meer dan anderhalve mijl, was onder DwJ:..de 6-
f" ~~lanr- dies naams, Graafvan Holland,een Stadt Jie F/wis MSY1M11 • • • 
•S· JJO• om een V rytler, Dochter Heer eA'..,.,,,..~hew. daar d'Heu Her-
• ai;m- ,...,. """ .Arenfl,er:•. en de Heer van Kuyk, Oomen afwaren • af-bran• 
Cromjk. de, dat Flwis 't leven kofl:e. De vafte fieden , rond om Gonnchem
fol.i). 

gerekend meer dan twee mijlen, Zak-Bommel, Heufden, Sant Geer· 
. -~~ 
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· ende Lande vàn Arkel. 3r 
tmydenberg, Schoonho,en, Vianen, Kuylenburgh, en Buyren, op vier 
mijlen, Tiel, •sHertogcnbofch, Breda, Dort, der Gou, ea Utrecht. _ 
Onder Gorinchem behooren de Dorpen • langs de Lingen • Arkel, * Aart 

Rietveld, Kckum, Oofrerwijk, Buinen, Nuland, Leerbroek, en ~c laao :O~':'l'un
eynd van Middel-koop, beneden den Zouwendijk, Hoorn, Bloklance m. P•J· 
Schelluinen : en daar na dicht by onfe tijden, heeft A11r,uJ J, l,IÛ, Héer .1L 

van Herdiks-veld, Burgh-,oogd op Loevefteyn, de hooge gerechtig-
heyd van Herdilc~-ve}d ook aan defe Stadt over-gegeven. Weder
komendetotdefücht1ng, Heer ltm deed al de huyfcn van't Dorp Wol-
faren af-breken, en gebood die cefrelleoomdenvoorfchreven Toom, 
in fonn van een Stadt, de freenen van d'afgcbroken Kerk vaA Wolferen 
wierden gebruykt tot het maken van een Kerk, aan den fdven Toorn; 
als noch de grootfte Kerk van Gorinchem, d:m, ofden Toom , doe foo 
hoogh was als nu, ofdatter noch een ftagie op gemetzdd wierd , of dat 
hy doe van wands op gemetzeld is (t welk ik beft geloof) is my onbe-
kend : Soo hoogh en kan niet wefen, om dattet een klcyn Kafteelken 
genoemd word, en den Toom een groote hooghte heeft"cen fbgie op-
gezet, en blijkt nietuyt het werk,dat eenre-hand fchijnd te wefen,maar 
beterisgeloofüjk,dathet Kaftedken in't werk gevoegd ofgebruyktis, 
m gelegèntheyd heel, of ten deele, food 'uytftekende kantelen na Zuy-
dcn enNoorden aan 't oofteJijkie plat van ter enggen noch eeoighfins 
uytwijfen: DocheA'Mt Km,pzeyd, dat de Kerk isgefiicht aan den 
Toom van 't Kafteelken, fulks dat het eng achter by den Toorn, noch 
zijn de muyren van't Kafteelken,hebbende de Kerk 3.panden en 1.koo-
ren, om de welke 11a lange jaren begoft was , een nieuw werk van gr:iu-
wen arduyn, doch onvolmaakt weder afgebroken : immen den Toom 
is bo,enfondcrkapgeweeft, alfoo die in 't jaar If17.daareerfl: o_p ge-
field is. Al de Beelaen, Boeken , ·verfier:ielen en noodigheden van de 
Kerk van Wolferen,dê hy brengen in dees nieuwe Kerk te Gorinchem, 
die nade Roomfe inaniergewijd wierdin d'eere Godts, en de Santen 
cMIIJ'rijn(BitfchopvanTours)en Yinc1111. Hydê deStadtal-om be-
muyren en fterk maken, met hooge dikke Toornen, en fanderlingh un 
de Wel\:-zy' tegen Holland, met thien hooge Toorens, behal!en de 
kleyn" en die·namaals gemaakt wierden. De Stadt was van ouds mden 
omring langs de muyren ontrent 3000. paffen, maakt 336. roeden, yder 
roede 12. voeten, van de Burg of Dalem-poort af, totteKanze-poort, 
8oo. paffen, is 160, roeden : val1 de hoog-Arkel-poort tot aan 't Tol-
huys, by de Water-poort, voort verby den blauwen Toom 1440. paf-
fen , is 2 Is.roeden. -Aan die kleyn begrip waren veel poorten : De 
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3 6 Befchrijving' der Stacl'·Gorinchem., 
Hurg-ofDalem-poort in't Ooften > na Gelder-land, d'eerfte naam na 
de Keyzerlijke Burgh , daar afverhaald fal word~n, d'and're na Dalem , 
in ·t Zuyden de Hooft-poon, om op 't Stads-fcbeep-timmer-werf te 
gaan : De Blauw-poort, tegen de Bom-fteegh, om te gaan na de fche
pen op de Kaa, van den uyt-gang van de Huen, S4111 Chrifloffels-poort 
tegens 'toud Vlies, aandefcbuytenopde Haven te gaan, (defelefte 
twee, in'tjaar1573. af-gebroken eometeenWalbelloten, makende 
maar een kleyn Klinket aan de Graaflijkheyds Tol : De Wolffers
poon , een van d·oudfte om laags 't Merwe diep, na Wolfcren en port 
ce gaan ofrijden, met eenen Wind-kooren-molen daar beneven , waar 
van de Molen-ftraat baten naam heeft, (te niet gedaan by Henog Wil
û• ""• 1J1J,r111, Graafvan Holland, Vrouw /,,çHs Vader, die daar een 
Kafieel maakte.) De Cancellary- of Kanze-poort, in't Wellen uyt
gaande, na een fcboon V oqr-ftadt, van alderhande Ambachten en Nei
ringen. De hoog-Arkel-poon uytgaande van den Konen-dijk, langs 
clen hoogen - Lingen-clijk na Arkel een Brug , daar na is noch g~1aakt 
de Jaag - Arkd-poort. De Stadt heeft een tamelijk vierkante Merkt> 
daar men (met blauw-gegaatte fteen) noch fiet teekenen van •t groot 
Tonneel, daar Henogh X.url"""-B011rgollj1 op gehuld wierd, en de ge
meente om trok te voet en ie peerd: met een Stadt-huys, dat men zeyd 
by Dirlv•• Lnr,en, een treftélijk Koopman, eerft tot een Pakhuys ge~ 
bouwt te zijn , in •t begin der Stadt , Jangh eer die aan Holland qua~: 
D'oude breede finten zijn in 't Ooften over de Lingen: De Burg~ 
!haatom te gaan na de Burg-poon,de Kooro-merkt aan de haven, ,net 
het Noord-eynd, op de Zuyd-zijde den Appel-dijk , behalven de kleyn 
en die met Yergrootingh, zedert 't jaar 1574. noch daar by gemaa,kt 
zijn : 1n·c Wetlen van de Lingen, of haven, de Hoog-firaat, en Ga,t
huys-firaat, daar •s Maandaags, •s W oenfdaags, en Vrydaags .Week~ 
01arkt gehouden word, van alderhande Eét-waren,en anders ae Kanze-
poon-füaat, den Langen-dijk en Zuyd-eynd, den Korten-dijk, d'Ar
kel-ftraat na de laag- Arkel-poort, daar men de Beeft-merkten houdt• 
de Hair-ftraat, de Molen-ftraat, Zuyd-waard van 't Merkt-veld, de 
Krijt-füaat achter de grooteKerk, na de Wolfers-poort: (welke flwt • 
foomenzeyd, •tjaar 1417. dien naam kreeg, doe Jor.kker Wi/JJI# 
""" eAr/csl verflagen worde) behalven alle de k]eyne firaten en ftege.n. 
Gorinchem is van ouds verdeylt gewcefi in vijfwijké, 1DeNoord:oofr
zy van de Burg-poon tot d•Arkel-firaat, i De Zuyd-oo{by van de felve 
poort totte Merkt, en Molen-ftraat, • De Noord-weflzy unde Arkel
füaat, met de Noordzy van de Gail-huys-füaat, tOt de Kaoze-:-p<><>:a:i 
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· · -. ;ende Lande van Arkel. . · 37 
4 van de Wdby van de Molcnftraaten Merkt,de Zuydzy vanêleGa1t- _ 
hoys-ftraat tot de Kanze-poort : s De Vooriladt aan de Wefrzyde, de 
Haven ~efer Stadt treffelijker dan in eenige Stadt van Hollandt, name-
lijk de Lingcn, eenJoopend water, • heeft haren oorfpronk genomen, • ICon 
nyt "t bovenfte van d•Over-betuw, by het Tol-huys Lobik, en Stadt Uittrekz. · 

Heden, CJeefs gebied, voon na Elft, B·emmel, door de Grift,(die van pac. i 1• 

Nieu--megcn tot Aamc~ door dè BetUw gegraven is) op Emeren, Hil
tdberge, Falborgh, Sh1koyen, Homok, Heteren te Roode, in Dor-
nik, Humme, Heven, W ces, Hoefden , Ochten, Ifendoom, Ochtel, 
Ommingen, Weft-roey, Mol, Avezaat, Beneden -Buyren, met eencn 
inval van Mol in de Lingcn, daargenoemd de Molen-graft, voon ver-
by Burepmalfen, GeldermaHfen,Tricht, Deyl, en Spijk, Rund, Gelli~ 
kom, Renoy, Akkoy,verbyeninAfperen, daufedeMinn' genoemd 
word, na Leerdam, Heukelcm, Ooll:erwijk, Leuven, Kekum, Spijk, 
Rietveld, Arkel, Dalem, deur en om de Stadt Gorinchem, in de Mer-
we, zijnde een loop van den vermaarden Rijn,uytte Switzers-gebergh-
ten, en de .-oonrcfFelijke Maas, uyt Vrankrijk, verby defe Stadt ko
mende,daar de Lingen, of Haven dOOl' een diepe kreek, (in't jaar 1542• 
nnboven tot die kreek toe, voort deurgegraven) in vallende, vcrby 
den Brielin de groote Noord-zee loopt. Defe Stadt en 'tLand van 
Arkel, beeft van aanvangh.in 't Gee{telijk gefraan, onder de Biffchop 
..anUttechr,met voorwaarden dat de ver.kietmg• vandeGeeftclijke per-
fonen, den Heer van Arkel·, en de bevefünglidm Biffchop toe-quam. 
En fommigc Biffchoppcn uyt Utrecht verdreven, hebben hier haar 
woooplaatz gehouden, en haren dienft gedaan: Om nu weder te ko-
men totte bouwingh van 't begin der Stadt , is gemaakt 'in 't bemuyren 
een Kapel, by of onder de _Kanze-poort, om Gods-dienft te plegeo,by 
de gene die van huys reyfden, te veld gingen, of Jaaruyt qu~mcn, ver- ,. 1'tcar. 
ficn met Renten, tot onderhoud, waarin aen z.6. Junij I p2- de bande- b~ ge. 

fingb met den Hooft-maaMfflll#I Brna, befioten wierd. Aan de ::.c~t 
Weihydc beneven de laagh-Arkel-poort , was ook een kleyn 1:apel- in 1al!$dheicl . ad ~ van tJJ m.leken met Renten vcrfien. D'oudfte gebouwen bmnen de St t uan ru11cs dat 

verhaald hebbende, van d'eerfte begitifelcn A:aat nu te feggen van drie :CO ;ere 
~effelijkeBu~gbten,d'ecnneffensdeftichti~hal~ier,en~•andertwec t'~ 

elk op haren tijd afte beelden. OefenHe~!"" d elfde, timmerde aan b~ialdaar 
't Ooftcn buyten by Gorinchem een Kcyzerhjk Palcys , aamnerkt Kcy- aa bt

utlijk, h8C grootz, hoe pratz, hoe trotz, dat men hietde Burg•, of :~ï:• 
't Hofvan Arkel , mit~hdoende af-breken de Koninklijke Burfdit tot ~chter op't

· · 1aar 1167.Arkel •Jefi:eenen~ nenand'reiloffcn, wederoingebruy te~t tezicnil. 
E 3 dit 
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38 Befchrijving' der Sta4' Gorinchem.., 
dit Slot, daar hy, en fijn Na-zaten bleven wnoncn. Men wil (eggen 
dattcr in gantz Dur.dland dicfgelijks geen en was: Een Pcircl aan de 
Kroon van Gorinchem , foo kleynen Stadt te brallen met een çieraad 
dat 't 1wijd-vcrmaarde Duytlland d'oogen uyt fl:ak. Het hoó2e Hof 
had in 't omgaan fcven onwinlijke Toomcn, met een ~e, lange , 
wijde ~1, en ~en fchoon Kapel, kofl:elijk ~ei:çierd, daar de H~ren, 
Vrouwen, en Kind'ren nn Arkel den Gods-dienfl: hoorden : 't m1ddel
fl:e Hofhad viergroote f ware Toornen, en dees ~de Hoven elk een 
groote wijde om-gaande Gracht: Maar 't nederfl:e Hofhad rond-om 
een groote, dikke, booge Cingel-muyr, met veel fl:erke Toomen om
gaans, en een groote Voor-poort, in't midden van 't neder - Hof tl.ond 
een groote fclioone Kerk, met een Choor, daar de gemecne Dienaars 
van d'Hecr van Arkel dagelijks dientl hoorden • De felYe .Surgd had 
ook fchoonc Hoven en Boomgaarden, en langhs de fteeg' ofDalemze 
wegh groote opgaande boomen: Een werk, 't geficht van de aanfchou
wers met vcrwonderingb ficrr'-oogig' na lich trekkende, gelijk den 
Z~yl-fieen het yzcrmftaal,Hier n:iede flu7tendede gemeene bcfchrij
vingh, ontrent de fl:ichting' der Stadt Gorinchem, noodigh fal weder
keercn tot 't vervolgh van de Jaren, om voorts alle and'rc faken, hier 
ovcr-gctlagcn, te breo_gen yder op fijn plaatz, maar fal eed! de groodlc 
Hoofden van de Chriffen-wcreld , in •t jaar u 30. bouwinge der Stadt 
in verfcheyden landen roemen: Als te Romen,den Paus Gregffllll de 9• 
In Duytland Keyzcr Fr,Jrilde 2. Te Conftantinopolen,Latijns Key• 
.1er B~•de 2. Grieks Keyzcr in Ooften 1oh.,,,,,, : In Spanjen Ko-
ningh Fwdi11M1""1 de 3• In Vrankrijk Koningb Lodn,sjft de 8. In En~ 
geland Koning 81,ma,1 de 3 • en in Schotland .Koning Al,JUlldrt de Z• 
De Staclingers, gelegen aan de Zuyd-ooibyde .van cfe Elve; beneden 
Hamburgli., en ontrent Bremen in Wefrphalen, zijn ontrent defe tijd, 
foo HeerCD als Onderfatcn van de Chnfl:en teere in wan-geloofgeval" 
len; doende veel ongoddelijke boos-daden, fondcr cenig teken van be· 
rouw,of wcdcr-keeringh. Dies de Paus Gril"';,,, de 9. hoorende haar 
afvalligheyd tot vremde Goden, verf madenis van alle onderric~co, 
en vmnoocden der toc-gcfonden Geeftdijkheyd, een krup-vaara re
gen-haar doe prediken. Soo dat in 't jaar 1214. met het Kruys ookge
teekend wierden, Hertog Hmrift11•• Bul,aJ, dei. Flms de 4. Graaf 
van Holland, GrufDiti._.,,.,. Cin,,, en meer and'rc daar aa toe varende 
met 300. Schepen. Heer f"" w. Arlt.,l, vernaamd voor heel Godt... 
vrucbtigh was, met veel van fijn Dienaars en Onderfaten, in 't gefcl
fchap van GraafFloris : Merkt den brandendcnyvor, Hy, die een nieu-

we 
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ende Lande van Arkel. 39. 
we Stadt bouwd, foo machtigh eenen Toom maakt,als de Gorinchem
fe Kerk-toom , foo fchoon een Kerk, foo treflijken Keyzerlijke Woo
ning", beroemd, de hcerlijkfte tufi'en de groote Zee, en de Alpen, ver
laat alles, gaat,oon Chrill:en geloof ftrijden , en na twee zcrg-hafte 
overwinningen, word in den derden ftrijd verflagen, op den 1~. van 
Hoymaaod>in'tjaar 1234. enisinStadingeraJaod begraven. 

Dm s,,;,,,_,,, 1a "* wlghtJ, Yli,ns tJ4Ml ~""J' 110d, /1,ft, 
'IJ11t bJ ""grHttn Hengh/111411 tltNrdg1h1v111 bttft , 
D I b11nJm°"' ,,,,b.Jl. át btt11tll tH-g1wp1• 1 . 

b f ,o hn 1111ft ht,l los,,.,. tltirde opgtf!'P_nl : 
H H Gm(ot11 ,om"1 hm,, in order, isg,jl,ld, 
H11 nerkggt• """Ja •,fohrijv111 ons flirltla, · · 
Y"" Ochten •1 (jr•w,, Kind"''"""'" 1•h,,,, 1,.,,.,, 
T III Gor"-!•""" hurNJ ""'g,wt,pr«htb1-1M1d,. 

J,n de 1i. de 1 8. of de 1-1. Hcec.,. 

JA" de 12.. genaamd de Sterie,om fijn grootte van Iichaam,annen en· 
beencn, eer een machtigh Reu", als een boven-maten gróot man ge
lijk , fooik fclfs met oog-faenlijkheyd ten deele kan bctuy~en, over 

het aanfchouwen van Je gebeehten der Heeré vanArkel,in't Jaar 1604• . 
doe de felve opgegraven en in de verbeven Tombe geleyd wicrden,tuf
fen beyde de Chooren in de Kerk tot Gorinchem , cfaar tot eeuwige ge" 
denkenis de befchrijvingh boven llaat. De bcenen die yder gefoofile 
van Heer J• dl St,rl, te zijn, foo langh uytftek~nde tegen d'ano'rc als 
groote-mans-gebecnten, tegen die van Kinderen. Hy dan ftcrk, als 
ecnen tweeden Mm• ,.,, c,,,,,,,,., •die eenen grooten Stier op fijn • _GulL 
fchouderen tot op de verheven fpitze eens hoogen bergs droegh, en al- f~,. 
daar met fijn vuyft dood iloegh: die de dik gedrayde touwen om fijn · 
hooft-flaIH:n , met 't verheffen fijner hooft-zenuwen dl barftcn en bre-
ken. H7., 11111 tÛ Ster'<,, fegh ik, fittende op eenen gezaddden t:Iengft, 
florgh hjn°handen en armen om eenen balk,'t peerd, met fijn die en van 
d'aard met alle vier de voeten opheffende , dat het deur den drangh van 
pijn overluyd fchreette: Een groote kracht, Sterke mannen-kracht 
verr' re boven gaande, jcgenwoordigh, als ook deurgaans, by onfe tij-
den in heerlijke geheugenis, foo door de vertooning' in gehouwen 
fteen, in de laa~rkel-poort, daar hy d'armen fiaat om den balk 
daar de fdmyf- door ncder-ftorten, eeo güling' ofhy fulks, rij-
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40 Befc'hrijving' der Stad' Gorinchctll.J 
dende door de hoogh-Arkel-poort ( alfoo d~ laagh-Arkel-po_ort,. hier 
voor by 't noemen van de poorten ten deelc aan-gerocn, iangh daar na 
eedl: gemaakt is) daargedaan foudc mogen hebben , voons by afbeel
diriçh over kone Jaren, in't V ende! van d'Arkel-flraat, zicb<lit feyt, 
als md'Arkel-poon gefchied,mecr dan and're pfaatzen der Stade, toC4 

eygenende, en noch leflelijk in O:cen gehouwen , de fdve oplicbtingh 
van 't peesd ooven de Nieuw-water-poon, in 't jaar 1642. gebouwd. 
Niet alleen door dcfe fijngroote frerkheyd, maar ook om kJn Groot-
mocdigheyd, rijkdom, mac~t, wij{heyd, goedcrtierenheyd, miltheyd 
tot den Armen, en and're deugden, wierd hy overal ontften, gevrcefd, 
bemind, en ge-eerd.Infondcrlieyd is aan te merken met verwondering, 
aat hy fijn Dienaars Rijk maakte, en fijn Onderfaten niet fchatte. Te 
beklagen Î$ 't immers, ik bcklaagh ten h<>C?Sften, dat van defen treffelij
ken min een çieraad van't hoog-vennaardArkel,en Gorinchem (wiens 
ifbeeldfel,als ook van fijn Huyfvrouw,ons noch overig is, op de Tom
be der Heeren van Arkel, in onfe Gorinchemfe Kerk) foo weynigh in 
gefchrift is te vinden, gedurende fijn acht-en-dertigh-jarige regeriogb 
van u34-af, tot u.72.toe. Hytrouwde Bntb11, des Graven Dochter 
van Ochten, en van de Betuwe : kreegh by haar twee Sonen , 1,111 fijn 
Na-volger,enOtto, den eerfienHeervan Heukelem: eA,1111 Kmp_ 
~eid > ook &A4f'M """~,1<,I, Ridder: maar 't is vremd, hr noem<I 
meer-maal twee Kinderen, doet ook volgende deilingh onder lijn twee 
Kinderen, fonder defco At1111d daar in te noemen,maar wel in een ander 
faak, als verkrijgende io 't jaar I 298. van 'R.qno/J, Graafvan Gelre, 
als Momboir, 't Huys van Zoelen. Wanneer de(en Heer1•o J, Sterk,, 
de deilingh van fiin Heerlijkyen onder fijn voorfz. twee Zonen, 11111 en 
Ott, ,.gedaan heeft, vind ik niet, maar wel de deilingh Celf, be{bande . 
hierin: D'oudll:e, 11111, fou blijven Heer van Arkel, met den aankle
ven van dien, d'andcren, Otto, gafhy Heukelem, Stadt en Slot, Af pe
ren, Stadt en Burght, 't Slot Ackoy met het Dorp, de Heerlijkheyd 
Leuven, met 't Killeel Leyenburgh, en de dagelijkfe Hcerlijkyen van 
Geltekom,cn Renoy. Defen Otto, d'eerfie HeervanHèukelem, trou
de HeerJ11ns Dochter van Heufden, nalatende erfgenamen: de vord're 
Hceren van Heukelem,Af~ren,en Ackoy,waar van en van al de Statn
men uyt 't Huys van Arkel afdalende,.A,,,.J Kemp, in fijn Aanteekening 
de geboort-lijn,d'eerfie tot denlefien duydelijk field.De Heer vanAr
kel, als 't hoofd, had 't heel Wapen, Heukelem, als een Jonger ~oon 
van :Arkel,voerden't ook beel,maar boven meteen Lazuire Bare-fteel. 
Afperen fcttein't filvere veld, boven'c Wapen van Arkel, een Meerle, 

· Ak""'. 
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__ ·:__ . . éndétandè·vàn ArkëL . 41 
Akkoy, eenen Hond, de Heer van Leyenburgh drie Meerlen fonder 
voeten. Wat YOOrtS Heer T"" d, Sterk,! uytgerichtlweft, 't welk fonder 
twijffel veelis, boe hy Gorinchem heeft verbeterd, wat trefüjkc perfo
ncn binnenfijnen tijd daar gewoond hebben, 't is al in't dood-bock ; al-
leen vind ik genoemd in't jaar 1262.eené Jonkker M1141 v•n Keái,he,n u6:. 

woonende op den Korten-dijk: voorts is in fijnen tijd gefchied 't ver
branden van de Kerk van Arkel , dat hier terfrond volghd , en 't grou
welijk overlijden ( foo ik vaftelijk meen) van Heer Folp_erá v11.Jn Le. 

In,ofontrcnt 'tJaar 1267. Heer Folperd i,i,ot:ler Le,of Leerdam, en u.,1, 
Haaftrecht, hed oud ,als zijnde Broeder van Heer Hllf;O Botter, voor 
foo vermaard , boos , ontziende God noch menfèh: men wil hem na
fcggen, dat hy den Duyvel lijfen ziel-gegeven had, dat hy fangh leven 
fijn vyanden krenkken,cn fijnen quaden wil volbrengen mocht : Grou
wclijke finnen, God bewaar yder. Oefen Ptfiperd. grimmigh op Heer
1•Je StrM(!, fijnen Neve, · mikt d:igh en nachtop deifelfs val, fonder 
ontfangeo leed, voor de vuyfi: te kaal, leyd op 6jn luymen, ontbied vier 
dagen voor Krill-dag den Kuifi:er van d'Arkelfe Kerk, en gelijk Schel-
men met geld te bekooren zijn om een grootc fom, befrela dat op dien 
heyligco nacht~ als wanneereArk.!,l ongetwijffeld in den Gods-dienfè 
w~ ; hy dê deuren fluyten, een teyken m_ette klok geven , en uytte. 
Kedtfiuypen, fou Folperd met veel volk oofi:waart van de Kerk, aan de 
Lingen in-den Grienden verholcn,fou dan fijn hcerlijkfcyt volbrengen. 
De tijdkomt, vele van Arkel zijn ter Kerken, ook HeerÎ"", met acht 
ofthien Jonkeren, en haar Knechten, maar niet Vrouw Bmh11, die grof 
Yan kind , met haar gevolgh op de Burgbd v:in Arkel bleef, de nieuw 
Burghd by Gorinchem noch niet çierfijk genoegh bereyd, om daar eer-
lijk te gcleggen. De Kuifi:er fiuyt twee deuren, maar by de Weft-deur 
nochonledigb, ziet, wat by-val, eA'r~lkrijg<l roeringhin de dermen, 
gaat haafiigh met 4. of5. Edele knechten, die hem fül volgen, fonder 
Kuifiers weten uyt : Die klept drie flagen met de klok, 't gezette tee-
kcn, gaatuyt, fiaytdiedeurvanbuyten ,Folpei'ávliegdop, omcingeld 
de Kerk, ficekt den brand in alle hoeken, daar 'tal bleef, Geefteli jk, 
Weerlijk, Priefters, Toe-zienders, Heeren. en Jook-vrouwen, behal-
ven een JonghKnechtgen by Folperd in den Doop geheven, dat hy felf 
door een glas-ven.fier uythielp. Alder-fchelm-achtigfi: feyt, hrnednefr 
van allegrouwelcn, de Gods-dicnfi:ige foo te vermoorden, boofwicht 
~rger dan Ht11tdo, eed¼ Bitft1chop vhan Men_tz, 1aandRijnby* die in'cJaar 9d It· ~~~~~~~r. . l 
10 een groote uyrte, vee arme, ongenge uy en een ver.aam e in ~ 
een fchuyr, au wilde hy die fpijfen , maar deedze al met de f,huyr ver-

. · F . bran-
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41. Befchrijvin•g- der Stad' Gorinchçm., , 
branden, feggcnde : 'T waren muyzen die 'c :Koeren wreten, en ncr• 
gens nut toe zijn; doch God ftrafte hem door muyzen,wjUlt den toorn 
by Ling in Rijn, {noch genoemd den Muyze~ toorn), die.by_in 't water 
dê bouwen, kon hem vander muyzen-bet-ei:i niet bevryJen. Heer J.m, 
had W eft-waard van d'Arkelfe Kérk aan de Poel-firaat een fierke ilee
nen K:amer, wel omg~aven, daarvlood hy, de Brugh optrekkende• 

·ziende fijn Kerk branden, hoorende fijn volk roepen, karmen,"en hand-
g~ilach doen, met uytbarfüngh van veel tranen, bl~efdaar tot hoo.gh
dagh, en FolpmJ, haafte, na.Leetdam. Die van Gorii,1chem, Arkel, en 
andere, vinden haren ~ •die JDCt weenendc oogen, en wringe,nde 
handen, dê vermoorde in de felve Kerk, voort Kruys-Outaar, cfê be,. 
graven. Heer Dirlt Yr11.Jte11, Pauw van Gorinchem, Schrijver van de 
Oude gemeene Arkclfe Cronijk, die in veler banden is, zeyd, dat hy in 
fijnen tijd, als in'tjaar 1456. noch eenige v~~enghde beelden van dien 
brand gezien heeft , te weten , hoe fofeph .;,,,. 4'rir,utû, , en 'J\licHU#l#I 
't Lichaam ons Heeren van 'c Kruys doende, aan t.M.rû met S1111t T"" 
overgeven , en doe weer ge,erruwt Wierden • De Kuifter gevangen , 
fonder pijn den aanleyd van Heer FolpnJ, fijn lijfmet gloeyende tangen 
genepen, word daar na verbrand, (ongetwijffeld binnen Gorinchem). 
Folperá, ziende fijn aanfiag gemift, vervloekt de Duyvelen, trekt door 
vrees en fchande na Hoogh- Duytfland, blijft daar een tijd, hy weder
komende fieept fijn boo{heyd noch mê : by Winter-tijd de Betuw in
gebroken, bleef 't water {ban aan den Boter-floot> dat doe eencn goe-

' aen Dijk was, Fop,rdby nacht in een kleyn fchuyt ,. mettweeof drie
Dijkerc;,ficekt dien Dijk deur, verdrenkkende veel mcnfchë en beefien 
in den Ne1er-wcerd, met on-uytfprekelijke fchade, een nieuw fchelm
ftuk, fpruytendeuyt Duyvelfe boofheyd, foo een vervloekt menfc:h 
betamende; voort vervallende fonder beterfchap, gevield op ons Heè
ren Hemel-vaards-dagh, fonder dat het jaargenoemd word, doch by. 
defen Heer 1•• leven, gdoov• ik, dat hy , Folpertl. ~e HaaO:recht by der 
Gou was, at daar 't midcbgh-maal met veel van fijn vrienden, en wierd 
dronkken,daar nain"t middeA van fijn volk,op ftraadlaande, uide locht 
gevoerd, met grooten ftank, en wierd noyt we'er gezien, maar op te 
plaatz daar hy gefiaan had, bleven drie droppelen verfch bloed Jcagen : 
een grouwelijke zaak, dappere waarfchouwin gh voor alle menfchen, 
om diergelijk~ godloolheden te fchouwen , als den Almogcoden God 
te verzaken, en den Duyvel aan te hangen : van dier tijd afwierden op 
•c Slot te Leerdam vreeffelijke geluyden gehoord, vervaarlijke gedaan
ten van vremde dieren en andere fpoken gefien , foo dat niemand van 
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ugfl daar bbJVen dond-, ·.GmwijlcnWldCR'.ckmenfcLen i11cr en daar 
geworpen, en gcquetft. Dies Heer P,p fijn Sooo dat af te breken, 
en een ander maken, ~deWdb_y Yàa u:erdam, opde Lingen. Wat 
van defeSpoken 1.y) .&teen geloofd het ,!'adder ni.et, infon<lerheyd by 
die van 'tHervormd•geloof, word veel daar tegen gebibbeld, nochtans 
• IAMY1ijlLtw""'1, ve~aat4 Prcdµtant .vin diegefmtbeyd, tot Zurich • Ludovi~ 
in Switzerland, heeft een heel Boek daar van·gemaakt, en beweerd ern- ~vair· 
lteJijk datter Spoken iijn ; en behalven dien zijnder fuo veel ~etuyge- s;1<ca. 
lillfen van,datik my nit.t en ontzie de na-volgende gefchiedeniflen voort 
te verbalen, foo die ons van de oudheyds-tijd, orµ .~erke.nniff' daar 
van te hebben, als-wy, ov.crgeleverd zijn. P,ft,i,I, voornoemd, wierd 
na fijns Vaders dood Heer vander Le, en Haaltrecht, by beroofden de 
Xecken, verkra~eoeerbau ?daagJe~en Vrouwen, nam fijn Onder-
faten goed, en dêfoo ~l ~{beden, dat de (chaal, van fijne~ fijn Va-
ders quadc feyten; gcliJk biogh, foodter aan d'een ofd'anderzy over te 
ilaan. Hy bad den boofeil vyandmanfchap gedaan,9p \'.QPrwaarden dat 
by altijd gefond.en voorfpoedigh fuu leven,tot·d~t hy over een loopend 
Watec' voer meteen Peerd, de gemeene Cronijk feyd een Merry, en als 
-datgefc~e, dat hy op_dien dag~flerve~ fou, en_verdoc?Jd zijn•. Een 
grootcfottigheyd , te willen beanC@CD dien.Bedneger" d1~ ouder1s dap 
•t bedrogb feit; dat na deScbeppinghèedbo Àé :Wtreld u gekomen: 
noch grooterfottigheyd voor een wtjnig tijds weelcle d'eeuwige weel-
de te vedoopea:· ·hy gebood dan fijn knechten,t geendcr tijd , by he,n 
metpeeni:oover 'twater te Y&r.CQ.. En-leefden lange tijd in lijn godde
t~d,hedoud,God hem tijd ve.a:leeneode tot betemis, doch te ver-
,gecfa:: 't ftll'Volt1ll liiet yan in't jmII jO f ~ Orifett Heer 1(111 áe SurkJ , 
gerq;ecrd laobibéruk· 3~jaar,1:eyd~nK,-,,,,, d~h anoet 38. wcfen, 
terelceoeovan,I2J4•af; ffierfin't jau u71o.den .15, va~aJoey-maand, 1171• 

-en wierd tot Gorinchem in de Kerk, uit LVrouwen Choor begraven, 
onder een fchoone TO(Bbe, in deri ~etder vao de welke men met een 
kleyn wentcl-trapeekr--daalde1 Op 4c Tombe waren twee Beelden 
g~hQuwen; na he~ -en ftjh;Vr~11~.Nb Od,tn,, 01cc fijn Wapen, 
clienocb ten huycligen dage , als ik ditfchreef op de verheven Tomb~ 
leggen, boven fijn grafwa~ als doe geuiaakc een fchoon Bord, met fijn 
acbten-deelea, .Arkel.Vlaanderen, LO<>ll6 Buiren,van Vaders,Vernen-
burg, Luenburp, Benthcm, Holland, van Moeders wege1,. 
. .. ' ' .~· .:: ~ ~ ; ..,. . ' . . ' 

JJ,a, '61 Sttr"-,• Soon~ ,,,.,. Stir~11b11ml tra#Ïl.., 
Y"",,;. '- ,,,,,,,S-,91,lr,./111.; 111 H.m, btlHu ~ · 
- WJ f 2 p-4~ 
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BefcHr.ijvin~~;'der. Bmd' Gorinchem., ·~4 y,,,. I "" vm 'JJ,,_.11,itl-iJ.T ot-tJ,jMIWliufa 'VWfc.l#f!# , 
Vitn HolllUld di,fgtlijlq ,.,,~ vr,l{Jl fier g,,,,,.,.. , 
Toonáa'OnlUr%.lllln gu,ft, y tronen, flOOU p"'4tr.., 
D1111r tul:_enJ hl• tl, MM, hel11Jtt1r/t' ,1111fij,,,/f...'"1t-. 

't I f.' 

Jan de 13. de.19.'. of de 1~. ·Hëec.,. ' 

JAn de 13. Heer 11111 des SterkenSoon , trouwde '1l11111utl, of71n111, 
Graafqttrul van Sterl{J,,,_g, • Dochter, zijnde Sterkenburg • • 
••••••• . •. ••: ·•••, . ; •• diehem.l>aarde 

y-an, fijnen Na-volger: G,l'flr#itl., getrouwe met H_,J,erJ, de 3" dies 
naams, de 5. Heei: van Ku1lenburg. F/ms, die naden hierna-genoeindé 
H111.o 1Jotttr-""'11, Heer wierd van Botter"fioot, Spijk,-Blokland,en Pa-

• A2rd lem, • Herbn 11111.A,~l,Ridder, en M ,-,lu,die troude Otto '"" E~111J, 
~~i'~t~ Bailiouvan_Kenem~~land:. Dcfen Heerftiti, wa~eenvr~mR1_dder, 
f.>L 1, ;ifo. groormoedighen wiJs, alttJd trachtende lipt Onderfaten RtJ~te maken 

en vryheden te verwerven , die •t haren voordeel móchten ftrekken. 
Gelukkige Onderdanen die fulke Heercnhebbeo, maar hoeveel vind
mer noen huydenfdaags, die niet anders en trachten dan haar Gemeen,. 
ten te verdrukken,niet alleen geen nieuwe Vryheden voor defehre·ver
krijgende, maar d'oodc te niet~> en baar Orulerfaten niet hande-
lende als mede-leden, maar ali.fiaven. • · 

Door dien defen Heer/"", medit w.is in den Oorlog.tuffen Hertog 
/ ttn v11n 1Jró11ntl, en GraafR9llilk1111G,lr,, om '.t Hettoghdom van 
Limbu_rg, ~aar door hy ~k voor'.Gorinchem~e 'fl'f~cdeft kreeg , 

u.76• foo fal 1k d oorfaak van dien, w.ltl~rverlulen•• ~n~f&a1' ~ 27~. n-' 
dat Hertogh Hnmlt..,'t/1111 Li_.ggeftorvtnwa,ç:f vè"id~t Hert~dnni 
op ""'dolf, Graafvan den Ber~, die 'tallangb:te voren:ttrkodit.h:ad; 
aan /a,d'eerftedies naams,dei9.HertogvanBraband,vooreen groo
te fom• geld : Dies Hert!)gh/411 derwaards reyfde, om •c Land aan te 
nerden; Rqno/J, ten E.c:htegehad hebbendeLW~.-Dod1t.er, e"r 
geode fich •c bffi,ind van Limtiurg fijn k,cn.làng10e, m>cwel fajnVrou 
voor haar Vader geftorven was•. In Hertog / (Uli hulp wa~etH de Gr~f 
van den Berg, GraafW11/rll'llm 111111 qlllik, met f~n Broeder Heer Gmil. 
""" C11ffrm, GraafEv1r11rd YIIIUU'r MMft, en Htnrilv1111 WijllM/cJ, 
fijn Broeder: De Stadt Keulen, en-veel Edelen, ook Heer /a '"" 
eArkJI , met fijn Macht : GraafRtJn,lll """ q,lrt , bad te hulp Heer 
Zifria 111111 Wifl11h11r[., eerll: Biffchop van Keulen, Graai Hwnrilt 'll"" 
Lmunbrng, en W~v111 fijnBrocdcr,Heeré W.,,l,•w• ,.,, Yt1&jll/,,lrg, 

J0 
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. · . cnd_e Lánde_van Arkel. 4; 
la,.,, Li,,,/,111g, H1"1il""" W,jlnbtn'g. en andere; doch wierd ge-
peyft, m we'er ~e~r~ken: Dan alfoo eA',,r4. ~,,,,P 't vervoJçh defes 
Oorloghs fteld_, !n. t Jaar 1288. ~at ~ydunkt m1fverfiand te zijn, om 
dat Heer 1•n, in. qaar J2.87. fi1n bneven van Tol-vrydom kreegh, 
d~r de dienfi~ in defen ~rijg ~cdaan, die voorde belooning gefcliied . 
z1Jn: Soo fal 1k on~entdren ttJd defelve voor~ verhalen: Nu fullen 
fich aIJenlkcna meeren meer ~ginnen t'o.penbaren de byfonderfre fa-
ken en gcl~theden van Gonnchem,en t Land van Arkel, een voor- · 
nemeoorfaak defes gefchrijfs. Iri 't jaari 2. 77. is ~emaakt het Dijk- u17• 

recht tuffen de Lek en Merwe, totter Zijdwcn, ofZiJven toe, waarvan 
•c kort inhoud voJghd , gelijk ik in meening' zy van alle Brieven , Keu-
ren, Hand-veften , ofandere Schriften die ik verhaal, te fteIJen, niet 
.•t geheel van woord te woord , maar alleen 't kort inhoud, ofden vol-
komen zin. F/4ris , Graafvan Holland. ( de S• dies naams de;~ Graaf, 
Xoningh Wüln,,s Soon) 11 bekend by Raad fijnre Edelen, Hecren, Dirl• Aard 

,,,. Htlirl,r, WiO,., "'"" Br,derode, Hmrift11"""'r Lel, Sw,,r fJa .Ap-~: 
-Je.•, enOtt•••Sii11g1"'1ui, Ridderen, l'"' v,mt.Ar/c!I, H"go Bottr, vet\-boek. 

tAtllTUl '"" Lufv,/,J. Herbnm 1111nder Lede, Gij/1,m """ Lmg,r~, ~ 31•3" 
Wih Mofnurs, Z,gervt1• ~àe, Herbtr,nvtUUÛr.MtrYvede, TelliN 
-T••~ wn'l'{ïmunJs..,runJ.. en WüJ,m Bufk!ns, Knapen, te hebben 
gcfetccnenom~nghdesDjjks, der Zijdwendetu1fen deLek, end~ 
Donk, by fijo gefworen Heemraders ordening. Hy kieft 13. HeemJ 

.raden~ (gefprotcn uyt 't Hoogh-duyts woord, Heym , als Raadcn van 
dien Heym, of Woon-plaan:) van Zuyd-Holland 1- van- de Lande 
•sHecrcn van Hailars z.. van ltm va.A,~IJ.Land 1. van H11f.o 8011,rs 1. 

a.nn (!ijfim w• ~""kJ land 1. ~ Op drie tijden in't jaarfcho11-
wen, in Mey,by S~f•;mid-zo~r, en.by-S-Mntr11, in de winter. 
De Dijken zijn gefct·van haar Naar-d:unme , by ~t water Gieffen, ter 
Noord-zijde-waard, ter Merwen toe. De Dijken ter Merwein de ne
der-gang.tot deaopgang der Lck,.tot Ameyde toe, en vander Amcyde 

,totter voomoemdefiede,.de Donkgchcetcn. Na.elke Schouw fal we-
fencen Aè:htcr-fchouw ,.tot orcreningh der Heemraders : Eiken Rcc:h.
,tcrnnyder Schouw fal .eens om-gaan, dien Dijkin fijn Ambacht" foo · 
by wil, In welken om-gangh die Ban fal wefen van 4-:pcnningenHol
laods : in den anderen van 8. penningen,en in den derden u. penningé. 
De Dijk-fchouwer, yemands gebroken Dijk makende, fal·ontfangen 
iwy-fchatgeld , (dubbcJd) van den eygenaar, van d'overblijvingh· dies 
sdds, en ander.vervallen, faJ de Dijk-fchouwer den Graafrelreningh. 
d.oc:o, die d.'on.-oirboidij,ke ten Ambacht af, en andere aan magh fetten. 

F 3 Den: 
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46 Bcfchrijving' der Stad' Gorinchcn1.J 
Den Bode, of Stede-houder, voor de brcuking des Dijks, fijn.geld niet 
willende uytlcggen, fal 't d' Ambachts-bccr-, ofRechter ,-in dat Am
bacht doen, en twyfchat, ·(of twce-voud} nemen, houdende bovm fsjll 
utt-geleyd, een deel, en de twee dcelen den Graaf. Al di~ ter kbouwe 
ofmakinge der Dijken komen, neemt den Graaf, en fiJn gefworen 
Edel-luyden in befchermingb. De Graaf fal den A1111bachts-heer , of 
den Rechter, doen uyt-reyken, 'sGraafs Recht, 'tan elke Schouw van 
dien, .die onder dien Rechter zijn, en weder aan den Rechter van dien, 
die onder de Graafzijn. Een zimpcl Ban fal wefen vijffchellingen, en 
een gemeen Ban 2.0. fchellingen Hollands~ In wiens Dijk ~ol, en ge
loofd zijnde , cenen wiel braak~ die moet"de.geanecrite van dien Lande 
\Veder dijken, ten vollen, maar ongcloofdz.ijnde, dies dijk-eygeners 
goed fou daar toe gaan, foo verr' als 'tilrekto, en da.ar na de Gemeente, 
Graafen Edelen, verbinden hun. Soo yemand defen Dijk en Zijdc
w.inde pooghde te breken, ,gefamcnder -hand met alle diè"binocndiêil 
Dijk wooncn, hun tegen te fiaan" van wat vriendenfy zijn.,ofvan wat 
Heeren gefield. Wat Ambachts-heer ofRechter, ter Schouwe niet en 
quaam' op den Dijk,-om fijn penningen uyt te leggen, of 't nood waar, 
in fijn Ambacht,fal gelden aan de Graaf honderd fchellingcn Hollands, 
en de Befchouwcr fal Jie penningen u yt-leggen en genieten, als voren. 
Wie yan de Heemraden n~et komt ter-gefettcr befchouwingb, verbeurt 
aan d~ Graaf eiken da_gh tien fchellingen, en den lefrcn dagh,tien pond 
Hollands. Gegeven , in 't jaan:. 77. f woenfdaags na Paaf chen. In~t 

nio. jaar u So. verleend'Graaf.Floris voomoeind dienaanga:inde.• noch ee
;J_1cm, nen Brief, by Raad Gjncr Luydcn, woonende tulfen de Merwe , en de 

' ...,.,.,. Lek: dat alle jare.op de 3. tijde~ in den voorgaandenBrief;gcroczd, 
byde Bailliu van Zuyd-Holland., offtjn Gcnw:ntighde, . en de Heem
raden, fullen gefchouwd worden , de Hoon-dijken leggende tullen de 
wateren van de Merwe, en vander Grave ofGraft van Schelluinen, die 
men heet Scbelluim:c-fl.oot neder-waard , tot 't water vandcr Lek~ 
VQOrt al de Dijken, daar. tulfcn leggende, die gemeenlijk Domeynen 
wordengehecten, en den Dam van Gieffen,die hyde fdv.e 6jnelu)ldcn 

, geoorlpfd hebbe te Dijken, wanneer fy willen, over den water ~ie&:o, 
noch de Dijken des voorfz. waters van de Lek, opwaard gaande, toè

. ter Ameyde toe, en vander Ameydc totter Donk, beloovende lijne Juy
dco dat hy Heer Î"• Ridder van Arkel, JDet redenen foo faJ bewegen, 
dat die na orden der Heemraden fijn Land , -1fuo fal doen Dijken,.-dat 
de andere Landen daar door geen fdiaàe fullen lijden,en fijnen Dijk faJ 
doenfchouwcn, in dier manieren, en op die tijden, als die van Zuyd~ 

. Hol-
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, ende Lande van Arkel. 47. 
Holland, eo ofd~ verfuymenilf' in viel, fal de Graaf in fijnen eygen 
naam door fijnen Baillin en Heemr:idcn dat doen maken, en vervullen. 
Al die.baar Dij~en, ~~liefen, ~vermits der Dammen daar tuffen s.ele
gen, die Dd gcc:!iJkt ztJn, ofgediJkt fullen worden, fullen ander Dijken · 
m{{en de voorfz. Waters. na orden de.r Heemraden aannemen, offuilen 
houden n~ gelegenthey~ baars L:mds, di_e .. • • wo~ gehei ten in 
Duyts. N1eman~ maghm fchouwcn eensgen gebroken Dijk aannemen 
te maken voor ~~e~ geld of Joon dan hun by Heemraden toe-gewijft 
word. Gegc. vcven ID t Jaar onfcs Heeren,duyfent twee bonden tachtig&, 
des ~-daaghs na Palmen • 
· 'T groot wonderin 't jaar 1282·, te Heukelemgefdûed, (die noch 

een Dorp genoemd) als.elders genoegh.te lef en, word by-my hier over 
•t hooft ge~om de dees-tijds-~zinde niet t'ontr.oeren,niet, als mijn 
gevoelcningeloofs-fakenfockende te bewimpclen,maar door redenen 
als voren~en dat het Gorinchemnoch. Arkeleygendijk niet raakt'.Doch 
hicruytisde.BevaardteHeukelemondl:aan, die by mijnen tijd noch 
geweefris. 1n•t jaar U.8<f. maakt ~eer['"' te Everdingen (g_elegen by m+ . 
cle Lek, tuffen Kuylcnburgh.en V1anén}.eeo verdragh met dae van den 
Dom, en Oude-munfier van Utrecht" van hier Waterleydingh in de 
Zcerik,Ene, en de hoog"fchouw van Arkel, Vianen" Everdingen,z ijn-
dc den inhoud, als hie.r op't kortft vo1gbt.. Heer,,,,, ,.,, eArk.!l, doet 
lder weten, • dat by die van den Doto.,.. en Oude-munlter t'Utrecht, • Aw 

,.,,..WIJlin LeJe. Gijfb,rt MJtttn wµ. Hceren S~q '" Be•falc!•, im:~ 
H-,hrt '"" e,,,amgen , e,Ár,,o/tl en lkr1uh111n SclMJl.r,,ijl, G,ritJ 'lllUI van Land 

tin :,.g" <jipm. Heeren Gij[l,,,t,-f.,.,. 10Sd,lllltVvij!(., t.A. M ilrt, en :!~'-
1-~•, om te fchutten" de fchade langh door 't water geleden• fol. 
ve.rkocht heeft eenen Water-gangh van benedende fteegh, t•Everdin-
genlanghs tot Schooore-woerd toe, en tot Amey<lcn - Zijdwind, aldat 
binnen clien Ban-dijk leyd en aan de Lek,door de Zeerik, aan den Dam 
en YOOrt die graft uyt, in•t * lange Water. Onder voorwaarden, daar fy • de Lin&E 
in de ~eerik komen, fullen fy haar fluyfen en dammen , houden, en aan 
de Lek-dijk , QyeJ-dammen , en als 't water in de Zeerik gekomen i,s, 
{oo fal Heet 7.,,, zorge daar voor dragen, word>et land rijdende*. en • inbrck. 
bleeffoo +jaren by haar fchuld,die in de Zeerik wateren,foo waar dien " 
Water-g~b .Ar/c..el wede.r vry, maar gefchiet dat by fc~ult van l"" v~n 
~ri(fl, ot /41111Midn ufÛ, ofhaar Erfgenamen dan ntet vry • Dne 
Schouwen in't jaar d•cerfte Sondag in Mey, S4n1 'I-• •en S,mt Mm,ns
;noont,elke Schouw een achtcr-ft:houw, na die 3. Schouwen,magh men 
met een Ambacht$-heer,en twee Hcemnden, den Dijk verfekeren,is't 

noot, 
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4g Befchrijving' der Stad' Gorinchem., ·• 
n<>Oll, elke verbeurte van de 3. Schouwen 5.fchellingen, de Heemraden 
en een derde deel de Rechter, dau't in fijnen Dijk vervalt, Je 2,, deelen 
en die fal 't alles inpanden, waar den Dijk ongemaakt is , verbeurt men 

· 3. pond, daar fullen de Heemraden niet afgaan hy en zy volmaakt~ dati•, 
he1nloven, de; kofl:en, lafl: den Dijk-eygener. De Dijkers op den 
Dijk vechtende, faldie Rechter berechten, dien~ hoefflag•, hetis,maar 
doodfiagh , die des heerfchap is. In dien W atergangh magh niemant 
yiffen,met korven, noch fuyken. In de Dammen fal men foo veel fluy
fen leggen als Heemraden goet vinden en die befchouwcn,als de Dijk
ken, en op die keurt' Ambacht in die keur vallende, verbeurt 5.fchel
lingen mergens-gelijk • Acht Heemraden, 4. van de Lek, 4. van de 
Lange-water, tullen fchouwen vander Ameyde Zijdwind, tot Ever
dingen op den Lek-dijk, voort den Dief-wegh tot Leerdam aan't Lan-· 
ge-water• en foo 't Lange-water neder, tot Arkel , aan den Dijk van · 

• den Dam • Beren-waarde. Hitrblijflm UJt flijfregelen , "",fier om v1rf1114n. Die 
de Heemraden weerfpreekt verbeurt tegen elk een pond, en tegen die't 
in fijn hoefflag valt s. pond, de Richter fal 'tuytpanden end'acht pand 
half hebben, d'Opfl:al van de Watergangh fal groot weft-n, na oir~ir 
van't Land: braak aan de Zijd-wind eenen Wiel, aan geloofden Dijk, 

:ongdoor- de gemeyn Polderfou die op-maken, aan gelafl:erden •Dijk, eerft des · 
en. Dijk-eygcnaars goet, daar na de Polder op-gemaakt, komt hy aan't ge

meyn Ambacht, met het Erfdaartoe bchoorende. De Zeerik gegra
ven wordende , fal men d'eerd, Oofl:waartop d'Heer van Arkels Land 
foo verr' als men kan werpen. Al dietotte Schouw komen, fullen vaft 
geley hebben, vanallemifdaad. Gegeven tot Everdingen by de Kerk, 
Dijnfdaags in de Paas-week, in 't 1284. jaar, dat Godt Menfch wiert. 

ms. Ontrent de jaren n85. of S6. moet geweeft zijn den 1. Oorlog tuf-
1186· fen Henogh y.,,, """'BrllbtlN, tegen Graaf Rt71UJul """ qetre, die .A.are 

Km,p • doch door mif verllant, ineen ik , fl:elt , op't jaar nSS. alfoo 
Heer J11•, doordienftenin.dien Oorlogh gedaan, in't 1187.kreegvan 
Hertogh J11tJ de_i. Brieven v~Vrydom der Tollen voor fijn Onderf~
ten, alfoo'den.~enft voor dcg1ft moe~gaan~ Den Hertogh lag_h boven 
aan Re1nolás ZlJde, l>Jeven, Graaf1!1nrÜ{.'V"11 L#J:enborg, mediin Broe
der, H enrik.., v11n Wefln-lmrg, des Biffchop van Keulens-broeder, e~n 
braaf~oldaat, en meer als duyfent Edele, behalven 't gemeen volk, dit 
gefch1ede by Woronk • • • • • • • • • • • • • • 
-~raafR9nolá v11n Gelre, dapper geraakt, wicrt gevangen, en bleefal 
fiJn leven fwak, Bilfchop Zijrid """ KtNlen, wordc van de Graaf van 
.ckn Bergh gevangen wcch-gevoerd, men feyd, dat-in dien flagh blev: 
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. . ende Lande van A~kel. . 49 
,de beR:e Ridden Yan heel Duydtand. Om de Ridderlijkbcyd van 
H~ J•• '"" tAr/c!I, gonde hem Hertogi• een verfoek; h7 tot voor
deel van {ijn·@emeente vao Gorinc_hem, verCocht eeuwige ToJ:,vry
dom yoo~ haar, heel Bra~ deur, te water en te land , daar:Hert.ogh
1• ,uft Jaar 1217. defen Briefafverleent , Dat hy tot gunft van fijnen 111,. 

Neve, om ddfeJfs verdienften, al de Poorters tot Gorinchem woonen-
de, voor haar pufonen en goeden de verfochte ~uwige Vrybeyd ver-

-gonde. 6egevendes Wocrifdaa~na d"acbt dagen; na dertiencfag•, in•t 
jaar u.87. ·In 't feJye jaar, D~jmdaags na SIIIU· Pnèi en P•ll'eû-dagh, 
gafhy Heer f• nocheenen Bnefvan de felvc Vrydom,. voor alle men-
fchen in 6jn Heerlijkàeyd, ofVryheyd wooncnde, off>lijvcnde ook 
voor hare.goeden. Alfoo Heer f1111 ook groote dienften gedaan, had, 
Eiml de S· 6raafvan Holland,om te wreken op de Vriefen fijn Vadérs 
IConing:Wilû,m dood, verleendeby de Heer van Arkel, in't jaar u 89. ua,
defen Briûc · !!at hy alle .menfcllen tot Gorinchem woonende, ecuwe-
tijk geeft" alfulkeVrydoanmenalsfyvan fijn Voor-vaders.tot Dlitoe 
se:had hebben, te wetm, dat fy door al fijn landen, Tof.;,vry reyfen mo-
:gén. Gefchied t'Utrecht, Sondaags voor S11wt Y4/#ntijns-dagh, Sater-
d:&ags voor S" .Mme•; 'sjaars1290.hecftdefelve GraafFJms, die mo. 
'\''.Ul de Stadt Gcavc~ de Maas ~ gelijke eeuwige.T ol-~rydom, in Hol- ~:~~~r. 
:)and en Zeeland gegeven, alhier gefteld om fien of t namaals over corncl. 

-Gorinchem m2 fi:rekt: •sJaar daaraan was foogrootenduyrentijd, pat0. 
,over de gel~ele_Wereld;, dat veel menfchen van h?ng~r ftorven. On- ~n i1:r îclve 

ttent defea1d, 1m1ners voorde dood van Heer l"", as •t gebeurt, dat ·::~:1J.:°' 
fijnen Soon,Jonkker!"" """t:Ark.JI, tótGorinchemopdefiraat eenen •~r;,- 1 
vrolijkenfchoonen Jongen Koome• ont\noette, die.hem om Godts-wil zr:~~ 
bad , fijn marif • te verbeteren , Jonkker J-1111 feyd al lacchende, wilt ghy ~iJa~ . 
my goede rekeningh doen, alle jaar, ik fal ugeven foo veel als Ll madf> to, H!cr' 
nu weerd is, de winft fullen wy deyJen , den Koomt.beloof •et: Den ;:.~.~:r
Jonkker gaf hem een deel geld, denKoo,.,,, 'teynden 'tjaarwederte noch 10- , 

Gorinchem komende toont ftjn ,erbeterde martP, meer dan de helfr, ~n"~~~~. 
willende den lonkker fijn deel geven, IonkkerJ..,, · lacchende, gaf hem Ridders 

noch een deel geld, latende hem •ündcr houden, belafl:ende fijn faken ;~~acobs 

wel waar te nemen. Oefen KoflliUII droegh fich foo wel, dat hy in kor- ~~~t~~r 
te jaren een rijk Koopman wordc.; hiet den t,,,lfk!lfen Ko,,,,tn, want in van brcc

wat vremde landen hy quaan deed' •t Wapen van Arkel maken. Ten ~~~~~~
lcften trouwde hy een rijke Wedue te Genua, in Italien, vermaarde hor;i, To\\" 
Koop-ftadt aan de LigufüzeZee, tegen over •t Eyland Korzika•. Hy ~~.'+!::9: 
\lrierd uyttermate~rijk, en deed het Wàpen van Arkel trefüjk fteUen 
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to Befchrijving der Stad' Gorinchc~ 
vdor fijn huys, daar hy woon<ie. Dat 't goet doen niet ongeloont blijft, 
falhier n~ aan defen Ionkker_f.,n blijkkcn. . Na dat Graaf florit.v.c11 
·,i,11,,,,d ,.qe S'•_dies naams, Konirigh w.;e,.,.foon, van Heeren G,eri4 
,11,nYilfe»; HnttMn '"" Wondm, qijfbm .i,m, ·e/41,,,fhl ;. Arnàv,er, 
Benfcop, Getritl vi,n Kr4Jenhorft, Willem "'"' T9li11g111, WiBtm v.aiJ Z""n
de11, en haaraanhangers door Y1lfm1 hand vermoord was, • in 't jaar 
1296. den 5. "Van Hoymaant, fijn Soon 1•n in Engeland zijnde, en air 
daar getrouwd hebbende Eliul,,th ,, Koning Ea#'f,urds de 1. Dochter; 
is GraafJ11n """ Heneg,,,.,,, Soon van GraafJ.,, ""Avmn,s, en Alii, 
Koningli Wihs-fufier, Muy van den vermoorden Graaf Floris, in 
Holland gekomen, om 't Land in't afwefen van fijn NeefJ.411 il.in Hol
/11nd, te regeeren. In 't navolgende jaar 1297. de V riefen, haren in- F
wonelden aart van oproer gcliruykende,heeft Graaf l11n """ Hen1go,,Y, 
:ils Land-vooghJ, tegen hun mede gebracht fijnen getrouwdlen vriend 
Heer I,nva e.Ark.!l, en Heer 2t(J,ltUS t10 P,m,, met haar Sëhepen, 
verbranden Enkhuyzen, en vetflaande veel Vriefén, doch.verfi:aandc 
,dat fijn Neef Graaf /1111 ,1111 HoO,,ul ,' uy~ Engeland over-gevlott w~s, 
vertrekt alleen met weten van t.Árf<!l, fülJekens na Henegouw. Graaf 
J11n wn Hol/4,ul voornoemt, na fijn huJding', dê macluigh volk veri?:1,
deren, Heer/,.,, v1111 Àrlt..d, hem mede te hulp komende tegen deVne
fen, fy fiaan den 2. van Gras-maant, by Alkmaar,op de wtjdeplaatz 
Veronen, Go111botvet1 feyd •Wijde-geeft, Holland wind, docheA'rl,l 
word verflagen, en tot Gorinchem begraven • Dit Veronen noemt 
GoNrhowm • Vronen, e11 Oll} dat men niet ved befchcyd in de Holland
fe Cronijk daar van vind, feyd by, verhaalt hy 't wat breed, doch niet 
feggende uyt wien. Dit's den fin van fijn feggen: Niet veu• van Alk.:. 
maar, tuffen de Dorpen, Koe-dijk, Lange-dijk, en S11nt P"""""'' heeft 
over 315. jaren groote een Koopftadt geftaan, Vronen genoemd , daar 
de Weil-Vriefcn, willende tegen Holland oorlogen, haar vergadering" 
hielden : na defcs Stadts-naam worden de vruclitbaar koorn Landen. 
tuffen di~ drie Dorpen leggende , de Vroon-landen genoemd, hebbeJl 
een eygen Rent-meefter, gezeyd , van de Vronen, Te V alken-oogh 
Dorp, daar ontrentis nocneenMetalenKlok(ken te Vronen, 'tjaar 
1280. gegoten, Vronen kop'ren Zegel, ,is korts daar noch gevonden, 
by een Kuy~r gefuyvert, 10 was uytgedrukt, en bewaart in de Kamer 
van Rekeningh in den Haag', zijnde eenen op-zienden Arent met uyt
gefüekte wieken, een Sweerd ;aan de flinkker-zy. Defe Koopfladt lag 
bequaam by cenen loop uyt den Rijn, voor-by Krabbendam vlietende, 
Kennerland ~fralende, wur van noch by d,e y_roon-landcn ~~n afloo-
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. . : ;endé Lande van Arkel. fl 
pende ftroomword ge6en, den mond van de Haven, voor Schepen uyt
Zee, tot aan •t Markt-vdd van Vronen, noch foogenoemd. De Stadt, · 
door rijkdom trot2, de Graven ongehoorfaam, is, door Graaf/1111 ,.,. 
He11ego•W belegert,doergroot geweld,vindfe te Herk en te wel verfien, 
maakt veribndmet den cenen Burgerineefter Pholnn, die vooreen· 
lcerr vol gdd een van de poorten ffiacbts , den 3. van Lente-maant 
~ 303.geopent heeft, de Hollanders ingekomen plonderen,verbranden 
en vemielcnt al, d•Engelfe de Graaf te bulp geweefl, nemen een meta.;. 
tale Klok m&, die te Lonnen noch bewaart word. Graaf/.,. "• Hn11-

f,!""!, 'V'ClVOOd defe Stadtcm~udagen weder te bouwen, laten
de de ploegh door haren grond trddcen. PW.s o~ 't Slot Nigcnbur_gh
bJ Alkmaar gevangen, (door wien volghd niet) is 1a eenen Toorn (lOQ 
men feyd) levendigh gedolven: dien Toom foo langh hy ftond, biet 
7hol,,,s T oom;Aan't Kerk-hof van de vernielde Stadt, wiert een groot 
àoute kruys geftdd,mei Latijnfe woorden't jaar-getal;aldus verduytll, 
Su,de.$0,tUrflllll'Y,w/lllll,,.ü111"8t-: enwierd lange ja.rcnvandc
aakomeliogcoooderhoudcn.- , · ' 

Hur k._01111## weder 111n ,111uiuchtigh tArk.,!ls Hew, 
Yoor •ldie'r:.ijn1.1w,efl, in h11ghel'J •, ~erelás ,er, 
Den boof,11 'Pell,grim he• n11-1Mt t Lu,4 vl.n L,Je~ 
En Hlllljlrecht,Joo d,11 b,UHuJg' Botttrm4n ook._dede, 
Spij'<,, Blok._lA11d •&tterfo,ot, 111111 C/1efeen Edel~tul • 
Sijn Soon tl Ket1kn trO#~"' """'"' :..ich die l,mnd . \ 
Emm,ichtigh 'R.iJIJerfeh"P, mtl4t' in h,t pemls-loops-J,k._n, •· 
Heeft fijn tr1MmtMJJ. ;,,•,h,oghftetopgeblek,!n, · · -
Win-à Pri111 vim 11/di,111 hoop , hJ brocht ,,,, 1111n dea Rij11 
D, Kr11Js-l,r111s l'.Afpere11 die'r ltmghg1blw111 tijn. 

jtm de 1·4! de 10. ofde 1 3. HceL.. 
N A.'t affterven van l•n de 13. wierd fijn Soon /.,, de 14.dles n:iams 

Heer van Arkel, in't jaar u.97. by kreegh ten huwelijk Gïmg111d noch n,., 
eenj~ Erf-dochter v:in Heer H ,nril ,.,, Yoorn, Burg-graafvan Zee-
land, by dewclte hy had /1111, na hem Heer Ktmeg,ná, Vrou van loh1111 
de r. de 20. ende lelle Heer van Heufden , uytten ftam van 'l(ebbert de 
ccdle Heer, alfoo defen Heer / "", Heufdcn verkocht aan Herrogh 
• • • • • • • van Braband, en .$"'1,li•,die tot eenen Man 
kreegh, Heer S•eer v11n dbl(glldt, en Wiik._te D11erjf,d,, Ridder. Heer 
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;i Befchrijvihg' der Stad~ Gó.rinchcm., . 
J11nv•r1 .Ark.,l voorfz. verkocht in't felve jaár den Achcer-dijk, die van 
Ooilerwijk, Kekum, Wefteringen, en Rietveld, elk tegen fijn Erve. 
Dit' s kort inhoud des Briefs. 

• Aan * 7oh•• •Heer van Arkel , verkoopt-die ,an. Ooilerwijk ;_ Keklfm , 
Kc,11 ps be- Wefi:eringen, en Rietv.cld, alle die'r Erve binoe11 hebben, dien Achter-
11~ H.lnt- ·· h · 1··k • k _,,. fi. E be'"''1:o. foL d1Jk, . aar water, ceuwe IJ me te ceren, ~ tegen tJn rve, te -
i:• ffo. houden infuiken recht als haar E.rfgelegen is. Den Dijk foo breed en 

n. foo langhals hy was, in fijn Heer Vaders tijden, eer hy dien lande afge
nomen wierd: hy doet leggen drie fchouwen 'sjaars, op S11111 <jmff'lliás-
a,ond, ter halve Lente-maand, 5-'In. mid-zomer, en Sat Mntn,, 
in de winter, foo verr' te gaan de Schouw alsfy placht in fijn V aders,en. 
Oude-vaders tijd, doch magh die Rechter en Heemraad, is't noot, een, 

· ander Schouw leggen, ofmeer, t'allen tijden in't jaar :..hy beloofd voor 
hem _en fijn ervé dien Dijk trouwelijk te houdeA.Gefchied 'tjaar 1297" 

1_19,. 's-MaandaagsnaSat°LMlrnu, in Oogft-maaod. ln 'tjaar u~.den, 
5. dagh na d'achtdagen ,an Paafb ,, hcc:6:8'(••• ,.. Ar~hRidder" 
Soon van Heer,,,,, le Sterk.,. defes Heer ran WIi Árk.Ju Oud-oöm, Van . 
ReJnol" Graaf van Gelre , als Momboir, van de Dochter van wijlen 
Heer Otto 1• Zu/411, verkregen 'tKafleel van ZoeJen by de Lingen ,-. 
tuffen Tie], en Buyren,met fijn toe-beho.orèn,als 't van hem te leen ge
houden word, te bewai:en, tot dat ~e_I?ochter mundigh, da~ felf tè leen 
ontfanght, fterftfy eer, offonder Kinderen,. fal hy 't ReJno/d, af!ifn Er
verrvry weder leveren. In krijgs-tijd fal hfthem en den lijnen openen, 
fonder 't Slot fchade te doen: Ook benecrfrigén dat de Kinderen van 
Heer Wel,• Ridde,r van Zoelen, met haar Vrienden , ende fijns Arkels-. 
Vrienden, haar-ErvenHf' vertyen, valtdaartwifrom, den Graaf fal't 
flechten tot borg~ t'fam~n, enelk byfonder; Heeren Ottó vt1n ~ren, 
ï_an vandtr L'ede, %lof, genaamd de Lk.,., Ridders, en,lan va eArk.!I, 
tijn beminde Maag' Knape. 

Defen Hetr T"" uyt yverigen-moed , reyfi: na Jerufalem ,-om aldaar 
Ridder gefiagen te worden , î-oo "t geG:hied-, doe~ rind niet.in wat jaar,
maar moet geweeft zijn na 't laaft-voorgaande V\lR ~ fl:il• ~rk!l, 
om dat hy daar nech Knape geooemd word. ·In't weder-k«ereo, ko
mende inlta.licm, by Genua, wierd hy en de fijne van alles berooft, uyt~ 
gefonden, kleed'ren : Hy fuchtende, (Qnder geld ofkenniff', troofren 
hem Gjn Dienaars, feggende, dat fy voor hem de goede luyden fouden • 
gaan bidden: binnen Genua komende dorfin geen h~rberg ga.1~, maar 
bcfochton{' L. Vrouwen Kerk, en bad Godtom hulp. Sijn.D1ena~~s 
loerden van ftraat tot ftraatQffy yemaod van kennis v~mden: Eynteh!k 

. . 111 
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: _ . ende _La~de van Arkel. . t r 
10 een fchoone fü-aat, fagen fy t Wapen van Arkel, voor een treff'lijk 
buys: Sy geklopt, en gevraaght, Wie woont hier? Wie heeft dit Wa
pen voort nuys doen maken? Men antwoord den eygenaar van't huys> 
vorder gevraaght, feyd men, dat hy geboren was uyt Ne•er-Duytfland,. 
fy den Heer 'Yoorgevórdert,en hem Yérteldde gelegentheyd van .Ark.,/, 
hem als fijn Landfman fonder twi;Jkl bekend. · Den Huys-hcer, fey,
wel vrofijlc,_Dit huys,e? <l,e helft van mijn goed behoort met recht hem. 
toe, met fiJn geld heb ik t gewonnen : Stemm', ;iJs nn een En~el, 
klinkkende in d'oorcn-der Dienaars , Kom, feyden fy, foo 't u belieft,. 
in de L V rouwm Kerk fult g'hem vinden , hy ras met haar voort, die 
Ïfl haar hert Godt hooghlijk dankten: by den bedroefden eArkJI ko
mende, hoe Yerheught hy was ,-is wel te denkken ,-doe den Huys-heer 
feyde, dat hJ was den Koo,.,,,i, die met fijn marff' te Gorinchem van 
defen Heer f • foo begift was. Vier of vijfdagen was Heer/,.,, in fijn 
huys, die hem de helftvan fijn goéd geven wou, maar Heer/im wildes. 
niet, dan foo veel gelds te leen, daar hy eerlijk met fijn gevolg mê tot 
Gorinchem komen kon,-en hem m2-gevende een van ftjn vertrouwtCl:e 
knechten ,-fou hy foo veel dadelijk wederomfcnden, 't welk gefchiede. 
Heer/,,,,., totg.edachtenis hier van, droegh altijd liefde tot de Jonge
x,.,,.,.,.. 

Dewiil wy nuloopen na•tgnldeJaarvan1500.enA""áKemp, in· 
fijn kort Uyttrekfel, feyd, dat al voor 't felve jaar, de heyl: Geeft-kapel, 
tot Gonuc:hem,in d' Arkcl-ftraat, met eenfchoon fpitz Toorn tot ver-
9crfcl van de Stadt, van d'f.dek Heeren nn Arel, is gebouwt,fonder 
nocptanstefeggcn by wicn, ofop wat tijd: Soo dunkt my dat't felvc 
alhier bcfJuamelijk gebrocbt word : Al'S mede van-'t oud G:rfl-hnys, 
in de GaRhuys-fuaat, ook al voor 't jaat" 13oö, gefticht, tot een Gaff
buys voord-arme Mannen en Vrouwen, genaamtna St1111 Elifi,lmh, met 
een Kapel, om dienfr te doen, en een boaw-huys, namaals gemaakt tot 
eenen Beyaard, om al-derhande bedelaars t'ontfangen. 
· Graaf /t1ttw,, H,llt111áovcrledcn zijnde, hebben Heer Jan vm ~- 1;00.

•lf , en ande,e, haar geficldt tegen Graaf /',m ,an Hn,go•VV, die in · 
Hollandiekomm, en rechte Erf~enaam was,,• ontbieden t.At1lbrech1 • llijm 

"'"" O.flnmjlv Roomf' Koningh, Keyzer ~,lolph va B-iib/b11rgh1 ~:~~
Soon, dat hy neder komen fou1 met heyr-kracht, de Graaffchappen van 
Holland en Zeeland (aan't-Keyzer-rijk vervallen,om dat Graaf/ an fon-
dcr Kinderen geftorven was} metgewcld aanteveirden. ~t1lbrecht 
komt te Nieu~en, daagd den Gravt; voor hem te ~rfchijnen, zend 
heymelijk Brieven van oprokkingh in Holland en Zeeland>. maar die 
· Cl wroch.... 
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t4 Befchrijving' der Stad' Gorinchem., .. 
-wrochten meer liefde tot-Gr.aafJ.,,, dan haat. Den Graaf vergadert 
foo grooten volk, als oitin Holland by een was; komt $4nt u11r,,.,_ 
avond, in Oogft-maant 1300. te Gonnchcan, daar hy de V rieftn ak 
clie wao~trouweode, afdank~e. •s Anderen daags den 10. van Oogfr
maand, voer hy na Nieumegen, maar Koningh .A•lbr,cbnernemende 
fijn groote macht, trok na Kranenbutgh in't L~nd van Kleef, daar door 

· 11cm, pag. tuffen fpreken van • • • • • Eerft-Bdfcbop van Keulen, vre
•s- de tuffen den Koningh en Graafgemaakt is. De Zeeuwen, door toe

.doen van 'R,f,u/",en de fijne; voer.en met hondert khepen de Lek op, 
halfOogil: 1300. deo Koningh te helpen,maar die ontboodhun den be
floten vrede, en wees hun na huys. Graaf'la va Hm,g,••, en Hol
land, in een fchip op de Merwe zijnde, fond hem Heer T"n 1111n ..Ari,.,I. 
tijdingh dat de Zeeuwen de Waal afquamen, en Tiel al verby waren, 
voeren voort, Yuby Bommel, Gorinchem,en Werkendam, maar hun 
werde foo veel weder.ftoot gedaan , dat fy-de regh voorby Workom na 

. Heufden voeren , daar fy landen, en hares weeghsuokkeo, (onder dat· 
ik vorder vermaan daar v.;n doe. Als Arkel of Gorinchem, niet anders 
rakende dan de tochten aldaar gevallen. Doch Go#tl,owen, en d'oude 
Holli.ndfe Cronijk, frelleo defen handel van Koningh ~•/ir,cht op 't 

• Rijm 
Cronijk jaar 1301. maar• de Schrijver van de Rijm- Cronijk, als op die tijd ge
-.aoHol leeft hebbende, heeft 't mcefl:e geloofvan waarheydt. Om dat Heer · 
~nd. 

11or. L,n van Arlc!I, en Heer HMg• Bott,r-,,,,,,,, fijnNevemê zijngeweeft 7 

in den bloedigen en vermaarden flag van Kort-rijk, foo dient d' oorfaak 
defes krijghswat hoogerverbaalt. <j'wj1v1111 DM11pi1r, de 2s. Graaf 

•-~ Cro- van Vlaanderen, Broeder van Willi•1•• D""'P"', * '·de 2-4- Sone van 
;t~~rcn W,lllm,.,,D..,,,pier, de2_J.Grave: hadbyfijn2.. Vrouw, 'sGraven 
fèyd n.~ Dochter van Lutzenburg, behalven 3. Sonen ook J· Dochters,• d'ecr
~:~~ fi:ewierdKoningin• van Schotland, de 2. Vrouw van Friveys, de jong• 
~:;tr fi:e Philippm•., (van 'Phlips àe Schoo,u, de 40. Koning van Vrankrijk ten 
Dam~::U Doop geheven) was ten houweJijk belooft, Eá,n,,urá, Prins van Wal
~c;!~· lis, Sone van den grooten Eát,yg""'á de 1. dies naams, Koning van En• 
• Cron. geland, die ook Schotland onder hem bracht. Phlips á, Sch,on•, was
d~::,aaful: gram op GraafGWJe,' om defe beloofte, fonder fijn believen , mits En
,.,. tfo. geland en Vrankrijk, vyan<l waren, en Phlips had ook felfeen Dochter, 

die hy Ed#v,411rá toegefcbikt had, als 'c ook viel, waar door Vrankrijk 
na111aals foo bedorven wierd, om 't verfterven van de Kroon. Graaf 
qWJe, meenende Koningh Phlips de Schoon, te verzoenen, fond in't jaar 
1297. fijn Dochter Philippe, eerlijk na Parijs, met 3o. Kamenieren, 
in't geleyde van Robbcrt111111 Mtms, haar oudfte Broeder, met 3o. oude 

-- -·- · ·· ·· · Rid-
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ende Lande van Arkel. tt 
Ridders :_ 7{_,ol,/,m bleef by geval buyten Parjjs, Philipp,, in •t Hof ko
mende wserd van /J,"""""'!" N "Tl_""•,. Koningh Philips Vrouw, met 
Laar gevolgh geya~gen. Hier bc~md de_n 0orlogh uyt te barfl:en ; De -
K.onmg en Komng10 van VrankrtJkpefwollen van gramfchap, vergif-
ten de teere 'Philippe 111111 Yillc11Mre•, die 't befterft, en worgen de 30. 
Kamenieren, en werpenfe in de Zeyne , hingen de 3o. mede-gekomen 
Ridders aan de galge. Gal-braking, ja dolle verwoedheyd, eer ontfin-
rüge menfcheo, dan voorfichtige Koningen, betamende, brand in yver 
Vlamingen, om deer moorden te wreken: 't gefchied, den Oorlog' 
dondert. op't hartfte: Phüps J, Schoo11,, vermecften bynaaft heel Vlaan
deren, fend daar, om te regeren fijn Broeder, Graaf C11r,l 111111 Y 4/ais" 
(Vader van Philips,.,,, Y "'4is, d'eerfte die van den naam Y11ms, Koning 
van Vrankrijk ~rd .) Door valfen raad van defen c,,,.,,,11,,. Yt,/ois ~ 
rcyfde Graaf o,,,, met fijn 2. oudfte Soneo 'J<ebbm'tla óJl"'11, en 
·laflllll N ,wl, en noch 43. andere, in de Cronijk van VJaand'ren •al-• c'°' 
t'famcn genocmt,na Parijs, om den Koninggenade te bidden, die heet- t':1dr. 
vlammende vergramd, henfien nochhooren wilde, maar elk byfondcr +1-

gevangen d~ fetten. Die verloopcnde tot het jaar 1302. /4e,b """ SMIII- 110~ , 

pol, der Koni~nnen van Vrankrijks Oom, Land-voogd van Vlaan
deren, overlafl: de Vlamingen foo, dat fr hem te lande uyt dreven : Ko
ningb Philips (en noch meelt de Koning111 grouwelijk-verfioord) vei:sa-
dert veel volk , uyt heel Chriften-rijk , quilID 't Krijgs-volk te PariJs, 
niet om Vlaanderen, maar door aandrijving• van den Paus Bo•fMi11s 
de 1. om de Zarazijnen weder uytte Koningh-rijken van Maiorke, en 
Melinde te drijven, die fy korts ingenomen hadden, tot wtlkeneynde 
de Paus aan den Koning, en Koning aan alleChrifien Prinçen fchreef, 
om te Parijs te verfamen, als •t gefchiede.De Koning brocht al dit ver
gadert volk, daar toe dat fy na Vlaand'ren reyfdé,om ter Sluys 'tfcheep 
te gaan, voor hebbende heel Vlaand'ren ten grond toe te bederven. 
Graven Kobl,m wn tArtois , en J,ccol, ,,.,, Stm1tpol, der Koninginnen 
Ooms waren 0vedte van 't Heyr, die voerden op haar helmen eenen 
brandenden befem, betekenende dat fy heel Vlaand'ren fo11den fuyve
ren,en kaal maken, en vegen't met vuyr. De Koningin beval haar, dat 
men al deScugen (de Vrouwen) van Vlaand'ren de borften affnijden, 
en al heur Verkenen ( de Kinderen) met (weerden deurfpeten fou. 
Heer f•nvatArfc!l, en •den fierkcn Reus en Ridder HeerH11go Bot-•cron.,. 
''"""", lijnen Neve, hoorende van defcn machtigen Tocht, fitten op ~~:: !:~ 
met een groot gewapent gefelfchap-, reyfen eerft by Koniugh '!'hlifs r:~:IL 
• Sçbooa, a bieden hem baren dienfi, bereyd met den haren voor mden 
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t6 Befchrijvir,.g' der Swr Gorinchem.., 
flag te llaan,maarwierden, om 't eylfen vanhaargrootZold verfmaad: 
Sy by den Jongen Prinçe van Vlaanderen.( des gevangen Graaf G'IP_Je• 
Soon) aanboden, eneylfenalsvoren: die hun fiende, foogrof van Li-:
.chaam, foo fl:qut in woorden, foo wratighin't eten, elk vOQr twee man
nen fpijs, neemtr aan: foo hy ook doet eenen /1111 ,.,, RIIII{, een vroolll 
man , dat een gecftelijke Broeder Willt• '""k•,f'• onderfaat yan de-

•cron.1111 fen ~,uf, ter Doe{l., in 't Mord-vrye, hoorende " yverende Toor 
~~fo; Vlaanderen, gaat ter Doefl: in de llal, neemt met hem 2, merryen,v~ 

koopt, d•een voor een f weerd, eenen ~rootcn llerken llaf, en een lut
tel geld , op d'ander reed hy na Kort-njk, en deed in den f'lagh foo veel 
vrome feycen als yemand. Den Strijd-daghgekomen, namelijk den 
11.van Hoy-maant: Vlaancleren ontbied Ar'<,l en 11,um,u,,, dat de 
Franzen aan-quamen, H111.o gafgeen antwoordt, maar verwocdigh als 
een grimmende Leeuw, begon uyttermaten water te maken~ Dit den 
Vlauûngh gefeyd, wierd boogh verfl:oort, zend ander-maal, om dadet
lijk te komen, midd'lerwijl waren tAr~l. 1J,11,,.,,,.,, .-en hun volk g~ 
wapent, en torlfen voort. Den Vlaming vraagt met toomigh gemoed, 
Men wilde voor in den frrijd fl:aan, doe den vyand ven• was, Is men na 
vervaard nu by by is: Neen, feyd 1lottm,un, 'k heb myin als bereyd , 
om d'edeUle Banier van Chriilen-rijk onder de voet.te rukken, ofdit 
lijfdaar voor : de Vlamingen fweld de moed, fy haar volk in orden' i 
de Franzen in 3. trappen: in d'eerfl:en met Robbert ••n Artois, de Ko
ningen van Majorlce en Melidc : in de tweede limfonder GelliUÛ, 
Graafvan Oofl:ervant, oudlle Soo~ van Graaf l11n fllt1nHenego11JPen 
Holland, met 6000. man! de 3. onder Cirave l4'ob ,,.,, S,mpol • Aan 
-de Vlaamze zijde ftonden Heeren l11t1 va Ark.tl• en Hugo 'Botterm:111, 
roet haar volk, al ftoute, 4erke. mannen voor aan,fy metten haren,ver
fioeien d'eerfl:en hoop der Franzen" metgrootenarbeyd-, en wonnen 
vromelijk de Banier van Vrankrijk, die fy met groot brommen den 
Vlamingh leverden; genietende t.4rl~ boven de z0ldy, groot geld, 

, juweden en V.-yheden. De Franzen deylden t•ondcrfpit, daar blcve11 
(foo me_n't feggen anagh volkomen geloof gevcn,dat Atard K"!'I' noch
tans vol uydl:eld en ooemt, waaruyt.}aande Franzezyde, elf duyfenc 
Prinçen, Heeren en Edelen , en 8000, and're vrome mannen, daar on
der mede de Koningen van Majorkeen Meltden, de Hertogh van Lo
t:eynen~ Gw,r" Graaf van Vierzon, Soon van Hertogh • • • • • 
van Braband, de Bilfchop van Bellevaak, de Prins van Albemarche fijn 
Broeder, de Gr~ven Robbert 111n .Artois, R.odolph,..,. 'Z'(_igdk Conefta
bel un VrankrtJk, I"'"b .,,,,, Simpol, l1111for,dn <j,,,_, Gtaafvan 
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ende Lande vàn Arkel. t7 
Ootlervant, LHloYlijlflllll Klm#o11d , de Prinçen van Champaingien , 
Noortford, en Clarion, de Graven van Baarn met lijn drie Broeders, 
T17e B,/.,,IIOijs, met fijn Broeder (j01m T%.Wtjfm, JMIIUr MM/c.., D1119-
rwr1ij11, ..:JK_,q.,., F"tJI, c.M11rk, H,., de Heeren van Kraynen, 
Wezemaal, Alengijn, de Kafteleyn van Rijffel. Oefen flagh feyd .d4rtl 
Kn,,p, was den 11. van Hoy-maand, in 't jaar I Joi. doch Cronijk van 
HoJJand fe~ den 11. nn Oogftmaant. De Heer van Arkel , en H11g• 
Bfllt,,_.,,, fijn Neef, bleven na de Oagh noch een tijd in Vlaanderen , 
daar Heer H11fo ( door't gedrangh in den fiagh van binnen gequetft) 
tüerf,mwierd t'Axelin CCl!fchoon Tombe verçierd, met 6jn Wapen 
begraven. Heer 11111, doe liJn wonden genefen waren, reyft met groo
ter cercn na Gorinchem, en ovennits HeerHf1!o geen kinderen na-liet, 
beftorven aan Heer 11111de Heerlijkyen, Blokfancf, Botterfioot, Spijk 
·m ander goeden, die hy weder gaf aan fijn Broeder Floris""" tArk.,I, 
maardie't jaar 1330. ook fonder kinderen flervende,zijn de felve Heer
lijkheyden weder aan de Heer van Arkel gekomen. Hier voorin't Ie.-
Ten van Heer1• J, ~isverhaelt de boo{heyd van Heer Folp,rt va 
Ltn-""1,, , en fijn quaad eynde, ook dat fijn Soon P,lgriw, in dien niet te 
boven gingh, hem in ondaa~ gelijk was. Oefen P,!p fijn rol van 
godloofe moedwil gef peelt hebbende , voer daaghs na Mm,11 Hemel
vaard, d'ccn fcyd•tjaar 1304.d"anderevijf, met \reel volk tegen den ,3.,.. 
avond ottr de Lek; in 't Stichtvan Utrecht, 's nachts beroofden hy de 11°s. 
Dorpen, ftakf> in brandt, en ving de huys-luyden, ~en roofeedl over
fchepeade by Bcufekom: ·hy vernemende dat de Ridders en Gemeen-
ten yan•t Sticht hetn vervolghden, haefiigh na 't water, en met den Ca~ 
nonik, Jonkker eA'11rd"'"" BIIJrtn leO: in't fchip, de Schippers, 't Zeel, 
daar 't fchip m~ gemeerd was,lo~ : Hoor wat grouwclijks : Een Swart 
Mao, op een groote f warte Merry, die vrectf'lijk runnikte, komt rijden 
oa 't fchip: fy alle .als mede Pelgrom fchrikkclijk ve!"eerd, fchreeu-

-wen, fieek af, ftcek af, maar den Swarten Man, met fiJn Merry; f prong 
Tanden dijk in't.fchip, dat te grond fonk , daar fy alle verdronkken. 
Grouwelijk dan grouwelijk, indien't waar is: eèn groote waarfchou
winah voor aUe ~oofe. Ofdit, en 't geen (jo111h,ew• • feyd, een of• GOUtJa. 

ve~heydenis, i\aatte bedenkken. Hy feyd, in't jaar I 304. den u. ea;-,ao. 
Oétober, is Heer Jo""" R.t111Jf, met Heeren f.in v11nd,r L,d,, eA"ttrnd 
""" .A11mfl,I, W,jf,I111111 E'Vtráing,n, e.A11rnd v1111 BIIJrt# , Ridde_rs, uyt 
vrcef' tijndervyanden, fü1 uyt Utrecht gegaan, in een kleyn Sch1pken, 
om over de Lek tè varen, voor Beufekom, by Kuylenburgh,maar haar-
der ved, met fwarc harnaffeJl in't fchipken zijnde, is't te grond gegaan 
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tS Befchrijving' der Stad' Gorinchem., 
en zijn alle verdronkken: 't fchijnt een te zijn, doch 't recht befcheyd is. 
roy onbekent. Hèèr Pelgri"' wierd gevill , en te Marien-weerd begra
ven aan de Lingen, tuCfcn Dey. l en E1nfpik, 't Land van der Le, Leer
dam en Haafl:recht, quam aan Heer fo 10 .Ar/f.!I, door den 9raafvan· 
Holland, dicfe met recht.aan hem gewonnen had, mits Pelgrims boof
heyd, en gaf die Heer l""' weer over, om fijn deug~d, en ook als recht 
erfgenaam,en Heer!"" gaf die aan fijn jon&er füoeder Floris v.an Ark.!I 

• Aard en ook Dalem.* Na Pelgrims dood dorfd' niemand komen by den Werf
t~Tcrm1t~· daar 't oude Slot vander Le geftaan had,waar op hy geboren was : 'tge
foL 1. ;Ho. ficht wiert 'lan fpoken, 't gehoor van menigerley fchroomelijkc ftem-

men, den reuk van vu1len Rank gequeld : veel daaropgeweeft zijndeit 
hadden haar fmnen ofmacht van ánder Leden verlooreo, en bleef foo 
ftaan, lange jaren, dateer.geen menfchen by dorfden komen. E ynde
lijk twee jonge ftoute mannen, willçodc d'oude niet gelooven, gingen 
op eenen roiddagh op den Werf, quamen in een vervallen kelder, daar 
d'een verfcbrikt weer uyt quam, d'ander wierd vaft gehouden, als ofhy 
met ketenen gebondenwaar,fonder y~m~nd te ficn, riep enfcbreeuw4 

de, bleef daar foo langb, tot dat den Pnefier quam , die hem met gebe
den co dienficn verloilc, hoorende een fchartzende ftemm ', bad u deB 
Schepper aller dingen niet befchermd , ik fou uals ftofder Sonnen vei:
maalt hebben. Daar na de! Heer l"" foo veel gebeden en.dienften doen 
volgens de gewoonte der aal-ouäe Roomze Kerke , dat den Almogen
den Godt, drie reyfen fulks gedaan zijnde, de plaatz foo reynighde, d~t 
noyt na die tijd cenige veryaarlijkheyd daar 1:neer gcfien nocli geh90rt 
wierd. 

In 't jaar I 305. _heeft Heerf"" eenen Brief verleden, van't Water-
. fchap d~ Lands van Kuylenborgb boven den Dief-dijk " mette fluyzen-

• Aard op de Lingen : dit's in •c kort den fin: 1"", Heer van Arkel • bekericl 
~t lac:. verkoft te hebben om een fom , hem voldaan eeuwelijk en ervelijk, ee
!:~den ncn Watergangh, aan Heer Gijflm #JU• Go., , Ridder , l11• 'fl"" 1J111fa
fi>lio. ~•, en G.j{_i,i,1 ,,,,, XMtr.., Knapen, met al 's Lands behoef, gelegen 
~H.i(! •oor van oorde, door 't Jand, foo 1• """ 1Jn(tlc,,,,s gericht gaat , aa~ 't 
~ 1'/:1ord Langs-meer toe, .en Laogs-maar-.weg' aan d•over-zyde, tot des Bi_f-
5:~ fchops-grave, en die Langs-neder-waard>tot het end' van Jt111t en Gijf
~h?~:- lmt voornoemts Heerfcliappen , aan de Zuyd-oo{l"zyde, en van de& 
~-Ïc Dief- Bitfchops-grave, deur"t Land, foo harer twce'r Heerfchappen gdegen
U:~ d~:• zijn, ten • Dief-dijk-waard : aan d':mder-zy van Kodden-orde neder
~t;~~~ waart, den Lek-dijk,tot aan deo Dief-dijk toe,en die langs terLingen
~kc waart, tot daar T"'" en Gij/l,tr11 Heerfcbappen kceren. Met voorwaar
•io. · den 
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ende Lande van Arkel. t9 
den dat Heeri•,. tArl:!lal 't water,vallende binnen de voorfz. om
loop enfy hem toebrengen, aan den Dijf-dijk,inde Wetcringh, daar 
als voren, 1•en (jij/1,ms Hecrlijkyen kecren, by fonder wedei'-feggen 
leydenfal , nu, en namaals de Weteringblangbs tot Bnminibs-graaf, 
dat langhs tot middenin de L!nge, en voom m 't rechte Diep van de 
Merwc. De Weteringh van de Stede daar beur water ondangen word 
tot in de Lingen, f al (langh) wefen 30. mans voeten, en 1,-. wijt, boven 
aan de boorden, ofminderin diepte of wijde, foo haar Heemraden goet 
dunkt. DeWetering aan elke zy, opftal, èen meet-roede vag, 14-maas 
voet, daar't bon nood is,haareird te legg_en ingraven, laiken,of vegen. 
Niemand ~bin de Weteringh vüfen met korven> kubben, kudellen
fuiken, wcren,nochgeender~de vifgaren, of die binder aan den Wa• 
tergang lijd, macht vryelijk aan ftukken fnijden, die viffer verbeurd 20. 

f chcllingen fwane tomoyfe uyt te panden, d'een helft d 'Heer van Ar
kds > d'ander helft der Koopers Heemraden. De Koopers mogenfoo 
veel fiuyfen leggen 't eynden in Bruinings-grave, ter Linge-waard, als 
hun nut zijn, en hun word foo veel cird gegeven als hoir Heemraden 
dunkt te behoeven, om haar fluyfen en dammen te dijken, en houden 
mogen die nemen daar't hun oirboir is, vliegen hun fluyfen in door 
kracht van 't water,fy leggen die we'er fonder verbeurnis, door ouder
-dom vermaakt, haar komt het oud hout, haar Hee·mraden co gevolgh, 
in't fchouwcn, neemt Arkel in lijn vry-geley op de fchouw graven, fai
ken, van Weterin_gh, dammen> fiuyfen, vechtende onder hun,•t gut 
.Arkel niet aan. Al dit belooft Heer /1111 ,.,, .Ark.51, by fijn Ridderfchap 
en Chrifielijke trouw, voor hem en fijn na-zaten vafl: te houden,en ne
vens hem hebben tot meer fekerheyd gezegelt, Heer eAttmo•~ 11111 .Ar
/c!I, Ridder, 6jn Oom, Herbrrm 'U4n t.Ark..!l, fijn Broeder, /411 #Jtell 

Go7, en 0110 i,a Ht#/(Jlem, Knapen, fijn Neven, op denien-dag I 305. 
ln't jaar 1307. verlijd Heetla 11.,,.A,~I, aan Heer H,rbmn ,a ,,07; 

eArk.,I, fijn Broeder, den grooten Weerd, en eeoige andere goeden, 
•t blijk volghd in 't kon : Johan, Heer van Arkel, ge~ft lijnen lieven 
Broeder, Heer Htrberen 111n vlrk..!l, Ridder, den grooten Weerd, 
( groot i1• hoeven, dat is, 700, mergcn) gerechte en tiende, met so, 
mergen Lands, gelegen in Reyners-koop, naaft de voorfz, Heer van 
Arkels Land,- aanxl'een, en Rico#ds Land, v:tnder Noordeloofe, aan 
d' ander zy. En noch 1 7. mergen , gdegen in't Land vander Lede, ge
heeten Hagens-hoeve, in rechten Erf-leen, hem en fijn na-kon_ielin-
gen ,echte geboort, vanSweerd-zyde (ook Soon, ofDochter) bid om 
meerder fekerheyd, Heer IÁIITIH"" l'tlll ~,k.,I r fijn Oom , en 011, .,.,. 
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60 Befchrijvin~' der Stad,.Gorinchetn.> 
H~le111, fijn Neve,dit me te bezegelen. Gegeven, 't jaar1307. -op 
S."nt '.Bonifus-dagh, 't Zegel ,an Heer l 1t11 ,,.,. ..Ark.,/, was een gewa
pend Man te peerd, 't Wapen van Arkel op de borfi, den toom eq ach- . 
ter-dekfel met 'tfelve Wapen. In't Jaar I 3I 1. q~e""" À'lle,nnes (foon 
van GraafJ11n 'l1An Henegollllf, en Hqlland, Broedervan de goêde Graaf 
Willem) de 42.. Bilfchop van Utrecht, zijnde"' op de geefielijke verga
deringh te Vienne in V rankrijk, onder Koningh '1'hlip1 de S,h,o,u , by 
Paus Cin,,ens de 5. gehouden hebben, de Vriefen van Stelling-werf be
legerd het Slot van Vollen-hoe ., feyden den Bilfchop wilden in haar 
Land doen timmeren, ·om haar te dwin1cn, de Land-zaten weerden 
fich vromelijk: hydes gewaarfchouwd, quam dadelijk•herwaards, ge
bood' Heir vaard', by hem quamé, Heer Fini, Domprooft van Utrecht 
en Heer?oh,n '"" '-""rkJl, Ridder, fijn oppcrfte Raden, Heer Dirk..,,u 
G11dntiere11 ,,. B,ederoede, en CltUS ,.,, P1111111, Baronnen en Raden 
'sHoofsvanHolland, met'tHollandz heyr, en veelfchepen: Ont
legeren Vollenhoe, en waren yan meeningh met de Vriefen te fiaan,. 
maar 4eur den fterken wind en grooten water-ftort, 's nachts daar aan, 
dat haar Tenten fchcurden, en men 't Land niet bruyken mocht,zijn fy 
weder 't fcheep gegaan, daar de Vriefen quamen en maakten peys.. , 

'sJaar daar na 1312.. geeft Heer ?oh11n, die van Zyder-veldeenen 
vryen Water-gang,gcnaamt den Hubert: dit's 'tkort beyipdes Briefs. 
l,h,,,, ,Heer van Arkel, geeft voor hem en fijn Na-~aten de Erven, çe
legen op Zyder-veld, tufien den Lek-dijk, en ten korten Gericht. bin
nen den Dief-dijk, en ter fiege van Everdingen, eenen vryen Water
gangh, op fijn gelcyde van Zydenelds-veld, ~n de Zeerik, foo na den 
Dam deur de fluyfen, t'Arkel in de Lingen, en voonin de Merwe. De 
Land-genooten in den voomoemden Ring' , fullen die fiuyfen en den 
Water-gangh helpen maken, mergen mergcns-gelijk, maar waart dat 
Heer H#Jbtrt ,.,, Yu,wn, en diein fijn Land woonen.of die in de Zee
rik Wcteren, (fonder alleen die van Zyderveld) of Heer l""• of fijn na
komelingen haren Water-gangh toe-iloegen, om redenen, daar om 
foudende Land-genooten van Zydervcld geen bekreun maken" Waart 
dat de Heer van Vianen, endieindeZeerikWeteren dat uytwonnen" 
met kofien ofdienllen , daar fou Zyderveld- niet toe gelden , of Heer 
HN7bm """ Vi1111e11,en die in de Zeerik Wateren eenen and'ren Water
gangh van d'Heer van Arkel kochten , toesLand vordeel, daar fou Zy
aerveld m~ aan lafien , Arkel bekend van de Land-genooten des Rings 
gntfangen te hebben 16, pond fwarte Tornoyfcn, een groote_Konings-
1'ornoyfe > tot 16. pen~ingcn te korten of niet, na gelegentheyd de~ 
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. ende Lande van Arkel. 61 
. koops; fluyf~n te maken, en weteri~~en te gr~~en, fuHen. fy gelden 

bocvens-gelijk. Defe voorwaarden 211n eeuwehJk, en al mifdeJen die 
Yan Zyderveld, in°t groot of kleyn tegen Arkel , fy verliefen hµen Wa
ter-sangh niet : Arkd neemt op fijn geley,de Schouten, en Heem~ 
yan Zyden-der-veld voomocmt,en vanNegen-hoevé totEverdingen in 
manieren, als die Sluyfen en Water-gangen fchouwen. Neffens Arkel 
zegelen Heereo q;j/1,,rt ,,.,, r{,lfl911 , Herb,rm ,,.,, eArk.,l, Gie/is '"'" 
••B,ffi, Ridders, eA"'1J ,.,, BMr,n, Otto 11•• H~lt•, Heer van 
Afperen, 1it• flllll Botjnd11•, Otto .,.,, HnJt,lt•, 1a -,11•tle, N oorû
lH{e,en Gijfom /4111 Broeders uyten Goye, Knapen, op S11•,Greg,ori•s.-
avond (xj. van Lente-maand) 1312. . 

1n•t jaar 13 14. wierd te Keulen aan Rijn,een huwelijk gefloten, tuf- 131._ 

fen denSooe vàn defen Heer loh..n, genoemd, Jonkker J11r, .,,,,. .A,k.fl, 
en Ermgllfd, (by andere, t'onrecht 10111m11) eenige Dochteren Erfge-
naam van Otto d'eerfte, de 26. Graafvan Cleef, en van M111tpn,,,,.y,.,,,,.,,,,,,,.h, Sufierv:inHndrilEerfi-Biffchop van Keulen. Wel
ken0i,o cenSoon was van Dïrlde 9.de25.Graaf, en van de Dochter 
van Hertogh A.11//,m """ Ooftenrij'<: Merk 't hoog• opftijgen des huyfes. 
nn Arkel, t'dken meer en meer. Des huw'lijks-voorwaardcn broch-
tm onder and'ren me, dat Dirlv11• Cû'111, GraafOtte,, Broeder na def-
felfs affijven, 't Graaffcbap Cleeffou regeren 6jn leven,lang!,, en kreeg 
e,,,tfrl(JJeenen Soon by Emg,,rd, die fou Graafvan Cleefwcfen : Groo-
te Feefi: wierd over dit huwelijk te Keulen gemaakt, ja foo groot, dat 
d'Overlandfe Heeren ter eeren v~dien, een T ornoy beriepen,en hiel-
clen Prinçclijke werken : In welken,neffens tAr/t..el en fijnca Soón, dea 
Bruydegom, ook waren Heer Joh.,, f/a H~/,_, Otto • Heer Yan Af
peren en Akkoy, en andere fijne Vrinden. Heer/"" '""' eArk.,/, kreeg 
daar d'eer deferwereld, wierd gemaakt Overfi:e des Steekfpels, Prinçc 
der Ridderfchappen, een eer, voorwaar uytfi:ekende hoogh voor Arkel 
en Gorinchem. Oefen Tornoy onderfoekende, kan ikdie elders dan in 
.Aad K""J'S , en in de gemeyne Crooijk niet vinden, 't welk my doet 
bedeokken élat by onder de beroemde T ornoyen niet gekend moet we-
feo. ..M,mftmu • befchrijvende al de 36. Tomo1en by de Hoogh- • .M.._. 
duytze Ridderfchap, op-gefield met de namen van de Prin5en, Heeren ~~ 
en Edelen daar verf,henen, gedenkt defer niet, noch ook dit jaar, maar 
't jaar 1311. te Ravenlburg inSwaven, den 17. ca den Is. Tomoy,daar 
na 'tjaar 1337.te lngelheimaanRijn, felfs Keulen werd niet gedacht; 
dan 'tjaar 1179. dat Graaf Floris .,,,,, Holullll., daar'c 11. Steekfpel 
~eld: hier mê ~ ongctwijfl:c~ ~!er-eH k;men hctTurnier-~~;:; 
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6i Befchrijving' der Stad' Gorinchem., 
.._Bibliot. ~.'Blltl,olo,,u,i C1t,.,,.orini, van de 36. Tomoy,fen • van den tijd, Key..:
~C:~. zerH,nril:.,den 1.totopKcyzervJt~den1.gehoudcn. In 
;;r. claf. dit huwelijk zijn gcteefd 7. Sonen en 2. Dochters, waar van bier na. 
,-as~· Heer/""• van Keulen fcheydende, nam fommige Kruys-broeders me;. 

' • Dio117r. en bracht die te Gorinchem, haar-lieder Orden *had aanvang, ontrcnt 
::liz.afii1° .het jaar 1216. door 5. Godtvruchtige mannen, die fich eeuwclijk aan 
•oorde • Godt opdroegen aan handen, H-.co Cardinaal, •s Paus Legaat, haar 
Tafdr Overfi:e fi:elde hem te Hey, op de Maar in't Land nn Luyk. D • eerftc 

111,. Schepenen van Gorinchem,die wy bevindenop"t navolgendejaar 13 1 s=~ zijn geweefl:/a ""' Sü,igelMl4, Ymlnilc.,4'ie B,nt,, Hfflr'ik D,!itmm 
11e11 _mi ln1tn, (merkt d·eenvoudigheyd dies-tijds-fchrijvens) tA.,,,, H~l'll1nt, 
~ /,r1W1n -,1111 M11Jff,•, d'andertwee ontbrckenons, fooook namaal~ 
iaa noch vele, hoewel wy gedenkken,alle be-a~pte derStadt foo veel mo--: 

gelijk by orden des tijás te fi:ellen. · Droeve klachten, bittere tranen, 
weynigh verfchillcnde nn /,rmitls wecneg , zijn op vele plaatfen in •c 

,u,. jaar 1316. gefi:on, door den grooten honger, geboodfchapt by een 
groote vervaarlijke Staan-fi:arr': Doode Krengen ongekookt, waren 
fofl: der graige magen, menighte van Menfchen, in Dorpen , Boffen en 
Vclden neer-gefwij1neld, dood,-cn ftraks gedom~ld, kleyne Kind•~en 
des Moeders liorftenafgeknaagd, dan den fell:en fnik levende, t:1auwliks 
foo veol om doode te begraven, kinderen ter nauwer nood v~rfchoont• 
voor der Moederen mond-koft.Toen (de gemeyne Cronijkfeyd 13 15.) 
woonde te Gorinchem by de Vis-brugg• overde haven, op den noord_; 
hoek van de Burgh-ftraat, een Gochvruchtige Wedue, Eür.Al,11h Hn,.
,il:J, defe cleyld•mildelijk haar Koom, gedachtig "t V rouwken van Za
repta" Eens over maal , komt een arme vrouw met veel kinderen 
fcbreyende van honger, fy die aan tafel gefét,kolt en drank vol op,haar 
Dienfi-maagd belaft noch een fchepel Koorn voor haar van de Solder 
te halen, die mord , Vrou wy hebben niet meer dan drie fchepel Koom-, 
in huys , als dat op is , wat fullen wy dan eten ~ Gaat in den naam des 
Heeren, doet dat ik ubeveel, God fal 't verfien, fprak de Vrou, 't Jong
wijfal kaorrende na boven ; Hoor, Gods wonder-wer~ , de deur op
doende, den drangh van"t Koom dwingd haar achterwaans,fy na bene
den, de handen van een, van hlyfchap geroepen, en de We4ue, by een 
Bode doen uytroepen door al de firaten der fladt , dat alle behoeftige , 
by haar milde deylingb hadden te bekoQJen: Groote blydfchap voor 
velen. Sie hier nu een recht tegendeel, binnen de felve fradtGorinchem 
op den Korten..dijk, woonde een Koom-kooper qeront#S, ofGtrinUC· 
heeten, Rijk, maar foo vrek als devoorf,hreven Wedue mild. Delen 
• . _ · den 
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. ende Lande van Arkel. - 63 
den doyren tijd 6ende aanfiappen, fijn Solders vol Koórn, 't Oot daar 
vcur, d'inbeeldingh, hopen gelts voort Kooren , niet voor den Armen, 
om Godts-wil. Defen dwaas is bedrogen, Godt opent fijn milde hanr, 
•,Koorcn waft en komt foo overvloedig,dat een fchepel Rogg· in plaatz 
'fan vijffchelliogen voor vijfgrooten Tournoistebekomen was.Gerinl 
fijn Solders opent, 'tKoom te koop, maar wat was't, den fiank te groot 
•t Koom onbequaam voormenfchenofbeefien-mont, in't loopent wa-
ter by nacht, fchande voor den Gierigaart. Geloof ten vollen by de aal-
oude Roomze-kerk-gezindc, Soo 'tdche~vormdein twijftèl trekken, 
wy geven Godt de micbt • Die van Linden, ofLienden een Vlek en 
Kafteel in de Neder-betuw, groote fchade doende • aan d 'ingefeten •0ud Hot. 
..s Bifdoms van Utrecht, verbrandende een groot deel van 't Kafieel ~~rë;1• 

Dullenburg, rokten dikwils over Rijn, naanen des BHfchops wagens en Cap.~ 

karren, met montkofi: Yrekrijl ,1111 Zierik.,, 43. Biffchop van Utrecht 
Stichter ofgrÓnt-l~ger nn den Doms-tooren aldaar, onverfien van 
Krijgbs-Yolk, verfoekt hulp aan ÇraafRIJ•• ya (j1lr,, te vergeefs, 
IDÎts die van R9tUt11 d, SY1t1111, fijn Soon genngen wicrd : •daarna ook 
aan den goeden Graaf Will• , .. H,UMUJ, in 't jaar tJd, die een tpt. 

fchoon hèyr nn volk. Yergadercnde, al fijn Hollandfe Edel~ verby
gaande, Ovedledaarafmaakt onfenvromen Heer lohaWllf Ar/f!l. 
tceken van een muhtigh aanzien : A1/c!l te veh, verbrant het Huys te 
Lienden, "tStedekcn van Bommd, ('tjaar 1300.· eerll gefücht) met 
li'~elegen Dorpen, ringelende de vyanden dat fy niet afleen des Bif
fchopsfdwfe voldoen , maar ook >t Kafiecl DuHenburgh tot haar felfs 
koll' wederopbouwen moften, behalcnde Heer l,h1111 """ Arie,/groo-
ten dank,van den Biffchop en den goeden G ravc,beneffens lofen wecr
beloomagb.Maar deez' fijn vreugt was vermengd met droefheyt, •r ·ge-
meyn beloop van de wereltze fake~; wantopden 3. van Lente-maant 
in ditfelve jaarftierffijn Edele Vrouwe Ü!#/,,'llr,l, (cie ~emeeoe Cronijk 
feyd MIii,/;,) .,,..,. Yoon,. die te rufie gdeyd wierd in 't L. Vrouwen 
Cboor der Goriochemze Kerk, onder de Tombe der Heeren en V rou-
wen van Arkel, mét den Sterken Heer las, en fijn Vrouws Beelden 
•erçiert. 'T is ook in dit jaar geweefl:, dat ~eer J,blln, vindende be
hoorlijk fijn mede-gcbrochte K.ruys-broeder••van Keulen, een heerlijk 
JOoolla te bouwen, CD de Stadt Gorinchem, foo dicht en vafl: betim--
mert, geen plaatz lecligh, om d3t binnen de'muyren te fiellen, 't fel,e 
doch te Richten buyten de Borgh-poon, tufi"en de Keyzerlijke Borgbd 
van Arkel, en de Stade. Maar die geeftelijke Broeders duchtendc na-
aaaals cenive on-minn' iu{feg deStadt en de ilerke Burgt, verwier.P4:n 

,.- · · die 
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6i4 Befchrijving' der Stad, Gorinchem., 
die plaatE , als in nood-tijd t•onveyligh, Arkel met toetlaan van lijnCli 
Neve de Heer van Mperen, brengtze daar, alwaar •t Kloofrer gemaakt 
wicrd, en fy, en hare na-fatcn zetiog' hielden. Te verwonderen is't dat 
mé wel vind van die dichte betimmering' ,en niet vanStadsRegeerders. 
veel min van haar inwoonders, anders dan de Schepenen, in de jaren 

111,. 1319. Willl111Je t•llltlH,re, f""* Ye,r, 1320. defelve Jonkheer, met 
1 1i•. Wi/Jm die Zeel•ndrr, en I '21. de voorfz. Jonkheer, met Dudm/c.<J'A-
qiL ~ ~11mk.!•, en Wültlll die Brudtr, mit1gaders CIMs Be/Jini(;r,d,, Gafthuys~ 

Ptcefter. 
Heer loh411 ir• tArlc.,l, en Wil,,,, 1'4'11 Boom,, oudfte Soon van Hee-

ren q,er11rJs, Heer van Altena, en Woudrichem , overkomen met een 
, ,ii. in 't jaar 1322. ooopepde den Tol, Vifferye , &c. in defer voegen.

~eoPJJ' •D'Heer vanArkel enlijnPoorters fullcnvryzijn, op den Tolt~ 
~;'Iac. Workoan, en die van Workom T ol-vry rcyfen, te water en te land toe=~fui: Gorin~hem: _met Schepenen brievenfalmcn over en we'erin be~de 
,,. itro.,, Heerhjkyen nchten ; D'Hecr van Arkel, noch Poorters van Gorm
lt itfo. chem, noch haar goed, magh men te Workom, noch in't Land van Al~ 

tena befetten, ten waar zijtovergegeven hadden voor 2.Schepenen van 
Workom, of4. Wethouders ten platten Lande, enover dwars-nacht 
recht doen , •sgelijks die van Workom te Gorinchem, en in den Sche
pendom.. D' Heu v.an Ackcl heeft den opfiagh met fijn veir vander 
fpliff• te Workom, tot Sleeuwijker Kerk toe, ook alle Vüferyen en w~~ 
ter ambeyden zijden der Merwen van de halve Liogen,tot Schelluiner-
8oot toe: Boom, fcheld tArlrJIquijt, de manfcbap die hJ en lijnen Va
der van d'Heer van Arkel plachten 't eylfen, defen briefis by hen bey
den, en Wüû,,,. GraafvanHcne«ouwenHolland(degoede) /1111, Heer 
vm Heufden, Knape , en Wüln, ya D11W11Jt_wrdl ~ Ridder, bezegeld. 
in't jaar 1322. op onf.er V-rouwen Liclatmis-dagh, den 2. van Spi:ok
kel-maand. De Dijkagie nn den Lekken-dijk, waar van den Brief ge-

r,, ; . maakt i.s, in~t jaar 13 23. alfoo ik de Copyc daar van niet en heb, Soo 
• Aard werd den onderfoeker gewefen • tot de Regifter-kamer van Holland,=&. Jac. alwaarde (elve te yindeni.s_Libr. El. ij. Fol.n. ,,rf.,. · , 
fG°Lr den . Op den Kers-nacht, 13 2_+ ~n twaalf uyren, fr!erf den v~enen 

1 Ja+ hoogh venn~ardcn Hecr•f•"-" 'Ua Ark..,el, de 14- dies naams, 10 groo
ter waardigheyd geregeerd hebbende 27. jaren, en wierd bègravenin 
fijn Voor-ouders Gralf, in de Kerk binnen Gorinchem, in 't L. V ro11-
wen Choor. 
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ende Lande van Arkel. 

JoiM,, de tf. de i1. ofde 14. Heet. 

·~h•, de 1 S· dies naams, by fijns Vaders leven te Keulen, Man·yan
J~•" (andere feggcn E/iu/,n/,) ""• Xl,,f, geworden, kttegb by

de îelve 7. Soncn, co 2. Dochteren, elk van dien word alhier in 't 
kort aan-geroerd, fonder dat wy eygentlijk weten de jaren haarder gc
boone. 

1. 1.h•d' oudfie, fiierfvan een·queding•, te Dordtccht in eenea 
Tornoy gekregen. · · • 

2. Ono, wierd na 's Vaders doodHeer van Arkel, en aankleven van 
dien, metPierlepont. · 

3 • e.d,,,,,J, Heer yan Zoelen, Avezaat a Noordeloos, 't Advocaat
fcbap van Alblas, en Albl:aiferdam, Bergen in Krimpender-wecrd, na 
hem, HeertA"""'-krt.1 genoemd, by was ook Ridder. 
· 4· l!~, Kanonilc in den Dom, en daar ~a!iffchop van Utrecht, 
eyndeliJk Büfchop van Luyk, Hcrtogh van Buill ·1on , cerftc: Graafvan 
Loon. 

1· RJ,/,m ,.'Heer van Stolwijk, Vlift, Arents-bcrg, ook van Afpe
ren, van fijn Vrouws-wegcn. 

6. Her/mm, Heer van Slingeland, Molenaars-graaf, Blelke~!
graaf, den grootcn Waard, met meer ander Dorpen , .en HcerliJ-
kyen. . .. . . 

7. Wih, (bJ andere 1oh1111) had de halve Heerl11kheyd van Lopik, 
Bokhoven, Haaftrecht, met •t Slot te Goudriaan, maar hy ftcrfjongb, 
ende Heerlijkycn quamen weer aan fijn Vader. .. 

1 • .$,,J,,lû, , d'oudfte Dochter, trouwde heymehJk Heer 1J,r/ 
(de kleyne Cron. zeyd 1Jot) TIIUIMJ' En,,; dies haar Vader haar niet en 
wilde fien, om haar fiecbt huwelijk. Sy blecf~oonennahaar Mans 

I dood 
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66 Bcfchrîjving' der S~' Gorinchem.,, 
dood t'Utrccht , by haar Broeder, Bilfchop 7.,, '"" Ä1/c!l, daar Cy na 
't jaar 13 So. by hem in fijn Tombe ook ~raven is. 

2. Eliu/,nh • trouwde WiUt•floHom,, hy fiorf 1342.. Daarna 
136f • trouwde fy Heer Borl "",, H,,,.ft,J,, by huw'lijkze voorwaard, 
dat jaar gefl:cld. 

1, 1'- 1n de na-,olgende jaren, als 1326. zijq binnen Gorinchem bekent 
JCWCCft, de Godden-poort,en 111&0/, ~o,lojiz,,,_fteegh,Belvoirts-fteeg 

1 J17. mde Molen-firaat, d'oude Schuyts-ftceg in d'Arkel-llraat 1 p 7. Sche-
1,u. penen S]_ntthl M#llijn. 1• J, w11&h11r, en I 32S.'JC.!tg,n,,u,J,r HMrl 

Woonilfl'• in de Meulen-firaat. · 
Phüps tÛ S,hoow, de 4. van den naam, de 4 r. Koning van Vrankrijlr, 

•Paol. in't jaar1313. over-leden zijnde,• zijn hemin't Rijk gevolgd,fijn 3.So
:'1~gil. nen,d'cennad'ander,alsLodo~ij~H.ni#,de 10. fterf1316. Phlips de. S• 

J,Lu,g",ftcrf1311.enKMTlde4. d,Sd,00111,fl:crf 1327. al fonderKm
clercn. Naveehwifiens wierd volgens de Saliq; Wet, die de Vrou
wen vandeKroonhoud,iA dit jaar 132.S.Koningh Phlitsde6. van V► 
lois, 6jn eerftc werk was den krijgh met Vlaanderen, Lodn,ijk._ 111• 
e.M111r1, ofvan Crdfy, de 14- Graafvan Vlaanderen was, den Koning 
volgens baar 20. jarigh ver~h,• s jaars vijftighduizend gulden fchuf
cli2&, om die in te Torderen, le1d LodeYrij/c.., de Vlamingen veel grooter 
{d.ttingh op, als •t noodigh was; fy verjagen hem en ny vlucht by den 
K.oningli, die meteen groot heir Vlaanderen bcfoekt, in fijn bulpe krij
gen de Goede BrufWih '"" HenetfllW, en Holland, en onder an
dere Hcercn, met hem Heer 9obo wn .A,lt.,l, flaande haar Tenten 
ontrent Kaffcl. Die van de Stacft waren foo trotz en fpottelik, dat fy vao 
~llen of linnen eencn grooten Haan maakten, gaven die levende ver~ 
~en, en fctten da,r onder dit vcera t · · · 

Der Yo,uJ,li•1.1, ulKIi/tl a'IPi•ttlLI, 
eAlswolln, Y,g•Uli ft.!•11111 üng111J. 

Noemende YJ,isecnen Vondelingh, als tot het Rijk vond'linghs-wiis 
opgenomen. De Vlamingen, willende den Koning,aan d'eenzijde des 
bcrghs OYer-ylen, quam GraafWülm, van d'ander zijde tegen bun aan, 
word van't Peerd geworpen,in 't uitcdt' gevaar,doch met groote kracht 
van de Heeren 'Dirl""" B111l1r,1Je, 1oh11n ,.,, .Ar/csl, Phlips .,,,.,, W11.Jli
"""'' loh11n "",, Eg,,,ond, .A",ul ,.,, Cr,,•i11g1n,lobo '"" P,loen, Ioh•• 
J'IIII H,.,,,,jl,tÜ, Willm, '"" 'D11t1111-11,orM, Ridderen, verlo.ft Koningb 
?blips•~onlWfel, vubrandcnt, vedlocg' wel 6000. VlaJningen,dop 

. en 
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ende LandevanArkcL , 67 
den 24. van Oo~-maand 1328, en fette IAtuv,ijl< '"" M#,rs weder in 
tijn Ciraaffchap Vlaanderen. · -

'T Jaar 1 37-9. waren Schepenen tot Gorinchem , tA11rnà Coppe, 1 u,. 
-'K"IJ"m W illm,fr.,. ende bekend Jonkker t.,,,'/'"'"' K murlir,1:-h#]s , op
den Konen-dijk, op den hoek van Stadts-fieyger, Jonkker l1111S PllltJ 

RMIM, huys, op den Korten-dijk, naafi:deKappel-fieegh, 'Dirft..de 
M,~ huys,op den Konen-dijk. ' 

S~en, Wi/lm, Jie Zeeltindtr. 1«ol, Wotunft..• , &,/,/,,,chi Wil- 1 JJo. 

ir,,,f:.. enbekend • J onkktrs l ,rd,11 M illinkJ huis,in de Gafihuis-firaat, • I<i:1 uir
.M",,- Ym~ltn, huis, in de fclve ftraat. :. m

Schepenen, Sebrecht M•/lij,,, tÁtlrllÄ .A11r""fi. c,,,,,,,, .A,m,J Rlwe11, !~ t1t}
1{eU,,,cht WilJn,,fr... • ~c:· Ffo-

Schepencn, Wülm, J;, Zt1/11ntler, en bekend Wil/m d,1o"'<.hfer, en i~!~IJ:; 
lt111"6l1n/theer, ftjosSoonshuys,opdcKortcn-dijk. ' quamwcu 

Op s,,,,, C/mu•s-dagh, iri Slacht-maand~ 1331.• wu "teen grootcn ~=; 
ftorm van wind, donder en blixem, dat het water over alle dijken vloog f;;b ~L 
en veel menfchen en heeften verdronkken. · J, ;io. 0 

Om van de volgende Jaren , totl 34,2,. toe, iette feggen, waren het ::::: 
Jaar 1335. Schepenen, Wi/J,m tl;. Z1114•dtr, '1\_ol,br,cl,t Wilie,,ft..., 133,._ 

eAitr11d ~,, 'llnmis 'l•nf,:_. , .Amul .A11,,,Jft... C"f'P' , A""'4 á, 13 JS• 

Gr#Jttr. 
Schepenen,Robbrecht Wi/1,mf:.., Br,mi1111,('l... 1 H7• 

Schepenen, t.MtJ"""",J Wi/Jemft.•, /1111 ,,,,. OJm.,• 'H" 
Schepenen, Bronis /1111[,:_•• 11111 '"" OJ,~• en was beken~ Jonkker ,3...,•. 

,.A,,,,,d d, Gr#)ttr, van Gend, • en 111•, fiJns Soons Woonmgh over •~~ u1t-
..1_ H u....,.. pag.
w:: aven. 1,. 

Schepenen, /11• C•ppt • /1111 #IR' Ko/re. Herbere• 'Prop, Mtr#I 1J+z. 
A""1t[t.., Hemik.,.Knobbo#t Cl4tf{t..,, Gafthuys-meefier, • Bolldewijn • .Ked=&. 
f/0 ,i,,, Hn,. 

Op den 2. dagh van Lou-maand defes Jaars was een groote Aard-
bcv~h-

In t voorfz. Jaar 1341. dienden de Engelzen in den Oorlogh van 
Brittanjen, • zeyd Froff111", in fijn eerfte Boek, cap. I 49. een Capiteyn • Gouth. 

uyt HolJand,genaamd Cocq111t, geweefde Pagie van de Heer van Arkel, f:fci!::i,•r, 
hoogh vennaard, Rijk, doordeloffmg vanacgeen, die hy gevangen 1aar 'H1• 

kreegh, diende met 30.cygen peerden, Y.tois. Frans Koninghdeed 
hem Ridderfchap, en een Rijk huwelik aanbieden , in fijnen dienfl:, 
•r~iert afgeflagen,en willende ecnen nieuwen Beyaard berijden,verfch 
by hem gekocht> voor 300.Kroonen, had R9not1ds g~luk niet,voor een 

- - I ~ · - - &racht 
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68 Bcfchrijving' der Stad' GorinchenL 
gracht komende, fpringt, vald met hem achter over , en hy breekt dca 
hals, een vrees voor voet-gangers onnoodigh. 

Mijn befcbrijvin,h, dieby gebrek van frof ontrent 20. Jaren wat los 
geloopen heeft, fat nu weer viller voet beginnen te fetten, en worden 
de handelingen van Utrecht bier mede ingevoeght, foo langh y.,, ,.,,
ÀrldBilfdiopwas. 

'foh""'"" Di,n, de 46. Biffchop van Utrecht,in Somer-maant 1340. 
den leften adem-tocht herhaald hebbende,• kiezen eenigekapittelaars, 
door verfoek van GraafW.O,,,, '"'" H1ntgo•'w, en Holland, des goeden 
Soon , loh11n '"" eAri(/1, Kanonik in den Dom aldaar, de+ Soon van 
onfen Heer ?•h"", (geteelt feyd eA,mJ. Kemp, na overlijden van de 
Dochter van Klevè, by des Graven van Vernenburgs Dochter) andere, 
door ingeven van k]MIIIdl S,,.,,,, Graafvan Gelre,1ohttn v11n Bronk__
horfl, Proofr S. S"""1tor. , t'Utrecht. Deo Paus B1netlitl111 de 12.. ver
wicrpze bey, en gaf•t Bifdom éenen Edelen Romeyn, Nico/11111 de Ct1-
f'!"Ïjs, maar die 'tUtrecht felfs niet willende woonen,fl:aat af,word Kar
dinaal en Biffchop nn Pcrufe, in ltalien, Benedil'/111, in dit Jaar 1342. 
aan een quaad been overleden zijnde, en• den Kardinaal P1trM1 R~er,, 
gehemaamd C"""'1s de 6. inden Opper-froel gefet zijnde, heeft den 
Edelen ?oh,n '"" Àrlc!I, doe te Romen zijnde,tot bilfchop van Utrecht 
(de 48.) doen wyen, door G411ur,n, Kardinaalen BHfchop van Albanen 
en_ Viterbe, in Slacht-maant, acht dagen na S11,n e.M11rten 1342. Een 
blinkkendc Peirl aan de fchoone Kroon van Arkel,foo groot een Ampt 
met Geefl:elijk gcfagh, di~r tijd foo geachten ge-eerd. loh1111 '1411 Ar
l(JI reyfd' terfl:ond met eencn tamelijkcn ftaat van Ridders en Knechten 
over de geberghten, na beneden, om fijn Bifdoµi aan te veerden. Wü
Jn,,, Graafvan Hcnegouw, Holland, Zeeland, &c. (des goeden Graaf 
Wi/m,,s foon) zcyd , Dat Heer J1111 ,,.,, t;'!ri(JI, aan d'een, en Heer Ott, 
"'"" eAfp1re11 aan d'andcr zy, aan hem verbleven hebben, alle-twift die 
fy hadden, als d'Heervan Arkel van de Cijos-goed'renJ,innendc heer
Jijkbeyd Hagell:eyn,end'Heer van Afperen,van de gerechte, heerlijk
heden, en goeden van Hagefteyn , op een peen van twee duy_fent pond 
fware Tomoys; Borgen voor de Heer van Arkel, zijnd'Heeren SJWtr 

""" tAplDN, Duamk.:vt111 H4ir/Mr, vlll'flld """ eArl,.,;l, en Heer Di,
Jmk.,_eAl,111 """vlrk.,I, en voor d"Heer van Afperen, Heeren Ài,,·114# 
""n Tfelfl'l", Otto ""n H t11Jkn , N ic/Ms ,aderD#ffen, Ridderen , en 
11111 Weftwli•t., Knape, d'uytf praak word daar niet gelleld, mau 
.taar volgd , willen dat men rechte, als ten tijde mijns zal: Vaders, d~ _ 
Jaem dataao-beftieEf van Joftè•M11tl!Ïll'llt1r1H11gefleJ',, Hmrik/ W1Jf 

van-
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ende Lande van Arkel. 69 
vander Lek. Gegeven te Geertruydcnberg', Saterdaags na S,11, p,,,,_ 
Yrtls. 1342. . -

'T volgend' Jaar vind men Schepenen, He11r[l KnoblHntt Cuulfr..~ 
WiOm,dieZeelader, eA'111ntivf.rrndfz:..CAf1p1ns, 7<ebbr1&/,1 Wi/ln,,fz.. 
It,n Corbul. Gafthuys-medler, 1JqlltÛ-.ij11 ,,.,, J,11 HfJW. . 

1ah•" '"" .4rk._el, Bitfchop van Utrecht , een fris Jonghman , in fijn 
bloeyendejeugd,fijp reys van Romen tot in Nederland volbracht heb
bende, word verfelfcnapt met fijn Edel Magen , op den 1. van Bloey
maant 's Jaars 1343. metgrooterceren, enfeeftcn,in fijnen Bitfchops
ftoel tot Utrecht gefet, bevindende door de achteloofe flappighcyd van 
fijnen Voor-zaat, JJ,1111 """ Ditfl, 't geheel Bifdom befwaard met la• 
ftcn en fchuJden, 't gantze Ouer-fiicht verpand, uytgefeyd Dorpen, de 
Stadt Kampen, en de Sloten , en Huyfen des Neder-fticht,, 't Kaftcel Haatft8-. 

van Stoutenburghin Eemland, aan Heer eA'111t1d v1111 Tfelft1J• verpand, ~sr!ILM-
voor 4S00. pond, ('k meen dat het ponden Hollands of guldens zijn) · 
was'tcerft dat BHfchopheaflofte, en daar oa'tSlotTerhorft, van 
Heer HIIJbnl Sd,eldt '"" KM7/111b11rgh, (twijffi:l of~t niet Tautenburgh 
moet zijn) voor9000. pond. 

Van'tJaar1344. niet hebbende, vind in'tjaau34_f.Schepenen rm. 
van Gorinchem 'l(pjrecht Willemfz.. , 9trtUrd "'"" Li,r. 

Door de ~te fchulden des Bifdoms van Utrecht (meefi: veroor
faaJct door defioffigheyd van loht11111,11, Diell) vond fich Biffchop Joh• 
,..,, .Arl(,_,l(oo benàud , dat hy om fijn kollen te f paren, renten te verga
deren en verpande goederen te loflèn, een geheel jaar, ilechtclijk ia 
vremde Lanclen reyfde, fonder dat men vind waar, bevelende fijnen 
Broeder, Heer Robbrecht 111111 Afp_,r111, Stolwijk, Vlifi:~ &c. de bewa-

.ringe van fijn Bifdom, en Onderfaten.Hier bJijkt klaar het onderfcheyc 
nnperfonen, d'een verq'1iftende of achteloos, brenght ecnen grooten 
Staat t'onder, d'ander forgvuldigh en verr' ziende" brenght den geval
len Staat weder op een goedt voo,bceld vooi; alle Staten van men-r~ben. . . · 

W~, de 4- dies naams , Grave van Henegouw·~ f:Ioll_and , Zee- • 
land, &c. des goeden GraafWi/J,,ns Soon , • hebbende m't ,aar 1_3 3S. ~~~~ 
"t eerfter fijner regering,in Spangieo,den Koning• .AJphonf#s de XJ· van ":. Merut. 
l.afü.lien, geholpen tegen de Mooren van Gt-anaden , daar ~a 't heylig :\~~~ 
Graf te Jerufalem verf echt, en t'huys gekomen, twee-maal lil Pruylfen 
gereyft,ten firijd tegen d'ongeloovige.Heeft in dit Jaar I 3H · om fom-
mige ydel woorden, fonder eygentlijk te weten welke de Stadt Utrecht 
belegert, hebbende in fijn hulpeenen Hertogh, 13. Graven, 52.Baanre-
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7d Bcfchrijving-der Stad' Gorinchem.., 
heercn, i Soo. RiJders , ook zelfs veel Leen-mannen des Stichts van 
Utrecht, als Heeren S,r1er ,.,. Al,Jci11, (j_ij/1,r,cl,t fijn Soon, vlm11l va 
rf,IJl'Jn, loh1111, Burg-graafvan Montfoord, H,,,,ik_ ,,,,, Yuu,111, Gijf
br,cht """ S111rft!nbtR'g, Att•ft flllll Wijl"'", FreJril"]tm Ht1111, met an
derhalf hondert duyfent man, een groot getal , nochtans klaar ge~ 
uytgedrukt in de Cronijk van Holland,1:naar D .P/eriMs Wi,,fmi#,, in fijn 
Cronijk van Vriefiand,zeyd S5000. nochal een overgroot getal. Twee 
Rrijden wonhy, wierdin 'tpeylen der graft-diepte meteen pijl in lijn 
aankl:ww gequedl: , maar haaft genefen • Heer RJ,1,r"bt .,,,,, e.,;<,k_tl, 
Voogd des Stichts, zend haafiigh aan fijn Broeder Biffchop loha .,.., 
.Ark._d, uytlandig, de weet van't beleg van Utrecht , die teèftond voor 
den dagh heul gef ocht aan/,ho, Heere van Beaumood in Henegouw, 
Grave van Boloys, Heer vander Goude, en Schoonhoven, en Graaff 

· van Soüfonin Vrankrijk. van fijn Wijffs wegen, Graaf Willn,,s Oom, 
Broeder van de goede GraafW;JJ,,,,, en Soon van Graaf /1111 t1a H,111"
I.°"", en Holland, en maakt peys met Graaf Wi//a,, Dat 500. Bur
gers bloods-hoofds-en-voets hem te voet fouden vallen: Op h_aar ey_
gen koft moft de Stadt t'elken verfoek van de Graaf500. man over de 
Maaz leveren, 20. roeden van Stadts muyr, fou men neder-wcrpën; en 
de Graafin de Stadt een ftraat hebben,omin en uytte rijden t'fijner g~ 
liefte. 

DmBitfchop verftoord op fijn ongetroUwe Edelen,dieGraafWüln, 
tegen haren Eed geholpen bidden,deedze bannen uyt 'tgeheele Sticht, 
tnaard•een voor, d'anderna 't hooft omlaag,fchoongefproken,groote 
beterniff• beloofd , en de verfoening ifgebedeld, dief y kregen, behal
ven Hceren S,,m .,,,,,v,1,~-,tA.,,.v• rfdfl911,entA11r,ul """Wlll
vm,'t Slot te Wulven, in•t over-fticht op't plat,den 2 1. in Slachtm:iant, 
daar na den Biffchop in't Land van Yfelfteyn, dat berooft en verbrand, 
doe voor Abkou, dat geeft hem op, voon na'tDorp Emeneff' ofY me
nef' by 't Huys ter Eem, dat verbrand, om dat fy haar onder Graaf 
Wilk• begevende, den naam Ooft - Holland hadden aangenomen • 

•Hantttt De felve Heer IMJ .,,.,,,_,,,.,~lwon Bunfchooten in Eemland,* eertijds 
c,on. pag'. met poonen en muyrenomcingeld, die hy af-brande, foo liep de wraak 
m. met foelie voeten. 

Biflèhop loh4n V4nvlrk.,l, had een fchoone groote plaatz binnen Uc
recht,ootrcnt s"n, c.MMÜn Kerk, daar fijn Peerd-fl:al opgefiaan had,

•. deez'met tcefiaandcr Kerkelijke, geeft by den Overlle der Duytzer 
Heeren, ter ecren Godts, om daar een Convent en Kerk te bouwen, 
doende ~ n~ch gro~! ~~ulp daar toe. 

Scbe--
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ende Lande van Arkel. . 71 
Schepenen des j~ars IJ46. vind ik , c.M1111 eA.,,,J/r.., ; 7.,, C"/pt, •H'

Hn/#1'• 'Prop, eAllfflll ,.,,H1ltJnrtl. 
Heer Joht11111t111 Ark./1. met Jonkker Otto ,,,,, Arlc,lfijn Soon, verfcl

fcbapt met Wllirnm, Heer van Voorn, d' Heer van Valkcnburgh, ook 
felfs Hcrtogh Rl,IIO/a ,.,, q,Jr,, beklimmen Tiel, en verbraodent, in 
den Toorn van de Kerk verbranden wel 14f • menfchcn. . 

In•c Jaar1347. waren Schepenen tot Gorinchem l•• Gori,,/,H1,mk._ ,147. 

K•61111 C""lf,:,.. en Jonkker11o#dm • Edelmans woning , was bekend • JCon uit• 

in de Molenftraat. :U- pag. 
Bilfchop J"""- ,.,.&Ar/r.!I, doende groote neirfiigheyd, om lijn Ste

den en Sloten weder vry te krijgen, heèft in dit jaar 1347. met hulp fijns 
Onderfaten no Hertogh &,1111/a ,.,. G,lr,, en EJ.'1ur• fijn Broeder, 
geloft het Land van Over - Yffel, voor fefügh duyfend goude Gelder
ze Rijders, maar die fomme niet ten vollen konnende betalen , field tot 
waarborg de Sloten Ter Horft, en Stoutenburg. Hy kocht de Heerlij
iy, en Slot te Lage, van Heer .A.&r,cJ,,, Ridder, Yoor 500, pond.Ogi
muurd Renen , en verdrijfd , met hulp van Heer 'IW,n,dn "• .Ar!fsl, 
Gjn Broeder op S- C1&üi,,, avond, in Slacht-maana, en bygeR:aan yan 

Heer HIIJbr,d,t 11• KIIJlm/n,rgb, en Heer J«ob ,.,,~in,ltl• al vecb
tcnde, de Guntcrtioçen uyt Utrecht , beefter wel 300. gebanncn. \VIC 
dcfc Guntcrlingen zijn gewed¼ , fiaat naardereonderfoeken. De Bif
fcbop ftichr ter Horft, eeo by-een-fameningh va,i Kanoniken • Heer 
Dfl'»m1IOM'I M.-lr., Biffchop van Luylc, grooten twift hebbende 
ugen Gjn Lui:r-waalen, fchreefaan veel Heerenom byftand: onder 
ancfcrc voeg fich by hemde kloekmoedige Heer RJ,brt,ht11•eA'r~ 
lf,l,Heer van Mperen, Heer HIIJn"bt "•" K11]/,,,b,,,1._h, en andere, by 
Haaèlt, aan de Waterloop der Demer, quaan 'taan'tnaan, meer dan 
22000, Luykenaars in 't zand , den Büfchop de zege, maar e.A,1(..,/ en 
K-,~b ,neflms andere Heeren , 't lefte gericlit, Heer Rol,/,r1&hl 
wierd tlltrecbt gebracht, en ten inlicht van fijn vrome daden en goede 
befcbcrmingen lijnen Broederden Biffchop7oh•11 WIi .Ar/fsl, cn 't hee
le Sticht gedaan, begraven in den Dom, aan de Zuyd-zyde van't Cboór 
voor't Autaar, by fijn Broeder ~flicht, ter eeren de twee Santen, /• 
"411 7'Hpn,en / • tl, BlijJe-booil{&btlp-fohrij,,r, ineen fc~nen ICeider, 
en de Vlaggen en Wimpels van Arkel boven hem, Büfchop Joho 
boog bedroefd ,om fijns vromen Broeders dood, noch belafi met fw:L
rc· fcbuldeD: verkieft fes Edel-mannen by hem meefi betrouwd : Als 
Heer Sw,w-.,,w Los,Kanonik in den Dom,Heer !~• "•"KIIJll,,/,•rt• 
Heer H1nrilc..1•• YIMHII> l1111 ,,,,, WollÎlllb#,g t qijfom '"" St,r/cp,b-i,.· lw 
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72, Befchrijving• der Stad' GorinchellL 
/11cobf11111Lt.Ghtmb11rg, Ridders. Defe maakt hy Vooghden oyer•c 
Sticht om de koll:en te minderen, fchuldeMe betalen, en hy f elfs met 
kleyngefelfchap te Lan~ uyt, na Tours in Vrankrijk hooft-ftadt in 
Touraine , wel eer Bilfchops-zit-plaatz van den mild-dadigen Sante 
c.M•rttn, daar hy als onbekend foberlijk kon leven, tot 't uytgaan van 
't Befl:and, tuffen 't Stichten Holland. Midd'lerwijl op heylige Sacra
ments-dagh, won Heer SYHtrVJtnlot, de Kerk in Eembrugge, maak
te daar een Slot, om uyt te oorlogen. 

, J+•· 'TJaar 13+s.is bekend geweefl: Clll1111•n dt Y,IJ,, wooning in de 
Molen-fl:raat. 

Alfnu begind een groote Pefl:-ll:erfte , overal de Wereldt, drie jaar 
• 83r0n. duerende, • dat nauw'lik den 10. menfchin't leven bleef. Te Lonnen 
... 1H•• hooft-ftadt van EngeLind, op den fnel-loopenden Teems, zijn op een 

Kerk-hofmeer als 50000. menfchen begraven. De Joden wierden be
fchuldight dat fy de wateren vergift hadden , dies wicrdender in B~c
ren alleen over de 12000, omgeljrocht. In't geberghte van D~ydlancl 
wierden door een groote Aard-fchudding, veel Kalleelen om vert' ge
WOfPC!l, op verfc~eyden plaatz.en bleef nauw'lik de helft van •c volk te 
lijve. Menighte van Steden, Dorpen en Sloten onbewoond, fchrikkc• 
Jijke tekenen van Gods toorn over der menfchen fonden, wel hem die't 
tot waarfchouwing neemt om fich te beteren • In.de heftigheydt van 
dit jaar fl:ierf ook de Vrouw van Heer ,,.,. ,.,, eAr/c!I, Graaf w;an,, 
de vierde van Henegouwen Holland , in't jaar •345. by Staveren, met 
veel Ridders, en Edelen nn de Vriefen verflagen, en fijn Lichaalll 
door feker litteeken gekend zijnde, word met noch s. Ridders Licha
men uytgekipt, 01n te begraven, daar de gebeenten van d"andere doo-

• Gouth. den • noch ontrent 200.jaar onbcgraven bleven Jeggen,tot dat ontrent 
~ 11°· 'tjaar 1546.defelve door lafl: van KoninginM,rü ,._ Hong4rie11,Land

voogdéff' eerlijk be-aard zijn. Is 'cfelve gekomen ter ooren vanHertog 
LodoYvij/tt1AnB1J111•, Keyzer vanRoomen, den Man vanM111l'",_t, 
Dochter van den goeden GraafWi//m,, defes Wü/,,,,s SuO:er , en alfoo 
Wi/ûm geen echte Kinderen, maar alleen een Bafl:aard-zoon, DIIIIÏII 
'tlt111dn,'Poel, Ridder, gewonnen by .Alit VA#M1'..Mm,en, nagelaten 
had, foo bcfioot hy met fijnen Raad , dat Holland , Zeeland, en VrieC
land , :ian 't Roomze Rijk vervallen was, gevende die' Landen door 
Keyzerlijkemacht, MArgrittv•• Ho//4,rd, fijn huyfvrouw. Sulks dat 
in onfe Befchrijving• van Gorinchem en Arkel, defes Lodt•ijk.!na-fa• 

-tl(Gl. peg. ten menighmaal vermaand worden • De Hertogen van Beyeren in 
JP•• Hoogh-Duytiland, en de Palts-graven Keur-Vorften op den Rijn, 
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ende Lande van Arkel. . - 71 
fpruyten manlijker Lini nn den Grooten Keyzer Kml. Defcn Lo
Jn,ijlva B~erm, wierd 't jaar 1314. Keyzer, maar, tegen wil van fijn 
eygcn-ouder-broeders 'R.tftlolf, Paltz-graaf an Rijn , en deo Biffchop 
van Keulen, Keur-Vorften, die beyde tot Keyzer kooren, FreeJerilv11" 

Ooftmrij/t. met groot~ oorlogen_, heerfl:', LotÛJlijk._ 33. jaren tot 't jaar 
134 7. dat by oud 6 3 • Jaren , teqacht van een peerd fiortende, ftierf. 
Had by defe ~ttrgriet '"" Ho/Lmd, fijn tweede Wijf getrouwd 1324. 
vier Soncn,.L,Je,,ijl(,_dm ~IPleJ",als geboren te Romen 13 28.cn 1349• 
doorovergift van fijn ouder-broeder Lodn,ijk.._, Kcur-Vodl: en Mark
gra#V3nBrandenburgh, fi:ierf 1369. Ott,, ook Mark-graafvan Bran
denburgh, doorovergift'fijns Broeders, llorf I 379. fonder Kinderen, 
Willm, en .AlllbredJt ._ Graven van Henegouw, Holland, Zeeland. Om 
watoorfaken w;a,,,. den derden Soon, dcfe Landen kree,;h, en .fijn 
twee ouder broeders daar buyten bleven, verhalen de hillorien niet. 

Keyzerinn•cN11rgriet, met Holland end 'ander Landen begift, komt 
in't jaar I 346. met groot gevolgh van Heeren en Vrouwen , beneden 
word Land-vrouw gehuld, maakt heiland met Utrecht voor 2. jaten, 
ingaande Si,11t M11r:rut, den 13. in f:Ioy-maand 1346, En daarna we
derin .Beyeren, by haren man willende trekken, heeft fy haren Soon 
Henogh w;u,,. ,,,,, B9erm, Graaf van Ooll:ervand, na genoemd de 
Dulle Grave, egeen eygen Hertogh van B~yeren, maar alle ·die van den 
ftamm• van Beye.ren en Oofienrijk, mogen haar Hertogh fchrijven) 
overgegeven en bevolen Holland, Zeeland, en Vriefiand, te regeren, 
~p voor~aardé dat hy haar alle jaarfou geven 2 8000,ponden Hollal\ds, 
eil fulks met Joende,foude hy de Landen weder vry aan haar overgeven. 
Schoone beloften van hem, en weynig daad. Sy heeft hem ook gefl:elt 
na.haren dood, Erfgenaam van defelve Landen, en om dat Heer lohll11 
t10 Ar"<_d, in den Brief m~ verhaald wert, foo volghd hier 't kort in
houd • 

.,M,,,,griet, Keyzerin van Romen, Gravin van Henegouw, Hol- Gou1hoc.... 

land, &c. Aangefien Holland;Zeeland, en Vriefünd, feer belafl: zijn f:tm• 
met oorlog en apderfins, een Lands-heer behoev~n,. om die te befcher-
men, maakt Heq!)gh Wi/ûn, vi1n B9erm haren Soon, na haren dood 
Erfgc!Ilaam daar af~ draaghd hem op Holland, Zeeland , en Vriefiand , 
met aUen aankleven ván dien, dadelijk, maar behoud Henegouw foo 
langh fy Jeett, doch na haar dood ook te komen op hem, bid, dien Brief 
mê te willen bezegden, l11n 11411 Hentgotm, Heere van Beaumond, ha-
ren Oom, Heer /11n t1•n Ar~/, haren Neve (die de tweede perfoon ge-
noemd word) noemd daar na noch 22. Heeren, en 10. Hollandze en 
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76 Befchrijving' der Sèad' Gorinchem., 
aan Vrouw Wi/Jui,,,u,11 ,,.. &boo,J:,o,m , Engbert de Krmp, c,,.,,,r;,, 
eAg11i., ..M111i11 en loh4lmll: E11gbnt d, Kt111p teelde À4rd de Kemp, 
meeft genaamt Yos , en die weder tÄ4rd K,mp mijn Vader. Sulks dat 
aftellende, ik zy de 7. perfoon na M11ti111 a_, Kemp.: Als 1. Jonkker 
1Jmh,#II., 'J., &f.bm' 3· loh1111, 4. E•1itrt, 5. eA.,t:l, 6. ka, 
7. Abrllh,1• . Tot befiuyt van defe Geilacht-rekeningh , ftcl ik een 
Rijm, by mijnen Schrijver, ouds-wijfe gemaakt, maar by my na den 
hedeodaagzen llijl van dichten hervormd. 

Y"" De"lJgdeertll,9d EdeltW11J, 
«Mijns Yoor%Allts ik._niitJdel rom.., 
Hur 01er dml-h11lf-ho11derài"'
Na,,,."'" h1111 StllMs-eer-áienfl 'tiMT, 
H""' Riil_,,,: Jo,h J.# •sebb' m "lo,d, 
c.Mt111r'td«dpo/r..Ker/tm Goàs H11J1lo,d: 
W,l/ur,, Ju God tlo,r <jods-Mtnfl eerll, . 
<joJIg,,f, 'tiefl«ht tloor "'1 '"'""""• 

Dewijl Gorinchem, end'omleggende Steden veel gelegen is aan 'è 
Stapel-recht van Dort,en veel twill:en en handelingen daaruyt gerezcia 
zijn, foo fal ik die van tijd tot tijd, foo die zijn voorgevallen, verhalen, 
doch alleen den fin op 't kortft, "t oudfte dat my voorkomt, i· dcfe na
volgende Hand-veft van 't Stapel-recht, die van Dordrecht b / Keyze
rinn'vU•grin verleend. 

• Gou,h.. • vJl•J!fet, Gravinn' van Holland, &c. geeft om veel trouwe 
ras- 1•1• dienften die van Dordrecht, eeuwigdurende: Dat alle goed, den Rijn> 

Maaz•, Waal, Yfel, LekenMerwede, opofaf-vattnde, vanwaar't 
komt, ofwie 'ttoebehoort binnen Dort fal komen, en daar rechte Sta
pel houden, als Kooren en Zout, èn dat fat men daar verkoopen , en op 
anderen bodem doen. en alle ander goed ten Stapel behoorende, uytge
zeyd die van Middelburg en Zierikzee, die moge~ met haar volle laft 
opvaren ter hooghfter Markt , met Zout, dat' s-te Keulen of Venlo , en 
we'ernecrwaards, mctKoorenofandergoed, daar fywillen. E.nfoo 
mogen doen die van Dort. Doet yemand tegen dit Stapel-recht, die 
van Dort mogen daar m«È doen wat fy willen,want f ywildat altijd vaft 

. gehouden heliben. Hier over hebben gcweeft Heercn f"" JII# Po"'1un, 
Heer vander Lek, Dirl""" 'Breilroedt, Heer van Vo{hol, ~""'tlVAIJ 
Cr•}'1i11g1t1, Hnbern 1411 'R.jpk, Heer van Peyndrécht, 'jwn van Drong1-
lc11, Heer van Meeuwen, Ridders , en Heer f1tn ~,.,, H11n,aft1de, Knape. 

. Sy 
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ende Lande van Arkel. 77 
Sy heeft voorts gebeden L,dn,~vo7(g..,.,Paltz-graafvan den Rijn, 
Hertogb van Beyeren haren oudften Erf-foon , defen Briefme te beze
gelen. Gegeven te Dordrecht,opS11111g,,,,,..,d#11-d.gh, den 17. van 
Lente-nt.iand 13 fO. 

lnditjaar IHO.~in Holland_o~dban een verdoemelijk venijn, 
eenen Duyvdf en twdl, een vernielingb van alle rechtveerdigheyd, vol 
toorn, kijvingh, luat, nijd, vyandfchap, leugentaal, vallheyd , doodfla
geo., verradery,brandlligtingh, en alle quaad dat den Duyvel verfmnen 
kan, felftutfendenaafte Bloed-magen, VaderenSoon, Broederen 
Broeder, Oomen , Neven, en foo voort, geduyrende wel hondert 
veenigh jaren•. 0 grouwel der grouwelen ! füatfe der {haffen ! krach
tigh blijk van den toom Godts over Hollands fonden. Defen twifr is 
eerft gefproten om 't verfchil tuifen Keyzerinn• M t1rJ!Üt, en Hertogh 
Wi/Jm, w,, lk]m• harenSoon , • d'een noemde fidi Hoeks, d'ander • CÓl!r&. 

Kabbeljaaws : de Hoekze waren_gefmt tot de wettige Regering van de pag. 38'· 

Moeder, de Kabbeljauwze éen afkeer van haar ftrafheyd ~bbende, is 
de tweedracht onderden Edeldom enGem«nttTan Vaderop'Soon, 
en foo voort gedaalt. De Hoekze hadden wel 't meefle recht, zeyd 
Go11thln1•, ils t~edaan •t re,ht van de Staten, befi:aande van ouds in 
de Ridderfchap, lenen Steden; maar waren veeltijds •t fwakfle, en 
wierden van de Kabbeljauwu ycrdrukt~dic hielden•t mttden Prinçe of 
Gouverneur van den Lande. De Xabbcljauze namen haren naam van 
den Zee-vis Kabbcljauw, een verllinder van andere ,iffen der Zee, foo 
wilden fy de tcgenfiaanders verflinden.. Haar Overfte waten Heeren
1• 111111 tArk.!l. des BHfchops van Utrechts Vader, 1• ,,.,, Epontl, 
G,m1 .,.,, En,,/lc!rl, met meer Edelen en 1'nechten, met de Steden 
Dordrecht , Haarlem , Delft, Gorinchem , en :tndere. · De Hoekze 
bieten na eenen hoek ofh:iak,daar men de vi{lèn mi nngt: h~r hoofd
liederen waren Heeren, <J>irl '"" Br,d,,Hd, , Philips ,.,, W11f,11Mr. 
Burg-graafvan Leyden, f"" ,"""'1L,k._, en Polanen, 1ffU/, """ Binl-
horft, met meer Ridders, en Knechten, ook de Stadt Leyden en andere, 
veel.wreedheden en verwoeffingen vielender, noyt te vooren, foo in 
Holland gehoort: binnen Delft fioegen t.Arl(Jlen Egmot1i. dood,Clus 
""" S'1111m, en 1 I. mannen. De K.abbeljauwze fon<fcn in Henegouw 
aa·n Hert~h Wüim, ,11111J'J,rn,, Graafvan Ooflervant,d'oudlle foon 
der Keyzennn•, die fich te Bouchain onthield , emftelijk verfoekende 
Holland te komen ~ren,niet willende langer de Keyzerinn' gehoor- _ 
fa men : hy. weygert, fylaten niet af, en tarten hem foo langh, dat hy 
he1melik • te Gorinchem quam. Die van Delft trekken uyt, en bren- • Gourli.
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·7-8 · Befchdjvln~• der Stad' Gorinchem: 
gen hem in haar Stadt, daarliy dikwils uyt viel, en veel huyfen en floten 
der Hockze verbranden , en eyntelijk hebben de Steden van Holland 
mette Kermers.en W.eft-Vriefen, Henogh Wi/Jm voor Graaf aange
nomen, en eed gedaan tegen wil van Keyzerin JU°•grin, fijn Moeder. 
De Hoekze Heeren fiertitenhaar floten en huyfen, met volk, YOorraad 
ltaD wapenen, en moncU,ehocf, trokken by de Keyzerinn', kJaaghden 
haarongeval. De Kabbeljauwze woooco en verbranden wel 17. der~ 
zelver Sloten in een jaar. · 

13si. Schepenen , 61er11mJ v.,,J,, E1111J, 
Gafrhuys-en Heyligh-geeft-meefter, Otto, Heer1""c.,,, Sone , in 

de Hoogh-frraat. 
Hertog Wi/11,t, """ BIJ,rm , vergaden met groote neirfiigheyd veel 

volk, onder Heer J,h.,, ,.,,eArlr.Jl, van Vrouw eM11Ght1il "''"' Yofl'm • 
Wedue van Heer van Valkenburgh , Heeren l 11n v11n KIIJûnbtlrgh, / "" 
'"" Eg•,,J, q,,;,.,,,,, H,miflerk., q,,;, 11111 H111r1Mr, en andere, met 
veel vrome Knechten uyt Holland, Gelre, Kleve, Duydland, beteke
nende fijn Moeder, Keyzerinn• t.M"'lfÎ'', tijd toteenen water-fiagh, 
op S.M1111111s-dag, mid-zomer 13 51. en plaatz op de Maaz, tuffen den 
Briel en 'sGrave-zand, em bedrocfdcfaak, 't kind tegen de moeJer, 
"t magfchien een oorfaak van defes Henoghs na-gevolgnde plaagh van 
dulligheyd. De Keyzerinn' moedig, fonder twijffel aan recht verO:erkt, 
D1et Engelze, Henegouwers, Zeeuze, en andere: komt ter gezetter. 
tijd en plaatz, 't gevecbtvielfwaar, 't geklank van (weerden, 't werpen 
met fieenen op Je fchilden, groot, 't geroep en gefchreeuw noch groo
ter: eyndelijk der Keyzerinnen hoop te f wak,fy verlieft den flag, reyft 
haafögh in Engeland, by.haar Sufier Koninginu•'Philippe. D'overfie 
Capiteyn der Keyzerinn' een Engels-man, den goeden Heer Ko/lij• 
,,.,, 'R..!,tuf/\ Flori1 ,.,. H111mfl1û, en andere, bleven: Heer Dirl VII# 

1JreáeroeM, en meer Heeren, Ridders en Knechten, wierden gevangen. 
Men feyd dat de Maaz'-vloed- en ebb' drie dagen daar na root was, van 

• Gouth. 't gellorte bloed. • Ook gelooft men dat Dordrecht, van waar vele in 
pag. 381• defen bloedigen flrijd waren,haar Wapen hier van heeft gekregen,root 

en wit,om dat 't bloed aan beyde zijden der Maze vloeyden,en in't mid
den den firoom des waters. Dit was den 2.. flag van dat jaar, den 1.won 
de Keyzerinn•. Daar na wierd peys gemaakt tuffen de Keyzerinn' en ha
ren Soon: D.at de Keyzcrinn•haar leven lang fou behouden Henego1nv, 
en Hertogh WiUtm, Holland, Zeeland, en Vriefland : fy ilierfvijfjaar 
daar na in Hertegouw, en wierd te Valenzijn begraven. · 

Korts voor de.i leften flagh, op den 23. van Bloey.:maand, was een . .. . rcr-
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ende Lande van Arkel. 79 
Verbond tuf!"en Henogh Wilû111, en Heer7,,,, """vf'rk$I, met den fij-
nen, Kabbel1auwze, tegen deflockze gemaak~. • Den eygen Franzij- • Gouth. 
ncoBriefrufi:onderd•Erfgenamen van Jonkker Floris, •t SertlaesBail- rcig.,,.,
liu vanSchoonhcwen, 't kort inhoud volghd. 317' 

Wille•, Hertogh van Beyeren, Graafvan Holland, Zeeland, Heer 
van Vridland, maakt yeder ~enlijk. Dat Heeren 1"" ,,.,, t.Ari(JI, 11111 
"'"" Egmond, 11111 '"" W11ter1'md,Geer111d 111111 En,,/k._erl(J,11111 p,i,ukr W,_ 
tm11g1, 7,,,, die c.Mooft14111, G1er11ertl """ Eg,,,_onà,, ?1111 """ Blomun,
/19•1, Wülem,od,, W 11tlri11g1n, Ridderen, ?1111 '"" e.Ark.,I, i11n """ 
K"Jkn/,,,rg, 11111 v11nder ~,ráeloos,H,,,rilt,.111• En,,//c..erk., Hmri/cJ-fone, 
en D1111ul""" To114Jfe, Knapen , Met fijn Steden, Dordrecht, Delft, 
Leyden, Haarlem , Amfieldam , Alkmaar, Medenblik, Oudewater,
Sant Geerdenberg, Schiedam , Rotterdam , hcan wel byftaan, om 
hem in fijn 9raaffchappen te houden tegen fijn vy:i.nden, Heeren Wil
lem 11a 'D,n,m-vorr"4 , 1"" ,.,, Polunm, en fijn Broeders, Dir~ ,11" 
Br,tlerode-, e.Armtl """ Dn,11-vowde, /11c,ben Herberm 111nJer 1Jinlt.
borff, qm, ,,..,, H11mft1,û,., 111• '"" ..Mer,nfllJn .Aelberts fone, Wütm. 
'"" O""1-boorne, Dir/c..v11n 'R.di,phorff, en G,eri,erd '"" Poelg11ft, Ridde
ren, HeerJJC4'tijs ,11nder Borgh, Priefter, /11,.,1111 Noerti/t.., /11,,,11,,,. 
Jw Mau, Rel"'"''Drver, Heeren Gerits-foon, Geritdil Ever 1 as-foon, 
Floris'""' 1{.•phorff, Kr,jl1111t, Wo#ter, en anders heme Broeders van 
7l11ephorff, G1er111Js Kinders , .A111nd ,.,, Groe111t11ltl, Dir(,1111 Groe#l
t11/J, /1111 t11111der Borg. l11n Sp11011fz.. ,11"J,,, Borg., Knapen,en al heur 
mede-huJpers • neemt al fijn vrienden faken op hem in fijnen byftand 
gedaan, en geÎoofJ hen daar van t'ontheflèn , ook met fijn vyanden en, 
lieur kinder geen vrede te miken, dan met believen van fijn voorfchre
ven vrienden" beloofd trouwelijk by hun te blijven, fijn Landen gehed 
noch ten deel te vervremden, fonder haren Raad. Sonder wettige ge
boorte ftervende ~ fal Hertogh t.A11/brecht 111,s B1J_eren, fijn Broeder, 
rechte Lands-heer zijn, ofby fijn dood d'oudfte na hem, daar toe yeder 
gebiedende, midts dat hy bef weere, al haar Rechten en Hant-vefl:en. 
Gegeven Sondaaghs beloken Paatfen,den 23.van Blocy-maand, I 3 5 I • 

Als 't Befland tuffen Holland en Utrecht, S11111 Mt1thijs-dagh I 3ro. 
uyt was, zijnde 6. bewaarders van 't-Sticht,- op 't jaar 1347. genoemd, 
tottcn Bilfchop gekomen, feggende, Sy konden niet langer v~r fijn 
fchulden {ban , kieft een van tw~rr, geeft onf' uytgeleyd~ pennmgen, 
offet ons 't geheel Land aa!' deez zy a•yLfel te pand.D~ Illtfchop_loh1111 
,,,,, tArk!I benaud ,. \Vift oiet_t'antwoorden, want hy m't heel B1fdo_m 

niee. 
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So Befchrijvlng' der Stad' Gorinchem., 
niet meer bezat dan •.t Slot te Vollenhoe, fy wilden Vollenhoe me heb
ben,en 30.jaar fijn Zegel,mits hem noch gevende jaarlijks 2000.pond: 
hy wilde VoJlenhoe niet geven, 't Capittel wilde van 't Zegel ook niet 
toelaten : hy verliet de 6, ·Vooghden van haar Ampt, voor foo veel,in 
heni was,beveeld fijn Zegel Heer Gmt fllln Yeen,Kanonik in den Dom, 
maakt die fijn Vicaris, zit op alleen met 6. peerden" en rijd na Romen, 
latende 't Bifdom't geval der avontueren. Midd'lertijd ging 'c Befland 
tuffen 'c Sticht en Heer A,muJ111111 r{,lfl'l" uyt. Dies de Maarfchalk 
van Utrecht, 's maandaaghs na beloken Paaffen 13 SI· r[elJle,• vijfwe
ken belegert, en gaven haar met Heer eA11rtldop, beloovende den Bif~ 
fchoptrouw. , 

In Herffi-maand r3 S. 1. was eégrooteduyflernis derzonn',duyrendc 
·17. uyren by geen menfche noyt fóo gefien. 

Als nul1111 111111 Ark.!I" Biffchop van Utrecht , Jangh te Romen ge
weeft had, hebben.de 6. Vooghden mette Kerk, hem weder geroepen, 
om fijn Bifdom felf te regeren. Hy op, t'Utrecht gekomen, oe 
S11nt Gillis-dag, den eerflé van Herffi-maand 1351•.doch fag geen mid
del omuyt fijn fch1llden te raken,van al fijn vrinden, byfonder van Heet' 
11111 v1111 .Ark.!l fijn Vader, en Ott, fijn Broeder verlaten . Hy betrou
wende op Godt, fee fich kloekelijk ten oorlog tegen de 6, Voogden, en 
krijgt terftontin 'tKafteel van Woerlleyn. · . 

-;~.:_ In dit jaar was 't foo beeten Somer • dat al 't Koom op den velde be-
foL,1. dorf. 
•Iac.vtod. Heer /1111 '"" eArkJI is in dit jaar 13 p. verlijt metdefe Dorpen• 
EJ!..be- Nieuw-Lekkerland,(daar onder me begrepen Ellhout, daar den Over
~til~~ en Neder-waard, door twee treftèlijke fluyfen,uytwateren,groot 1040. 
luid, pag. mergen, Streef-kerk, groot 1488. mergen, leggende Ooft-waard aan 
7" Nieuw-Lekkerland, Brandwijk en Gijbeland, waar onder hoon den 

Vuylen-dam, voor foo veel die ftrekt, tot de palen van Blokland , groot 
1040. mergen, en Blelkens-graaf, groot 960.mcrgen. /i,cob ,,.nJn
EJk._dit vernalende; feyd geen redenen waarom : Maar ik geloove door 
fijn dienften aan Hertog Wilkm v11n B9er,n gedaan. . · 

1 361• Alfnu is binnen Gorinchem bekend eenen Wind-kooren-molen, 
fl:aande beneftèns de Wolftèrf'-poortdaarde Molen-ftraatde naam af 
heeft, indefelveftraatftondookeen Ros-molen, toekomendeeenen 
Ji,n T,ni.f[,:.. 

In de Vallen 13 52. heeft Heer On' 111111 rfelJI'!•, aan Biffchop /"" 
'"n Vtr,cht gedaan, 't Slotte Bever-waard, tuflèn Utrecht en Wijk te 
Duurfred_e, daar onthield hemdeBi1fchop,.en begonfelfde faken fijns 
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•·~~de laódê ~ad_Adcdl.:. , ~ ·1 8i 
Bifdoms t • onderwinden : hy belegert "t Kafteel te Woudenburah , dat \ 

by in"t navolgende jaar won, en fijnen Maarfchalk "t Slot Ruwcel. Heer 
lav1111 K'?/111/,,,rl, en Heer l,m"""Y'"'1U11 Ridders,ontfeggen hem, · 
uckken in t Sticht en doen groote fchade. . 

- · Op den eerfren dag v_an Oogft-ri>aanl13 s-2.·fiierfJonkka- /,a,, den 
Qudfien Sone van Heer /oh"".,,.,, tArk.,_d; binnen -Dordrecht, in eenen 
T omoy, dapper gequedl zijnde, fonder dat men eenige befchrijvingh 
voráer daar van vind: latende tot verwachter van fijn Vaders Heer
lijld1eyden, Otto-den tweeden Soon van <fen.félvcn Heer lt111...,. 

Schepenen, /,,n qorb,d. Hniri11l:._v11111'"1flilt, Mm1s eAm,tfr., G11- 11s3-
r11ertJû Bl.ott ,P~tter WiU,,,,_~,-.,,f~. Cwes Knol/,-, Hmrilefi.,. Wil-
/nlJdegotû. . .. . . . . 

Op s,,,,, '1'1111~us-dagh; den I 3. van Bloey-maand, trok Biffchop 
l,m met macht voor dé Stadt en Slot Montfoord, en brocht den 
Burgh-graaf, Heer S~,,.,. ;·by handelingh onder fijn macht met uyt
reykingh van een groote fomm••èn eed van trouwigheyd: Hywon ook 
met geweld na negen weken belegh 't Slot 'Markei:J-burgh, dat met
ten grond gelijk makende, als ook den Roof-neft, 'tSlot Hollen-
fteyn. . . _ · 

Schepenen-,/.,, C"f'p~. /1111tl,Bfonsle, l11nt.Mirhi1l1-foon, l1111J 1n-.. 
-wO#t&T Mijffn,, G,,,,,,.,,4 "' B~l ~ w;u,,,. .Ar,rllts-foon , &]nier
L,.,,bt,tfz.. . . 

BiJfchop la wind met kracbt't fterkc huysGorbeel, en breketter 
eerden toe: belegerde doe •t huys Nieveld, daar wierd peys gemaakt 
met Heer <j,jfbm flim y.,,,,,,. , dies moft hy 't Slot Gorbeel wc;erop
maken, foohydê. BiifchopèArteldwonghHecrSlfflrVJttr/oe, dat 
by 't Slot Eem-brugh van hem te leen· moft houden, en voort aan een 
Burger van Utrecht daar tot Burg-voogd ftelleri.Hy lofte ook't Katleel 
te Vrede-land~ dat lijnen Yoor-zaat /oh,,n """ Dieil aan Keyzerin 
Mtirgria vei:fet had, voor 70cc. pond;welke fom nu van harent wegen 
ont6ngh Heer-Floris""" 1Jolhorfl, Ridder, haren Rent-meefrcr, Hee-
ren S"'" flAII Yorft, en Y11átrik._t1,111Jer Eu , overquamen ook met hem 
van haren omnatigen eys, daar fy 't heel Over-Y fel. land voor te pand 
hadden, en lieten'Biffchop ·t felve loifen voor een rèdelijke fom, dat hy . • 
te voren noch eens ~cloft had, van den Hertog van Gelre voor 60000. 

(;oude Geldenc Rijders. _ · 
V rydaaghs na Agnut,,.-dagh , heeft Heer/,h1111 v•n eArk.;l, Gj~en 

Schoutin berg-Ambacht, gell:eld Philips 'J{eot"1ts, tot weder-fc~ggen, 
die belooft Rekcningh te doen van alle na koopen , van alle giften en . 

L boc-
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82, Befch.i[ij1i11,g~ 4e~~~d' GQ.r_inchem., . 

l,U, 

:Jctkenb. 
Jluon. aa. 
11' 

boeten, beh.dven de boeten die de Schout van ouds toekomen. 
Scheeeneo t l"" MtJM't[t., ,.M,,rc,/is Àt1rnJ{t., Yoi. eA.,.,,J H,T-

fJoirá , Jord,,, W# ,M4.lffen.., >. Wih, Ik G,Mu" v'H""'"' ,11•tÛr 
EJC/c.!• . . . . • . 

Gafthuys.;.mttfter tAmul7Afl q,e/lhofl. . . 
In dit jaar 13 55. wicrd den ecncn Arm \·an S1111t Apolmm,~SIUlt Ptt• 

ttrs Difcied (gewefen Bilfchop van 't oud Ravenna in ltalien" die in 't 
jaar Chrilli 75. het 4. van den Keyzer Yefp".ft-11111 , doch fonder fijnen 
Ja{l aldau g~,is) van Ravçun~~ tot Gorinchem gebrocht, àoor 
z.{ict.,.s Pr9litr "·"" qormche-._, _Herder der K~rkc alhièr, die in groote 
eerwaardigh~yd _gehou~en wierd•.· .. 

E.en Hooftman Hm,un v1111 vHeervelá, ontfeyd Bilfchop 7oh1111 VOi 

t.Arl(JI, en 't geheel Sticht, de reden waarom , werd niet verhaald. 
Dit ontfeggen was in dien tijd 't gebruyk foo, dat de geen die ytm:ind 
bevochten had, fonder hem eerft ontfeyd te hebben , genoegh voor een 
dader van on~rlijkheyd geacht wierd•. Heel anders i, 't nu, daar men 
niet en tracht dan fijn vyants op 't onverfienft aan te vallen~ en te waar
fchouwen met den fiagh. t.Metr1eld viel in 't Laed van Over-Yfel, 
.veel fchade doende. De Bifi'chop quam met 2000. peerden in 't Sticht 
van Mwill:er, vernielden Jylm-,1/4s Do!'f>etl, Water-tochten, Moolens 
en bruggen , en bevocht foo pers : Rijfc~op l11_11 brenght die v-an Yfd
fl:eyn ook weder onder fijn ~ebied : Soo dat hy-, hoe-wel verlaten vàn 
de fijne, toonende de welbngh van 't.E.del t.Ark.,ls bloed : Wi~rd een 
voorfpoedigh jaar overwinnend' Heer, betaald fijn fchulden, lofl: fijn 
Steden en Sloten, by de Voor-zaten verpand, dwong de Heeren, ver
nielde de Roovers, flichte haar fterkten, herm'aak te de Kerken, en liet 
in ~en Dom t'Utrecbt uyt fijn eygen borze maken eenen kdfielijken 
MiJ~er, een filver vergulden Staf, daar men een Bilfchop van Utrechts 
inleydingh voortaan mê afbeelden fou. Hy tAr/c.!I, was van grooter
Eer en Faam. . 

Op de 12. Kal~e van Lente-maand I 355. fl:orf Heer l•" vo .Ar
ie!/, wierd metgrootercerentotGorinchem in fijn Voor-ouders Tom
be begraven, en in fijn plaati • quam fijn z.. Soon Oir,. 

VIER-
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· . ende ~ndév~ Arkel.· · 

VIERDE Bo E K. 
• . Otto, hn Groot,,. Ott·, ,w, eArk.,ls Hetrfeh•Pl'J, 

S,&ier ttûlm,ie;jl 'flmlulrld :.fifa, "4Jen op de 'l• 
S,o'fleel ,,ls ,,,i,g'lij~ ii, ::.ij11 in dil Boek.,ge[chrlflmJ ; 
..Mils ,,11er di,n -vemigh jur~ hJ is 11/1 Hetrg,bJn,,,. 

OÎÛJ ;d~ 12;; of cle 16. Heet}, • 
·7t,,, die mogende Heer Vàn Arkel , Pierle• 

pont, &c. was geboren op s.,,, Yinemts-tLtgh. 
. en namaals op dien dagh Ridder .gemaakt : 
~ ·maar alfoo verfd1eyde Godtvruchrigc dies 

naàms gevonden werden , kan den dagh van 
fijn geboorte, ofridderfchap, by my foo wey• 
nigli gevonden werden , als •c jaar : Dan be
vind dat hy ten huw•lik had een fchoone vrou, 

. . Euul,eth, Dothter vanHenriJc.., letleGraaf, . 
Sufter .v1n 'R.e,bwecbt, eerfie Hertogh van Baar, ~ met haar de Heer• 
lijkheyd Pierlepont, met al den gevolgh ~n Landen van Maruielle , en 
Malengien, met .Boffen, Jachten, WeydeQ, Wijngaarden, Hoven, ge
timmeren, en anders: haar oude moeder was (zcyd &A°ll1'.l K1111p) Ki:,
ninghJohas-do~hter, van Vrankrijk, en haar Oom, Lode'Wijk,.11111 Bur 
Ridder, daartJa Carlhuizer, en wiera van Paus ..Mif11in•s de 5~ ge
maakt Kardinaal •:in Cyper~ : kreegh een Soon, Joh1111 fijn na-volger, 
de lefie Hter van Arkel, en eeri Dothtet. . · . . • 
Den ecrften en voornaamfien brief, die de fradt Dordrecht heeft, vaR 

'tStapcl-reclit(benàlven dien van Keyzerinn• Mt111fat ~ v~or op't jaar 
1350.)luydin'tkort~dus_L . · ·. . · . · 

' , •: . .· . . , . . .. 

• H~rt~h Willtm 11.;,t Be,~en, Graafvan Holland_, Zeeland" Hèer • Có~e in 
~an Vnellind, verbcydeuan Henegouw (de 5. na genoemd, de Dulle t!~~P 
Grave} Den inhoud is al •c fel ve fonáer eenige veranderingh, gelijk den Haoa b • . 
b . f K . M · . • . d ( li Ik fol. 9 •·*rone van eyzenn "'!!!'' van t ,aar I 3so. voornocm , over u s Ook'tboc:lt 

Onnoodigh hier weer te ver~_Ien.) Gegeven_in den Haag', de~. 'J. 5. M~y ;:t~,::_a-
13 S~- En tot meer zeker, fond Hertogh Willem een Send-bnefaan die 
van Dordrecht, van 'inhoud: • Dai:S-chout, Schepenen ,'eh'Raadder .:Boe~n • 
fel ver Stadt, openbaarlijk foudcn kondigen , Dat niemand wie hy tys c_su · · 
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84 Befchrijving' der.Smd, Gorinchem., . 
opwaart voorby Dort vaar, met Zout, hy en heeft aldaar verllapeld, 
verkocht en vermeten, uytgezeyd de vrye Steden, die 't klaar betoog en· 
konnen,die mogen varen ter hoogtler merkt, Keulen ofVenlo,en moe
ten betoonen onfe Rcnt-meetler van Zuyd~Ho]Jand"ofden Tollenaar,. 
dat fy haar Zout daar verkocht hebben, voort allerhande Knapen, die 
men biet Potiers ,· • • • • • • · · : • • • • • • • • 

die-~og~ vO:,rby ~are~ me~ een•vièr~ded Z~uts ; of ~aar·ben;den: 
en datverkooeen na gewoonte. Wat D01·dreclit tot onderhoud defes 
doet, houd hy 't fijne, behouden hem en fijn vrye Steden haar recht.Ge
geven jn den Haag', op Si1nt P11t,r en Paw,.s-in,o•'4, den 2. s. van So-.. _Jller-maand 1355. . 

- Om dat die van Gorinchem behooren te weten wat Steden in Hol
land Tol-vry zijn, foo komt ons nu'voor de vrydom van Kuylenburgh, 
luydende aldus : .. 

.-ro&~Mr. • Hertogb Wüln,, ,.,.711Jtrt11, Graafvan Holland, &c. ge~ft voor 
~~ar. menigen trouwen dienfl, by fijnen _trouwen Raad, 1.n, Heer van Kuy

lenbu_rgh, en vander Lek, gedaan Je Poorters van Kuylenburgh, Tol
.,ry te varen, te wateren te land,vóorby al fijn Tollen,tn Holland, Zee
land, ofelJers, met al haar goed, ten eeuwigen dagen. Gegèven te 
Dor-drecbt, op SM# ..Michitls-d,,gh, den 29- no Herfll:-maaod 1; H• 

.De felve ~ertogh Willm, v•n ~mn, .op-geruyd, (vind_ niet v~r 
wien) doet Bdfchop f,~r.n tArl(Jl, op Sot vf,f11rtti11-d,,,gh, 10 de wm-: 
ttr,dcn 11. van Slacht-maand, ontfeggen: by hem voegden fich tegen 
baren eyg_eo Heer veel Stichtie Edelen : Als d'Heereti , eAmu/. vil# 

TJelft'l"• foh•• ,,.,, K#Jlt"'1orgh , 9i:ifom vaYutnen , 1•n , Heer lttnt~ 
foon , """ WOIIIMnb11rgh • l.n .,... H erwrr, l11n ,,,,,, L.ng,ruk._, Gijfbtrt 
""" N i#rude, lob.,,""" Bl.,r,uftqn, Zo.Jijn NJ'"' Rijn, H11i/,mht '11411 ~ 
SchH"°""'"• Sr,e,r""" IVeffe, Gerit""" Yüe1, ook de Heeren van Sley
de, en DikJe, uyt verre landen, maar deez' i- lclle komende io't Sticht 
by Montfoord m~t 40. peerden, wel gewapend, nemende den wegh na 
Oudewater, verdwalen,worden van de Burgers van Montfoord aangé
vochten, en met al baar Soldaten gev~gen •. Henog Wi/Jn, komt met 
fijn heirÎO't DorpKoote, by Wijk te Duerflecle, verwoefr de Dorpen 
daarontrent, en neemt grooten roof, na acht dagen den Biffchop daar 
Yerwadit teha)ben 0111 te fiaan ; maar den Bi~bop-konneodede Bur-

gers. 
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•· ende 
' 
Landé van Arkel. 8; 

gers van Utrecht niet uyt krijgen, mits de twccfpalt, çebroawen door 
d'Hecrcn van Yfelfreyn, Kuylenburgh c;n Vianen~ Die van Ewcndf• 
~ielen weder den Biffchop af, . e~ tot de _HoUanders, Heer /411 va Eg
...ond quam met de Hollanders bmnen die acht dagen,op S411tK.c1rij•i•• 
dagh den 25. van Slachtmaand 1355. by Bunlkoten: verlloegh 70. 
Bunfkoters , en tfe?k met Hertogh W;/Jn,, il•• B9n-111, . weder.na Hol- , . 
land.. . . 

Schepenen van Gorinchem , •c jaar 1356. Jft.,., Amul-foon, Si111-

dn. 'F..!,tgert{'l... l• ,.,. "411 D.,., la S,krts-foon, CLu, Cnobbo,,t Hm-
ri~-fuon. . 

Heer Jo"" Ark.!/, BHfchop.van Utrecht, tot wraak der Hollande-
ren" trekt vroegh ·na 'P"""'' bekeeringh, in"t left nn Lou- of begin van 
Sprokkel-maand, te veld, wind de Staat Wezop', en •c huys te Muyden, 
vernield die, en krijgd grooten roof. 
. Heer .At11114 vo Tf,lftq~, beeft in de Vallen 1 Js6. een vafte Vrede 

gemaakt tuffen Hertogh W1D:-!~ B?_,rm, en ÛJns Yfeffteyns Neve; 
Heer Sw,a va Mo#tfoorá, dier tIJds Bdfchops Maarf chalk,die ook ter
ilond tegen fijnen Heer begon te baldaden, los latende de gevangen 
Heeren váD sreyd, en Dijkle, met haar 40. Knechten, daar de Bitfchop 
feerom vergramde,miu Heer S~mnoch fijn Maarfchalk was,als geen 
rekeningh gedaan h~bbende. . · · 

Den 14- van Lente-maand, quam Heer Gij{b,,ch, """ N1mrotdl, 
een vroom Ridder, uyt bevel Ht:rcog' Wi/Jn,,s, i11ct veel Krijgfvolgh 
yan Naarden, en verb,ande "t Dorp van Zoeft: Daar tegen quam Ott• 
'"" .l.Mr, doe 's Biffchops Maarfchalk, met die van Amerfvoort, in 
Emela_nd, daar by, en Heer (j,jfot,cht ,,.,. N1111roe4!, fioegen ; Heer 
Ott. 111111 L.w, met 36. Poorters van Amerf voort wierden verllagen : 
Np,m11Je vol-na dood,wierd op Pieken uyten fiag gebrocht : Biffchop. 
la vernielde Oud-naardeo, v{d,;.,., /""·Ho,.,,.,.. Daar na op den 22. 
van Blocy-maand, fi~gh. Hertogh WHlem fijn Tenten tot Hogcwoerd 
ïn•t Sticht, en dê door _Heer /110 '"" Eg,,,olltl, Heer Stw,111 Kaficel 
nn Nyenld vcroieleo. Eyntelijk wierd tufi"fn Hertogh Wi~fla 
1190-m, Graafvan HoJland, en Joh411 wn Ark.,el., Biffcbop van Utrecht 
peys ~maakt en tocgefiaan, dat Heer Gijfbr,cht """ Yi11,u11_, met hulp· 
van die van Utrecht fijn Slot Gorbeel weder fou opbouwen : Al de gc
nngens foumen vry laten, gebannen mochten we'er in Utrecht ko
men, als Heer H111ril(.1• J,,. R~•• Proofttot S1111t /11,u Utrecht, Heer 
Pelgrot11 fijn Broeder,/a 11• Woerde11,Gijf11r1cht GNnllr ,11,ulm Hooger1-
"'1,J,,Gm1 eoDirt_Boi,,broeders,J,.._Wi111 ~14f1..,PiadKntm11M!t"• 

L.3 : Sche-
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g6 Befchrijving <.\er Stad' Gorinchen. 
IJS7• Schepenen l"" t.MIJntUrt{t.• ..Aerna"' Br,,1111, .M111h1•1 '""""-

E1l, H m,un die longe, l "" Lunbert[z.. 
• Kcrkenb. Gafihuys-meeller • ~b/,recht Willemft.. 
·;,::~: F,,,,,, eAerdfz.. Yos , Wooninge • in de Haarftraat , is bekend. 

2.0. · ?-ohM1n111w, Tqlingt•, Vrouwe vander Weteringh, hield dit jaar te 
leen, van de Heer van Arkel,•c gericht en tienden van Rubroek, en an
dere L:lnden, volgens den Briefby haar, Heer Wi/Je1111111ndrr Weteri-.g 
haren Man, Heer Ger11rtl.· v•" t.A{peren, Heer van Tuyl, en Wiltn. 
Wif{che ;bezegelt op Simt OdNlphu1-dagh, den 13. van Somcr-maand, 
1357· . . . . . 

1 3ss. · • Schepenen Repier L•mbertfz.. t.MMcelis eA11rd[t., Y,1, 1• C"fPt, _ 
y..,, Laif, lorJ.en van Pufflik., Cû,,s Pros. · 

Gafthuys-meefter, ,,.,, M ichie!f:.. , 
. In de Haagze Reken-kamer, in't boek geteykent Tollen, fol,22.23" 

• Copye in eyndende 't j:iar 13 58. !bat getekent • 't recht van de 4. merkt-tollen,
~~~:L'1'· tot Workom den Heer van Hoorn toebehoorende, en v:in den mcrkr
Tolb. pag. tol te Giclfen , en voor eerft wat van alrehande Waren gegeven word~ 
"· '°· In de 4. merkten te Woudrichem (of Workom) is niemaqdt vry dan de 

Poorters van Workom. Die van Dordrecht, wat fygeladen hebben, 
geven van't fchip niet meer dan eenen Vlaamzen • De·Palm-mcrkt te 

. Workom, gaat in Dingfdagh avond na half Vaften. De St1nt 1«obs-· 
JDerkt, drie ,lagen voor S11nt 7«ob1-t1flond in Hoy-maant, De merkt van 
onr L. Vrouwen g~boorte, drie dagell voor onfer yrom!en-avond. 
De koude merkt dne dagen voor S11ntL#&111-11vontJ, m WtJn-maand-.
Op de avonden van de Santen, M11r[!iet, l11eol,, Yro•"1e• en L,,e,u , is't 
vol Markt, en dan verkondight men de prijs van 't geld. De Markt van 
Gieffen gaat in.drie dagen voor S11nt M11rgrieten-noná, en daar is nie- · 
mand vrydan de Poorters van Workom, en Heufden, en van alle goed 
ontfangh men als van den Toll' te \Vorkom: noodigh zijn defe faken 
by de Gorinchemze befchrijvingh. . 
· In dit jaar 13 5S.-0ê loh11n '"" eArl(JI, Biffchop-van Utrecht, met 
muyren en grachten fterken 't Stedeken Hardenbergh, gelegen op den· 

• L~?w. vloed, de Vecht,• een mijl van Koevorden, en 4. van Swol, makende 
Gmcciard d bi kh r. l d · doe r.pag. 151. • aar aan toornen en o uy1en , aten e te met n een 1eergrootcn 

bcrgh, die ontrent de Stade lagh, daar (foo men zeyd) een Koninklijk 
Palcys, by de Heydenen gefticht, vernielende. 

'K meen, ofontrent defe tijd, behoord gefield te worden, de reyzc 
van den Edelen Heer Otto v11n eArk!l, met veel Baanre-heercn, en 
Ridderen , als Gef~nt van Hertogh Adbrecht '"" B1J111n-, Graaf van 
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ende ~ndeyan Arkel. . 87 
HolJand,totdenKoning van Engeland EdM11Td de 3. den gelukkigé oor-
log Toerden tegen Philipp11s en loh11,uus '"" Y"'4is, Vader en Soon Ko
ningen van V rankrijk , d 'eerfie der Koningen van Engeland, die zich 
den Tytcl van VraukriJk toe(chreef. wegen Gjn Moeder If-41,e/J,, doch-
ter van de Koningh van Vraokri1 k, Phiüps Je SchoOI#. Wonder is 't dat 
men niet vind wanneer en waarom defe A0:1baflàde is aangefield • .der~ 
Ku,,p zcyd, dat hy was gcfonden van Hertogh .ddim,ht V411 B9erm, · 
Graafvan Holland, Hertogh Wûums Broeder. Om dit naardert'on
derfoekcn, fi:aat te weten, Dat in dit j~ I 35 8 . ._ Koning E""4rá voor- • Goutll. 
noemt, een groote Ho~houding beroepen had, op S11nt loris-"4gb, daar pag. 3~1-

ookontboden w_as, en ~~am Hertogh _Wi/ln,, va 1Jqn_en, de 5· Graaf 
van Holland, die hcerhJk onthaald wtcrd van den Koning, en fijn Muy 
de Koningin. Na de.Feell weder in Holland gekomen, word fijnre fin-
nen byller, ja rafende dul : de Hoekze en Kabbeljauwze weder regen 
een: de Kabbeljauwze begeerden tot Voogdeife, Vrouw Mll&ht,lt "'"' 
LJc.".fter, Hertog Wihs huyfvrouw. De Hoekze verkoren tot Land
voogd Hertogh .dellne,ht l'lln BIJ"'" , Heer van Nubi.ngen , Hertogh 
Willn,,s Broeder, daar in de Kabbeljauwze eynd'Jijk mê verwillighden. 
rr kan wefen dat defe Gefantfchap nu is gefcbied in den aanvangh van 
Hertogh A,Jbrechis Land-vooght1y, foogemeenlijk gefchied, om de 
Prinçen daar tnen me in vrindkhap is; 't felve te .verwittigen, en dads 
ook wel geloovelijk, maar dan is de Helling dat Hert~h .Aellmcl,t doe 
Graaf van Holland was, een mis-verfiand. - · • 

·Terwijl Heer Otto 11,.,, Ark.!l in Engeland was, fiierf Dirl de 27. 
Graafvan Kleve, fijns Moeders Oom, /4,,, Kanonik tot Keulen, Graat 
Dir~ Broeder neemf met macht 't Graaff,hap in :. Drie: Schutters mik
ten 't wit , elk om prijs : Drie groote Heeren meenden. elk de naafte 
Erfgenaam van 't Graaffchap Kleef te zijn, na de dood van Graaf /1111 

fonder kinderen overleden. D"een was de Heer van Parwis,Graaf /11111 

Sufter-foon, maar fijn Moeder was dood.Hy kreegh heymelijk de fie
den Kranenburg, en Orzoy met eenige floten. D'ander Graat Engbm 
~.aul,rM4rl, wiens M~der nochleefde, 'twasGraaf Dir~eenige 
Dochter van Kleef, en Graaf/oh11n was daar Oom af, foo meenden hy 
groot voordeel te hebben, en dat na Keyzerlijke Rechten, de Broeders 
kinderen fouden gaan voor der Sufier kinderen: hy had veel vrinden te 
Kleef. De derde Heer Otto v1111 Ark • .el, fchreeffich ·t meeile Recht toe, 
want al was fijn Moeder Ermg,11rJ dood, fy was geweeLI:' eenige dochter 
nn Graaf 0"'1 v1111 Kleef, een ouder Broeder van Graat Joh"", dan 
Graaf D,rft.was, en op die voorwaard was fiin Vadei Heer Johan1111,n 

. .d,~ 
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~ 8 Befchrijving• der Stad; Gorinchem., 
.Ar"-!lgetrouw.t: Dat, na· dood van Graaf'Dirl, Heer lol,11111-foon, 
Graaffouwefen: ditwasdefenHeer0110, maarwatwas•t, •tGraaf
fchap Kleefis een quaad leen,•c fterfd op Dochter noch Sufl:er, maar op 
Sooo, op Broeder. En hoe-wel Heer Otto met veel volk in 'tLand van 
Kleef gekomen \Vas, ccnige oorloghs-dadeli doende: Die van Kleef, 
met 't meeft van de Ridderfchap enSteden, wilden hem~ noch 'Pt1rYVis 
niet hebben, behalven Wezel, en Dinfiaken, die begeerdent.A'r~/. 
De Kleefze kooref\ Heer .Ad#lfv1111Jrre.M11r/r..., Graaf E11gl,ms Neef,· 
alreeds gekooren , maar noch geen gewijd, Biff'chop van K~ulen en 
Munfler, tot Graaf. GraafEng~rrt en Heer Oito dit fiende, vielen bey
de met .Ad#lf tegen '1'11n,is: en Heer .Adolf kreegh •t geheele LaAd 
van Kleef, Sloten en Steden, behalven 't geen 1mt;is had: hy gaflijn 
verkiefmgh van de Bifdom1rien, Keulen en Munfter over, by des Paus 
toefiaan, aan Heer Engbtrt v11ndtr M~rl, fijnen Oom,die Biffchop van 
Luyk was, en 't felve Bifdom over gaf aan / oh11n '"" .Arft.!l, Biffchop · 
van Utrecht~ Heer Otten Broeder. .Adolf fond dadelijk aan K11t1rl~e +• 
Keyzer van Romen, en Koningh van Bohemen , die hem Kleve gaf, tot 
een onverfiertPlijk erfleen, en hy wierd de 29. Graaf. Heer Otto va 
v.frk,!/,en d'Heer van Panvis, kregen elk ee11fomme van penningen,en 
ftonden af van hare gerechtigbeyd, aan 't fel ve Graaffchap, ten behoe
ve van Graaf.Adolf. 

~,,. Schepenen, 't jaar I 359• Henrilr..,K11,/J/,0111 Cltuffz...t.Mt11h1#11111,,dt, 
~~ . . 
· Eliwetb_k Ke-, woondenualin haar huysbinnen Gorinchem, 

• Aart op den Zuyden hoek van de Burgh-firaat : • Dit was de Sufl:er van 
~4:lac. ]onkker7Jertbo#l ,en Dochtervanden Edelenc.Mt11hièstÜ Kemp,
tLuir~ Die van Delft vyandé van Hertog t.Ä,lbrecht ,,.,. Bqn-,,,, krijgen 4• 
: 1G~h. vrome Edelmannen,alsCapiteyns met haar Knechté, •namelijk q,jfoert 
p,g.J9t . """ N1enrode, Heer ltm """ Kerv111e, {Bafiaard van Arkel, woonende 

tot Gorinèhem) Ridders,l),,,,ilv1111 WonJ,en (jerit Wis, Schilcknech
ten, die met haar Soldaten de Stadt Eed deden, trokken met de Poor
ters uyr, vernielden de Sloten Polanen en Binkhoril, en mits Hertogh 
eAelbrecht in Zeeland was,floegen fy in den Haagh 'sGraven gevange
ni~ op, en brochten de gevangenen te Delft. Hertogh A.elbrecht komt 
met foelie treden, en veel krijgs-mannen, belegerd Delft 10. wek~n 
en 2. dagen. ·De 4- Capiteynen di:den vrome tegenweir, fulks, dat die 
van Delft hun fèhriftelijk beloofden , niet te handelen met den Hertog 
dan hun acht dagen te voren waarfchouweride, om met h.iar volk uyc 
te trekken, maar hielden onbewuft de C:tpiteynen raad tot vrede : De 

. . . 4.Ca-, 
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./ . . -· · ·~ __--êndè Lande.van Arltcl.' · 89 
4. Cap1teynen ontrieden "t hun , toonden!t •oorfchreven befcheyd, ea 
haddcn~eim buyten met den Hertogh ~en, maar der Burgereo 
roep was Vrede. N7enrode en Kn't/11", trolcken methur volk llille~ 
kcns wech. i-Je~r WAlra,e,, ,.,. 71om,,Ridder, maakt dat die van Delft 
Gdt _aàn dèn Henot~over-geven moflea, baar.rii~ren neder-leggen, 
en 40000. oude Schilden betalen. De vremdeknechten , buyten de 
handclingh: Hertogh .A4llrt,d,tquam met groote treflikheyd in Deltt, 
Çàpiteyn Bi11ri/c.11.~·W,r;,J. op-~ Kerktoem geflapt vvon afgehaald 
ërl on~hoofd. N7nrrodé en KeNJtt11 vluchten op 'dlerkkehap teHcuf
dcn ,.daar fyéen heel'jaar belegem·wierden,én doodieêr Ott, ,.,. .4r
k.Jl, kregenfy'sHertdgen geqade, gaven 't Slotovèr,moften binnen 2. 
jaren te Jerufalem trekken, otn 't heyligh Grafte l,efoeken, "t welk fy 
nietaUeen deden, maar befoch~en de geberghtcn Sion, en de begraving 
van S11111 X111"1ij&.i. ;· :1 .• •: ·, rii ,,., ,• - • .. . . . . .i 

:..-S,~f.~ tot1Gor~cheni;$;111~~gdtfr:.. Dirl:,.Je Wolf, Gillis·ro 1 J,..r,,,_. .. ..... :·. . . .,.. .. . . .... 
Gafthuys-mcdlers, l~n Mi&hie/ft.. CIMs Pidt. · · · · . . 

. .~ dit jaar ~ 360. walfer een grooteSterft, va,n de haefügé ziekt,• de :.0~~ 

~~d~-~~ren s m~rgennvel, 's. in}ddaghs fiek, _s_avonds dood. . foL,,.. 
, s~tiëpenen,.B~d, 1ongr.t _, '. -. .• . ,.- . :-. . IJ6(. 

- JóhAn 11,n Aryl,_.81ffchop ~an Utrecht, d1e van Stel~,..werf,Steen,, 
WiJkker-woud, cn-Om111e-land verwonnen hebbende, en weder tegen 
hem optlaande van Stclllngh-:'YC:rf_, vC'l'\VÎndze andermaal~ vcr.niclende 
baar Bo1-:-wcrken ,:_ geven<le fiJn S.oldaten verlof , al te rooven wat fy 

~~~~ea~!~~$ ,<fio~~~~~~-we1~fP;f~~~~~ ~~ in:de ~~tteley~ 

. , 'Óntt~t.=s;u;v.:~~t.e(i,~ili,,~,:·{ae~ 3Q~V-~Wijn~maand,.) wasee
nencn grooten fttirm Và!) wip-q , cfaar v&' fi:erk1.tGOTens ,·--,leDB, en 
huyfen dóor neéler-tlorterl,l Z~é-wäer gi,1~ fooi hoog·, alsc,yt menf,h;::i:rk~~:t '. ;~\~-,Veel_ ~e~~9ken _fchearda,- ~m,~:mheeften 

· ·~d~nCJI,1kii<:"pp,,-J:H;,,,(fi, Atmitfc,. JTJ,- ···: . . Jj6Z. 

JonkÎ<er BtrihoN't Jé Kni,p, Schihilknape, Softe fall ..JM111h1111 J, 
Kn,,p, (alhiergekonien,doprden twi{hufren de J •. Btr<JNCn:YanGelrc, 
foohier voorop 't jaar 1350. verfra:rldis1woanaalf•opden Zuydcn-
hoek va~.dtl3u~g-füá'at,d-i.~·cfè•~vC'l'l';in->r huy1-.an~uh tk .Knnf 
fijn Sufier; 'Däó ofM IIIbi41 hièr g~o11dhedt,-en wtanmeer W,iu,en 
E./iu/,eth Je IC,r,,j.; Mer zijn komen woonen, i& "'1onbtwn.t.. 

Heer Jl111,ul ,im ÀrkJI, Heer van Zoded)AYezaar,. ~,&c. . 
M (Broe- · -
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90 Befchrijving' der ·scad' Gorinchem.: 
(Broeder van Heer 0110 ,.,,, Ar1<,l) en fijn kinderen verfoenen ha~ met 

~:i;~.h ~á va11_Cfa:~r1 ~ 11~:c~wc~ ~ -v~_af~~n ~ ~t .~0;1~~~~ 
. eA.;,á C'41S .Ark1I,.Ridder~ 01~~ lijn'-~~~~~;~}J~,,-~~ 4r~i 

Ridder, eo 01tt1,... .dri(.d, verklaren dat fy;ye~{QeiJ~4~ijP, >.91~ lj~f!<?& 
'EdN4rá.f1411 _q,1r1, Graafvan Zutphe?, hare!-'1 g~nadigen H~r: : 9c~cn. 
"t h1,&ys ~an-Zoelen aàn hem ov.. er, ~t fünco.w1_l, .fe, br~~~ ~fJfÇ"çn_Jh.a.n, 
màtá,n~gèven~ . Pen Hc.~ogh;.~of11y ~.1~r ~~.de.ft~!r'.i 
nen van •t vóorfZ.: bays; Al dat~~ ~~d-~a~ daar op u, ,nos_en ty, vr_r. 
wcch vooen; hy Cal 'c feite hu~s niet _neder-werpen~ teD?ty ~"""' ~ 
wel eer Hertog van Gelre,haarlieden fiJn beugelde bnev.en voorsela~ 
~oen van Ruur•mood> ofan~s ~ l?:e!e~igt, daar yan geeft dat het fij7 
nen wil is. Al dien~ op.Zoelen ziJn , (uilen op haar gocdel"C),l oc* vèr
foent, -oeviyizijs. ~•e:anet _bqeen, -[a\ ~ot Ki~ro(Keppel '!!Y. g~leyd 
worden. Syfullen Hcnogh 'iàturáweder geven alfiäárbneven·, .op 

. J;:Ame.ten van Tiel , .en Neder-~~uw, ofop 't.~ertogh~om Gdrè~ fy 
z1111 van Scb.ulo, Ampten, belooften,: ,ofkoil~, ~~eg~kby Heeren 

'.. Rt]'IOIJ en.E"""1-àt , • .a,,,,' en h~r:~run,den.,;t famen of~yfonder, C'1 
daar van quijt-fchcldingh-brief geven~.yoo~ ij~.ar, en ~ren p.rve_n! oolc 
~ijc-fchcl~eµ~;onbei~ld,gef~, alle ged~Cll ~aofc_hàften, .cmdc 
01rvedea die (y 10· t lan<l ,an Gelderliadden, _van -g,:~a~gen ofan4c~~ 
die Heer E~ hulpers waren. . . , . . · 

Sy, en haar bróe>dige k.l\ecbten, te weten, Wer11,r 1f..11ntg_e11 ,,,,, Dor~ 
,,,,,! en Bo,~,, fullèn·OQ$1(~Çdoen_,Ae!1 Hertog~-~~ _w,11Je, fD (uUen ~f; 
fweiren al die de Hertogh haat by fc:hnft overleveren fal, uy~béfonderè 
h~ren Eed, en Manfch~ ,dj.er Heeten.daar:Ü'Jçn~~n~,!~ zij~, of ' 
die haar aan erven : VOQtts ~ull~n.~ nn:d~ _tlç,n:~~tF, l~óntfangc~ 
fulke goederen als.J.eeo-roengb z11n v~n ~t· Henoglidom van Gelre, .. eu 
fy te voren ootfaogen !\ebben van Heer Rl]_,ula,(ij~-B~~er_~·eri hem 
da:ir van Manfchap en hulde doen, foo 1-leer ReJl»lil Hert~b)'.3" Gct:· 
re was, haar quijtfcheld. Duer~de&t, ~do.glidj_lf d.e,a ijèrtógh'îq'i's~ 
fiallen fy buyten 't Land van Gel.re, Kle!e, enS~acht vat{ M1,1i)fted\;lij- , 
ven. En foo langhfy met wil van den Hertogh buiten ~iiri ,Jál hy over 
haar goed in' t Land van Gelre niet laten rl:chten,.of fal 't fel vè haar cerfl j 
1ergoedertijd:laten .weten;m dan voort aan fu(~eµ fy in~t land _yá.n Gelr 
re mogen blijven.: .Sqllen foo veel aan de Hertogli ~ GcJre geven, 
als 't den. Bitf~';tvan Utrecht <Johà v-i,i Ar/r.JI) 'eit de Heer.van Koe
vowen g_oet d ea(~ liiermedefullenf7 enhaatknè,hten, al-te-

. maal 
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wr~•;t!:-~dé·Ûnde-v~Ark~t,.!·~· :ii, 91• 
~ tèt(oent zijn,' 'fan 't gerie voor dáte defes géfohied Îl·, beloovende 
ëlit al vodr. Sondag half-vallen tevoldoen, met 't huys Z~len, dadelijk . 
~vèr~ ~ en_ful~en in haar herberg te Nieumegen-b!ijven, tot alles vol
daan 11.Sy b1ddmhare Neven, ?ob1111 w,,.tÄfft.,/,-Bilkho.p cot Utr«ht, 
ën tl~r-Wlllnnimyo ylllltnt/nirih ~ cHee;e VÖA:Bètm; .en zkècrd voor 
baar te zegelen, Gegeven 'cjaar I 362. '?P ~11111 P!ettr1~/XÁ_c111eJr-, 
4en 22. van Sprokkel-maand; volg.d ~twet'dcn Briet.' • tA,m,á""" 
~/, en f?n voorfz. z.. Sonen"datdOórtoedoeg V?n-Heeren, ?• wn 
eÁ~~J,,Bif!':Z,~trecht, ff'Jr..,,,.,.,,Y,111/r.en~,rrg, Heer tot Born , 
,.,. 'Ua 'K" ,en 1'""'1ir L,k._,- 141/MldV4J' 'X"Olflllrden ; , ?• ·"'"" 
Brw/d,,ln,n, ~r W.ülm,1-foon, Ridder, qij/bert, Heer:nn,V:iáoen • 
êa ~ ltiëMàgen, tulfèn ~rtog Ed11aril yiin q ,1r1"Graaf.van ~ut
phen, ter een, en marter3nd•ren zijden, een focó gemaakt is, van alle 
woorden en twifi:en, ~ot defen dagh, dat -"llfflÄ overgeeft en levert, aan 
~~. • , ~~l~~ 'dijncn ~en will~\~tc·bieken,of tebehou
itim;~è'bmveneribcG:heyd~die fffpt;dttnde ~telden" op 't Her
~~-~ en Graáffi:ha!i1Zutphe11:; -tn..~p-~•Am~tènTiel, en
ltt'•èi-Î>ctuw, cnfchelden Btltwádaarvan qwJt , met oo~ alle onbe
-~d gdd, dat men ha~fchuldigh is irl de Landen Gelre en Zutphen,
7rz1v~_pa~, Dmg--talcn·,. ge4range, CJ_1~d~.Hert~e~1:mt
~oYanille-~,goedeleeneo, manfdtap,~r~n,.~•,eA ,~l!btntendf'. 
~·~,r-fyvan har~d Hmogh e~v111i (!m,1,cnZ•pb,"'
rchwàigh ZJJD t•ontfangen, alle gbed; •dat fy van rechts-wegen hou~en 
fullen, van't Hcrtoghdom Gelre, en Graaffchap Zutphen. Gefch1ed 
in't jaar1362.. fwoendaags na Palm-fondagh. 
-(JJtJ.,,.· , .,· ;, 

• 1 • ' , • ~ • • • ' • ' ' •• 1 

_. · ·10 litjaar 1362. heefc Heers""'" io P"Htfl,Ji1•••~l.Bifchop 
:vantltrec'lrt, ontzeyd{de·Cronijk:v'crhitld g«,rftdeheawawm) co Gouthoc... 

: dê uyt fijn Kafteel van Keppel veel fch1de1in Ov~~Y ifd.Den ·Biffc~p pag. m. 
:merhulpe fijns Broeders, Heer O,u ,;,,, ~rlc!l,«_t ~ue Gjne vrien- · 
· den,vcrgadert veel volk, en bclege~ ~renc.S..,,, ~4Ç#~n -~·fo,~maand, 
-•t Slot te Voerft~ ·Dit 9/u:ee111,'uldè:ir~c,ddtacn~nwihli1kttc,K-tft~ol 
·vàn 't geheet Sticht',' <geletth in•;, :~er-k+l)>:1t hikLidaöbeld.e ~Hanrv. 

· grachten, de muyren wátef) lo. toet.bdJogh,~n_ u. dik<, ç:n ~~:ir--en-bo:- 16r~n. pag. 

ven noch eenen vierkanten muur, of voocbadJe· . Den lhflchop, ~d 
ooktot fijn hulp Hertogb EJ..cr.t 11.s• qr.w,-hy nam eerit 'c'Voorburgh 
en met veel krijgs-muur-brekers , en andere kracht~, deed hy vallCQ 

· de·grootc fware Tóomèni,, die meth:lr~ ya!.dogtoote :Z~len verplet
ten, en nu S'~ weken beltghs,•verovert hy. •t" on dedet van de tro;zre 

· . M 2 hoogh• 
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92, .Befchdj~ing'- <A4t-5™l~Gmi~chem., 
hooghde; totte nc,hdlq,nedriglleyd b~gen:-1;,jaiirsd_auaaQ, ~ 
~püu11-J.gh, ftorf Heçr Sv,,,, wn Y,aft:.11jn Soon ûch beter be,. 
denldcende, maakt dc:n Büfcho~ .in plaatz van vyand; tot vrieód.· . : _: _ 

In dit.jaar IJ6l.•gedoyi-~~-tbeleg~ ,~r~t Slot~an _Voerft,.w.9.~d 
geborèn·/--•~ 1,.,dieM ~, 4~ ~..~ lefte tt~.Y?:D ¾kç~,~Fer 
Otu.eenip.Soon.· .. ·\ ,.. ,:.- '"· ··· :• . :, . •. · _:· . . , . .... , 

Schepenen, C/tMi 'Pr,s •.1""W,. /Alf 'R.t,tgm[z.. 'P"'" ,anderi,,.,, 
.,!MlldJ1•~ EJl, .H,..;/c_c-,,,_, Ci.u-Coon, ~m,J vH,1111-
foon. · - · · , .. . , . •! _. . 
· Hoe groo~machtigen ~ o~fen 0,10 ,.-,--tA,~J:was, 'bfükt ten 
deelehieru7t. · , ,. . ·. . . · . · . . . • -, : . · .. 

In dit jaar 1363. beriep,hy HertC?gh .d,J/,,eçh, ,.,, lkJ1r111; Stadthou
cler van Holland, Zeeland, en Vricfiand,op den Vaften-avo~d, tot Çio- _ 
rinchem, ten Tornoy, co nevens hcm,veel Ridders, Heeren, Vrouwen 
tn Jonk.vrouwen, detrcffi:lijldle ftfl Hollind, ·foo "~~.de H~ekze ~• 
Kabbeljauwze :·Sy verfuhijnen elk-op ~~~lijklb ~rlr.!I, .~t(áright 
denHcrtogh ·end•ffldere.fet1:a~fat0lijkÎl:i;fjjnSiad~y~Gof~h~r 
den~omoy, k~, drank, vccugdcn'."fp~, ·t was ~lks 5ierlijk, en ov~r
vloedagh. Heer Otto een vreedfàam, WIJS man, iiJn Onderfaten bcmm
mnde en befcherinende, vm f111t Vçicnden hoog ge~ht, van fijn vy~q" 
deri dapper gevredl-, .docl1 ;o de dicrtijd,:e ~w,illen. middel-~~~, ~ee.1 

-gezegs by Hertciglat:ddir«ht. en mee! G1!W~,h~~e, \VC_~t d)~ 
en d'and«foo te beJefco, dàt den deneeo•J•r,g~ twül·door 1110eder-eo 
foon gefproten, en alderhande maagfchappen en gefiachten, felfs tot 
nderen foon toe: het twift-venijnjn de bodl geblafen, en den ftrijd
naam, van Hoeks en Kabbeljauws, op't hooghlle uytgefchreeuwt heb
bende, voor .langeo tijd geüild .wierd,.;J-.'t.~f llF!-!il'}flef~ ~eefi fch~kt 
Heer Otto , aan Henogli A1"1r1dt1ttw,ee ,kgtoodle ~npc~~ ~ dai men 
noytte voren geendiergelijke in Ha1land ge~ had, meèrder dán heel 
-groote Salmen, foo dat cm yder fJ<h<laan~verwondc;rde. Waaro,n 
.d11r~K-, verhaald van defe SMeken , een k);eyn giftaan foo grootcn 
Heer,gcloofiktc fpruytcn1uytd:~em"heyd.~ defe viJfen, onge
twijftèftin 6jn hetrlijkheyd:gevangeni en "t ~ mecr.gefç)itied, dat groo
ce Heeren kleync fchenkken, doch ongcmieen v~n gdl-alte ,'in grooter 
weerden aannamen : voonaan quamen gemeenlijk de Heer<;n uyt Hol
land in 't Hoffvan Arkel, om Heer Otu,, vreugbd en vriendfchap te 
doen. 
· Tot Metjens-hoek, een plaats onucnt Dordrech~ · • • , • • 
•: • ; ·, . • , , • .• • • · • • was alfnueen T ollena:ar, die 
.. · · · · · · d'on-
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J .. : .. . ffl4~:~~~Y.~_;Ar1'e\, . ,_: -,3 
••~fatc11:vanHcerOtû-11a .Ar4fl, dagelijR:s, ja ook boven ge
woonte, meer dan andere fchatte, on-:àa~efien haar vryheyd VllD Tol-
1~~ v~r~c: vaµ ~e Graven van Holland. Ou, dit hoorende fc~jft 
dnehneYen, hem r~dende tot affta.n" .De: Tollenaar tro~nde, o_p, 
ijnwel gezicnhèydtcH,ove, .,he_~eyocic v~anjng van foo machti
gen Heer, bef warende d_ :Arkelfe meer_dan te: vor~. Dien getrouwen 
befchermeren voor-vechter van de ~jne,Heer Otto, doet een fchip met 
goet lad~ mand dat me~ gewapende Knechten, geeft lafi: fonder ont
fag verby den Tol te vareo, 'tgefdûed_: den T ollena,ar fluks op, 'tfchip 
~,en met h~.gocd, ve~md genoemd : den Schipper fey~ 
•,a goëcJ_boord te Gorinchem, die tij~ ~en Tol fchul4igb, 't l>lijkt by de 
Graailijke brieven: lk geefom d 'Heer van Arkel niet, 'k wil mijnen 
T oJ hebben, zey de Tolfenaar. Maar fy deden hem betaling, bequaam 
om den Tol van Chttr,111 Veir (foo de Poëten tèggen) mê te vofdoen. 
EnJ:ieer Ott, • .door wi~ Wl (ui~~ gefchied w~, met veel Ridders en 
Koechtr.n, rey.fdl>ylie~ogh 4il~Hçf,I in den Hagc, hem tc:kennen ge
v~e~overlaft ~y cli.enToHena•~, fijnonderfaten gedaan , verfoe
kende quijtfcbddingh van d~ mifdaad. De Hertog 't feyt niet ~éhten" 
de, zeyde, Is •t anders niet, ilfcr een boefdood , die blijf dood, komdy 
.daarom hier, dat waa niet n09(ligh, laat ons t'famen ter Tafelengaan. 
Of~.nu gefchi~ is by-deQ Hertogh,: om dat ~y meende die va,n ~rkel 
,laol-den Tó~'J~erk~te:zijn ,ofterliefde v~n HeerOtt,, ofo'1] 
eenigc-andereoorf~k, ismyonbekend. Immer, i, om (oodanigen 
daad op ande,e tijden wel gre>ot 08'"lodi,g,erez~n: den Over-beer met 
grooc cechtkonoendc fegsen, Die ,edtort word, foeke recht, maar en 
iechte.ofwreke fy felve n•et. Evtn-we, Jieer Ot11kreeghmee_r:vry
doa8eo'voor(ijoooderfa~Jh: dan fy_teVOJen gehaclt h~dden, reyfde 
bly na.Gorinch~ ·r En_g~ Tollen~in H~rtogh e.Ae//,r,c~t, gebied 
dorft daarná die van Gorinchem Tol eylfen~Doch in't fclve jaar I 363• 
onlang' na 't ,oorgaande, die van Dordrecht .wouden die van Gorio
-chcm dwingen, dat fy uyt Hollaod,.i~eland ~ VJaa~d're~ ~ met K.oo
ren,:ZOPt, en andei80dd ko~de ! • 'delv~ ec;rfi t9t J)ordre~}lt fo~dcn 
moeta:-..eril.apden, ;volgens d~_bne,cn die v~ Dordrech~ mde Jaren 
.J 3so.e1u3r,5. verleend. Dwingen\bovcn_haa.fvryheden, zeyd .A,r,J 
X m,p (o.ngetwijfrelt moet Gorinchem een van die vrye Steden zijn ge• 
weeft, dáar in den brief13 5f • af gef prokc:n word.) Heer Otto """ Ár- . 
ltJbeJafi: de fijne tegen de vryheden niet te doen, haalden die van Dort 
met ma,ht haar fchepen aan, lijden en klagen, fiond h~r vry ~ hy 
fchrijft aan die v.ao Dort., fijn onderfaten waren vry van Tol en ~tapel. 

M 3 . 'Tgc-: . 
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94 . Befchrijving•der Stad'.Gorihcbcnt,; . 
..T ~ebeurd, Bo•illg ~ een Schipper, komtuytZeeland, met een groot· 
fchip met Zout na Gorinchem, die van Dort hem na, 't fchip als ver-
beurt, aan-getaft , en op 't Galgb-<>?rd gef et : dit ded~ fy~ tot ~ 
Schepen toe. Hèer Otto beru:ldBomi,g ,lle 3. deScJiepen,verb1ed yder 
de vaart, tot naardcrbevch hy toornig:toont fichmeefier van veynfeo. 
een groote wljfheya, ofkónft, in lands:.ftand:.rakcnde-faken.· Een tij.1 
dur na, die van Dort brengen veel Wijn-fchepen den Rijn af: Otto; 
dat wetende, door fijn befpieders, doet al de fchepcn met macht aan
.halen, den Wijn totGol'inchem op"tMerkt-veld gebrocht, werd aan 
·Baaiire::.heeren, Riddcrs,-Heercri ;'Ecielen ,·ea Knechten, ook-On4tt~ 
faten ontrent GQrinchem woooende , maar-meefi de :Gemeente v-. 
·Gorinchem gefchonkken,tot wraak, en Dordrechtsfpijt, die voortaan 
die vanGorinchem, fonderStapcl-rechtte betalen, verby lieten varen, 
en op die voorwaarden vereenighden 4'• . · 

In ditfelve jaar 1~3.dê HeerOtto, van nieuws uytdengrond-op
·maken,-in fijn Hcerlijky van Arkel, aan de ·Lek! ~1fchoon heerlijk: Ka
·ftcel EYer-fieyn: hy dedeook de ftede Gaipatrrt, en 't Slot te Hage
fleyn, met diepe Graften, en boo.ge Mu1ren en Toomea fierk ma-: 
1en: . • • ,•; 1• 

· ,Twas ook alfnu , dat den dienft der Kerk van Schoonre-woerd fti.. 
• Collator.- viel : Otto als • Gifter., verfagh daar ml eenen.goeden P-ridlet :'l>èi\ 

· 'Prooft van'Sim, M llritn t'Utm:ht, feggende d~tëeäi~htite hèbbmti 
-gafdie een ander, en~ du.gen van 'sHeeren (of.8itfcbQp;,) ~~den 
Priel\er·by .Ark!/gefteld: On, vertoornd, fchrijft den !'-rooft, foo litf 
Item fijn lijs-was,.uch_da~ mê niet te bc?'oeyen:: 't was ijn eygcm:lom 
by kende geenGtfterm fiJn Land, dan ÛJnfelYCn. Oen Proolll tb~ut:en 
·hooveerdigh, paft op'Ark.!lniet, doet niet alleen dien Pridberin cWa 
l,an,mauook Ono felfs. Otto ongewoon·frotz te tijden, gebied.al da 
met.ban-brieven in lijn land quamcn, te Yangen, daar quamender, inaár 
hy het de Boden in een fak fleken en verdrenkken. De Proofi doet . 
~rk,Jldogen te Romen voor'tGedleJijk Hof,(ondttdeo Paus Vrbt1-

: 11•1 de 5.die6chnocht'Aringnión in Vrankrijk hidd.) D~n Pa:ooft 
komt kort·daarna te Vianen ten Kerken-dienfü 011,te Hagtfteyn zijn. 

· de, 0uypt heymelijk na Vianen, fmijt hem dood, op den Kerk-roofter. 
Den navolger befwaart eA'rk.!l noch meer te Romen: hy feod na die 
gewefene Hoo&-ll:adt des Werelds fijn Dienaars,en doet die bcklagers 

· dood0aan,verr'-fiende dingen,naulijks met eenigen glimp te vcrfclioo
nen, dan met gerechrigheyds-voorfiand, doch qualijlt aan-~yd. ln't 

· Hof te Romen was een Kardinaal; Heer R911ur ,,,,. 8ur, Brdedcr van 
. Jof-
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.· : · · . eftdéLande v«tt' Arkel. : ·9t 
Jo.ftrouw E/iuhtl,11.,, Bu,,,Heer Q,1111.buyfv.rouw: aaa de(enfdireef 
Ou,., verfoeken.deaan den Paus e(l1 algemeyn vergiffeniff' van alle~: 
•~~f~ijed,..Ott, l>eliicJ~ 4,o,çrhand~ fijp~rie~erde p~z,cn niemand 
d<,rfd fich ~t'I~ ~ -d~~aanglflld!~~ ~erf ette~ :. vre~d is 't van 
Otto , ~at liy hJn tcgen-finjders f oo de doodfla~n , nu4ts hy was Godt
~ndmgh, Godts geboden hoogh-achtendc.,, >uecht der heyli~e Kerke 
yporfiaande, ftichtende Altuen ,-en Vikàrfen: En in lijnen tijd mocht 
~~d-will~h docxl-:-fl~,wockenaar,noch ~penbaar ove_r-fped,
cler bmnen Goqocl-m,.o(ip t.L'and va.a Arkel bhJyen W®nen. • 

'"'( jaar 1364- waren.Schepenen, 1!111 Sd,,,d,,f,1-· lhmHma,·1,,,g,, 1if+. 
CIMI Cll«NJ#II &,,,.;Jifi-. /,r,ln ,.,, P•f'lid. -

In dit fc.ë:Jve jaar , heeft de Paus v,1,.,,,,, de f • (te voren genoemd • Baroa. 
G,nJj,_, tl# Crif«o, Abt van S11111 YiU,r, te Marfeilje geweefi, in CT- an. 1J'1 · 

. cilien , ~antvan den RooQlZCD StocJl Heet ~11,,,, 1111.Jer .M11rl, 
hcrfe~ran,t Bifdom v.anL117k.tot Büfchop·vanKeqlen. Heer /a "•• 
Ar~!. Bi(fchop ran Utrecht, een tteflijk ~an,beg:wd met veel dèu~lt
den ,.op dees tijd t"Avignion, in 't Hofvandcn Paus zijnde, om eemge 
faken, roerende fijn Kerk van Utrecht, die hy.u. jaar man-haftigh met 
grooter eercn bedient had, won gemaakt Bdf,hop van Luyk, en Heet 
JJ,.,,., des G.-av~ Soon.van-V_ernenb~rgh, die Biffchop van ~unfi:er 
was, fette ~e,P~Bilfchop tot Utrec~t ., Hèer /o w,, e.Ari(/J, liet 
lij~ Neef, en Na-zaat voorfz. 't Bifdomvan Utreclit, onbeJ,ft: Al' fijn 
Steden, SJoten,.en.Kaftcelen vervulç, van alles dat tot mond, en krijgh 
teg~ ftjn vyanden van noode wu:: 01ct inko~ verrijkt, van fchulden 
y~JoR, met Kerk-çieraaJjen , en vryheden !er~n : eenen heel aade
~ ft3:3t dan by 't_aanveer~e, etn ander mamer gcbruykt _dan lo.ha 'll.. 
Pit.fl, fijn~ Voor-~, wµr uyt fijn Deugden , ~l_oekliedeo,_Wet~n
fchappen by den v~engenoegh te merken z11n, onnoodig alhier 
breeder verhaal.daar af tedoen• 

.Defesjaar Sche__renen , t.Mlilhl#s ,.,,.,E1c1<!' t.M111celis _A41,u/j- J J'S· 
foon, Y.s, S"""6r ~g,rfz..1•L.fl,SaJn Hellrilef'i.,. CIMs Pros, (!ulis,,,.,,r,,L . . 
· In Louw-maanddèfes jaárs ,. is een huwelijk gefloten tuffen , Heer 
JJorr' ,.,, H,,,,,ft,J,, en Jong' Vrouw Elir,,4/,eth "'"' tAr/c!I, Heer 011111 
Suller, op defe na-volgende voorwaarden. 1Jm-' "'" H,n,,fl,tk, ver
klaard ~ Heer 0110, nooper,dc dit huwelijk .beflotcn te hebben , dat 
d' Heer nn Arkcl,mct fijn Sufter geven fal,hondert pont fwartc, 'sjaars 
payement binnen 't land van Arkel, jaarlijks.;_ang-baar,af te lolT'en met 
duyfent pond en denvollen pacht. Hy H,n,,p,d,, belooft binnen 'sja_ar~ 

mt 
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96 Bcfchrï'jving der Stad' Godnchcm.1 
in't Land van Arkel, aan erve te beleggen 1600.~: i\erft Jong•. 
Vrouw Eliukth fonder ~~rte, fOQ fulJen haar erfgena~en, haar 
mede-gave, en kleynood1en, nahaar nemen,vry fondenn cenige fchult 
tegelácn, by hem bezegeld, 'tjaar 136$• Sa, P•'1m•,ugh, den 2f• 
in Louw-maant. · 

Tot teckcn dat HeerOtto geen overfpeeldcr dulden wilden , is't ge
beurddat in dit jaarbiMen Gorinchem woonde een rijk Poorter, H,,,. 
,ilKt111111-PIW(Jl, brandendevan onkuy{heyd: Defcp betrapten de fira. 
ten en ftegen derftadt, befpicdende over al fcboonc Maagaen, en Jon• 
ge Wcduwen,fommigen van dien beloofd hrtrouw,mits (y dat een jaar 
helende, bedroogh,en beflieper alfoó vijfof fes, en wierden bévrucht~ 
elk hem houdende voor man, wierd fijn boofdaad openbaar: Eenigc 
daagden hem voor den Geeftelijken Rechter des Proolls van Aemem, 
doe te Gorinchem zijnde , yeder om voor te gaan in de· trouw: :hy iu 
plaatz van verancwoordingh, fpot daar ml!, en bekend rondelijk al die 
Vrouwen getrouwe te betiben. Den Rechter hem vragende,wie d'eer
f\:e trouwliad , antwoord die woont hier te Gorinchem , niet en gingh 
al lachende ter Kcrkken uyt. Heer Otto de klachten hier van hoorencle, 
t'faaan'toornigh, en mede-tijdig, doet de poorten van Gorinchem fluy
ten, enfwoer l:ien') te doen ondioofden. 811,ri~Jchayld op't Kerk-hof, 
en in de Kerk by de Roomfe,·een toé-vlucbt der mifdaders: ·On, feg
gende, by had tegen Godt en 'trecht der hc71liger Kerke gedaan, was 
ovcrfullcs diens befchcrmingh niet waardifl, ffllde hem wet gewclt van 
daarnemen, en dooden: Maar by raad van fommige; omcingelde men 
de Kedc, en •s anderen daaghs fiolpten fy hem in't mid~errvan de kerk, 
by des H. Kruys Autaar,op eenen grooten Zark,ondet een grootc.V.~.:. 

· wers-luyp: hy tiende geen uytkomfl, bad om gcriaae, gingh in•sHee\. 
ren genngenis , kreegli acht dagen tijd om 6c6 tot Goat t,: beréydcn; 
wierd doe openbaarlijk onthoofd, en op 'tKerk-hof begraven , die
nende tot een fpiegel voor andere, om fach van quaad claad te wacb-
ten. · · · 

Den ee~fiengrond-flagh van 't Ov:er-~aterfchàp is in defen jare ge-
111ukt; blijkende·by den navolgtnden Bnef, at H:rnc~,eft : •t kort in

houd 1s: 

Aanmnp . eAtlbrtchr, P-al~-gr:rafop dm f(ijtt, Hmoi in Bèycren, Plu-waard
:::-m':lb. (ofRult-bewa:irder) \l'atr Hett~uw, ffofhnd, Zcrclirnd, en Vrrdland,
!:·t! itro Maáktyàerk~lijk, dathyvoortijn BroedC'l"fferrog Wül,m, voorhem 

en haar nakomelingen , gtdt de Heere11 van Arkel , Brcdcroede, Har
bar, 
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• • ende Landevan Arkel. · 97 
Jaar, Heeren ~"'"""'"' e,,frl<!I, I"" ""' Lttngeru+._, en Wille• ild 
S'11IM,J ., en haar Landen , tuffen Lek, en Merwede. en Maibrker 
Zijdwijn, en Gietfen-damm', en al die nu tot Gieffen-damm' uyt wate
ren, en Heer H"!ere• 110 Lufoelll~ met fij_~ Land en Waterfchap, haar 
en haar nakomclµ1gen, een waterfchap te liJden, deur fijn Graaffchap, 
ten eeuwï;cn ~eo, gaande v:m't Land van Liefvdd , deur Streve-lan
derbroek, en deur Nieuw-lekkerland , tuffen I o. en 10. roeden, breed 
tot hare outfchap, tot daar fy uytgaan fullen achter 't Ellhout, en van 
den opg~voort in't D~ep van á~ Le~, fooder yemands bc!let, tuffen 
12. en 2+ roeden breed, t haren 01rboir, daar Jonge Dammaes Erve 
ge~en is, ten Weften, Een Kaa te leggen aan elke z y van heur Wa
tcrfchap: den Lek-dijk op en toe te doen, haar fiuyfcm daar in en uyt te 
doen, en dat te dammen: de dammen op en toe te doem foo dik de fiuy" 
fen nood hebben, den Heer en heurvoorfz.landen by 7.vanfijn(Graaf) 
hooge Heemraden, of meer tuffen Lek en Merwede. De voorf eyde 
kaaden, watcrfchap, heulen , en bruggen, f ullen de feJve Hceren doen 
fchouwenmet 7. gef woren Heemradc:rs, en eenen gewaarden Richter, 
by haar daar toe te eeden uyt haar-lieder Land, by fulke keuren en boe
ten als daarop ~en, tbaren pro6it- De kaadcn foo te maken tegen 
OverloopenofLëlen , dat niemand ui 's Graafs Land daar by fchade 
lijd: Älllifi.s fou 6jnen Dijk-graafdoor fijnen gefworen Bode een we
te doen aan barea gewaarden R.echter,dat fy binnen 2. dagen haar kaa
den beftcden te maken, ofhy fou die doen maken t 'haren minflen koft. 
En braak 't Land in, fy verbeuren niet, al liepen nau kaaden over dat 
't water foo laagh waarom aarde te bekomen: hebben fy aard van doen 
buyten haàr eygeo Land, fy halenfe ter naafier a:u-d,ter minfier fchade, 
tot Heem-radens çieringh, vifcht yemand in dit waterfchap en fluyfen,_ 
fonderverlof, met eenigh getouw, foo dik men 'c bewijfi, met twee ge
loofweerdige luyden, verbeurenfy tien pond Holfands, d•t:en helft de 
Graaffijkhcyd. d'ander helft de voorfchreve Heeren. Hy neemt in fijn 
befcben~b en vry-geley, al die tot 't waterfchaps-dienll, op 0uyfen, 
dijken, en ofanderfins komen, uytgefonde.n:, met recht ballingen 
des lands, belooft geen water (meer) te laten leyden in defen wacer
fchap, onder noch boven, dan by gemeen toefia:in der voorfa. Heeren. 
Soo yemand aan de(e puntenhinderdoet, fal men aan fijn lijfen goed 
verhalen, en wat de Heeren, of haar nakomers daar om doen, fal hy en 
fijn na-zaten voor goet houden. Gegeven in den Haagh, vrydaaghs na 
on!'L. Vrouwen Hcmel..,aars-dag~in Oogft-maand 1365, 

N Volgd 
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98 Befchrijving' der Stad' G'orinchem.., 
Volgd nu den fin van een uytfpraak van •t wateren, door Heer Her

. Jernu Land van Liefveld. 

Aan kemp De Deeken en Kapittel van S11nt eMmijn en P'ince11ts• (kerk) in 
lac. diikl>. Gorinchem , verktaren een Cedulle gefien en gelefen te hebben , in al

les geheel, inhoudende, dit is 't feggen: l"" 1111n Le]enborgh, Bailliu 
van Zuyd-Holland, als Overman , q,erit """ 1J1111r~-wij/t, Gielil Koft-. 
'"ijs, C/4111 V411 Sli•geüoul, en Tonis Sloot-r,uns: Als tuffen de Heeren van 
Arkel, Brederoede, Haerlaer, f"" '"" Ltnger1111l, en andere , die met 
hun wateren fullen,door Herberens Land van Liefveld, aan de ander zy" 
en d'uytfprekers verburgen, dit feggen te voldoen, op een peyne van 
3cSoo. Mottoenen. Eedl fal men graven deur Heer Herber,11 """ Lief
-r,las Land, in't Well-eynd van 't Achter-land, opgaande in Grave
land, foo veer de Heeren van doen hehben , en wat men hem af-graan. 
fal men hem betalen,tot feggé van vier perfonen,by de Heeren;en Her-
1,er,,,, daartoe te kiefen Tonis Willemfz.. faleen Overman wefen,Brieven 
te ~even, en te bidden Hertogh eA,/br,cht • en de Heer van Arkel, die 
me te bezegelen.Men fal Heer Htmrfulke fekerheyd doen,fijn kae'en 
en weteringen foo te houden, als d'Heer van Brederoede fat hebben iri 
dm fijnen, en Heer Herberfal met hemin-gaan met wacht-deuren foo 
veel oirboir zijn. Men fat Heer H1rber koopen 40. gaarden Land , om 
by hem een vlie! in te d~ t?ra~en,anderhafve gaarde wijd; Heer Her-

. ber magh water m laten, g hJk d ander Heercn, als hy 't van doen heeft-,, 
en 'tHeemradengoet-dunkt, van Heer Herbers land, ne'er-waardfal 
men hem alle oude werken te vooren maken , b11yten fijnen koft, en ge
maakt zijnde, fal hy fijnen hoef-flag da:u- in houden , mergen-mergens
gelijk, en voon alle koll:en en laffen me! gelden als d•andere Hecren. 
Ofde Heeren ecnen and'ren uytgangh konden krijgen , hun beter gc
noegende dan door Liefvelds-land, tuffen dit en Pinxteren eertl-ko
mende, foo fullen fy hem geen geld geven. Maarin Strevelander-broek 
beginnende te graven, fullen fy eennalfjaardaar na hem geven d'helft 
van 1 Soo. Mottoenen. En al beginnen fy na Pinxtcren eerll-komen
de, elders eenen anderen watergangh,fy moeten hem binnen twee hal
ve jaren daar na t'elken de helft van 't voorfchreven geld geven, doch 
met allen haren nieuwen watergangh latende varen, zijn fy vry uytge
fproken in de Nieu-poort, op s,,,,, B11Ve11-nond, den leften van Herfft
maand, 't jaar 1365, 

, 366. Schepenen, Jonkker Btrthol# J, Km,p • ..M,iiijs-foon, CJ.n C,lij11t
/4,m ~in(r.,. . 
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. ènde Lande van Arkel. 9? 
Callbuys-meeller,CJ,us Yos. 
Op de uytfpruk van 't voorfz. jaar beeft Heer Hmtr """ Li{t1e/J, 

defcn navolgenden brief gegeven. 

Brrl,m,,, Heervan Liefveld, Ridder, geeft Heeren Otto """ Ar/cJI, Aart 1cc.:n, 
fijocn Neve, TJirl,11117lrtJwmlm, ,.,,, ,.,,, H11irlur, Heer vander ::a~rt::b. 
Ameyde, .d""" ,,.. .drk.,l, ,.,, ,,.. u11gtrMI(_, Ridders, D1111ill, Heer foL so, , ,. 

Da/s-foon van Toloyfen, en Wi/lnn ,.,,, Sli".(t!Mul, Knapen, hoir 
luydcn en landen, die nu uyt-wateren tot Gieffen-dam1n•, en's Heereri 
Polder nnBrederoede, een vryen water-gangh ten eeuwigen dagen, 
deur fijn Heerlijkyen·ce houden, als van Ammers-grave-land, en Ach
ter-land, aan •t Weft-eynd deurgaande tot Strevelander-broek toe,fon-
der yemands weder-feggm, elf roeden breed. En wat land daar buyten 
blijft tot Brand-wijker-weerd,fal wefen tot 's watcrfchaps oirboir, land 
ontbrekendeom haar water deur te leyden,en de kac•en te houden, mo-
gen fy land hebben tot der Hecren voorfz. Heemraden çieriog, vry van 
aijken en ongelden. De Heeren fullen door fijn Land haarhe'en hou-
den, deurgaans een roed~ breed, beneden en boven,acht voet en ander-
halve voet hoogh. De water-gang en kae•en fullen befchouwt werden 
by de Richter,en fcven Hcemraders van •c waterfchap.Gebrek vinden-
de, doen ~t den gewaarden Richter weten , die binnen nvee dagen.dar 
nietdoende maken,fullen•tde Heeren doen maké,en fchouwé.. JJ'Hce-
ren fullen geen fchade lijden van eenig ban-werk , hun is eerft een weet 
~ee dagen_te voren gedaan, en fy gebrekig~ blijvende, fou hy dat be-
nèhten. ·Niemand magh korven of horden in de water-gangh leggen, 
noch fettcn , ·noch viffchen·, overtuyghd met geloofweerdige mannen, 
\'et'heurt men t'elken I o. pond Holland, d'een helft àan Liefveld , d 'an-
der •t ~ uytwaterend land , met uytpandingh vind men daar wac 
in , dat magh men uytwerpen, en aal) Rukken fnijden, wilt yemand met 
geweld keeren, vechten de voorfia11ders der wateringh daarom, fy ver-
l,euren niet aan Liefvcld,dan yemmddood blijvende, oogh verlooren, 
of lidt verlemd, daar fa) hy recht van doen. Die haar waterfchap en 
kac•en maken, magh men in Liefvelds ~and befetten,noch beklagen, 
ofhyen waar ballingh t"fijncn lijve. · Heer H,r/,,r41erfoekt nevens hem 
tc willen zegelen, afs ook gedaan hebben, Hertog eAelbred,t , .. B91-
rm, ~flur~ ,nHnugo,n11, Holland, Zeeland en V riefiand, va~ ~-
gen 61nen Broeder .Hertogh Willt111, en Heer Otto flMI eArk.,l, t Jaar 
JJ66. op onfcr Vrouwen Hcm~l-vaards-dagb, den. JS, van Oogft-
maand. . 

N ~ De 
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100 Befchrijving' der Stad' Gorincbeffl.J 
De Heer van Brederode , heeft op den felven dagb ook verleend een 

w.iterfchap door fijn Landen, als volgd. 

Aan kemp Heer Dirlt.;v•• BretÜr1tM, geeft Heeren 0,,. ,a.A~l,Gjnen Nevr, 
1ac. DijLE ?•ba w. HcirlMr, Heer vander Ameyde, en Wi/ln, r.,. St,"l''--', en 

haren Landen, nu uytwaterende tot Gidfendam, eeoen vryen wacer
gangh, met hem gcmcyn , deur fijn vry-beerlijkbeycl Bn:derocdt, tm 
eeuwigen dagen, fondcr yemands wederfcggcn,~•tteo Laodc van L~ 
veld toe, 12. voeten breed , met fijn luyden te graven, bovm beur ge
kochte LanJ, noch yet ontbrekende, dat Land fullen fy bebbca, tot des 
waterfchaps gemeen Hccmradtts çieriogb, fullea met de fijne houden 
haar kaade een roey brecd,beoeden co boven acht YOCt ~,enander
halve voet hoogb: met fijn ondcrfaten fullen fyboudco gemeyn brug
gen CD wegen, aan de Gidfco CD in Ottc-land,dat mc•r over rijJcn mag 
met wagen en met peerden, en die te gcldea magea-oxrgen.s-gdijk. 
D'aard daartoe bewijft by hun binnen 20. ~,o,crde bruuc t'al-

. 1cn tijden : ofmogen nemen by gebrek no aaowijfiag, ter aulfu aar
de CD minftc fchacJe, tot Heemraden çicringb. Geen kae"cn, nochop
Oagb mag men bdlcken,maarf.Jfe laten J~geo ten gcmeeoea oirbair, 
ba"en, watergang, en b~en,ftaan terfchouwevan de gemca, Rich
ter, m Hecmradcrs, ofgcwaarfchout binoeo twee da2cn , by Richter 

, fulks niet doeodc, magh ccnigh van.de HcemJ een Riëbter fecten , tot 
dat Brederode fijnen Richter dê fchouwco. Geco fcbade te lijden v111 
banwcrk, nicttevüfcnio dewater-gaog,•t vechten, en niettebefcttea, 
alles als in den Briefbier voren vao Heer H"""" fNIIILÏi(w/J.. Sy l,e.. 

· houden haren watcrgangh, door den Gidfen-clam. HeerDirl•• ,,,_ 
tlnw«, en RIJ..U,,,. Br,MtWM, Ridder, fijnen oud.tlen Sooo, ~ 
gelen di~, en ncftèns hun Hcrtogh ~U,,,d,, w.&,,,_ , 'c jaar JJ66e 
op onfer Vrouweo-dagh, verhd&ogb. den 15. van Oog(bnaaad. 

Ten fel ven dage zijn ook de Hcamvan 't Over-wm-d-watafcbap, 
te famen ovnkomco, in ,oegen als volgd. 

Aart ke!nP De Heeren On.WII.Ar/c,l. 'Dirl•• 7,_,,.,, r.. ,..g"1,w 
~ Heer.Jan Amqde, IA11TNT1G Är/c.n» J.,,_,,. .C...,.wl,B,,,,_,,
ië.fol.•~ Y•Lu/wlll, Riddcn, DIIIWI, Heer D.-,1,-fooonn Tolope, ea 
«;_·fiia41 Wäln. v•S-,....J. ~pen, fijn over~ dat IIKII fal hiouwfflm 
0 •ii<b- fcllouweo de kaiclco en wctcriagea v111 de Giciin, deur-gaande tot 

Hnl,m,,1 Land vaa Liefveld toe, van't Ooft-cynd no Ouc-Jaod, tot 
het 

Digitized by GoogIe 



ffldé Landevan Arkel. 101 
het Weft-eytl4ftot,tot in de wetering, die in't Land van Liefvdd gaat. 
En vao't Land ftA LiefYCld, .tfeurgàaade de korte zijde van Otte-land, 
tot Heeren 9Á...., Land van Arkel toe, voort door Htrbtre111 Land 
1'0Gffz. tot'Stre-..elandtt-broek door Ni('à-lcklcer-Jand, tonen dijk toe, 
daardeOuyfeoift~cn, enYOOrtvan«&yfentot het Diep nndcr 
Lelt toe. Etrfif~t mendcwcterinp en kae'en, hoef-Ragen, mergen
mc~;t, .an al de Landen die hier uytwateren fullen. Defe wa
tcrfc&appen en kae'en, fat men fèhouwen met eenen gefworcn Rechter 
die~d~t)is ftll d'Hcer-.an Brederoede,cn frjn Heemraders, 
dur flftfuilen fettai d'Heer van Arkel een; Bredcrode twee, Ameyde 
een, Httr.A"'""-,••A,ltlcen, la""" Lali'""'leen, en Htrberm 
.,.,, Liqfleltl.een, fullen woone11 en gegoed zijn in defer Heeren Lan
den, voor de Heemraden ge-eed worden. De kae'en fat men fchou
wcn tot drie tijden 's jaars, opden eerften van Lente-maand , op s.,,, 
OJ.lpl,,,,, den 13. van Somer-mund, enop s,.,,, Bnn,-J.1,h I den eel".
ften nn Wijn-maand. Den Richtermagh den Heem-naad ook ontbie
den op •s lands koft,om te fien of't net is 't witerfchap te fchouwen, en 
de meetle ftemm' faJ gelden; wat Heemraad dan niet komt, verbeurt 
10. fchelling•, fonder vermaning op de 3. vaO:e Schouw-dagen niet ko
mende, ter (GieKen) Nieuwer-kerk, verbeurt ook 10. rchell_ing•, nood
faken uytgefcheyden. Met 4. Httmnden magh de Richter lehouwen, 
komcnder minder, by magh met fijn byhebberide,op d' achter blijvende 
tciren, totdat by 't meerdergetal heeft, en khouwen kan, en de Vtteh 
blijvende verbeuren daaghs 10. fc~Uing', elk foo langh d~ Schouw 
cTuyrd. Elk Dorp dat on,iefcheyden ts , en een gemeen wetenngh , en 
ba, heeft verbeurd 10.fehelling', waar elk ftjn eygen· flagh hteft, fat 
maar drie penning' Hollands wefen , waar een flagh bek~rd word , fal 
de Richter niet over-rijden, hy fal •c befteden , om den ininfl:en kotl: 
niet boogerdan dubl!>elt loon, by Heemraden çieringh, op een gefetten 
dagh ganaakt te zijn, en den Richter magh geen geld dur op uyt leg
gen, of't werk is by de Hecm-raders gelooft, fijn uytleggingh is aan 
nvec-fchat gdd,of 4-fchat pand,en dat ongeld fat den Richter houden: 
foofal men doen tot'teyna van de Schouw. De Heemraders mcg~n _. 
dan de na-fcbouw over dwers-nacht leggen willenfe, waren op de nà- -
fchouw de beftede kae'en, en weteringen niet volmaakt,foo fullen fy in 
een Herb rgh teiren , or.der gebrek~ kofi. Uyt elks Heeren 1:,_and 
Cal op de 1chouw wefen 1ljn Rechter, ofgcwaarde Bode, en fal hewi,Cea 
eiken aaoen :ifiiangh, op boete van 10. fchelJingert Hollands. De 
boeten fullen zijn tot verval van de kofl:en, 'toverfchot tot gemeen-
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1 o•i Befchrijving' der Stad'·Gorinchem., 
lands-oirboir, waar den kolt meer, 't komt op 't gemeen land, mergen
mergens-gelijk, Brederoos gewaarden Richter op de Schouw niet ko
mende, magh Arkel, of foo vervolgens een van d'ander fijnen Richter, 
foo langhfetten, tot d'ecrftens ko1nft, yder Hcerfal bewaren in defen 
watcr-gangh uyt-loopende, fulks niet doende, fal men mette meeftc 
fiemm' ke11ren daar op leggen. Alle boeten op de kae'en en weteringen 
vallende, ook alle uytgeleyd geld, by den Richter fal elk in den fijnen 
doen panden, en dat fenden aan den yoorfchreven Richter, binnen 14• 
.dagen na 't verval der boeten: wat boven den kofi loopt, daar fal den 
Richter voor den Heemraad, binnen•slands jaarlijks op S• JJ,C,ru,; 
_in Slacht-m~d rekeniogh afdoen. Niemand fat water iq-laten, ten zy 
by meefie fiemm' van de Heemraden, of houden 'tin fijn waterfchap, 
tot dat al 't kooro in'c gemeyn waterfchap van den velde waar. Al de 
voorfz. f;Ieeren belooven defe punten voor haar, en haarna-faten t'on
derhóuden, enfooyemalld va_n hun eenigen hinderopquaam, aanhaar
!ieder waterf chap, dat in den EHhout uyt gaat, ~looven fy elkanderen 
te hel pen, tegen yder een : in voorvallende cwift fat den mceften hoop 
gevolgd worden. Gegeven op onfer Vrouwen Hemel-vaard-dag, den 
15.van Oogft-maand, 'tjaar 1366" 

11,1, Schepenen,l•nde'lllonde, /1111 K..b6otd /i,11,-foon, He11ri,lH11R'il 
tA'echtens-foons foon, /1111HenriJefz... lorde11..M•lffn1,·FrtU1S A11r,,Jfz... 
Y,s, Wilk• Wüln111-foon. 

1 30. Schepenen , Henrik._""" P,efflilt. S411der ~tgnfz... Bertho#I J, Ke-e, 
M11tijs-foon, Larens Mi/Jin/c.., C/Ms Pros, .Ar1nt &JK,,.,_foon. 

Dit jaar was de heete ziekt, de grouwelijke peil foo heftigh in defe 
Nederlanden, dat alleen binnen Utrecht fiorven ontrent elf duyfend 
menfchen. • 

13'9. e)Mtdb,111 ,,,,u1,rE1ck./, Btr.J c.Mtdijs-Coon, Rillt_er 11MUÛr H,w, 
Henriltv•• Tul. · -

In dit jaar verleende Hertogh :e.,,fe/br,çht v•• BIJ"'", eenen Brief 
van '.t Neder-wacerfcbap, v~n den AlbJa.(lèr-waard,indefer vQOgen: 

e.,,f,ibrtcbt, Paltz-graif~p den Rijn, Henogb vaa Beyeren, &c. 
maakt yder kenlijk, dat hy tot nut fijn$ Lands, dat uyt-waterd tot Al
bla0èr-dam, en Vinkken_Polre, geeft eeuwigh-duerende eenen water
gangh, uyten Alblas, deur't Blok-weer,tot Nicu-lekker-land,-beneden 
't waterlèhap , dat de Heeren van boven hebben, -iot het Diep van de 
~ek, aan die Landen.hier verhaald: .Als d'Heer V3ll ArkelmetRu-

brocl:-~ 
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. ·.end~ Lande van Arkel. 103 
broek, de Heer van Brederoede, met Hoof-wegen, Wijngaarden, Pa
pendrecht, met die Mathena. De Heer vander Lek , met Brand-wijk, 
Gij be-land, Bldkens:.graaf, en Nieu-lekker-land, dat beneden •c voor
fchreve waterfchap blijven fal ; Heerpirl.,,,,,Ja,.vHm1Vn11, T"" '111111-

foon van Baren, met Blok-land, dat gelegen is tot Vuylen-dam, met 
fijn toe-behooren van Hoefwegen,Gieffen beneden der Kerk,de Heer
fchap nn Alblas, Heer H erlm,n .,,.,, Luf,1/a, Wi!Jn,, ,,,,,, N u/à-,,ij~ • 
en l"" vtmd,r e.Mnll1en, Heer F/ms, 1net haar drie Ambochten van 
Slydrecht, 't land dat fy hier toe behoeven, f uilen dees' fieeren betalen, 
by çieringh der groote.Heemraders, die den dijk Cchouwen. ·Sy fullen 
haar water leyden, op elke zijde water-keering houden anderhalve voet 
hoogh, en andcrhalve roede breed : feven gefworens fullen defen wa
terg:mgh fchouwen, een uyt 't land van Brederocde, twee uyt 't land 
van Lek, een uyt Blokland, een uytGieffen en Molenaars-graaf, een 
uyte drie Ambocbten van Slydrecht , en een uyi: de Hecrfchap van Al
blas. Defe befchouwersfuUen fetten,d'Ambochts-heeren van Alblaf~ 
ferdam, en Alblas, en by gebreke van hun, macht een van d'ander Hee
ren doen, ter tijd toe dat de voorfchreve Ambochts-heeren een fetten : 
de geleyde keuren fal den befchouwer berichten: Al de geen• die hier 
in wateren, fullen de fiuyfen, landen waterfchap gelden, mergen-mer
gens-gclijk, by aanbrengen der gefwwen binnen de. Dorpen daar elk 
fand gelegen is. Niemand fal in die Alblas, noch Watcrgangbuytwate
ren, dan Jegene voorfchreven, nu daar in waterende, ten waar het den 
liertogh en fijnen Raad goet docht, en fijn Zuyd-Hollanders nut waar. 
9oo wanneer fy den grootm Heemraad vermanen, foofaUen fyop haar 
flayfen komen , en àaar 't den Heemraad fekerft denkt een vingerlingh 
voorfchieten, en foo mogen fy haar fluyfen verleggen , en den dijk o~ 
graven fonder verbeurni{f'. Gegeven in den Haagh, op S11111 C,cüun
d-gb, den • • · • • 't jaar I 369. 

Schepenen, CIMJ 'Pm, Duàmlc..Mi&bi,lfz..; 01-. 

In dit jaar 1370. kocht Heer On, eenen water-gangh, ter Ameyde. 

011•, Heer van Arkel, Johl,11, Heer van Kuylenburgh en vander Lek, 
<jd[6recht. Heer van Vianen, van de Goye, Hmrik,;va Yit111111_, H~~r 
vander Mey, met H'J/rllig ,,.,, Hrrln-, Vrouw van dat Land, fiJn W1Jf, 
Orr, va H1"4!/m,Heer van Akkoy, en G,rit Y•n.löjn, den oudften foon 
van löj11 , maken yder kenlijk, dat tot nut ha.ars Lands,· dat tot die tijd 
toe uytgewaten heeft deur de Zeerik in de Lingen, fy t'famen eenen • 

wa-
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104 Befchrijving• der Stad' Gorinchem.., 
waterg~b gekoçht hebbtn" tegen de voorfz. Heeren van Vianen en 
AJ:DCyde , di~ indcr fel,er Heerm landbeginnen fal, firekkende in en 
deur de Middelho.cts, ~ d'o&lde Zijdwijn voor l-krkerk, \COOrt daar deur 
utL~kerveld,.by den owJa Wiet l t~r n.tiniler fc.hade door die Zijdwijn 
tea Lek-dijk toe, eo doir den dijiin 'tDiep vaoder Lek, tuffen Koft
vcrloren ende.poorten vander Ameyde. Sy fullen t'famea defen water
ga.n~eGwat~~hmaken, et1eewnlijk onderhouden elk fijn
Daa'L. di.w: llao. otitfaoseu magea-mergens-gelijk, met malkander 
'-'bouwen" fuJk.e buran als heW' gefworens daar op leggen fullcn, elk 
Sag'1bi.onett'tlaod..tliB'cn cic Middelbocs ea der Amcyde ~.fchelling, 
nia dt:gcmcynt buyteu dijkseeopond. Elk fal fijnen Heem-raad fet
cm.ecr~,aluot noc:h toe iade Zcerik gewceft hecfr,i. uyt 't land 
'fin.Vianen, eea van Cafperd, en.een van Everdingen. Den Schout 
un Vianm. Wde Heemraden befchrijven,en menfal fcbouwco van be
ecdcnop, lromt d•c:en niet, d'aDder mogen fchouwen met twee ofmeer 
Hcmnraders : in wiaadlag breuava.llea, die fullenf e felf u.ytpanden 
al:s.baar e,gm,fclalllld, aao cweo-voumgh geld, ofvierfchattigh paad. 
Hctt(jij/wtt1• r,.,,.., en van dea~,. vcrhiad ook Bolgcry.e, dat 
14111 ,_~teW'dlin pl~h, JMlllteD te doen·houden. Sy 
twlmem.ba houden aao d'O.oaiy vmt.le waterglngh van Merkerk en 
Middd-hatftet haar '-7fcotoe, hoog en groot voor ovcrl~ en on-

. reddijk.lekffl, dat'tKcrfpel-vaLeks--mondenLaker-velddaargcen 
wlaaû by Jij.den, e~fcbade tijde•, fullen die een weec doeo aan den 
Jlichlicrvan Viaacn, Cafpert►. of E.Mrdingen1 op diens koft, die 't fijn• 
lwde is, e11-daà:Jijk niet!"maaktwoedende, foo magh de Richter van 
l._.s"...t"ofLakcr-vdd., die beiclllen met fijn gefworcas om twce
~arbeyds"Jaoa., eo-dadclijk doea uytreykea, 11n waar't Land in 
hnak van~ g~te Diepen, als de Lek, Lingen, ofdav den Dief-dijk 
van boven of van beneden deurde 2ij<fa>ijn, dac men geen. eird krijgen 
kond, dan foud men hem geen fchade tot datter eird te krijgén waar. 
Yder aan dien watergang en kaadèQ_f.moawcnde ofmabod:e, heeft vry 
geley, tenzy hyvyand, dood-Bagc,,oflmlin!hw.u,, vochtenfy, dat 
fouden fy berichten na 'trecht van ons Land. Wie ditgeley breekt,ver
Mlltt Ji.jfn-gocc: nieuiant magh.indefe.water-gaogbfluyfen leggen, 
IIQCBviifea me, iaanè"uwe,opceobc,eoe.QG 7-P'Jncl,doch elkHeer 
mag'1 vHfon bimacn.f~o Hecdijky.,.ma .Ghij.ende couaien s der Heeren 
l.an~ Ervcro mcigcn ddlu7fen.opdocn en. verlqmm t-Ulffim K<li-ver
)Qoren.ea;dcrr A111ey:cje-, ~Wij.H11-111cs hallè ~kil bmaar defü,yfen 
dief 7 nu ter Lek-waard hdbben,behouden die-van Laker-vdd en Leks-

mond, 
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ende Lande van Arkel. · 1o; 
mond, haar 't Wijns daar fy haar fluyfen leggen mogen,offy mede door 
de Zijdwijn wilden, en een hooft in de Lek te leggen, tuffen Kofi-ver
looren en de poorten ter Ameyde. De Heeren mogen met haar oude 
11uyfen oir~ir doen, haar vlieten doen graven , la~~en , C;" vegen , met 
haar felfs Richter en Heemraad te fchouwen, alt1Jd als t hun noocligh 
denkt: waar fy land van doen hebben tot den watergang en kae'en, dat 
mogen fy nemen ten minften fchade , tot çieringh des hoogen Heem
raads : wat keuren van vifferyen offchouwen vervallen , die fullen ko
men in •s lands oirboir, tot de kofl:en van de fcbouwers • Ofde Heer 
van Arkel overdroegh met d'Heeren van Vianen, en Ameyde, dat hy 
fijn Landen beneden den Dief-dijk,heel of ten deel mede in de Lek uyt
watcren woude, foo dat by haar vliet behoefde, foo foud hy haar ander 
vlieten mogé doen maké,wijder en dieper,en haar kaa beter,dan ten tij
de als hr,die behoefd, en haar afneemt. Als men de fluyfen fa1 befl:eden 
tè ~·ofverleggcn,ofvermakco,foo fa) men ter plaatz komen daar 
die nu_ leggen. Yemand van hun ecnige defer punten yerbrekende, be
loovcn èfandcrc gefamcnderhand, met aller macht die te doen herftel
len"bczegeld by de Heeren in't Hoofd van defen gemeld, qerid vitn dm 
Rij11, als een Momboir, H1nri~ v11n den Rijn fijnen Soon, op den 8. van 
~ras-maand, 's jaars I 370. 

Gorinchemze Schepenen,·1;,,, Knobbo#t 'fi1nft.• Stinder -,4nJer HtUr 137 ,. 

~le,fi,. Lu,,,ns Flor,nfo.. Sadn H1nri1<}-foon, J11n H111rikfz.. Htnrik,_ 
B111ri/c.tA1&ht1nfc..Hm1111n q"J~ Wl#ltr[~. 

Gafrhuys-meefter Clu1 Y,s. 
In dit jaar·geeft Heer Otto, die van 't Iaagh eynd van Middelkoóp, 

.~n uynvate~h tot Oofrerwijk, ter Wiel uyt, met defen Brief. 

Otto, Heer van Arkel" geeft den fijnen die erve hebben in•t la~g ern,d ~~~o~! 
van Middelkoop, eenco watergang, füekkendc door Leder-broek, m t voor dcu 

Gerecht vander Lede, voorts door Bruyn-kops-del, ten Achte~-dijk foL 
toe, en foo door Oofterwijk, in de Wiel , op voorw.aarden, dat die van 
Middelkoop houden fullen ten eeuwigen dagen, in Leerbroek, Bruyn-
kopdcl, en Oofterwijk, haar kae'en voor'.t overloopen,en Yoor o~rede-
lijk 1elcen, die van 't Neder~eynd v~n M1ddelk~op, va~ den ~1ddel
koopfen weg, in 35. roeden na de M1d<lel-wetenng, en die van t over-
eynd 35. roeclen binnen de Middel-weteringh, en voort ten achterften 
kaa toe, by gebreke mogen eenige der landen, dair door bela!l: aan den 
Heemraad, of twee gebuyren van Middelkoop1 een weet doen, en haar 

O kaa 
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106 Bcfchrijving' der Stad' Gorinchem., 
kaa dan niet makende binnen twee dagen,foo fal fijn Rechter van't lancl 
vander Lede , metten Heemraad van eenige der voorfz. drie Landen 
daar 't gebrek in waar, de kaa fchouwen, en befiedenfe om vier-vouts
arbeyds-loon, ons geld daar in leggen, en weer op-beuren , v:in Jie van 
Middelkoop, en dien onraad fal fijn Rechter van Middelkoop, van den 
Rechter van 't Land vander Lede, tot 's Heeren behocfuytpanden, en 
bleef 't Land in gebreke, foo fal men def e kae'en maken, als men eerR: 
eirde winnen mocht. Gegeven 't jaar I 371. op den Saterdagh 1 na S;1111 
ï""s-ûgh, in Somer-maand. 

1;;2. Schepenen, MMh1,uw,,d,, E1ck.!, M11rce/i.s .A1r111-foon Y,s, l,r• 
-,an'P•fliet, Henri/t11"11 Tiel, Hn,riJt""" Wij,b111LJ,;ci!;.~ac. In dit jaar was 1t111 ,.,. Daim,,.,, woonende in de d'Arkcl-R:raat bc.

Dalemsb. kend
fol.,. tfo. • :·• 

J J71· Schepenen, 7,.,,"' B/o,ul,,Gm, s,,,,,u..m geril[z... T"M" ,.,.p11Jf'lid, 
- Dirk._J, q.,,,,,,. -

Dit jaar 13 73. maken 0110, de 7. Heer van Heukele1n,en Fun-11111 """ 
Dtdml. een verdragh van etlijke Landen van Heukelem, deur de W"tlt, 
in Slijk-oord te wateren. Hoe defen Flm,u, Heer van Dalem foudc 
zijn geworden, vind ik niet, •t inhoud des Briefis dit: 

Aan Iran Otto .,.,. HnJc,la,, en Fl.r,., .,.,. D•lm,, doen te weten,dat fy over..; 
1ac. q. P dragen zijn, nopende eenen eeuwigen watergangh, in't Land van Heu
t':b. fol. kelem, aan de nederfl:c Zijdwijn, deur de Wild en \Vtld·dam, te leyden 

in de Merwe ofLingen, tot oirboir • s Lands van Heukelem. Dienn 
Heukelcm mogen dien watergangh graven, foo wijd en diep , ladeken, 
en vegen, iluyf en leggen , en verleggen, darntnen toe en ot>-doen, ten 
Heukelems gelieven, en believen. Otto ,.,, Hndt.Jlt,,. ,mag), fijn Land 
genoemd Rubroek, met pijpen leydeo,' onderdefen water,angh" folks 
aattet Rubroek in defen watergangh niet komen fal. T wijffelt Florn11 
(de nakomelingen ia die handelingen altijd begrepen) dat die pijpen 
niet dicht zijn, en leken, hy mag de vlieten dammen, de pijpen op-doen 
oofen, en die van Heukele1nmoetenfe dichten,en de dammen uytdoen, 
maar warende pijpen dicht, FJo.,,,u moR: de daminen doen wech-ne
men. Die van Heukelem moeten haar kaa , fl:rekkende , tuffen en de 
Wildegcbeetende Dalemze Qyeldijk, houden voor overloop van wa
ter en onredelijk leken , maar foo fulks gefchiede, foude F/,rens '""' 
CZJ•• , aan den Richter of eenigh Heemraad van Heukelem des laten 
~eten, en die in twee d.:agen, de kaa niet dichtende" maghfeFlortns be-

fte-
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ende Landevan Arkel. 107 
ftcden op nvee-Yoat-arbeyds-loon , fonder meer onraad ten kofte van 
Heukelem, en dat niet betalende tot vermaningh, foo magh Fl.rn,1 den 
watergangh todlaan, tot dat hy voldaan is: by inbrek mogen die van 
Heukelem baar kaaeerftdichten, en maken,wanncermen gelegen eer• 
de winnen magb. De vliet die, die van Rubroeknuhebben, ftrekken
den tuffen Ottm Land van Hcukelem, en Flornu Land v:m Dalem, fol" 
Jen fy behouden. Daar den Dam geleyd is, in den vliet, 11•11 Flotr~ns 
Zijdl'tïj,,.daar die van Rubroek plegen te komen in de Waal, fullen die 
van Heukdem een weer maken , en houden , dat Dalem geen fchade 
daar overlijd. De Zijdwijn in Fl.rms Land, van den Damm• ten Waal
dijk toe, fullen Heukelem en Dalem, ten naaften fomer uyt eenre hant 
,naken, en by inbrek fullen fyde folv1 Zij~ijn weder gefamender-hant 
maken, maar fat Heukelem anders geen Schouw daar af lijden • Soo 
Ott, fijn fluyfen weder-leyde in de Waal, volgens Gjn Brieven, fal hy 
fijn zeechten houden boven den vliet, als te voren, en van defen tact: 
"""F/.,n,1 Zijh,ij11, vry zy, ook daar op niet meer dijken, noch zecch
den houden. Niemand magh in defen watergang korven leggen, fchut
tcn noch mtt ftaande ~ouw viffen, •c Land dat Fmms heeft, tuffen 
de dijken vanderwilde, fal mede uytlofen,eeuwelijk buyten Fln-1111 ko
ften. Die van Heukelem fullm een heul ofbrugh houden, om met wa
gen oflcarr• over de vliet te rijden, daar hyinde Wilde komt. Sy beze
gelen defcn Brief, nevens· Heer 0110 '""· .,,,{rlc,I, op den 16. van Sprok
kel-maand, 'tjaar 1373. 

De Hecren van Arkel, Vianen, Ameyde, word toe-gelaten fluyfen 
te leggen, uytwijfens defen Brief. 

tA,lkrt, Hertogh van Beyeren, Ruwaard van H~land,geeft verlof, t~~'c!'iî::'t! 
de Hecren van Ark:el, Vianen, de Jon~_h-VfOU\V v~~de~.Ameyde, haar -;:ior d~u 
nuyfenteleggen fooveelalshunnutz11n, 10 deZ11dw1,nd, tu{fen de • 
nieuwe in-laagh die fy gemaakt hebben aan den Dam ter Ameydc, en 
tien Lek-dijk , welke 6uyfen fullen uyrgaan in de Lek, door den Lek- • 
dijk, t'hcuren oirboir. Gegeven in den Haagh, op S1111t SJ'•on, en7,,_ 
4m-J.gh, den • • van Wijn-maand, 't jaari 37 3· 

· Meer Brieven van fluyren en dijken der fel ver Landen, (fey_d vf,r,J • RegiAer-' 
K~)fal men vinden,in de•Lands-boek-kamer van Holland,tn de ou- Jum:r...-·-r * Memor,.
de• gedachtenis boeken, tot ontrent 20. of 2 I, getekend merte letter ~~1 boek~. 

Il, te focken op den• St~t-befchri~vingh, gebonden achter in de fel ve ;i,'.nm,r.i-
\ 0 2 boe-
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108. Bekhrijving' der Stad' GorinchenL 
boeken, op Arkel, Ameyde, Vianen, of Leerdam, welke naam in de 
• zijJe Haat. 

· Sd1cpmen, [411 Knobb,111 '111nft. , [4n Scolp DirlefL Fr11ns eAarntfr:.. 
l"'o.r,'5J{ichi,Jliln{t.. · 

Dcez' tijd zijn bekend de wooningen van Jonkker q,rit Kowoet, 
Schild-knaap in de Galthuys-firaat, en in de Krijt-flraat, Jonkker T"" 
v.in Gelk!fms-h117s, en dat van r'olperd ,._. Gelk.!,m Schild-knaap. Mede 
word dit jur genoemt, J onkker H1nrik._11,1n S,,,nbergen, Se hild-knaap, 
't fchijnt defen naam Schild-knaap, (fotntijds ook gefeyd Schild-boor
tige mann.~n)word gegeven aan Heeren,ofHecren kinderen, noch g~en 
Ridd~rs ZlJnde, maar van g,oeden Aadel geboren, bequaam om Rid
ders te mogen worden, eenighfins uytfl:ekende boven de llechte Jonk• 
kers. · 

In 't voorleden jaar 1373. hadden die van Utrecht doen graven• cea 
vaart, die men biet de Nieu-vaart, tot Grooter Wade toe_, (en nu fim
pelijk word genoemd, de vaart van Vianen op Utrecht) en fielden by 't 
eynd van de Lek, in't Dorp van Nieu-vaart,. twee groote houte fluyfen 
timmerende, daar by op den oevervan de Lek, in Uter-dijk, eenen 
grootenftcencnTooren, metSterktenen Bolwerken bewaart, alseen 
Kafl:ecl, tot befcherming van de twee fluyfen, en hieten't Gildcp-burg, 
om dattet tot kofl: nn de Gilden getimmert was • Heer Gijfl,r"ht ,.,. 
Yi1111m. neefende ofdie van Utrecht fijn vyanden worden4e, beyme
lijk door de fluyfen fluypende, fijn Heerlijkyen mochten ko1nen op
fchikken, tijd naar Hercogh vl,lbre&ht in den Haagh, preutelt hem aan 
'c oor, dat het timmeren van Gilden-burgh w~ 't na-deel van Holland, 
als gefteltin den ~ann' vanVrees-wijk,dat niet Stichts, maar Holland, 
was. Die van Dort vielen ook dapper aan de zyde van Vianen, aan den 
voort-gang wiert belet door 't groot op-water, komende uyten Alpen, 
en andere geberghten en tlroomcn van boven,en de vloed van beneden 
uyter Zee daar tegen, veel Steden en Dorpen vernielende, en befch.t
digende. Ontrent Derticn~h in Bloey-111aand , defes jaars I 374• 
brak 't Eyland Rijder-waard by Dordredu iD,en dedijken van clc Lck1 
foodat't water deur bed Holland vloeyde. 

On-aangefien defes, toogh Hertogh eA,U,,e,ht '"" BtJmn., den 2. 
van Bloey-ma:md, met groot machtig volk de Lek op, by hem hebben
de Grave J• .,.,, B,~,. Graaf Ad#tf'11• K/1,f I met mceftde &amc
heeren, Ridderen, co E.ddeo der landea Hcnegouw" Holland,Ztelan~ 
Gdre en Kleve , en onder and.eren~ Hcerea • Gi,j{J,,a'1t t/4# N W:. 
nwt1de, T"" 11,n SdHOIIWIJHII, 4tlrlMfhm.S'11afl#MIP#,,,HwÜ(..de Bailart 

van 
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ende Lande-van Arkel._ 1Q9 
nn Ark~I, met !11eer Ridders : noch Dirl11,n B11t1nb11rgh, Henrik..,v1111 

Sruenb,rg111, qer11 KowHt, F,lptrt "n GeO'l,_, 1lntho•t Je Ker,,p, (mijn 
o,er-groot Vaders t oud-groot-.vader) def e 4. lefl:c Edelen van Gorin
chem , Saur ,..,, Wemuiw111,j,, .8afl:aard , . Schild-boortige mannen, 
OlCt noch 62, Edele Leen-mannen van ~"""'~· H °"'", Büfchor 
van Utrecht, na-volger van fobM, """ Yert#11b11rg, daar van fy eerH int 
jaar 1401. verfocnd zijn,alsopdie tijdvcrhaald word. Groote kracht 
wierd voor dit Kafl:ecl bedreven, breeder verhaalt by G,111/,on,m , tot 
den eerllen van Somer-maand , dat het opgegeven wierd, maar die• 
van Utrecht kregen "t te.cftond weder, en kregen ook met wil van Her
t0gh ~,l/m,ht, door aanbieding van eed, de Heerlijkheyd van Vreef-
wijk. · 

In die jaar 1374• heeft 1oh..,, flMI ..drlcJI, Dilfchop van Luyk, met 
Heer J1111 ,.,, Hilkgtn11. Abt.,,,,, Eg,,m,J, en de Vrouw vander Lek, op 
de Doop-vontgeheven, den l• Soon van Hertogh ~,lbr1&ht ,,.,, B1Jt
r111, Heer van Nubingen,Ruwaard van Holland genoemt, f1111 ,_,, B9,-
r,11..,. 

Schepenen, .Mt11bM r""'1tr E1k..,, Dirl(_J, 9rt1Jttr, lorJm ,.,, P•f- 1m, 

~-dit jaat geeft Hertogh ~,llm,ht ~ noch e~en Brief, van de. Dijk
rechten tuffco ~Lek ende M~,inmanieren als tolgJ.; 

. . 

.AelJwe&ht, &,. maakt kenlijk alle Juyden, Dat hy ge~_ft de Heeren :Cî=! 
en Landen, tuff"èn de Lek en Merwcgclegen, om haar D11k-rcchten te v.b. fot.it 
verbeteren : .Dat dk Arnbacbts-.heer een voorfcbouw in fijn Ambacht +i.& Jtfo._ 
bcbbea faJ >op fulke boeten.als-de Haot-vefl wijll. Y egelijk Rechter, • 
met fijn gcfwoorens, fal fijnen _Dijk beftHCo, en fijn voo,fchou-fohou-

. wen, adat dagen voor Je Hooft-fchou. De Mey-fchou fal men fchou
wen Mey-dagh, twee deel Dijks S11111 ?a,-fchouw,°s maandags na SIUIJ 
f11111-Mf_h, midf9mer, en s,.,,, e..Mertens-fchouw, op S1111, B11ven-dt,gh, 
den eedlen van Wijn-maand , deez' leftc: twee ten volten Dijk, en elk 
na defc 3. haoft-f,bouwen faJ helDbcn een Aa'-fchouw, 11+ dagen na de 
haoft-fcoouw, op-de boeten YIII èe lwelt-fd1a.iw, en elke fohGUW fal 
weder 14- àgen daar na DQ(h een de,de khouw hebben. Degelaiktc 
dijken inde 3.fchouw, is een boete vao 10. pond Hollands-,enèaartoe 
fal de Dijk-grwe, ,nette Dijk-hccmradet.s, en har.en Klerk , wcdèrom 
Ïllrijden" opden genen daar defd10uw op kyd. Die dtn Dijk heeft 
amgeaaomc11. te maken, fal fijn ~voer Î1l de fchadc gaan, en de Dljk
graaffaldcu Dijk oprecbtdoen.makea,Wat Dijkineenïse hooft fcholt 

9 3. ge-
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110 Befchrijving' derSwt> Gorinchem., . 
celaekt word, fal de Dijk-graaf belleden by Heemraden vonnitf', aan 
ae geen die de Rechter goet kent, in't Ambacht daar 'tvalt, en kende 
de Rechter niemand daar toe, dat Ambacht verbeurde 20. pond Hol
lands, foo den Dijk wielde. Met twee Heemraders fal de Vrees-fchou, 
als 't noodig Bgedaan werden, op den Dijk die fijn twee deel aarde niea 
en heeft , en daar fat 1nen maMinge in fcho1J\ven. Hwr lt.!••"'"l' 
r,o,ra,11 ,,.,, tl,,..,,,,;,,!.' , "'l tmb,lc.!iuL Wie by vreefe van inbrek , ge
waarkhouwt door Dijk-graaf, Heemraat, ofklok, op den Dijk niet en 
quaam, verbeurt .20. fchellingen Hollands. Als eenigc Wielen in den 
Dijk breken, foo fal Dijk-graaf, Heemraad, noch Klerk geen Land vry 
hebben, van dijkagie in wielen. Dan den Dijk-graaf f al voor lijnen koft 
hebben acht fchellingen Hollands da~ghs, tot dat de Wiel opgenomen 
is. Wie eenigen Dijk rooft, verbeurt yder reyfe hondert fchellingen 
Hollands,en wieden Dijk groeve, 10. r.:>nd Hollands: wieJ~nbin
ncn def e fchouwe heeft, wielde fijnen Dijk ofbraak hy in, des verleen
mans goet dat hy heeft binnen der fchouwe, fal gaan tot weder-making· 
des Dijks, en daar mê fat 't de Heer quijt wefen, die dat goet •erlijd en 

, Yerleent heeft. Defe punten zijn gemaakt by de Heerco in de voorfz. 
fchouw behoorende, en de 13. Dijk-hermraden, nu zijnde, en behou
dens de Dijk-hantveften vàn GraafFt.,,.,, én andere, in voile kracbt; 
gebiedende de Dijk-graafen Heemradenop defe punten recht te doen. 
Gegeven 't jaar I375. den 2~ van Gras-maand. 

,,,,. SchepenentotGorincbrm, -t.M"t1liuA11r11,fr.,. Yos, H111ril "" 
P11ff'IH1, 1Jer1h,111 tl, Go,tk, H,llriJt. va Wicbtn, H111ril'1',1<_,r•• Jonkkerï•h• , •• Ar~I, Soon van den mogenden Heer Ontt, oud 
14- jaren , trouwt alfnu met lob.,,.• Dochter van den machtigen 
Prinçe W;//m,, ecrfi:e Hertogh van Gulik, op defe navolgcode voor-: 
waarden. 

' '-· 
Wih, by der genade Godts Hcrtogh , en Mmii Henogiime van 

Gulik, en Gelre, maken kenlijk allen Juydé,dat f yin een huwelik over
dragen zijn met haren Neve den Heer van Arkel, foo dat J,h11,uu haar 
oudtle Dochter fal trouwen 1t,h11•, des Heer van Arkels Soon: geven 
l,h11n1111 duyfent oude fchilden 's jaars, te heffen uyt haar tollen te Lo
beyd, d'een helft Mey,d 'ander helft Alre-heyligen-dag. Als haar Sufler 
-van Gelre, Gravinn'van Bloys: Syv'Httri11 HertoginvanGulik, en 
Gelre, en lf"'1,l v,n, G1/r1 haar Softer, ftorven, dan fat lob••'"" Ar'<!l, 
111et / oh1111111t fijn Vrouw hebben, alle fulkc heerlijkheyt, renten en goe..: 

den, 
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ende Lande van Arkel. 1 11 
den, als {y gefufters hebben, in~t Land van Mechelen , geheeten Nek
kerfpiel met allen toe-behooren, en foo dat goet duyfent oude Schilden 
ofmeer opbrocht, foo fouden de 1000. oude Schilden op den tol te Lo
beyd weder los en vry zijn. Etn van de voorfz. drie fufiers ftervende, 
derfel ver goed komt aan 1oha .,..,. .Ark.,I, en fijn Vrouw , en foo ved 
dat bedraagt, fal affiagh wefen aan de voorfchreve duyfent oude Schil
den van Lobeyd. En alfoo Wi/ln, haren oudften Soon noch onmundig 

- is, f oo verfekeren fy dat hy mundigh defe voorwaarden m~ fijn brieven 
beveiligen fal. Nefrens ~enog. Wüin,,cn fyn V rouw,hcbbé gezegeld, 
Hceren H,nri/t ,.,. s,,,,,,l,,.,gm. Prooft tot Zutven, . / J,1111 ,.,, H11ru, 
1oha ,.,, Kt/[,4 Hmrii(_fJIUIMr S,,111111, Wükw """ Dr,,.,,,, Ridderen, 
en H111ri/c..v1111 Wii{r.Je. Knape, 't jaar 1376. op s.,,, LN&t11-dAth, de 
blijde-boodfchap-fchrijver, den Ia. van Wijn-maant. 

Schepenen, F,11111 tÄ••tfi.. Yos, Wo#l,r L.1t1fi.. Dirlr.,.J, M,11ilc.., •m· 
Hetlril( ,,..'P#fflilr.. . 

De Heer van Vianen, geeft Arkel en vander Lede, eencn Brief, van 
de L~den beneden den Dief-dijk uyt te wateren in de Lek, als volgd : 

<jij{tr,d,t, Hcervm Vianen, en van den Goye"geeftoverdenHeer Aart kemp 

van Arkel, en vander Lede,den Landen een deel ofal-te-maal beneden !:;;>~!i;; 
den Dief-dijk gclegen,uyt te wateren in de Lek, ftrekkende in de·Mid- foL 
delhoos , en voon door de oude Zijdvers , in Lalèerveld by den grooten 
Wiel, ten Lek-dijk toe,en deur den Dijkin't Diepvandcr Lek, tuifen
Koft-verlooren en de poort v.ander Ameydc. Gegeven in 't jaar 1377. 
den 1. van Gr»oma.aat. . 

In dit jaar I 377. füerf te Kenoyt in Henegouw Hertogh Wi/km 111111 G!,utlioc-r.

~'J"'• , de dolle Gravé, en Hertogh t.A,lbr"ht wiert doe Graaf van i4301• 

:Henegoow, Holland, &c. 
Schepenen, 11111 Knobbo#t lofr... l11&ob..Moerk.!11, loreLu11 """ P•J- ra,r.

fod. L.rms .JMitu,,k,, 7<.!11DfElujfi.. · 
.Gafthnys-meeO:crs, CllltlS Piil, .At1r11d. ,.,, Ho/Lmd. 
ln dit jaar I 378. zeyd eA111J. Knnp, füchte Heer Otto f/1111 ~rk.,.I, te 'Kerken• 

Gorinchem een Kanonezyein de Parochi-ketk, va:n StUlt e.M,rt,n , en :;:~;: 
Ymem,, met hulp van Biifchor ,.,, '"" ArkJl.. , van I 2. Kanonikcn, en b~gcn, 
eenen Deken" Pitte, Com#li.Dz.· Bok._~11bw1.b, zcyd 14. Kmoniken, en dteg;~· 
fct de fl:ichtingh 'tjaau373. verfien met redelijke proven, ook met de 
grove, hoog~ en lage, Tiend tot Bor:g-malzen, uytgcfoodert de S~al-

. tieQd. 
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11 i Befchrijving' der Stad' Gorinchelll.J 
tiend. Alfoo Heer Otto '"'" .Ark.!l, de Kerk van Burgh-malzen , en de 
tijdelijke Heerfchappye dier Heerlijkheyd, van fijn voor-ouders aan
quam, al by tijden des Graaffchaps van Teyfterband. 

loh1111 ,,,, Ar/c!l, eerft foo vermaarden, en uytmuntenden Bilfchop 
• o.u1h. van Utrecht, en nu van Luyk, • is in dit jaar 1378. op den eerft:en van 
M-40+ Hoymaant binnen Luyk geftorven, daar 14. jaren geheerft hebbende, 

fijn ingewand wiert in de Kloofter-kerk der Wilhelmiten by Luyk in
d aarde se!l:eken , daar by recht voor fijn dood een Kluyz•voor fijn fd
ven had bcgOnnen, maar niet volmaakt: fijn Ljchaam wiert na fijn be
geiren t'Urccht gevocrt, en daar begraven in den Dom,in een fchooneti 
kelder, onder een koftelijke behouwen Tombe, met een treffelijk Bif-
fchops-beelt, en een heerlijk Graf-fchrift. • • • • • • • . 

Goethoet. Na fijn dood kooren die van Luyk tot haren Bilfchop, Heer-"•"' 
N•+ot- flt111Hom,, Bi{fchop van Utrecht, die ook van den PausVrl,11•1 de 6. 
Jaren. an. (te vooren genocmt B11rthot.,,,,, N t~ , • Aetts-Bilfchop van 
•171. Barlo, in't Rijk van Napels) be,eftightwierd, en denPausfetteHeer 

·· Flms ,,.,. Wn1li/c.hw111,te zijn den 50. Biffchop van Utrecht: Bilfchop 
.A,mul had geirn Utrecht mf gehouden, en met huJpe van Heeren Wil
""'' ,.,. tAbk.,11 ,Gijflmcht '"" Y-unun, en andere, keerd~ hy den ge
rechten Wevelikhoven,(diefijn Sticht Munfteral overgegeven had) by 
112 een heel jaar uyt fijn Bifdom. · 

ll7f• Schepenen, tJJ1lltht#s t,1i,,,J,r e,tlt, Dirk..tle <jrllUr,FrMU t.At1r,,J{t-.
Y,,, l•nde Blow. 

Heer F/ori, """ Wrt111i/c.h,vn, gckoorcn Bilfchop van Utrecht, door 
de Heeren van Abkou, Vianen, en andere, tegen recht uyt fijn Bifdom 

GoutboCT, gekeert werdende, • neemt den machtigen Otto "'"'.Arkel, tot borft
Pl-40+ ~eer tege~ fijn OP.roerige, die als een g~trouw VO(?rftander der ger~ch

t1gheyd, 61n volk m't hamas, brenght liJnen foon loh411 """ Ar/c!l, Jong 
van jaren, maar 17. bereykende, maar oud van held-aard, op den toeht 
verfelfchapt met d'Heeren van Egmond, • • • Yzelfl:eyn, en 
andere, Wevelikhoven,onder den tros, de vyanden duyken en fwijgen: 
fy binnen Utrecht, en den Jongen Arkel brenght met glory Heer Flms 
in fijnen Bilfchoplijken Zetel, op den 7· van Slacht-maant, defes jaars 
1379- zijnde den dagh van S,m Willebrord, eerll:e·bekeerder deler lan
den, en voor-zaat van den tweeden Bilfchop van Utrecht. 

1310. Schepenen, H111ril 1111• Wichem, Jonkker Bertbout M K1111p ..Mt1-
tijjfz.. J411 Henrikf:. . Mi,hul l1111fz.. kger /1111 S,ho•tenfz.. 

Gouthoev. Gafrhuys-meefter, Cl.us Pitk.,; . 
res.-tG+ In dit jaar 1380. Alfoo-een Edelman, E1mt 11,in Effe, een Sterk Ka- ' 
40i• · fieel 
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ende Lande van Arkel. 11 J 
ftcd had doen maken, in Over-YffeJ,,cnaamd, &rden,daar hy die van 
Over-YB'el en Zalland YCel hinder me d': had ook met geweld onder 
&hgetogen fom~e Dorpen en Ampten des Stichts , niet ontziende 
den BiJfcbopnocb 61n hulpen, maar ficb venrouwende op de fterkte, 
en oowinlijkheyd fijns Kafteels van Eerden, een fotte hope op hout en 
ftecn. Soo wend Büfchop Pim, 110 W1fl1/ilhovn, weder •t hooft na 
Arkel, 6jo ftut en fteunfel: O,u ter{tond gereed tot hulpe Cijns vrients, 
fend lijnen eenigen Soon, Jonkheer t1111 .,,_ vlrk,l, met Heer tA•M 
111111 Efl'U-"• en Yfelfteyn, met macht van volk, in Over-Yfel belege
rende dat hoovaardigh Eerden, beftormende dat met fware buffen, en 
na vijfweken belegs,moft het Ritzen: Biffchop P~ris deed het Slot aan 
alle kanten het vuur ruyken , daar verheft zich terflood eenen grooteo 
:flank en {mook, de locht bedwelmt van de dompen, makende een hel
fe duyfterheyd, Jaar barft de vlam aan alle hoeken deur, •t root fchittert 
tegen 't blauw, maken de gcmengelde kleur, •t kraken en banelen gaat 
aan , de vonkken , ja heefe !hiklten van balken en fparrcn worden met 
kracht verre vandaan gedreven, gelijk den helfen bergh Etn:a, op't fcl
fte blaaft, uyt fijn vlammigh ïnsewand, affe, puyn, ja groote O:ecnen, 
d'omleggende plaatfeo befchad1gende. Ghy foud bier by inbeeldingh 
mogcn-fien hcoben den afgrijfelijken brand van llion._Niet tevergeefs 
doe ik defe he~uytbreydingh, nadien vl11rd K""P zerd, • 't welk • Goata. 
{j##Wftllll in fijn verbeterde Hollandfe Kronijk ook beveftight: Dat ~-•~ 
het hout-werk van dit Kafteel een heel maand langh brande, eer dattet • \ 
yerbrant was. Nièt wel te gelooven, ten waar dat het foo fekerlijk. be-
•elligbt wicrdt: wat dank e,,,lrk.!l bier van bequam, kan yder deok-
ken• 

..M•lû""" Àr/cJI, oudfle Softer van Heer Otto, Wedue van Heer 
Bot HIIIÛr &.,(veel na-zaten by ht"m hebbende, foo At1rtJ Kn11p naar
derverhaalt) van haar Vader, Heer 1,h1111 flMI .Ark.!I, die haar om •t ne
dri2h houwelijk niet fren wilde, verttooten zijnde, woonde 't Utrecht 
by Bitfchop 1,f,a_ """vlrl(,l, en flichte. daar in den ~om een fchoon 
Altaar met drie d1enftcn ter weke, en haar Broeder B1ffchop 7,,,., een 
nn vijf dienflen, en in dit jaar Ij 80. maakte Vrouw t,$11'11/ia binnen 
Utrecht • de Vergader plaatz der Minre-broeders. •convent. 

Schepenen tot Gorinchem, 1•11de W,cl,1,r, GeridS111et/k._111. rJ11. 

Schepenen , 1•H,,,,.Jeft,,. lt111 J, 1Jlonde, Jonkker B,rth,111 Je K•p 13u. 
e.M111ijff:.. $1111 Prop, Suven Henri~[:.. C""61 'flMI SJ11u1e11,.,. 

Gallhuys-meefter, /• Stt#lp Dirk.[:.. -
Met ,olkOlllétoeftaan van Heer Florms flMI Wn1lilc.how,,, Bitfchop.

P van 
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t 14 Befchrijving' der Stad' Gorinchem., 
van Utrecht, •t Kapittel van den Dom aldaar, en den Prooft van Aar.:: 

i:erkcn- nem, heeft Heer Otto ,,.,, tArk.JI, in dit jaar 13h, aangeveird de Heer
:1isk. Jijky , en Kerk tot Burgh-malfen, voliens den Brief, inhoudende, Dat 
1rau pap. den PaCl:oor aldaar voortaan alsVikans fou behouden 17.mergen lants, 
~1~to- 't Paftoors-huys en den Ziel-brief, geraamt by den Biffchop en Prooft 
• · 1s6 " tot 40. Gout-gulden. En de Kapittelàren tot Gorinchem, fouden den 

Vikaris jaarlijks uytreyken 40. Gout-gulden, ook fou de nieuwen Ka
nonik met haar gelijk zijn in de proven, en den q .. in 't getal, alfoo te 
Gorinchem maar 13. proven gellelt_waren, waar van naarder hier v.oor. 
op't jaar 1378. verhaalt, en bczatet ruftelijk tot 't jaar 1412. zijnde als 
dan mijn bdluyt dcfcs eerftcn deels der Cronijk van Arkcl,dat tot daar 
toe vervolgt. 

D'eerfle Hant-veft die men vinden kan, aan die van Gorinchem ge
• A:ird geven, is de gene die Otto , Hccrvan Arkel "' dit jaar 13 S2. heeft ver
:::it!a: leent, daar van ik (overmidts mijn meeningh is niet ongeroen te laten) 
..cai,. ,!a alhier den konen zin van yder Artijkel ftel,op dat den luft-liefdigen Ie
~~;~~, fer foo wel hebbc, 'tgeen de regeringh en zeden-vormiogh, als de Hi-. 
1 ri. ftorife bcfchrijvingh aangaat. 

Otto t1:ur tArk.Jl, geeft die v~ Gorinchem ten eeuwigen dagen defc 
navolgende Rechten. · 

1. Alle faken in't Schependotn van Gorinchem vallende, moeten te 
Gorinchem te recht ftaan,en binnen drie veenien dagen niet eyndende 
fullen Schepeneneen berbergh kiefen,daar fy dan binnen 14-dagen nin 
en wijfden, met baar loon daar by gevoeghd. 

2. Alle voorwaarden moeten voor Scnepcnen gemaakt worden,foa
der alleen van Hylik, daar mogen binnen •s jaars twee geloofweerdigc 
maMen af tuygen, maar met eenen goeden getuyge kan men 't naarder 
ontgaan. 

3• Van alle Schuld-brieven op dagen gegeven, fal men Recht vor
deren binnen jaars, na de verfchijn-dagh : Des oiet gefchiedende fowl 
men op dien brief geen Recht doen ; dan waar yemand buyten 't Land, 
die Schepenen fchuld-brieven aan bcftorven, die fouden niet nrjarcn, 
dan 'reyndcn 't jaar na fijn weder-komft. 

4. Erf-pand-brieven fullen niet verjaren, en alle jaarJijkfe tijnzen of 
renten, faf men binnen 's jaars na den verfchija-dagh mogen panden, 
doch mer van een jaar. 

5• Va~g-brieven, fullcnniet verjaren,en men mag den fchuldena~, 
met een Stadts Bode, ofeen van 't Gere,ht in des ttccrcn gevangenis 

!er~ 
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ende Lande Vàn Arkel. · · · 11t 
leyden, daar hy niet uyt kome, by en heeft de fcbuld ge-ef&nd, ofden 
fchuld-heffer te vrede gefielt. In de vangenüfe fal hy hebben brood,en 
bom (dat"s water)ofdcn Schuld--cyfer, magb hem felfbewaren, te wa• 
ter co brood, in fijns eyffers huys. 
• 6. Schepenen fullen niet langer zegden, dan een jaar na beur af-fet

ungh. 
7. Yemand recht begerende, en geweygert wcrdende, (oud men 

hem eerft recht moeten doen, voor een ander yemand ~d~d, en daar 
aa in.., Hecren dicnfi gezeynd zijnde, magh men niet aanfpreken,hy en 
waar •t huys gekomen, en weder gedaagt. . 

1,. Daar geen Schepen-blijk is,mag men ontgaan met hanten mont, 
dat is , met ontkennen, en fweiren: wie een uythqmze t'onr«bt doet 
befetten, moet fijn koften betalen•. 

9- 'T vechten moet_ men met twee perfooen betuygcn, maar geen 
wouw magh getuyf nis geven over man, perfonen. 

10. Vandood-itagh en mifdadigentericbten, fonder cenige on
fchult, ontruymt hy, men fal 't uytfagen des lands hem leggen, en als 
yemant 't uytlagengeleyd is • magh de doode hand(va? den ne"ergctla-~~ :-;,. 
gen) hem vervolgen, fiaan fy hem dood fy verbeuren niet. ftt\, zer• 

11. Wie een ander wil aanfpreken van faken den lijve aangaande, llfda5aa. 
moet hem fulks oven~gea, met fes Wet-achtige egdoofwcerdige 
.:°en)of faJ felf als fchuldigh van 't geen hy un-zcyd geftraft wor• 

· u. Wieeenmanflaatverbeurt 10.fcbellingcn. 
13. Man een Wijf, of Wijf een Mm ilaande verbeun een pond, wijf 

een wijfilaandct of fchddcode, vcrbeun een pond, ofden Steen te dn-
P . . 

14- D'cenman d'ander bloed-ritzcnde, verbeurt een pond. 
- 1 S· D'ccn man d•ander Keurwondende, datf' lic-langh,nagel-diep, 
•erbeurt 4f· ftuyvers, meerder wonde 5. pond, czvel-moed1ge huys
~hdoende 1o. pond. Mes, Sweert • ofgeilepen wapen trekt, 
41·f~bcllingb, lempt10.pond, voetaf-houd,ofooghuydleekt 30. 
pond. · 

16- Alle boeten binnen merktendubbeld. 
17. D'een mán nad•anderin czvel-moed werpende verbeurt vijf 

pond. - -
18. Moedwiltigh yemand bey fijn oogen uydl:ekende, wort gericht 

als een dood-fiager. . 
· lSJ• Ycmaocl ,echt., den Richter eyft vrede , by geeft geen gehoor, 

. - .. - . p 2. . Ta'• 
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1 t 6 Bcrchrijving' der Stad' Gorinchem; 
verbeurt 4S• fchellingh, ook de tweede reys: ten derden, magh meli 
hem vrede leggen, met getuygen van •s Heeren wegen, die moet hy 
houwen ofdie van hem felfquaam , ~der foum•hem fi:ratfen als vrede
breker. Een vrede fal duuren fes weken, (of men moet hem vernieu
wen) midd'Jertijd, d'oorfaak van de vrede-leggingh verfoenende, is de 
nedc uyt. - · 

20. Vrede-braak kan men betoonen met tWCe getuygen. 
21. Vechten in 't donkker fonder kcertfen of vuur> is viervoudige 

boete, dat fal men houden op al ·die daar by zijn, offy brengen by eede 
den recht-fchuldigen voort•. 

2 2. Die aangevochten is, fal foo veel genieten van den aanvechter, 
als de boeten daar den fel ven in gewefen is. 

23. Een Boeve, Rabout, ofLand-looJ>Cr, een goet man flaande, fal 
dien boefte water en brood gevangen gefet worden.kan by boete noch 
foen vergdden, fal by blijven, en men fal hem alle daag 12. pennin_gen 
aan fijn onderhoud af-korten, tot.dat hy boeten en foen betaalt heeft,of 
ciuijt gekholden waar. 

24- MalT'Ofwijfmogen d'cen d'andersgoet niet verbeuren, dan al
leen elks de helft van't gemcen,cn bekende fchuld,fal noch voor afgaan 

· uyt 't gemeen. . . . · 
25. Men magh niemand in vangenifP brengen,van brèukcn, ofmif. 

daden, die fijn breuken yerburgenkan. . 
26. Yemand fterft, heeft een uytgehylikt kint, dat fal voort deyl~ 

inbrengen, ter eerfter dood, d'belft van't genoten goet, en lefter doodt
evenrijk, want man en wijf wettelijk vergadert zijnde,.is baar goet ge-
meyn. . . . . . 

:7. Kinds-kinderen, cenen van oude-vader, en oude-moeder, al$ 
,ader en moeder gedaan fonden hebben. . · 

28. Yemant 11:erft fonder wettige geboorte, vader en moederleven; 
die zijn eenige Erfgenamen, een van l-ieyden is dood, de langhft-lcven
de, en naafie vrienden van den eetft-ovededen,deylen al 'tgoed halfeà 
half.. .' : . 

29, Yemand fterft fonderwettigegeboorte, vaderen.moederzijn 
bey dood, •t goed gaat ten beyden zijden aan de naafte vrienden. 

3o. Een vrouw-perfoon een baftart knjgende, dat .fal erven inde; 
moeders goed, of 't een getrouwe kindt waar. 
· · 31. 'Tnaafie man-hooft van d'oufre geboorte,van de rechtè fwaut
zijde , fal voogd wefen, mer hy fal 't kind verfekeren voor Schcpesaen. 
met leggende er-ve, ~ goed niec te vcrininderm.=a 01an-perfoon; tea 

. . . 12•~ 
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. ende·Lande van Arkel. 117 
12.een vrouw-pcrfoon ten I 3. jaren, iffer geen naafte voogt,eeh van de 
magen macht doen met kennis van Schepenen. 

32. Stierfyemant fonder Erfgenamen;de Heerhoud 't goed een jaar 
en fes weken, tot d' Erfgenamen behoef, daar na komet de Heer. 

33. ]aar en dagh fal wefen een jaar en fes weken. · 
34· Eygen erf, tot leen gemaakt, oflecn met eygen goed gekocht 

Cal de Jeen-volgerde rechte Erfgenamen ver-on-zaten (vergoeden) foo 
duurals 't gekocht, oftot leen gemaakt, weerd was , of haar deel laten 
volgen. Maar Arkelfe Borg-leenen fallen niet gefcheyden worden,dan 
men fal 't d'Erfgenamen ver-on-zaten, als ander leen,als't eens ver-on
uatis, fal 't voort Gaan te leen recht. 

3f • De Heer fal de na-koop hebben van alle erffenis,huyfen,en jaar
geld, in't Schependom van Gorinchem, verkocht werdende 14. dagen 
langh, na dat den eygendorn gegaan is. 

36. Wie Baftaarden goed maakt in Schepenen brieven, dat fal vol-
gen , Bal\:aard ftervende fonder wettige geboorte, ceoighander goed 
Ju-ijgende dan voorfz. , dat goed komt·aan de H_eer. 

37. Yernand jaar en dagli in't bcfit van eygendom, eenigs goets ge
weeft zijnde, van al de geen die binnen 's lanàs zijn geweeft "fal daar in. 
blijven voor 6jn eygen, en voord" rechts manier dien aanaaande • 

38. Niemandmaghmendoenhouwelijken, fonderfijnen afharen 
wil. 

39. Niemand magh men ontvoeren, ofontfchaken , tegen wil , OP: 
lijfllraf, yemant met eygen en tegen naaflcr magen wil " ontfchaakt of 
ontvoert werdende, beneden de 16. jaren zijnde, deffelfs goedkomc 
d'cen helft aan de Heer, d•ander helft aan de rechte Erfgenamen, gelijk 
ofhy offy dood waar. . · 

40- Al die Poorters te Gorinchem zijn, fullen de Heer lijn vollen 
tijm geven, hoe luttel Erffy hebben, die meer hebben dan 3. roeden 
breed, fullen van elke meerder roedegeven I 2• penningen en een hoen,. 
buyten-woondcr binnen ge-erft zijf\de, fal doen als een Poorter. De 
Heers buyfgefm, fijn klerken zijn veir van de M~rwe, en lijn Molenaars-
fiûlen niet waken. · · 

41• . Elk magh mont-kofi koopen, tot fijns huys behoef, fonder yct 
aar van te geven als de koop. 

42. De Poorters van Gorinchem zijn ook foo vry in haar f~hepen" 
alshuyfen. . 

43~ Die de merkten bcfocken, neemt binnen fijn land in fijn geley
de met haarg.oed vry tegaan,.cn.kecrcn , uytgenomen vyanden, b~u" 
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t 18 Befchrijving' der.Stad' Gorinchem., · 
kige offchuldigh met recht , of van Schepenen brieven , goed binnea 
merkten, of op inerkt-dagcn verkocht, mag men den kooper op fooda
nige tijden ook bef etten, en voor recht roepen. 

44- .Die met fijn gclagh deurgaat, verbeurt 4$. fchcllingeQ, ten wa
re een Poorter dat 's anderdaags betaalde, als bun ook vremde, de vaart 

verboden is gcwceft.De Heer faJ de gelagen voor den Tapper uyt doen 
panden, als fijn eygen boeten: doch een Tapper t'onrecht klagtnde, 
verbeurt ook 45. fchellingen aan de Heer, tegen eiken, hoc veel datter 
waar daar hy over kroende. · 

45. Een Poorter te Gorinchem, magviffen op den werp (offtroom) 
en foo verr' als \Volfteren ftrekt, en elk fchip dat met netten drijft , om 
ccnen tal-weerdigen Salm elk jaar, nn den ecrilcn die hy vanght, den 
derden daar na, na Kors-avond, vingh hy geen, foo foud hy een geven, 
's maandaags in de kruys-dagen, behouden de Heer fijn vroens. 

46. Alle vür binnen den Schependom Yan Gorinchem gevangen, · 
moet men brengenop de Vis-merkt, eer men die ,ervoert ofverkoopt, 
op de boete van 45. fc:hellingen. 

47. Soo ycmand yet mif doct,daar ~openbaarbewijs van is,daar 
fllllcn Schepenen een fülle waarheyd afbcfitten en wijfen, na 't geen fr 
bevinden. 

41. Die valfch'getuygcnitf' geeft,fal nemmer meer mogen tuygen, 
en fijn lijfen goed ftaat tot genade nn de Heer. . 

49. Yemand op 'tgcrccnt ofeenige ge-ccde fprekende, des bcwo
fen zijnde, fal 't beteren by 't gerecht. 

50. Van alle breuken lal men yoor Schepenen van Gorinchem te 
recht ftaan, die fullen recht doen volgens dcf e Hant-veft,en van't geen _ 
hier niet in fiaat fal haar wijfdom recht wefen. 

S'I· Jaarlijks als men Schcpcocn eed, fal men twee Burgennccfters 
fettcn, en de Heer fich beraden, met 'tgcttchtoud en nieuw. 

52. De Boden_ fullcn jaarlijks-0p den dagh dat men 'tgerecht verfet 
haar roeden neder-leggen, en niet weer aanveerden, ten word bun be-, 
laft. 

53. Als de Schoolàienfl: open ftaat, fal de Heer ~n S,hoot-mcdlcr · 
fettcn met kennis nn •c gerecht. 

51· De Zccuwfe Schapen mogen in "t Land van Arkel niet komen, 
voor Bamis, en voor S11111 c.Mm1•, op yemands oude wey gaan, nocb 
op ycmands winter-koom,en voor S.sntP1t11 voorde Lentco, moeten 
fyweder uyt 't Land zijn, en mcnmagbfe f,huttco, bicr~boycn, die· 
icin fijn fthadc vind. 

s~-~ 
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ende Lande van Arkel. 11-9 
·15. Men fal gem POQrtertot Gorinchem fchatten,dan als een Heer 

nn Arkel, door bcftcrfte, Heer word, gevangen, en gcfchat wort, een 
wettelijke Soon ofpochter befl:e_ed, ofRidder word , en dan {al menfe 
by fijnen Raad fchatceo van haar gocd,uytgenomen baar huyfen binne11 
haar peerden, bamaf'fen, en fchq>C?l die zijn vry. 

s6- Men fal van defe Hant-veA:en twee Brieven maken, alleens luy
dende, word d•een verloren, men {àl een ander maken, wordenfe beyde 
verloren, twee nieuwe geven volgens • uytfchrift.van dien. Oefen brief• Copye. 

was bezegelt by O,t, , Heer van Arkel, en 1•ht111 '"" t.Ari(/1 , Heer van 
Hagcfteyn, fijnen Soon, op S..M1rt1111-"""1,in de winter den 11.van 
Slacht-uwot I 3lz. 

Om dat de Hecrlijkheyd van Dalem is gefpr:oken uyt den Doorluch• 
tigen &uyfe van Arkel, ook nu onder de felve was , ben ik voornemen~ 
alle de handelingen, en faken nn dien defe befchrijvingh in te lijven, 
als Gorinchem veeltijds m~ aangaande: te meer, om cfat die van Da
lem, noch op defen buydigcn dag haar recht-plaats,binnen Gorinchem 
op 't Stadt-huys , in de Hop-mans kamer houden, en al haar hcerzers 
Gorinchemfe Burgers zijn. · 

Ten felven dage beeft ticer <m. wa tA,/tJI , als Hett nn Dalem, 
~liedenookeen Haot-vdher~ ,andcfen fin: t::' 

Jansi,. nD 

Ou,••eArl:.,,l, geeft die van Dalem, ten eeuwigen dagen defe na- ~ir!' 
,olgende Rechten: 

Alle faken-Yan Dalem, fullen voor de Dalcmfc Schepenen berecht r. 
worden. z. 

Jl. .a. -.:'k 1hi .J_ G . hem H Il J. tot Jf,Als •t ccnce suuJ e er voren van ge; onnc ze ant-YCu. daar in 

Alles gelijk de 19.ccrfte punten van Gorinchem, dan in't 3 •· Anij- bcgrcpal. 
kei is by-gcvoeght, dat men nicman gdcy geven fal , fonder weten van 
d'onderfaten,oîfy mifdaao zijn. _ 

Dcfe ponten zijn alt'famcn foo, als de Gorinchcmze, van 20. tot 3+ ,i. t~ 47. 
daar ID be•d meden at c. ppaa ,... 

De Heer fat geen na-koop gCTcn nn hayfmg, edferüs, ofjaar-geld, 
dat in onfc Hcerlijkheyd verkoft wordt, in plaatz dat in 't 35. pwit van 
Gorinchem Raat, dat de Heer de na-koop bebbén fat. 

Dcfe punten zijn allccns als de Gorinchcmfe van 36. tot i6. en dat 49.iat11 '°• 
mede zijnde 't eynd. Sulks dat de GorinchemCc en Dalem( e Hant-veft • .,}.· 
in alles over een komt, behal,en dit Jdeyn verfchil zijnde de Dalcmfe 't cync1. 

ÏIMfer punten gct~J, foo vccl meer vcidcclt, als de GorisKhemfc, ~k 
•C-: 
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, 2.0 Befchrijving' der Stad, Gorinchem., 
bezegdd , by Ott,, en ?,ha voomoemt, op Sa, .Mmnn-Mf.h, 
13S2. 

1311. Schepenen, Btrth,-,J,,q"J,,,Dwle.M11re,lifr...l«of'Pr,p, l«ol, 
M,erlt.,11, Willt• H,"""11, S•"'"' Hmri/ifr.. _ 

In dit jaar 1383 .is gemaakt cenen Brief,vaa de Merkerkfe Zijdwen
dijk, tuffen de Lek en Merwc nndcfen ,6n: 

,, 

Aart 1aemp Wih """der H,efG11jlW1M1, Dijk-grave tuffen Lek; en Merwe,
~~fui. !••die v11,klMM'fJa Strit•, WilJm ET1trt/:.. tAtW_tJ T,nif:.. /1111 ~ 
41. tra. B1/r1, /411 P'opp1n, l•nde Wolfs, geen qeeffenfz.. Hennl(.A,lbmf'- G1er-
101+s-tfo. lofG1eritfz.. Fr,Jeriláie Hoog' E'lltrtUtd{t.. C/44s L,,,-,,,,,/1... p,,,v,,ls B11-

.,,,,, Dirlqijfa•, Dijk-heemraads in Alblaffer-waard, tuffen Lek, en 
Merwe: Maken kenlijk, Qat voor haar quaanen" d' Ambochts-heeren 
van Alblaffer-weerd, den meetlen hoop die in de Merkerkfe Zijdwcn, 
gedijkt en gehocf-fiaagd zijn, om aanwijGngh te hebben van haar eerd, 
aan beyde zijden van de Zijdwcn, daar op men hem metdeoudfte be-

-fpreken foude, om d'eerd recht aan te wijfen, waar van men de Heeren 
van Arkel, en Vianen een weet fou doen, of yemand van haar onder
faten tegen die aanwijfingh te fcggen had,bcfcheydende yedcr ten fekc
ren dage, op de Zijdwijn, met al haar bewijs, op de Zijdwen zijn geko
men, Dijk-graaf en Heemraden, en vcrfchcyden oude perfonen uyte11 
Alblatfer-wccrd, die bc-eedighden , hoc fy by haar kennis" en van haar 
ouders verRaan hadden> hoc verr' de aarde,aan beyde zijdé van de Zijd
wen, den Dijk van de fel ,e Zijdwij ■ toe-behooren foude , fich daar na 
befprekende metten oudften, en metten wij(heyd van't Land,verftaan, 
dat boven der Atneyde, daar den Zijdwijn-dijkeed\: aan-gaat, voort tot 
Merkerktoe, fal d'eerde, en •tcrve,aan d'Oofi:-zijdevanèJen Dijk, ge
legen den Dijk van de Zijdwijn, toe-bchooren, totten opil1:fh van den 
Lakervcldfen-vliet toe, en wefi:-waan af metten dijk, fal d aarde toe
bchooren, den Dijk totten Dwers·fioot toe,daar de fcheydingh mê ge
maakt is, tuffen 't Akkerland en de Dijkavelingh. En voort van Mer
ketker Kerk daar de Zeerik a~aat> tottcn Mangelkamp toe, van den 
fdvcnaangangh der Zeerik, fald'eerd aan d'OoR-z:y van den dijk, den 
dijk toe-behoorcn, totten opflagh ,ande ~~ Zeerik toe. En wcft
waard van den dijk, d'aarde gdegen, tuffen den dijk en Dwers-fioot> 
daar de fcheydingh is, tuffen dat Akkerland en dekavdingh by_gepaald 
is, en van daar de Mangel-kamp aan-komt, totte Ooak toe, foo vcrr' 
de Dijk-fchouw gaat, fal d' eerde Ooftwaard v.aa deo dijkden dijk toe-

- be-
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ende Landcvan Arkel. 111 
bebooren, tot ten Sloot toe, daar de fcheyding m~ germakt is tuffen den 
Mangel-kamp en Dijk-kamp, en~ Dijk. En wcll:-waard aftoeten 
Dwars-floot toe, daar de fcheydingh by bepaalt is, tuffen 't Akkerland 
en de Kaveling, als Yooren elk gehocfllaagde, d'aarde te nemen binnen 
6jn ree, gelijk fijn dijk bewijft , ten waar yemand biooen een jaaren fes 
weken, van den 9- ..an Gras-maant 1383.af, bewees beter rechttotdie 
aard, en daterve te hebben, f® mach 't die met Heemraden vonnis vr'/ 
weder aan-veerden : maar word 'et binnen een jaar en fes weken niet 
aangefproC:en, foo blijft die aarde vry,als haar ander Landen aan de ge
hoeHlaagdeten eeuwigen dagen. De Wiel, die in Brand-wijker fiagh 
gel~ is, daar fat de quellingh-dijk die om de voorfa. Wiel gaat twee 
roeden breed blijven, en daargeen aarde afnemen. Gegeven, donder
da_ags na .MIii ..;,/11rf!ilt1m-~h. in Hoy-maant, • s jaars IJS3 • 

Schepenen, laJ,'Bio11M,F/m1 s,,,,,~G,rûlfltllllk, Hllir S""""fz.. 1314-

G,,m?«1/(z., Dir/c.~gn[z.. · 
. In dit jaar I 384, laat Hertog .4ellm,hl ,.,, Bl]tr,., uytfpraafé doen, 

hoe breed en hoe hoogh men de Kaden, &c. van 't Over-waterfchap 
makenfal. 

eAelbr,,ht, &,. maakt kenlijk, Alfoogefchil gercfen was tuffen de Aan lctmp 

Hecren van Arkel, Brederoede, van Gennep, der Vrouwen van Hair- ~!~!:c~b. 
laar, d 'Heer ,ander Ameyde, Heer W i/lm, ,..,, BrtMT11"4 , Joho ,.,. van fol . ,,; 

.ArlcJI, (jijforechlJAtl u,igwulc.,. Hnbtrett """ Liefvel", en Wi/1,,,, , •• ti~: IOt 

Slmge~ aand'ccn: en d'Heer vandcr Lek, van Breda, en andere die 
met de voorfz. Watcrfchap-hecren befchadight mochten wefcn , aan 
d'andcr zijde: roerende •t Watcrfchap ~oor des Heeren Land vander 
Lek: Soo is 't fel ve gcfchil aan hem verbleven t die weder gemach-
tight heeft d 'Heer Dir'<,1•" Po"'1rm, Heer van Afperen, en Godfchalk 
van Brakel, fijnen Rent-meeftcr in fijnen naam, een uytfpraak daar van 
te doen, 'twelkgefchiedis, in voegen als volgd: D'Heè~ van Ar~el, 
met fijn by-ievoeghde, te doen maken en houden, eeuwehJk van G1ef
fen-achtcrd1jk, een weer over-dwars, a~n Bloklander-kaa , tot aan 
Brandwijker-wegh toe, een weteringh dordalf roede breed, heels bnds 
gelijk den Arkel-lande, en een kaa daar op,anderhalve roede bree1, en 
&oven een roede breed blijvende, en van daar voort totte brugg• ~e nu 
in Ammers Zijdwijn leyd, en o~er de Waterfchap gaat een wetenngh ,_ 
twee roeden breed, en een kaa daar op, en twee voet hoogh, aan beyde 
zijden re niet gaande, boven een roede breed blijvende, voort van daar 

· Q_ aan 
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1 2,2, . Befchrijving' der Stad, Gor~nchenL 
aan beyde zijJen des Watertchaps tot Schoonenberge Zijdwijnde toe, 
een weteringh drie roeden breed, heets lands, gelijk •t Akker-land, en 
een kaa daar op , anderhalfroede breed, twee voet hoogh , boven een 
roede breed, van daar tot den opgangh toe, aan beyde zijden des water-

. fchaps, de wetermgh drie roeden breed : De kaa anderhalfroede breed, 
drie voet hoogh, aan beyde zijden te niet gaande , en boven een roede 
breed, voort aan beyde zijden des waterfchaps, tot aan de Lek-dijk in•c 
Elfhout, da;tr de fiuyfen leggen, een wateringh drie roeden breed,heels 
lands, een kaa twee roeden.breed, drie voet hoogh, aan beyde zijden te 
niet gaande; boven een roede breed blijvende. komen de voorfz. Hee
ren van den over-waterfchapaard te kort, tuffen 't waterfchap van Al
blas en 't over-waterfchap, die mogen fy halen om haar geldt, tuffen de 
felve waterfchaps weteringh en kaa•en. Eh van Ammers-brugg' aan de 
wd\:-zyd, tot 't waterfchap van Alblas toe, en aan de Noord-zyde van 
de brugg' 't Ammers totten~gang toe in 't EUhout,fullen defe Hecren 
houden eenen Hoen-floot, fes voet wijt, en elk die erve heeft tegen den 
Hoen-fiootleggende,fal tegens dien graven eenen floot van vier-d'alvc 
voet wijd. De voorfz. weteringen en kaa-en, moeten gemaakt wcfen 
tuffen dit en s.,,, lttcob, overeen jaar, ook 't land daar toe behoevende, 
aannemen in dien tijd, en dat betalen als d'een buur tegen den anderen. 
De felve Heeren fullen houden en maken alle bruggen en heulen,nu tot 
't waterfchàp behoorende, tot wagen en voet-pad : den nieuwen wegh. 
denopgangh tuffenAlblafferdam ,e_n Nieuw-lekker-land, falmenee~ 
nieuw brugg• maken, totrijden en gaan, ook een opganghaan d'ooft
zyde 't waterf chap, en een ftoep om op den Tiendwegh wagen en voe
ten te bruyken. Oefe werken alt'famen fullen alle j-i-ar befchout wor
den, by de Hecren v~n 't waterfchap, met beur gefworens, en de laetfl:c 
fchouw-dagh fat wefen St111t l11&0b, den l ! . van Hoymaant, en alles niet 
gemaakt zijnde als voren,foo magh den Bode van de Heer vaoder Lek, 
op Sttnt l111&obs-d~, in de fchouwe hen dat gebrek aan-wijfen, op fijns 
felfs kofl:. De fchouw fat men beginnen en heffen eerft aan de Gicffcn
. achterdijk, en voort 't waterfchap neder: Des Heeren Bode vander 
Lek d 'aan•wijfmgh verfuymende , mogen de weteringen en kaa-en dat 
jaar foo blijven , van hooghte en breedde, maar leegten of overloopen, 
daar 't land fchade by lijd, magh hy doen beteren, eed\: een weet doen
de aan den Rechter ter Nieuwer-kerk aan de Gieffen, en de Richter dat 
binnen drie dagen niet makende,macht den Bode vander Lek doen ma
ken, en waar 't yemands goed, die mach 't aanveerden te maken, Den 
Bode van d'Heer vander Lek ,orSim& J;1çobs-~, op de fchouw eenigh 
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ende Lande van Arkel. ·, 11 
gebrek unwijfende, ofdat men dan niet fchouwde, fal hy 't gebrek den 
Richter ter Gidfen-nieuw-kerk een weet doen, doet die daar niet toe, 
foo fal 't de Bode laten maken, van brug9en en heulen, infgelijks oan 
twcevoudigb loon,by çiering goeder werkluyden, wijft den Bode nn
der.Lek, lekte, ofoverloop van weteringh, en 't water waar dat men 
geen eerde krijgen kon, hy mag indien tijd niemand fchade doen, 'tuyt
ie!eJdgeltfal men panden in twijfchat gelt,cn de fchouwer des water
Tchaps lal binnen de Heerlijky vander Lek foo gegoet iijn , ofburg fet
tcn, daar de Heer vander Lek fijn uytgdeyde gelt aan verhalen magh. • 
Elk Ambochtaan't waterfchap gelegen, fal hebben een roede kaa,daar 
fyfe teylcencn,neffens haar land,om water uyt 't waterfchap in haar land 
te laten loopen, en we'cr inle vlieten te leyden. Elk Ambacht fat fijn 
kaa'cnhoudeninboo~hde, ofbrcedde. De Hecrvander Lek fal heb
ben den derden pcnmngh van de boeten , van 't vHfen in •t waterfchap, 
binnen 't Land vander Lek. De boeten zijn foo groot en kleyn , als de 
gefworens van't waterfchap keuren. Als de Heeren viffen met drijf-ge
touw, mach't de He«vander Lek ook doen. De Heer vander Lek fal 
Ambcxhts hebben , doch migh hem de boeten niet onderwinden, die 
vallen fuUen om de vlieren kaa-en en watèrfclupte maken. Hertogh 
vt,11,,,cht met goet vinden van den Raadt fijns Stadt Dordrecht, Heer -,.,,.,,,1, 11a H111jlnd,t, Bailliu van Zuyd-Holland, D1111el1 '"*Mtr
Ylede fla 11,_,,,1,,,(i.. w;nn,, O,ntUJ[t.. :Jti,,,ul Toni/ft.. 0110 t.M,le
""41[:... OJ:.~,r Wi/Jn,,fi.. en qee11 q,o[\~ijn[t... bevcfüght defe uytfpl'.aak. 
Gedaan 't jaar 13 S+ den 8. van Hoymaant. . · 

·· Alfoo HerJigh-veld me aldcmaafl aan Gorinchem pai1t, en den 
Drolfard defcr Stadt, in mijnen tijd Bailliu van de fel ve Heerlijk heydt 
is: Soo werd hier geftelt den inhnud va~ de Hanueft, in dit jaar Ijd4. 
verleent. · 

-Rq,m,IJ, Heervan Brederoede, geeft lijnonderfaten in't Land van f~ "fï'P 
Brederocye, ~elegen tuffen Lek en Merwede, (hier moet Herdigh-veld J~~!>:e1{~. 
mede onder zijn) defepunten: Die fijn lijfen goed verbeurt, d'Heer fol.s+. *'0 

fal niet meer nemen dan de helft , fijns goeds, voor breuken , niemand ss. 
van d'öndetfaten te vangen, die borgh ftellen kan, men fal hem eerll 
{eggen waar vqor hy borg ftell~n fal,en dan fat men hem dagh _van rech-
te leggen en vonnifl • ge~en, binnen fes weken. Yemand fiJn baftard 
goed gevende, en 't baftard tlerft, fonder wettige geboorte , 't goed 
gaat weder daar 't van daan gekomen is , mer verkregen goed {al gaan 

~1, · als 
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114 Befchrijving' der Stad' Gorinchc111.J · 
als 't recht is: wat man of goed gewijfl wordt in 's Heeten handen, of 
«lathet de Heer aenneemt, met ~il des gcènsdie 't aengaet, de breuke 
is niet hooger dan 1o. pond. W1e onrechten aenvangh doet van goed 
10. fchellingen, ofdaer boven, weerd de v:erbeurnis is 10. pont, uyt
gcfeyd, diefüjk. Wie eens anders beefleo doodOaat, fat binnen 'teer
He etmael gelt daer voorbieden, of verbeurt 1o, pont. loheemfe kinder 
van vader ofmoeder noch niet gefcheyden, mogen t,uyten will' baars 
vaders geen hooger breuken vervechten dan I o, pont, ten zy dat fy fel-

• ver gegoed zijn. Gefchied op S11m >;ctrijnerr-11vond, den 24. van 
Slachc.anaend, 'tjaer 1384.Sietookopdejaren 1412. 1413.1447. 

Schepenen, Wille• He/-m11n, 'Dirk._ 'Poáerfo•, e,A.,,,J, Nmtll, 
J11nfi... . . 

1516. Schepenen,e.A.v.d ,,.,.,,. qa111. f,1n K411fen[i.., Dirk..,de M1•ik..., Fwris 
Spront, GiJ/1,trt..MJi,u;iJ, qma v'lflltijfi... 

Gallhuys-meeftcr, Jceol, tû,s S,,,;,. 
Schepenen, S11,uur H,111i~{i.., Geriá '"""" Hur S1111Jtr{i., 1Jm,,_ 

a~ q11tÛ, 1•cob c.Mon/c!n, üiJllmt du Kok._, Wû/,,,, H,/,,,.•, B1111h1• 
~.ei,{%., Je Km,p, . 

Gafihuys-meefters, '1•11_StnJp Dirlifz, 7«,I, tle• $•it. . . 
JJU. Schepenen , -J'JCus 'Prop, Wo#ter W11, 1•5'ha#lp Dirk/t.. G,ril 

M •tiJ{i... f11r1 H"Jt.tnfz.,. DirlP.Jç,fo111J. 
• Gouth. In dit jaer 13 Stl. is uyt een geringe oorfaek • een groote oorlogh (by
p3&-•°'· t.A,,,.d Ke,,,p en Go#lh1n,e11, felf genocmt) ontftaen tuffen Jonkker 'li-: 

hi,n 'f/MI .Art.,1I, Ottm foon, aan d'ee!], en Heer HmriJc. vn y..,,.,,., erf
genaam der Heei:lijky van Ameyde, ter andere zijden: vier rijke Poor
ters van Gorinchem 't Utrecht om haar Koopmanfchap geweeft zijnde, 
in't rugh keeren, komen op Mey-avond, den leften van Gras-maent,tc 
Vianen, worden by eenige burgers aldaer in een Wijn-berbergh geroe
pen, en bleven daer te Gatl:-mael. Een rijk land-man van Merkerk,die 
veel groote boomen om fijn gezeet had, was daerook. De Gorinchem-

. fe verfochten van hem eenen fchoonen boom,om te Gorinchem op de
fen Mey-avont tot geneughte t~ planten: .'t was doe als ook noch by 
onfen tijden de gewoonte,op den Mey-avont voor de huyfen vao d'aan• 
6enlijkfiederStadt Mey-boomen te planten, hocfchoonder hoe meer
der eer: daer alfdan Jongmans en Jonge Dochteri, vrolijk om Jantlen 
en licht-finnige Liedekens fongen, tot groot vermaek van haer, en 
d'aen~o:>rdeTs, geduerende dikwils ~e heele Mey-maent,Die van Mer
kerk, mt gehoor der Poorter~ van V~anen , gaf hun verlof, niet alleen 

eenea 

Digitized by GoogIe 



ende Lande van Arkel. 12; 
reuen boom,maer t.\J.•ee ofdrie af te houwen, fy dankten hem en bctacl- . 
den lijnen verteirden koft, en ~jn. Te Merkerk komende, feggen't de 
Land-vrouw, en d;it fy thaarlieder keur maer eenen boom begeirden; -
't wijf fiende de bijl aen eenen boom fiaan (offygoct of quaet antwoort 
gegeven hadd', is my onbekent) flaatin haar handen,fet den balg open, · 
roept en fchreeuwt kracht en gewelt, over die v:in Gorinchem: 't ge
boert op de been, d'een een verrc-jager,d 'ander een kloet,de derde een 
vork, voort met meft-gavcls, braed-f peten, dors-vlegels, bijlen, tuyn
fiakcn, en diergelijke tuyg', loopen met een getomtnel op die van Go
rinchem, fiacnder in de hitte twee dood, en d'ander twee foo door-ker
vende, datfe Ievent fchier mê dood waren, Den Schipper, (hoe 't ge.-· 
luk hem gedient had, dat hy niet anê Yan die felve zauf' krecgh, of dat
tet een Merkerkfen fchipper was,weet ikniet) brengtfc alle vier te Go
rinchem, toont de Lijken, en door-hakte, Heer 011, ,,,,, .Ark.!I, en 7,-
1,,,, fijn foon, bitzig genocghom fijn leed te wreken, d'onnoofclheydt 
haerderfaek, wierd onderfocbt en bevonden, 'tmcdelijden fleygert uyt 
't hert in't hooft.. en b~ft d"oogen uyt: Ott,, hoewel genoegh bericht, 

· wilde uyt den befchadighden· fclf kennis van defaek nebben, fchrijft 
aen hem, om de wacrheyd. Den Land-man bckendt met fijn fchrijven 
root uyt,"tverhaelde., enverklacrtdathem 'tongelok leed is: &Ärlt.,l 
fchrijft aen de Heer van Vianen, dat hy demoorders fou ftraffen na bc
hooren, ofby foud 't felfkomen doen, Vianen nam die woorden,dat hy 
felf foude komen,foo a:vel,en ontftak door groote bittcrhcyd in toorn, 
dat by 't recht met voeten fchoppende , geen ftraf en woud doen, en 
-&Är/c!I fchampcrliJk vcrfmaedde, _Die niet gewoon getergt te worden, 
doet hem den oorlogh acnfeggen. Siet hoe klcynen beginfel,hocg~ 
ten uytkomft : Groot wonder is "t voor de wcynigh.:..belefen : maer die 
de letteren als ingefiokt , en door-kauwt hebben, vinden vele diergelij
ke, en noch meerder, en om van duyfent een ofte twee verhalea. De 
vermaertfle Stadtvan heel Ooftcn • • • • • • . wiert die 
niet om 't breken van een· glafen vcnfter geheel verwoeO:: 't quam 
,t Alexandrien inE.gypten niet eenen gewcldi~en oploop , • deur dien • 1aro1. 
een Slave tegen een Soldact bad gefcyd, dat liJn pantbfrels beter w~ren ao11, a,,. 
als die van den Soldaet, en dacr over den kop van hem gebroken w1ert? 
eÁr/cJI dan fend fijn Boden in alle Dorpen des Lands van Vianen, en 
Ameyde, uytgefonclen te Merkerk, liet haar weten dat fy haar heeften 
en ander roerende goederen,. fouden vluchten binnen drie dagen, want 
-hy fou met machc al de Dorpenkomen vubrandcn, vangen en nemen 
al wat hy krijgen kon. De drie dagen zijn pm, Jonkker 7.,, ,.,, 1Ár/(J4 
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12.6 . Befchrijving• der St~d' Gorinchem., · -
tnt>t memghte van \loeke mannen, verbrand al de huyfen van Merkerk, 
focht den Huys-mans boofe wijf, en de dood-flagers, fy waren te Land 
uyt, hy verderfde al haer goed, en al de Dorpen,de Heer van Vianen en 
Ameyde toebehoorende, quam voor Vianen , fchoot vuur-ballen daer 
in, en vertrok w·eer: 011, felf, komt korts daer aen met noch veel volle 
ter Ameyde, verbmnt hetheele Dorp, belegert 'thuys, fich legerende 
in de Kerk, doende 't huys met groote boffen dapper befchieten; Heer 
Henri/c..••• Vi"'""• en Ameyde, wikkende fijn macht tegen eA'r~/, en 
vindende die veel Azen te licht, fockt middel, hy hlelt van S. Mm,ns
Dom t•utrecht, Ameyde te leen: hy na Utrechtacn den Racd gefchre
ven,verloekende Je Stadt tot hulp. Den Raed van Utrecht fclirijft acn 
Heer 01t,: Hy vertrek van Ameyde, offr, mct't heele Neder-fi:icht, 
fouden hem van daer helpen: On., na 't lef en van den brief, feyd totten 
Bode, Ga fcgg' dijn Heeren-van Utrecht, foo ftout zijn fy niet, dat fy 
hler tegen my verfchijnen. Den Bode fiec de Maohafügheydt van Ott• 
en r•h"", hoort fijn onverfchrokken woorden, fagh al fijn gewapent 
volk, meer dan I 20~0. fterk, voorwaer een Prinçelijke, ja eenfdecls 
Koninklijke macht,was met eenen verwondert en verbaeft, brocht fül
ken tijdingh, dat die van Utrecht niet uytquamcn. Heer H,flril ,.,. 
Yu,111•, en Ameyde, fiendc dat Utrecht tegen tArfc!l niet op en wilde, 
foad vluchtigh te pollaen Gracf Wi/lm, ,.,. 011ftm,11nt, Hertogh ~,l
br1ch1 """ BIJ-""" oudfteSoon, c:n verwachter derfelvers Landcn,bid
dende hean ootmocddijk middel te willen vinden, dat d 'Heer van Ar
kel hem nietten grond ,erdelgde: Gracf Wib bereyd fich, komt met 
fijn volk, Ott, hc,11 tegemoet, ontfanght hem eerlijk, en brenght hem 
in fijn heir: Groote venwnderingh was 't Graef Wih, waer Ott, ál 
dat machtige volk verfacmt hadd': eynd'lijk hy 1naekt_een beftaot voor 
twee jaren , op voorwaerdcn dat d'Heer van Vianen aen Otto fou over
geven 't Slot ter Ameyde, 1net allen toebehooren, en Arkel foude den 
Heer van Amcyde leenen 16000. Rijns-_gulden, en gav.e hy die binnen 
hvee jaren niet weder, foo foia .Arkel ertfelijk houden,- 'tSlot ter Aaney
de met de Heerlijky, Otto nam 't Slot dadelijk in-gebruyk. 

Op Heyligh Kruys-nacht verhdtingh, den ·14. van Herfft-maent de
fes jaers 1;8s. ovcr-quam de Stad Gorinchem een fwaer ongeluk,door 
't vuur, op foker pfaetz , (fonder eygentlijk te weten waer) te roekeloos 
be\\·aert, fwlks datfe byna af-brande, verliefende over de 1 ioo.hcerd
~teden. l::ioe defon hrant by-gekomen is,~groo~e fchade daer door 
1s geleden~ ·hoe de Stadt wederom doór optammenngh van huyfcn eil 
andere gebou?.·en is verbetert, d•onkennis van al 't fdve, móet men de 
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oigitized by GoogIe 



. ende Lande ván Arkel. 117 
fiotligheydt dier-tijds Schrijvers w1jteli • · 

Schepenen, DirlM c.Mo11i.t., Hmrik.., G1m-r,u11jft.. ï.mu'Bl,w, 111,. 

Gtr#WIIM1 H11t1rSMIMT{%.•.r•c,l,d, w"L . 
Gafi huys-meefrer, l"" Stn,/p Dirlr_fo.. 
Hoe hoogh Henogh tA1/J,rççi,, ,.,, BIJ"'", Graafvan Henegouw, 

Holland, Zeeland, en Heer van Vricfiand, 't Huys van Arkel achte, en 
· hoe groot en moed~h 't fel vc in lijn wapen was, foo men gemeenlijk 

zeyd, blijkt door dien Jonkker J°""1, '"" .Ar~I. Heer van Pierpont 
(s Lands van Mechclen)en Hagefieyn, in dit jaar I 389. van den fel ven • 
Hcnogh (verby gaande alle fijn l:lollandfe Edelen, ja felfs die van Bre
deroedt-,af-komfüg vande oude Graven) wicngeftelt Stadthouder van 
Holland, Zccland,en Weft-V riefiand, Eer en Staat,namaals by mach
t~ePrinfen, bedient evenwel tegen wil van den Grootmocdigeri Ono, 
fijn Vader, die (als onbekent de waarbcyd voorfeggende) hem fcham
perlijk toe-fcboot, Lieve Soon ~ zydy School-meefter van Holland ge
worden : Des fchaam ik my, Gby, z_ijt te Edel, en te Rijk, yemand te 

_dienen, (worden van foo e~voorlichtigh Heer, al te verme!el gcf pro
ken.) M~r liet wel toe dat bier deur de Grave van Holland ruct en wort 
een Heere van Arkel. Al te waarachtig was dit laatfie, binnen een kor
te tijd van 23. jaren. Jonkkcr J•bt,• bedientfijn Ampt welen vrcdelijlr, 
màar krcegh e-Ycn-wel veel vyanden, die feyden dat hy de Kabbeljauw
fe hooger verhief dan de Hockfe, ook dat by Vader en Kind, de Prin
çen van den Lande, tegen eeó·oprokte , waar van· brttder in 't jaar 
1392. 

Schepenen, Gowr, f«ob[t.. 7.,. CiUII Dirll{t... Lt#rms Flmf/t... 'lJirl(_ ,,,.. 
RIJ•inf:.. . 

Het twee jarigh Bclland, tuffen Heer 01t1 11Mi .A,~l, en Heer Hen-
ril1•• YW11111, en Ameyde,uyt zijnde, is 011t> met fijnen Soon, Jonkker .
1•, nefrens Hcrtogh A1/ir,cl,1 .,,,. B9,r111, fijn Sonen, Hertogh W,l
lms, Graafvan OofEervant, en 1.,,_ '"" &]n111, gekoren Biffchop van 
Lnyk, na Luyk gereyft,alfoo na de dood van den Biff,hop eA11rllll""" 
HHm. eerfl: gckoren was Dirk._fl""4lr M t1rk..., die 't weygerde, en doe 
korenfy J,ht,,, '"" BtJWln, oud 16. jaren, die ook by den Paus Vrb•11111 
de 6. bevefiight wierd. Op den 10. van Hoy-maant quamen defe Prin
çen en Edelen met 1ooo. peerden binnen Luyk, en wierden heerlijk 
ontfangen. 0111 had fijt!. ondcrfaten bevolen, datfc tegen Vianen niet 
doen fo~den , voor dat hy en fijn Soon weder te Gorinchem quamen. 
Maar die van Gorinchem te vuurigh in haar voornemen, wapenen hun 
op fekcr tijd, .en trekken met veel volk in't Land Vaij 'lianen, allJ:s ver-
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128 Befchrijving'·der Stad' Gorinchem., 
brandende en verwocfrendr. Heer Ht1rilt1t1• Yiiine11, en Ameyde, 
met roha•fijn Broeder, komt met ontwonden Banieren tot Lakerveld, 
hen ie gemoct, leven flag,daar vèd Poorter~ nn Gorinchem firuykel
den, dereftaan'tloopen. Maardaarwierden-foo veel rijke Gorin
chemfe Burgers gevangen, dat d'Heu van Vian~ met haar los-geld, 
fijn verfette Hecrlijkheyd, en Slot van Amcyde, van d'Heer van Arkel, 

. weder lofi:e : twee groote flagen op een, voor die van Gorinchem over 
.twee jaren, foo grooten be-and , en nu dien Neclerlaagh, doch dit Oor-
logh wiert kom daar na gèfoent. . 

q,,. .Schepenen, Dirl(..-fl,mSch;JJ,,ymn Jn11óll(r...Geri4 qelllUll[z... qïjf
b,rt MJ/c..t1"1J, l,.,. 1iin BIAnfc.efloortl Sadn{z..: 

In dit jaar I 391. is t•huys,daar na 'tBagijn-hof,binnen Gorinchem, 
in de Haarftraat, al geweefi: inet veel vcfrfcheyden kleyn wooningen, 
daar in elk een twee of meer, geeil:elijke Maaghden woonde, die noch
tans daar uyt mochten gaan, en tr<AAyeï1 als 't haar beliefden , de woo
ningh aan ander overfettende , dit ~uurde tot 't jaar 1+02.-dat het een 
Parochi wierd. 

Haaftrecht hielt Heer 0#, te leen,van de Prooftdy van St1-, SAJ11t11,r 
t'Utrecht. · . -

'Tfeden 'rjaar 1322. hàddé die van Gorinchem,uyt krachte van den 
Briefop Vrouw Lichtmis-dagh, dies jaars gemaakt,mfrelijk ~ebruykt, 
de Viffery van de Merwen,welk gebruyk'en 't recht daar toe, tn dit jaar 
by defen Brief bcvefüght is. 

>ar: l<è!!)p À•lbr,cht. Hertogh in Beyeren, &c. Alfoo gefchil is geweeil: tuffen 
~~ }:;~ fijnen Soon, Heer Wi!Je,,, ,.,, lkJ11111, Gra~fvan Oofiervant, Heer van 
:tro. Altena (na. dit hLJys van Altenawas Graaf Wi/lm, voor een tijd in-ge-

J11ymt by Willew, Heer van Hoorn , Altena, en Korterzem) ter eenre, 
en fijnen Neve d'Heer van Arkel,ter andere zijden,aangaande de Vifiè
ry, tuffen Je Landen van Altena, en Arkel. - Soo heeft by gefien ecnen 
Brief, die d'Heer van Hoorn, dier-tijd Heer van Altena, d'Heer van 
Arkel gegeven, en nu fijns .Aelbr,ch,s Soon, van Ooftervant voorfz. 
met fijnen Briefbeveflight heeft, ên hytAelbrecht fijn feggen daar by 
voeghde, dat de voorfz. Viffery d'HeervanArkel, en fijnna-komcrs 
toe-behooren , en die rufielijk gebruyken fal, na luyd deffelven Brie&. 
Gegeven in den Hage, drie dagen in Lou-maant, 's jaars I 391. 

De Steden van Holland ter dagh-vaart vergaden, fchrijven aan die 
van Dordrecht, roerende den Stapel, vcrabtwoordende mede 't recht 

van 
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endé Lande van Arkel. 1-19 
van de Heer nn Arkel , op dcfen fmn' , en ootreat dcfe 
tiid. 

. Lieve vrienden , uwen Brief roerende verfc:hcyden punten J hebben lJreclnskt 
r,gefien. Eertlkt~hdghy, datwygemeeneStedenvan Holland ia~ 
Dagh-vaan houden (onder u, dat u vremt geeft, "t is ons nood, om ruft voor ~a 

die wyJeerD fien foucleo in ons Heeten Lauden, die nu buytens-Jands hl fdlrifi • 
is, éngti,:ons foektte verongelijken, in ocs goed oud recht , met u ver
ibpelen fondd n:deR <laar toe te hebben, en wy meynen"t ook niet te 
lijd'en, u vaders noch levegde, hebbcn'tons verdraghcn, en daar na is 
ook een fcheycüngh daar afgedaan by wijfe Juyden,daar open brieven af 
tijn. 'T gebod by de Heer van Arkel gedaan, en dat hy u Pooners be· 
let, daar dwinght hemden nood toe , wantghy hem foektte veronge-
lijken , als gny ons doet, wy hebben hem gebeden , door nrfoek van 
Heer Dir~Jroppenfr.. onfcsgenadigen Heeren lilaad, dat hy dces tijd de 
iwee Wijtl-fchepen wil laten varen: want wy nemen ons Arkels faak, 
alsghy hem ver-onrecht, foo na aan, als wy wilden dat by d'onfe fou 
doen, voon dat ghy begeert dat wy onfe trouwe quijten fuJlen : weet, 
al pott ghy onste veroorechren, wy fullen altijd paogen te dom 't geen 
wy hopen te verantweorden: en begeeren op 't vriendelijkll, dat ghy 
-,an'to~rcchtaf...fiaat,en ve~ defchade,ons Poorters by u verftape-
len aangedaan. 1n den Haagh, 's maandaaghs na 'Pn,rs banden, in 
Oogft-maaqc • • • • • • 

Schepenen, Dirl:..h M-'t.., P11111l91, 111•• Wiltl,, f1111,l;,B/o11- 13~. .tl,,'"""61;{1,m/1..• 
.Aan de Zuyd-zydc van de plaatz' daar nu 't Stadt-huys is, was een 

,1aau•, bcfioten met een oude muyr, met een af-f panningh om fchail
JCD te bcreyden , onder welke af-fpanning wierden gehouden de wink
kels Tan de Gewand-fnijdcrs, in dit jaar 1392. die niet eer mochten ge
opent worden, 's morgens voor dat den dienft Godts op den Autaar al
daarllaandc, gc-eyndight was: voort Zuyd-waard fi:ohd een brcede 
oude vervallen muyr, en daar buyten aan eenen bouten af-bangh na den 
Zuyden Roofter. 'T Stadt-huys ftond in de Hoogh-ftraat, daar nu de 
huyfen nn 't Pater-nofter zijn. . .. • • 

In dit jaar 1392. is gemaakt• de Keur van de Gewand-fmJders • tot ~ rdhe 

Gorinchem , op defen finn' : - · beft. ~nr-
Y.b. fol. J6, 

- . • Laken-
Niemand {al Gewand-fuijden tot Gorinchem, hy en zy Poorter, cm nrkopcrs, 
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1 30 Befchrijving' der Stad' Córiachcm..:.. 
he.bbceen.plaatz' in 't Gewand-huys, ten waar een ftrik van 12, ellen; 
dat magh Fiy • s maandaaghs op den arm hebben, en fnijdcn dat op fijn 

· Ell'-geld. In de weke f~~- niemand toonen, voor~ doen , noch verkoo
pen, dan de Gewand-fruJaers, op de boete van dne pont. De Gewand" 
fnijders moeten •s maandaJghs ~tn merkt-dagh .in 't 6ew.an~huys 
houden, ;1ls ~n den ccdten Godts-dienftJ1,1yd, buyten de V.aften. En 
die niet kc,>o:ien wil,,dic m:agh ,oonen noc.h verkoo~,in fijn huys, voor 
dietijd datJDendeVcfperJyy.f, opde boete -van drie,pont, 'tcen~c 
Heer. 't,anderde Stadt, •c derde de Vindrrs, 'tiaar.139z,.gem~. 

(ioudlOCV. Op St111t .y,r,,,,,;,;.,_,,"'ht den 22, van Herffl:-maant, wicrdt.in den 
}>al:· 'ID'• Haagh op de ftraat, op 't buyten-hof, by de gevangen-poort, daar noch 

een blauw fteentjcn leyd, dood-geflagen, Jotfrou eÁlij1 t1•• 'Poel-g11fl, 
Dochter van Î"" '"• 'P11l-1.eefl, Sclilld-~aap,die zeden 't jaar I j8cS'. 
dat Vrouw «$11rgrnt .,110 Br•ge, Hertogh.&lli'l"1t,.,Huyfvr~ovèr
leed, fijn B.oel was geween t .WiOe• K•ftt, des Hertog.en•Höfr~e.flcr. 
haar willende bcfdiermen,blecfmede. Hier uyt fproot mee.O: den groo.
ten haat van Hertogh W;u,,,, ,.,, Be71111,, Graafvan Ooftervand~ Her
togh tA,/br,çhts oudfie SooQ, tegen Jonkker J•• '"•eÁrk!I, daar by 
ook in korte jaren de Hcerlijkheyd va,1 Arkel deur verloor: want. lilCQ 
zcyd dat Jonkker1•• .,,,.. eAr/(Jt de VQOrnaamfie in•c.Hof~aS:, 4~ deo 
Doorluchtigen \'ader tegen fijn Edel Kind opmaakte,.dot Hertog\t 
.A,11,r,,ht door aanlda.cht van Coenrud K•fer, over de moord van Wil
/m, K-f,rlijncn Soon,en Jofrou .Alijtva Poel-g1eft,54. EdeJen, medl 
door aan~rren van JonldterJ~• dede .bano~ ,-:on-.~gelien de:voor
fpraak van Hertogh Wülem, Graaf van Oofi:ervan_d-,,di~ d,r~-~delco 
{eer liefhadd'. De Vader bleef halflarrig• by 't lijn, dies de Soon in ar.. 
ren moede., ~et al de Edelen vertrok op 't Huys te Ah,cna. . . · 

Door den val vao den Doorluchtigen en hoog-befaamden huyfc van 
Arkel , die nu.gegr.ontveR, en kort hier naopgebouwt word, kan yder 
lecren, hoc quaad en forgelijk:het js tuffen Vader en Kind, Broeden of 
andere na- magen, als.die in l1eftiRe vy~otfchap zijn , met al te.grooten 
ernfi yet te raden , dat d' een of d'ander iot.merkelijk nadeel , ju gs,ed, 
naam, of faam gedijd. Al word dien raa.d,. uyt_d'oprech&fie gcnçgtnt
heyd ter werelt gegeven , dat hv ook by dien hy gegeven w~rdt ,~. voor 
goct en geuou t'alJen tijden moét worden bekend"çvenwel,als 't bloed 
't welk tuffen de naafh· magen in de bitterile vyantfchap alder-hittighft 
op-we~d, la_uw,koel, ja gevoelijlc, en medijn naafiehern-tocht weder 
ver.eemghtJs,_dan worç_voç,r dien raad, felf van de geen diehell).g9Ct-
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. . ~;: tndcLan~c ~an Arkeh 111"' 
ge•onélen heeft, door aanblafingh van t verfoende tegendeel , niet dan 
myrr'en gall' op den Raad-gever uytgebracht, 't welk aan onfen Arbl 
niet d,an·al te waar bevonden.is, 't blijlcin't vervolgh. , 

Schepenea, <j11ülMt11ijfz... Hmriltl, Bl#t,, Dir/c.RIJ11infr.. <jtrûl u,1• 

.,,.,, BnfIl H.Jl,mf~ 1•Sf"'!, 1"" ,a 1lU11l1T1onll Sadnfz... Dirl
s,1,111. . . . . 

fn dit jaarwierd by denSchout, Gerechte (Yan Gorinchem) en hoo- Aart ~ 
gen Heemraad ('s Lands VGn.Arkel) gemaakt deetkctur,van de heeften :::-U~ b. 
te fchuttco. fol. J'· ffo 

• W°&eJ>ttrden in f~n fcllade vind , fal hebben no elk peerd drie wit-
ten. , nri-elk jarig hooren-beell twee witten, van elk verken eenen wit, 
nn yderSchaap ccnen halven witten, vanelke Gan{' een duyt.Elk 1nag 
{dver fchutter zijn, of de gewaarde Bode dit te betalen, eennen 't goea 
~•er na~h neemt,waar de fchade meerdan •t fchu_t-gelt, 'tfal by twee 
~ofdes.fchade-docndcrs eed begroot werden,yder magh fchut-
tcû, foo wel bu_yten als binnen-dijks. Van een ongeringt verken buytcn 
de poon, hedi de fcbutter cenen witten. AJlc fchut-geld is by nacht 
ailibclt: wie den fcbuttelê 'tgoed ontneemt, verbeurt tegen de Heer 
1-S'• fchellingen, en moetde geleden fchade bèterca. Alles te houden 
~nvermin4crt, der Zeel~nde~ rec~t, yan d•Heer van Arkcls wegen• 

• 1 ' • ., • • • J ( • 

- · Dit eynd-vonnis, nopèndc de Stapel, isby Henàgh eÄelbre,ht in.fij
nen Raad, tot-.oordèel van de Steden van Holland , end 'Heer van Ar
kel, tlJClt hun gevoeg~t, gewefen tegen die van Dordrecht. 

: . r 

.... -.A,I~"'", .fj-ç. Alfoo langeruijd gefchil g~weell: heeft, tuffen de =ruk,
Steden. Haarlem , Delft; Leyden; Alkmaar, Amfterdam, Rottcr4am, de sta;.~ 
Schiedam, Sant Geenruydenbergh, Oudewater, Vlaardingh, 'sGravc- t::,1t:;P 
aand, Naarden, Medenblik, Enkb&JyEen, Briel. En 0110, Heer van Ar- Haat•"· b. 

kel, met fijn Stadt Gorincbem,ea • s Graven Dorpen, Akkcrfioot, U yt- ~\~·ffo 
geeft en,Wermer,aan d' een" en de .Stadt Dordrechtaan d • ander zydc: 
Reurende den Stapel, wort verhaalt datter eenen dag gefte~t was, Son
ncndagh na S.fllt N iç/.us , in wintermaant 1;92,elk mcdiJn betoon te 
komen , daar de Steden en Arkel verfchijnen , maar Dordrecht niet, 
even-wel alles wort opgefocht en bevonden, dat de Steden en Heer van 
Arkel , ouckr Hant-veften hadden , dan Dordrecht van den Stapel~ 
wijfen dimvolgens voor 't befte recht, dat de voorfz. Steden en I>or-
pcn, en Öè Heer van Arkel , met Gorinchem, ten eeuwigen d~gen v-ry 
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t ït Befchrijving' der Stad' GócinchenL " 
fuflèn wcfen van defcn Stapel, en aankleYaa van dien. Die van Monik
ke-dam fullen ook defe nyheden genieten, rolgem baar Hant-feflen. 
Geloovende voor hem en f~n nakomeli~en ten eeuwigen dagen daar 
in te fterken, tegen die van Dordrecht, en yder wie •c iy, Dort daar te
gen doende, geeft lay yder macht 't felve aanhe. te verbaltn,llelootcn
ae fijn hu_lpe oaartoe. Gegeven in den.Haag, op·den vrydagh na jàars
dagh, 'tJaar 1393. tenoverftaan, odlènsdcnHertoghvan '/-nfl•• 
,Ar~I. als Stadt-houder der Landen. De Hceren van Gaaloeek, Se• 
venbergen, qij/1,m""n N,,_,,,_,oJ. , Splmter ,.,. Lomre-flo-, NitlMI 
.,,.,, B,ru/e, en Kortje,11 , Flirrens TJlln Borul, , P"""''!s 111n Hujlrerht, 
B,.,-ft6n ,,,,, Hm,ij111-. Ridders, G~ ,,.. ~c-,,,,_ K,{w, 
N ;,""'1 s,,.,,._, R_,(o , ... Blol{_lnJ, W.,,_,..... '1.(g,,,,,,,p,,,,,,J, en , ... 
ter, Sone van Heer DwlWIi Bmu, Raatz-.bccrm. TotGorinchem 
ruft een Briefhier nn. 

Doorde vyantfchap tlie Hertog& .A~WII7lq,n;,, 1:9D 
, 

·~ 
nen Soon Graaf Wih w..0,JIRWM hadd', groqdc noch19ttr, ÛjQ 
vriendtfcbap met f,htm ,,,. tArlr.,l, Heer Yan~agen. fijnen Stadc
hou~r van Holland, Zeeland, en V rieiland, ehem met iJoda 
meergoederen,.als 't blijkt uyt 't kon inhoud de es Brie&. . · 

tA,Unttht, Paltz-graaf op den R~n , &c. Grave van Henegouw, 
Holland, Zeeland, &c. Alfoo Heer f"" """ 1,,,,..,r,1., met gewapent 
volk uyt AntWerpen in Zeeland is pomen.cacm man met kracht,,YaQ 

daan ~men, t•An~~ gebrocht, daar doen ontlijven,en daarom 
tegenonfe Heerlijkheyd hjf en goed verbeurt heeft : waar deur hy ook 
balliogh, en al fijn goet in onfe Landen gelegen, aan ons gewijR is,. Soo 
geeft by al ddfclfs goeden, en Tienden, gelegen tot Baard-wijk, in~t 
Land van Heufden, met alle achterftallige Renten , en fchulden , y,,,. 
""" .Ark.tl, Hc~r tot Hageilcyn, tot een onfrcrflijk Erf-leen. Hier over 
waren als Raden, Heercn gijfim """ N11-m-,-eá.Sf"1t,r TIG1,,,,.,,_
ffeot, PIIIIWIU Tllfll Huflr,e!,t, en K ,,,,.K,(er, den 1.0. vasa Somer-maant 
1393· 

Gourbocv. Hertogh .A,il,red,t op fijnen Soon Hettogh Wilnl ya B,µ,n, ten 
,.,....,,. booghflen ver&x>rt, en willeD<lc hem niet d'anc:ler gebamicn Edelen 

uyt fiju landen drijven, vergaden: een ~rooten hoop volk.en fond Com
'""" X.-,fw, om de JCafreclen .der gcbanoen Heeren tt\l'CJWOCim , die 
noch woedigh om fijns S00t1s bloed , _vemie~ de huyfcn Hoden-pijl~ 

. . . -/ ?11y-
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· ende Lande van Arkd. • 1 J1 
Duyven,oorde, Santhorft, Heemfrcde,Warmond, en Paddenpoel buy
ten Leyden, toebehoorende Heer Dwlv1111 W,sffn,ur, Burg-graafvan 
Leyden. Hertog _.,,,,,hl trok met heirkracht de Merwe op, en quain 
da~hs na S.,, PUlireo p_,,11, ; dm.30. van Somtr"maant 1393-. te 
Gorinchem, dauhem Héer On',.. t;,4,Jc!t tteflijk0ondingh: 's ander
daags trok by m.Woekom, ea-van daar YOór-'thay, Akena, dat hy om
fette. Hertogh Willem, Graaf van Ooftervant, was doet' 'sHertogen
boff", ma:ir 't huys was wel voorfien. Geduyrende dit belegh quain 
Hertogh ran l'lln Beyerm , Biffchop van Luyk, met fijnen Raad, en de 
Raden 'sLands van Henegouw, en maàkt verdragh tuffen fijn Vader en 
Broeder met d'ander Heeren.; 't buys wort opgegeven, de Heeren 
t' •sHertogcnbolf' by den Graafgcleyt, op &fnt ~argrltten-tiagh , den 
1 3. van Hoy-maant. Hertogh Aellmcht dedet huys -vernielen, b ha! ven 
de tweegroote toornen: maar Hertog Willem v"" Beyeren, maakt fijns 
Vaders gramfchap plaan:, en reyfl: in Vrankrijk, by Koning Karel de 6. 
hier m_ê was defen oorlogh gedaan. 

Op Alre-~eyligen-avont heeft Jonkkor J"'111an Ark,_el, van Je Re
geerders van Geertruydenberg, Tol-vrydom voor Gorinchem verwor
ven , als volgt : 

Schepenen, en clegemec,n ~ers tot St.Gic:muycfent,e,~ om de ::: kemp 
fooderlinçe vrimfchap váa Jonkttr 1•""" ,,,_.·..d,l(_,l, Hagefteyn , Pier- HaS:,.cftb. , 
poet, en s Landnan Mechelen:-~ qairdijns Vaders d'Hcer foL 11• 

ftD Adrels, en fijn onderfaten,"t r.y in de landen van Arkel, H'Sefteyn, 
als elders, ~rsen huys-luyden, ten eeuwigen dagen van alle Caffy-
~ ._<lie fy van haresSttdt&-wegen, van ouds genomen hebben, dat • f:'at· 
liaar Stadt toebehoort, <loot heur Yrybeyt nn den ~rg•, 't 2y wagens, ge n. 

r:erden, beeflen, en andere goeden, beYeffight met haar Stadts Zegel, 
tjaar 1393.opAlre-heyligen-avont, denleften van Wijn-maant. · 

Schepenen van Gorinchem, 'Dir/c.Je .Mo11i,l, Ät1rM N mde lt1n[t..• 1394· 

~gw"atl,, Htrir, HfflrilPo~er. Dwlc t.Millink. · · -
Vcmouwen-fteeg, wort hier genoemt in d' Arktl-firaat, nu de Ro,

molen-itergn. 

lllltri/c., H~ m1Vianen, unden Gore , en vander Ameyde , ver
kc,opt fo"- flit Arl(,tl, Hèet'töt Hagdl-eyn, Picrpont, en 's Lands van 
Mechelen,•~ic'ht van-Kort-Ból8f,C,(gelegen ttdfen Vianen en Leks.
mot\t) mog&.eiis:leegh, 1net.Tijns en Tienden, foo by 't leen houd, van 

- R 3 Hol-
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134 · Befchr-ijving' dcrStatl' Gorinchc11L 
Holland , op donderdagh , na oo(er Vrouwen-dagh, in Lente-maant, 
's jaars 1 }94· · · , · , . 

' D'opdracht voor.Hertogh ~,lbrtebl, van Kort-Bolgrye, wort by 
Heer H,nrift...flo Yu,11111, aen Jol,.,.,,.,, Ar~lgeàaen., .ten overftaen 
van de Raden, de Hecrcn van Gaalbeek, .Egmom, Se,enbergen, en 
Heer DIUliltvimdtr~m,Wa.,dea19.van lurfll-mamt 1394. · 

Heer H,nrift...flo YU1U11, bekent .van Yolpntfle'/0111,, van wegen/.
• """ Jt,ltl, Heer van Hageftey.n, &c. betaelt te. zijn, over. den koop 
van den Gerichte van.Z ypcl:Y.4ld~:~hèn lecgh, mette gifie van de 
Kerk tot·Zydel~,cld,yan.de.Gc=rjchtep uo L.qhren-kort-Bolvry,en 
van den G-ericlite v~ Outen.,h~h.él\.leegh'.; llltt'Tijns en-Tienden, 
uytgefondcrt 2200- WraQbijbc;fchilden,diele ,t111 ·Arf<!l hem ge,.en
fat, op Vr011wen Lichtmis, 0"?er een jaar, Gcdaen opS.1111J.noln,,w-
1Uf.h, I 394. den 2+ van Oogft• 

.. ' .. : . 
Hertogh Wi/lt,n "';.{f;t'"", Gr«f.nn Ooftervmt, bev_ellight 

in dit jaeu3 94. 't Vo · . node Stapd, by fijn Vádcr 'cvoorledcn 
jaer gegt.ven. · . . è . · · , · 

Gedrukt Wih 11•117J'l"'"• van Hencgouw, en Holland, Graef van O9llerttr:~:-nnd, iua~kt y~ kmlijk;_dat:fu~en-fdae)'dinp.-ais fijn V~der H~h 
. . A1/h,cb., gew,Jll h~ tuffen•GJn 9«MJ~,en b.orpeo van HollancL. ,ait 

He.er van:Arkel a,et Gorinchem, ter c:ienre, en (,jn St.adt Dordreçbt;acn 
cfrander zyde by hemhevefüght-wof!, belCllOi h"o daer in te helpen, .al~ 
les ·atsin fijns Vaders brief.belooft vprders.de Steden en Dorpe1uoe>ri
noewt, en byfoqder -~joen N,J_ve,den li~~ yan Arkel,en GjnS.tacltOo- . 
riache1a. all~ Hanweften en Sriev,eil" .die fy van fijnen Va4~ h•"n,. 
zeden hy Ruw11er:t, ep fdfLaods-,heer gew~fi: is, in geen fiukken .te· 
verminderen. en bevc:fiiget die met Jefen Brief. Gegeven in dc:n H.ieg 
Dijnfdagh naS.tnt naor, in Wijn-maent 1394. 

· H~e dit. gefchict is fo dèn Haegh, mackt my twij$dachcigh, want n_~ 
mijn n1ef:l,Üngh istt~rtogh w;a;,,, 4oe in d~n Haegb niet g~w"fi:,door 
dien hiervoor 1393. Altena vanHer:togh A1/bmh1 gewonnen zijnde, 
gezeyd wort dat tiertogh Wil/,,. reyfde na Vrankrijk by Kooingh K•
rrl de 6._en in'cnavolgeradc;jaer IJ9i'· ecrft wederom 'luam ,of 't moet 
by fijn Raden in Gj11 afwe{cQ,op Gjn~n ~em-gc;qaen zijn, ~' dikwils gc
fchiet. Daer wort ook noc;h by.gevonden, een RaD3~-;.of8t goet
dunkken van Hee~ Witll• '"' 'IJ']trlll, n~pceclç.deo SM,pel en ve~lda-

. . ~mg~ 
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endë Land~:Vän ArkeJ.: 7•• 13; 
_ringh by die van Dordrecht daar op" De Raming is om ruil wille voor-
gdlelt: .. 

Dat :d clie van bó•eit kq~g., «te Mcrwe.of~k uyt~ ..en Stapel-goed 
in hebben, die fullen daar verftapden , fonder tegenftant , ten waar ye
mand , Bier, Op, en Koom, neder brochre, en eJk fa1 ook fijn Koom 
van den veld mogen voeren , dat op fijn Akker in HoUand gewafièn i~ 
onverftapelt, daar't hem genocghd. - _· 

Wie d.'Ytfclin-cii,uyi ~lcn eQye~by· Dort r:üec e,n voetc:.n,fulled niet 
Yedbpclm. ; ''..; ... · · . _· : . . . · _ 

Men fal geen ZOQJ,uyt·'t land voeten, noèh nergent fiijten.dan bin
nende palen vaa Holland, ten waar Ooll:wa.ard ter Zee, dit fou duyren
5. jaar en daar't eyn4en.y.de.r. in fijn geheel. . _ · 
.D.e :Stcdeo :van Aoll~ eo iZ~and, follcn de. Stade Dordrecht by 

brieven_belpoven dat Dl«lll lJyti.~olland .g~oo;h,odc; WiP-1 noch Ko,orn 
halëa.ooch kO()pen fal;in't Sticht vaa Ur.rech~, noch g.ceo. Wij11 •i.n Hol
land a{ZeelancUlijteo,die uytt-t Sticht--Ofdoordcfluyf' van Gilden burg 
komt den tijd voorf~- op bQece, daar toe te fieilen. . _ 

De verklariogbivan.4eStadt Dordrcc.ht b~~ropwa~:. . 
.•., pi,.\ wie hy~dj~~Jd9rwe ~fLekopwäa.rd_willef!dc~ Qfef-kOJ'rlett
dc. ~Scapçl~®-1 ~gg~4."1.beeft. 't fe_lvç te_Dqrt verfiapelen .faJ, 
fondertegen-weir, ~houdtlij~dieuyt eenige Steden van Nooid-Hol.-. 
land, ofZeeland, Bier opvoerde vmby Don met halver laft,ofdaar bo
ven, en daar mê opwaárd vi~_t, buyten. 'tger~cht vap den 0-rer:-Jlag der 
Stadt Dordrecht,- en weder Koorn.nedetpt,9Glu., cJie {~ ~t.tot/jjQ,~l-
tledc mogen brengen, en daar flijten.. ~ · 

-Elk,ingdctea ,~NQ<>r.-Holl.md, of;Zeeland~die eenigh ~oom op 
tijnen Akker in Zûyd.~Holland is ~ewaffen ,A die fal 't Koor11 van 't vclcl 
anogetWoeten opyeffla.pelt, tot fijn ma.alfie, of ter naafl:er markt, daar 
't huP geli.eh., · · . , . : . . . . _ • 

Wie d~YffcJ.in ~fuyt wil , ~ v~rby Dort niet en táart, . is' t St3pel
recht nie&-verplid\t,, bc;houdelijk-, Dat niemand cenigh Z9.ui uyt Hol.
land en voere,.&Yifd op._dat.van Dort-niet en qpaam , ten waar .dat yer 
mand ftjn Zout Oofiwaard over die zoute Zëe voerde. 

Dat de gemeen Steden Viln Holland, en Zeeland, die van Dort brie
ven geven füU~~, c;l.;tt 11~en Jlyt HoJland en Zeeland geçn Wijn J. JCoorn, 
Wted, J3ier,nochge~n-goeddatmen totdenStapelbclwon~ fal halen 
in°t Sticht yan Utrecht: noch geen food;migc;n~~diqHol~d-ofZee,
land fat fiiJt~i,~dat uyt 't Sticht, of9oor de il~yr van Gildcnburgkç,mt, 

ten 
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136 Befchrijvitig' der Stad' Gorin'chenL 
ten waar• te Dordrecht gehwt, op folke bocrtoD ab de Graafvan Hol
land, dur op fetten fal. 

,\ 
l 19S• Sc&q,enen,H,,.,;(q,,,. ofi. ~-,_.,BI~, la Wt1111nfi.. 

"R.,6-"' Gijl,ntfc.. 
Met 1t beginnnditjaar 139f.isgegemuoncn Brief van de Kraan 

biancn Gorinchem, houdeade ia't ion. 

Aart mnp o,,., Heer Yan Arkel, R.echtcr, Burger~t•.,en Schepenen van 
~b. Gorinchem, maken kenlijk, Dat fy met H,IJrilPo/c..w, overdraRcn zijn 
rot.a6. ac •an de 1'roon-Ocde, en Kraan, foo die nu bctinamertî1 : in dcîer YOC
#'1. gen: De Heer, Stadt, en '1',ft...w, folleo elk een dorde .el houdeo,ma-

lc:en, gemeyn ,erlwyren,en etk•t 1ijngmicteo, 7•,3.dcel fal foo wel 
u~andwordenalsd~andere: wil<kiP~dcfeHcitlbdt bccimme
rm, daarde Kraan op flut, foo Cal by eenen d~laten recht deur 
de Hofiladt, ~ de Kraan 10.voet breed, die by honn magb betitn. 
meren, doch foo hongh datter geen ,erhi11deringb zy, aldcrbande goed 
deur te dragen,of arDCJden. Hnri,l~w fal de Kraan, den dcurgangh . 
en de Hofffadt mo~cn W.gcn, wannèer hy wil, ab de Heer,dc Stadt of 
den buurman, die ruet gebruykten. De Heer noch de Scadt fullen gcc
nen Thijas geven, dieopde Hofiladt ~, bckrubtigbtnaet de Heer, 
en Staclta-zegd I l9f. op N"acuw-jaan-clagh. 

, 

Veenhica dagen daar naÎI oocheenen Brief nncleKraan (OfCI' cle 
Ham1ftaat•er) aldusgemaakt. . · · · 

~ •HCff no Artd, Richter, Burgermeefters, et1 Schepenen nn 
,. Gorinchem, doen kcnlijk, Dat fy met wil1-, Yril(,., den uyterftcn

F. van do Xraan, die lbatter ViO,rugg•-~ , op lt!IIIJ 1'ri,f" Erve, 
lil de Haven gcOagen hebben, en kennen dattet fijn Erf is. Dies nugla 
hy op den paal ofdaaraan timmeren als hy wil , foo gewoonte is op de 
Havcnterimmcren, nndieaande zyde der Havcnwooncn, dur de 
Hofiladt Jeyd: bezegelt op Pomiaans-dagh, den 14,. ,an Louw-maant 
139f· . 

Hieruyt kan ikanders niet merken,ofde X:run-ftraat, alfuu noch op 
die plaatràan de Wdl-zyde no dè Huco, en •twoort, over deHaven, 
is de tirnmeringli over 't water. 

'T beloop des wcrelds is, ODff~, baart ,re, en ,re, wc'er oovreed. 
· · 'teen 
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. . . • : .ende Lande van Arkel. . . .1 j,, 
'teen~ oorfaak tot onvr2 , 't ander we'crtot vr2. Voor is verhaalt 
dat uyt den doodfia_gh van Joffrou t.A/ij, ,.,, Po,ig,eft, en Wi/Je,,, K,1[11, 

•t jaar I J92. is ontftaan den twiil tulfeo Hertog 1Áelbr1eh1 """ BIJeren, 
en Hcrtogh Wüln,""•BIJ"'", Graafvan Ooficrvant fijn Soon : hier 
valt_nu wat voor" daar den ncdc tuffen hun bcydcn we' e.r uyt•gcfpro• 
tcn1s. 

Hcrt~h Wüln, ,_,. B9111•, Graaf van Ooftervant, op Dertien- Gouthoev, 

dagbdefes jaa_rs 1395. fittendeaande Tafel des Koninghs nn Vrank- eal--tO'• 

rijk K""1l de 6. met veel andere Prin5en, Heeren,en Edelen. Siet daar 
komides lt.oninghs Hcrault, en fnced het Tafel-laken, voor Hcrtogh 
Wilk. lcggcaa.aaniukken, feggende, 't betaamt niet dat eenig Prins 
ofHeer, faJ fitten aaa des Konings Tafel, die Schild noch Wapen heeft. 
Hertogh Wiln,, anders groot-moedigb genoegb, wiert befchaamt en 
Terfiageo, fegg~_de, hy ha~ Schil~ en Wapen: Neen zcyd een ander 
oud.Hcrault , MiJn Heer, ghebt ruct, want u Oiid-oom GraafW;JJ,,,, 
,,.. H,u.ul, is niet alleen ierflagen·van de V riefcn, maar hy leJd daar 
noch ongewroken begraven in fijn vyanden Land. Dit treft Hertogh 
WiJ!o,, by fwijgt, en duykt van fchaamt: hy mettervaart uyt Vrank-
rijk in Henegouw, en noch vreefende fijns Vaders oog'blikken, fchrijft 
aan hem fijn geleden fchaa~~ verf oekende, ja biddende fi~ V,ader oot
moedelijk, by wiUe doch fooda~igen fchand-vlek van fijn gefiachr uyt-
witfen. Henogh eA,&m wien ontroert, feggende, fuiken lafrer fal 
voortaan mijn Ki~der niet meer verweten werden , . ik wil wraak doen 
over fijn dood,fpaar my Godr, 'tnaaftkomende jaar. Van dier uur af, 
wiert hy gencgender, en den pays tuffen fijn Soon, en d'ander Meeren, 
korts daar na gemaakt :zijnde,·quam Hertogh Wil/n, by fijn Vader, en 
~en heerlijk ontfangen. · 

Philip,'"'" W •JfeUiW, Burg-graafnn Leyden, ~irlva W11J{,t1~, 
Diri(_"...Jn- Lel, Philip, ,,.,. P111A11,,,, en f"" """ H1m1jleáe, alle y1Jf 
fchuldigh a~nde dood van ]offrou Alijt "" Po,lgeeft, en Wille• K•fer, 
met beur Kn«hten, belQ.O.ven niet te d<>CO tegen Henogb .A'ellmcht 
era "/JIJ""', en fijn Kinderen. 01111, Heer van Arkel , l"" v1111 .Ari(.el, 
Heer van Hagcfi:eyn, &:c. fijnen Soon , s-.,ûr, Heer van Gaafbeek, 
Putte, en Strien, en noch wel 4. of2 5. Hecren.Gelooven ook geen vee 
te dragen op K11,s-K,(er, ofCt..1""" Sfltetm, ook nemmermeer. wraak 
te doen over de dood van Ewru w. &js-,ml. Gegeven te Schiedam, 
~aJm-fondaglt Iffl· 

\";1.J' 
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·, 38 Bcfchrijving' der Stad' _Gorinc~cM.J · 
?,h1111,a Ar/c!l, Heer tot ~efleyn, P1erpont, en slands van Me~ 

chelen, geeft te leen, la,,.,. Wij1,fil fijnen Kamerlingh, acht mergen 
op Hagell:cyn, in•t neëferflc, onder den Wecrd, seh(eten op de Mijl, te 
Verhergewaarden, met vier pont goet gelts, voor Leen-mannen, Ou• 
, •• G1llinchm,, en Woww K,n«1W11 B,"1""'-k" SondaagbsnaP,ctn"r 
banden, in Oogft-maant 139S• 

V Y F D E · B O E K. 
Schepenen van Gorinchem, ~'!." t1a"'1 H,,.., G,vm J•l,fr.. 

Gijfom at ~•l• Dirl&bo111, Plm1 .,,.. Be,fd, J• Sp'"" G,mdfr... 
Des anderen daaghs na onfe Lieve Vrouw in Lente-maant, lijnde 

Paas-avond, fijerffecr GodvruchteJijk de Groot-mogende Heer Ott•,oArl:.!l, in de 41. jaren fijns heetfings, veeJ treffeHjke daden gedaan. 
✓ en machtige faken, tot voordeel fijns Lands, en Stadt Gorinchem, uyt

gericht hebbende, en \l"Ïerd met grooter ecren begraven , in de Hooft-
lcerk der Stadt Gorinchem, ïn•t Lief-vrouwen Choor_. in fijn Voor-ou
ders Gnft, onder de Tombe van Arkel. Hem YoJghde in lijn Heerlijk:.. 

"Trcroricr. heyden, 1oha, fijnen eenigcn Soon, alfnu Stadthouder,en • Schat-bc-
waarder van Holland, Zeeland, en Vricfiand. · - · 

S,Jlimde ""'"'is •I 1"" tlit eArl:.5/1 Httrfoh,,fPI 
Btr.il .,,J!OOtl JMMbt, "'""' ., IJM i1 ,,.""bJ :. 
Dit il a,11 leftt• H1,r, tÜI ,,,.p r,.içh eArk.!IbllJl,IILI, 
Ü IIJI 0111 HoU..ds wflb,,,J ,,. \'1ttltn %.ll]gltlJ : 
H,e l,Hf.,, ;,.1.1bJt, ho, ,,,,,,,Jn""" M• .,-,. 
V'opfltJgm•gh V411 lagtaotgh httt1Jgtt1 u/. 
HJ, dit[H mAcht-gh "9.u, ""'bown tÛ VtwgtUIIM, 
Du qlllil, G,/Jw/Multottrffe•Jf' "'"ft,uw: 
Sti-h#WTf,J,,, "'" vo H11101.6 A1/necht1 u11tl, 
Du ,.tt. ,,, .llr/c!ls "' ,,., ,,,,,,"-1/c!. OIIM1 ·,t.A""• 
Jolim de 16. de i 3. ofde 17. en lcllc Hee1:J 

· , van Arkel,,·IJA •t overlijden van den Grooten Ott, , volghde in lijn HC"er
JijkyC"n fijnen eenigen Soon J•ha , Heer van Hagefteyn , 
Pierlepont , een Stedeken in Vcrmandoys in Vrankrijk., en 
's Lands van Mechelen, getrouwt (fOB~Jefeyd is) met 

l,J,"""", oudftc Dochter vao Hertog Wi/lm MIS ':fti/il(_, en Gelre, daar 
.. . h7 
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ende Landevan Arkel. 1 39 
liy aan-wan eenen Soon Jonkker Wi//n, 'l1111uAr/c!l, en een Dochter 
JK,,ri•. die trouwde namaals Heer /1111 '"" Eg,.•"- Oefen Heer / a, 
w,, Ar/t.!l, was opgeblafen boovccrdigh en_ o~enadig, verr' vervremç 
no fijn Vaders deughden. Soo haaffdeffdf, uytvaart gehouden was, 

_Vrouw E.liul,nh, des Graven T"'-1 Dochter van Baar , Wedue van 
Heer Ott,, van de Kerk na de Keyzerlijke Burgt van Arkel gcleyd wer
dende: wat doet defen harden quaJl: hy doet de poorten van de mach
tige Burgt fiuyten, en lijn Moeder in de hooghfte bedroeftheyd, over 't · 
verlies van haren Man, moft noch defen finaad van haren eenigen foon 
lijden, en weder na de Stadt Gorinchem keeren, een groote onbeleeft
beyd, niet om te verfchoonen. Maar dit was noch 't minlle , dagdijks 
moft fy veel overlaft en klcyn-achtingh van hem lijden, 't welk by haar , 
Edel gem~ onverdraaghlijk , neemt fy haren fiagh waar: hy op een 
tijd van huys gereyft, is fyheyanelijk, en baafl:elijk, ook v:m noods
wegen, met eenige Edelen, haar vrienden, getrokken van Gorinchem, 
tot haar Vaderland Lotrijk , en Baar. Hoor wat defen boos-aardigen 
D1enfch, harenSoon Heer7.,, ,.,, ~rk.!l meer doet: hy laat 't Kaileel 
van Pierlcpont in Verman~s, vangelijken voor harenneufe fiuyten: 
fy des qualijk tevreden, g qochtam geen moed verlooren, 'verkleed 
láaar als een Melaatze Vrouw, doetcenige gewapende Mannen verbor
gen leggen ontrent "t KatleeJ, komt alfoo onbekent op de Brugg' van "t 
Slot, doet een teeke~, ~•ande! fpringen op, over-ylen de Schild-wacht, 
en lqceg alfoo manhJk t Slot Piedepont, de twee ander Steden met de 
Dorpen kreegh fy ook door gonft van d'inwoonders , en behieldze haar 
leven laogh, baar fierven komt hier na op 't jaar 1410. 

Heer la""" .Ar/c!I. koopt vin Hertogh .A,IJ,recht ,,,,. 'B11rr1• ver
f,heyden goed_eren in Zuyd-Beverland, volgens Jen ûn dcfc.s Briefs. 

tA1lbr1&hl •&,. Geeft te kennen , Dat hy voor hem, en fijn Erfge
namen verkocht heeft, lijnen lieven Neve Heer J,h•n '114# .Ark.!l. Alle . 
Ambachten, en gevolge, Hof-fleden, Vronen, Voor-hoven , Meulen, 
Meulen-fiaJ, Vogelryen, Viffcryen, buyten en binnen, die Heer G\~e, 
Grave van Bloys, van hem houd, gelegen (in Zeeland) in de Dorpen
•an Zurd-Be-verland , als in den Broek , Steen-vliet, Hinkel-voort, en 
onderdingentoteenrecht Zeelands-leen. Als Grave G11111 ,.,, Blop 
fierft, fal Heer y.,, '"" .Arft.!ldie aanvecrdeo, offijn Erven: Doch ver~ 
draaghd tÁr/c!l met Bt.,, •, goed by fijn leven aan te Yeerden. Hy be
hoeftgeen anderen verly-briëf dan defen. Gebied lijn Rent-meefter 
Be-wetlcr-S,bcld in Zeeland, dat hy na dooJe, of quijt-f,htldingh van 

. . s Z, Blo]I, . 
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140 · Befchdjving• der Stad' Gorin~hc~ 
BloJs, die voorfz. goeden op tArlc!lte Boek fctte, fonder naarderlafhc . 
verwachren·, bekehd van den koop voldaan te zijn, en tot meerder zc
kerheyd heeft neftèns hem gezegelt, Heer W•lhm ,.,. Bryeru,, Graaf 
van Oofterv~t fijn Soon. Gegeven in deri Haag op den 24- v~11 Lent~ 
maant 1396. · 

Die van Oofterwijk en Kedichem, koopen eenen Nieuwen Wegh. 

Aan lcemp Giifbrecht Je Kak.:,, en 'R.!ftgerfl•ntlrr H..,,, Schepenen in Gorinchem,
lar Dijl<b. verklaren dat voor hun quam Gielit Dirkfz.. qr111m-foon, en droegh op 
mier 111

• Wil/em 'R.e,bbrech!fr.. en '.Dirk..V4n t.JIIegen, 1-ieemraads van Ooflerwijk 
en Kedichem, tor gemeyn-lands behoefvier Mergen Lands gelegen op 
Kedichem, tulfen Floris Ko#deh,mers Erve aan d'een, enS1111on f#ol,f,. 
met der Papelijker proven, en C/1141 Me}'1trts Kinderen E.rve aan d'an- · 
der zyde. Gegeven op den i4. van Gras-maant 1396. . 

. Defen wegh loopt • • • • • • . • • • • • • • •, . . . . . . . 
· Hertogh tAe/1,re,ht """ 'Bqmn, Graaf van Holland, fijnen Soon 
GraaJWi//em ,,.,, Ooftm11nd, en d'anderc Heercn in genade opgeno

• Gouih. men hebbende, • vergadert uyt :ille fijn Landen , voort uyt V rankrijk 
p:ig.,.o,; én Engeland een groot heyr van Prinçen, Hertogen , Graven , .tSaro"-
410· nen, Ridderen, Heeren en gemeen Soldaten. Sijn Overfte waren Her-

togh Willet11, Graafvan Ooftervand, Hertogh /,,,,, Biffchop van Luyk, 
Herrogh tAelbrech,, Heer van Nibingen, des voorfeyden Hertog tAel
brechts drie Sonen, van de Franzen waren Overfte, de Graven van Sim
pel, van Namen, Heer K4rtl Admiraal van Vrankrijk, van d'Engelzc 
de Graafvan Schallien, van de Hoogduytze de Graafvan Solms en an
dere uyt fijn eygen Landen, den Graáfvan Boloys, Heeren /.,,""".Ar
ie!!, 1"" 1111,; Breáeroeáe, 'Pltüips Burgh-graafvan Leyden , en Heer van 
Walfenaar, d'Heeren van Afperen, Akkoy, Sevenbergen, Drongelen, 
Heukcle1n, Leyenburgh, Waardenburgh en andere. In den Haagh en 
andere Sreden en Dorpen, oeffenden hun de Heercn en Ridderen met 
Steken en Tomoycn. Sondaaghs na ons' L. Vrouwen Hemel-vaard
dagh in Oogfr-maant , quam Herto~h Aellmch, met fijn macht 't Enk
huyzen, om van daarover te varenm Oofr-Vridland, vindende daar 
gereed 3000. groote en 400. kleyne Schepen, Hertogh .A,/brechl had 
~el ic. lxx~. duyfe!1t gewapende mannen, hy fchecpt, en land fijn volk 
10 O~ft-Vnefiand 10 de Kuynre. Op dcfe cqcht wiert Heer l• ,,,,, A,-

- . "-Il 
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: . ende Lande-. van Arkel_. . ~ · , 1 141 
ldRidder gdlagen van Hertog .Aelbr1&ht,neffens F/Qri1 ""n All""4á,, 
Gma""" W11trd. en andere • .Ar/c!l had by hep1 4000- gewapende man
nen, en onder de felve van fijnen Bloede.en Wapen, 72. Ridders en 8-
JoAkerc:n. Siet hoe 'trefüjk dit A_rkelnu u.ydleekt~ en korts vervalt. 
Henogh..,;.d!.in,ht verwi~ de V ricfen,br~htzc tot anderdanigheyd, 
en doet het lichaam van fiJnen Oom Graaf WJJn, v•n He11ego1'W, Hol
land, &c. io't oude Kloofter Floren-kamp op-graven, enin Henegou\v· 
-yoeren, daar hy 't liet begraven te Valenzijn. ~ 

JohMI- de Ballaart van Arkel, Ridder , natuurlijk Snne van '/_oh,n vo 
.A;k._d, Biffchop nn Utrecht, vergaderd op fijn huys.te Ryncfteyn veel 
Brabander•, Gelderze, Luykenaars, en andere Wapen-dragers, doet 
ont~eggen Heer Henrï-k..1•n Ytt111en, en Ameyd~ : haald eenen grooten 
roof in't Land van Vianen, en.brenght die op fijn huys te Rynefteyn:. 
Vianen fend eenen fneUen Bode aan de Stadt van Utrecht, en krijgt da
delijk by na de heele Burgery tot hulp, drijvend' Heer Job"" de Baftaart 
te rugg' tot op fijn, ~ beflote~ hèm daar, ~ifi"chof. Yredml(__va B"'111(:
Ic!•1,q,,. quam uyt t Over-fhcht met al die hy kn1gen kon, mede voor 
Rynet\eyn, en ontbied Heeren Willem v•n v/1,lzy,"J,,, He,mlBurgh
graafvan Montfoord, Joh4n v,m &neJI' """ R1no#'#en , Sw,n V-411 y;.,,. 
""'• Su'flèn """ Ni,fle!Á, en Zuylèn, ~ meer Ed~len by be1n, .dwongh 
Rynelleyn·tot opgnen , mit~ ·dat al dt Borgb-.zaten in 6jn gevangenii 
gain, én 't KafteeJ tot fijn believen llaanfoude. ·Als YreJmlop 't Ka
fteel quam, vond hy daar 300. Edellieden, lacchende, feyd hy deez" 
fpot-reden, Noyt fagh ik onder een val foo veel treft'lijke muyfen ge
vangen : fy wierden na Utrecht gefonden, onder anderen waren daar 
Hèer 1cJ,a """ vfrlc.!I; Heer van Ryncfteyn, Gijfi,r1eh1 ,1111.Bro.fthorff, 
des Heeren Soon van Batenburgh, en q°"""1t1.11"" E/Jerm: groote los
gelden en bcloofte van nemmer tegen 't Sticht, noch den Bitfchop te 
Jiarde-bollen, maakte hun vry , maar •c Slot Rynefteyn mofi: hol over 
bol tuymelen. . 
· Schepenen, '1\_obbrecl,t Gij/1,ertfz., I,n t.Mt1rceli/{t... lJrnis tk Wit- 11'7· 
Y,O#l,r{t., Flms Hol, Dirk_ Rqniwfi_. Hewril ge,11-wunfi_. vfmul 
Yos. . · · · 

.Heyligh~eefi:-meefi:ers, Dirlae Monil, Dir/c.. .$t1rt1lif{t.. XcikcnlJ. 
Hertogl1.tA',lbrecht bad een Treforier van Holland gehad , genaamt 

Heer B,#Jfle• .,.,, HeerdeYvij11Je11, Ridder uyt Gelderland: van defen 
begeert hy Rekeningh, en doet hem befetten binnen Aemtleldam, 
llrt1Jfln, obtglipt, en trekt op 't huys te Loevefteyn by Gorinchem, 
welk Slot hy eenige jaren door 's HCl'.toghs bev~ onder fijn gebied ge~ 
. · S3 had 
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14i Bcfchrijving' der.Stad' Gorinche111J 
had hadd'. Henogh &A,lbr,J,, fond daar fijnen Soon Hertogh Wüu.,' 
deed het beleggen, Donderdaaghs na half-vallen, en won bec na veel 

, fiormensop den goeden vrydai;h 's nachts. 
1;,1. Schepenen, Gmtlt.Mt1tlnfffr.. g;fbmûKJr..., H,...a__.,,,.x~ 

ren, vlmul 11• G,rul, /1111 Cof111/r... glri4 Bm,Jfz.. w•.,,. .Acht,r-;
/kot, . . 

De Vriefcn bitter in haar opwilligcn, breken dert Vrede met Henog 
~,lbr,cht, in't jaar 1396. gemaakt, verjagen de Hollanders uyt Stave
ren en andere plaatfen, Henogh .A,lhrt quam weder met veel volk te 
Hoorn en Enkhuyzen,en fond fijn Soon den Graafvan Ooftervand met 
Heeren ?oh,m """ .Ar~1I, '/oha va Bmlnoeû, eA.,,,.,.,, E.f'!IIM en 
Yzelfteyn, en veel andere, na Ooft-V riefiand, daar by de V nefen we
der in bcd~angh brocht, en foo met eeren by fijnen Vader keerd~. -

Sekeroud FranzijncnBoek, zcyd .A11rt1x,,.,, gemaaktSaterdaags 
voor Sat s,,,,,. en l#tUs-dAgh. in dit jaar 1398. verhaaltdeoudftelm

. komften ende Akzijfen defer Stadt Gorinchem, br tijden der Heeren 
van Arkel, en voort foolanghde·s· Treforiersgcdient hebben, zijnde 
tot 't jaar I pcS. 

Den Wijo-abijns (d'Hecr de helft) de Keulze Aem, Rijnr 30 ftuy
\'ers, d'andcren de helft min, van al d 'aangetogen, de Heer d'hclft. 

Den Homborger Akzijns, van de ton 10. Huyvcrs, van de Smal-va
ten over.;zee's Bier z. iluyvers s._penniQg. 

Den Bakker-ala1js , van elke fak een halve ftuyver, die 't meel bak· 
ken ofverkoopcn. 
. Den Koorn-akzijns, felf gcteuld, niet dat men verkoopt 10. pe~ 
gen, vremde 2c. penningen. 

D'Ooft-maatde ton een duyt,Mofter-en Raap-zaat, 'thoed 1.ftuy-
ver. -

Dee Vis-akzijns, den verkooper den 60. penning. 
Den Vlees-akzijns, èlk Rund 1. ftuyver, elk Schaap een oortjen, elk 

Lam een duyt, elk Verken 1,ftuyver. · 
'T El-geld, elk heel"Laken ànderhalvc fiuyver-,buytcn merkten d'el 

ccnduyt. 
· Den Vet-akzijns de Stadt alleen, Oly, Honigb, Zeçp, elke Aam een 
fiuyver. 
, Den Haring-:akzijns •t LaftcS. fiuyvers, detoneenfiuyver, endiefe 
uyt tellen, den kooper en verk®per elk c1•helft,geftclt, SMlt P11t,r1-a.i 
den 1. van Oogft-maant 1397. 

Deo 
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· ende Lande van Arkel. 143 
Den Zoat-akzijns dk quartier zout 2-ftuyvers, de Kramers die't ilij-

ten 6, lluyvers. · , . 
Den Bier-a.kzijns te Lande, de Tappers elke con 3. ftuyvcrs s. pen. 

de huys-luyden de helft. • . 
De Bicr-ficc elk vat een oord, den haring, •t vat 3. pen. •t balf-nt 

eenduyt. · 
, . De Molen-karren •t hoed 7. oortjcns,de Mout-karr',anelk gcbrout 
· te voettn i. lluyvers. · 

· Dcfe Karren zijn fchuldigh de Graat fchoon te maken, by de (minrc) 
Brocclers Doelen en 't Merkt-veld. 

De Kraan cd•Heerhet 3.pan)elkvoedcr wijn 3.ftuyvers,d'Aem 
S. pen. een ton vlas.een fruyver. -

De Waagh , elk honden 4. pm. eenbondel Kennep een hàlve pen. 
ttn fak Wol eenfruyver. · 

»T Gemaal, d•Arkel-molen, d•oudc Kanze-molcn, deaicuw Kanzc- . 
molen, de Ros-molen : de Heer moet betalen als men een nieuwe tim. 

· merd,,, de weerde van •t hout en yfer uytcr eerden leggend~,, eq niet 
meer. 

DeKamercn op de Vis-brugg•, déjaarlijláe Tijnfcn, dcVis-frallen, 
de Vlees-frallen, denon,ilagh v~n•tB~~, van elk vat dat wechgcvoetd 
wort een fl:uyver, den grooten Bter-akz11ns van de Tappers. . ' 

· Den Burger Bier-akzijns, de ton 2,ftuyvers: die is eerftopgekomen 
door het maken van de groote Kap, en 't kleyn Kapken opden Toom 
van de Kerk, 't jaar I s16. of17. 
~ De gebrouwtcn, een heel gebrouwt 10. ftuyven, een half10. lluy-
nrs. · 

Dd'e Akzijnfcn zijn by dcfcnons-tijdzen oorlogb èenige verandert, 
cacenigc nieuwe opgekomen. 

Donderdaa_ghs na Alre-heyligen, wiert het huys in de Hairfrraat tot 
Gorincbcm't Jaar 1391, vermeld, tot een Bagijn-hof gemaakt, en op
!:J·"anWintcr-maan~hebben de Bagijnen ha,ucerftc Wettenge-

L . 
Schepenen , /a ,û Gn,7~,r """ Gttt1 , F1,;;, Spr,11/r.. ~ r{l,r,-"Wlllkr In,, 

Ejltlc,, r.,,,,,, W111ter{z.,. .&n1,h11n ~tl. Floris w,, B1,fd.. 
In dit jaar I 399- lluyven de Vriefen weder op , tegen Hertogh A,l

l,,ttht , ycrjagen de Hollanders , nemen veel plaatzen, .A,ll,r,ch1 fend 
derwaarts GraafWülm t11111 Oofl,r11•1'l, met Heer /a ,a1J'}trm fijn 
Sonen, Heer J,h,m ,.,, Arl<,I, vf11rnà ,a Eg,,u"", en Yfellleyn, 'Phi
lspl ~urgb-graat:van Leyden, Heer y~ Waifenila! , Jonkker W-1rn,n,.,, 
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·144 Befchrijving' der :stad, Gorinchem., 
"'"" Bmlm,de, Heer Floris ,a .AIJc,flMIU, Heer GmàBotl '"" H,,.,_ 
kJrl, en machtigh volk, daar onder veel Engelze, daar de Vriefen wc. 
der verwonpen wienlen, en bel~den geuouwigheyd. ~Heer Willn, 
"""1Jtprtn, Graafvan Oo{lervant, frelde Heer Flm1 ,,,,, tAJlriiMJ,, 
Ridder, t« l::fooft-nian in V rièfiand, en Heer Oeri4' "•El""u Rid. 
der, Heer van Wateringen, Burgh-vooghd totStavcren, en quam ala 
voren niet grooter ecren byfijn Vader. . 

Den haat en nijd van Heer Wi/1,,. ,,,,, 11,,_,,,,,, Graaf nn Ooller- · 
· vant, Her~ogh tÄd/,,,dA, Soorf., o, Heer loh1111 t1.,..Arld,.geWlOrteld 

al in't jaar 13 9i. begon nu al een_igc «prant~ te fchieten, en ftoód t'ee-
. nemaa! op't·uytbartlen. ·-Alfê)èlmgen befchtkte de Heer,nn Arkel na 
fijnen wil : hy verhief de K~bbeljauwfe tot grooter Ampten, dan de 
Hoekfe, als zijnde naall Aertogh A,U,,,cl,f •t ttooft daar van , ~i/1,,. 
hicld'etmetde Hoekfe. Hy bevreeftdat Arkel ,net lijn Vader, en den 
fijnen een wrbond i:egeti hem e1n frjn v.ricn<kn gema.ikt hadd'.,, neemt 
verlofvan den Hcrtogh f~n Vader, en ~fi in:Vlaanderen by Hertogb 

• ubardi. / """"" 'llort.otlljt• fijnen Neve, ·Soon; van Philips • b Stl#U, die een 
Soon was van Koningh /1111 """ Yr•nlrijl, daar hy een heel jaarbleef. 

Hertogh .Ae~ch,""" 'Bl)trffl, geeft die van Heukelem eencn Brief 
dat fy Tol-vry zijn in Holland, Z~land, en Hcufden, als volgd: , · 
.• : i > . . 

H2nmA • · A1lbr1ebt, d'è, Maaktyderkenlijk, -dat hy de Heer van Heuktlem
;::crÎct~ en lijn onderfaten, ·voor defen om mcenige trouwe dicnften , fondcr
tcrc'&J?o· lingh op d'Ooft-Vriefen, heeft gegeven vry-dom op fijn Tollen van 
•s" o. Holland, Zeeland,en van Heuf den,tot wederfegsen, en geeft ~en fulks 

nu met dcfen Brief, voorceuwelijk. Gedaan.in den Haagh den 7-. van 
Winter-maant i399. · · · 

,.- ln'tGuldenjaar 1400.warcnSchepcncn tot Gorinchem: 
Htnrik._û Bloot,, H,ffeltl•tllÛr S/11[111 Cwif:.. CIM, /1111 Seh111tt11{r... 

Dirk..,YranlcJ,(i.. Floris Hol. ltt• '"" B14#lmVHrÛ, Oo,ft11 q,,;Jf:...
Jonkker Htllrik._,,,,. den Broek.,, woonde alfdoe aan • t Merkt-veld. 

· Met 't·beginfcl van defe eeuwe, beginnen ook de rampen van 't huys 
van Arkel : 't was nu op 't hoogfle van den bcrgh, nu is •t tijd om we'« 
afte dalen, en cyndclijk in'tleeghfle van de yaleye, de hoogde t'ccnc• 
maal te verlaten. 

Hertogh WiOtm ,,,,,BIJ"'", Graafvan Ooftervant, komt weder in 
Holland, en hy als een toekomende Graaf,fijn Vader oud en afgeilooft. 
vat de Hccrfingb felfby de hand, fettende in bedieningen, die van fijn 

· . Hoek-
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· ende Lande-van Arkel.· •4t 
Hoekze ~-~heyd waren, toens barft den haattcp éfc ffeervan 

· Arkel o,cnbiarliJk uyt. 
Drie Jaren voor defen, namelijk, 't jaar I 3 97. Sondaags na S.111 l t1111 

~rte,wiert t' 'sHertogenbofch een-Om-gang gehouden, ter e~en 
c.Mncfe Moeder Gods, daar veel volk quam van verfcheyden plaat-
fen. E.enen Wnr11r11aDm-Rij11, Hoevcnaarvan Bommclre, en Tiel
re-wcerd, met meer Gelderfc:, fittende in een herberg, met znder volk 
etendeen drinkkende, be2onnen twift...woorden te Jcrijgen, en daar na 
te v«hten ~ W_,,, en andere, riepen overluyd, Gelre,Gèlre, dit buy-
ten gchoort, 7.ijn anderGelderfe binnen geloopen, om de hare te hel
pen,cn daar wiert dood-gefiagen gooff,11 v4nder Dief'm,Burger van den 
Bofch, en Dienaar van de Hertoginn• van Braband, ,,.,,,,., Dochter 
nnJohade 3. de 3I , Hertogh vanBraband, Wedue, eerft van Graaf 
Wi/um.J .,,11• Hm,g,.,,v,, en Holland, (die in Vriefland bleef) en daar na 
van Hertogh W,,ufL,Ns, of W111ulijn """ Lrlt:.e11""rg, zijnde met haar 
•~gekleed. De Burgers de Gdderfe in een huys gedrongen• Livrc1e-. 
loopen m, werpen de Gelderfe ter venfl:eren LJyt,en de ~neden-ftaande 
~depunten van de Spiefen en Swcerden, .doe armen en 
beaJeri , en deirlijk gedood, WD#ttrm dedcnfe met Vonniff' 
ontbalt~ <;.f,•s gedoodbebbende. Daar uyt is een groot oorlog 
op~tutfeoBraband en Gelderland , duyrende tot het jaar 1399. 
dat het te Ravcfteyn gepeyfi wiert, op S11111 B011iftUS-"4gh. Heer 7,.,. 
...e.A',it,/krecgh degoederen van W0111,r ,.,,. Over-Rij11, als blijkt uyt 
den zin des Bricfs: 

Wüu,,, Y•G.Jil, Hcrtogh van Gelre, en Graafvan Zutven, ver• 
koopt Heer1oh•• fl...Ar/t.!l fija Swager,en deffelfs Soon Jonkker Wil
In, """ .Arfi,l fijn Neve, alfulken Land, Renten, Erf-pacht, Tijnfen, 
Tienden, en voort alle goeden, als WO#ler """ Ó'll,r-löjn, fijn Moed, r 
en Wijfin fijn Laod van Gelre hebben, en foo daar eenigh leen-geld 
onder waar dat hy niet leveren kondc" belooft hy hen ander ert'nis! dier 
weerde te geven, gelegen in fijn Amptcn van Bommelre, en T1elre
wecrd , gegeven 't jaar 1400. •s maandaags na beloken Paaffen, den 2 5 • 
van Gras-maant, in't by-zijn van de Raden, 01to, Heer van Heukelem, 
en Otto w• 1JJl4nd, Ridders. · · 

Dir/c..'11111 S'lt/ttm was Rent-meefter van Heer 1ohAII V411 .Ark5/ • . 
Schepenen, P1et,r B9,, 1111,r,l'HtW1,Dirlc,.Schot,1,.Alftl Yos J•nfc.. 

G,fn,ij• Diri[t.. 
InT 
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In dit jaar 1401. is gemaakt den Briefvan d~oprechtingh van het Su

fter-huys alhier, dit's acn zinn': 

'P1t,r B9e, en q,fn,ijn 7'irkfz.. Schepenen in Gorinchem, verklaren 
dat voor hen qu:im, EJu F/ms Sp,on/c.!, Wedue, en drocgh op Heer 

• Dic.,a, H,rb,r lt1n[z.. Priefler • voor h:iren eeuwigen uytterllen will', tot be=~ hoefder Sufteren, om daar in te komen woonen , een huys en hoffiadt, 
du aldaar. op de Zuyd-zyde van't Kerk-hof,op den hoek van de Krijt-ftraat,tulfen 

Heer /a q,r11raij111, Priefters Erve aan d'een, en de Krijt-ftraat aan 
d'anderzy. Gegeven den 14. van Bloey-maant, 's jaars 1401. 

Opdefen naam van de Krijt-firaat, valt hier een bcdenkkingh tot al
len tiJden, heb ik van oude luydcn hooren verm.inen, dat de Krijt-firaat 
en van gelijken de Krijt-fteegh, haar namen gekregen hebben, van den 
ftrijd alhier binnen Gorinchem gefiagen, tullen Vrou / "'""" 11.m 1Jqe
"", Gravinn' van Holland ter eenre, en Jonkker Willt• '"" Ark.tl ter 
andere zijden, daarJonkkers W11/rnen '""Bmkrotdt, der Gravinnen 
Hooft-man, en WiOnn ,,,,, Ark,sl, beyde dood-bleven met veel volk, 
't welk gefchiedisin'c jaar 1417. zijnde 16. jarennadefen tijd, en heeft 
de Krijt-firaat nu den naam al gehadt, foo kan fydie toen niet eerll ge
kregen hebben: \Vat daar van zy, ftaat naarder t' onderf oeken. Nu we
der op de faak. Op onfer L. Vrouwen 1-jemcl-vaards-avondt, den 14-
van Oogft-maant, deed Elu voomoemt haren Intr~, met eenige ande
re in't Sufter-huys genaamt, na Sitnl tAgnitt. Sy hadd' te voren na haar 
mans dood gewoont op 't Bagijn-hof, onlangh te voren ook eerft be
gonnen: hier voor 'c jaar 1391. ftaat dat hettoen alwas, mogelijk ge
fticht na 'taf-branden van by naaft de heele Stadt,'tjaar 13 88. gefchiet. 
Dagelijks arbeyde fy ontrent 't be_gin defer ceuwe, door vrinden hulp_, 

• om van Heer /1111 ,.,. .Ark,slverlofiekrijgé,haarhuys en erve tendienll 
_ Codts, tot een Sufter-huys te gebruyken, die haar 't felve niet alleen 

toe-liet, maai-ook trouwelijk daarin geholpen heeft. Sy brochtvan't 
Bagijn-hofm~ M1&ht1lt, Meefier W;J/m,S,11Jf,n-dochter, eerlle Moe
der~p 't Sufier-huys, en noch een Mechttlt, 'DirlSmttlis-Jochter, die 
48. jaar na defcn in't jaar 1449. tot Arkel nok, en hidp daar alfdoe be
ginnen 't Klooller van onfe L Vrouw, in den Hage. 

Hertogh .Atlbrecht vitn BtJtrr.11, door op-ruydingh van Heer'Wi//ms 
,,.,. Be7mn, fijn Soon, begeert Rekening van Heer/.,,, vim Ark.tl, die 
meer dan 10. jaar Stadt-houder, Rcnt-1nceLleren Treforicrvan Hol
land hadd' geweell : een valze opfiellingh om Heer /,111 te verdrijven, 

. - - - .Ar-
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cO:de Landè van Arkel. · · 147 
e.Ar~tl hoogmoedigh, en al te batz, wil geen Rekeningh doen ,· verllaat 
ain fijn tegen-party, daar hy Wi/11111 '"" BIJ""' voor hield, in wien, 
hmd Henogh A11J1r1cht alles gcflcld hadd': Wil/m, foo trotz en quaat
aardigh als /a,doch rnachtiger van llaaten middclen,barll uytin woe
digc gramfcbap, fteld Ar~tl van fijn Stadthouder-Ampt, en alle vorder 
Bedieningen , ondlaat ook van Ampten al de geen die tArktl ingefet 
hadd', die bekleedende met de bitterft' van de Hoekze, lofl de belee
ningb van Stadt, Slot en Land van Heufden, fend .Ark.il fijn geld we
derom: Wat doet hy vorder, al de goederen en heerlijkyen des Heercn 
van Arkd in Holland gelegen, als Haaflrecht, VHfl , Stolwijk, en an
dere, doet hy toeflaan, brengt die aan de hooge macht fijns Lands , en 
gaande van quaad tot quader, doet Heer la uyt Hofünd bannen, tAr
/c.!l fchuymbekkendc als eenc:n verwoeden Beyr, niet gewoon zijnde ge
trotft, maar wel gevleyt te worden, raakt door def e dulle koortt noch 
in een fotter verwaantheyd , doet ontfegh brieven maken, fend die aan 

· Hertoghvl1lbrecht, die de felve in Ooft-maant ontfingh , op 't huys te 
Nieuw-brugh by Alkmaar. Is 't niet een rafende dulligheyd, een Hck.r, 
hoe wel vry al wat groot, ten krijgh t'ontfeggen. Eenen machtigen 
Hertogh in Beyeren, Oraafvan Henegouw,Hollanci,Zeeland, en Heer 
van Vriefiand, Vader van den BHfchop van Luyk, en foo n:i vermaagh. 
fchapt met de Hertogen van Bourgonjen, als Hertogh1• .,.,,, 1lo,w
l!'mi"' getrouwt met fijn Dochter t.M•!!!"• en met meer andere, f oo 
rranze als Duytze Prinçen. Hydreyghtook aiet langh, maar valt plot
felijk voor Ouwater, dan gefiuyt, treed te rugg• voor't huys Gieffen
burgh, wionet, en beroof'et. Daar naover 't w:itervoor Weft' \Ver
kcndam, die van gelijken berooft , en ten gront gefmcten, we'er over 
den Merwe-plas na Alblafferdam, verbrand daar veel Dorpen, en met
ten roof n:i Gorinchem: niet genoegh den Vader te tarten, m1ar den 
wrcvelen Soon Wülm, """ 1l1J1rt11, moet ook eenontfeg-briefhebben, 
ja den toomigen tArk.,ldoetdie loopen tot in Henegouw, in de Stade 
Kenoyt, daar aan Henogh Wi/Jm, 11•BIJtrlll , Graaf van Oofrervant · 
ep'tSlot, in't by-zijn v:in Hertogh 'Phup1 • á, S1011t1 va Brrgo111j1, ge. • tebardi. 

leven word, diefc fchamper-muylendeontfangt, den Bode met een bly . 
aanlicht, goede çier, en milde Schenking_h bejegent, ma.ar d'antwoord : 
was booveirdigli genoegh gegrijffijt op hjnen dikken-nam, ten aanfien _ 
van fijn tegenllaande fwakke rijC : Gaat, fegh uwen Heer, zeyd hy, 
hctis in u machtgeweeftonst'ontfcggen , 't falin onf' machtwefenu 
in gena t'ontfangcn ofniet: hy haafiigh op, by Henogh &A,ll,r1eht lijn 
Vader, veel volk op de been, en vcrbránd al de Dorpen in 't Land van 
:· . T i Ar-
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,·4s Bcfchrijving' der Stad' Gorinchem.; 
~liet: Heerr• met de fijne gedoken in Grienden en Ruycbtcn, tur
fen Hoornaar en Blokland, valt de Hollanders in de zyde, fommig• 
dood.flaande, en veelt~ Gorinchem gevangen brengende. , 

In dit jaar 1401. bccfrMe/il t1a E11g1 • Ridder , Murfchalk van ~ 
Sticht van Utrecht,Soen-briefgegeven op den lellen van Herffi:-maant 
;,,,,_ "'""S&hff,.,,.v,m, Heer Ä11111d '"•S,hoo,,,,.,,Yvm , Heer H111rilde 
Baftart van tArkJI , Ridders , en Dir/r..""" u,,,J,.,ib ,H1'6ril""" S1-
.,,,J,,rgm, G1ria Konott, Folpm flG q,111/c.n,, 'B1111ho#J de Kt"'P, Sa
Jr, ,.,, W11rM,J,.,(h, Bafiard, met poch 62. perfonen, van den dood
ilagh van Oi1/is W•fit•en fijn gefel, op de Nieuw-vaart , en van Gooffe11 
c,o H111t1n, en .dttr11tl .,,_,. Wij/1n, by Wittcnhorfl, volgens den Brief> 
en ook om datfy tegen ..,,{tlffl411•• HHm, gewccfdc BHfchop van Uc
recht, zijnde fijn Leèn-mannen, met H~ogll .Ael#m"""BIJ"'", in't 
jiar 1374- cot Vrecfwijk, voor'c hup Gildenburgh geweefl: bid
den. 

,,..,. Schepenen van Gorinchem • • • • • • - • • • • • • 

Op den 13. van Lente-maant defcs jaars 1401. ftorf.Hertogh Wih 
••Glllilten Gelre, Grave van Zutvcn, Broeder van Vrouw /,""""4 
huyfvrouwvan Heer /oh• ,a .Ar/csl, en in fijn plaatz' quam haren aa" 
deren Broeder RIJ"'"'· 

"T vuyr des oorloghs tuLfen W.,,,_ , ..BIJ.trm, en / 1111 """ .Ar/c!I. 
even heet blakende, reyfl: Heer lohtm in Herffi-maant, met veel gcwa• 
pent volk over de Lek, verbrand in Krimpcnder-waard verfcheyden 
Dorpen, rovende veel bedien en ander goed , nam Gjnen wegh na Go. 
rindicm. Maar die van Dort en Schoonhoven, wachten in dC'Nieuw
poort, .Ark.,l komt met krijghs-ordc hun tegen , de Land-luyden aan•c 
loopen, d'Arkelfe aan't fiaan, in'r beginfcl fnevelden 21. vyandeQ, en 
fy knevelden als gevangenen Heer qnûl '"" Luf,,U, Ridder, W#lllr 
SJ',,onfr.•.AdriM,, Wi1t1nfr.. q11ûl Kr,oW,,.,, Hi,go B11~f•jMr, Poor
ters van Dort, en 'JJ.,,,,..,J, en,.,,7(s/,m,btfi.. Poorters van Schoon
hoven, met 7· Land-luyden van Lekkerkerk, en S. van Streveland, en 
brochtenfe te Gorinchem. Acht dagen daar na quamen die van Rot• 
terdam en Schiedam, verfpreyden haar als Sprinkhanen in 'c Land van 
Arkel, al vernielende dat lien voor quam, Oepende na Holland ecnea 
uyttcrmaten grootcn roof. . 

In dit jaar J 402. maakte H~ lol,;,,, wttt;tlrful, 'c Bigijn-hof bio,. 
nen Gonnchemtot een Parocbi; opS.t ·UIQIIJ•-. den 13. van W-111• 
ter-maant. 
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. endé tande van Arkel. 149 
ff~,a '&Jwe•, Graafna Ooftervant, d'oppl>lafen hooveir

cligheyd van Heer /1111 'fllllfArt,t willende kaft,en-,- IIMtt min {wellende 
11an hoovaard.y, als den andenn verf aamt, die. v~n.f-Jaarlcm mmeKer
me,~ Leyden.mette Rijn-lanàer.s ,- eg die van.Aemficldammctte Wa
ter-en Goy-landers,- fend die in't Land van Arkol mette v.olle laft, om 
alles van een te r-ukkeu, komen voor Hagefteyn , verbranden de voor
fJ:adt met een molen, en na 9'C1'fcheyden ll:armen op de ftadt , trekken 
metgrooten roof door 't Land van Vianen_, en raken onbefchadight in 
HolJmd. De Heer van Arkelziende fijn heel land foo deirlijk vernielt" 
beeft inweadigc ftrijd: HD wee-moed en fpijt ,:dit kookt ondereen, de 
wraakwerlleit boven, Nieupoortdoe ccnStadt moft'ctontgeldep, die
wort vechtenderhand çewonncn, en tot in de grond verbrand , bren-
gende den roofre Gonnchcm. . 

Schepenen, Fuwis w,, Beef", IMOb 'R.e,,lof[z.. 
Dit jaar 1403. was den oorlogh beet tuffen Holland en Arkel, want 

Hcrtogh A,11,recht """ 1ltJ,r111, Graafvan Holland,nu in fijnen haogco 
ouderdom, ten uytcrften tegen Heer /1111 verbittert, hem roet en gal, 
· niet als met handen vol van fijnen Soon Wi/Jm, ingeblafcn , maar ge
noeghfaam 'c heel lichaam vol gcftampt, ziende nu 't Land van Arkel 
aytgeplondcrt , bdluyt met fijnen Soon de hooft-ftadt Gorinchem te ' 
bcle~gen, en Heer In met Jonkker Wü/1,,, ,.,. tAr/c!I, uyt den Lande 
te drijven: Hcaewicrs, Hollanders, Zeeuwen,Vriefcn, fijn cygen land-
Caren waren hem niet genoeg&, by ~hook Engclfe,en van ander ta• ~ 
Jen in grootc menighte , boven dat trokken hem noch tot hul~ Yr,J,.. 
ri/tfMIIB"""'-.m-hm,,, Biffcbop van Utrecht met 't heel Nedcr-fiicht,en 
Henogh .JIJqifv• c11.,, • boven fijn eygen fcharten , leent hy van1.-
•~Hertoginn• van Btaband, Hert«?gn Wmuüj111 Wedu, I 50. duy-
feot gOlld-guldens. Sier wat al gewoel om eenen Heer van Arkelte 
dempen. a4r/f.,l 6endc dat' et all' tegen hem opftond,krijgd ook op de 
been al Wat hy kon, mtodijn hulp veelBaanre-hceren, Ridders, 
lluytcrs en Knechten : Als den Graafvan Vemcnburgh, loha Graaf 
nn Dalem, Heer van Steenvoorde, Jonkker /.,, ,.,, Arie.el, Heer van 
Zoelen, en Avezaat, ~""', Heer van Steen voorden, fijn Neven, 
Jonkker H,,.,;~ """ Re]J., d'Hccrcn van Homocd, H enrik.,dcs Graven 
Broedu van Katzcnelleboge, Fretlrii(,_w,, B,rgm, op der Y ~cl, Ridder,
Xml-«lr..., E~,~lbett vim Oerfl,,lr..., L#&., fltlll Boetu/4'M,R1ddcr, s,,.,.,. 
7aG,11.flwlb d Heer r.m .lunft met fijn Broeders, Wille•,.,. ru..-
_,,,, Ri'1der, Ällnl4 ,az,,,._, Ridder, met fijn Broeders, ~.tul 
'""S.,,,,,_,,,,,• .Dirlc. ,-i,,,,.,., H1•r11(,..,,,• YMil, Hmrik.. ,.. 
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t;o Befchrijving• der Stad• GÖrinchcllL 
N1efle1n, een Baftard van Arlt.Jl, Airrndt.MiOinl<_, 0110111111 YNMrn, al
le Ridders, met ,11eer Ridderfchap, 's Lands van Gulik, en Gelre. Her
tog A1/br,çh1 komt met all' lijn heirkracht in't Land van Arkel,en voor 
Gorinchem op S11111 Pn,r en P.,,.,,,fs. á,gh , den 29. van Somet-maant, 
't jaa·r 1403. d'Heer van Arkel, met al de voorfchreven Edel-luyden 
daar binnen zijnde: Hertogh tAelbrecht fioegh fijn Leger, met Graaf 
W,llcm fijn Soon, aan de Noord-zy van de Stadt,op den Arkelfen Dijk, 
Hertogh AdolfflMI Cl,,f, met Jonkker W11lr1S11111 '"" BretÛrHM, vccl 
Steden van Holland, en d'.Engelfe aan d0Oofi.:zy om de Stadt, en Key
ferlijke Burght van Arkel, by den Dalemfen Dijk. Die nn Utrecht 
Noord-ooll der Stadt en Burght , in den Twy-fchild. De Henewiers, 
Zuyd-Hollanders, en noch een deel Engelfe aan de Zuyd-zy, op den 
\Vorkomfen Dijk en den Weerd.De Zeeuwen en Vriefen aan de \Veft
zy, op den Merwen-dijk• Schelluynfe heul, en elders. Men begon met 
groote ftukken te bonfen tegen't Keyzerlijk Kafteel,den grooten toorn 
word vernielt : In de Stadt veel huyfen neder-gefchoten , en quetften 
met kleyn gefchut veel burgers langhs de ftraten,en foc bten de Stadt in 
brand te fchieten: Die van binnen waren ook niet ffinks, deden groote 
fchade onder de vyanden met fchieten en werpen, van muyren en bol
werken, Die van Don, als d 'overfre Stadt van Holland, meynden een 
bele~h te begrijpen tuffen de Keyferlijke Burght van Arkel, co de Stadt 
Gonnchem , maar de Jonkker van Ranfi: maaktenfe foo voet, datter 
veel Dortenaars bleven , meer noch vcrdronkken in eenen diepen iloot 
by de Burgt,'tgros verjaagt, en veel gevangens binnen Gorinchem ge
brocht wierden. Sommige Hollandfe Edelen ftaldcn haar peetden in 
de Kerk tot Arkel, {kleyn aanfien op het huy, des l:leeren,maar wat ge-· 
bcurt'er) fy voederden haar·pcerden op H. Kruys Altaar, de tongen _ 
fwollen als menfchen armen, die, en à( d' andtr peerden in de Kerk ge
fta lt, ftorven : een ftraf van de Goddelijke wraak over de Kerk-fchen" 
ders. Daar na Jonkker H 111TÛ(_fl1111 RIJÛ, de Jonkker van Homoed, 
met ander Edelen en Soldaten, Stadts~poorten hcymelijkdocnde ope
nen , vallen f,hielijk in de Leger-plaatz van de Zeeuwen en V riefea, 
hacken en kerven tn3olijk, in welke daad Rqa. Ridder gcfiagen word: 
fykomen aan 't fterk Blokhuys der beleggers , elk een groote pot met 
kalk by fièh, werpen die tegen de vyanden, den Noorden wind voerd 
haar den kalk ·in d'?Ogeo, die fchrijncn van 't pijnlijk kalk byten, en 
't gelicht word duyficr, ~ bli_nde flagcn, maar d • Arkelfc ilagen gaan: 
feker: na langh gevecht, 't Blokhuys word a{f' en puyn, de Zeeuwen 
en Vriefen raakten meeJl al in de knip. Onder de gevangenen waren 

Heer 
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_ _ ende Lande van Arkel. · · 1t t 
Heer Floris 11,u Borulen, Heer van Voorn, Sant Martens-dijk, en Ev,r
fv,ijl, die ter dood gewond, die gaf, met een deel van lijn huyfgefin tot 
los-geld aan de Heer van Arkel 5824. E.ogclfe Nobelen , die hem'Her
togh eA1/breçht dê weder-geven, van de eerfie bede in ZeeJ.an_d t'ont
fangen van den Rent-meefEervan Be-Oofter-fcbel~ in Zeeland, op de 
Lfflden van Tollen, Poort-vliet, Scherpenilf', Weftkerk, Sant Mar
tens- dijk, en op al d'Ambachten vm Duveland , en Heemftede , vol
gens den briefvan den 6. van Lente-maant 1403. die Arra Km,p zeyd 
geficn te hebben, doch moet in den dagh van den briefmilfen, alfoo die 
vroeger fou wefen ah de gevangcnHf' : yoort wierden gevang~n Floris
'Il"" Ab11I, C/Ms Knvml,,,,, 7lmm{wlllll, Heer nn Lodijk, Ridders, 
BoNdewij• en Floris""" B01ulm, Ridders, Heer Willem""" &-,111, Phi
lips '114" E11m11ge11, /1111 die Bafi:aard van Borzelen met 90. gewapende: 
Heer Wüûm ,.,,7(pu,f~u4 fiierfkorts daar na van fijn quetfmgh, en 
wierd &ie Gorinchem in de Parochi-kerk eerlijk begraven. De Jonkheer 

'" van &JM was ook feer gewond. Op eenen anderen dagh is Heer 'R,sb
br«ht ""• s,,m,onae, met veel Edelen en Burgers van Gorinchem, ftil 
uyt-getogeo, vielen 't Leger nn Hertogh ~dDlf,,.,, Cl,v, Coo dapper 
aan, dat fy 't fi:ormender-hand wonnen : van des Hertogen zyde bleven 
1 s-en van Gorinchem 4- man, een kl~yn getal , foo wel verwQndereM " 
ween, als op andere plaatzen, J'ongelooff.ijke groote menighte b~nnen 
Gorinchem wierden ter koy gebrocht : Jonkker Wi,/ri,v111 101Jr,J,
r11M, na Heervan Brederode, 't jaar 1417. binnen Gorinchem verfla- ' 
gen, Sone van RtJ,uld de 1. de 14. en Broeder van loh1111 de 1, de I f • 
Heer van Brederoede: Noch Heer q;,1u S,h,nlt, Ridder, S1,i,111 ,.. 
Beret#r11l, ?«obS,hik,.ler, 'Putrr Pot1rr, H•go Poft, en ander Edelen co 
Soldaten.Daar na opS4'111 !"'" Onthoofding clen 29.van Oogil-maant, 
fmorgeoseer de blonde Sonn' met haar blinkkende ftralen de hoogfte 
toppen van bergen en toorns quam vergulden, zijn uyt Gorinchem ge
togen Heeren Wih ,,,,, rf,""4orn, A"rná iw, S,hoo11"""'11111 Ridders, 
1411Hopper" To111"' Weflm'41,f"nKrok,J-tongh, D11viaK.,,,,.elij11, Te-
"'"' H,rford, (dit fchijncn Engelfen te zijn) met meer Edelen, Soldaten 
en Burgers vielen met lee1:1wcn moed aan 't Henegouwfe Leger, daar 
ging •c houwen en fieken, 't fchietenen bonfen grouwelijk aan, de Go
rinchemfe)nofien wijken tot aan Stads-poort, daar maakt haar fchaamt 
en gramfohap de ooren heet, fy we'er terugg', loopen 't bolwerk met 
geweld af,vattenden treffeJijken Ridder, Heer 'Daniel.""" Pijl, Dit~l(.
lc.,4Td '"" Ditp111, tAdri.unvitn S11/m1111 en andere, by de kop, en fièpen
fein haar hol, binnen St~ds-muyrcn. Toens fond Willmt111n B9,r111,- - - - Guaf' 
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1t t Befchrijving' der Stad' Gorinchem} 
Graafvan Oo&crnnd,een deel van fijn vc,lk, na Schoonre-woerd, dat 
t'~ne01aaherbranèl wierd. In weer-wraak van dien, rukt Jonkker y..-
1,.,,WIi .Arl(/4 Heervan Z1>Clen, ontrcnt ten halven van Herfft-maant 
over de Ldc,verbrand Nicu-vaart, andersGildenburgbofVreefwijk, 
•c Dorp van Geyn,en maket voortfchoon, tot voor de poorten van U
trecht, brengtden roofo,cr de Lek, tot Hagefteyn. Te Gorinchem, 
en op de Keyzerlijke Burgt van Arkel, Jagen foo veel gevangenen, dat 
al de vangh-ftokken, toornen, ook't Gaff-huys,H.Geeft-huys, en veel 
herbergen vol waren, behalven noch Baanre-heercn, Ridders ,Jonk-. 
heeren, en Edel-mannen, die niet in ftokken, noch toornen quamen. 
maar op haar geloove in eerbauherbergen verfekert wierden • En al 
was Gorinchem mctte KeyzerHjke Borght van Arkel , foo fwaar bele
gert, nochtans kregen fyheymelijk en openbaar uyt •c Land van Gelre, 
en' s Hertogenbotf', al 't geen fy tot mond , en vuyfl, van doen had-
den. · · 

Dit heftigh belcgh, nu ontrent u. weken geduurt , in't midden van 
HerfR:-maant, Heer1••""BIJ"""' BHfchop van Luyk, Hertog eAtl
br,ehts Soon, noch gedenkkended'oude vrientfchap,die fijn Vader met
ten Grooten Ott•, en ?J,,111 """ ~rlc!l frjn Soon, foo min-faam, -lange 
jarengehadt hadde, komt neder, en met Heer eA.,.,,d """ ~,nlnwtl,, 
(hier nain 't jaar 1416~ den eerften Droffard van Gorinctem) Heer 
H«lc! Y/11' O~h,,(de•, en andere Ridders en Edelen , maakt •rede tuf
fen defe harde vyanden, in fulkcr voegen: Hertogh eA1llmch1 met fijn 
SoonGraafWillt•t1oO,ftm11111 • fullen binnen Gorinchem komen, 
.Arltlfat een voet-val doen, d'Heeren om genade bidden, en de& Her
togen Banierfal een heelcn dagh op de B~h van Arkel uydleken, tot 
teeken va11 zege. Harde voorwaarden, infonderheydeen voet-val ,oor 
foo een hooghmoedigh hert, als in de bonl van Heer roh•n """ .AN(.!l 
fchuylde ~ maar wat raad, 't moft foo zijn, en 't gcfchied: Terftond 
breekt het Legerop, 't vertrekt, de poorten wordenontfioten, tA,l
breehten W;tlm,v,m B9m•, met haar Heeren, koanen binnen, waren 
verwondert de huyfen (oo weynigh befchadigt te zijn, niet tegenfiaan
de 't dagelijks menigh•uldi~ fchieten metgrové O:ukken. De Heer 
van Arkel heeft haar trdfchjk ontfangen, en heerlijk getoeft, en al de · 
Prinçcn en Heeren fcheyden vtiendelijk, foo dat het fcheenofden vre
de met al haar gefdfchap van den Hemel gedaalt zijnde, de cwceclracht 
foo diep in den hel-grond gejaagt had , datter geen uytkomen aan was•. 
maar fy barft niet dan al te haaft door •t puyn en ft:of ter keetcn uyt, co 
field alles weer in roer. De Holla.nd~rsgefcheyden zijnde, ver-cerd• 
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ende Landeva1i:Arkcl. . 1s- i 
.ArlrJl tijn hulpcrslnet treffelijke giften: ·voor den dienfi by die vai, 
Delft, in defen Arke_lfen oorlogh aan Hertogh t.A,lbrtcht gedaan , ver
gunt hy haar een vaart ofhaven te del~n ~ van · Ovtrfthie af tot in de 
Maaz,en di~is ~, begin nn deVlek Delfs-náven. -. ' 
. Schepenen, Dirlc.. ..Millifll, 1f.telef t.MtrrctliJT:.. 1"'°" ~tlo!f:.. .-,.-

e.MKhHlJoft.• 1•" """ Yeltl\JVijlc.., ClMs de 1(.1dátr. Henrilc.. de Bloo-,,. 
Op Sa, P••Yttls-dath, in de Winter~den 25. van Lou-maant 'sjaars Gourhoè,. 

14c4. ftiertin den H_aagh de Doorluchrige·V:.?'"ft en Prinçe, Hertogh pag. +•s. 
.A,lbr"he IJl Beyeren, Paft_z-graaf'op den R11n, · Graaf van Holland, 
Zeeland, en Heer van V ricfiana : oud 74. jaren~ r 9. jaren Ruwaard of 
VO<>Jd,e~ 27. jaren Graafen H~ van d'felve Landen geweefi zijnde, 
en m~dmden Haagh op 't Hoff 1n de Kappel begraven. Hem volgh.;. 
de id 'de Heerfc:~ppy fijn Soon , . · ~;11,,.det5. diès naams "Hertogh in 
Beycren,Gràált~n Oofteryand, de nHèèr van A;rlceJ, doch dien tytel
ni~ uyterlijk. · r . - · · · · , -

_Wdlnn de 2,4- of 1.• Heer van Arkel., onder den naam 
· Tàn Graafvan ~oUaod,~c;>lvcn. · 

HE.er 1o""" ,.,, Ark!l meenendc den wrok' by flertogh w;11,,. t' ee
nemaal gcfieten te zijn, en vergeten hebbende de ffiuykelingh die 

hem tot eené gehecle val gedreygr had.toorid álreede weder fijné hoog
êfravend~n m~ed,~end lijn Juweelm,Kain~:gewand, filvere en vergul-
de vaten 10 ec,n fchrp voor heen,na den Haagli, meenende te volgen o,n 
Ridderlijk met Hertogh w;11,,,, te ficken, en te Tomoycn. Maar tiet _ 
fijnen val was befchoren, en die mofl: door 'c-eenof •t ander voort-gang
hebben.Te Rotterdam neemt men al de Juweelen, en men fendfe met-
te Schipluyden tot Hertogh Willem in den E:Iaag, wat fchrijvens en we
der fchiijvens .Ar/c!l dê', ~t m,s al te vergeefs, den op-geblafen Willem 
wilde fijn brieven, noch b◊den fièn noéh hoqren·, 't venijn tegen .Ark!/ 
badd"aictallecn deboift, m:iarook al 'tingewand en bloed door-kro
pen. Ar~/ in fijn Ziel bedroeft• fagh nu eerfl: dat hy bedrogen was : 
want die van Dort en der Gou, vingen die van Gorinchem als open_barc 
vyandcn" foo dat hy ~g-fchijnlijk bemerkt~, dat 't aanhouden van fijn 
Juweelen, door Hertogh Wille•s lafl: gefch1ed was. Hertogh f"" vitn 
BtJn-en, die foo "t fchijnt-goet Arkels w:is , maakt een vafi befiand tuf
fen fijnen Broeder, en de Heer van Arkel : Maar ofde Juweelen weder~ 
om quamen, is my onbekent. 
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i ;4 Befchrijving' der Stad' GorinchcnL 
'T gebrek van trouwen oprechtigheyd was foo wel aan d 'een :ris aan 

d'ander zy: on-aangefien 't bdland, zijn de Burgers v~n Hagefleyn, en 
SJ""'" Snerd. Li'!'l,ert .K~11i1r" met vee_l Burgers val) Çiorinçhem over 
de Lek getrokken, o~ 't Neder-1fiicht nn Utrecht te i?erpoven: Maar 
die vander Gou en Ouwiater, heb~nde veel verflagen eo gevangen, op 
den ,. van Gras-maant, zijnde Woenfdagh na Beloken PuAèn 1404. 

Op Si,nt f«ob-ditgh den 25. van Hoy-maant 1404. hebben die van•t 
Sufter-huys eerfi ontfangen den Reget van 5.111 Fr°""''Orden. 

r40s. Schepenen • _• • • • . · 
Hertogh ff:'il{,~;tt~• {JIJ'""' nu GraafvàniHolland geworden;heeft 

all'die hy nn Gorinc~em-gevangen had doen brengen teWorkom,om 
die als Moordenaars tegen Gorinchem over, op R.:iden te doen fetten. 
eArltJl vol droef~9'd , wifi: geen middel om fijn Burgers. te verloffen. 
Heer Wil/,.,,,.,, rJ,nJm11, had oniren~ vallén:.:av.ont 1-4-0 f. voor Ar
~lveel vrome mannen by een vergadert, fy klècden haar ~s Koopluy
den,gaan des nachts uyt Gorinchem in verfcheyden fchepcn,myn~ ma
kendeoffy na Dordrecht wilden, bleven den heelen nacht by Werken
dam aan Ankker-leigen,'s anderen-daaghs met gefpannen zeylcn,-offy 
van Dort. quamen; varen tegen over Gorinchem aan de Workomfe zy. 
Die van Gorinchmi fchoten dapper daar na als oPc l:'Jollandfe fchepen 
gew~eft hadden: voor Workom komende, gaan twee van de SchipPcr• 
aanland ,.om H111rilHoor, Tollcnaar te fpreken. Die in de deur van 
.te poort zijnde, twijtrelt, treed te rugg", en wil binneg gaan, maar de 
Schippers fmeten hem dood : de gewa_pcnddluks uyte fchepen, win
.11en de Stadt, berooven en vcrbrandenfe, verlotfen al de Gorinchemfe, 
en brengen 4aar gevangen qma en la vMIMr RIJM , CJMs tÜ Bt1rgh
g,-•v1, fa ")tel• K4111p, met noch 19. rijke mannen, engrooteu buyt. 
Hertogh W,hbarfi uyt in gramfchap, uydlaande dat .dr..,lden peys 
by Hertogh ï•n ,.,, BIJerm gemaakt, foo fchendigh gebroken haJd • : 
krijg~t weder een grooten hoop volk by een, uyt al liin Landen, maakt 
een nieuw verbont met Yrednil(_-,.,, BJolm-hl]-, B1tfchop en de fl:adt 
van Utrecht: bederven al 't Land van Arkel dat buyten Steden en Slo
ten was. Tot wraak van dien, vielen Heer!""""" eArk.!I, met den 
Graafvan Vernenburgh, en andere Ridders , moedighlijk in Holland, 
tot Gorinc~em veel_roof-goed brengende. . 

Na Paaflen defesJaars 1405. Henogh Wi!Jn,, verfterkt met die van 
Qcrecht, belegert ,:e tl:adt Gafpaarn, met 't Slot en Stadt Hagefleyn,eo 
Slot Evertleyn, alle drie de Heer van Arkel toekomenJe, kggendc 
maar een viet'ndel-mijl-wecgs van den anderen, ontrent Vianen, foo 
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ende Lande van Arkel. · 1t f 
dicht aan de Lek, dat 'tSlot E verfteyn nu van den fel ven Stroom al-te
maal afgcfpocldis. De Hollandfe, Zeelandfe, en Utrechtfe Edelen, in 
dit belegh zijnde, verhult G111th,n,m • en ook tÁ11rd K,-,, tot een • Gouti.., 

. groot get~, by naam en toe-naam, onder anderen Heer 1tt• ,.,. Dlllm, paH, '· 
(by Gorinchem) ofdit nu dm felven is, die hier voor 't jur 1104. ten •"· 
dienft nn Httr~••11•ntArltlmê binnen Gorinchem belegertwas,en 
genoe~d word oho, Graafvan Dalem , Heer van Steenvoorde, alfoo 
~tlrÁKemp• alem een alinge Graaffchap noemd, ofecnen anderen 
ftaat t'onderfoeken,itnmers is't den fel ven, foo heeft hy haaft van Hèer • Aard 

gewiffeld. Heer 11111 ,.,, tArfc!l had binnen de Stadt Gafpaarn, en op 't ~~:i::
Slot Hagefteyn gefonden 1•• 11111dtr H,r,è, .dwáP•ffiitl, Lt,,,u v•n fol. '
'B,m.,IMr, w;an,, ,.,,L11auû,,,Jonkker1a .,.,, tAr1<!l, Heer van Zoe-
len, en Ja de Badlard van Arkel. En op 't Slot t'Everfteyn, de Hee-
ren • • van Brockhuyzen, H~ghftraten,Heer w;a,,. ,.,, ~ff. 
en Heer Hdm/c. """ N7,fttJn, d'Heer van ArkeJs Baftaard-brocder. 
HenogWih hadd' d~n op-fiaan drie groote Blokhuyfen,'tecn boven 

· Eved\:eyn op de Lek, die hy daar had doen toe-palen, oan haar alle toe
yoer te benemen, d'ander twee voor de Stadt Gafpaam , en 't Slot Ha
gelleyn , en liet een diepte graven van 'teen Blokhuys tot 'c ander, om 
de Stadten 't Slot 't uyt-komen te beletten: leyde veel kloeke Soldaten 
op die Bolwerken, die de Stadt m Kafteelen dikwils aanvoduen , maar 
mctweynighvoordeel, dieshyna 5. wecken, de ~lokhuyzen wel ver
fien hebbende, na Holland reyfd. Midd'Ier wijl trok uyc Gorinchem 
d'Edcle Jonkker Willtmv4ntArfc!l, en vernielde Werkendam weder 
tottcn grond,brcngende met fijn Ridderfchap veel buyc in Gorinchem. 
Ontrent S•nt Jacob in Hoy-maant 140 5. bdlooten Hertogh Willem, en 
de Bilfchop van Utrecht, de Sradt en Sldten met meerder macht te be
lèggen, en te beftonnen: 't was Donderdaaghs yoor dien heylig dagh, 
dat Hertogh Wi/Jm, de Scadt Gaf paam,en 'r Slot Hagefieyn belegerde, 
en dê daarg.roote frukken voor planten: B/11n~en-h9mquam vand'U
trechtfe zyde én ó1nringde 't Slot Everfieyn,maar kon weyniglibedrij
ven om de vrootnheyd der Slotelingen. Hertogh Wil/m, omcjngelJ 
Gafpaarn en Hagelteyn foo dicht met een heyningh oftuyn, datter kat 
noch hond (foo men feyd) by dagh of nacht in noch uyt mocht. Den 
Winter begint, 't wort dapper koud, het vaar-baar vocht word gangh
baar droog', ontrent S.cnt Lll&itn-ûgh in Winter-maant.' ma_akt Hertog 
Willem ree<lfchap van Lederen en ander tuygh, tot beklunnungh uyt de· 
Stadt Gaf paam, quamen om fpraak met den Henogh te houden, !"• 
""" W ,Jfa,n , •s Hceren van Arkels Bafiaart-broeder, / "" ,,,,, Gtlrt, 
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1;6 Befchrijv_ing'_ der .Stad' G~dnchem., 
en G,rül c)U',stijffz..·-Burgermeellers van Ga(pairne. Den voornoem
den /,sn de Barllard fich toonende een valC' Verrader, neemt d'Heer 
van Vianen aand'een zy, zeyd datJonkker /411 ,,.,, Arkel, Heer van 
Zoelen met een pijl dood-gefchoten, en aJle VO<?~-;raad verteerd was, 
houd u ftijf, fy moeten't op-geven, 't gefchied alf<>q,,de belegerde on
Yerfoent na binnen, riepen den Bafrard om mê in te gaan, maar Vianen 
zèy, 'tgingh wie wou,/,.,, v,11 Wolfn-tn bleefdaar. Sygaven haar over, 
op S11111 T111Us-tWollM den 20. van Winter-maand. Den Woed-hond, 
Hertogh w;a,,,, deed Gafpaarn en Hagefteyn tot aan•~ zand verbran
den, en bleefdaar foo lang leggen tot dat aUe Tç,ornen. Muyren enge
bouwen gcOicht waren dat men de ftra~en_kon eiren mctte ploegh, toen 
trok hy Dijnfdaaghs na Alre-heyligen-dagh, met fijn heyrtot kuchens 
toe, geladen van buyt-go~deren na H~lland. Everdmgen, Burg-voogd 
van Everfleyn, die met lijn volk foo fwaar benaud was, dat fy pce.rden. 
katten en ratten tot fpijs gebruykten, 't meel in de groote T QOmen be
waart ve1·valtl, door den kalk daar ~n gemengbc , door 't fchieten op de 
muyren, deed_ baar het tand-vleys verrotten, was in den uytêrften angft 
en gaf't Slot over aan Yr,Jerik._""" ~/~•-h9m,Biffchop van l!trec:ht 
op s~nt ro,,,.,_J..gh, den 21. van Winter-maant 140,. Den Bdfchop -
dê dat l(afieel,geen fterkerin al de Nederlanden zijnde,want dengroo,. 
ten Toorn, ftaandeinde Lek, was boven in't hoogfte 18.land-voetcn 
dick, ter aarden toe af-breken, en 't leyd nu al-te-maal in de Lek af-ge
dreven. Die van Utrecht namen al 't gefchut en voor-raat m~: En daar 
na wierd door tuffen-f preken van treffelijke Juyden tuffen den Henogh 
enBHfchopaand'ecn, en Jonkker Wil/4• ,aeAr~laand"anderzy. 
uytgeiloten blij_vende Heer 'foh,s11,,.,, eArk.,l fijn Vader, bcRand ge
maakt tot op Pinxteren I 406. toe. Tot dit belegh had Hertogh Wih 
die van Amfterdam een groote fomm' gelds af:geleent , en geeft baar 
den 16. van Sl:acht-maant, Verlof-brief, om op haar Stade te mogen 
verkoopen te lijf oflos-rent, 400. Engelfe Nobeleq) jaars, doch be
looft~.daar van te vryen. En nochden 21. dier maant, by fijnen brief 
Haarlem, Delft, Leydcn, en Amfierdam, te Bruzcl, en elders in Bra
band 1200. Engelfe Nobelen 's j~rs lijf-rente,- kennende die fijn eygen 
fchul~ jaarlijks te betalen, by den Rentmcefier v:m K.enemerland, en 
Vrie0and. 

eAt1rd K,mp fet op dit jaar 140,. den twill tuffen Heer 'I""""".Ar
'<fl, en Jonkker Willem fijn Soon, hier uyt oorfprongh nemende: 

Alfoo dit oorlogh tu{fon Hertogh Willem ,11n 1Je7er1n, en Heer lt111 
141uÄrk_1i langh duurde: en de Riike niannen van Gorinchem, en 't 
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. ende Lande van Arkel.· 1t7 
Land van Arkd arrn wierden, midts "t Land woeil en onbeboud bleef 
leggen, haar inkomfren niet ontfarfgende,foo begonnen fy tegen haren 
Heer te morren, en te laten verluyden dat Hertogh WiOe,,, "'"" Bqeren, 

, by fijn Ridderfchap gefworen hadd', fich nemmer met Heer l11n te ver
foencn. Jonkker Willem was ook dapper verfroort op fijn Vader, dat hy 
Gch foo vermetel ficlde te~en die g-root-machtîge Prin~en, Henogh 
Willem -,1111 'BtJ""'' Graafvan Henegou, HolJand, Zeeland, Herr van 
Vriefland, Fmlri/r...1•n 'BumkJn-htJm, Biffchop van Utrecht. De Heer 
nn Vianen en andere, verfoekende hem dikwils de vlagg' te wilJen in
trekken,en fich met haar te bevredigen, maar kon hem niet vermorwen. 
Hier onder fpeelden noch andere Gecften, Jonkker W11/r11'1m '""' Bre
MYIIU, hoewel gefproten uyt 't buys van Arkel, van fijn oude-moeders 
wegen , zeyd A,17" KnllJ , was nochtans·dood-vyand van Heer / ,h11n, 
defe Jagh noch tot Gorinchem gevangen in een eerlijke herbergh,maar 
op fijn .woord liet men hem reyfen in Holland, of waar hy wilde. Door 
hemhee& Hertog WiUm,dit alles verftaan, blijde was die, wel weten
de c.\'onwinbaarheyd van Gorinchem, en de Keyferlijke Burgt van Ar
kel, ten waar door tweedracht. Sy bcfloten, Bmleroetle fou we'er na 
Gorinchem gaan , met groote giften en belooften , die voornaamfie 
Raadts-hecrcn aan fijn zyde krijgen, gelijk het Goud alle floten open 
doet,maken den Vader en Soon tegen een,op, en verdrijvcmfe dan bey. 
Dit valfch beiluyt fteld Bmkro,d, in 't werk, ontbied heyme)ijk des 
Heeren Raden binnen Gorinchem: Als Heer l11t1 G,r11rtiij,. , van Haa
ftrecht,Proofi te Gorinchem,gefproten vanfcharnel Ouders,maarvan 
Aik.,l hoogh en groot gemaakt, Coe,wllllll, I1111, A11r11á, en Gerid, vier 
Broeders van Hairlaar, .Aml,,ofl111 WD1111rf:...1Jro1ni11le Yerwtr, /1111111n

Jn Do•l• geboren V311 een Bafiard van .Ark.§/. Hy aan "t vleyen, Her
togh Wi/Û111 had mede-Jijden met hun, dtoegh hun groote gunfl:, fond 
beur elk een kofl:elijk juweel van filver, dat hy haar l::iehandighde, wo11• 
dcnfe de: Stadt Gorinchem met voorfichtighcyd over-leveren,Rijkdorn 
en Macht waar beur~ en meer diergelijke fleemeryen, voor een Edel en 
oprecht hert verfocyelijk. Maar dit /#tÛs gebrocdfel , leend , ja geeft 
oor, mond en hand: Vervloekte verraders van haren eygen Heer. 
Om vaft te gaan, fenden door Br,roos raad , den drgelijken Priefl:e,,. 
Heer/.,, Ger11ràij11, en .A111nd 111111 qo,r, als macht van hrn 7. hebbende 
met eenen Briefaan Hertog Wille,,,, om Zegel en Briefvan de belofte, 
die verleent wort 80000. Franze kröonen, fouden Cy gefamentlijk heb
ben, en befchermt worden tegen Ar~e/, en yder, hoe machtigh hy zy. 
Wederom te Gorinchem zijnde, firoyt W•lr11v,n v11n Brem fijn venijn 
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1t8 Befchrijving' der Stad' GorinchcnL 
door de Stadt, al geveynft, ofhy van geen verraad en wifl: Dat Hcr
togh Wüle111 gefworen had, netnmer1neer met d 'Heer van Arkel te ver
f oenen, maar wel met Jonkker Wil/m,. Duyvelf c lifligheyd om den 
Soon tegen den Vader op te ruyen. De Verraders fpreken heymelijlc, 
nud'ecndand'ander, metJonkker Wülnl, toonengroot mcddijdcn• 
doen hem foete vermaningen, vermengt met berif pingé van al te groo-
te Oechtigheyd , fijn Lanclen op 't uytterftc punt nn verlies te ftellcn, 
deur fijn Vaders hartnekkigheyd: 'teynd was, doctu Vader vangen, 
ofuyt 't Land van Arkel jagen, foo krijght ghy vrede met Henog W;l.. 
/m,, behoud uLand en heerlijky, end' Arkelfe hoogheyd krijght wc'er 
haar ouden glanz. Gelijk een tlerk venijn aldenueeft m neemtd'edel
He deelen des licbaan1S, en aldaar fijn meefte ci~d werkt, foo hebben 
defevenijnige woorden ook aldermecft geka~rt in de borfl van den 
Edelen Jonkker Willm, goed-aardigh en v.,i een fachtc natuw·, geheel 
ongelijk fijnen opgeblafen wrevcligen Vader. Defe venijn!gc woorden 
fegb ik, eenigen luyfler hebbende van burgerlijke wijlheyd, vcrmenght 
met de godloofe fchijn, heyligheyd,en t'eenemaal aaneen gehecht,mct 
de achtbaarheyd van een kerkelijk perf oon, wdkers handelingen ge
meenlijk met een ecrbiedigh o~h worden aangefien, en die door haar 
fchijn-llichtelijke redenen, als fy vaICheydin fin hebben, meer kouen 
te weegh brengen dan de weerlijke, bef metten foo het bloed van den 
Jongen .i4rk.,l, dat hy goct vond fijn Vader te v~ngen: Maar Godt een 
hater van quaad-daden, beletten't. Deo Raad-fiagb gefchicde in't huys 
un Kannevan een Borgoenf' Edelman, hebbenae een voor-puy met 
veel m ppen opgaande, onder kelders, •bovea wooningen, flaande in de 
Krijt-flraat achter de groote Kerk tot Gorinchem, nu in mijnen tijd 
't Cypier-huys en Gevange-poort lijnde. Seker dienft-ma~ght fitten
de op een hcymelijkbeyd om haar gevoegh te doen, 't eynden de Kamer 
daar fy vcrgaden waren, hoort al de woorden, en 't eyndelijk Raads
flot, Hill' blijven docht haar beft, foo Jangh de vergadering duurde, die 
gedaan, ~Y voort Heer 111n ,.,,, e.Ark.,I alles gcopenbaart: lioe hy dit er-
kaudc, ved meer dan hjn mond-(pi,Ce, kan men bedenkken. Hoovaar
dighcyd, wee-moed, fpijt, haat, gramfchap en andere paffienlagen on
derling en worftelden, kroppcrt evenwel voor dien tijd in fijn boezem. 
'9 Aoderen-daaghs, hy treed uyt fijn huys (het Hoffvan Arkel, ftaande 
well-waard van't Kerk-hof, in de Krijt-füaat, na bewoont by de K•
ba#len 'f/t1n Os, Heeren van Otteland, tot • • toe, m nu noch in dit 
j:iar i643. by Capiteyn Jonkker Wille• Je Yiry, geweerde beveclder 
van , • • ) om in de Kerk, Jlaandc recht tegenover fijn Hoff, 
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ende Lande van Arkel. i"f9 
in den GodJelijken dieoft te gaan. Siet Jonkker Wille• komt haafügh 
nn Kannevan met J•1 gcfellen en and're,mo~lik wat beter van Oag, 
en ftapt na fijn Vader, de verraders feydcn, taft hean felf aan, neemt 
hem genngen, wy zijn in u hulp: HeerJ,h1111, hoewel alles wetende, 
bleef fül fiaan , en verwachte lijnen Soon, de by-een-komfi baart ont
roeringh, die uyt komt tot zidderingh en vetbaafheyd, en van Jonkker 
Wi/ln, fchier een onbeweeghlijk beeld maakte. Heer J•h•11 barft uyr, 
meteen heftige aan-maningh, Soon, Ja Soon, zeyd hy, Ghy komt hier 
om my te ,rangen, door Rud der gene die hier by u ftaan, niet weerdig 
u fchocncn t'oouiemen. Deez' hebben u ingebccld vangt uwen Vader, 
Den peys met Hertogh Wi/Jn# ftaat dan voor u deur, om in-gelaten te 
worden : Maar 't is ticdtogh, verraders die my door u , en u door Her
togh w;u,,.foc~cn te vermalen als ftof. 0 lieve Soon, aan my en leyd 
niet, maar liet wel toe, dat ·ghy foo doende, niet en verlieft , Gulik, en 
Gdrc: Siettoc, Siettoe, datudit verraad niet te fpade en berouw. 
Hoe lonkker W,11,.ontflelt was, bleekwd aan de veranderingh fijns 
aanfi~hu, een bloedige verruw, tecken van befchaamtheyd : hy bleef 
als ftom, de Vader neemt bem by den arm , en gaan foo t 'famen vrien
delijk ter Kerken: Maar de verraden kaadlen op haartanden van fpijt, • 
ziende haren boofen raad-Oagh te niet, en gingen met ne'er-geflagen 
hoofden na huys. 

Schepenen, 'R.!!tgrr ,adtrH,,ir, '},,,,, M#Jl, JMob 'R..t,lof[r... Bo#dt- '"°" 
-,,ij• tÛ Ledige, 'D,rJc..Millin/r.: , 

Gallbuys-mecfter, D11l '"" Lnn,111. 
Dit jaar 1406. was niet beter voor de Heer van Arkel, als 't voorle-

den, want Heerf,h,,,,op 'tverfoek van Hertogh Rl]111/Á11"" q#Ü/c... en 
Gclre,lijnen fwager, met veel Ridderfchap,by den fel ven gereden zijn
de, ende een wijl daar blijvende,hebben de verraders den goeden Jonk
ker Wük111 weder opgeruyd. Die ontfiHt den Droffard van de Keyzer
lijker Arkelfe Burght, van fijnen dienft, fl:eld in lijn plaatz' een van der 
Terraders magen, en af-fettende alle de Raden van Gorinchem, die van 

. fijns Va:lers wegen dienden, maakt andere,van gelijkeb ook in de Stadt 
en Slot te Leerdam. Die nege~ verrade_rs kregen door ~ifren f?mmige 
Jdeederen , fommige kleynoodJen te vr1end, de befte van Gorinchem, 
nochtans onwetend van't verraad. Heer 'f,h11n """ e.A,lt,,t weder-kee
rende uyt 't Land van Gelre : van dit alles niet wetende, meent binnen 
Gorinchem te rijden, de Terraders hem de poort voor de neus , van fijn · 
Burgt infgelijks: hy geftoort, en ten hoogften toornigh, wend f1eh na 
Leecdam , daar gebeurt hem 't (elfde : tArk.,I tiende ûch van fijnen 
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,60 .·sefèhrijving' der Stad' Gor~n~he~ 
foon en·fiin onderfatèn uytgdloten,vcrfuchte uy,~ td1epile z11nder her
ten : Wend den breydcl, en rijd met de hoogftl! drocfheyd fonder eten 
ofdrinkken we'er na't Land van Gelre. Wonder veranderingen des 
menfchelijken Staat, y-0ct tot een voorbeeld iu verfcheyden manieren : 
F.crfl: , hoe de hoogheyd dalen kan , hy die onlanghs te voren was een 
machtigh Heeren Soon, wiens Vader zey, dat hy te Edel en te Rijk was 
om yemant te dienen, felfs al die groote Heerlijkb_eyden ~e-crfde: daar 
by noch was Stadt-houder Treforier, en Rent-meeiler, Ja doen en laat 
van heel Holland; was nu foo verl~ten van fijn eygen volk, dat men 
hem over al de poort voor 't hooft iluyt, foo dat hy hongcrigh en doE
ftigh uyt fijn eygen Land moet rijden. Anderdeels, hoc haaft de vrient
fchap van groote Vorften verkeeren kao: hoe den hoogmoed eyntelijk 
wort vernedert. Den hoogh-gebooreo Ioakker Wille• 11411 e,,;lrfr.!l nu 
meenende vrede te hebben met Hertog Willet11 '"'" BIJ"'" ,Graafvan 
_Holland, foo hem de verraders hadden in-gebceld, vind fich bedrogen, 
en wierdt feer bedroefd , den peys mif.lukt, hy mocht op geen plaatzcn 
gun, brievenfchrijvcnnoch ontfangeo, noch met yemand fpreken, 
daar mofi: altijd een ofmeer van de valze verraders (die men Koopluy
den noemde) by zijn. Hy was onder hun als gevangen, hy bcklaaghdc 
met menigvuldige tranen, dat by fijnen Edelen Vader uyt fijn heerlijke 
erf-goederen gefloten had. Kort daar na fond Heer loh•n eenige van 
fijn trouwfte Raden aan hem, die hem foo onderrechten, dat hy genade 
van fijn Vader verfocht, fonder kennilf' van de gene daar hy hem mede 
verbonden hael, die midu fy áe rijkilc derStadt waren, hy vreefde fijn 
voorne1~en te beletten, hem te vergeven, ofaan Hertogh Wü/em te le
veren, dies hy met luttel gcvoJgh uyt Gorinchem rijd, tot Hertog Wü
lem.v.cn q•ül, enGelre,tijn Oom, en daarna by fijn Vader. De lllàtu 
.Broeders behaaghden dit, Vader en Soon buyten 't Land van Arkel te 
fien, en frelden de Heerfingh van Steden en Sloten na haren fi11. Maar 
eenige getrouwe tot Gorinchem fchreven 't alles aan Heer lobu, w~ 
de verraders·waren,wat loon die Koopluyden daar voor hebbenfouden, 
en al den loofen handel: welk fchrijvens, loh411 aan fijn Soon lonkkcr 

.Willem fiuurde, die vol droefheyd, om den gedanen hoon aan fijnVa._-

dcr, toornigh om de groote eer, bewefen aan de verraders , en haar fo0 
bctrouwt~c hebben, quam door middel der Regeerders van 's Herto
g~nbofch mde felve Stadt,by fijnen Vader,die by ootmoedclijk te voet 
viel, de tranen rolden weder-zijds langs de wangen, hy om vergevcniC
gebedeo, den Vader al hikkende kufr hem, heft l1em van der eirden, en 
doud hem vriendelijk tuffen fijn armen. Het Raad-ilot was, <lat Ionk-

ker 
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·ende Là.ndc van Arkel. 161 
ker W;g,,,. fou tien binnen Gorinchem te komen,cn han~en die fchelm
fe verraders in haar deuren. Maar op alle plaatzen, by alle Heercn, en 
in alle vergaderingen vind men ontrouwe luyden. Dcgcheym-fchrij
ver van Heer /1111, genocmt Ger'"" S&brijv11, fend op 't fpoedigfle met 
een Minre Broeder van den Bofch, eenen brief, inhoudende al dat daar 

- verhandelt was, aan Broni, W0111,rfz.. wiens nicht lijn huyfvrouw was. 
Jonkker Willn,, komt met fijn gefelfchap 's anderaaaghs voor Gorin
chem : De negen verraders met hun vrienden hielden de poort gdlo
ttn,docb komen daar verwijten Jonkker Wille,,, dat hy fonder haar ver
lof, boven fijn beloofte van geen peysmet fijn Vader te maken, of fy 
fouden daarin begrepen wefen, nochtans met hem vereenight was. 
Hy met een kloekmoedigheyd,verweet hun openbaarlijk dat fy hem en 
fijnen Vader, haren rec:hten Lands-heer, door aanritzen van W.Jr,n1e• 
""" Br,d,rude fchelmelijk verraden hadden yoor 80000. Franze kroo
ncn: En fweer u, feyd hy, wie ik van u krijg, fal ik op 't wrecdfte doen 
dooden , gelijk men valfe mcyn-eedige verraders behoord te d~n. 
Schaamt en fcband was beur. En Jonkker WiJJ,,,,, """ .Ar/,.Jl, met de 
fijne, gevende de peerden de fpooren, reden weder te rugg', by fijnen 
Oom Hertogh RIJ11o#t ,,,,; q,,J~, en Gelre. 

Heer /,ha"'• ~rk.,l, bemerkende dat hem fijn huys, genaamt het 
Hoffvan Arkel, ftaaode in 's Graven-haagh, door de vyandfchap met 
Hertogh W.U,,,,, niet veel meer dienflig fou zijn, ~eeft dat aan Vrouw 
..M11r~""" Cl,,,, Hertogh A1/br,cht Wedue, t haren verfoek, om 
een K)oofler afte maken, daar fy in dit jaar 1406. een Jacobynen, of 
Brekers Kloofter af gebout heeft, en in 't jaar 14Il• ook begraven is. 

Schepenen, Diri._ Schl•lp, Goof•ij11 Eg111fc.. /1111 H,,,,,,, 'R.t_l, 7<...ol,- 1407. 

bmft.• eAm,~""" G,,rl, C/us uRi,ld,r. 
Gaflhuys-meeRer, 'Dirlva I.n,,n. 
Den 16. van Gras-maaat in dit jaar 1407. m:ia1cten Burgermecfters 

en Schepenen een orden, • hoe men •t veir van de Merwen jaarJijks ver- x• cmp Aerc1-1at
buyren fal, opdefen fin: bcll.b. ro1: 

17• JI, 

'T Veir fal jaarlijks in-gaan op den 2. van Bloey-maant, en uytg:ian 
op den eerften der fel ver maant. · 

•Tfal Proven hebben van d'Inwoonders van Gorinchem, gelijk 
Yoorgaande, als 3.maal 's jaars, op ~ors- Paas- en Kermis-dagh, t-'el-
ken een halve grooten. . 

Wie 't V eir geen Proven geeft, fat t'elkeu Teir-geld geven, als een 
•ytheymfe. · 

X ln't 
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161, · Befcluijving' der Stad' Gorinchem., · 
In 't gat fal men nemen van yder een vierendeel van eenen grooten, 

die geen proven geeft, en ook van diefc met 't Veirfchip ovcr-voc• 
ren. . 

Van een gcfadelt peerdt nietten man , daar toe {al men geven cenea . 
grooten • 

.Van Land-peerden en Merryen, 'c ll:uk een halve groot. 
Van Koopmans-pcerden, 't fiuk een halve groot. 
Ván een Rund, een vierendeel van een groot. 
Van cenen Vrieffen Os, drie toirloys. 
Van Verkens en Schapen, 't fiuk een penningh. 
Van eenen nieuwen wagen, eenen grooten. -
Van wagen, ploegh, en ploegh-peerden, t'famen drie groot. 
Van yder peerd, dat yemand felf overbrenght cenen grooten, 
Wie eenige peerden overbrengt van Workom, fal 't Veir d' een helfr

geven, 
In Y s-gançh fal 't V cir 't derdedeel hebben van 't g.een de gefellen 

winnen, en wie yet daar van onthield, verbeun drie pond, twee deel de 
Stadt Gorinchem,'t derde deel de Heer, 

In ll:orm ofonwe'er, 'twelk.wcfen fal als een fchipuyt de Reef ge• 
fwicht heeft, en de Vcirfchuyt met twee perfoonen niet varen kan, dan 
magh 't Veireen redelijk loon meer nemen. 

Als deSchuytenaars Iuyden in-nemen, tot \.Vat plaatzm het is, die 
fullen komen voordenaniddelften, datis, voor IM1SJ1,ut{r., fieyger, 
ofvoor ltin Somers 8:eyger, cri vragen ofdaar.yemand is die ' t Veir yet 
fchuldigh is, en dat geven op boete als voren. 

Die peerden houden om haar Heeren te dienen,die fullcn niet geven 
als fy zijn in haars Heeren dienfl, ter-eerfter Mitfe,ten grave,ofop haar 
vrienden dagh. 

De Kafieleyn van 'c huys te Gorinchem (verfiaat de Burght) en lijn 
brood-gefin fal doen als een poorter, dat's voor hem en den fijnen, ten 
drie voorfchreve dagen Proven geven , of Veir-geld ._ als een uyt~ 
heymfe. 

T V eir fal altijd twee man by den Schepe hebben. 
Waart dat fich yemand op d'over-zy een halve uyrc hielt, of meer 

met peerden, fonder llorm ofonwe'er, niet over-haalt wordende, tee• 
ken gedaan zijnde, foo verbeurt 't Veir drie pond, 

Soo haall de poorten opgaan, fullen fy by haar fcbepen wefen, wou
tic yemand over wefen, en dat 't Veir ver~aande, die fullen fy dadelijk 
ovcr~oeren om haa~ rechte :V!er-~al, op te ~~rbt-urte !an. ~rie p.ond0•. 

. ~ -
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Die van Workom fullen varen, na allen ouden, Herkomen. 
E.cncn grooten van dit V eir, fat wefen eenen Berghfen grooten van 

1. penningen, welke 6c. grooten fullen wcfen eenen gouden Peeter, 
defe grooten magh 't Gerecht altoos hoogen en legen , als fy wil
len. 

Op't Veir fiaat te Rantfoen twee Vrankrijkfe Schilden, ten dage 
alsvooren. · 

De 9. Verraders"f pots-wijs Koopluyden genoemt• bcvreeft voor de 
dreygementen, by Jonkker Wi/Jm, in fijn wech-rijden gedaan , fendt'n 
eenige treffelijke Burgers van Gorinchem, van dit verraad geen ken
nis hebbende, aan Hertogh &]110/d """ G•lil, en Gelre, om hem te 
bidden, dat hy fich wilde gewcerdigen vrede te maken tulfen Heer l,
'111• '"" eArk.,I, en Jonkker Willem fijn Soon aan d'een , en de Burgers 
_v:m Gorinchem aan d'ander zy. Hertogh RIJ••ltl fprak fchandelijlc op 
haar uytfenders, die verraders en wilde fich de faak van fulke fchelmcn 
niet onderwindc:n• Terwijl defe uyt waren, en bdchaamt we'erom 
keerden, hadden die 9. gefellen aan Hertog Wüln,, 1411 Bqer,11, Graaf 
van Holland ontboden, hy wilde nu te Gorinchem komen , fy fouden 
hem voor Heer ontfangen, Steden,Sloten,en 'tgeheel Land van Arkel 
leveren, mits dat hy haar tegen Heer J1111,en Jonkker Wille• bcfcherm
de, en de 10000. Kroo0en leverde: verblijd was Hertogh WiO,m, dat 
l,y K>Gf~nen grooten vyand fonderoorlog verdrijvé mocht.De 80000. 

Kroonen, en d:iar by de bede-totte hulding van Gorinchem >en 'c Land 
van Arkel, wort opgcbrocht, by die van Haarlem,Delft,Leyden, Acm
fteldam, der Goude, en Rotterdam, en daar na verkocht tot Brulfel, 
Mechelen, en elders in Braband, 1oco, Engelfe NobeJen 's jaars, lijf
rente, en aangewefen, betaalt te worden uyt het Rentmeefiufchap van 
Kcnncmer-la'nd, en Vriefland, volgens den Brief gegeven in den Haag 
den lefl:en van Bloey-maant 1407. Den Hertogh fond aan de verraders 
de 80000. Kroonen, en met eenen veel Soldaten, die de Keyzerlijke 
Burght van Arkel, de Stadt Gorinchem_, het Slot en de Stadt Leerdam 
in fijnen naam bcfetten: Hy felf met fijn Riddcrfchap van Holland en . 
Zeeland , en de Burgermeeilers en Schepenen der PrincipaaHle Steden .. 
vandefelve Landen, quamenin-dePinxter-week 1407. te Workom, 
en van daar te Gorinchem, komende tufièn de Borgt van Arkel, en de 
Stadt Gorinchem, in een plaatze genotmt de'~ellingh, ontmoetten 
hun daar de Verraders metten Geefteli jken • omg:mgh, en de V erra- • Procdli . . 

der Hetr T"" G•dijndèPtoóft, 'droegh·het'eerweerdige • Heyligdom, • sma-
X J. . De- mcut. 
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·Defen fijnen Priefter vorderde Hertogh Willem den eed af, om die van 
Gorinchem by haar Rechten te laten, dien overweldiger van eens an
ders Landen, fijn vingeren leggende op't Heylighdom, om te fweiren, 
fcheurdcn hem fijn kouffcn van boven tottert enklauw, recht ofmen die 
met een fcheir deur-gefneden hadd•, in 't aanfien van al·_fijn by-llaande 
Heeren : Hy wiert bleek in fijn aanficht, en de bang'heyd fijnder borll, 
benauwd door 't wroegen fijns gewiff' dwongh hem mogelijk tegen fij
nen dank groote fuchten te Jofen,en in defe onfi:elteniff' d~ hy den eed, 

• Privile- f wdrende t'onderhouden d'oude en nieuwe "'Voor-rechten van Gorin
gicn. chem , en wierd alfoo op •t huys en Keyzerlijke Burght van Arkel , als 

Heer van Arkel gehuld. Daar na binnen Gorinchem komende~ llocgh 
by fes van de Verraders Ridders, namelijk de 4. Haarlaars , eA,,,/,,ofa,s 
W o#ltr[r..'. Je Vtr~er, en l"" '"" 'Donk,_, en begaafde( e met fil veren, en 
vergulde halCbanden , als Edelluyden : Dies veel Edelen in fijn gefel
fchap zijnde,haar Ridders orden nederleyden,willende neftëns die Ver
raders niet geacht zijn. 's Anderdaags reed Henogh Wülm, na Leer
.dam, dit verhoorende Heer • • • • van Afperen , quam hem te ge
moet rijden,ontrent Leerdam,met groote eerbiedigheyd hem 'wel'kom 
heetende: Maar fiende de Verraders als Ridders, met filvere vergulde 
halfbanden, en dat fy van Hertogh w;a,,,, vriendelijk aangef proken 
wierden: hem dies verwonderende, en niet min ontfettcnde , zeyde 
totten Hertogh overluyd , dattct al de Hecren, ja felf de Verraders 
hoorden, 0 Edele, geduchtige, vermogende Prins, en Heer, ghy hebt 
deez' Koopluyden verçierd met Ridderlijke orden : in plaatz van defc 
l'ergulde Halfbanden, fou hun als Verraders en Dieven,clk beter eenen 
baff om den hals voegen. Siet wel toe niet by defe te vernachten, want 
dat fyver~~dcrlijk haren ge~ren rechten Lands-heer gedaan hebben, 
fonder tw1Jffel dat fouden fy t avond ofinorgen uook doen,fet geen ge
loofop die Koopluyden : Vele van d'aanhoorders behaagden defe tref
felijke woorden : de Verraders fneden die als mefièn door de dermen, 
maar Hertog w;11e,,, als verbaftard van goede vermaningen, fcbompcr
muyld, vat ..Afperm blijdclijk in den arm ,_en reden foo binnen Leer
dam, daar hy gehulJ wierd, als Heer van Stadt en Slot. De Verraders 
wierden met vingeren na-gewefen, geen Ridders of eerlijke Mannen 
wilden met hen aan een Tafel eten , litlks dat fy met roode fchaamte, 
fooder noch eenige in ha~ vair~ bod! geherbergt was, uyt 't gefelfchap 
mollen fchuylen. Weyrugh tijd daarna reyfdc Henogh-Wü/n, weder 
in Holl_and. _ 

Als Hertog w;u,,,, in Holland was,wierd Gorinchem in tweedracht 
ver-
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ende Lande van Arkel. 16; 
verJcyld , Yeel 8urgtrs van 't verraad onbewull, daar na, hoorende 
't fchelm-fluk der 9. Boofivichten, weken heymelijk uytc Stadt eer den 
Beyer geh11IJ wierd, om niet meyn-eedigh te worden, en defe met haar -
vrienden, bieten Arkelfe Mannen, d'ander hieten Hollanders, of Ver
raders, midts de trouw-henige Arkel, en niet HoJland, veel min den 
.Beyer ccd-plichtig waren. Heer 11111 en fijn Soon Jonkker W;JJ,,., kon
den 't llinks bedrijfvan die negen Schelmen, te voorcn foo aanfien,ijk 
en Joofwecrdigh, nemmer uytcr hoofd ftooten , noch min haar lieve 
Land en inwoonders van Arkel en Gorinchem vergeten , tot weder
winR:, vergaderde Jonkker w;n,,,, in dit jaar 1407. met fijn vrienden 
hulp, uyt Gelre en Guliker-land, veel kloeke mannen. D'on-eerlijke 
Koop-liede,:i, hoewel binnen Gorinchem verfien met een goed getal 
Soldaten, nochtans bctecfd , 't zy ofden knagenden worm haar gewHfe 
wroeghden, ofwanhopende van haar quade faak, fondcn aan Hertogh 
Wü!m, om meer hulp : die fchikt terffond binnen Gorinc_hem, Heer 
Philips 1111n D,rp , Ridder, met 500. gewapende mannen om t.Ár/cJl 
uyt te kecrcn,boven al defen was de Stad noch fi:erk gebolwerkt. Even
wel op Heyligh-kruys-vcrheffingh nacht, den 14. van Herffi:-maant, 
quam Jonkker Wi/it,,, flMIArlr,,t,met de fijnc,heymcHjk ontrent de Key
~erlijke Burgt van Arkel, haarder vier en vier, dragende kleyne rchuyt
jens, door de duytl:erheyd niet gefien, fetten die in Stadts-gracht, fi:orm 
van wind, regen, donkkerheyd, waffer dien nacht overvloedigh, be
quaam tot eenen aanflagh, mits de wakers alt"famen binnen de toorens 
geweken waren, om vry van regen en wind te zijn. D'Arkelfe komen 
aan de Stadt-muyren, by Robbrechts-tooren,(welkc plaatz nu in 't jaar 
1643. noch bekend is, door een uythang-berd van Robbrcchts-tooren 
aan clen Zuyd-hoek van de Robbert-flraat,by de groote brugg' over de 
Xalk-baven.) De leeren worden ontrent den T ooren gericht,D'eerftc 
opklimmcrs waren twee Gorinchemfe Broeders> /IIU!, en/,.,, ,.,,",,. 
W nn, de 3. l«ob L1nttms-foon, de 4• de Trompetter van Gorinchem 
geboren, en Jonkker Wi/Jn,, 111n t.Arlr.,l, was de 7. met hem liep ecnen 
grooten bond, die men van de lcercn niet houden kon, maar den Jonk
ker vol~en wilde. Ontrent twintig man over de muyrcn zijnde, begint 
den firiJd tuffen des J onkkers hond , en eenen hond die de wakers by 
bun hadden, en in't uytkijken van de wakers te veld quam. Sy verne
mende dat het Ar/cJI was, aan 't loopcn, den Trompcr de Trompe~ ge
fiekcn, en de menighte geroepen, tAr/csl, tArlr.,J: De Hollanders aan't 

·vluchten van toornen en muyren, ter Kanffe-poort-waart, daar de Ver
raders al uyi waren. Overs.,,, Ptttl'l.s Brugg' loopcnde" hadden fy van 
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vrees den drey-boom, daar de Schepen me~ fiaande mallen deur in de 
haven quameo , afgeworpen, de yrees trapten hun haail: op de hielen• 
•c ~eftap van ni-loopende vrienden docht bun eencn trat van woedende 
vyanden, in plaatz van geweu- fchaap te toonen, wierp men 'top de 
keyen, menigte vielcnder metten donkkerin de haven en verdronkkeo. 
Jonkker Willtm liet de Burgh-poort aan d'Ooil:-zy van de Stadt open 
fiaan, al f~n volk quam _binnen met fijn Banier, groot geroep makende 
cm 4e befettelingen meer fchrik aan te jagen,en komé tot op de Kruys
firaat . . Toens dê Jonkker met fijnen Trompetter deur al de Stadt roe
pen, wie fich onder fijn Banier geven wilde fou niet mifdaan werden" 
De gemeente krioelende van blijdtfchap, loopt alt'famcn, en hulden 
den Soon in den naam fijns Vaders. Niemand was onwilligh, de Hol
landfe Soldaten waren wech, de Verraders voor uyt met al hunnen aan
hangh, uyt-befondert Henril""" Str11te11, die in den aanloop dood-ge
·fiagen wierd. Di,lde K,l, na-neefvan Bro,,,;, W,#lnfz.. flanil:e men 
's ander-da~s de kop af, om dat hy vfr~lmê voornamelijk hadd' hel-: 
pen verdrijven, en eenen Hilvaari van de Koop-luyden Stadts-boJe ~e
maakt, willende met een Zed over de muyr klimmen,brak het, hy viel, 
barfie en füerf terflond. Ionlcker WilJnn belegerde fijns Vaders Borg•_ 
rond~m , fchoot daar in groote kogels , maar ten konze niet fchaden, 
om de machtige fterkte, ook boden de bewaarders dappere weir. Hcr
togh Wi0m,quam meteen fchoonheirvolks uyt Holland en Zeeland ' 
·voor Gorinchem om dat te be0uyten, ofte~en .A,'<,l te flrijden, maar. 
-die vreefde hem niet', als hebbendebinnen Gorinchem veel Ridder-en 
manfchap ten firijde afgeveirdight,doch hy dreefionkkcr WiOm, even- . 
wel van •t belegh der Burght binnen Gorinchem. Hertog Wille• oot
bood al fijn Edelen,Ridders en Lcen-1nannen uyt Holland en Zeeland. 
fchreef ook aan die van Je Stadt en 't Sticht Utrecht, om by hean voor 
Gorinchem te komen, 't fchijnd hy't nieu ('t zy met eer ofon-eer) ver-·. 
kregen goed wilde behouden , den brok was te vet, om foe te verlaten. 
Hertogh RtJnolá v11n GNli/t, en Gelre, lonkker Willems Oom, kon den 
hooghmoed van den Beyer niet langer verdragen, zend lijn open Ont
fegh-brievcn aan Hertogh WiO,m, en komt met een groot Heir van 
Baanre-heeren, Ridders en Knechten iq ,t Land van Arkel, in•t Dorp 
Spijk, om lijn Suller-foon, en de Stad Gorinchem t'ontfetten,m~ bren
gende veel mont-koil: , die de Gorinchemfe met macht in-haalden. 
baaghs na S11111 t.Mtlllriti#s, den 2.3. van Herfft-ma:mt, fond Hertogh 
Rqn,ld meteenen Herout •t Sweerd aan Hertogh WiJlt111, hem met al 
fijn hulpers uyt-dagende ten tlrijd. Hertogh Will,111 dien onvcrfaagh-
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den, beforght de Burgt van Arkel met alles des nooJigh, breekt fijn le
ger voor Gorinchem, fl~~t fijn tenten in Dalem, by de KappeJ, berotpt 
de Gelderfe ook ten fir11d, en verwachtfe daar. Den flagh wicrd na
gelaten, zeyd .A11rd Kemp, om d'aaofiaande nacht. In 11.•elken {elven 
nacht, Hertog Re7nold, 't zy uyt vreefe, 't zy om yet anders, ofook om 
dat Gorinchem van aUes verfien hadd', fijn leger opbrak, trekkende te 
rugo' na Gelderland , en Hertogh Wil/m, finorgens ook met fijn volk 
haafiiç~ na Holland,wa_ar uyt de l~Ll:-geno~mde reden de waarac~tigh
fiefchtJnt. Ionkker W,11,m greeugh om fi1ns Vaders Burgt te krijgen, 
befchoot die even hard met groote fiukken, dagelijks fonder voordeel. 
Ondenuffen quam _den gewoonlijken Peys-maker Hertogh f"" """ 
1J'e]erm, gekoren Bdfchop van Luyk, Hertog Willems Broeder in Hol-· 
land, en maakt een vafi befiand van twee jaren, tuffen fijn Broeder aan 
d'een, en Ionkker Willem""" eArk,I. aan d'ander zijd_'• Geduyrcnde 
die tWee jaren, tot'tjaar 9. toe, regeerde Ionlcker Wilt,,,,de Stadt van 
Gorinchem in vrede. 
· In dit jaar 1407. op Si1nt Fr•ncifC#s-dAgh, den 4. van Wijn-maand, 
wierd de Kappel van S11nt e.Ag,,i1t1n Klooiler, of Sufier-huys gewijd, 
tereeren Godts,Sa1.Arubi1s, Îilnden Dóoper, en eAtni,1, deKer
mitf' was Sondaaghs na d"acht dagen van Jfti1ri11 befockmgh. 

Het buys van Heer{"" qm,rdijn, Prooll en Deken van't Kapittel, 
een van de negen Verraders , is by • aantafiing aan 't Sufieren Kloofier •_confif,a
gekomèn. lnfgelijks de huyfingh, ftallingh, en erven van AmbrojiMs ~ie. 

Wot11erfi... Heer van Bruenis, ofLaagh-Blokland, ftaande ontrent de 
merkt tot Gorinchem , uyt fake als voren-. Defe • aan0aningh is on- •_couSI'~ 
getwijfrelt gefchied binnen defe twee jaren dat Ionkker W i/Jem Gor1n- uc. 
chem regeerde. -

Schepenen, F"1risHoJI,, 'Peter de Hun, FbJrisTi,i,,unfi., A14rdv11n r+os. 

dn Hur H ,rm,nfr.., '1•11 '"" BL,,,i(_,nro,d,, Goofwijn Eg,nfr.. 
Gafihuys-meefier, Dirk,;v11n Lt11ven.... · 
Schepenen , .S1111"'1 Peeterft.., C/11111 Knobbolll, (Heer van Otteland) 14c,. 

FlmsTi1J,,,11nfr... A!Ard v11n1Ûr Hr.1Arllh'm111{r.., 'f11n v.in Blank.!nvoerd,. 
Gafthuys-meefier, Dirl""" L1Nv1n, 
Heer 711n ,1tn Ar~/, 't zy door tegenfpoet nu wat gevoeghlijker, of 

door vrede-lievende lieden vermorwt, ll'!aakt in dit jaai: 1409. een ,er
dragh met Vrouw Eliubeth.v11n B1111r, fijn Moeder, die hy 't jaar I 396, 
(haar Man, Heer Otto eerfi begraven zijnde) buyten de poorten van 
d 'Arkelfe Bargdloot, waar van den inhoud fecr groot,op 't kortfle ge-
ftcld word. · · ., 
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168 Befchrijving' der Stad' GorinchenL 
Co/et "'" HJ,"1,·PrevooJ t-, Joh/UI D 'alier, Prieflet , C•~'• en 1•

f"'"'' Klerk._ 'Z/411 L411f.llÎ011, Bewaarders dier pfaatz, wegen d'Henogh 
van Baar, Heer van Caffel. Doen te weten: Dat Me-Vrouw /%Abel 
""" B,IIY, Vrouw van Arkel, en Pierpont. En cnê Heer rohist1, Heer van 
Arkel, Pierpont, en Lande van Mechelen, haren Soon, hun te kennen 
gegeven hebben, 't vrywilligh verdragh, _t'famen gemaakt, Dat Mê
Vrouw haren foon, Heer Jt:111, mitfdefen field Regeerder over al de Ka-
11:eelen, Land~n, en Heerlijkyendie ff heeft,en byfonder in de~~aaten 
Sterkte van P1erpont,en al de Kafiel ryen, Landen, en HeerhJkheyd 
van dien, infulken deel, als fy die houd vanGremengny cnal d'andere, 
gehoorigh onder den Henog van Baar al haar lCYen ,.om by haren Sooo 
al de profijten van dien ontfangen te werden, fulks fy die voor defcn 
ontfangen heeft, mits die niet mogende vervremden , verkoopen, noch 
verbinaen dan met haar believen. Dies fal hy aan haar uytreyken,d'eer
fie drie jaren van nu af, yder jaar drie hondert Franze Munt (ik meen 
Kroonen,hoewel oietuytgedrukt) en daar na jaarlijks 3~o. Parijfze ge
wicht, te Pierpont, ofMaruille, daar 't haar gelieft: d'een helft Sa,
7,,,, Midzomer, d'ander helft KorfmHP, d'eerfie helft verfchijncnde 
$,:,ntJIUI 1410.Mê-Vrouw fal op't Kafteel en in de StadtPierpont, 
Wooningen en ander timmeragien voor baar, al haar goed'ren, huyfge• 
kn, knechten,peerden, en beellen behouden. Haar huyfgefin', knech
ten, en die van haren volke mogen t'allen uyren, foo dik als 't noodig is, 
op Malengieu komen: voon fal Mc!-Vrouw haar Jacht en Frettercri 
hebben , in 't BofP en Land van Pierpont, weyde voor haar Beeflen, 
plaatz.' tot voeder te leggen, ook voor haar voer-lieden , en 20. karren, 
en die gebruyké t 'haren koften.Heer ?is• moet onderhouden de Boom
gaarden , Wijn-gaarden, en getimmenen, daar in ,erfiellen de huyf en 
aer gevogelten, fchuyren, molens, en ander gebouwen, foo van binnen 
als buyten, binnen de Poorten van 't Kafleefftaande , ten eynde, M~
Vrouw eerlijk magh ontfungen, en onthalen, die tot haar komen, ur.t
gefondert dat fy de Wooningen en GeboJJwen die (y felf bewoont, fal 
onderhouden. De fchulden by M~-Vrouw en haren Soon gemaakt, 
fullengelijkelijkbetaalt worden. Mê-Vrouw fal de Kafteelen, Lan
den, en Heerlijkheden van dien, in't geheel noch deel verkoopen, noch 
wech-geven, n~c~ yct do~n, daar mede Heer 1• haar Soon, na haar 
dood van d'6!rveruff van dien verlteken fou wefén. D'Hcer van Arkel 
voor fijn Moederoverlijdende, fullen defelve Kafteelen, Landeo ,en 
Heerlijkheden vry blijven aan M2-Vrouw haar leven Iangh, fondcr dat 
t.ÄrkJû Soon,_ofErfgenamen daar aàn ecnig gebied fullen hebben, ten 
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·-· ende Lande van Arkel. · · 169 
waar met haar believen. Daar op Mê-Vrouw en d'Heer van Arkel hen 
de hand gegeven hebben, beloovende dit alle, t'onderhouJen. Onder 
verband van rechten, biddende, den Hertog van Baar dit mede te fiaan 
als haren• Opper-heer. GelijkMê-Vrouw denfeJven Hertogh ook-•soumain 
bidt haren Soon in fijn onderdanigheyd en huldingh t'ontfangen. Ge-
daan te Languion (in Barroys by Pierrcpont) den 30. nn Louw-maant 
"tjaar 1409. 

Heer 1•h•• ,.,. eAr/c!l, van Hertog Willem"'"' BIJ""' uyt fijn Va
derlijke Erf.landen dus verdreven zijnde, en .tls ballinghdwalende,ook 
Jonkker Wil/n,, in fijn heerfmgh te Gorinchem door fijns ,yands groo
te macht wankkel ftaande, heeft Hertogh &J',.tl""" Gtdi/t, en Gelre, 
Swagervan d'een, Oom vand'andcr ,huneen vrygeley in fijn Landen 
verleent, als voJght : · 

_ R.e]nolJ., Hertogh van Gulik en Gelre, Grave van Zut-ven, geeft fij
nen lieven Swager Joh•, Heer tot Arkel, Picrpont, en 's l:mds van 
Mechelen, met IJ. perfoncn, tegen hem niet breukig,cn foo veel peer
den, en Jonkker Wi//n, ,.,, eArlc.!l. fijnen Neve, met I o, pcrfonen, en 
peerden, een vry en vail geley, en veyligheyd in al fijn Landen,duyren
de een jaar langh, van nu af, en daar 't eynden, een maant na dat hy hen 
't fel ve geley met mond ofbriefopfegge. Geloo·vende haar gevange
nen ende goede have ofgoederen, die fy binnen Gorinchem , ofons 
niet laten en willen, van daar fullen doen geleyden tot Krieken-beek, 
(gelegen • . • • • ) beloovende mede, dat Heeren Willtm 
tJ4n r[en-Joorn, e,A.,,,,i,,,.,, L11tn6Nrgh. (die 't jaar 1416. Droffo.rd van 
Gorinchem worde) Yolpnd du Jong,, lohames """ VJ1enhov,. en voort 
al die tegen fijn Swager Heer l"" """ ArkJIgezegelt hebben, om hem 
en fijn Soon buyten bare Landen te houden, te vangen offiaan, tot gee
nen tijden, binnen Stadt ofSchependom Gorinchem,follen mogen ko
men, noch eenigh Ampt of bevel daar hebben van 's Hertoghs wegen. 
Wat fchulden Heer J1111 voor defen belooft heeft , by fijn brieven op te 
heffen in de voorfz.Stadt ofSchependom Gorincbem,fal hy ReJnold be
talen, en Jie fal hem af-flagh ftrekken, aan de vernoegingh fijnen Swa
ger ende Neve te doen, in plaatzvan d'overgift der Stadt en Lande van 
Gorinchem. Al die met Heer J4n, ofJonkker Willem, ofom heuren 
will' uyt Gorinchem geruymt zijn , word haar mifdaad, fooder eenige 
waar voor dcfen gedaan quijt-gefcholden. Alle giften van Gecftelijkc 
lcencn, binnen Gorinchem en Schepcndo111 , en by namen de Schole en 

Y 't Schrijf-
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't Schrijf-ampt der Stadt, by fijn Swager met brieven gegeven, laat hy 
in weerden. Word fijn oarlogh met Hertog Willem i,411 BeJtren, Graaf 

, van Hollandgefoent, hy falindefelve da<lingh fijn Swager en Neve 
van Arkel gedenkken en helpen bcforgen, dat hy met den fel ven Her
togh ook veug'lijk gefcJleyden worden,.blijven die twee onvetfoent, hy 
fal haar tot haar verfoek foo gunfiig en vorderlijk zijn als hy met glim.p 
enbefcheyddoenmagh. Gegevenin't jaaronsHeeren 1409•. den 22-
van Gras-maant, ten by-zijn van Gijfl,ert ,,.,, 'Bronk.,horfl, Heer van Ba
tenburgh eil Aanhold" Heer loh4n tÛ W1enhorfl, Ridder, Hof-meefier,, 
Heer Dirk.:. ,ien Wij[,, Senefchal van Zut-ven > en ReJ.nold 11,n K11-
1orden...,, 

E"f."""'· ,11,iMonflrekt, in fijnFranze Cronijk, houdende van 't jaar 
1400. tot 146 I, zeyd, dat f!ertogh tAelbrechtv~n Bqem,, Hertogh 
Willtms Vader, geleenthadd van/'"""" Hertogm van Braband, toen 

-by tegen de Heer van Arkel oorloghde, 1 fo. duyfent Goud-gulden,. 
welke penningen Hertogh tAntoms """ Brllb4na, als Erfgenaam van de 
voorfchreve fijn oude Muye , feyde hem toe te komen, als niet weder 
~egeven zijnde, en wildefe hebben, of daarom tegen Hertogh Willenl.... 
10 oorlogh treden, die hy dit jaar 1409. al'begon, veroverende Stade en: 
Slot van Heufden. Maar Hertogh 1"" ,"" Bor1.01•j,11, de 3o. Graafvan 
Vlaanderen, de vriendfchap en hulp vandcfc twee Hertogen, vlnt,nii 
en w;11,,,,, fijn Broeder en Swag,er foekende, maakt vrede tuffen hun,. 
mits dat Henogh Wü/U# aan Hertogh e.d'n1011is """ Br4b,c,ul, op fekere 
payen moft betalen, voor alles dat by eyfl:e 70000, Goud-gulJen. 

Hertogh Wille•'"" BtJert11. niet tegenfl:aande hem Jonkkcr Willem 
,.,, ArkJJ de Stadt Gorinchem weder afgenomen hadd•, bleef evenwel 
verforgen, 't geen de fel ve aangingh, fich een anders afgenomen goecl 
toe-eygenende,als •t blijlt aan de vrydomm• van Tollen,die van Aern-

• Aard fteldam verleend• Willtll'J, &,. Grave van Holland, zeyd, dat fijn ge
Xemp Jac. trouwe Stedé v:in Holland en Zeeland aangeranfi wordé van de Merlct
~::b~fi>t Tollen tot Gorinchem, en Heufden. Geeft derhalven die van Aem-
111. :ifo, fieldam door gonft vrydom op de felve Merkt-tollen, by defen brief 

gegeven op den leften van Gras-maant 1409. 
Cron. van In dit jaar 1409. ftierfop den ~• van Gras-maant, Heer ~ttrnd f/411

:t~::ci- Egmo11d, en Yfelfieyn, d'eerfie diens naams, de l 91 Heer van ~mond, 
· Sone van Heer T"" d'eerfte, geheerll: hebbende 39. jare11, in fijn plaau: 

quam 1"" de 2. fijn Soon, die 42. jaar regeerde: een dapper Krijghs
man "foo auenigbmaal hy ten firijd trok , pranghde ficli met een gordell 
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ende Lande van Arkel. 171 
vol lilvere Bellen, kreegh daar door by-naam l'"' ,,,,,,, 1J1/ln,. Trouw
de dit jaar de Schoone Jonk-vrouw c.JiU'Arii, '"" .Arl,I, Dochter van 
HeerT""• en Sufter van Jonkkcr Wil/m,, heymelijk, zeyd tÁ4r~ Ktmp, 
fonder te feggen reden waarom. Deqfii1 in 't kort van de Huwèlijkfe 
voorwaarden, volght: 

' 
Johi,n, Heer van Egmond en Yfelfreyn, maakt yder kenlijk, Dat hy 

een Huwelijk aangaat, met d'Edele Jonk-vrouw t.M'1tri• 11•n eArkt,l. 
Hytochtigthaar met 1000. FranzeKroonen, Jaar-renten,op fijn goe
den uyt land van Yfelfleyn, om de felve 1000. Franze Kroonen by haar 
alle jaar gebeurt te·werden, foo langh fy leeft. En tot voltrekking van't 
bewijfd binnen •s jaar te doen, belooft tot ,ermaningh van Hertog ReJ-
110/d,binnen Nieumegen ofAemem te komen,en van daar niet te fchey- . 
den, tot dat bewijs vafi:elijk voldaan is. Gedaan op S. Ias geboorte
dagh, mid-fomer 140.9. 

Jonkker W.a. ,.,. Arir.,I, ziende dat hy de Stadt Gorinchem tegen 
~e groote macht van Hertogh W;a,,,, 111111 B9eren niet langer befcher
men kon, ~e.ft met verlofvan fijnen Vader Heer Joht1n, de fel ve Stadt 
en"t Land van Arkel overgegeven, aan Hertogb R9nold fijnen Oom, 
voornemelijk hem verdrietende dat de gene,daar hy boven alle Burgers 
van Gorinchem fijn betrouwen op gefield, en foo uytermaten liefde be
toond hadd',hem en fijnen Edelen Vader f oo valzelijk verraden en ver
kocht hadden , gevende 't feJve te liever aan lijnen Oom , geheel en vry 
over, om onfcheydelijk aan Gelre te blijven, op hope en vafie verfeke
ringh van fijn Oom overlevende, 't fel ve Hertoghdom , en met eenen 
lijn voorfchrevcn aangename Landen wederom te moeten erven, alfoo 
die geen kinderen had. Den fin van de Voorwaarden volght hier, ge
gemaakt door tuffen fpreken nn den Bifl<:hop van Munfier, Hcnogh 
van den Bergh, en Graafvan Meurs. 

Otto, Biffchop te Munfier, tÁdolf, Hertog van den Bergh, Grave 
van Raven(bergh, en Yrederil, Graafvan Meurs, Heer van Baar, ge
koren feghs-lieden van den hoogen Prin5e,R9#0/a, Hertog van Gelre, 
Gulik, en Graaf van Zut-vê=n ter eenre, en den Edelen Joh••, Heer tot 
Arkel, Pierpónt, en 's Lands van Mechelen, en Willem fijn Soon ter an
dere tyden, feggen eendrachtelijk, Alfoo haar beyder handelaars
raads-Jayd.en d:iar toe gekoren, elkanderen niet verfiaan konden, en de 
faak over-fulks aan hun gefreld is, Dat in voldoeningh der overdracht 
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17i Beféhrijving' der Stad' Gorinchem., 
by Heer Î"*' en Wi/lm, fijn Soon, van de Stadt Gorinchem, en 't Land 
van Arkel , en den Schependom, met al den tocbehooren van dien, ia 
vrytn eygendomm• aan Hertog R/7111/J gedaan, de voornoemde in vol
doeningh van de felveoverdracht aan Heer ?•h••, Jonkkcr Willl• fijn 
Soon, en haren Erven wedergeven fal, lijn Slot en HecrlijkheyJ van 
Oyen metten Dorpen aldaar, en namelijk metten Dorpe Dic:degen, 
(of Dieden, 't eerlte gel~en beneden, 't ander boven Megen by de 
Maaz) Noch ~oo. pond •sJaars, aan de Gruyt tot 's Hertogenbofch in 
Braband, en fal haar aan andere goeden of Renten foo veel bewijfcn, 
dat het met die 500.komtop noo. Rijnf' gulden •s jaars. Eo ofd'Heer 
van Arkel en fijn Soon hier mê niet te vreden waré, maken fy haar fierk 
daar voor, dat Hertogh &]no/tl binnen 14- nachten na defe uytfpraak, 
hen weder overgeven fal de Stadt Gorinchem , en den Schependornm• 
vàn dien (dat is, 't Land van Arkel, foo •tonder de Stadt behoort) in al
ler voegen, en foo goeJ als hy •c van hun ontfangen heeft, maar na dien 
tijd is hun keure uyt. Gegeven op den 6, van Oogfi-maant, in't jaar ons 
Heeren I 409. 

Volgens defen vcrdragh wiert Hertogh RtJIIOIJ op den 2 5.derfel ver 
maant binnen Gorinchem gehuld, als een Heer die'r Stadt en Land van 
Arkel , en hy beloofde de fèl ve Stadt noch Land nemmermecr te laten 
fcheyden van Gelderland, ten ware hy 't weder brocht aan lijnen Swa
ger of Neve van Arkel voornoemd. - Maar die beloofte wierd qualijk 
6y hem gehouden,want noch binnen drie jaren maaakten hy koop daar 
van met Hertogh Wi/lm, "'"" BIJ""'' À~/s booghfte vyand , foo hier 
na volghd. Henogh RIJ,ulái dedc terllond uytten grond op-maken de 
muyr van S.P11t111 Brugg'af, tot 'R,.ebl,ms T ooren toe, en fielden alles 
tot ruft en vrede. 

Opden eygen dagh van fijn liuldingh , den 2;. van Oogll , geeft hy 
die van Gorinchem een Hant-veft, waar van dit den fin is : 

ta!'1~e RIJnoltl, Hertogh van Culik, en Gelre, Grave van Zutyen, bcloo~ 
Ha~1v.b. de Stadt en Schependom van Gorinchem oemmermeer te laten fchey
~!~· 11• den van lijn Land van Gelre, ten waar hy •t weder brocht aan fijn Swa-

gcr of Neve van Arkel, en fy fullen fiaan tot fuiken dienfte, beden, en 
onraad,als lijn vier Hooft-fiedé van•t Land van Gelre,elk na vermogé. 

I. Yemand binnen Gorinchem, of in 't Schependom woonende, in 
breuken val.J_ende , d~e fal men binnen 's jaars ,oor recht fetten, offal 
daar àfvry ZtJn· · , 
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ende Lande van Arkel. I7J 
2. 'T~ericht van Gorinchem magh d'Accijzen hoogen c,flegen, be

houdend Heer fijn Accijzen, 't hooghfel fal de Stade hebben, om daar 
m~ gefierkt te worden. · 

~. Yder binnen Gorinchem woonende,(aJ waken en onraad gelden, 
gelijk de Poorte~s, en yder onraad van ~~n Land in't Schependo,n, als 
lijn Buyren, en niemand fal daar vry afz1Jn• 

4- Niemand fa] binnen Gorinchem• gef worenfchap hebben , hy en • ollicic. 
heeft eerfi: een jaar aldaar gewoont, en Poorter geweell:. 

f. Den Schout van Gorinchem fal binnen 't Schepeodom . op den 
Dijk fchouwen, als YOC?rgaande. 

6. Van Bafiaarden in Stade en Schependom , fullen haar verkregen · 
goederen, erven,.op baar rechte erfgenamen, gelijk als van getrouwde. 
Sonder Kinder fiervende, fullen de gocd~n hun gegeven of gemaakt 
weder komen, or, de gevers of makers,of d1e 'er rechte erven, uytgeno
men fulke ervemtf' of goeden , als eenige Baftaarden van de Heerlijk
heyd van Arkel, gegeven ofsemaakt zijn, ofdaar van gekregen hebben 
in Stadt of Schependom Gonnchem, die fullen gaan,fy fonder kinderen 
fiervende, aan de Heer van Arkel indertijd. · 

7. De Rechts-vorderingh gefchied op die of haar goed, die met 
Heer Ja, en Jonkker Wi/Jm,verdrevenen geruymtzijn,fal tenietwe
fcn, van den tijd haarder ruymingh, tot dat Gorinchem weder gewon
nen wierd. 

s. De Poorters van Gorinchem mogen geen beloQften , noch ver
bonden d'een vand'andernemendan voor Schepenen, op peyne van 
Jo. pond voor de Heer. _ 

9· De Poorters, ook inwoonders van't Schependom (huys-Jieden) 
fal men nergent in Henogh Rt}'•olás Landen haar goed af-winnen, in't 

·Schependom gelegen, dan voor Schepenen tot Gorinchem. 
10. De Stadt Gorinchem ten achteren zijnde , fulks dat fy uytfetten 

geld van de lieden te gaderen, fal 't gerecht uyt elk vierdel 2. goede 
mannen daar toe kief en. Den Schout van Gorinchem fal fweiren, dat 
hy aUe inwoonders des Schependoms recht doé fal, na inhoud der hant
veJlen. (Nou, hieruytis mijns beduokkenstefpeuren,datter doe bin
nen Gorinchem geenen Drolfard was,maar dat den Schout was Hooft
Amptenaar der Stade, gelijk 't noch in veel Hollandfe Steden is ) 

11. Men fal niet meer dan 4. Boden fetten, en doen eeden, die de 
Stadt jaarlijks Cal kleedcn, als na gewoonte. , 

12. Jaarlijks &1 men 7. Schepenen fetten, die fullen fweiren recht 
en vonniif' te wijfen, na inhoud der Hant-veften, en die fullen tot ra-.._ 
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174 Befchrijving' der Stad~ Gorinchem_. 
den nemen, is •c nood, die voor hun aàn 't gerecht geweefi: heb~ 
b~. , 

13. Jaarlijks als de Schepenen ge-eed zijn, fat 't oud en nieuw ge
recht met de Heer twee Burgenneefters kief en voor dat jaar, die [wei
ren fullen, de Stadt Gorincnçm in haarrecht te helpen houden , na i~ 
houd der Hant-veften. Ende en fullen niet vorder t1mmeren,en maken 
~ an Stadts wegen dan binnen d'oLtde graften van Gorinchem , ten waar 
by bewilgingh der gemeyne Stadt. 

14. De 2. Burgermeefter~ 7. Schepenen, en 4. Boden , fuUen alle 
jaar gefet worden, Dingfdaaghs na S11111 Po"cil,11111-""1.I, in den Winter, 
(dieden 14.van Louw-inaanris) naoudergewoonte. · · • · 

15. Men fal niemand geley(ofvrydom) geven,van Schepenen-voor-_ 
waarden of brieven , noch van kollen offchulden , binnen de fel ve vry
dom gemaakt. En van wat faken men geleyde geeft, fal een Bode op 

. een heyligen-dagh in de Kerk af-kondigen, en teyk~oen , ook alle ,ier-
del-jaars vernieuwen, of't waar uyt. • 

16. Die men 't geley iegeven heeft, yemand mifdoende, d'andcr 
magh fich weiren fondcr t geley daar mede te breken. 

Alle defc punten belooft by voor hem en fijn nakomelingen by vor
ftelijke woorden eeuwelijk onderhouden te moeten wuden. Gegeven 
den 25. van OogLl:-ruaant, •, jaars 140.9. 

Hertogh WiUtrn ,,,,, IIJtr,,., Graafvan Holland, vernemende dat 
Hertog &JnolA '""G,lr,, gehuld was, Heer van C?orinchem ~n 't Land 
van Arkel, brand met vuyrige gramfchaP?foodamg, dat by met paffen
de op 't belbnJ met Gclderland,zich ten oorlog begecft,maakt vrient
fchap met die van Amerf voord, hun gevende fonderlinge vryheyden in 
Holland en Zeeland, mits hem haar Sta:lt openende , 01n in en uyt te 
reyfrn na fijn believen : Sy doen•r, midd'Jerwijl hadd' Hertogh RtJ,ulA 
eenen tocht in Holland gedaan. Hertogh Wi/J,m komt met een groot 
heyr door Amerfvoord in de Veluw, verbrand veel Dorpen, en brocht 
in Amerfvoord grooten roof. Jonkker Willem,.,,, vlrk.,l, was van Her
togh Re711o/J gen:iaakt Ritmeefier of Ovedl:e van al de Landen van 
Gulik en Gelre. Defe quatn met een groot hcyr van Baanre-heeren, 
Ri.Jders en Edelen , Ruyters en Knechten voor Amerf voord, fendee
nen Heraut in de Stadtaan Hertogh Wilkr11 , tart hem in 't bloote veld 
ten firijd : Hertog Wi/lml f wijgt, en blijft, geeft den Heraut geen ant
woord. Jonkker Willem als een braaf Vcld-l1eer, wacht in voUc orden 
ten avond toe, niemand komt uyt: hy verbrand alles om Amerfvoord, 

Molens, 
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ende Landevan Arkel. 17; 
Molens, Wijngaarden, Hoven, Boomen, eynd'Jijk al d'Amerfvoordf~ 
Dorpen,en f oo inder nacht na Wageninsen t~e. De Hol_Janders weder 
in'r Land van Gelre , te Brakel, Beefd, 1n T1elre- en Bommelre-waar
den en ander plaatfen,alles verwoetlende. De Gelderfere Heekhuy
f-en, fpeelende 't felve deuntjen. Heer Joh""'"" Kroo1m,b11rgh, Burgh
. voogd van Heufden, rukt de Poorters van Heufden met fommige Hol
landers by een, trekt tegen de Gelderfe met groot geluydt van Trom-
petten, Trommelen, geroep en gekry, gelijk of heel HoUand uytbarfi:e. 
De Gelderfe wel tien tegen een, kannen door den duyfi:eré nevel, 'rge
Gcht niet gebruyken, maar 't ghehgor niet dan al te veel, achtende Je 
macht na 't geluyd, foo groot, dat Holland noyt fwaarder opgebrocht 
badd', den fchrik doet haar beven en trillen: Sy aan 't loopen: De Ka
ft:eleyn hun na,en nam meer Gelderfe gevangen dan hy felver volk had, 
daar verdronkker veel in de Man', die overfwemmen wilden. Won
dcrfük was defe vlucht, en noch ~lu,:htiger 't n~volçen. Sevcn Gelder
fe in 't na-loopen ~erbaafd, niet wetende waar bhjven, quatnen in't 
Dorp Heekhuyten; dat fy verbrand hädden, kropen in een Verkens
kot" tegen de nacht quam de Sogg', friet met de muyl aan de deur v:m't 
kot, om in te wefen: de Gelderfe banger dan bangh , meenden dit wa
r~n haar vyandeo"aan 'troepen, Wy gnen ons,wygeven ons_, haat ~ns 
11u=tdood "maar neemt onsgevanghen : haar verfock gefch1eddc met 
door >t Verken, maar van de Buur-Iuyden, die deur •c gerucht Hooft-

- man zog• te hulp quamen. In dit oorlogh betaalde Hertogh Willem... 
aan Hertogh eA.nto11is v.A111lr"'111#d, van cle hulpe hem gedaan, tegen 
Hertogh &],u/J en de Heer van Arkel, ook van de ren van de duary 
van Hertoginn' '/01111114, fijn oude Muy i4000, Franze Kroonen. 

Schepenen, GIHÛrle.M•Jl• Yr~l111n 'Dim,en, H.N7gh ~tger[:... /1111 14 10. 

M11rc,Jiffz... FJoris Hol, S11ntÛr 'Peeinfc.. . 
Op Witten Donderdagh. 1410. dê Hertogh Wi/Jet11vi,n Bq_eren, in 

Dalem op te locht,ecn fterk Blokhuys opflaan,daar by leggende mach
tigh volk, fmorgens eer 't Blokhuys ten vollen gericht was, komt Her
togh .&,no/á v1111 qelre, met veel gewapend volkomfulks felf te doen, 
maar tiende de voor-baat van Hertogh Willem, bcfchoot hea met Slan
gen, Serpentynen, en andere groote fiukken, doch kon het niet vernie
fen, maar de Hollanders volmaaktent. Ondertulfen komt den gewoer. 
oen Peys-makcr , Hcrtogh l"" -v11n Be,eren, verkooren Bilfchop van 
Luyk, in Holland , en doet een befhnd tuffen hun fiuyten van twee j~
ua. 

In 4,iijaar 1410. is Vrouw-Elit..Aittb i,1111 Bur, moeder vanHeer l•n. 
. -- --- ~""= 
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176 -Befchrijving" der Stad' Gorinchem., 
""' Ar/c.!l, ïn•t Land van Baaroverleden, en aldaar begraven by harem 
Vader. 

•croo.ftll In dit jaar 1410. is geboren A...U,11•El"",ul, Sonevan Heer 1.. 
;::.._1111. """El"'!•'• enM.;. Heer/as Docht"ernnArkel, Heer WJ-, 

· Sufter, die namaals geworden is Hertogh van Gelre, en Graaf van Zut
v~, 't welkJonkker WJ/m, , ..A~l haar Broeder gewecft fou zijn, 
indien by gclecft hadd'. 

141 ,. Schepenen, B#llle-,,ij• tl, uJige, SAllllrr Petn{r.. . 
o•eerfte Moederop 't Sufterbuys, word alfnu, c.M,d,tt/J Meeftcr 

W;//n,s-dochter. 
Hertogh RIJ,,.IA t1a g,1,,, Heer vao Arkel, beveflight de Kaooni

zye in de Kerk tot Gorinchem, by Heer Ott, ,aeA'~/, in't jaar 1378. 
gefücht. 

r41i. Schepenen tot Gorinchem, 5--Pnrrfi.,. CIMs Ku/,lw,t, Heer van 
Ottcland, H111rilc., A,,,,,J/%.. la""" 4r, Wnw, S,&.tn- 11•tin, o,,._
91J•, Willn,,Set.nfi.,. . 

Gafthuys-mcell:er, Dir/r..t1a Lnt1t11J. 

Tot dit jaar 1412. toe, hebben de Kanoniken in de Kerk tot Gorin,. 
chem baar Proven ruftelijk befeten. 

HeerJ.,, va Arlc,l,en Ott,, Heer tot Afpcrcn,Vorft en Keppd,ma
ken met elkaodercn een verdrag, aangaande do Kerk tot Hellu, in defcr 
voegen: 

/1111 ,a Ar/f!I, Heer tot Pierpont,en •s Lands nn Mechelen,eri 0#.. 
Heer tot Mperen, V orft en Keppel, maken kenlijk , Dat fy ondcrlingh 
verdragen zijn van 'tgefchil, nopende de Kerk van Hellu: Als dat Heer 
<jen-Jilt1a G,,,,,,.,, Priefter,van d • een,en Heer CIMs """ T#Jl,Pricftcr, 
van d'ander zijde, die thans twilligh zijn om de voornoemde Kerk, elk 
fijns rechts gcbruyken fal,ten plaatzen daar 't beboort,en d'ecn fal voor 
d•ander, noch voor fijn hcerfchap, vrienden, noch mede-ganders geen 
vrcefe hebben, maar elk 6jn recht van fijn Prelaten verworven vredelik 
belitten, eninfonderheyd Heer <jewli,, ter tijd hy mct~crrccht daar 
uyt gewonnen fal wefen. Een van beyde Priefteren ofCollateurs af
lijvigh wordende, of het recht op-gave, om dat hy 't niet vetVolgea en 
mocbt tot den uyt-cynde , foo mag6 een no beyde de Heereri die "t ge
beurt aan ecnen anderen geven, behouden d'ander party haar recht, b 
gelooven elk haren Pricftcr daar in te houden. Gegeven tot Zalt-Bom-
meJ, 'tjaar 1412.denS.vanLouw-maant. -

Hier 
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. ende Lande van Arkel. . 177 
Hier voor in 't jaar 1 384. had RIJ"""' Heer van Bredcroede, die van 

Hardigh-veld een Hant-vefr gegeven, die worqnu in dit jaar 1412. by
tA•n" """ qmtll aldus vermeerdert. 

e,A,.,,,J, ,1111 Gn,JJ, fieel'. van Gietfen-b~b, mukt yder kenJijk, dat Aart "!1lP 
hy uyt liefde,cn om dienfr, haar Hant-vefr verbetert, met de navolgen- ~:;,::-1,. 
de punten: pas.u.s,. 

Yemand lijfen goed verbeurende, fal hy van't goed niet meer nemen 
dan de helft. 

Yemand vàn Hardigh-veJd breukigh wordende, die falhy niet nn
gen, foo verre die binnen fijnen Lande Bo.a:ge voor de breuken weet te 
ftellen, en men fal hem eerfr de brcuke aanfcggen, waar voor hy Borge 
ftellcn moet, hem ook dagh-vàarden en reent doen binnen fes wc.,. 
ken. 

Eenigh man tot Hardighs-veldfijn Bafraard goed gevende,en de Ba
Raard ftorf, fonderwettigegcboorte na te laten, fOQfal'c gegeven goed 
we'er gaan inden boezemdaar'tuytgekomen waar, maar verkregen 
goed tal gaan als 'toud hcrkomen is. . . 

Wat manof goed in 's Heeren genade genomen word , daar fat die 
breuke niet hooger afwc(en dan 1~. ~d. 

Wieonrechtenaanvanghdoet 10. ftuyvcn, ofdaarboven, weerd, 
daar af is de verbeurniff'' 10. ~nd,uytgcfeyddidlijk goed. 

Wie yemants heeften dood-fiaat,fal die te gelde bieden,binnen 'ceer-
fteatmaal dat het gefchied is, of, verbeurt 1c. pond. · 

Inheemf e Kinder van haar Vader en Moeder , ongedeyld, mogen 
geen hooger breuken vervechtén , buyten wille baars Vaders , dan 10. 

pond, ten zy diefelvergegoed·zijn. 
Hy belooft dit v~r 6cm en fijn erven ten eeuwigen dagen. 

, Gegeven 't jaar 1412.op onfer Vrouwen Zuyveringh-dagh , den 2. 
van Sprok~el-maant. . · · 

In dit jaar 1412.wierd geboren Wülà, ,,.,,E~111l, Heer van Yfcl-cron. :ri, 
fieyn, de z.. Sone van Heer 1•• ,,.,. Eg,,,.nd, en J'J'llriA, Heer 'l•n ,.,, pag.,.., 
tA'~/s-dochter. · 

Heer y,.,,.,.,. .,,,{rlc!l, en Jonkker Wü/m, fijn Soon, nemen de Stade 
Gorinchem aan van Henogh Iw],u/J, "'"' Gelre, om daar uyt t'?Orlo
gen tegen,Hertogh Wült,,,, volgens den fmdefes by-gaandcn Bnefs: 

Tuffen mijn Heer vanGulikenGelre aand'ecn, en.mijn Heer, en 
Z • Jonk-
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. 178 Bcfchrijving• der Stad' Gorinchem.. . 
Jonkker van Arkel aan d'ander zy, is beraamd, Dat mijn Heer en Jonk• 
ker van Arkel de Stadt Gorinchem van wegen en tot behoefdes Hee
ren vanGulik enGelre,fullen aannemen daar inen uyt t'oorlogen teg!!ll
den Hertogl.t van Holland en fijn onderfaten, op hoir fclfs koil, gewio,
en verlies, foo langh den twiftmet Holland {bat. Hertogh &,,.~ fal 
hun tot verval der kofien laten vo~en alfulken voor-raad, als hem fijn 
Steden van't Land van Gelre toegefeyd hebbé te leveren, tegen 't voor
fchreven oorlogh: Wat in't fel ve oorlogh uyt de Stadt Gorinchem ver
kregen ofgewonnen word boven den kofr, en 't verlies dat men daar
om doen en lijden moet, dat faJ,mijn Heer van Gelre half,tn 1I1Ájn Heer 
en Jonkker van Arkel half hebben, 'teynden 's jaars., ten waar 't binnen 
dien tijd gefoeot wa3r. Mijn Heer, en Jonkker van Arkel, fullen Gch 
niet onderwinden eenige Renten, opkomll:en, nóch heerlijke goeden 
binnen Gorinchem,noch in't Schependom,maar fullen die van GelJers 
Ampt-lieden en Rent-meefrereo daai inê wcn·begdan, t'.fijnen behoef. 
en die daar toe vorderlijk,-maar niet hinderlijk wefeoj .ten waar~~, 
die van Gorinchem te doenhadd' tot bolwerken, graven,wakc:n, voor'.'" 
raad, ofvolk in ofuy't te \'ocren,ofin andere faken, den krijgh a~ngaan" 
de, dan falfe t.A'rk,!l doen gebieden van wegen d'Hertogli van Gelre, 
welkes fich Gelres Ampt-man ~tooclctwindeo u.i. Deo Eiei:togh f~ 
~ijn Ampt-man bevelen, dat hyby raad dés-Heeren van Arkel, doen en 
laten fal, des denoorl?gh aantreft•. Wil.Gelre vrede met Holland ma
ken, fat 't niet doen, dan by Raad van Arkel en fijn Soon , die de fel ve 
vrede ook fullen beveftigen,doch niet foo langhals mijn Heer en Jook.
ker van Arkel binnen Gorinchem zijn van 's.Hertoghs wegen. Gçlrc 
falmijn Heer en Jor.kker van Arkel ~ofeen van hun, t'heuren believen 
haar have,gocd, en gevangenen onbckommert uyt Gor.inchem tot haar 
Sloten doen voeren, daai; fy Teyligh zijn. · Maai of 't geviel, d~t'by ver
drägh Gelre aan den Hertogh van Holland over-gave fijn gevangènen, 
foo fullen d'Heeren Jonkker van Arkel haar gev:ingens ook overgeven 
aan Gelre,die beur daar voor foo v~el geven fal als drie of ,ier van bey
den zyden te kiefen, dunkken fal, dat eerlijk is. ·Wat d'Heer en Ionkkcr 
nn Arkel Holland afgenomen of befchadight hebben aan gevangens, 

· ofanders fullen{e wederom geven,wat gercedfchap en voor-raad d'Ar
kelz' koopen> fal Re]nold binnen Gorinchem doen voei-en"en veyligen 
na fijn macht, ook als 't nood is völk daer binnen fenden.op .Ar/c,!ls ko
llen, _als fy in Gorinchem zijn>-cn belegert worden, fal hy de Stadt hel
p~~ ontfetten en de plaetz· vryen, na vermogen. Aengaende de 5500. 
RiJns--guldcn, die de ~ertogh van Gulik en Gelre 1DijQHcer en lonk-

- ·· · ·· ' kcr 
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ende Lande vai) Arkel. · 179 
, ker van A~kel jaarlijks fchuldigh is, over koop van Gorinchem , Land 
en Schependomm' daar toè behoorende" is bevoorwaard dat Hertogh 
6.IJ1111Ä mijn Heer, en Jonkker van Arkel daar voor fal fetten in de helft 
nn fijnen Tolr tot Lobcde, en "t geen aap den ontfaog' van dien ge~ 
breekt fullen fy ontfangen aan de Renten , Tollen , en vervallen van 
Oyen en Dieg,:den met haar rqebehooren, en voort aan d 'inder helft 

· van den Toll• tot Lobcdc, en dit fal duyren foolangh.Hertogh Re,nold 
metHertogh Wi/lm,inoorloghis, maargepcyfi, fal men volgen 'tin
houd v~ den Briefmet d'Arkelz' gernaakt,(op den 6. van Oogfrmaant 
1409.) en foo lang fulltn ook alle and're gefdûllen tuffen Gelre en Ar
kelwc'erzijds in haargeheelblijven. Mijn Heer, enJonkker van Arkel 
hebben door mijn Hcuvan den Btrgh en Henl)>ergh volkomen feker. 
heyd aan d'Hcrtogh van Culik en Gelre gedaan, dat fy hem 'dijnen be
lieven en verm.mingh fijn Stadt van Gorinchem goeJ'Jijk weder over
leveren fullen. ·. Gegeven tot Middeler, <gelegen in't Rijk van Nieu
megen tegen OTer S.A.cg,,- Kloofter) den 15. van Lent.e-maant 14u. 

In dit jaar 1+u.op den 12. van Bloey-1naant fl:ierf Vrouw .,M,.,..:
f!Ïd"• Ckef, Wedue van Hertogh eA1/br,çht """ B1Jtr111, en wierd 
begraven in den Haag, in't Iacobyoen ofPrekers Kloofler, 't welk haar 
Heer1owe Ar~l, hier voor •r jaar 1406. gegeven hadd', daar fy doe 
een Kloofier afmaakte. . 

Hmogh 'Wi/Jn,,t11111B'}trt•, ·Graafvan Holland, willende Gorin
chem uyt fijn geweld niet laten, ook geen middel 6ende, nu•~ in foo 
fierken hand, en felffoo fierk van grond-flagh was, dat met oorlogh te 
bekomen en houden, verwerpt bet Leeuwen-hair, en verkieft het Vof
fen-bondt, om met lift of vnendfchap te krijgen, dat hy met kracht of 
vyandfchap niet doen.kon. ,Hy maakt heymelijk vrientfchap, door gif-
ten en juweelen, die alle befluytingen open doen, met Hen~ &J''°làs 
hoogfie Raden, beloovende hun 1~000•. Kroonen, wilden fy den Her-
tog raden hem de Stadt Gorinchem en 't Lan4 van Arkel te verkoopen. 
De_~e freetigh na :c geld, lieten geen redenen na om hem te ~weg~n, 
gcltJk t ook gefchiede. Den peys dan tuffen defe twee machuge Prm-
scn, wicrd afdus befloten : 

Hertogh Re1nold ""• q"1il(.. en Gelre, fou overgeven aan Hert«?gh 
Wülnl, flMJ BIJ"'•deStadt Gorinchem en 't Land van Arkel, uyt-be
fondert dè Stadt Leerdam:en Schoonre-woerd, met fijn toebehooren" 
en voor de fchaden en koften om de Stadt Gorinchem geleden, foudc 
Hertash Ji;ál/,-hem g~ven hopdett duyfent Franze Kroonen: Hertog 

' . ~: . Z 2 Rt1-
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180 Bcfchrijving• der Stad' Go_rinchcm., 
RIJ•ul Cou Ionkker Wil~ fijnen Neve daar toe brengen , dat hJ: ten 
behoeve van Hertogh W,Ue• daar van fou afftaan, en de fel ve fijnen 
Neve fou geven de Heerlijkheyd van Born, en 't Slot te Oyen, m~ 
feven Dorpen daar om leggende, en noch 5600. Rijns-guldcn,jaarlijks 
uyt de 4. Tollen van.Lobek. Maar buyten den peys bleef d' Edele Heer 
'/oh11n v1111 dr/c!l, nu foo veracht, als voormaals gevreefd, veranderlijké 
lnop van•s menfchen faken. Dit wierd befioteo binnen Wijk te Duur
fteden, alwaar ook d'Edele Ionkker Wü/n# 11a Är/c!l, hoewel ongcirn 
voor hem en fijn nakomelingen de Stadt Gorinchem en •t Land ,an Ar
kel, over-gafaan Hertogh Wüln, 'rltlll B'ltrff!, Graafvan Holland, op 
S.l11cob1-ûghden 25.van Hoy-maant, 10 'tJaarons Hecren 1412. z" 
dert welken tijd de fclveStadt en Land altijd is gebleven een lidt van 
Holland: hoewel fomwijlen in't byfondcr aan andere uytgcgevcn, doch 
meen ik als Hollands leen,en aan'c fclve Graafrchap gehecht blijvende. 
Na defen tijd bleven d'Hertogen RtJ"°ld en W;/Jm, altijd goede vrien
den. RtJnol" weynigh bekommert overden val nn fijnen S.~gcr Heer 
f-1h4" ••• Ar/rJI. Hertogh w;u,,,, wierd binnen Gorinchem als Heer 
van deStadten Land van Arkel gehuld, voor S;S.-,ho,._111-IWlh• Op 
welken dagh hy haar gaftwee veifcheyden Hant-veüen, 't kortinholld 

' van d'cerfteis; · · · 

Aan kemp Wi/lm,, Hertog in Beyeren, Grave van Hene$ouwe, Holland, Zee
. ~'1: land, en Heer van Vriefiand,zeyd, Alfoo hy Gonocbem en 't Land van 
r;~s-toc ,. Arkel weder onder hem gekregen heeft, en fy hem eed gedaan hebben, 

0 ' • foogeefthyhenwederomdefevryheden: . . 
I. Alle faken in'tSchependom vallende, f ullen voor Schepenen tot 

Gorinchem komen , die 't recht hooft co Maal-ftadt fal wefeo, binnen 
3. veertien dagen niet bevroedende om te wijfen, fullen fy een bçberg 
kiefen, en dàar niet uytfcheyden, fy en hebben binnen d'cerfte veertien 
dagen daar komende 't Vonniff' gewijG. D'cerlle twee dagen in hcr
bergh fal eiken Schepen hebben fc, groot daags, van den genen die on
recht heeft, d'ander l!, dagen op haar eygcnkoll, foo fy 't Vonnis op
hielden, ten ware het den fijve aangingh. 
· 2, Geen voorwaarden noch gelooften zijn vafl,dan voor Schepenen 

fonder alleen van huwelijk. · 
3. Alle brieven van fcbult op dagen gemaakt, moet men invorderen 

binnen 't jaar n~ de verfchijn-dag~ , en.d'uytlancijge, binnen 's jaars na 
haar komfi-, ofmen doet' er geen recht op, · 

-t· Erfen Pand-brieven gevelligbt lÎJade, verjarenoier. Allcjaar-
. ' · lijkfc 
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lijk& Tîjnzen en Renten magb men binnen 't jaar na de ver(chijn-<làgh 
uytpandm. . · -
·;-,. -1~ ,Panc:1- ofvang•bi:ieven fulleri niet ~jaren, men magh den (chul
denaar daar mede in Stadts•gevangenilf> brengen, m~ts gevende water 
en brood, (oo veel hy eten en drinkken magh, fonder fluyt• ofley-geld 
afte geven, of den eyfi"cr magb hem in een herbergh doen bewaren : 
wie uytbreekt mag niet blijven in't land van Arkel, hy héeft fijn fchult
éy(ler bcvredight. 

6- ~,~penen van Gorinchem mogen niet langer zegden dan binrien 
•tjáa'r-nahaarafzettingh. · · . ; - • • 
· · •-:'/• .Yeinand recht begeirende;foo 't hem gewtygert merá; hymagh
•c recht wc•erbouden, tot dat hem recht gedaan waar. ·· · · 

' · 1. Yemand met dagelijks recht aangefproken, van fchult ofandcr
·futts, daar geen Schepen".'brieven afzijn, maglrfich ontfchul'digen met 
hmden mond, en een vremd inab, ~s antlerdaaghs yóor dè'middagh, Dit ~-

.dat·hy gedaagtis. · · ,. · · · · .! ' 1· .. . . · 

· · 9- Sooyemant binnen 'tS~hepcndom van Gorinchem vocht, d'Of
fiçier fal de getuygen doen dagen, en hecfter aan twee genoegh : mans 
~ogen tuygen ~egen wijfs, maar niet wijfs tcçcn inansf· Wie gedaagd 
11tet ·en quaam; veibcutd tegen de Hcerthien fchèl mgh, tegen cfe 
Se~drie_f~hellingen, de~ grooten !oo~f~ p~pl)Ïn~en ~ollands, ge-
rekent. . . . . . , , . . . . , .. i • • .i • • . 

10. Yemand cén ander dood-flaande fal gerecht worden , . ten waar 
hy met ~c Heer en Magen zuendc : hy vluchtende, fal men '.t uy tlagen 

-léggen, om waar men hem kreeg re rechteó~ en dan magh 't ~erfre Lidt 
van detl'Cloodenï1anltyder zijn , '~n den dader dood"-fiaan ,' fond er ver-
beuren• . . ·, l . . 

· 11. Y.émand'êen ander aanfprekende van fijnen Lijve, moet'et be
wijfen metfes g~Ioofweerdige getaygen, en fulks niet doende, fal men 
over hem felf, rechten, volgens fijn aanfpraak. 

ï,2. Wie een vuyfi:.flaghgeeft verbeûrt tegen de Stadt 20. fchellin-' • 
gen, Munte als voren. 

13. Een mandie een wijfilaat verbeurt tegen de Stadt 10. fchellin
·gcn,een wijfdie een man flaati, ook io. fcheliingh, wijfd'een d'ander 
{bande of fcheldende, ook elk foo veel, ofden Steen te dra~en. 

14- Een· man een ander bloedt ritzende verbeurt twmtigh fchel. 
lingen. · · · · . 

IS'• ~emand een ander een (keur) wo~de gevende, lidts l~nghte ~~ 
nagels-diepte, ,erbeurt tegen de Heer dne pond, meerder z1Jt1de, viJf 
' . , · - --- · . Z 3 pond, 
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1&2. Befchrijvi~ d~r._Sta<l" Gorinchem., 
pand, t'huys-foeking' ofhuys-fiooringh doende twintigh pond•. . Mes, 
Sweerd, of ander geflepen wapen, in cvel, trekkende veertigh fchellin~ 

. gen, lult af-flaand~ tien pond , voet af, ofoo_g' uyt , lidtom lidt" maar 
.deur ongeval veemgh pond. . . . · 
· 16, ·All.e vecht-ooetenin vry-111erkten, dubbel. __ .. 
· 17. Inevel,eenanderwerpende,verbeurtvijfpond,d'een bclftde_ 

' Heer, d'ander de Stadt. . . · ~ . . 
1 S. D'een d'ancfer moet-willig bey d'oogen uytllekende,1Pen,rec~ 

. te.hem als eenDood-.O~er, ten w:µr hy verfoenqe. - .. r:: :· ,,> ... · 
.19. Yemànd vecht, of heeft on-minn', den.~echter (Üfiii~r~fr~• 

mand van 'tgerecht, ofCCJ1 ~et-acht~hknaap, komt' me~ w~ge ge-. 
tuygen, eyfl: vred!!, hy .~ft daar nie_t op, verbeurt tegen d'_.f:i~er veer-pg 
fchelfü,:1gen, vrede word ander-maal , en derde-maal ge-eyfr, ni~t aan
genomen, de vetbe!lneis f el~e~ f09, veel,_en men fal__ ~em vredes,~bie
.den van:'s Heeren_ c;n Ge~~chts-W~a.!.> ~1': f<;><> va_Jl \S, al h~. hy t~lf 
belooft, breekt hy die, men recht hem aan fijn lijfals vrede-brekC;r:,tep 
waar hy des Heeren gemoede hadd'. Eenen vre.Je fal,duyrca fes_weken 
ofbinnen die tijd den twifl verfoenende, is 't vrede-leggen ~ok af.. · _ 

20. Yeman~ m~t drie _getuygen vrede-:-bra~ _1,,e~~fèn W(?rd~d~ 
heeft geen onfcpu~~, enfoo niet betuygende,J~hy onfchult t~c;l_e, 

- -vry;;~\,echt nien m't d~yllcr; vuuren k~rlten uytgedaán:d~ ~~ 
_yierv.~~t, ~e hq~-~ op al_le die 'tlicht gedempt he_~~n,of~n~cr~ op al 
de by-zijnders,-~ dady_ d~ rechtfchuldige by eede aanwijfen. : : . 

22. ~an of \vijf mogen d'een d'anders goed niet \'.~~beur~ , map 
. elk lijn helft~ ongetrouw4e niet meer d~n d'helft.~ap,heut g~,_c;t\~.c: 
bekende (chuld moet voor afvan •t gemeen gaan~ . , . .. 
. . 2 3. Nie~and_magb men gcva~gen houden v~breuken~~ mi(~ 
daden, _als hy di<: ~erborgenkan, nigoed-dunken des gerecht~. , . ·. . . 

·24. De Heer Cal de na-koop hebben van alle erven, hayffn, en jaar,. 
g~ldel), ~e~tebrie_venin't S_chependom van Gori~cheu,; verk(?C~~.'!ér" 
dcndc veemen dagen na dat den eygendom gegaan is, . · ... . , 

2 5. Bafharden magh men goederen maken in Schepen-briev~n. · 
26. Yemand aangdproken werdende van Erve, dat hy jaaz;en dagb 

hef~ten hadd', dat is een jaar en fes weken, van die binnen 's i:..mds gc:i-
weelt, en geen bekommeringh gedaan hadd', magh dat houdt.ia, ·1ytlari
Jigh geweefl: ziinde, fat men nemen feven de naaft-gelande, 'Wi1: 't die 

. v1n ~eyden toekennen, of 't meefte get~l van hun,die fa! 't ~h~ n,dèn 
vcrliefer verbeurt tegen de Heer 45. fèbellingen. 

'Ydu 

~igitized by Google 

https://houdt.ia


, - · - ende· uridc ~àn Arkel: . · · :18J 
27.· YderinGorinchcmof'tLand van Arkel woonende,maghvoor ..._ 

lijn huys ofherbergh11ood-druft koopen, fonder ~nraad, maar niet om 
\'oort te verkoopen. -
; 2 j. Poorters ~n Schippers binnen Gori,:ichem w.oonende, iijn vry 
in huyfenenfohepcn van allenonraaà. ·, . - . . -

29. Die de Merkten tot Gorinchem befoeken , zijn vry, de gehecle 
Merkt duyrende, uytgenomen vyanden,breuk-achtige of Jchuldigh v:in 
Schepen-brieven, ot Voorwaarden. Yemand mi@oende, doch geen 
blijk<faaiàf zijnde, fullen Schepenen een ftilJe waarheyd daar affitten 
en dáarnaI'echten. 

30. Wie van valz' getuy!niff' ov.erwonnén word, magh geen getuy-
ge meer wefen, en fijn lijfen goed {laat in 's Heeren handen. -

31. Y~mand op'tGerec:ht ofGefworensfprek-ende, fal 't beteren 
na Schepenen goet-dunkken. . -
• -3 2. Van aUe breuken en mifdadén·, fullen d'ingefetenen voor Sehe
-penen~ rechtfl:aaa, die-recht doen fullennainhoud defer Hand-veft, 
en 't geen hier niet in fiaac· blijft tot Schepenen kennilP, en 't goed 
in Schependom van Gorinchem gelegen,magh men elders niet af-win
nen. 

33• Jaarlijks als Schepenen ver_fetenge-eed worden, fal men twee 
~rgermeefters f~tten, met raad van 'tecrecht oud en ni~w. 

34. Tenfelven dage fullen de Boden jaarlijks hun Roeden neder
leggen, en niet weder aannemen fonder bevel. De Burgermeefters ful
ten jaarlijks Rekeningh _doen van Stadts goeden, voor den Drofiàrd, 
Schepe~en, ea tween d'ouden gerechten en Schepenen mogen hun be
raden, met al die oyt in 't gerecht geweeR: hebben. 
· 3s~ ·Ycmand breuk-achtigh, binne~ 't jaar niet aangefproken wer-
dende, fal daar van geheel vry wefen. -

3"6, Al die binnen Gorinchem woonen fullen waken en onraad gel
den, als de Poorters, en van fijn'Land als dC! gebuyren. · 
- Geeft defe punten voor hem en fijn nakomclingen,ten eeuwigen da
gen onverbroken. Oefohiedin den-Hagc ops:Btwr~~1o,,,_,.,-t'4J.h, (den 
_24.vanOogfi-m~t) 1412. · · 

De tweede Hand-vefi was van defcn zinn•: 

Willn,,, by der gen34en Godts Paltz-graaf op den Rijn, Hertogh in Aan ken.1 

Be1eren, Grave van Heneg0t1w~ Holland, · Zeeland ren H.eere van ~~::=cib. 
Vndland, geeft de Stadt dcre nävolgende Ha11d-vefiëri en Vryhéden: fot•.,. jfo.

tot q,D1. en 
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1 814 Bekhdjying! de,c_ Sca<i'-<Sotinçhem., 
< I• · Den Drolfard (derStadt Gorinchem, en) •s Lands van Arkel, fal 
binnen 't Schependom op den Dijk fchouwen na den ouden gebruyk, 
en wie fijnen Dijk niet maakt, foo dat dien Dijk in de Schouw gegeven 
wierd;.'t Land tot . .dien Dijkbehoorende, mogen de h®g Heemraders 
(chatten,en daar Brieven af geven,foo frerk als of't Schtpeaen Brieven 
waren. . 

2; Den Schout van Gorinchem fal fweeren des Stadts- en Land~ 
inwoonders recht te doen na itthoud der Hand-veften. 
. 3. Van g~lijken den Droff~rd, als aned~ op den Dijk en ciders. 

4. M~n fal ·niemand binnen Gorinèhem geleyde gever1 tegen scbc~ 
penen Brieven ofVoorwaardcn daar gemáakt , noch ook van koften of 
fchulden binnen 't geleyde gemaakt. 

i. Den Drolfara fal op eenen heyligen dagh 't geley doen kondigen 
•Secretaris in de Kcrk,en waar van door eenen Bode,enden*geheym-fchrijvet fal~t 

tekenen, ook (oo 't nood:zy fal ~~n •r all'- -<Îç~'o4c:1"'.jaars vernic11wen, 
of't fou uyt zijn, .wie v~ den gdey-hebber mifdaa.o wierd, magh hem. 
vrylijk weiren. •· · ·. · · : . •' 

6, Den Scho11t en Hecmra4en fulleo geen onraad op 't Land fetten, 
dan met li>rotfard en hooge Heemraden, en voor de fel ve jaarlijks rekc~ 
ninghdoen. . . . · 

7. Stadts-fchulden ~agh men dadelijk invorderen, e~ Schepenen 
fullen des Schuldenaar gQCd fchatten, den 3. penningh meer dan de 
fchuld, en daar fal den fch~denaar vry me zijn. 

8. De PoortersvanGorinchemfullen Tol-vtyzijo, te wateren te 
lande, deur de L:'°de_n die Hertog WiJJn,, heeft, en fal haet helpen in al 
haar vryheden die fy mander Heerén Landen hebben. 

9. Tot geenen tijden fal men TQl-weg,noch Jnder ongeld (ctten, en 
alle fchuyten twee lafi: ofmin voerende" die •s maaedaags de Merkt tot 
Gorinchem befoeken. van Tiel, Heufden, en nederwaards zijnde:, en 
fullen tot Workom geen Tol-noch Roeder-geld geven van haar.ydd
fchuyten. Maar die ~t h:iar.goet voord ne' erwaaras varen, e1uot Go
ri11~hem n~t v~_rk~die fullen 'fol-·en R9eder-geldgevon,nage,-
woonië. · ·· 

1o. Niemand van Gorinchem of't Land van Arkel, fal men fijn lijf 
ofgoed befetten binnen ~I Hertogh Willt•s Landen, dan in .6jn vrye 
Steden, da:ufullen fy te recht fiaan van fchade of fchuld, ten waarfy 
vqcl_uen, dQod-ihg~ ·Vli~d-braak, Vrouwen-kracht, ofdiergelijke de-

' den, dan fiaitl fyoixkr 't .n:cht vio 't Land daar'tgefchied. . 
l l • _l-ly belqqff de Stildt Gorinchem.en 't Land van Atkd, ~'21Cr

meer 
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. ende Lande van 1'.rkel. t 8t 
meer van de Graaflijkheyd van Holland te fcheyden, behoudelijk dat 
hy fijn Huyfvrouw c.M'11rgru1 ,im B#lrgo1nj111, daar aan lijftochten
magb. . 

12. Yemand fi:ervende fullen fijn goederen komen op fijn Erfgena
men, waarder eenighKind uyrgehylikt,datfal tereerfl:er dood inbren
gen, d•helft van 't goed by 't felve genooten, en ter lefl:er dood even 
rijk zijn. Als man en wijfvergadert zijn, is haar goed gemeyn. 

13· Kinds-kinderen fullen van Oude-vaderen Oude-moeder erven, 
als Vader ofMoeder gedaan fouden hebben foo fy leefden. · 

14- Yemand flervende fonder wettige geboorte na te laten , Vader 
en Moeder beyde levende, die zijn Erfgenamen, een van hun dood zijn, 
erfd de langfl:-lcvende d'een, de naafl:e vrinden van den dooden d' ander 

·helft. 
If· Vaderen Moedcrbeydedood zijnde, 'tgoedgaät ten twee zy

den aan de naafl:e. 
1 ~· · Ba_ftaarden niet in o-verfpel gewonnen,erven van de Moeder als 

wettige kinderen. · 
I 7. V~d' van onmundige kinderen fal wefen 't naefie Man-hooft 

V:lJl d'oudlle geboorte, van de rechte Sweerd-zyde,(ofmanlijken-fiam) 
en verfekerend•met onroerend' goed voor Schepenen,eer hy de voogdy 
aantafl:, op een boete van 15.pond,halfde Heer,halfde Stadt, de voog
dyevan een man-perfoon tot 12. en van een vrouw-perfoon tot 13· ja
ren toe duyrende, waarder foodanigen Voogd niet, als voren, foo foud 
'eteen Zyd-maag doen, in manieren als 1oorfz. 

18. Yemand ftervende fonder Erfgenaam,de Heer foude 'tgoed be
waren een jaar en 6. weken,quam daar en tuffen geen Erfgenaam,'t fou 
hem blijven. 

I 9. Waareygen totleen-goed gemaakt,ofmet eygen goed gekocht, 
dat fal de leen-volger den Erfgenamen vergoeden , foo weeràigh als •t 
ten rijde van de leen-making, offoo duur als't gekocht was, ofl-ien deel 
laten volgen,uytgenomen 't Arkels Borg'-leen, dat fal men niet fchey
dcn, maar men fal 't d'Erfgenamcn vergoeden als ander leen, en 't fal 
dan voort fl:aan ten leen-recht. 

20; Weduen noch Weefen, noch niemands kinderen,man- ofvrou
pcrfoon, fal men buyten heur ofheurer vrienden wil ontvoeren. 

21. Ycmandt ontfchaakt wordende tegen will', den mifdader fou 
men aan fijn lijfrechten, daar men hem vond, often wierd aan de Heer 
en Magen gebctert. . 
- · 22, Wie Pooner totGorinchem is,maar geen and~~e,magh !i.!fendop . 

Aa ~ / 
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186 - Befchrijving' der Stad~ Gorinchem., 
den Worp, en voort tot Scnelluinre-fioot toe, elk fchip dat met Nettert 
drijft fal geveri eenen tal-weerdigenSalm,'s jaars, tuffenKors-avond c.-i 
Pingfl:eren, ofgeen vangende, aaar voor twee Hollandfe guldens, ten 
tijde als voren. Niemand fal meer hebben dan een vierendeel van eco 
zege" en de Heer fat daar af~ebben_van fiin vroen den ~· pcnningr

23. Geenbuyteil nochbmnenbeden fullenden V.1s on.der'aSche
pendom van Gorinchem gevanghen-verkoop.en, hy en zy eerft~etoont 
op de Vis-merkt tot Gorinchem 1, OP. de verbeurte.van 4S'. ScheUingen 
aan de Heer. · 

24. Poorters v:m Gorinchem,t'famcn vechtende buyten 't.Land van 
Arkel, datfal men bedingen voor Schepenen van Gorinchem. 

2 5. D'een tegen d'ander in vrede-leggingh fiaande, en hy. floegh 
des felfs wijf,. die verbeurde vijftigh pond,. half de Heer, half de 
Stade-. . 

26. De School fàl men onderlioudèn :En liy belooft Stadt en Sche
pendom in haar Rechten te houden, tegen yder wie 'tzy. Gegeven in 
den Haagh, op S.Bmlul01#lw1"dt,g_h (áen 2.4. van Oogfl:-maant) 'tjur· 
1412· 

Op S. 51,,1111 en f•álu-tiltgh·, den 2.9. van Wijn-maant, wièrden de 
Sufl:eren in S11111 eAgnutm-KJoofier befloten. · 

Hertogh Will,m 11111 Rl)trffl;Ciraafvan Holland nu geworden1ijncie 
Heer van Arkel en Gorincl1em,. willend1 uytterlijk 6etoonen den io
wendigen haat die hy tegen Heer foh11•.droegh ,, trachte uyt te royen 
waar't nem mogelijk geweeft,felfs de Jedaclitenifrvan de voorgaande 
Arkelfe macht, als't bleek aan de vermelingh van de trotze Keyzerlijite 
Burght van Arkel,die haar hoornen opgefl:eken hadd' boven all• de Ka
fteelen van gantz Duydland,mecr.dan hondert en tachtig jaar, 't zedert 
het jaar 123o. datfe met.de Staclt eerftbcg!>n. Op defe braakt Hertogh 
Wi0emfijngramfchap, doetfeuytdeng~ondopgraven,de toornen en 
nmyren onder uythouwen, en al't getimmer onder,..fchoren ,net groote 
balken en blokken, toens een groot vuur daar onder geftookt, de vlam, 
verhefrfich, 't Gorinchems Ilion, nabuur, niet \'an den vloed Xantus, 
maar van de foet-ruyJfcnde. Lingen,raakt in brand, de vlammen f piege
len fich in den tragen Wate.r-loop,de frutfels vernield, fiorten Muyrcn1 

Zalen, Kapellen, .Toornen, en voorts al de gebouwen in de Gracht, op 
S-l"'o/,s-dagh. Groot hcrfe11-lced was dit te Gen by de rechte lief-heb
bèrs van den ouden Arkelfen fia111m'. 

Hertog -Will,m ~c:f~ !3~rg~t-vernielt hebbende, .~n willende in eiaats. 
VIA.. 
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ende Lande van Arkel. 1·87 
. nn dien fijn cygen Hecrfmgh planten, doet aan de Zuyd-zyde van de 

Stadts-muyr, op de Meruwen, een vaft begrijp van een Wooningh ma
ken , KafteeJs-gewijs , om by dagh en nacbt in en uyt te komen, doch 
niet gcnàkendede trefièlijkheyd van de vernielde Bur~t. Mt1ráKtmp 
zcyd noch gcfien te hebben de grond-ilagen v,n fomnnge Toornen van 
dit gebouw, doe het 3.Kallcel of blauwen Toom by K1111rl dtS1011,1, 
Hcrtogh van Borgoenjen, Heer van Arkel, in't jaar 146' r. beginnen te 
ftichten, van't jaar 1578. tot 1600. ten gronde afgebroken wierd, feg
gcnde dcfes Henogh Wihs Wooning meer ter fiadtwaard in gefiaaa 
te hebben, dan Hertogh X11111Js vermaan KiJJlecl , fulb dat defes ver
dervers werk in min dan 50. jareninfgelijks weder verdorven is. 

Hoe fflJ <iorinchem 6ch onderèle bcheedingh .van Holland'(daar't Beau,t. 
in dit-tcgcnwoordigh jaar 1643. noch onder is} gedr~n heeft , fom
-wijlen weder ecnige byfondcr Heeren heeft gebade, hoe 't fich heeft . 
•erloopen met des Stadtseygen faken : Wat Majellraten en ander tref-
Jijke perfoonen aldaar qeweefl, en merkelijke gefchiedenilfen voorge
Tallen zijn, fal alles op t kortll' en klaarfle ,.my doenlijk in het 2. Deel 
dcfer befchrijvingh verhaald worden, foo Godt tijd en geJegcntheyd 
verleen. Doch~erik dit eerfle Deel eyndigh,fal ik alhier verhalen den 
Stam-naam van de oudftc en .cerlijkile geflachten, van aan-begin der 
Stadt in des felfs bedieningh geweell. 

Van'tjaar 1230. (bouwinge derStadt) tot x3co. werdender geen 
bevonden by mijnen Schrijver aangetekent. 

Van 1300. tot 1400, van Gelre, van Heukelem,van Slingeland,van 
Mal'zcn: De Jonk-heer, Dt Yttr, D, 1Jrotdtr, Yllilt, Knobbo"t, 11,111 
Lier, ""nt!n Ennd, P"Jf1itt, Yos; r11nden 'D11m, 1111ndtr EJckJ, De W oljf, 
De7on[., v11n Tul, c.MiUin'<,, """"" H11ir, 'Dt qr#ttr. Poltr, Spronfv
NentÛtls, Dt K,,,,,,, -,oBetfd,Hol, K11nun, ~,mft, 111adtnHov1, 
i>iel, Scht#lp, Du Bloott, SchoNtet1, Bl1111k._~1voord, K111Jr..m1ZJ. 

Nadien de Heeren van Afperen, uyt den Arkelzen·btoede, namelijk 
't jaar :r 347. met Heer 'l{ebbrtcht v1111 e.Ar~J zijn verfiorven, en dat M- . • 
peren quam aan 't Huys van Pol111J111, en daar na aan Bo,tu/11111', daar'c 
noch aan is. Dat ook de Heerlijkhcyd vander Lede , ofLeerdam, na. 
def'en gekomen zijnde aan onfen Heer 'jol,11n 111111 vfrl:._d, Jonkker Wil-
lm,s Vader, na fijn dood quam a:m Eglllond en Y felileyn, getrout-met 
fijn Dochter, waar door die op onfen tijd noch is aan fijn Hoogheyd 
Henrik._Fmlrift. Prinçe van Oranjen. En dat den rechten Stam van Ar-
lceJ Jangilis.geblevenaan de HeerJijky van Heukelem, uyt wiens tronk 
noch ceniglijk nn't rechte Huys van Arkel overgeble,en, en dit fchrij-

A a 1, ·•ende 
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1~8 Befchrijving' der Scacf Gorinchem., 
vende in't jaar 1643. in't leven is, Heer Otto v,n eArfe.!l, nu Heer van, 
Amelroy, &c. zijnde de xj. ~n 't dalend getal, na Heer T'"" d, Sterk_,. 
Soo fal ik hier fl:ellen 't vervofgh van de Heeren van Heukelem, tot dit 
jaar 14J 2. en in 't navolghende de vordere afdalingh tot den Arkelfen 
overblijvelingh, Ottt,, Heer van Ammelroye toe. . 

1. Sommige ftellen Joh11nde 10.dies naams,de 16. Heer van Arkel, 
andere 'foh4n de 11. die Gori~chem fl:ichte , (gelijk ik defen teilen ook 
doe) voor den eerfien Heer van Heukelem: wierd van de Stadingers 
verfl2$_en, als hier voor 't jaar u.34-

2. /1h1111 d, Ster~,, de 12.. Heer van Arkel, en 1. van Heukelem,füerf 
12.72.. 

3. Otto wn tArf(sl. i. Soon van Heer 1oht111 à, Sterfc!, (alfoo d'oud
fie rohttn Heer van Arkel was) wierd van lijn Vader gemaakt de 3.Heer 
van Heukelem, Heer van Af peren, Akkoy, Reynoy, Gellekum, Leu
ven, en Leyenburgh, &c. had eedl: te Wijve • • • Heer J1111 ""' 
H,,("1,s Dochter, daar af<JUam fa fijnen navolger, van fijn vordere 
kinderen en huwelijk fwijgik, als alleenlijk voornemende d'afdalendc 
Spranten te tellen, hy fiieif 't jaar • • • 

4• 'fohi,11 fijn Soon, was de +Heer van Heukelem, &c. trouwde des 
Heeren Dochter van Buuren, en won Otto lijn navolger, fl:ierf • • • 

· 1• Otto, de~ Heer1oht1111 Soon, de S· Heer van Heukelem, fiorf • • 
6. 1ohan, Otttn Soon , de 6. Heer, had by..een Dochter des Heeren 

van Teylingen" Otto fijn navolger, ende füerf>t jaar • • • 
7· Otto,de 3. foh11n1Soon,de 7.Heer van Heukelem,troude Vroµw 

Eüw,th '"" Ly,,,Jen, die hem baarde lohi,s fijnen navolger. Pollt#s tk 
Ht11t11 zeyd, dat fohas Moedereen Dochter vandcr Lek was, en Heer 
Otto is gefi:orven in't jaar 1408. 

8. 7oh1111, Ottm Sooo, was ovcrfulks indit jaar 1412.. de 8. Heer van 
Heukelem, zijnde van den rechten Stam en naam van Arkel, levende 
noch 43. jaren na defen tijd, tot io'tjaar 1465.E.ndul[oo r,,rJhitr,,,,J•
rti• d# 11rj11 'D11lgtt111111/(J h11 

BES L U Y T. 

TWEE-
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ende Lande van Arkel. 

TWEEDE DEEL. 
Varide Arkelfe en Gorinçhemfe 

GES CHI ED-ENISS EN. 
Beginnende met den Jare ons Hceren Jefu Chri• 

fti 1413. {'tLand en Stadtvoorfz. nu onder 
Holland gekomen) eyndigende met het 

bcfiuyt van den Jare 1499. 

SE S TE B O E K. 
N de vorige Boeken verhaald zijnde d•(?pkomtl 
en voortgangh der Machtige Heeren, ook met 
een 't Land van Arkel en Stadt Gorinchem , en 
•t eynd'lijk ve"al van dien aan 't Graaffchap 
Holland , alfdan fiaande onder 't gebied van 
Henog Wük,,, """ Bt]trm, Paltz-graafaan den 
Rijn,Graafvan Hencgouw,den Graafvan Hol
land, Zeeland, en Heer van Vrietland , de 6. 
diens naains. Soo dient nu voort aangeroerd, 

hoe •c eyndelijk met den laatO:en HeerJa,en fijn Soon Jonkker Wih 
,.,,, ~r~lheeft toegedragen,haar affterven,d'overblijvelingcn vanden 
Arkelfen Stam, namelijk <fe Heercn van Heukelem, en haar Kinderen, 
om door de felve een gefiacht-draad tot defen tijd te trekken : ook van: 
Heer J11111 Dochter t.MilrU ,,,. eAr!f.!l, getrout ·c jaar 1409. met Heer 
T"" '""' Egmond, wiens Kinderen waren eA11r110"'1. en WilJmJ """ E1,,"'°"", d'een Hertogh van Gelderland , d"ander Heer van Yfelfleyn:: 
en ook voom:amelijk hoe de Stadt Gorinchem, Hooft-plaatz van den 
felven Stam, onder "topper-gebied van Holland (welkers Graven nu 
mede befchreven werden) aan d.een en d'ander te leen gegeven, eyn
delijk fonder middel aan Holland ge~leven,beheerft is geworden, haar 
Overbcdcn.aldcrhande be-ampt-lieden,foo veel ik die heb kODlleD be-
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190 Befchrijving' der Stad' GorinchetnJ 
komen, en de gefchiedenillen aldaar, ofde fel ve eenighfints rakende. 
voor-gevallen met alle d'oorfaken en omfiandigheden van dien, des 
doenlijk.Ende vallen overfulks hier eer.tl voorde Schepenen defes jaats 
(de Burgermeefieren tot defen tijd roe, tn zijn noch lange jaren hier na 
tot het jaar I ïoo.my onbekend gebleven)gelijk ook tot uoçh toe ik v~ 
geenen Droffard hebbe gevonden. 

1413. , Schepenen van Gorinchem defes jaars 14I 3. 
'1'eeter BtJ,, P,eter ti•H"""• ?•n ,.,, B1',nltwoorJ S,mdnfr.,. Di,lMit-

lmk._, 'J<!b 'R.t,bbertf:.. G,erûl SWU#t-rim, F~ris """ Btt{J. · 
Hoewel Herrogh Willtt11 '"" B9er1n, Graafvan Holland, in fijn 2... 

Hand-veft, Gorinchem, op den 2.+ van Oogfr-maant 141 z..iegeven. 
Artikel 1. zeyd, Dat den Drotfard van Gorinchem op den DiJk binnen 
't Schependom fchouwen faJ, maken.de hem daarmede (foo men het alf
nu noemd) Dijk-graaf, (den oorfprongh ende eygenfchap van welken 
naam en Ampt ik by gelegenheF naarder meen uyt te drukken)f oo vind 
ik nochtans nu, en in navolgende tijden andere die den felven naam en 
Ampt bekleed hebben, redenen waarom, fat ik namaals foo 'tmogelijk 
zy, onderfoeken. 

Dijk-bo;ek Dijk-graaf's Lands van Ark~I, was alfnuHfflril11,m K4/lc..,rn,, h~ 
~rin- ge Heem-{beterHeym~) Raden, beneden de.Souwen waren Wotlter 

'IJ"" Wel, DirlR'}nitr[r... ?1111 S"""'1fr... Flm,-,1111 'B,(ti, 7{.1111.er flMIIÛr 
H11ir, '/1111 Ne7dmfr...en Dirk._"R.!,tg,r[:.. • 

Befte ham- Heer R,,,,,,,1" vo'Bre"'1-11Je,hebbende 'tjaar I 3S4-clie vanHerdiks• 
;t~ /'{ \'eld feker Hand-vefl: verleeod,welké volgende.A.,,,. ~,s.Oendt,'tfelvc 

· o. •,voorleden j~ar ook had gedaan.Sao heeft den voorfz. Ge,ult fijn Haot-
vefl: van den jare 14ri. opS.Pe1ters-banden dagh 141;. aldus vermeer
.dert-: 1. Wat Landenlijn ingefetenen verpangelen of verwHfelea, 
d'een tegen d'ander, fondereenige tQrgift, daarfuUen fy hem g~ na
koop afgeven. :. Wie daar Land koopt den nakoop fal ilaan 6. we
ken na de weet aan den Schout gedaan, dien tijd overflreken die 't Land 
i;ckocht heeft, behoud het, uytgezeyd die Poorters zijn, of worden. 

·3 · Den Schout fal dingen t'elken veenien dagen, en den ding-daghfal 
wcfen op ten • • • • . en men falt'elkcn Sondaaghs te voren de 
weet daar afin de Kerk doen. 4. Yemand des anders Beefien dood
flaandc fal die betalen in 8. dagen, opde boete van 10. ponden. 5. Al
Ie gepande goederen fullen fiaan 14. dag~n eer fy ge-eygent worden. 
6. Elke ontwaringhis een boete nn 3-pnDd• De Tappersfullen haar 
Bier-fchuld niet meer manen dan eens in de Kerk op den Sondagh, en 
.dan fal·~Ct_! ~~m Dingfdaaghs daar ni overtogen recht doen, voort be-
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. ende Lande van Arkel. 191 
vefiight hy de Hant-vefien, hen by de Heer van Brederode gege• 
ven, 

Joh1111, geweefde Heer van Arkel , had noch vele goed-gunders, in
fonderheyd t'Utrcchr, foo 't bleek in djt jaar 1413.d'opperlle van dien, 
als Heer Hmnen """ Lak._horfl, Dom-deken,/""" fijn Broeder, /,,;,en 
Yred,rik_,111111 den Spiegel; r for""4 '""der eA", l 1111 fl11nátr ~t1ffe, en :m
dere, ruydden de Burgers op, die op S.B,nedia.,. J.gh , in de Somer, 

_uyt den vergaderden ouden en nieuwen Raad, de vrinden van Henogh 
Willem v1tn 1Je7em1, fchopten , oorfaak was, 't verbond van de Stadt 
Utrecht tegen d'Heer van Arkel, door defe bekuypt, die fy eenige vin
gen, andere, namelijk Heer l11&ob '"" L#chttnbmg, Proofi van S,Pttm, 
l11n vanLucbtmburgh, van Lans-kroon, loh1111vt111KJ.renbm.,gh,Burger
mec.fieren, Wouter Gr1111~4111Js, Ouder-man; en BemaPrn1s, Schout, 
uytbanden, die t'Amerfvoord we~en. De Arkelfe riepen voort Stadt
huys t'Utrecht, wy willen den Raad na onf • believen fetten, iffer ye
mand tegen" vind hy 't goed, by rep hem. Sy deden't, en hielden't foo 
twee jaren, uydlaande, de verheerde hadden Utrecht om veel pennin
gen aan Hertogb W.t/e,n verkocht, dochonwaarheyd, gefüoyc om de 
Burgers in oproer tegen hen te houden. Wat brieven van onfchuld aan 
den ouden en nieuwen Raad • aan den BHfchop Fredri/r. v•• BLtnlr,1m
heym, en elders , om haar te verantwoor.den ,. wierden ongelefen ver
worpen: dies B11tnk,.k,_enhtJ• t'Utrecht komendê, die voor de Gedlelij
ke en weerlijke Heeren overluyd d~ oplefen: Waar op Lak..,horjl den 
Dom-deken feyde ,. Heer 't is nu geen tijd daar van.te handelen, doende 

. de rergaderingh fcheyden. D"uyt-gewefen namen toevlucht tot den 
Doorlucbtigen Prinçe Hertogh WiUm """ BtJtTIII, Graaf van Hol
land, <lie wetende 'c opgeleyde vals te zijn , nam hun in befchermingh, 
bekommerende d'Uterfoover al in Holland. De Heerfchers t'Utrecht 
plaagden· der uytgewefen ninden meer en meer, met groote fchattin
gen, 't welk de Burgers hard vallende, infonderheyd door den af-breuk. 
hares Koophandels in Holland. Soo is't gebeun t\vee jaar geduurd heb-· 
bende, (dienvolgens 't jaar 141 !·> dat l"n ,,.,, den SRugel, met fijnen . 
Knecht van 't Raad-huys opde plaatz komende, om thuys te gaan, een . 
Stadts-dienaar van Spiegels Knecht onweerdelijk gefiooten, 't felve fijn 
vrinden aangaf, dit: t'famen tot Spiegels huys gingen, hem toornigh ftjn 
Noen-maal belettende :.Seggende, d'ovcrdaad is te veel die ghy-lieden 
dagelijks doet., wy willen 't niet langer lijden, terfiond 'tgrauw op cile 
been, Spiegtl in huys, de deur toe, 't grauw aan "t fiooten, liyachter ter 
y.cnfteren u1t• Den Dom"dcken 1ueenende volk te vergadcma, moll: 

. . ~~ , 
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192, Befchrijving'.der Stad' Gorinchem., 
vluchten in't Reguliers Klooftcr, maar hy en de fijne moften. uyt de 
Stadt, de Ballingen weer in, die van Utrecht fonden aan Hertogh Wil-
1"" inden Haag vrede met hem makende,en karts daar na quamny met 
veel Heerenen Edele11 felfs t'Utrecht, langen tijd aldaar in blyfchap 
zijnde. Dus liepen d'Heervan ArkeJs hufpen overalte niet, fondcr 
twîjffel ~n firaffe Godts, om fijn over-moed en hoovaardy. 

· Van de Dijk-rechten volgen hier nu 2. Brieven. 

Hertog Wi/Je111v11• 'B9ere11,Paltz-graafopden Rijn, Graaf van Hol
land, &c. de 6. maakt ken-baar, Alfoo Heeren A111navtm Le]e,,l,,ng, 
( dit vind ik I 4. den ccrflen Drotfard van Gorinchem) en / 411 '"" Lii,.. 
geruit, over-gegeven hebben, haar hooge en leege Heerlijkheden tot 
Gietfen, foo dat van d'Ambachts-heeren in Alblaffer-waard , den Dijk 
die daar af aan hen gekomen was, aangenomen hebben te dijken en ma-

. ken. Soo geeft hy die felve Heeren en Ambachts-heeren de voorfz. 
goederen van GieOèn, namelijk Alblas, Alblatferdam, Gietfendam, en 
Molenaars-graaf, met Thijnfen,Tienden, V ecren, Vitferyen, van ouds 
die vanGieffen hebbende,en die Heer/"" v,1n.Ar/c!Ite hebben plach,en 
foo fy den Dijk niet houden konden ofwouden,foo mogen fydie heer
lijkheydenen dijk weer overgeven, midts houdende haar hebbende of 
krijgende goederen, altijd onbelafi van de voorfz. Dijk. Gegeven in 
den Haagh, op S.Jt1e1bs-ûgh den 2 5•van Hoy-maant 1413. 

Hertogh W;//e,,,voornoemt, feyd om den Alblatferwaard beter te 
dijken en verfekeren, Dat niemand tegen den Dijk-graafmeer verbeu
ren fal dan 10. pond , maar die op den hoogen Heemraad , ofop haren 
eed fpraak, verbeurde tegen eiken Heem-raad 2. pond, en tegen hem 
foo veel als tegen al de Heemraden, en niemand daar af te panden hy en 
zy met recht verwonnen , en van geenen kofi te gelden ten waar hy in 
Dijk-geleyde vochte, dat ftaa_t tot Heemraads goet-dunkken volgens 
d'Hant-vefl: leyd de Dijk-graafgeen geld uyt, hy fál daar niet af heften 
maar d'Ambachts-heeren fullen 't houden , voort alles anders in de ou
de Hant-vefien begrepen. Gegeven in den Haagh den 26. van Hoy
maant 1413. 

OpS.Mert1ns-tfflo11tl deden de Sufteren van S.A.(f1Üt1n-Kloofter tot 
• Profálie. Gorinchem hare • opentlijke Belijdingh,welk Kloofter 1401. gefticbt 

was, 1404. ~en derden regel van S.Fr•nrifc,,s ontfançen had, 1407. de 
Kappel gewiJd was, en de Suftcren i412. befioten wierden. D'eerftc 
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• Vader (vao Heer/41J geftelt oocb levende) was Heer H1rbtr l11nfz... • r,ucr. 
·diende 40. jaren. Den 2. was Heer .d.,,,J IMl[t.. 10. jaren toens trok 
hymeus.Sufterent'Ar'kelaande~ Dam, onm~nt de Linge, daar de 
Konioghlijke Busght_ van Arkel gdlaan ha(!, füchte 'r .Kloo.llerte Ma
rien"hage ,_fat daar II, jaren, de t,uyf~ ~in H~r /.m Gw.v.Jij11. aan de 
ftraatacbtcrde.Kerk,-en van Brtlll#s W..urs,Heervan Breunis ofleeg
Bloklaod, Dlft fial en erve, ontrentde Merkt llaande,wierden door huu 
verval aan 't voorfz. tAg1'i11111-Kloofier·gegeven. . 

Schepenen, G•f•,j•Ef.mfi.. C"-41 _Ktlf~#t, ~tger11.inder Ha4r ,.,._ 
/11,(~ HmriJ,..,á'H111111, /,111 /1111 N n,,u,('l.,. · .. ' 

e,,,'/11rá Kn,p zeyd t uyt ae Crooijk Yan E"l"'""':v.;, J:'rCq~ftr,kt,, Cron. t■-
E.q.elmm van Kamerik, dat ÏQ dit jaar Jonkker Wi/Jtw 11,111 -rfrk.!l. en t:~reki 
den Baaader-heer van Sevenbergen,mette Gefaoten van Hertogh Wil-
Ie• """B9,rn,, mede waren tot Aken,op de Krooningh van Sigi/,..,,. 1<eyrcr1,. 
4111, Roomf' ofDuyts Keyfer, de I 50. in't get~, Sone van Keyfer ~1111rl ~:~t 
de+ en Broeder van·W,w,fou,s den af-gefetten Keyfer-, was ook Ko-
-~hvari Hoogarye11 cn Bohemen,1de oieuwcKe1fer-Cronijk • feycl 
dat!17in'tjaar 1415.gèkroontwerd, 'twelkbey waar kanwcfenJe 
reyr J4I4- de Kroooingh I4IJ·Si.f[""""4#Swasdaar• met 10000. •Oeort,
~rden . ~banier, 
~-- • nieuwe 

Dewijlc Jonkker Wüln,, 111• e,,lrk.,l iq dien{\ van Heer Dirl ,a" JCcyr~-
«$n,r,, Eerft-BHfchop van KeuJ~n is gewed\, foo dient verhaalt om ~~~~t, 
wat faak. In dit jaar 1414. Heer Fr.Jril-r,11115•"11ertÛn,Aartz-Biffchop ~ Groot 

tot Keulen, Gek zijnde, had 1Heer Dirl(.'111111..M,,,,,, Prooft tot Bon, B~0~nd:_11 

fijn Suil-ers Soon,by voor-raat doen befettea al de ficrkten 4es Bifdoms :!s :~~•
als lijn toelcomendè navolger, doende byna alle fijn hooge Amptenaars landus, 

fweyren hem daarvoor tck~nnen en aan te nemen. De• Kerk-heeren ~~!t;~;.t 
fieunende op haar Ke~r-recht, verkiefen den Graafvan Ravenfbergh, !3t;·a irru
Soon van Hertogh Will,n, """ ám B,rg, foekende hem by nacht te doen laren: 
iniluypen. e.,JJf111rs verfien met fijn Ooms nagelaten {chatten , (die op 
den 9- April q. 14-,overleden was , 44. jaar )(>flijk gediend hebbende) 
befoldight veel Edele machtige Maaneo : Infonder den moedigen 
Jonkker Wükti, i,avlrlu, Hertogh Rr,nold ,.,, G1ltÛrs SuO:er Soon, 
die hy be•el gaf te Duytz tegen over Keulen, daar hy groote fchade áan 
de Stadt dede, tot dat na eenige handelingh den twifi gepeyft is, fulks 
dat den Keurlingb Raven{bergh,in plaats van de Keulfe Kerk de Sufl:er 
van t;JJt,,,,, foude trouwen, en alfoo behield HeerDi,lwn c)l(1#rs 
•t Eerft-Bifdom. 
· Schepenen, Dirlt._ R.t]nur[t.. F/qyis H,l, Henri lde H""" eArtndfr.. 1• 1s-
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194 Befchrijvinif der ~tad, Gorinchem., 
(j,eriá v•n Bee[á , Hmrik.,. """ Ki,lJr.!rm , Gielis ,,.,, E.the•, ~Jert 

M;J;~ 19. van Hoy-maant defes jurs 1415. wierd aflijviglt d~Edcle 
Jongh-vrouw Mim• wn Arl(;!I, Dochter 's Heeren loktm1, de lelte, en 
Sufl:er van Jonkker Willn,,v111" ArJr.!I, Huyfvrouw van Heer/oh,,,n,.,, 
Egmond en YfeUleyn, wierd ter aarden befteld binnen Yrelfleyn ,in de 
hooge Kerk, in't groote Choor. Sy hadden te famen drie kinderen , als 
e,A..,.nd, Hertoghvan Gulik, Gelre, en Graaf van Zutphen, na over
lijden van Hertogh&,no/á, fijn Moeders Oom, te voren door't afftcr
ven van Heer l ttn en Willnn voornoeant,ftjn Groot-vader en Oom z_ij~ 
de Heer van Leerdam, Schoonre-woerd, en 't Land ,ander Ledè; Wil
lem den 1.. Soon, wierd eerfl: na Jonkker Wilu• fijn Ooms.dood , Heer 
van Yfelfreyn, Baar, Nergenaa , en de balveStadt en Land van Meche
len,maar dit lefte kon hy niet berekken,want door verfuym in fijn ding
taal , wierd het Hertogh Kurl ,,.,,. B011rgoellj1n -(û Sto#te) toegekend~ 
doch toens tÁMrtlà Hertogh van Gelder wierd, kreegb hr d'Heerlijky 
van Egmond,en te leen de Heerlijkhéyd van Buuren,"t derde Kind (den 
naam 1~y onbekend) wierd haar uyt 'tlijfgefneden" en füerven bey, 

-croo.Eg. moeder en Kind. Oefen Heer•/""' was de 42. Heer van Egmond, de 
:::_o. 2. dies.oaams, een deftigh Krijghs-man, ten fl:rijd trekkende, gorde 
11&-'+ een riem met fil vere .Bellen, daarom toegcnaamd '"" rnelte Be/Jm, hadnoch buyten Echt drie kinderen eAmoltl , C11111ü,u, I,J,n,à.. Hy leefde 

tet 't jaar 1451. van defe na-faten ,an Egmond faL veel verhaald wor
den,als Spranten van Ark,1, uyt Vrouw M111i4 voomoemt, met glants 
der gekroonde Hoofden van Schotland, Vrankrijk,err Groot Britanjen, 
ontallijke Duytfe en andere Vorfl:en , infonderheyd onfer Gelaurierdc 
NederlandfeHelden, .JJCoritsen Hnrilt..Fr,àrift""" N•faYI.. 

Hertogh Willem,.,, B,prm, mette Arkelfe· heerfingb, ook Dalem 
gekregen hebbende, gund die Yan Tielre-weerd, by inbrek,bulp-~aten 
in den Dalemfen Dijk te mbgen ficken" Seggendc, fijnen ge1D1nden 
Broeder Hertogh R11n0Nl ,,.,, 9#/ilen Gelre, Graaf van Zutphen, toe 
te laten foo 't Land· van Tielrc~waard water-inbr.aak lede, dat d'ingefe
tenen mogen !leken hulp-gaten door den. Dijk in fijn Land van Dalem, 
daar 't hun goet...dunkt, doch t-cr- minfier fchade "inidts die weder toe
makende , foo den Dijk gc:weeft is, ge\lCOde daar toe yder.vry gele)', 
\lytbefondert openbare vyanden en 's land& ballingen. Gegeven.in den 
kiaaGhdcn 14:. van Ç)og~-~a~t ~s iaar~ 1115. 
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0 m dat ran Heer van Arkel, (maar geweell) tich ook liet vinden als 
Bloed-maagh op de begravenis ven Hertog vfntonis van Br11b11,ul,waar 
uyt in't weder-keei:en fijn gevangenis en klaaglijke eHende fproot, foo 
dient verhaald 9-'.ie defen Hertogh tAntonis was, en Gjn overlijden. · 

Philips* de Stollle, Hertogh van Bourgoenjen, G"ra.afvan Vbande- • Lchardi. 
ren, 4. Soon van Koningh Jan van Vrankrijft, had by Mitrgriet, Doeh-
ter van.Lode-wijk van M ,ile, Graafvan Vlaanderen. Defèn Antonis, die 
den 18- van Winter-maant 1406. te Leuven geh~lêi was, man van Ko-
ningh en Keyfers af-komfi en maagh-taal. Sijns Antonis Broeders wa-
ren Hertpgh Jan "'"n Bourgoenjen , Graaf van Vlaanderen, en Philip1. 

Graafvan Nivers, had twee Vrouwen, liet ook na twee kinderen,/""• 
die na hem Her~ogh wierd, en Philips. 'T gebeurd in dit jaar 1415. an-
dere feggen 1414- den 19. van Wijn-maanr,datd'Hertogen Bourbon, 
en Alonfon, de Graven van Richemond, D'euvendome, Hof-meefier 
van Vra~krijk, en andere, aan HertogheAntonis fchreven datfe de toe- . 
komende week fiagh fouden leveren aan Koning Henril(_ de.5. van En:. 
geland , hy fou hem geweerdigen te komen : Koning Kur/ van P'r11ni(,_-
rijk_,de 6. en den Dolphijn K11arl Gjn Soon quamcn felfs mê. &Anto11is 
t .~çdagçn daarna de Brieven te Bru!fel ontfangen hebbende• ontbied 
Baronnen, Ridderen, Knechten, laat alles fraan, volg' my, terfiond t_1a 
.Yra~~ijk. Den 24. hy opgefeten komt fnachts ten elf uyren té Bergen 
in Henegouw, f~orgens te Valençijn, voort te Leus in Artoys, fpoed 
ftch ten vieruyren van daar, laat te Parwijs Godts-dienft houden, in't 
eynq van dien, 'R.f!bijn '1J1inle.!r, Bode, verwittigt hem, den {lag fal noch 
voor den middagh gefchieden. Hy gerept, t~ee mij_len van daar na 
Blangiis.daar de Fr~n_zei:i lageJ?,wel tien tege1:1 ec~e':1. Engdten ·(andere 
feggen Tazincourt by Blangijs.) Sy hadden ·1oóö_o•, te·peerd, foo Rid- Paul.zmil. ' 

ders als Edelen, ontelbaar te voet. Henrik._ haä ·maar 1500. peerden, eh ~~~~~~~ 
.18000,Schutters te voet, wantde heete Gekt had hem veel volk te 
Ha~!"fiaar in 4rt(!ys ved1onden. Hy verkleynt doÓr fijn"onmacht, bied 
_aaninfcl!aa1w Engelll!ld te gaan vinden, niet we~r-~y~ankr~jkte k?-
men, en al de g wónnen Steden over t~ geve~ K11atl, ofJeel hever frJ n 
gebieders, alfoo hrte !impel was; trotz op há:1! m·acJit,!flaàn 't af: Hen-
rik_ beveeld hem en de Gjne te Gode, de verwaaiide ·Françoyfon doen al 
-haer voet-volk uyten firijd gaan, wilden alleen met haar Edekn den 
.Engelf~an bevechten, naar 'c-voor-f pel van C!ing~t niet 1200. Frarize 
Beer~en, 4ie Henriks Juweelen bekomen hadd', r.i:alc~.ttlen aán '.t_vech-
ten, d~ hoovaardi.gc Françoyfen keeren de~ 1:IJSh;~~tèpJ~ZS.~? 90rt*_!elt 
iOOo· Edelen, daaronder HertogheAntoms 14n 1hit}AH4~~?. ~ ~pen 
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van qobblet Yof~n fijn Kamerling, (welk Wapen hy aangetrokken had 

•cron.van • midts fijn haeftig rijden) zijnde gequetfi: in't hooft,maar de Braband
Braband. fe Cronijk feyd, dat by-gevangen en gedood Merd: noch bleven da~r 

GraafPhilips van Nivets ftjn Broedtr, dè Hertogh 'tan &.ar, de Ortiaf 
van Alenfo11 Conefübel van Vrankrijk , d'Hèercn .hlMfiiNln ·&,p. '4n 
"'"" 'Bombon Próoft van Parijs, EhJj,trt """~dingen v11n CrOJ, J• ,.,, 
Breátroede, Roe/4nd 11<1" qr#)thllJfin, de Senefchal van H_cne~w, de 
Heer van \Vavere met fijn Soon, Phlips en Hmrift..""" Liidtl~,' twee 
fchoon Ridders,d'Heeren van Rouk,f",mtenesmet fijn brocders,HO<Jrn, 
Rafe 7ohan van Hu/denborgh, Dirk._V4n Hwt,~ , en andere, de Bloem 
van Vrankrijk, de Hertogen van Orliens, Bourbon, en andere groote 
wierden in Engeland gevoerd. Koningb H'mrik verloor 300. Edelen; 
met den Hertogh van Jork, en Graaf van Arondel, en. andere groote 
Heeren. Oefen bloedigen fbgh gefchiedde ·op Vrydagh dén 2 5· van 
Wijn-1"Qaant 1415. Sondaaghs_daara:mquam HeerHtll,r, Hertogh 
vfntonis Biecht-vader, •t d~d Lich:i:im van Antmis halen, brengende 
dat tot S.Pál , daar 't geba1femt wierd , en op Alderheyligen-dagh te 

• Procdl!. Doornik van den Bilfchop met.,,. omgangh in-gehaald, en •sanderdaags 
te Brulfel in S.Goedelen Kerk van 's Lands Statea befichtight of>t tA'• 
tonis ook was, bevinde~dè ja, isde kift gefloten. . · . 

· Ontr~nt S.K41rijnén~d.gh, trok 11111 ,.,,, Árlt.JI, (als een voomaamft 
I..id vah Braband, Hèer va:n Mechelen) op de begravingh en uytvaart 
van Hertogh Antonis, met kleyn gefelfcbap, (heel anders als •t plach) 
de begraving tot Vuurne gedaan, en d•uytvaartgehouden,hy rijd weer
om, komende by de Arpenbrugh op de kant van Braband. De Heeren 
Gn-id van Sevenberg1n:. Dîr~ under t.Mmvm, Phlips 'fliltuu1 Ltk..,, en 
haaivrienden, krijgen hetn b_edri~hlijk gevangen, een witte h:uyk aan
getogen, als onkenbaar, 1-iabijt de·r Duytfer oorden , brengen hem te 
Sevenbergen, van daar by Hertogh Will,,. in den Haagh : blywas dien 
wreeden. , wrev.etiien , weer-barfligen ~op , fijn vyan~ foo·g~neYeld 
tiende, fluyt hem 10 een kelder;daar na 10 de gevangcms..cftok, bef~t 
en verfinaad v~ ~,e Hoekzè, die on.:eerlijk met hem omfprongen, ook 
pijnighden, (eenen·voncl vol leugens en bedrogh, 'in 't diepfte van den 
afgrond der helle geboren, by tyranncn op-gekoeftcrd, en by veel trcf
Iijke Lieden nu, Godt betert, onderhouden) hy beleed drie-maal voor 
den Hertogh en fijne~ Raad., dat men den ffert9gh gevangen fou heb
.be,>_o~ o,v.fU~lf.v~rFn aan ~ertogh _ReJtuld, en door wien. Die van 
l3rfil(ef qêiif,f\i\(~P.~-~ ~-q~nd~e fteden verg.tderen,foekende H~.r 1" 
al~haren ~urier t~ !C!lofièn, 1n haar !!cerfchappy gevanghen zM11ndc. 

aar 
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Maar Hertogh ;1111 v11n· Brd11nd wilde om Heer l11n1 wil gttn oorlogh 
ttgen Hertogh Willem aannemen. Ar~bleefin den Ha:igh in banden, 
tot dat Hertogh Wil/m, medijn Dochtt'r Vrouw 'ftt&ob11'fltm 'BtJeren, 
flruyd van Hertogh 11111 ,1111 To,n1. 3. Sone van Koningh Kaart de 6. na 
Vraokrijk reyfde, daarfy tromvde: hy wierd korts daar na Dolphijn, 
rnaarfiierfin'cjaar 1417. den 4. van Gras-maant,totCompiegne,oud 
10.-jaar,Jaç0b1116. fonder kinderen,tóem na Vrankrijk trekkende,deed 
Hertogh WiOem Heerl"" gevangen fetten op 't Slot ter Gou. 

Hertogh 7,.,, v~n Br11band gehuld zijnde , verfochten de drie State~ 
des Land, dat Eli:.Ab,th ,,.,, L#xemborgh, Hertogh Anronis Wedue, een 
plaatz in Braband foude kiefen, om te woonen, haar beloovende 5000. 

Franze Kroonen 's jaars. Keyfer Sigif••ndMs, fond aan fijn Nicht tot 
troo!l Boden, Hertogh Loán,ijl'""1Jrijgen en Ligr#tt.. , Heer Willem 
Hll[e '11"11 W111"41, den Heer van Zelertz, en amlere, die ook Hertogh
f ,4n, en de Staten bedankten van ~liu/mhs goed onderhoud. Maar de 
Staten, haar daar na een feker getal van perfonen willende ftellen, trok 
fy_ geftoort na haar Hertoghdom Luxemborgh. Sigjfm•ndm vergramd 
_af-komende, tot Luyk, heeft Hertogh 11111 ,,,,. Brû1111tl aan ~en Keyfer 
te Lu~k gefonden, om fijn onfcbuld te doe~, den Doorluch~en Jonk
ker W,Um, """ ArkJI, Heer van Born en Z1tterd, met Heer 7bo•4s vien 
'Di,Il-, fijn Neven, Heer 7,,,. RoetulA11re'n Yorfelur, Drofi"ard van Bra
band , en andere , die den Keyfer te vreden fielden , en peys maak
ten. 

Sedert 't Land va:n A(kel en de Stadt Gorinchem vereenight is ge- 1+16• 

weeft onder Holland, • is daar altijd een Hooft-• Amptenaar gefield • G.':;~h. 
die Drofi"ard van Gorinchem genoemd werd, en aldaar fijn wooningh ~fiiict. 

heeft : voorgaande zijnder geen geweeft , gelijk in defe Jaar-aanteke
~en te Gen is. D'eerile die dit heerlijk Ampt bediende , (te recht 
{teerlijlr, als hebbende de verkiefingh van BurgermeeO:ers , Schepenen, 
en van meefl: alle Amptenaars , welk anderer Steden Hooft- Ampte-
naars niet hebben, maar blijft aan des gemeen-lands -Stadthouders, als 
een voornaamO: recht der hoogh- Overigheyd) is geweeil in dit jaar 
1416. 

Heer &A11rnà V4tl Le,enb#rgh, Ridder, 1• I>ro11àrd 

Defe Heerlijk~eyd feyd bf Leuve~ onder ~euk~lem : hy was ook t:;~t11;;: 

medè Heer van G1dfen, foo hier voor ia de DtJk-bneven van Hertogh ,. 1aar. 

Wi/I,,. 11.anBqmn blijkt: word genoemd Neve van Jonkker Wille?' 
111111 Ar~/,bierna t417.als na-zaat van Heer Dirk V4n Le7enburgh, die" Gou1h. 

anno 1300. leef~• felfs onder de heerfingh van Hertogh ,lle/bmht v.tn ~:1 J1-
B b 3 · Je7e-
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t 98 Befchrijving' der Stad' Gorinchem., 
~'7""', Graafvan Holland , geteld onder de Hollandf e edele geboor-
tige mannen, gefproten uyteen Jon.gerSoon v.ande Heeren van Arkel~ 
Defen Edden Man van 't Arkels bloed, Coo na geheerfl: om de Stadt 
Gorinchem , dienvolgens van haar faken goede kennis konnendchcb
ben, fchijnt door goede reden daar eerfl toe verkoren te zijn. 

Schepenen, AIArtl 111,uler Hur, Htr~em Cûufft... Frtdrdt..J••fr..CIMI 
WJutfll{t.., Hmrilc ,111r1K"1lc.,er1n, Flm-is Tu/,,,.,,fr.. hlter """'"' H..-
1.,,f~. . . . 

Jq dit jaar 1416, O:ierfMecht,lt, Meefier Wûlm,s Dochter, <feerflc 
Moeder op't Sufterhuys, in haar plaatz quam Lij{b,th H,,,~ de tweede 
Moeder. 
· D'Heer A4Tflll"'"" LIJm/,,,rl_b, Droffard, met den Gerechte, oud en 
nieuw, (wefende toens des Stadts-Raad) zijn overdragen, dat men over 
dwars-nacht, dat is dagelijks recht doen fal,op alle verteyringen in her
bergen gedaan, ,elijk men van •erdient loon placht te doen. Dit 's 
't eerfte werk dat ik van de Droffarden vind,heb ook tot noch geen Bur
germecfters weten te gedenkken, hocwdder ongetwijtfclt geweeft 

.%ij~footwift ondl:aan was tuffchen Arkel en Vianen, om t'oqrecht 
water te leyden, is_daarvan gemaakt dit verdragh : 

Willtm, Hertogh van Beycrcn, Graafvan Holland,&c. want gefchil 
op-gefiaen is tuffen ons Land van Arkel aan d'een, en Vianen aen d'an
der zy,om onrecht water dat f y op 't Land van Arkel brengen wouden, 
hebben wy een fcheydingh daar op geraamd, 't Land van Arkel fal den 
Zee overdammen tegen den Bottcr-floot,achter Nieuwer-lander Kerk 
aan den Schenkkel, 't beuren oirboir, en daar mê keeren, 't water, ko
mende uyt 't Land van Hagefteyn, Vianen, en Kuylenburgh, willen die 
Landen een Sluys leggen, t'Arkcl in den Dam, fy 1Dogen dien Dam 
deurfieken, en leyden haarwaterfchap volgens haar oude Hant-veil:en, 
<l!!akern:iak fal 't water keeren op den wegh, tuffen Ny-lander Kerk en 
de Weverwijkfe meulen, en maken die Kaden foo hoogh en breed, dat 
die landen aan beyden zyden d'een van d'anderniet befchadigt y/orden, 
die van'tLand van Arkelfullen voort haar kaden maken vanc:le Wever
"•ijkfe meulen totte kade en weg toe,die aan de middelloöfe, leyd hoog 
en breed als voren, ook den Scnenkkel van de Ny-landet-Kèrk tonen 
Botter-flootfen dam toe. Defe kaden fullen fcbouwen de Heem-raden 
v~n Ny-land, Leder-broek, ~~yers-koop, en Q,yakernaak, waren eè
m~c: defer Heem-rader_i onwdhg, d~ S~ho~~ va~ ~ige ~ef~r Ambacfi. 

ten 

Digitized by GoogIe 



ende Lande van Arkel. 199 
ten magh't met twee Heem-raden ofmeer doen, wilden defe vier Am
bachten weer een Sluys aan de Lek by Koft-verlooren in henren ouden 
water-gangh hebben, fy m~gen de kaden weer deur-fteken, en reydea 
beuren ouden water-gangh; ook, volgens heur Hant-veften. Defe ka
den en water-keeringh fullen de Heem-raden keuren opleggen , binnen 
8. dagen na 't maken defes Briefs" die fat men voort maken, dat 't Land 
niet befchadight word. Staak yemand Je.er k1den deur, ten ware by. 

· ons de Heervan Vianen, ofGefworens aan beyden zyden , die fou men 
rechten dat 6c:h een ander hoede, behoudens voorgaande Brieven, die 
blijven in kracht, 't navolgend gefc:hil hou~en wy tot onfen verklaren. 
Gegeven den us. nn Bloeymaaot 1416. en flaat in de Boek-kamer van 
HoJland • Boek getekent B. A. en• aantekening getal 203· beruftcnde * l.egittcr, 
"t fel,e Boek onderde letter R. ~~ 

riaal. 

Nu wierd ook gemaakt ecnen Brief van't • gront-veft van de Dijka- • .Funcla. 
gie vao Dalem" mcnc. 

Wih, by der gratie Godts Paltz-graaf op den Rijn, Hertogh van 
Beyeren,Graafvan Hcnegouw,Holland,Zeeland,Heer van Vriefland, 

· maken yder kenlijk, Dat wy overdragen zijn met Hertog R9nolá, dat 
WJ Dalem fullen doen dijken, dien DiJk fat aangaan daar Rt]no/Js fchou 
af-gaat aan'tneder-eynd van Vuumopde Waar, voort neerwaartdaar't 
Dalemfe Veer plach te leggen" Salbreedwefen 28. Toeten ongehou
wendcr eyrde, leyde men nu ofnamaals eenige inlagen,die fal men aan
ftorten 80. voet breed, boven 18. voet breed, vierlcant, piekwijs, loo
pcndcr eerden buyten en binnen, quaam defendijk t'eeniger tijd op een 
fchoor te leggen, fal men foo verr' 't fchoor gaat lioen maken 3s. voet 
breed, boven vierkant, loopender eerden buyten wel getuynd, en geru
waard, foo den Heem-raad keurt, binnen aan dien fc:hoor-dijk eentn 
. berm 1o. voet breed, Joopender eerden, in vier voet hoogh, na den bin
nen kant. En van't Dalerufe Veer opwaan de. Liugen langbs, totter 
Hecrlijkheyd van Heukelem toe, fal den Dijk breed wefen_boven 10. 

Toetongehouwendereerden. AJ deez' Dijken fal men maken 4. voet 
~h, boven 't hooghfte water dat in 4- jaren geweeft heeft. Dttz' 
Dijféen op de fc:horen ,, en van de·Îchoren fal men niet verminderen> 
mau vermeerderen, of wy willen oorl90vende daar.om aan Hertogh 
R,Jl,o.,, (oo t'eenigen tijd den Dijk in-braak in fijn Land van Tiel-re
waard, dat d 'ingefetenen van dien hulp-gaten mogen fiekcn door den 
l>ijk in 001 Land !an Dalem, ter 111inft~r fcha~e "fonder yet ~ Ycrbeu-

. ,en, 
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100 Befchrijving' der Stad' GorinchelD..J 
rer. , en den d,eur_gefieken en ingebroken Dijk fullen fy weder maken, 
gelijk fijnen Briefinhoud, die wy daar van hebben.· Gevende 01n d;it te 
doen vry gelcy aan at fijn onderfaten die onfe vyandcn 9f ballingen niet 
en tijn, beloovende dit alles ter goeder tronwen t'onderhouden. Gege
ven in den Hage op s.7A&ol,1-•1J011d den 24. van Hoy-maant 1416. Ge- · 
fchreven in't B~ck, getckent Pri,ilegi4 I. b"1l .z,1,. . . . 

Op defen Briefheeft Hertog &Jtuld een belooficnis Briefgegeven, 
hier voren ver~eld, van defen inhoud: 

Wy Rryno/, vander genaden Godts Hertogh van Gulik en Gelre, 
·Grufvan Zntphen, kennen met defen Brief, dat wy overdraghen zij,1 
met onf e Raden, Ridderen en Knechten van Tiel-re-weerd, met Hcr
togh WiUem 11im Bqer,n , Grave van H~lland,&c. Dat wy onfen Dijk 
op de Waal; van Haaften neerwaard, foo \'erre ons fchouw gaat, fullen 
keuren en maken daar hy van'tfchoor leyd 28. voet breed, bo,en ,ier
kant ongehoudens eerden, en op 't fchoor 3r. voet breed, als voren, 
buyten wel getuynd en geruwacrd:, foo den Heem-raed keurt , binnen 
aen den fchoor-dijk een benn 10. voet breed, loopendereerden, en+ 
voet na hoogh den binnenflen kant van den Dijk,een in-laegh dijkende 
die fal ~en aanfiorten 80. voet breed, en boven 2.S. voet breed, vier
kant, piekwijsloopende, buytenen·binnen, ~lles te maken 4. voet bo
~en 't hooghfte water dat in 4. jaren geweefi is, en niet verminderen, 
maar vermeerderen,ofwy willen, wy mogen by inbrek hulp-gaten fte
ken in den Dijk van Dalem, ten meeften oirboir, en minftefchade. 
Die van Tiel-re-wecrd na den inbrek de hulp-gaten niet deurftekende, 
fullen de H~emraden van Dalem d~ weet doen aan Ampt-maoof ~ijk
graafvan T 1el:re-weerd, by na-latigh~yd van de felve, mogen d1e ~an 

. Dalem, na eemge dagen de hulp-gaten fdfs fieken, maar die van T1cl
re-weerd moeten die weer toe-maken , foo hoogh en breed d~n Dijk ~e 
voren was, braak den Dalemfen Dijkvan'twateruytTiel-re-weerd 
komende, van felfs deur, eer hy deur-gefi:eken waar, die vao Tiel-rc
weerd mofien hem maken als voren, ook offer eenen Wiel in quaam, 
foo hoo0 h als de Keur-dijken beneden 't Gerecht van Haafcen, in de 
voorfz.Îchouw te beginnen op 'c in•gaan van Meert, f~ vroegh als 't 
waters leegte lijden mo,ht, bcloovende dtt alle na te komen ter goeder 
trouwe. 

Gegeven 'c jaar 1,pG'. op S.'1_11c,l,s-"4gl,,, den ::. f • van Hoy~maant, 
d'over-fi:aaade Hcercn waren:Jt111 S,IHIMrtl """ 01,1,,niorp, 7.,, ,,,. 

R"j[,., 

Digitized by Go gle 



ende Lande van Arkel. 101 
R.fm, ~ Otto """ HMftm, Ridders , Gijfotrt Piek,, Rent-meefier van 
Gelderland, en gefield in de• Bock-kamer, in'tBoek gctekent Prjt1il1- • &ecilll:r. 
p J. ttt: Zeeland. blad l6. 

Henogh WiUem ,.,,11,rrm, hadd' niet alleen bitteren haat op Heer 
1•""" .Arlr.,l, maar ook op fijn vrinden en magen (doch wel mtnfi op 
Jonkker Willem,) onder defe gehaatte was de voornaamfie Heer f"" 
yoEg,,,,•tl, Man van Vrouw Jlltllrit,v11,uAri{.,el. 1Je1ere•, 't mag-
fchien noch wrokkende, om de woorden by Henogh R']no#I in't Gafi-
maal op de Veluein't jaar 1413. tegen hem gefproken, doen fy naden 
koop van Gorinchem aan Holland vrinden waren geworden,namelijk, 
Waren wy nu nietvereenigt, Ghy waart mijn gevangen: 'twelk BIJ"'• 
op ef!M!'A hield, om dat liy hem in den oorlog tesen Gorinchem en de 
Hertoghvan Geldcrniet gediC11t had.E~,uû vnenden fulks verftaan-
de, verfochtcn aan Hertog Wi/Jn,, dat hy fich ter ontfchuldiging mocht 
Rellen op vry geley. Eg11H"" drie-maal gedaaght, en niet gekomen, 
word geoordeclt, uytverHek vanannvoord, lijf en goed verbeurt. Sijn 
goedwierdterftondaangefiaS':n, hy gebannen uyt al Hertogh Willt111s 
Landen t hyttok t'Y felfteyn, by Heer Willm v•• Tf,/jltJ_tJ , fijn Broe-
der, met veel gewapent volk, wierd van Henogh Wille• belegert, on-
uent S.JK'w Mll[..,,/mm-ügh, inHoy-maant, 1416. Maar Jonk-
Jrer 1t«ob ,,,,, Guf,,,lt, Heeren H1"11ch1 '""K•7/1nllllrgh , foh1111 '111111 
Yi1111e11, fijn naafte vrinden, vreefende fijn bedurvenÎ$, hàndcJen_dat Eg-
""'"'met fijn Broeder uyt Yfelfteyn fouden trekken met al haar gQed, 
en niet weerin Holland komen,fonderverlof, mits Yfellleyn eeuwelijk 
en ervelijk ontfangende voor hem en fijn na-faten 2000. oude fchilden 
•, jaars van Hert~h Willtm, Egmolltl 600. Franze Kroonen jaai:lijks, en 
Vrouw Jol111t11 fijn Moeder 's jaars 800. Franzc Kroonen, haarleven 
l~h,by makingh van Brieven, wierd Hertogh Wültr# Heer van Yfel-
tlejn gebuid. Dat den haat van Hertogh Wil/m, foo groot niet was op 
Jonkker WJim,,.,, ArlrJI, als Vader Heer 'Jan bleek, als eA11rá Knnp 
Yerhaald, • dat Hertogh Witln,, klagende tegen d'Heer van Adingen in • Pag.,u+ 
Henegouw, dat hy geen Prinçen by hem had, aanlienlijlc tegen andere, 
on Adingen feyde, Heer, 't is ufchuld, De eer van Holland hebdy uyt 
nijt verdreven, en byfonderlijkd'Edele Mogende Heer van Arkel, die 
u meer Edele Vorfien en Prinçen op uwen <laghgebrocht fou hebben, 
dan al de Hoekze van u Land•. Dat WiOem daarop verfuchtende foude 
gdèyd.hebben , Ik beloof u Neve, koom ik weder "in Holland, ik fal 
niijn Ncve de Jonkkervan Arkel weerin fijn goed fetten, én al d'an-
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101. Bcfchrijving' der Stàd' Gorinchem., 
der Kabbcljauwze , en vereenigenfe t'famen in Holland. 

Schepenen,'R.t,1/of..Mtrrcelij[z.. C/us K110~b,,,t,Hecrvan Otteland • 
.Floris Hol, '1'11111 àt Hun, L.urens Seger[t:.. 

Hercogh W;an,,""" B9m• fecr gekrenkt door een loopcnd gat in · 
Gjn Dgnye, wel eer van een hond gebeten, waar van't been fcer op
puylende, alle daag' arger, en hy fwakker wicrd, bc~n te denkken, op 
's Lands behoudenisen fijns eenige Dochter Vrouw (Mobs, houwelijk, 
(harenecrften man Hen~h 1""""" To#Ts,Dolphijn van Vraokrijk, nu 
overleden zijnde.) Eed\ehjk dedc hy haar aannemen by v.olkomen eed, 
voor toekomende Lands-vrouw, voort handelende aan wien men haar 
en 't Land beft bcftcden fou, feyde onder andere, had niemand meer 
wijfheyd dan ik, ofbchaegden't mijn Raden foo, als mijn, ik foud haar 
geven den Edelen Jonkker Wüle• ,.,, tAr/f.!I: V crwondcrt,verbaaft. 
en een hooghften verfchrikt war111 de Hoekze , boorende haren gefwo
ren vyand tot foodanigcn fiaat voorfiaan : dies een vaa haar uytbarft in 
dcfe woorden, Q Mogende Prins, foo te vernederen , haar te geven 11 

openbaar vyand, eencn flcchtcn Jonkkervan Arkel. Gccncn fiechtcn 
}onkker van Arkel antwoorde Hertogh Wü!n,, , maar een toekomende 
lfcrtogh van Guliken Gelre: fwijien en vrecfen was by de Hoekze. 
den Droifard van Gorinchem~"""' 'fl411 u,1,J,111gb, mede een van de 
Raden in 't Hoff, wierd van den Beyer hcymclijk gelaft en gefondtn 
aan Jonkker Wil/,,., om van dit huwelijk te fpreken. Wat Hertogh 
Wi//m, daar toe beweeghde word niet verhaald, die foo fi:rafwas tegen 
fijn vyanden, ofde toekomende groothcyd van Jonkker Willn, na~
,;.,a fiins Ooms dood, of Vl'Ce$ van oorlogh tufièn Gelderland en Hol
land, fijn Dochter noch foo jongh en ongetrout, en dat door dit huwe
lijk vrede waar, ofwel wrocginghin fijngewüfe van 't Land van Arkel, 

. niet al te rcchtveerdigh bekomen te heblicn : welke wroegingh frch ge
meenlijk niet eer openbaart alsin'tooghfchijnlijk eynd. Immers 'tzy 
fuo 't zy" Hertogh Wüu-. verliet defe Wereld den lellen van Bloey
maandt 141z•en wierd te Valençijn in Henegouw begraven: had be
halven defe y.u-obt1·drie Baftaard Kiaderen, Lóà,Y,ijlt..,, Et1m, d'eerfte 
l:iccr ,~ lioogh.twou.dc,en Belllris Vrouw van Vliet. 
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Jaeob4, Gravin van Holl_and, de i;. Vrouw van 
Arkel , of i. onder den naam van Holland. 

• 0 M 111fob wl"'l.'""l. l11l,11u11 11111 ,11,l"""'"-• 
V "ln,f/'!! flHI""""""""""l"" """"""'"-•
Dn,ijl t H#Js BIJ""' ""'• 'tt.tlnM verlief"-
t.Mn B o6cn~ vlr/c/1, ootBO#rgonjms H,r,Ji"l,h lr...uf"· 

JA••, Henogh Willn,,s eenige Erf-dochter, wierd de2. Vrouw 
van Arkel, 't felve Landonder Hollands macht gedoken, als.nu den 
naam englantz van Heerfchappy verloren hebbende, e•en-wcl fal ik 

op de ftellingb van de Graven van Holland, de voort-tellingh haar, als 
Heeren van Arkelgcdenkken, terftond na Henogh Wihs overlijden 
wierd Heer 1•'"" .dr/c!Ivan "t Slot ter Goude gebrocht op •t Slot nn . 
SevenberEen, daar by noch acht jaar gevangen was. , 

Woafdagb naPimteren, vierdel-jaars • V aften, den (elven dag dat • Q.!lter
Henogh Wilnis overleed• waren tot Gorinchem vjer Rijke Pooners temper. 
kinderen te famen,en gingcn'savons in een Wijn-herberg,op den hoek 
van de Stoóf-ftecgh aan 't Merkt-veld, (doch my onbekent wat hoek) 
tot eencn t.A11rá, ende Sot,jn lijn Vrouw, (daarna woonde HellriltYol-
ijer) en fnacbts tuffen elfen twaalfuyren willende thuys gaan, na baar 
wooningen in de Krijt-firaat,komende aan 't Kerk-bof,ontrent de deur 
van /Jnm,is W-,,J°z.. (Heer van iruenï,, ofLeegh-Blokland, hooren-
de aan S,Agllietm - Kloofier) fagen van de Zuyd-zy komen een licht als 
een blikfem, hoorende befcheydelijk krijten, co feggen, Vermaledijd 
meet God zijn die my gefchapen heeft, vermaledijd zy Vader en Moe-
der diemy gewonnen nebben, vermaledijd zy dit Land dat ik 't oyt ge-
kent heb. Dit Kcrk.:.hofwas toens op beyde zyden af9cfchcyden met 
een muyr. die na afuebroken is tot wijding van de firaat. De vier Jong-
mans bleek van verbaafdheyd, fiaan, dorven niet een voet-fiap voort-
treden , 't blixean-licht quam meer dan te \'oren, ''t gekrijs was weder, 
Vermaledijd moet zijn. Sy alle vier aan 't loopen, we'erden toe-vlucht 
na de herbergh, als wcfende 't volk daar noch op te zijn , vrecfelijk ge-
klopt, de dienft-maaght laat haar haafiigb in, fy-lieden 't licht fienae, 
vielen ftok-fiijfbefwijmd, Meeftcr en Vrouw quamen verbaaft voor, 
wekten de buyrcn, fonden om d'ouders, die weenden, vreefende onge-
val, maar geen wonden aan't lijfliende,decd elk de fijnen thuys dragen, 
•s anderdaaghs van den fwijm ontf prongen, elk feyde, Dit heb ik ge-
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1.04 Bcfchrijving' der Stad' Gorinchem.., 
tien, dat heb ik gehoort, als een-fieinmigh, 't gerucht verf preyJ door 
heel Gorinchem, favonds na S. uyren quam haafögh aan-rijden eenen
T"" van Beefd, fcggende, Sier wakker toe, Hertogh Willem is voorleden 
mid-nacht &dl:orven, tuffen negen en tienen noch eenen Pofi en bey al 
voort gerend, met verlfe peerden, na Kuylenbur~h, Vianen > Schóon
hoven en elders, om alle beroerte, die dikwils in t fierven van de groo
te Heeren opfiaat te voorkomen. Den tijd van fijn dood en van•t fpook 
quam overeen. Soo veel gc(egh walf~r af, d'.eenop dit, d':inderop wat 
anders duydendc , ook van fijn onrechtvcerd1g befit van Gorinchem en. 
~t Land van Arkel, dat men 's anderda:ighs met de Stadt-klok alhier af
klepte,d::it niemand op verbeurte van lijfen goed van dit gef pook meer 
fpreken fou. 

Heer f•n v11n &gmoná (Weduenaar van Vrouw vJl11riA 111U1 tAr/r.sl) 
en Heer Willem 11•n Tfelfl'J• lijn Broeder, hoorende Hertogh Wi/lms 
Jood, trachten na de Stadt van YfeUleyn, haar Vaderlijk Erve. Heer 
Willem vergadert heymelijk veel volk, komt op H.Sacraments-nacht 
voor YfeHEeyn, krijght een poort open , door vrinden van binnen , en 
bekomt de Stadt fonder weder-ftoot, maar 't Slot niet. Eenige Heeren, 
met de Bursers va1i Utrecht en Amerfvoort beJ~9gen in naamvanVrou 
l•cob• (die m Henegouw was) Yfelfle1n• D'11ooft-luyden waren de 
Heercn W"1rlfflltl """ BmuroeM, en fa Burgh-graafvan Mont-foord.. 
maar eer die voort Slot quamen, haddé Efl'UnJ en T/t/fll]• dat gewon
nen. Die van Utcrt deden grooten emft, om ~at haar ballin~en, met. 
Heer Herl#ltl '111111 Lok._hoff, en 71111 ,..,, d.111 Spiet,.11, daar mê bmnen wa
ren : vier dagen daar na quamen de Burgers uyt al de Hollantze Steden 
(weynige uytJefondert) met haar Banieren in•t belegh, ook met veel 
volk : Heer foh111111:in a,,,,.,,,, Broeder van Hertogh Wi//e,,,, Vrouw 
t"'obs Oom, gekoren Bitfchop yan Luyk, uyt Go1Lind, 't belegh wiert 
i"cherp, maar na 14. dagen, wierd door tulfen-fpreken Heeren J,h..,,,. 
'l/M H111foerth peys gemaakt, dat EgmonJ en de fijne met al haar goed 
fouden uyt-trekken. Al 't heyr komdn de Stadt. Die van Utrecht ver
foeken de Stade en 't Slot Yfelfieyn t'haren wil, dat onwijfiijk coe-ge
ilaan wierd. Sy terfionJ op 'Puter en P0'1P1ls-dilgh aan 't breken,muy- . 
ren,toornen,en poorten totten grond geflicht, verbranden d•heelc Stad · 
uytgefeyd de Kerk en •c Kloofter. Soo vernielt bleefde Sta.de leggen, 
tot Jat ten tijde Hcrtogh K•"1l '114n B0Nrgoenje11, Graaf van Holland, 
datfe Heer Fredrik_,.-11 Tfoljlqn, daar na Graafvan Buureo, wedcrop
boude. 

De huldingh van yrouw [M"'1i~J-~qi geda~zijn~e, w!crd fyin hu-
- we-
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ende Lande van Arkel. · . iot . 
welijk belooft Hertogh J1111 ,,,,. Brt1bi111tl, Hertogh .Antonis Soon, tot . 
Biervlied, m:aar den Paus noch • de Vergadering tot Conftans aan Bo- •·c concilie 
denzce wilden't dooraanftekingh van Keyfer S;pf,,,NnáNs, ofSegtt,muJ, 
en HertoghJ1111'f1tl#BIJm" haar Oom niettoeÎlaan, om den:a-mugh-
fchaps wille, want haar Mo~der t.M•ruitt, Dochter van Ph(ips • de • Lchardi.S,,,,,, Hertog ~an BourgoenJen, was vofIe Sufter van Hertogh Antonis 
·voomoemt, die ook Sonc was van Phllps de Sto#tt, en Vader Hertogh
1•••alsvorcn. · . 

Hertogh 11111 fltl# "Bqtrm ûende fijns Nicht J11eob111 ontflantvafiigen 
_handel, ver1ut ftjn Büdom nn Luyk , 17. jaar dat bedient hebbende, 
ftellende te Conftans door gefanten in handen van den Paus die de ver
gadering (als wefendc doe een fcheuringh) daar voor kennen foude, en 
trouwde (by toelaringh) Vrouw Elit.Abnh 111111 Gor/its, Hertogin van 
Lutzenburgh, Hertogh tA11t,11i1'fltl#'Br"'11111ds Weduc, binnen Dort 
zijnde fcndny brieven aan de Steden nn Holland, om hem voor voogd 
t'ontfangen over fijn Nicht, een jonge Wedue,nict bequaam om 't land 
te heerfclien. Hy wilde haar recht niet vèrkorten, maar voorfiaan foo 
veel hy mocht, en meer bedriegeryen onder fchijn van oprechtigheyd, 
want hf had brieven van den Keyzer Sigifw11ntl verworven van den ey
gendom de,Graaffchappen en Landen Hcnegouw, Holland , Zeeland, 
en Vric'1and, alsaan •t Keyfer-rijk verftorven door de dood van Her
togh Wtlln, """ 'J!e,erm ,fondcr Sonen. Onrecht , voormaals in 1:Iol
land anders ~blcken,dat Vrouwen de Landen erfden, te Schoonhoven 
opde Vergacleringh blijft men dur by: /1111 "'"' BIJ"'" toornigt- keert 
wede,na.DortontrentS.Yll1ws-dirgh, den 10. van Wijn-maant, word 
daar,min den Brielgehuld,doet hem noemen Graafen Heer der voor
feyde Landen, trekt ae Kabbeljauwze aan lijn zy, word alfoo vyand van 
Vrouw I«ol,11, en doetfe terftond den oorlogh aanfeggen. Soo verr' 
verdrijft gierigheyden hoogmoed alle vriend- en maagfchap. Hertogh 
1411 fla Beyeren maákt ook verbond met Jonkker Wi/ûm ,1111 t.Ar/c/1, en 
de twee Broeders, Heeren /"" v1111 Egwo11d, en Wi/!1111, 111111 rfelfltJ n, die 
hem alle hulp beloofden met haar lichaam,goed en vrindcn,Be,eren be
looft hun wederin hun beroofde goederen te fetten : bey defe Egmonds 
waren welgemoed. DenoudO:en loh1111 bemaagfchapt aan Arkel, komt 
met veel-volk. op S.Lijft,m111--dagh, den 2 I. van Slagh-maant, voor Go
rinchem, leggende cenen hoop heymelijk by d' Arkel-poort, die (finor
gcos tuffen 7 •. en 8. uyren) op-gedaan wordende, dringhtin, vond hulp 
aan eenige Poorters, goet Arkels gefint, komt tot op de Kruys-ftraat, 
~~eg~ geluyd van Trompectten, roepende, Arkel, Arkel, kridj-
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·10~ Befchrijving' der Stad' Gorinchem.., 
gcnde alfoo de Stadt tot behoev' van Jonkker w;,11m,,.,, .ArkJl, fijnen 
S\vager: de goet-gundcrs van 1.-cob, vloden op 't Slot, dat Hertogb 
Willn# haar Vader had doen maken, 't welk flerk wu, en befettent ook 
dapper: korts daar na quam Jonkker Willem""" .Ark,l. met den Graaf 
van V ernenburgh, veel Baronnen, Hceren, Ridderen, en gewapende 
Soldaten tot Gorinchem , fijn Land van Arkel we•er in gebruyk nemen. 
Hertoghl11n,,11Be,1re11 komt hem tot Gorinchem befoekcn, en t'fa
mcn heymelijk geraad-fiaagt hebbende,is we'er na Dortgcreyfi:.Jonk
ker Wi/ln# doet t~rfiond Vrouw Licob met haar Hoekze ontfeggen, die 
vergadert veel Hollanders, Zeeuwen en Vriefen, ook Utrcchtfeen 

•llc1'rrwijk Amerffoortfe. Maar ik kan nie~ tien , hoe Bnn~iil kan f~cn • dat 
Bcfchrijv. in dit jaar 141 7. die van Dordrecht wederom haar volk gefondeo heb
d:;c1?t0;;<» ben tegen die van Gorinchem onder de Hopluyden EvndlJn t1a G,.. 

Jerm , Gülis ,,n N 111Pelà, en /"" q,.,.9 , nademaal hier voor verhaald 
is , en bewefenkan worden, dat Hertogh /411 ,.,, BIJ"'" te Don fijn 
Hooft-plaatz had , die •t met hem, neffens Jonkker Wi/m,,t,• e,,lr'14 
tegen Vrt,uw 1,,J,11 hielden, of't magh iijn tegen 't Slot, datVrouw 
1«ob• noch h_ad : doch wil geem onderricht zijn. 't Hoofd van Vrouw 
J«ol,s heyr was Jonkker W'"'"'"' va Bredero,à,, als dan Stadtboudcr 
van Holland, Zeeland, en Vric;,fiand, Soon vanHecr RIJ••• de 16. 

• Gouch. Heer van Brederoede, • en van lolente Dochter van den Heer van Gen
pag., i ,. nep, Wislr11,en na/.,, fijn Broeder Heer geworden 1ijnde, Wa$ maagh

fchap aan d'eg,,,ollàs, als W•lrnen Heer .Rq110#11 jonghfi:e Broeder ge
trouwt hebbende , gehad, Joffrouw Baarte, Heer vl11rNls Sufter van 
Egmond, die Vader was van Heer /.n flllll Et.•""- .Al geftoort quam. 
'I4cob4 met haar Moeder Vrouw: e.Mcrgri11 ,.,, 7Jo,wgoe11jm de Mer
wen op na Gorinchem varen,~ct vliegendeVendels,afweyende Vanen 
en Vlaggen: Vrouw ~crgriet en haar Dochter I«ob, worden op't 
Slot gelaten, 't ander volk braken een gat in de muur by 't Slot, quamcn 
daar deur na de Sta.dt. eArket had een diepe graft· doen graven tuffen 
hem en •t S~ot,om fich voor d'andere te bevryden, maar verfiaande dat 
Vrouw l 11cob haar volk in orde fl:elde,om hem te bevechten dê d'hy van 
gelijken, hebbende wel 4000. vrome vechtbaar man. Ondertuffen 
word Ar~taan d'een,7Jrederoeàe aan d'ander zy, Ridder ge~.Voor 
den il:rijd had Vrouw J«oh• heymelijk aan eAr~tgefonden) fiji_l Neef 
den Ridder Heer eAttr11d ,.,, Le1enmgh, Droffard van Gorinchcm,om 
hem te raden , ja t.e porren tot naar beyder huwelijk: maar by op den 
Beyer, haar Vader te feer gebeten zijnde, verachtende haren~ 
fiaat, gedenkkende aan den fijnen, by hem te verwachten, antwoorde 

· . wel 

Digitized by GoogIe 

https://Et.�""-.Al


ende Lande van Arkel. 207 
wel fierli jk,lie,cr te fierven,dan met ha.u- te vereenigcn,en fond Le]en
l11irgh foo henen. 'lJr,tkro, met "t volk van de Hertogin vielen fl:outelijk 
over_de grachtterStadtwaar~~n: eA"rk.!lflond met den fij?en tegen 't 
Slot m de Molen-fl:raaten KnJt-firaat,metontwonden Bameren klink
kende Trompetten, en flaande Trommelen, viel d'overkomende Hol
landers in den tocht, 't houwen, .Oaan, fteken, roepen, krijten, fchreeu
wen gaat aan, den fl:rijd word fel. ArkJI!Iaat lijn vyanden meer dan 7. 
Rappen te rugg': Maar een van Ar/c.!ls hooft-lieden Jonkker Willem.., 
""" Drellten , hebbende met eenige van de vyanden hàndeling van ver
raad be floten, wijkt fonder nood, ja op den voorfz. voor(poed, met 
1500. gewapende uyten fl:rijd, Oaat de Burg-poort op en loopt na Gel..: 
derland. De vy:,.nden grijpen moed daar deur, foo dat d'Arkelfe meefl: 
dood-geflagen of gevangen wierden. Onder de dooden waren d • Edele 
Jonkker Willem V4n Arf<!I , wiens Heerlijkheden, en by gevoJgh Her
toghdomnien Gelre, Gulik, en 't Graaffchap Zutphcn,na Hertog &y
nollts dood op Heer/•n 111n Eg,,,oná , of veel eer Állr#o#a v4n Egmond, 
Soon van hem, en t.M,.,,;., ,.,, ArkJI, fijn Vrouw. Neffens Ark.!/ ble
ven daar· die Jonkker van Peterfom, Henrik., die Bafl:ard van Arkel~ 
Graaf IA• """ Opb#rge11, Burgermeefter van Nieumegen, Jonkker 
.Auml , an B1u1ren, Splinter die Baftard van Ny-enrode,0t1' v11n Ge/k._11m. 
Ott' v.cn qemen, /an v11n flerwijne11, WüJem V4n Appeláoorn, en noch wel 
1 ooo. foo Ede], on-edel. Daar wierden gevanien "R.!,bbert Grave van 
Vernenburgh, de Graafvan Hulb~tigen, d"Heeren /4n en ~11rnd v4n 
Egmond, Henrik v11n Hoo-'IINJea, van ,.7,(j!/ingen, 'Po1Jr0J-en• die Voogt 
van Waldorp, Ionkker van Batenburgh ,. Heer Dirk.,v•n Lienden , die 
Ionkker van Oorflot,11111 """ Oyen, Graafvan Wingen, Hee ren Willem 
Ylln Tfn,tÜorn, e,;,f11rnd """ Oeràlngen, en R4jà lijn Broeder, (die korts 
daar na •t Utrecht van fijn wonden füerf) Heeren Dirk_ '"" Hemmen, 
I ,m ,.,, O,rfbeek.., •lonkker Ou' v,in B##Yen, I11n v1111 H.eteren,A ,irnd v,m 
Kr""11hm,, .A"11Ul 1111n H,iirlAr, Ridders, Ott' ,,.,, YNJ"'• des Heer van 
Arkels Banier-drager, en wel I ooo. andere. Van Vrouw l •cobs wegen. 
bleven Ionkker W11/rt1Cven van Bredtrwk, daar fy hertelijk droef om 
was,en veel andere: ditgefch~ededeneerftévan Winter-maant 1417. 
BreJeroed, wierd te Vianen begraven, nalatende &Jnold 1;1ee~ van llre
derocde, Heer en Gijfoert Dom-deken t'Utrecht, Vrouw Jacob hooren
de lonkker, Wi/k,ns dood, barft uyt met tranen , feggeöde , Ik heb ge
wonnen maar verlooren,betoonende foo haar hertelijke genegenthcyd, 
en fy had altijd op Breder«d, bege~rt dat men doch todien foude den 
lónkkcnan Arkel niette vcrilaan, 11Jaar ;evangen te krijgen, hoopen-
- · -·-- ·- - ·· --- - -- · · de 
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ioS Befchrijving• der Stad' Gorinchem.., 
de hem alfoo noch t"haarder liefde en verfamingh te trekken. ·Met Ar
~/vergingh den rechten Stam-naam van d'oudfi:e Soiien gefproten, 
blijvende in d'Heeren van Heukelem, door afkomdingen van jonger 
Sonen noch leven. tA,~Lbleeflangen tijd in fijn bloed, ffijk, en vuy_
ligheyd, verflagen inde Krijt-fiecg6, daarccnen.ftcentotecuwigc,ge
denkkenis,in't voor-gevel van een kleyn huylken, daar na gefi:eld is,by 
mijnen rijd vernieuwt, foo na verhaald fal werden. Ofnu de. fclve ll:eei 
anders genaamt de • • • fiecgh, den naam daar van bequam, is 

my onbekend, want, aangaande de Krijt-firaat,heeft den naam al langh 
u voren gehad, foo meer-maal , (ende noch recht voort aangaan van 
defen flagh) verhaaldis. tArk.!l wierd van fijn vyanden (nochtans met 
groote droefheyd, om fijn Edele deughdelijke manieren) in fijn Voor
ouders graft, onder de Tombe der Hecren van Arkel binnen Gorin
('.hem,in de Kerk, in't L.Vrouwen Choor begraven: de 16. de deelen 
van fijn Wapen zijn Arkel, Voorn, Cleef, Vemenburgh, Baar, Sicilien> 
Lotrijk, Vrankrijk, Gulilc, Braband, Holland, Vrankrijk, Gelderland> 
Engeland , Mccbden, Luxenburgh. eA111" Km,p field defe fdüen 
deelen met verwen afuebeeld, doch voeght geen ander uytleggingb 
daar by. Vrouw /«fÎ,sdêdeStadt Gorinchem en •,Slot metvse! volle 
bef etten, en trok foo na •s Graven-hage. · · 

Hier kan ik niet na-laten te fiellen den konen fin, van 't gene Jen 
•tunius. hoogh-geleerden .Adriun • J, 1onlh, een licht en fpiegel van Holland, 

in de voorgaande eeuwe, in fijn Batavia van-den Edeldom van 't Huys 
nn Arkel fchrijft. 

Des gefiacht van Arkels Heerfchappy (fey4 hy) is oud, maar hoo
vaardign en op-geblaf en, gelegen in't Graaffchap Teyfierbant, tuffen 
Lek en Waal, gedeylt door de Linge, een trage firoom (foo 't"niet be
ter een verlaat uyt de Lek genoemt magh werden) die voor-by Gorin
<:hem loopende, (d_its mifverfiandt, want fy loopter deur) fich met de 
Merove {nu Merwe) vermenght. In defe zijn geweefl meer Stedekens, 
want benefrens Gorinchem me getclt worden Lecrdam,Af peren,Hcu
kelem • Ha~Rrecht, Gaf poir, Everfieyn, en Hagefieyn, van de welke 
fommige nu zijn als overblijffels van Kafteclen,en fommige maar R:ecn
hoopen. Maar 'rzy dat overmits d'onverdraaghlijke pracht aller Prin
çen !oorfiel is gewe~, om de groote Heerfchappy van dien huyf e uyt 
te w1ffen, als om te bluffen den gemeynen brand, ofdoor voor-be
fchikking, den Raad der genen plagh verdorven te werden , welke daar 
in behagen hebben, dat cfen ftand en Heerfchappy verandert en te niet 
gedaan -word. ·Soo i~ ~t D<?Chtan~ k~lijk • dat v~rfchey<k.n ~rinçen op 
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· . ende Landevan Arkel. 109 
cenen tijd de ArkeJfe Heerfchappy hebben aangetaft,en in verfcheyden 
ftukken gerukt, als eertijds de M"'41Ûs P11111h,,_ leden fcheurden. Want 
Fudml""" B""'1t..l""'1• Bi{fchop van Utrecht,nam Gaf poim in met 
Hagefteyn en Everfteyn, en tot den grond uytgcrocyd, de Heer van 
Vianen won Rynefteyn: tAr,,./J, Hertog van Gelderland heeft Leer
dam m~ Ste~-voorde bef eten. Haaflrecnt,na by der Gou, heeft Ael-
1,r«h, Hertogh van Bcycren, Graaf van Holland, in-genomen, en na 't 
recht des oorlogs behouden. Daar na ook Gorinchem , met 't Kaftecl 
pi 't heel gebied, van 1,bo den leften Heer van foo machtigen Heer 
gekocht voor twee honden duyfent gulden, met tocfiaan van den Sone 
wederzijds. (Siet hoe defen geléerden Man van foo 5ierlijken füjl noch 
dwaald, Hertogh Wüin, kocht de Hecrlijkheyd,.niec Hertogh tA1J
n1cbt.) Welke voorwaarden den Soon (hymeentjonkker Wi/Jm,) daar 
naals fijn Vaderoverleden (we'ereenen mis-flagh,gevangen) Wah van 
onwaarden gehouden en gebroken heeft, metgeweld Gorinchem inne
mcnde. /MMNI dit geweld wrekende neemt Gorinchem weder in,doen
de met hare gcrechtige gramfchap wraak, o,er •t bloed des trouloo(en 
Bond-brekers. Vuyr en vlam braakt defen deftigen man tegen onfen 
Jonkker Wülm, die nochtans van Hertog WiUtm foo verongelijkt was 
als voren verhaalt is, meergeloof ik door quaad onderricht, als uyt 
haat. Dit is 't eynd gewccfi, feyd by, van 't feer machtigh, en Door
luchtiggefiacht, wiens verfcheyden befittingen in Braband, Limburg, 
Utrecht, en Baar, in Holland, Zeeland, Gelderland; Indien ik 't wilde 
vertellen, 't fou Jen Lezer verdrietigh vallen. 
· Voorwaar de Cronijken fchrijven dcfen gcfüd1tc toe,Ccer groote en 

ni jdigheyd-barende Rijkdommen,door de welke haar gemoederen op
geblaf.eri geworden zijnde, van de hoogfie trap haarder glorie tot de 
medle ncdrigheyd , als van boven neder-,geworpen zijn geworden. 
Want ik vind Jatde Rekening genomé iijndeuyt het Rcken-boek,uyt
gemaakt heeft 3 3000.Angelotten 'sjaars inkomtlé,beloopcnde over de 
hoodcrt duyfent Carob.is guldens. Den oorfprong defes gefiachts word 
gerekent van fommige geleerde (bequum zijnde-om yemant d'ooré te 
vullen) tot de Tro)'anen,medc-gefcllé vandé verfierdenFr4nfion, Eer~ 
tijJs bevind ik dat fy genoemt zijn Heeren nnder T oomen, van haar
Jieder Wapen en Schild,zijndetwee roode Toornen, 'c welk verworpen 
hebbende, deyldcn fy haren Schild met vierkante uyt fiee kCkens , op de 
welke men even als op trappen foude mogen klimmen , van tweederley 
yerwe 2ijnde. Ontrent d~ tijde1;1 van Pippijn ,.,, Yr;1nk..riil, gefproten 
nn Kt1111rl c.M"'1tl, heeft eencn van defèn geflacht, door leyainsh van 
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2·10 Befchrijving' der Stad' GorinchenL 
een Swaan, die voor hem fwom, en gevolgbt zijnde (feyd men) dat by 
ter dier plaatfe, rufte van fijn lange doolingh genomen beeft , en aldaar 
een Dorp, of Caftra Herculana, dat is eenleger H1rt11li1 getimmert 
heeft, tot gedcnkkenis fijns Voor-vaders Hm,,iis eAllflHIIIÎCÏ. 

• Hovz. Heer f1111 v11ti E,:,,,oN, • die me in den fiagh te Gorinchem gevaà..· 
cron. Es· gen was,wierd t'Utrecht gebrocht,maar·als fy fijn wonderlijke bcleeft
pag.,s. heyd wel doorfien hadden, hebben fy hem weder met grooter eeren 

t'Egmond doen brengen. · 
1411. . Schepenen, Dirl~nin{t., Wi/lm, Sittrft.. l•n ,.,. 'D.Jm,~igff%.• 

7<8tger v~~der H ur, I •• I 1111 N 7J111fi.. • 
Ten ttJde van Vrouw /itcoj,usgemaakteen Ram1nghaangaaode den 

Stapel van Dordrecht,doch overmits die fonder dagh of jaar is, foo flel 
ik die alhier, van defeo inhoud in't kort: 

Een Ramingh tuffen mijn Gen: Vrouwe cJ•col,11) om een goede ge
voeghlijkheyt te maken tuffen de Steden van Holl:md,en de Stadt Dor1 
drecbt, voor tien jaren, tttits blijvende yder by fijn Hant-veften. .. 

1. Wie uyt Holland ofZeeland die Merweof Lek·neer-\t'.urJkomt~ 
(meene dat het moet zijn opVPurd komt, om dat Dort naafi: Gorinchem 
d'opperfie Stadt van Holland, op de Merweis) en Pel-goed heeft gela
den, Als Wijn, Kooren, Zaat, Zout, Weet, Kanthout, ongetimmert 
hout, Leyen, Molen-fieenen, Yfer, Staal, Kooper, Hars, Gfas, Lood> 
(dit zijn nochtans Waren die van boven komen) die moet verftapeleo, 
fonder tegen-weer. 

2. Van beneden opwaard, fal men geen goed voeren, Kooren,Zout, 
noch Zaat. . · 

3. Wie uyt eenige Steden van HoJland of Zeeland Bierop-waarts 
voerd,die magh wederKoom van bovenne'er brengen, fonderte Dort 
te verfiapelen, dies mofi "t goed daar een·eetmaal blijven leggen, ten 
waar men 't eer verkocht. . 

4. Yegelijk magh alJe vruchten op fijnen Akker gewaffeo in Hol- · 
land ofZeellnd voeren, en verkoopen t'fijnen fchoonfien, fonderte 
Dort te verfiapelen. 

5. Die van Gorinchem en 'tLand van Arkel,mogen ook alle Koorn 
op haren Akker in Holland gcwatfen,voeren voorby Dort, fonder ver
ftapelen, ook van gelijken de Hollanders, de vruchten die fy felver in 
Holland teelen. 

6, Wat goedendie van Gorinchem en Schoonhoven,in de felve Ste
dèn_verkoopen willen , ·die mogen fy ~~ beneden op-waard ~rengca, 
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ende Land~ .van Arkel. 11 1 
tot haàr maaJ.ll:2, fonder te Don te.verftàpelen, QÜts dat niemand tt" 
nigh Zout de Lek ofMerwe op, buyten Holland voeren fal, (dan acht-
alfmudde) fonder verfiapelen. · 

7· Defgelijks mogen doen die van Heufden. , 
1o. Wied'Yïfc:l uyt en in willen varen met eenige goeden I behoe

,ente Dort niet te vedlapelen, des fal men geen zout 11yt tlolland vne
ren behalven achtalf mud~, uyt-gefeyd dat men op, door der Goude 
voerd, ofOoft-waard over die zoute Zee. 

11. Hollanders ofZeel~s fc.hepcn de Maaf' il.'lkomende,mogen 
dk tot haar maal-fte (w.ooo-plaatz) nren , fonder te Dort aan te !<o
men. 

12• Alle Koggen,Hulken, Kraygers, en Evers, toç 60. laft groot of 
daar beneden, luyden tocbehoorende, die uyter Zee de Maaft inkomen, 
fullen ,oor Dortloffeo e~ we'er laden, indien fy willen. . · 

13. Wat KoornofW1JD,doordeSluys vaoGildenburgh, (dç vaart 
yan Utrecht) komt, fal men verftapelen. 

14- De Poorters van Dort fullen den Stapel houden, als alle Hol
landers, fonder bcdrC?&b,en video fy daar afin gebreke, d'and~r Steden · 
waren ook ongèbouden totten Stapel.

Ineenige punten ~rek vallende, (oude ftaan tot fulken boete als 
men daarop fidleuroude. _ 

AlfOC> de Paus ..MnlHIIde S· te voren genoemt 0tto èo1Nmn11, een 
Romeyn, op den 22. van Slagh-maant des voorleden jaars 1417. badd' 
verlof gegeven tot het huwelijk tqffen Vrouw 1••en Hertogh /1111 
11,11BroMJtlharen Neve, en de Bwle aan Hcnogh l11n gefonqen had. 
Soo fcbikte Hertogh /_, de felve dQOr GraafE#gbrtt 111111 N •Jf,11, Heer 
·vander Lck,en Breda, co Heer H,Mik..110 B1rg,11op Zoot», aan I«ob• 
in denHage, op den 23. van Lou-m:iant 1418. op den S, Meert, quarn 
Hertogb /1111felfaldaar, en trouwde Vrouw_ l«obA op den 4. van Gras-
maant, den Bruy~Ploud 1'--en de Bruyd I 7. jaren, wordende nef-, 
fens haar andere Lauden ook alfoo Heer van Arkel , en tuffen hem, en 
Hertog J• .,,,. B9,r,,., die Do.-clrecht en den Briel befat , is een groot 
oorl~b op-gefiaan. Hertogh 't•• WJW Br"'1••a belegerde Dort aan de 
Wefr- en Zuyd-zyde,in den grooten Waard, (zijnde doe noch al fchoon 
Land, maar kons daar 11a, als 1421. meef.l: eenen diepen water-poel 
wordeode)makende een frerk Blokhuys •ineen Dorpgenaamt de My- Bev~~w.be

le, (om dat het een Mijl van de Stadtleyd, foo S•ff'riá 'Petrifchrijft.) ~~r:t;~~ 
Vrouw 111,w• lag met haar Hollanders over de Rivier, in Papendrecht ,,,. 
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1... 1 i Befchrijving' der Stad' Gorinchem.., 
op den Dijk. De Merwe wierd toe-gepaalt: daar quam onwilligheyd 
onder de bewaarders, eyndclijk 't leger wierd ten deel op-geflagen , en 
Heer ,A,,n,J. ,.,. u,,,J,,,,.gb, Drotfard van Gorinchem, gevangen, al 
haar fchepcn en koftclijkneyd wierd binnen Dort gebrocht: •t wdk 
Brver'fpijlbreeder verhaald. 

Defes jaars Schepenen waren S,11tltr P1t,rfr.. vldriu,, NJl44Tàs, 
Lot,ns Ztgerfz.. Flms Hol. 

Den 19.van Zuil' defes jaars I 419.wierd vr~e gemaakt tuifcn Vrou 
J«ob• ter eenre, en Hertogh /1111 """ 'B9wm hau Oom, ter andere zy
den, binnen Workom, Stedekeneen halfuyr ho.en {;orinchem, aan de 
kant van de Maaf•, die daar bcneven, tutfen •t Kafted Loevefieya in de 
Waal komt, en voorts de Mcrwe genoemt word. Met/e~11, Hertogh 
Jo.,.,, Br"'111rul. haren Man, en Vrouw c.M"'l."'t haar Moeder, qua
men daar ook Grave 'Philips'"" Cb4TloJs, (daarna gcheetea Hertogh 
Pblips w,s &,,rg11lljen, de goede) eenige Soon van Hertogh /a ,..,, 
7J,.,g#lljm, Graafvan Vlaanderen , Heer LM,wi;/c.Ya L#l~ 
Bitfchopvan Terwaan', Heer Pner,a L,,t~b, Grave van Con
verfant, Brienne , en Adingen. Van Hcrtogh l1111 """ B9m111 wegen 
waren een groot Baron uyt Beyeren, met Heer G,mJ. Boel.,..H,ii,,/
lwlRiddcr,d"Heervan MiHcdonk, Heer Hnml,a ~,.met veel 
andere. Hy was daarook fel ver. En om dat defen handel gcfchied is, 
foo na bJ Gorinchem, dat die ook Gorinchem en 'tLand van Arkel mê 
aan-treft, foo tuft het my te verhalen alJe de Heeren en Edelen·die daar 
tegenwoordigh waren , doclr fonder onderfcheyd van welkers zy die 
quamcn, omkonheyds dcnnaamHmeensvooralgcbruykende, en 
daar die ophoud te flellen tot een onderfcheyd, 11001"1, met grootc vcr
\vonderingh boe in fuiken kleynen Stedeken, foo veel Edelen met hun 
gevolgh konden huys-vcfiingh bekomen, ongetwijtfelt Gorinchem 
heeft van dien geherbergt. Defe waren dan d'Btm•, Grave van Hen- . 
nenbcrgh, Grave van Seyn, Land-graaf van Luchtenburgh , Burgh
graafvan Leydcn,Burgh-grnfvan Montfoord, d'Hetrm van Egmond» 

r ' Vianen, ?J,,_,,;eJ t1"""'1 e.Mmi,etk, ~""""1ij/t, H 1111111-fletk, H"Jf.1'"" 
Hem,liet, F /qrn,s 'PIIII Bwffeh, Dir/t.,,.,, W11Jfe11ur, Hmrik..P•áer Lel• 
1"" 111111 Yio,e11 , CoU11rJ ,.,, Borffek , eAreM 111111 Y#-'ll1orde, I"" t1• 

Htn11-f1tde, Co(urá ,1111 Rnmmf'111111I, /1111111111 Drongel,n, H,r/Mm, t1111t 

'rffe/fltJ•, l111111an:V11n-11/ie1, t.Ar1ná11111e.M",,r-,,,,,ul, W,#UT,a 
..Mijnden, qniá 1111n Heemflerft, Lodewijk._111111der c.MIUl-jl,tk, Floris 
'"" v.fl'!mtide, Dirl""" Potl-g,,ft, /1111 ,.,, Re11ef'. Ymts eAILlrdvtlJI 
Amm,IIJ4ln, qillis ,.,, Krllli•gm, l•nwa Htm-rlia, C/Ms ,,,. B,,ffe-
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ende Lande van Arkel. 11:; 
,,,. • tAJriUII f/tlll Cf#m#gm. Wolftud ,.,,Jer vJIuJ-fl,áe. 'l'itter Vllll 

Schmgen, Phlips v11n Sp"ngm, Dirk._vllil Egmo"d, lt111 ,,.,, Abben-bro•~, · 
WilJem v11n E,;nond. G1,riá v1111 Egmond• /111111411 Heem-/ltde, B.tertofll 
.,,.,. Affe11delft, Floris""" de11 Abeel, Wolder """ M1111neff', Herbtr11 ra11 
Br•~l, I "" ,an H1Um-jlttû,D11"iel '"" de11 Poel, Ymlmjl,.,, Zewnder, 
q"m """ St11pel, Geeritl ,,,,. Ylut • Olivier '!""der M 441-flede. I11n var, 
71,rffele, Floris v1111drtr.Mul-jlelÛ, /,.,, va 'R.t!,ofendtul, Ia v,ir, St,ipel, 

, Gi/Jin,1111 Schengm , Dirk, tÛ Boel, Wülem """ Drij,,m,ek•, .,,,,,-,,,,dt van 
· <jwffe•• {Botn1e11 """ Bt1"1{dorp. Dirk.,;vander Lel, /"" v•n Kroonen-burg, 
la,.,. 8""111-jleû. Heer van Montigry, l•• ,,,,. Re11ef[', Wilkm """ 
H.,._fled,, D_!.va N7e11roeáe,'l'hlips '"" Borffele, Ae/b,rtl ,.,, Egmond, 
Gerrül ,,.. E,,,iffterk.J, l.,. v•n BIOJS , / •• ,.,. t.M•41-ftede, <jife~n v"" 
DWJl.t"""'rJ!, l•n .,.,. R1foortl, lt111 'tl111J .Alphen. De na-volgende waren 
mecft Wqlen. De Senefchal van Henegouw, van't geflacht van Wer
cbijn. D'Hecrcn van Ligne, Hameyde,!A'nf,P '"" Traftg"ies,Keno7t, 
Dir/c.va W111&..-t, l111111111Fl0Jo11.J, Voons, Dr,vurdvtit1H,wrech, 
Clmpoffel ,.,, YertllÏllf., l..,,..,...Potklla, /a '"" Co/onn,,J"" va Hon
""11, I"" ,.,,H•"".711, GMJ """ ~OIICIIIIIX, l "" ••• eA,u/ril!Jes , /•
&# fltlllS1t11,lt111 v•M11p,,;,,g,!an vlUIIÛr FolJe, Fimbr11svt111 Yertlli"g, 
.Arnul floáet H11111'7áe, Daill Yilllin, qeritl ,t111..M•láege11, Ü• 11111· 
Dä.ft, 111• w,, Koc~g,m, l•• '"" He1nfb11k, P1lf!i• '"" utte11, L..-
1,er, """.T,_pel, E11erurá ,,,,, Wif[ch,l, Hm,u11 ,,.,, Rekje, E,murd S;1-
dlllMf.er, Heer l11n '"" Pn,rfbtJ•· Baar wierd bdloten,en be-eedight, 
Dat Hertog?@ v,n B9mn fou behouwen Dordrecht met al d'onder
hoorcndc plaa~fen, Gorinchem en 't Land van Arkel , Leerdam, met 
d'Heerlijkheyd vander Lede, en Schoonrewoerd, den Briel met 't Land 
van Voorn, Rotterdam, Stadten Heerlijky Woerden, eeuwighen er
vclijk, doch te leen houdende van Hertog 1"" ,,.,, Br11bA11J en Gjn Vrou

. f MOH, èn l,sc1h11 overfijdcnde fonder kinderen, fou He"rtogh l••""fl.J 
Br.br""", t-Jenegouw, Holland, Zeeland, en Vr!~flànd , aan Herrogh
l"" fla BIJerm over-geven. 1J1J_ertn fou noch bmnen twee jaren ont
fangen honden duyfent Engelfe Nobelen , ook drie jaar langh wcfen 
Staathouder van Holland,Zeeland, en Vriefland,en alle Ampten, Bail
liufchappen, Schout-Ampten, Schependommen der Steden, fetten, 
d'ecn helft uyt fijnen, d'ander uyt fijnre Nichts [ilCobA ifaam, na fijo be
lieven. In defen peys worden mede verfoent die van Utrecht en Amerf
foord, fulks dat men haar Burgers noch goederen in Holland noch Zee
land niet befetten mocht. Doch Heer 1"" v.tn·El!".111á, en fijn Broeder 
Heer Wille•"'"" Tfolftqn warenin dit lefte punt niet geroert,maar ble-
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114 Befchrijving' der Stad' GorinchenL 
ven vyanden van Utrecht en Amerffoord. Aldus wier~ Hertogh J• 
van Beyeren tot Gorinchem voor een Heer der fel ver Stadt ende Land 
van Arkel gehuld. Hier uyt en uyt navolgende verhalingen kan blijken 
dat hoewel Gorinchem en 'c Land van Arkel was vervallen onder Hol
lands dienftbaarheyd, en Hertogh Wi/1,,,,, .Ark.fis heftigbO:e vyand, 

- fweette om d'achtbaarheyd deflèffs te vcrnielen,den naam uyt te royen, 
en de gedachtenis te verdelgen, blijk de vermorfeling van 't Keyzerlijk 
Burgh, dat \Vaardigh juweel, dat even-wel dien heerlijken naam Ar/(Jl 
noch bleefglinfl:eren, met eenige vonkken van fijn voorgaande blink
kende vlammen, als werdende nu ennamaals in 'c byfonaer aan eygen 
Heeren uytgegeven met den naam van tAr~eJ. Bemerkt ook den yde
len waan der opgeblafen menfchen, gelijk een water-blaas uyteen pijp 
hoogh op-vliegende, terfiond daalden verdwijnt. Soo ook Henogh 
Will,n, hoogh opfüjgcnd• door eArk,ls val, daald koets daar nain den 
gewoonlijken fchuyf-.hoek der aarden. _ 

Hertogh ]1111 ..,an ~eyertn, de 2.6'. Heer van Arkèl, 
of3. onder den naam van Holland. 

'Dv,u/àArk.fl. "*ult.lu WJ iris We,flcjnafona,r Y,oghdtMJ, 
V Y4ders 1..ijn m, àootl. di, ""''" IUA1II ,1rhoogba,11.J : 
Een die noch leeft til '"fl, en •nt.lers iffergee"-, 
HJ is " Yi,dtr v,ogá, (doch ee•sgeweeft) .t/t,n..,. 
D~••lt.l .Ark,.el, awuldn" WJ, en ~inanM ttndtr Herten..,, 
N 11 'Bqer, Lmr..eni11rgh, Bo11rgoenj1n t'4n We'e, etrell.J, 
N • Gufoeek._metten nu,,,, ,11,n Chirrl,JS mett,r d411á, 
Dm hirnd,lingh 11/tr11t1•op Holwuls ee,-nu• fout. 
D ~,u/a Ark.[/, t.l~••/a n# vry, 11I moetg'# Hemn Jer,e,z,.,, 
Haer N Mm, h4er FMmf,il no_Jl in 's ,o/lik,J mond 11erfter,e11J.-

HE.er r•n vitn &gmoná,(welkers, als m~ lijnernakomelingên handel 
uyten Huyfe vm Arkel, van Vrouw t..Mirrii, gef praten, hier over 

al in-gelijft word) en fijn Broeder Jonkker Willem""" TfelfttJn, vyan
den van Utrecht gebleven, namen ontrent Krimpen aan de Lek, uyt de 
fchepen van Braband en Vlaanderen komende, de goed'ré van Utrecht 
en Amerfvoord, fonkkcn haar fchepen, en namen 'tvolk gevangen,daar 
tegen verbranden die van Utert,het nieuw hcrfteld huys van Yfelfreyn. 
Voort rees den oorlogh tu!fchen 't Sticht en Holland,daar hem Hertog 
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ende Lande van Arkel. · 2, 1t 
RIJ•olJ ,.,, G,lr, ook tegen den Bilfchop voegde, en van gelijken Her
togh .AJ.lf"""'!' B,rlT,, Heer.Diri.,.flO t.M,.,.,! Bilfcnop va~ Keu-. 
le_n,G!'a(Yr,d,,~ ,.,. M111r1 fJJn Broeder, 011, B1lfchop vari Tner, de 
B1lfch1p vanMunfter, Heer H,,J,rr1 "'"' K-,llnmgh, en daar na •s jaars 
1420. ook Heer f"'ob11i,11 GiUifb,uJ:.: Heer van Wijk,~bkou, Putten,en 
Strenen. -

Schepenen, F /ms Hol,S•nàn Pnnfz.. Henrilt..Kno/,b,#t """ Os,Hen- r+io. 
rik Je H11m, Lunens Segerfz.. 

Büfchop Yredm/c.. '"" Bl•l,k,!nhepn , hebbende in de V tlue eenige 
Dorpen verbrand, komt Heer 'l•n vim Eg,,,o,ul uyt den naam van den 
Hertogh van Gelre, met Jonkker J«ob v•• q,,fbeè/c.., en Heer H#brr1 
""" K "]knb,,,.th, in't Neder-fticht, verbrandende de Dorpen Houten, 
Loerik, Amerongen,•en meer ander.r. 

Den 27.van Gras-maant 1420. quam Hertogh ?•n ,.,,, Br1tb11ntl van 
Antwerpen tot S.M,r,tens-dijk in Zeeland, op 't Slot v~ Heer Floris 
".,, 1Jorffelm,_ten verfocke van Hertogh J•n '"" B9eren,daar hy fonder 
weten van liJn Vrouw f11&H• "•" B9trtMJ, Hertogh r•n '""B9ert11.J 

. voomoemt,maakte Ru-waard (of Ruft-waarder) noch feven jaren lang 
over HolJand,Zecland, en Vriefland, gaf hem ook de Stadt en "t Mark
graaffchap van Antwerpen,en Herentals. We•er t'Antwerpen komen-
de dankt hy af(door Raad van Hee1· E11rt 1Terckw fijnen Hoofmeefier) 
al den Vrouwen-fiaat van f«ob•, haar weer gevende de Gravin van 
Meer-Vrouwe van Duffel, de Vrouwen van Wefemaal, Affe, en meer 
andere. f«1b11 verf.loon klaget haar Mocder,die brandende van gram
fchap , na Bruyfel toe, gaat op Kouwenbergh, by Hertogh J11n en fijn 
opperfteRaden, wilherRellingh ,an't Vrouwen-choor, maar geen ge- ' 
hoor. Sy noch grammer, rijd na haar herbergh, in den Spiegef, Vrouw
f«ob11 volght haar, al fchreyende te voet langs der füaten, haar alleen 
geleyden tot in de berbergh l"" &(,ir. Duyfenden van menfchen wa
ren verwondert , en niet fonder reden : Een machtige Hertogin van 
Beyeren, Gravin van Henegouw, Holland, Zeeland , Vriefland, ge
weefdeVrouw vanArkel,getrout met eenenHertog van Braband,Lim
burçh, &c. alleen fchreyende langhs de firaat te fien gaan, 't welk nau
liks mden hooghtlen nood en gemeen Burgers Vrouw fou doen : hier 
aan is te fien dat droefheyd foo wel raakt de groote als de kleyne: wel 
vergramd reyfden 's anderdaags Moeder en Dochter na Kenoyt in He
negouw.Hertog l•n vlffl Br11b1111d raakte in grooten twitl tegé fijn EJe
len, die den Heer van Affe, by hem ten hoogften bemint, ten uyterfren 
baatten.Sy ontbieden uyt Vrankrijk 's Hertoghs B~oeder, 'Philips Gra-
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i l6 Befchrijving' der Stad' Gorinche~ 
vc van S.7'11111. Lig"}, en A11gur1, Hooft-man van Parijs, die komt in 
Herffi-maant 1420. te Brulfd en Loven, om fijo Broeder t'ondcrrich
ten, te Leuven quamen ogk Vrouw J«1/J, met haar Moeder, den Ver
gader-dlgh word geraamd den 29. van Herfft-maand, te Vil,oorden, 
maar d'Hertogh trok 's morgeni vroegh fiillekens uyt Bruffel, mee 
G.irlAc van Genmt, Heer Joh,m '"" tA•, Cojli110 fijn Soon, 7'....,J,b,rtt1•
.Affe, en wcynigh andere, na Maaftric:ht. De Staten nn Braband dit 
fiende, ko(en tot Ruwaard en Momboir baars Lands , fijn Broc
<ler 'Phlips 1111n S. Po#l voornoemt, op dc.n .e.c.rficn van Wijn-maancl 
1,1-20. . . . 

Schepenen, J•n ~"""'1 Wm,, Seger Dirk[t.,Pet,r ik Hun,1aS"1Mt, 
G11edtnft.. Htnri/c.Nendenfr... 

De Steeg' die men by mijnen tijd aoe01d de Kocke-bakkcrs-fteegh, 
was ilfnugenoemt.A'mul Snyers-fteegh. 

In dit jaar 1421. f\:ierf EJu Fl,ris Spron~ W edue, füchterlfe van · 
S._Agnuten-Kloofter, ofSufterhuys tot Gorinchem, io. jaren d.aarÎJl 
Goclts-dienft geleeft hebbende. · 

Het Dijk-recht van 'c Land van Arkel, van defen jare 14u.alfoo 
tA•á Kn,,p dat niet en field~ foo wijft hy aan dat men 't fat vinden ja 

• acgifttr. de• Bock-kamer van Hol!And, in "t Boek X. getal 2.3. en noch in io. of 
.i1. Boeken, aldaar na te fien. op de Tafel Vaf! yder,op Arkel, Ameydee 

. Vianen" of Leerdam, daar men vinden fal Hant-veflen ofBrieYcn vm 
de Sluyfen en Dijkaadjen der fel ver Landen. 

Op S.Lijfottten n«bl tuffen den I 8, en 19, van S1:agh-maant, in dit 
jaar 1421. is gefchied den grouwelijken bedroefden inbrek, waar door 
niet alleen de Stadt Dort van't vafle Land gerukt, maar ook by-na heel 
Zuyd-Hulland onder gevlocyd is. Den grooten Waard van Zuyd-Hol• 
llnd (zijnde een fchoon vruchtbaar Wey-land, daar 71- Parochi Ker
ken in Jagen) wierd met veel Heeren, huyfen en floten daar door ver
nield, veel duyfent menfchen verdronk ken , en die 't ontquamen, alles 
verloren hebbende, mofien dur na in armoede leven. Sommige mec
nen dit beflclt te zijn door eenen boofen Boer, di~ den Dijk fou door
gefleken hebben. Andere.d.;t door grooten ftorm en 't grouwelijk 
_bruylfen van winden, ,(op die.tijd ook te Petten, en in Zeeland, Vrief
fand, VlaanJeren,groote fchadedoende) den Dijk tuffen Gecrtruydcn
bergh en Dordrecht door-gebroken is. Dan de waarfchijnlijkfte oor
faak word gdeyd op·•c Placealt van Hertogh Willnn 11•111ltJtrtn, waar 
by hy den Heer van Sevenbergé toefiaat 'twatergeley t'open~en fiuy
ten~ Li:>nder kennis van Dijk-graafofHeemraden, 't koninh01,1d volgt~ 

Wil-. .. 
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· ende Lande van Arkel. 2, 1,7 
Willnn, Hertoghin Beyeren,GraafvanHolland, &c. Wantwy ver

{\aan hebben, Dat een Zijl en Watcr-gangh leyd in 't Ambacht van 
. Wieldrecht in de Acht-hoven , die men veeltijds.toe plagh te houden 
dat 't water niet loopen mócht, daar wy en veel goede luyden by bc
lchadight, en niemand geholpen wierd. Soo is 't dat wy d'Heer van 
Sevenbergcn , Ambochts-hecr van Wieldrecht toe-laten (voor die van 
Wieldrccbt in de Acht-hoven gefetcn) datfe ten eeuwigen dagen de 
voorfz. Zijl ophouden fullen,cn dat water fijnen gangh daar fullen laten 
hebben, t'allcn tijden als't bun goet-dunkt, fonder onfen Dijk-graaf of 
Heem-raden, nu noch namaals hen des t'ondcrwinden. Gegeven in den 
Haagh den 20. van Zulle, in't jaar 1414. , 

Deforg van de Zijl,aldas Dijk-graaf en Heem-raden benomen zijn
. de, is 7.jaar daar na,namelijk nu 1421.door forg'loolneyd van de huys

la1.'lcn 't water 's nachts in 't Land gcloopen : hier van leeft men dit 
lijd-vecrs: . . 

WleldreCht MaCh Water beCLagen. Ooldit 
tWec-en-feVèntICh dorpen zijnder Met fneLder fpoet 
ontrent DordreCht onder gegaan door de hooChte der VLoet. 

. DitLand was op die tijd fcer leegh en moer-achtigh, dattet niet wel 
weer bcvorft kon worden, te mecr,alfoodeninlandfen oorlogh in Hol
land den tuft van dijken wcgh nam, hoewel Hertogh 'Phüps ,,,, 'Bo11r
i1111j111, door eenige Hant-veRen falks focht te vorderen: is even-wel 
noch daar naeen <leel door 'dlijlc veel gehooght zijnde , we'er bedijkt, 
en neemt noch alle daagh meer toe. 

Om dat defen Inbrck mecll: getrcft lieeft, 't Land tuffen Dort en 
Geertruydenbcrg, ~e twee naafie Steden van Gorinchem, d'een Wefl, 
d'ander Zuyd-~fr gelegen, foo dunkt my niet buyten reden te zijn, al
hier te ftcllen 

De namen van de Heerlijkheden, Dorpen~ of i.van1:71c. 

Ambachts-heerlijkheden , die in dit jaar 1421. verdronkken, 
en noch onder water leggende, behalv~n eeoig~ die tfedert, 
foo in't geheel als ten decle weder opgekomen ZIJD , defe lefte 
nnderfdieydcn met dit teeken +voor-hoofds.(wER K EN D A M, Dorp en Ambachts-heerlijkhe>:d,

· L foo genoemtvan 't water de W erke, dat daar gedamt 1s , 
. E ~ lUCt 
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-it8 Befchrijving' der Stad' GorinchenL 
met een Kerk,en Slot, daar d'oude Burgh-graven van Werkendam 
op plegen te woonen, is een Hollands leen,als Heeren van Altena, 
leggende aan de Noord,en Noord-wefl-zyde van't felve Land van 
Altena. 

DUS S E N MU NS T E R- K E R K , Ambachts-heer" 
li jky,genoemt na'twater de Dutfen, ftrekkende van de halve Duf" 
fen Zuydwaard tegen Meeuwen,ten deel we'er opgekomen, Hol

-lands leen als voren, met een Slot, eertijds bewoont by de Heerea 
van't oud Edel gefiacht van de Dutfen. 

DUSSEN MU Y LKERK, ftrekkende van de halve 
Duffen , Noordwaard tegen 't Land van Altena, binnens dijks" 
groot ontrent 700. Mergen, leen van de heerlijkheyd Meruwede, 
def e twee Ambachten hebben maar een 'Kerk en Slot, bcyde in 
Muylkerk, enzijn,;elegen(alsook Werkendam,) De 6. Zuyd
Hollandf e Dorpen in de Lang-firaat, aan de Zuyd-zyde, en aan de 
Noord-zy van d'oude Maaf•, die geloopen heeft van by zuyden 
't huys te Bokhoven, door 't Land van Heufden tot Beyerlancl , by 
ooften van Puttenfteyn uytloopende in de Maar, die tot daar den 
naam van Merwe behoud. 

B ES O Y EN, 't eerlle van de 6. Zuyd-HolJandfc-Hoofdor.
+ pen in de Langh-tlraat, foo genoemt, om dat vier van diefelve 

Dorpen , met Waalwijk, Baardwijk, en ander Brabandfe Do~ 
aan den anderen gelegen, als een Lange tlraat zi,in, leggende dcfc 
6. Zuyd-Hollandfe Dorpen aan 't Ooll-eynd van de oude Maar, 
aan de Zuyd-zyde van Jien. Dit Befoyen paald aan d 'Ooft-zy aan 
Waalwijk, tlrekkende Noordwaard vander halve Mafe over d'ou
de en nieuwe firaat Weeftwaard op totter Sprange toe,ten Weften 
"t Ambacht van de Ziedewijn,en over de Stl'aat Zuydwaard op tea 
Wellen belend , met Schrevelduyn-cappeJ, en Waf pik. 'T heeft 
met Wulwijkeen Parochi-kerk gehad,wantdentoom van Waal
wijk ftaat ten deele op Befoyen, daar is noch een ruync v:an't Ka" 
fteel , 't word te leen gehouden van Holland. 

S PR AN G, achter Befoyen Zuydwaard op, leyd dat fchoc,.. 
ne Dorp van srrang,eertijds genoemt des Heeren Sprans van Ar
kel, (waarom, 1s my onbekend) Ooft belend met Waalwijk, Zuycl 
en Ootlwaard, ftrekkende tot de palen van Braband, aan de erven 
van Loon op 't Zant,'t is met fchoone hooge hoornen beplant,ook 
Hollands leen, van ontrent den jare 1400. tot mijnen tijd toe, is't 
gebleven aan 'c ~elgefiuht vander Duyn. 

CAP-. 
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. · ende Lande van Arkel. 11 9 
CAP P-E L, Jeyd Weft-waard van Befoyen, en Zuydwaard 

van J•oudeStraat, hebbende Wafpik aan 't wefien, de palen van 
Brabandaan'tzuyden,aan •tNoort d'Ambachten van Zijdewijn en 
Neder-veen,ecnijds Wildernis ofWild-moer, genocmt Schrevel
duyn-Cappcl. 

D'AMBACHTS-HEERL YKY ZYDEWYN, 
leyd over d •oude Straat, die hebbende aan' t zuyden , firekkende 
Noordwaard ter halver Mafe toe, aan 'c Oofi:en belend met Be
foyen, aan 't WefrenNeder-,een, zijnde Iecn-roerighaan Hol-
b~. . 

N ED E R- VEEN, Ambachts-heerlijkheyd , leyd in de 
Parochi van Capi,cl,tulfen Zijdewijn aan •t Ooflen, kleyn Wafpik 
aan't Noorden, Rrekkende van de oude Straat aan de gebuuren 
Over-vccn,aan 't Zuyden Noordwaard op ter halver Mafe, Hol
bnds lcen. 

G R O O T WASPIK, Ambacht, heeft Ooft kleyn Waf
pik, Wefi: Boudijns-mocr van de Poel, Zuyd Huygemans-moer 
van Weyldelnef•, groot 941. M~cn, leen van Holland. 

K LE Y N WASP I K , heeft Neder-veen aan 'c Ooft, 
groot Waf pik io'c Wefr, frrckkende van Over-veen Noordwaard 
op ter halver Mafe, groot Hemels brectte, 648. Mergen.

•s GRAVEN -M OER, leyd zuyd en zuyd-weft-waard 
op van Waf pen, en Henrik-luyen Ambacht. 

RAAMSDONK, leyd wefr-waard van groot.Wafpik, 
zijnde met de Riviere Donga, gefcheyden van de over-oude.Stadt 
sr. Geertruydenberg,groot 1210. Mergen,leeo van deGraaflijk
heyd van Holland. 

+ DRIE-MYLEN, anders DRIMMELEN, wefl:- Na. 

waard voorby Geertruydenberg, hier (dat is wefl:-noord-wefl: van 
Geertruydenbergh) verfpreyd haar een groote en gans breede en 
wijde plek watérs , in manieren van een Meyr, uyt de Meyren by 
Willem~fladtin den grootcn Thielfelaers-weerd gefi~n,door den 
hoogh-beklaaghlijken inbrek defes jaars 1421. ontrent het Dorp 
Wieldrecht, verdrenkkende 72, Dorpen, veel Sloten , en twee 
Rijke-mans Kloofters Heyfterbaçh, dicht by Dort en Eme
fieyn.

STAN T HA S EN, heeft in 't ooften 't Ambacht van 
Raamfdonk, zuyd, Geertruydenberg,in't wefl:en Hoekenes, in't 

l noordend'oude Mafe, groot 576, Mergen. 
. E e 2 HOO-
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2,2,0 Befchrijving' der Stad' GorinchcnL 
HOOGE SWALUWE. 
LEEGE SWALUWE. 
NIEUWER-VAART, nu den CLUNDERT, 

eenijds een fchoone heerlijkheyd, meteen Slot, Kerk en Dorp, 
met dubbelde firaten, daar 7· Wijn-herbergen waren, een gedeel
te zijnde van•t Land nnStrien. 

MERUWE.DE of MER WE, de vermaarde hccr
lijkheyd, lcydonderZuyd-Holland, byzuydenen binne-nart de 
Graaf(die liep door den verdronkken Weerd, van Zuyd-Holland, 
bykants recht in 't midden den dijk van d'oude Maaf> en den Zee
dijk van de Merwe, beginnende uyt de poort van de Minne-brogs 
Toorn te Dort , en van daar krom Oom , ooft-waard op , achter 
Werkendam) defe Heerlijkheyd foo genoeant , na de Rivieren 
voorby Gorinchem , neftèns t"Huys te Merwe, en foo verby Dort 

1loopende , in frch ontfangende de Waal , Lingen, en nu mede de 
1Maaf', die ook baar namen in de Merwe verliefen. Sommige feg

gen dat de Meroveen d!eerfre Konin~ van Vrankrijk, van defcn 
füoom haren naam hebben, de Parocbi def er Heerlijkheyd, is de 
Nieuw-kerk van Dort,genoemt S.Nw1"'", als hebbende voortijds

+ gefl:rekt tot in de felve Stadt, onuent het nieuwe blauwe Bolwerk 
&y 't groote Hooft , daar is Heer D.,,;,lv"""4rc.JU'lr\MJI Merkt 
geweefr,van daar voorby den roodeai T oom,en het T oom-frraat
gen,tot meer byfrer als Heerlijkheyd,wierdfe genoemtdcn Hove 
ter Merwe, 't Kaflcel ter Merwe is fecr oud , groot en frerkRe
wecfr,de &ront-vefren feer wijd ontrent de Merwe-freek, en viite
ry, zijnde daar van noch in wefen , een overblijffel nn een ouden 
venallen T oorn,flaande(noch in dit jaar 1646. en foo veel moge
lijk,onderhouden werdende) inde Merwc,ontrent(doch boven)dc 
Stadt Dordrecht, by Zuyd-oofren de Papendrechtfe Kerk , op den 
mond vand'enitevandefelveRivier, waar doot menna(!iorin
chem vaart (om welke naby-heyd van Gorinchem dit brecder aan
geroert word, alsd'andere) komt nu toe de Stadt Dort, die daar 
een Bailliu freld, heeft een Schout van 8. dagen binnen Dort, na
melijk van den S· totten 13. Junij. 

KRA YES TEY N, Ambacht, daar eertijds een fchoon 
KafleeJ was,nu verdronkken met 't meefic-~eel van•t Land, (doch 
we'ereenîge grienden en ruchten opgekomen) leen van Brederoe

f de, lcyd by ~oorden de Ooft, aan Langh-Ambacht, wefr-d'heer-
lijky, Noor.d de R!~ier Merwe, groot 300. Mergen. , 

·-- · . LANG-
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ende Lande van Arkel. 211 
LANG-AMBACHT, ofHeer C"6111, of C/us Ooms 

Ambacht, leyd by Oofren Krayefreyn, is meefr viffery,en aanwaf
fen 13oghs de Merwe in 't Noorden, heeft Ooft Kort-Ambacht, 
hoort onder HoUand. 

KOR T - A MB ACHT, heeftOoR: Houweningen, Zuyd 
de Graaf,_ Wefr L~gh-Ambacht, Noord de Merwe , groot 176. 
Mcrgen, 1s meefr vdfery. 

H OUWEN IN G EN , ook een Ambachts:-heerlijky, 
paald in't Oofrcnaan Werkendam, Zuyden aan de Graaf, Wefr 

tJ. aan Kon-Ambacht, Noorden aan de Merwe, 750. Mergen, met 
weerden en aan-walfen, grienden, en veel plantingen, hoog' leen 
van Holland. 

DU B BE L D A M, genoemt na 't llevierken Dubbd, eer
tijds loopende uyt d•oude Maaf •, noord:-wefr afin de Merwe, by 
Wellen Dort, tegen over 't huys Meerder-voon, nu gefeyd de 
Steene-kamer, bepaald in 't oofien met Kruys-hrken, zuyden de 
Nef', en Wolbrants-kerk, wefien de Mijl, en in't noorden de vry
heyd van Dort, erfpachtigh van Holland, groot 619. mergen, 
meerendeelsflu weer bedijkt. 

W O L BRA NS KERK, heeft mede gelegen op de Dubbel , 
hebbendeooR:de N~f",zuydcnd'oudeMaaf, wefrde Dubbel, noor
den Dubbeldam. 

X R U Y S KER K-Ambacht, heeft ooft Aloyfen, zuyden d'oude 
Maar, wefr Dubbeldam, in •c noorden d'oude Graaf, ismeeft vif
fery. 

DE NES s• of JAN SEGERS z. A MB ACHT,van 
ouds bekend, ooft Kruylkerken, zuyden ter halver Mafe, weft Geer
mans-Polder, noorden Dubbeldam, groot 2i5· mergen. 

A LOE Y SEN of ALEUS~N, paaldin'toofienaanAlmf
voet, in't zuyden ter halver Mafe,noorel aan de Graaf, is een groot A~ 
bacht geweeftvan I 174. mergen, het zuyd-gefchcyd worcl Somers, 
noch ter halver Mafe gefien , zijnde een gcfonkken freen, 't is mecfè 
vüfery. 

ALMS - V O ET, van ouds een groot Ambacht,in't ooflen Eem, 
zuyden de Revier Alm, end'oude Maaf',weft Aleufen, noord de "raaf 
groot I 142. mergen, leyd noch t'eenemaal onder water, doch verzand 
fecr, ten zuyden van dit Ambacht heeft d'Alm geloopen in de oude
Maaf'. . , 

EEM, 
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12.22. Befchrijving• der Stad' Gorinchem.; 
E E M, eenfchoon en groot Ambacbr;vanouds begrijpende Ecm

kerk, Eemefieyn, en Almileyn, hebbende oofi Uyt-Alm, zuyden de 
Revier Alm, wefi Alms-voet, noorden de Graaf,daar de felve tegen de 
Werken en Werkendam fiuyt, groot Hemels-breed 1418. mergen. 

U Y T - A L M , Ambacht·,, fPO genoemt na <ie Alm, Jie daardoor 
en tc1·zijden uytloc:>pt uyt 't Land van Altcna, nad'oudc~Maaf', paal 
in't ooficn aan Alm-kerk, zuyden d' Alm, wefi Eem, noorden Wicle
fieyn, Sleedijk, de Werken, groot 768. niergen. 

A ~ R T S- BERGE , op 'de .Alm T WEE AERTS
BERG ÉN , daai- in gelegen 't Dorp van Aerts-waard op de Mafe • 
oofi Op-alm en Vorenfater-waard,zuyd d'oude Mafc, wefi 't gcfchcyd 
daar d'Alm in de Mafe loopt , noorden d'Alm , alle beyde groot 703. 

, mergen. 
OP-.ALM, en VOORENSATER-WAERT, heb-

ben gelegen tutfen de Mid~elt end' Alm, in't oofien palende aan de 
Duif en, zuyden aan de Middelt, wefi aan de twee Aerts-bergen, noor
den aan de Alm, t'famen groot 415. mergen. 

MY L , paald ooll: aan Dubbeldam , 2.uyden den Heen-bos ca 
Leyder-ambacht, weft Poelwijk, noorden de Revier van de Mer
we, Hollands leen. 

LE YDER-AMBACHT, of Leer-ambacht, (nu 
•,Graven-deel) heeft in •t ooflen en noorden Mijl, zuyden d•oudc 
Mafe, wefi Poelwijk, ende Mijl, groot ,4-6. mergcn 100. roe
den. 

POEL- WY K, (nu onder Maafdam en Bonaventura) paalt 
in't oofien aan Lcyder-ambacht en de Mijl,zuyd ,an d•oude Mafe, 
wefi Putters-hoek, groot 172. mcrgen 100.roedcn. 

P U T TER S - H O E K, heeft oofl: Poelwijk, zuyden Maaf
dam, wefi Mijns-Hecren-Land van Moerkerken,noorden de Mer

+ we, groot 140. mergen. 
MYNS - HEEREN - LAND VAN MOER

K E R KEN, belend ooft met Maafdam en Putters-hoek, zuy
den met d'oude Mafe,wcfi numei:Beyerland, noorden met Hcyn-
kcns en Godfchalks-oord. _ 

HE Y N K E N S - 0 0 R D, of Heynen-oord, eenijds ge
naamt 'tLand vande Wale,paald ooft aan Moerkerken,en Putters
hoek, zuyd Mijns-Heeren-Land , wen met Godfclwks-oord • 
noorden de Merwe, groot 3 86. mcrgen. . 

· GOD-
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ende Lande van Arke1. · 12.1 
GODS C HAL KS-0 0 R D ~ heeftoofl: Heynen-oord,

1zuyd Mijns-Heeren-Land en 'tMaalfe Nieuwland,weft Puttell:eyn · 
zijnde 't gefcheyd dees heerlijky en Beyerland, plaatf' daard'oude lMaaf' plach te loopcn in de Merwe, den naam van de Meruwe bc
nemcnde, en die van de Maaf' weder gevende. -

HOU K K E N E S SE, belend in 't ooften Stanthafcn, tuydm 
met Drimmelen, noorden met Almonde, groot 80. mergen, al vif
fery. 

A L M O N DE, hebbende ooll Houkenilf', zuyden Drimmelen, 
weO:en Dubbelmondc , in 't noorden ter halver Mafe , groot Hemels
breete 1291. mergen, leyd tegen de mond van de Alm,by zuydcn d'ou-
de Mafe. . 

DUBBEL MOND E., heeft ooll Almonde, zuyden de Swalu
wen, wefi: Twintig-hocven,noorden d'oude Mafe, heeft Dubbelmon
de, om dat het met •c een eynd over de mond van de Dubbeld geltgen 
beeft, groot 991. mergen. 

T W l N TIG- H O E VEN, heeft in 't ooft. DubbelmonJe, 
zuyden de lecge Swaluwe, weft Wieldrecht , in 't noorden _ter halver 
Mafe, groot 7f7· mergen, zijnde al mede vilferyen. 

W 1E L D RE C H T, is een feer groot Ambacht, palende in't 
oofi:m aan Twintig-hoeven, in'.t zuyden aan Sevenbergen, in't weften 
aan Weede, &c. ip 'tnoordenterhalveroader Mafe, groot Hemels
breedte 18.20. mergen, dit is de plaatz van den bedroefden Inbrek. 

WEE DE, en WEEDENBROUK, Mookbroukca 
Trekdam onder BonaYentura.

{+ S T R ~ E N , genaamt na 't ~evierken Striene, waar van de 
Crom-Smenc mede een Sprant 1s geweeft. 

S.Antoois-Polder is mede onder Strien. 
. . , 

GEERAERD-MON N E- STRIF.N. 
S T R I E N - M ON DE van gelijken. 
WIELES TE Y N mede,enMuylwijk. 
W IEL N ES , gelegen neffens de Kade van Wafp11c. 
TO L LO Y S E, zijnde een fmaldeelingh van Aloyfen, Acht,.. 

hoeYen daar de Zijl van den Inbrek gelegen heeft, de Walen, Nieuw
kerk, Sloter-oord. 

A C H T HO E. V E. N voomocmt, ceq fmal-dcclingh van Wiel-
cliecbt. · -. 

De 
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1,2,4 Befchdjving' der Stad' Gorinchem., 
( De WALEN, nu Heynen.oord.tR I E D E, waar van den Riedijk noch fijnen naam heeft , al, 

een vervolgh van den Dijk van Rie~e, 't huys heeft ontrcnt Wer-
+ kendam gellaan, ende'tis eenfmal-declingh van de Merwe, als 

ook mede . 
NIEUKERK. 

SLOTER-OORD of KLOOSTER-OORD, daar 
ded'Onge in de oude Maaf' loopt. 

1O OS T BAREND RE C H T, leggende in den Rijder
waard, Karnis aan d'ooll en Pendrecht aan de wefi:-zyde. 

WEST BARENDRECHT, mede leen van Holland, 
+ groot 179· mergen H9· roeden.l C A R N IS SE. , een leen van de Merwc, groot 284. mergen 

25. roeden. 
PEN D RE CH T, gelegen ontrent Roon. 

Dit zijn de verdronkken Dorpen, alhiergeftelt tot 't getal van vijfof 
fes-cn-vijftigh , en waarom 'tgetal tot 71.. niet en ftaat, is dattcrnoch 
in «µe genoemde Dorpen fmal-cleelingen zijn,makende t•famen 't getal 
van 72. 

•~'· · Schepenen, F/m1111111 Bi,{~, F/ms R,l, 111" '"'" G,/l,,,,,, Di,l 
Scholp, S1111Jrr Petn{t... tAt.d """"" HtUt, H111ril(. K,,,l,bo111 wso,. 

Predml(,_t11111 B1""1r..,,,J,IJ"'• de 51. Bilfchop van Utrecht, beeft in dit 
jaar 1422. in't 30. fijner bedieningh, bevefüght "t maken van een Paro
chie van "t Bagijn-hoftot Gorincbem, by Heer !"" '"" Ark,flgedaan 
in'tjaari402.opS.L#Cie11-dirgh,den 13. van Winter-n1aant, zijnde by 
hem te vorenin't'jaar 1398. gefücht. 

1 ♦ 1J. Schepenen, '111nv1111de11W,rf, c.Mert,n Suepfl•f• SegrtDirltf:.. 
'R.!tger ,lllldrr H11111, Hmrik.._k Hun, H,,.,,,,,, Grritfr... 

1n dit jaar 1423. bJeefhaaftigb dood in de Veluwe Hertogh RtJ"°"' 
"""Gelre, en Gulik, Graaf van Zutven, (geweefde Heer van Arkel) 
fonder kinderen na te laten, en wierde be-aard te Monikenhuyfen by 
Aemhem. Sijn Hertogbdommen beftorven (overmits de voor-affij• 
vigheyd van Jonkker WüJn,?•• .Ark.!/fijn Sufters.foon , fonder Kin
deren) op den ·oudllen fone van Vrouw vf,Im,, 111111 Ark.,J.by Heer,.,. 
111111 Eg,,,otJd. aan haar gewonnen, genocmt tÁrtHllf ,,,.,, Ef/l#N, noch 
geen 14· jaren ou~ zijnd~, die in't begin van Hoy-maant schuld wicrd" 
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· . ·ende Lancfè :van Arkel. 11t ~ 
en op S.MtlrÛI M 11gtL.k1111 dagh den.2 J. van HoY:.,maant met Kt11tlri1M, 
DocntervantA~/f den 1. Hertogh nn Cleef, geboren "tjaar 1417. 
die hy, t'haren jaren gekomen zijnde, troude, cn~e kreegh by haar veel ' 
kinderen, als .ddolffijn navolger, Wi/Jn,, t.lit ?ongb flierf, c.Mlff'gritt na 
huyfvrouwe van Frtáriftdei. Pais-graaf~n ckn Rijn, Hertog in Beye
rcn, cJiJ-Ccrw. nam:ials huyfvrouw van 'f.icob Stturd de 2. diens na:uns, 
Koniagh van Schotland, Moedervan ?«ol, de 3.en Jonkvrou Cctcriu 
11a G,/r,,tlie·oogetrouwt bleef. Ovcrmidsdejonkheyd van He1togh 
Atr110,uJ., beheerfie Heer J11n v11n Egmond lijn Vader,als Voogd,'tLand 
van Gelder en Zutvcn. Defes Hertogh rAmuli Raden zijn gcweeO:
1a Sch,lurd 111111 Odmdorp,E11g,1J,m 11111 Oorfotdt, Hoofmeefter, Rid
clers, 1111111•11 Bottberg,n , Erhnaarfchalk van Gdre, Gtrid Heer tot 
Weerdenburg, Erf-hoofinecller van Gelre, Heer van Hy-er, en Ne'er-
y neo, loba ,,.,, &Jfn,,, Heer tdt Heeflèl, 11111 tÛ Kok,., Heer van Op-
Ynen, Heer Dirftf/1111 T#JI, q;jfb1ru1,in T#JI Heer van Eft, Heer Joh•• 
fin G1111n, • fobtu, Br11nb,t , Abt tot Marien-wce,:d, '/oh11n Heer tot 
Broekhuyfen en Weerdenburgh, Erf-hoo6neeR:ervan Gelre, vftr111l 
111111 H ,uft1•, e.,,lm11U1 Kolt,.111111 Op-r11111, H 11-ig 11•11 Schell'tlik.,. Drof
fard tot Buren, daag'lijks Heer tot Deyl, Heer W"1r4ven 'Pitt,Ridder, 
Amptman totBeef<J en Reyooy, vf"""1v"n, H1.Jc.tlt111, Otto 111111 Afpt-
r,11 en van V uym , '1>irk...dl 2'.lfltr V411 T"}I, RtJMIJ ,,.,. T"lI, van Ell-, 
Ampt-luyden~ Heer W"""" '"" H•11fr,., Ridder, w;o,,,, Heer 011,,. 
SoonfloHuften, eAl11rt.l,1111dlnS~ot, 7<!!tgwv•"T11JI, Hmrik.,_v,m 
T•JI 11111 EJ1,.dlfm, Frttm'-.} G,ifbm dl Kok.. ,,.11 N ttr-Tnen, Broeders, 
J'Y;h """ Huftm, 11111 11•11 Schoo111141111'111, 1JtrrtolomtN1 'Pi1ft. W,/Je111 
•••H"'-Jfm, Gijfbm,1111 H11,efttn Heer 011111 foon,y,m """1J11fà "'" 
R.nw]m, Gijfbtrt '"" Gitff,11, 0110 """ q,fk.!111, CL,'" 111111 Ruften eAl
[mfz... Ot'Pit/c., qroot ,,.11 Loo11, Ot ,.,. .dk._/zyJ B11/fcrtl, Wi/Jnn '"" TIIJI,
fa,a Wttrdm~th, Gijfbm,1111Huft1n, W11111nt.lvt111T11JI, HIIJbtrt 
•aB1,fdto1 EJ•fpûv H#bm va &(tl., .Aer"'Pit~, Wo11ter111U1B1tfd 
Fhrn(z... . 

Fhr1111 Heer van Dalem, ver1coopt dea 22. Meert 1413. un Hertog 
.J,m,d ,,.,, G,lr,, tot Rotterdam, de Heerlijkhcyd Dalem voor 2260. 
ICroonen te betalen binnen 's jaars(toens was Hertogh Atr11d noch niet 
gekuld, foo hier voor blijkt, en moft Henogh R,,,.,,,, eerfl korts over
!eden zijn) defe Heerlijkheyd is door ecoige"E.deleQ en Ridderfchappcn. 
mGefderland gekocht en l>ctaalt, en defen nieuwe~ Henogh Atrnd op 
~jn blijde womft en huldingh gefchonkken, die 't felve voort tot een 
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2.2.6 Befchrijvirtg• der-Stad' Górinchcm., 
Iidt van Gelderland gemaakt en uyt-gegeven heeft : dit's 't kort uyt
trekfel van de Voorwaarden va~ den Koop van Dálem : 

D 'Heer van G(lrc koopt van Ff,r,ns """D"1em,de Heerlijkheyt van 
Dalem, Schuumen-oord en Staqen, fooF/orens die bef eten heeft,en dat •. 
overdragen : te weten, Palem en Schuumen-oord, voord' Heer van 
Beyeren (namelijk HertogJ411) en Staden voor d'Heer vander Amey
dc, en Gelre fal dat te leen ontfangcri van Beycren, foo Floris dat van 
hem als van de Hof-fi:ad~ van Arkel gehouden hee(t. Hier voor fat dé 
Heer van Gelder Floris geven 2.160. Kroonera, ~ 'een helft den I o. v.an 
Wijn-maant, d 'ander helft PaaCfen daar aan. D'Heer van Gelre fal ce
nen ~oeden Winterdijk in Dalem leggen, dat Beyeren en de fijne daar 
by met befchadigt worden, als fy tot noch toe geweefl hebben, en bleef 
't Land in-rijdende of onbedijkt een half jaar langh, foo fal Dalem en 
Sehumcn-oord komen aan Beyeren, offijn erven die alfdan denWinter
dijk leggen fal. D'Heer van Gelre, noch niemand, fal geen water ley
den in de Lingen, maar in de Waal en Merwc, ncxh Beyeren ofden lij
nen geen eyrd afgraven, offy betalen de waarde. Heur kaa'n en zee
dijken van haar waterfchappen fullen fy foo hoogh en breed maken en 

· houden dat fy niemand befchadigen. De Gelderfe fullen aan Beyeren 
overleverèn de Brieven diefy vanHertogh Willem hebben, roerende 
van Dalem te dijken dat Beyercn daar van vry fal zijn. Hie.t zijn twee 
Celen van gemaakt, te Rotterdam den 22. Meert 1413. 

. . 
Na S.D,nijs, die den S. van Gras-maant, is, die van Utert v~rgeten

de ~lle de weldaad hun gedaan by °l(s/,J,ra """ ~rk.,I, den 5. Soon v~ 
Heer'f1111 """ e.,;{rk.,I, en Broeder van Heer Ott•, zijnde Heer van Stol:. 
wijk, Vlift, Heer Arentfberge, en van fijn Vrous wegen Baarider-becr 
van Afperen, in de hulpc van BiCfchop y.,, fijn Broeder : hebben het 
dood Lijk van den fel ven &ibmopgegraven, fcheurendc zijn Banier 
en Wimpelen boven fijn Tombe llangende, fettendë ·daar in haren 
overleden BiCfcbop Yr1dnit """ 'B'4nl/t.!nhlJ"', over de 30. jaren ge
dient hebbende, in fijn plaats quam R.o,/ofva Di1phot11, Dom-prooR: 
v:in Ofenbrugh, en Kanonikin den Dom te Keulen, nu de p.. Bilfchop 
van Utrecht. 

Hertogh Î"" .,,,,. B9m•, Palts-graafop ten Rijp,Soon van Holland. 
Zeeland, &c. verleent die van Nuland en Leerbroek defen Brief: Dat 
hy h~~ v~rgWlt dat f1 baar_~r.ff'dj~ fi. ~bbcA ~CAedenGorindlcm,
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· ende tandt van Arkel. 2.17 
uytgaande in de Merwe, heur vliet ende water.gang daar toe diene ndc. 
en Iraden, en water-keeringen, op beyde zijden des waterganghs fullen 
doen maken, en die houden , dat andere daar van onbefchadi ght en on
bevreefd blijven. D•eyrde tot de kaden behoevende; om te maken, mo
gen fynemen ter naafter eyrd en minfte fchade., .én die betalen tot çie
ringh van de hooge Heem-raden tot Gorinchem , en die kaden fat men 
fchoawen als men voonnaals gewoon is, met den Schout van Gorin
chem, drie Heem-raden uyt Nuland , een van Gorinchem , en een van 
Arkel,opgewoonlijkeboeten,volgens Górinchetns Heemraden recht
plegirigh, · Die Schouwen en Heemrade~ van Nyland dO(h Leerbroek, 
fullen geen fchot noch ongeld op •t land mogen fetten , ten zy by de ge
nedie daar meeft geland zijn, en binnen Gorinchem of in 't Land van 
Arkel woonen, s.ebiedende de Heemraden van Gprinchem hem daar 
tocbehulpig te z1~n: wilde yemand niet ged~gen d'eyrd van fijn land 
te halen, foo gebied by denSchout van Gormchem van•s Heeren we
gen die daar toe tedwingen. Waarook yemandonwilligh de füiyfen, 
lcaden, ofwater-gangen te q1aken, ofdaar toe te gelden, foo gebied hy 
den Schout van Gorinchem dt:t hy daar op uytlegge en invorder als't 
recht van 't Land aldaaris. Dit gedaan tot wc'er-feggens toe , in den 
Haagh den 2 s. van Bloey-maant, •• jaars 1423. Dit is de Vliet tufi"e~ 
de grooteen kleyne Kadet'Arkel van Gorinchem tot de Schot-deuren 
toe, waar van men ook naarder vinden fal, op den s. van Bloey-maant 
1565. ' 

De oude Schutters tot Gorinchem is de(en Brief vergunt: 

Burgemecfter,,Schepenen en 'Raden der Stadt Gorinchem, (fonder 
nochtans ecnige namen daar by te fiaan) maken yder kenlijk , Dat fy 
met verlof en toc-ftaan van Hertogh f"" """ B9er111, Soon van Hene
gouw, Holland,_Zecland, &c. en fijnen hooçen, wijfen Raad_, i11 d 'eere 
~ts, e~ S.fm,, geven •t gcfelfch~p van.d'~udcSchutten binnen <?.o-· 
t'inchem , dcfe vryheden; ten cauwigen dagen cluyrende. EcrfiehJk, 
geven fy hun 25.goudc Wdb1/-,,fclûlden 'sjaars, vanStads AffijnOèn 
en Renten rot Gorinchem, d'een helft op Alreheyligen, d'ander helft 
opMey-dagh, d'eerfi:ebetaal-dagh Alrebeyligen 1423. Wie bydaagh 
ofnacht dobbelde, fal elk die dobbeld bun geven eenen Beyerfen groo
ten, des weyçerende, en hem overtuygt wordende, verbe11ri: 10. fchel
lingen. En die Q_ueek-fchool defgelijks. Geeft .beur ook dè VHferyen 
inde, ende lange graft= tatlendcn Lingen-dijk, en den Merwen-dijk,
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11.8 Befchrijving' der Stad' Gorinchem.., 
ceuwigh.duyrende. Al di1 in defe oude Schuttery zijn of komen fullea, 
fullen vr7 zijn van waken en waak-geit, ten zy kcnlijken nood,dat 't ge
richt felver waakt. l-lad der genadiger Heer defe Schutten t'eeniger 
tijd van doen ofwy (namelijk de Heeren van <3orinchem)die mach liun 
fche~ ofwagens doep leveren binnen Gorinchem , dat fy buyten ha
ren koft varen of rijdcn,en den kofr geven,dewijl fy buyten Gorinchem 
zijn, ofeiken fd1ut, voor lijnen koft fes leeuwen daaghs, .ten waardat
ter een gemeyn Klokke-flagh ware, buyten onfe palen, dan. moeten fy 
doen :i1s de mede-~rtets• Wierd yeanaud defer Schutçenin '.sHeeren 
ofStadts-dienfi , ofreyfcn gewond , dien fal men doen. genefen buyten 
haren koft, en foo langh hy bed-vaft is, fal hem die Konings-Ravel uyt
rcyken van de Renten twee vlaamfche plakken daaghs. Als'fy de Papc
gaey f chicten, wie Koningh word fal vry wefen van kon. Wie niet en 
quum' ter morgen-fpraalc, als't hun van de Konings-ftávels, ofhooft-:
luyden waar doen weten, die fou men yder reys afpande~, twe~ Vlaam• 
fe plakken, ten waar bewijs van nood-faké,ofniet thuy~ gewedl: tezijn. 
Alle boeten en haar.renten, filmen uyt-panden by den Stadts-bode. 
Wie van de Koning~fiavels gekorcn _waar, om in •t gcfelfchap te.ko
men, die fal geven I o. leeuwen en een pond was, voort gild. Yem:µid 
een vuyfi-Oaghgegeven wordende, dieboeten füllen onder h\Jn blijven 
tot 't gilds behoeve, en de Koningt. en Koningh-'fl:avels full.en 't voort 
aan-nemen om te fuenen binnen 8. dagen, koruenf e : foo niet, f oo ful
lenfe ons (d'HeercndcrStadt)tot overmans nemen, en t'famentlijk 
feggen fal vafi blijven, wfe die foen niet houd, moet uyt 't gefelfchap 
zijn en blijven. Yemand onrekkelijke fakendede, ofwilde doen, of 
•s Koninghs of's Koningh-fiavels gebod weygerde, die fal uyt 't gefel
fchap zijn. Ditgefelfdiapfal aldjd 21. fierk zijn, wel meer, mer niet 
min. Daar fal niemand in-komen ten zy by ons, by den Koningh, Ko
ningh-fiavels, en Hoofd-luydén, noch uytgaan, ten zy onder àe Pape
gaey, als men diefchieten fal. Yemand.van hun fiervende, fal fijnen 
f>eften ~h, ofeenen ouden Dortfen guldèn dau vooraan 'tgild ge
geven worden, daar yoorfulJcn al de Schutters 'tLijk ter~yrden helpea 
doen, en ofi'eren eenen ftlveJCn penniag, tet :eeren Go.dt.$ea Gjnre Zie
len faligheyd, op mi boete van twee Vlaamfe plakkén. Gegevco op 
den i 3. van Hoy~aant in "t jaarons~ 1423. met Stadts-zegel. 
De reden waarom dea Drotfard (ils 't Hoofd) niet voor aan in defen 
Briefgcnoemtword, ismyonbekend, 'tfedert'tjacr 141&.datHeer 
~"'114 """ L,Jmb#rf;~en Droffard voor Dort gev~wierd, vind 
1kgq:n YCl'l;llaaqvan ,ofh7 doë fticrf,of nunocb-lcifdet.o!datdoe 
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ende Lande van Arkel. 1.z9 
geenen Drolfard was, onfeker giffingen, immer, viodikker geen dan
in'ttoekomende jaar. 

Drolfard Heer Otto """ Y"J'"' uyt den Huyfe van ArkeJ, Ridder, r4 24- · 

clie'tjaar 1417~ binnen Gorinchem in den flagh genngen wierd, des ~!'og:tt
Heer no Arkels Banier-drager zijnde, fulks dat met reden tegelooven nn Vuyt~~ 

is, dat hy in dit Amptis gefield van Hertogh Î"" '""BIJ""', als Heer 
van Arkel, Jonkker Wil/1111 111111 e.A,1<,ls goeden vrieAt, doch ongetwij-
feJt al voor dit jaar, in 't welke Hertogh f"" foo vroegh ftierf, als ter
Hood.verhaald fal werden. 

Schepenen, Wü/m, S,1.nfi..P,1,r Wil/m,f:.,. St111der ,.,, B14a/c..k..,w,orJ, 
Gerultle 811411, H,nrik., Nmdeffz... 

Op derrien-~aghden 6. van Lou-~aant defes jaars 1424. in •t rijfen -
van den dagh, 1s fonder lange fiekte 10 den Haagh gefiorven Hertogh · 
1• '"" B'11rn,. 6. jarenals.RuwaardHolland, Zeeland, en Vrie0and 
J,cdiend hebbende, Heer van een gedeelte van HolJand, ook van Go
.rinchem en 't Land vao Arkel: wierd begraven tenJacobijnen inden 
Haagh, aan de Zuyd-zyde van't Choor. Venijn was hem van Heer '11111 
""" Ylid, Ridder, (geweefde Hoofmeefler van Hertogh Wilk111 vim 
B9er,11, en Man van Vrouw 1J1111ris, deifelfs Bafl:aard-dochter) in-ge-
geven • die daaromin den Haagh onthoofd, en gevierendeelt is. DF 
goed-g11nders van Hertogh 7,,,, ,,,,, BIJ"'", hulden Hertogh l"" '111111· 

Brt1bAnd, Vrouw J#obs Man, tot haren rechten Graaf, en Vooghd van 
haar geboren Lands-vrou t#OH, die uyt Engelandmede brpc&t H,m-
frid Hertogh van Clouceffer, tot haren Man , by 't leven van Henogh 
11111: een groote ~chtvcyrdigcgodJoo(heyd van defc Prinçetr·, voort
komende, ofuyt on-eerbaarlieyd, oftroolleloofheyd. Herrog Jt1n t1i11J 

B,td,11114 field tot fijnen Stadt-houdervanHolJand, Zeeland, en Vrief-
land, J,mkker '1t1&ob '"" qufb11l, Heervan Abkou, Wijk te Duurfie-
den, Putten en Strien, Erfmaarléhalk v:m Henegouw, en trok we'-er in 
·Brabandt. Maar in de goederen van Heitogh lt111 '"" 1l1J,r111" ook Elt'j.'h
-Gorinchem ert 't Land van Arkel, bleef fijn Wedue Eliwtth, Dochter ;!tue'~'! 
Hettoge 111,n ""Gorlitz... Henogin van Luxemborg, Gravi~ van Efim ~=t~; 
en Elfatcn , een fchoonc Hoog-geboren Vrou, K t1MIde 4. diens naams de ... vro11 
Xeyfer van Romen was haar Groot-vader,Wmç,IA#s Keyferen Koning ~:i:J~! 
van Bohemen, en Sitif,,,,,,;d,,1 Keyfer en Koningh van Vageren, haar land. 
Oomen • . Was ook Mark-gravin van Brandenburgh, Gravin van Lit
Eerland. ·Wierd in dit jaer 142i· gehuld Vrouw van Gorinchem en 'c 
Laad van Arkel, en woonde te Gorinchemfommigc jaren. 
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2,30 Bcfchrijving' der Stad' Gorinchem., · 
1+1.s. Schepenen,/«ob 111• dm ONM-gtJ•• 7<!!tgn '""'"'H114r, AI.Il1'119-

,ln H1111r, 1...$.,"liff:... lanDierb,#1, tAdriU11.MJlutd, G..-
1url.,,,...,'Poort. 

De Carionifie by Heer Ort,,.,. eAr/c!l , met lijn Broeder/ J,,,a Bif
fchop van Utrecht,in de Parochi Kerk tot Gorinchem, tereeren Godts 
en S.Mmn, en Yi11U11t, in't jaar I 378.van 13° Canoniken (na Bokken-

. bergs feggen 't jaar I 373. van 14. C:moniken) gefticht, verfien neftms 
andere.proeven, met de Tiend tot Borgh-mallèn , by Hertogh '&J,,_, 
,,.,. Gelre 't jaar 1411. noch bevefügt,heeftdiebefeten tot dit jaar 1,p.5. 
maar is daarnavan haardeughdelijkgebruyk der {elver Tiende, door 
~en oorlogb ( die geeftelijk en weerlijk fcbend) tud"en Holland en Gel
derland geheel berooft. 
· In dit jaar 1425. heeft Vrouw E/iuktl, Wedue van Hertog /a v• 
7J'Jern,, hare Heerlijkheyden, waaronder mede was de Heerlijky van 
Gorinchem en 't Land nn Arkel, (mits daaraan behoudende haar dua
rie haar leven langh) verkocht aan Hcrtogh Pbïu1s ,.,, 'll..,,_-.,,. 
d'eerficdies naams, Hertogb 1"111 Soon, co wicrd binocR Goliochcm 
gehuld. 

Hertogh pl,/ips 'Pan Bourgoenjm, de 4. Heer van 
Arkel , onder den naam van Holl:md. 

'Di, PbUps tl, q"Je biet, "}t ~rau,, K,_,,,., Stil#t.J, 
Bo11rgHllje111 Hertogh IJ# het tArk.,ls L.ntlbeqll4m.J, 
'TYHD{.ftj• Kinas-/ti,,J're• /,kef, tot állt 11• lat.ejtlf'dJ 
H•• wlgns d#vr lle• ktiigb dur'"" verftoote,, .,..,.,._,, 
Y"" v.frlc!l lliet dm,, '"* H,O..d, Zeel•na ook._, 
'D...,. 't H-,s &,,rg,mjms,,..., ,n-d11njntû 11/s dn r~. 

· DEfen 'l'blips """ 'll011tgo111je• was geboren in't jaar I 39f, op S.P,
ter en PMIYHls-üt.h, den 29. van Somennaant, was du~lt maag

taal met Vrouw/•• , ..Be:,ern, Gravin van Holland. Walt Hcnog 
/,,,, w,, JJnrx.Hlljn,, Pblips Vader, en Vrouw JK°"TW''fl" Be:,~ 

· . Vrouw /«obs Moeder, waren Broeder en Suiler: En•sgclijks Hertog 
Wi/Jn, fla &Jmn.Vrouw Ids Vader, en Vrouw ..M"'f;'id. Moe
der van Hertog 'l'blips, waren ook~ren Suftcr, co overfulks was 
liy de naafte Erfgenaam van Vader en Moeder ,die Vrouw IIIUH bad, 
'twas dan foo_vremd niet (~s fommigc daar na wel bebbé willen uytge-:-
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. ende Lande van Arkel. · ,2, 31 
ven) dat hy fonderlingh forgh droegh voor die treffelijke Landen 2 daar 
by na haar do:>d Heer af moll zijn: Waarom hy noch in defen jare van 
Hertogh l1111 v11n BrJJ.znd, Vrouw l"cobs Man gefield zijnde Ruwaard 
van Holland, Zeeland, en Vrieihnd, neftèns 'l'hüps Grave van S.Po,J 
Hertogh l11ns :Broeder, J,h.an v,111 LNtz.enb11rgh Heervan Croy, d'Heer 
van Lelye-dam en anderen, den fel ven Hertogh l1111 (als wettigh Man 
en Vooghd van Vrouw l11cob11en van haar Landen) is te hulp gekomen 
tegen Hertogh H11nfrid '"" C/ocefler. die met l acob11 fijn (doen onrech
telijke) getrouwde, 'c voorleden jaar in Henegouw was gekomen, met 
5000, Engelfc, door toclatingh van Koningh H,11,ilde 5. Gjn Broeder 
aangenomen , alfoo na af-braak van vrede-handel to't oorlogh was uyt
gebartl:en, 't befluyt daar van was, C/~ceper na E~geland, Hertogh / ,.,. 
fou Henegouw behouden. l 11cob11 fou 1n bewaarms van Hertogh Phlips 
blijven, tot dat 't vonnis over haar huwelijken v:ui den Paus gegeven 
waar, en 'l'hlips fou heetfer van Holland, Zeeland, en Vriefland midd'
Jer-tijcl blijven. Sy wierd (doch.t'haren onwil) te Gent gebracht, en 
daar eerlijk tot kollen van Ho!Jand onderhouden, maar na vier maan
den gevangenis, door hulp van Heer 'Dwl ~•""" Mer\"9t, en vf11r.ntl 
Spieringh, met een Edele Vrouw in mans kleed'ren, tuifen die twee, op 
eenen avond ontkomen , rijd te poft op Antwerpen, voort op Breda en , 
Workom, daar over de Merwen na Vianen en der Gou, 't komt eynde
lijk tot f waren oorlogh, 't vervolgh van de welke, als ons voornemen 
niet rakende, word verby geflagen. 

Hiervoor, 't jaar 1423. is verhaald, hoe Florms,1111 D4lt• defelvc 
Heerlijky (hier genoemt Graaffchap) met Schumen-oord, en Staden, 
had verkocht aan eA'ih"d 1111n Egmond,(Vrouw Marill v.tn Arkels foon) 
Hertogh van Gelder:. nu volgt de wcerdering over de Landen in Tiel
re-weerd omgeflagen, by de Ridderfchap van den fel ven Wcerd,en den 
Marien-weerclfen Abt , tot betalinge van de {elve Koop-penninge, nu 
gdl:eld op 2300.Kroonen,ongetwijffelt de 40.boven de beloofde z.:.60 
overfchietende, voor de Renten van wan-betalingh • 

.Heukdean. 1180. Mergen. 3:05,, Kroonen. 
Afp~ren 1180,Mergen•-·. ;os, Kroonen. 
Gellikum en Ramt} 

1400. Mergen•. 362. Kroonen.t'{amcn · 
Eynfpik. 600, Merg en. Kroonen. 
Vuyren 500, Mergcn. Kroonen. 
Herwijnm: un. Mergc;~, KroonePl 
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2,31. . Befchri jving' der Stad' Gorinchem., 
Hellu 800. Mergen. 206: Kroonen. 
Haaften 400. Mergen. 103. Kroonen. 

Defe voorfeyde Landen 72 30. Mergen 
•ten heelen gelde. · ~ 1 869. Kroonen. 

Defe navolgende fuuen·gelden het 2. deel ten Mergen. 
Deyl 750. Mei-gen•. · 12.9. Kroonen. 
Malfen Cl) Meteren 1700. Mergco. 293. !Croonen. 
Eft 400, Mergea. 69. Kroonen. 
Tuyl · , . 300. Mergen. 60. Kroonen. 
Hier, en Neer-Ynen 1700. Mergca. 292. Kroonen. 
Op--Ynen 300. Mcrgen. 60, Kroonen. 

Defé~anden :r.. deel geldende siso. Mergen. 903. Kroonco. 

Defe full~ gelden 't derden-deel. 
Wadenoyen . 1250. Mcrgen. 6 f. Kroonen. 
Drumpt 325. Mergen. 28. Kroonen. 
Hemen en S'eatiernen 11-00• Mergen. 13 3; Kroonen. 
Varik 400. Mergeu. 33: Kroonen. 
Heeffel 100. Mersen. .1 j•. Kroonen. 

Defe Landen 3.deel geldende J7S· Mergen. 265. Kroon~. 

Alle de voorfz.Landé 15 560.Mergen,alles in geit 3036. Kroonen. 
en een hal,e. 

Noch Beefd, Weerden en Renoy 300. Karolus gulden. · • 
Is all'F/4ris geld 3300, Kroonen. 

Hoe defe ftellingh heelen gelde 1. deel, en derde-deel te verftaanis, 
kan men hier uyt bemerken, onder 't derden-deel, Varik 400. Mergen, 
geeft 3 3. Kroonen en een half, onder het 2. oftwee deelen. 00 400. 
Mergen, geeft 6.9, Kroonen, zijnde wat meei: als twee-maal 33! onder 
•t gelieel zijnde drie derden-deelen. Haaften 400. Mergen , geeft 103. 
Kroonea, 3. maal 33. Kroonen en een halfmaken i oo. Kroonen en CCD 

half. Waar uyt ik befiuyte foo veel geld als d'eerfre rye van Landen 
in't gchcelc>p den MergcnJatl,daar van lafl de :r.. rye 2,, derden-deelcn,) 
en de 3· rye een derde-deel op den Mctgen, die 't luft heeft nurdcr te 
rekcnca,kan~docn. 

De 
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.. ende Landevan Arkel. · - - - 1 j t 
De Ridderfchap en Gceftelijkheyd van Tielre-weerd ~ deden de~· 

vereeringh aan HertogheAt1n11l, ook op feker voorwaarden : 
Dat J;>alem , Staden , en Schuymen.-oord , met haar toe-behooren, 

nemmermeer van Gelderland fchcydcn fullen. 
Dat Dalem altijd fal hoorcn onder de fchouw van Tielre-wcerd, 

fulks dat Dijk-graafen Heem-raden in Tielre-weerd den Dijk in Da
lem, gelijk in Tielre-wecrd fullen fchou~n. . . 

Deo Hertogh fal een daag'Jijks Richterin Dalem fetten, die richten 
· faJ, waan dat yemand poten af-hiel, of tuynen af-braak , ná d'oude ge.:.. 

woonte van Dalem. · 
Die van Dalem fullen hooren ter booger Bank van Tuyl, en fal al

toos blijven onder en iq -den Ampte van Bommel en Tielie,weer-
den. . -

Niemand fal erven :verkoopen În;Dalem, fondèr Dijk, maar elk me& 
frjnen Dijk daar toebehoorende als.'t behoefllaagtis. · • 

Als den Dijk bedijkt is"te hoofden in Dalem , en op Staden, die do 
Heer toe-bebooren fal, fal d'Heer den Dijkvoort ten eeuwigen dagen 

_ houden op 6jngoed, gelijk fijn ander Dijken in Ticlre-wcerd. 
De Tiènden binnen Dijks,fallen medegelden in dcfer voegen, Drie ' Mergcn Tienden fullen foo ved gelden als twee Mergen lands. 
Ook fullen gelden de Hof-ftedcn, eq •c reed·goeàdat .redelijk.is• by , 

. de Heemradeninelken Kerfpd. . , 
, Die 8. jaar huyr hebben aan cenige Erven, ofmeer, met dcfc Rente, 

daar fuUen die Pàchttrs den onraad van Dalem heel afgelden , buyten 
kofr der Land-hecren, voort daar die Pachters yet lerleggen, fal men 't 
hen halfkorten, ter naaller jaar-fchaar, voort daar beneden fuHen die 
Pachters verleggen, en men fd •t hen alingen konen. 

Hertogh IAtll'ntl over defe verecringh, geeft de Ridderfchapen 
Geell:'lijkheyd van Tielre-wcerd wederom defen • Verfeker-Brief: · rJ~,ca.~ 
. ArÏloltl, by Godts Gratie Hertogh van Gelre en Gulich, Grave van 
Zutphen,• maakt ydcr kenlijk, Dat lijn Ridders, Knechten en goede • 
Luyden, wopnende in Tielre-weerd, ook Beefd en Renoy, den Abt 
van St. Marien-weerd, Ott(I , Heer van Afperen en van Vorft, en /(lh4n 
Heer tot Heukelem, (voort-teelder namaals tot noch toe,van den rech
ten manlijken Arkelfen llam) met haar folfs geld gekocht,ons en onfen 
cakomers geqeven hebben,~dat alinge Land van Dalem , Staden , en 
Sd1umen-oor<I, metter alinge heedijkheyd, hoog' en leeg' Leen-man-

- G g neo. -
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î34 Befchrijving• der Stad' G·orinchcm., 
nen, Tienden , Vifferyen, Vogelryen, en allen toe:-behoorm, te water 
en te land" en overmidts die grootegunft, foo belooft by, haar en hare . 
nakomelingen, Dalem, Staden, en Schumen-oord , met al beur toe-:-be
hooren , nemmermeer te fcheydcn van Gelderland , ten wa.ar .met wil 
van die-van Tielrc-weerd. Die van Dalem, Stàden en Schumen-oord, 
fullen altijd hooren en blijven met haren Dijk, onder de Schouw van 
Dijk-rechtin Tielre-wccrd, aan de Waal, en Je Dijk-graaf en Heem
raden van Tielre-wcerd fullen fchouwen co keuren aldaar fetten, gelijk 
als fy doen in Tielre-weerd. Sullen .ook altijd hooren ter hooger Bank 
•v.in Tuyl,en blijven onder den Ampt van Amptman vanTielre-weerd. 
en alfulke rechten hebben als de gene hebben die onder de Bank van 
Tuyl gefeten zijn, uytgenomen of d'Hertogh haar, die van Dalem, Sta
den en Schumen-oorcf, geleyde geven wilde, dat fal hy mogen docn 
tien jaarlang, maar niet langer, van fchuld, die fy voor date dJes, buy
ten fijn Landen gemaakt-hebben. Ook of yemand in de felve Landen 
woonende, gebrcukt had, diefal men defe näafte tien jaren niet mogen 
in gebieden op baargoed : indien f y haar breuken willen beteren, by de 
1. Schepenen van Tuyl,die dat een-maal fullen uyt(preken, fooder lan
ger vertrek, men fal haarook de oaafte tien jaar laogh (en niet langer) 
niet mogen, beklagen, danom fchuld die {y voor Schepenen .van Tuyl 
gemaakt hébbca. Hy fal in Dalcm,Staden en Schwnen--oord een daag•-
lijkfen Richterfetten. Wie in defelve heerlijkheyd Poten af-hiel, of 
Tuynen braak,aan den Dijk of Dijkavelingh aldaar, dat fal dien daag•
lijkfen Richter richten,na •t Dijk-recht van Tielre-weerd, beloovende 
tlitallest0on~erhouden.· G~even in 'cjaar ons Heeren 1425. Satcr
daags·na H.Sacraments~h,m tegenwoordigheyd van d'Hceren Wil
,,_ ,,.,, Btwrm en Beufekom, Otto flMJ H,ufun, Wilkm ,,.,, rfiruloort,,. 
Ridders, /,in,,.,, B1111r111 Heer van Ewik, loh1111 Heer van Brockhuyfen, 
Weerdenburgh, en Amerzoyen, e,;lr,,1/tJ ,1111 Bot/c!op, en &]mn tl# z,u,,.. . . . 

De Hantvell by Hertog Philip, v1111 Bomgomjm, die van Gorinchet11 
den 2. van Slagh-maant I 42 5. binnen Dort verleent , en dea 20. Meert 
142s. bekraèhtigt, word aldaar gelleld. 

Hertogh Phlips """ I!oln'gonj111, in dit begin fijns Ruwaards (ofRuft" 
bewaarders) Amptvan Holland,Zeeland,en VrieOand, felfs een mach
tigh Graaf van Vlaanderen en Artoys , betoont dat'hem den naa111
7?1 qo,tk, niet te vergeefs is toc-gefchreven. Hy dan met een mede
hJdend' oog' aanfchouwendedë9 deyrlijken val van't Ooorluchtigh 

· · Huys 
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- ende ~dc.~~-A_rket. _i·,éJ 13,-
Huys van Arkel, den Jonge? P~nç~ va? ~rkeJ, ·verflagen in fijn eygen 
Stadt,dcn ouden Heer no~h m fi}n t1e~:..,ar.1ge gevangenilf', doet fuiken 
fwectigen a:rbeyd,-dat hy door d Heercn van Wcfemaal, en Wilh• """ 
<]end,by Heer uo ~ Ar/c!l u~te banden ver~oft-, hem doende grootc 
Eer en • Mèwaaard1gheyd , beJammerende f9n over groot verval, en • B.mrc• 
beloofde hem mett~r tijd n~ch te doen hebben fijn geheele Hec~lijky tic. 

van Arkel, foo hy die voorn1ds befeten haJ. 0 Goeden deugdehjken 
Bourgoenfen Prins,hoe foud ghy verbaafd zijn,alfnu te fien uwen naaan 
vanBourgoenjen,indefe Landenfoo vetfoeyt en gehaat, Heer lohlUIJ 
wierd ( door fijn toedaeo) weer ontfangen en gehufd , in fijn Vaderlijke 
Land en Erven, als Stadt Leerdam, en 'tSfot, in d'Heerlijkheyd van 
Scboonre-woerd, en d'aankleven van dien,als Heer vaodcr Lede. Maar 
in de Stad van Gorinchem en d'Heerlijky vän Arkel quam by noch niet. 
Doch by d~ ootmoedigh verfoek daarom aan Henogh Phlips w. 8-r-
goenjm, voorfiellende duf danige redenett•;- · · 

Alfoo hy by den Doorluchtigen Hertogh .,;t{,&,1eb, """ lh]lrl#J,
Graafvan Holland, fijn Maagh-taal, Raad en huys-gefm was, en noch 
bleef, ten tijde Hertogh Willm, '"" B9,re• deffelfs Soon (t fijns ver
foekers lectwefen)·met den Vader qualijk ftond, en dat door opftoking
van Mê-vrouw van Cleef, WiOnns Stief-moeder. W;Jlm, daar oa aller
weegs hem .Ark._el we'erbarll:igh.'was,fijn tepftander-s ilerkcnde, doch ' 
dat niet genoegh, men fiaat de hand aan fijn goederenin Holland; 
0 grouwel l fonder v_onnis , geweldiger-hand, en hy on-verfchuld. 
WiUm, Graafwordende, wat áoet hy', niet genocgh fijn goed aan te ta
llen , men dringbt hem met fortfe tot dadelijke vyandfcliap, foo door " 
fijn wrcvelheyd, .A,lbrtcht fijn Vader, te_v.orcn ook gedaan had. Want 
wataan-taleÁe/bre,htofWilln?, tegen hem mochtenhebben (als neen) 
die bood hy, eer hy oyt vyand was te véi-hlijven, felfs aan hem, en Her
togh lt1n ,,n B']rtm, en 3. haarder Raads-luyden van Holland, Zee
land , Henegouw, en Luyk, en by al de Steden van de 2.. lefi:e Landen, 
ielijk fommige goede Steden noch kundigh is. Daar na in oorlogh ge
vangen aan W i/lem gelevert,is by-van M~-vrou Hertogh Wülm,s Doch
ter we'er overgelevert, en gefchat om vrede, op 4c. duyfent Kroonen, 
fonder dat hy oyt (hoewel men hem daarom meer dan 3. jaren in de ge
vangenis wreedelijk handelde) vertichtenis van fijn goederen in Hol
land en Zeeland heeft geda.an.- En nadien hy verfoeker, fijn ar19e maag 
n_uen t'allen tijden geyme blijven wilde, een ootmoedigh dienaar, ge
lijk hy mijns Genadige Heeren Voor-vaders,Hert~enPh/Jps(JeS~~-•~ 
en/oht111, ook Grave Lotkwijlt "'"" Y/lfAnáeren , al hjn dagc;n met hJfen 
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1.36 Befchrijving' der Stad' GorinchenL 
~ocd trouw'lijk bereyd is geweefr , Dat fijn Genade ten ·aari6en van 
fijn lijden getrouwe dienften, en dat hy aller~weeghs vricodelijk is ge
weeft , die noch heden ten dage in Holland en Zeeland , Bourgoenfe 
goct-gunders zijn, en dewijl doch lijn Genade daar geen voordeel af 
komt, hem geliefde te laten gebruyken en befittcn, fijn goeden na recht 
co ~woonte der L~den, en hem .fijne leenen mochten volgen, behou

.dehjk fijns Genades, en yders goet recht. Want dier leenen, doch een 
deel als 'tLand van Hagefteyn, Heer vlMnJs-bn-g'. Stol-wijk, half de 
Vlift, en dat Ruwe-broek, Erve des Heeren van Arkel , en fijns Voor
vaders geweell zijn, over hondert jaren, ja veellangér, voort andere 
koflelijke !tukken by fijn Ouders gekocht, C6 2• bekende Dijk-graaf
fchappen, (namelijk • • • · • • • • · • • ) bebalven fijn 
ander goederen, hem met gewelt onthandight. . 

Wat daar op gevolgt, fl:aat na te qierken. • 
,..,,. Schepenen, Ben,ilK nobb• w,,Os, tÁ,rJ·'IIAII Dijl:.,W,.l(J,(i.. Eu,i, 

T"""""fi,-Pdtr Wüln,,{t., .. 
GouthOCY. Den Paus c.MMtmlls de S· verklaard met fijn Carclinalen, l>y vonnis 
181-+si, het huwelijk van Vrouw1Mfffl, me.tHertogh1.,, ,,.,. BrMNIIUl Wettig, 

fulks da~ CIIJ""jhr in Engeland weder uouwde, een ilechte Jouffrouw, 
u011or1,a Cm,b111r,. . 

1417, Schepenen, ~ur 11111411' HMr, Sfü•tw 'll!UI IÛ110""4-t,IJ" ,eAd,i,. 
,,.,,MJk.1111i., Gmd'fMlbft.♦ .A1MtJ11•"""' s.., ,~""''"' s,g_wfr... 

1n dit jaar 1427. füerf Hertogh 11111 '"" BritbMNl, van Lomngcn en 
Limburgh fijne Landen behecrft hebbende 12. jaren. Hiet äoor had 
Vrouwf it&OH (als dit zijnde haren echten man) wc•er den loffen toom, 
toteen ander huwelijk. Sijn plaatz bekleede als Hertogh Phlsps Grave 
van S.,,,, 'P..t; fijn Broeder. . , .. 

14u. Schepenen, w;a,,.Z,t.erfr... Gijfl,,rt c.MMJI, P,t,r Wi/ûmf,:.. L.,,.,,,., 
Zr1,,,rf:... Gn-id 111&ob/%.• H111rüc.,~no""""'111111 Os, .A.,-i, P'os Fr11nf'l.. 

Den z.o. Meert 1418. word. Hertog Phlips """ 111.•goenjen (genoeg
faam op nicu\vs) tot Gorinchem,als Heer van Arkel, en bevefüght ten 
fel ven d~e fijn Hant-vefl, wáar· van .2, vaf.1 SJagh-maant 142 5. vethaal 
genwkt 1S, inboudend~ kortelijk: 

'Philip, Hertoglt van 8ourgoe11jen, Graaf,an Vlaanderen, Artoys, 
en Bourgoeuje Palatin, Heer van Salins en Mechelen , Ruwaard en 
Erve van Holland , Zeeland en Vriefiand , doen kcnlijk, om dier van 
Gotinc~em trouw-dienllen, en hem te hulden voor haren Erf-heer, 
behouJem fijn MUJ van Beycren den JijftOQht haar te vergunnen. 

· · · ·- · - EerR: 
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. ende Lande van Arkel. . i,7 
Eerfl, be,elligingh van al haar Hant-veften van d'Heeren van Ar

kel, en Graven van HoUand gekregen. 
Dat die van Gorinchem in Vlaanderen by dage en nachte uyt haar 

fchepen mogen gaan, tot haar hereergen,en alwaar fyte doen hebben, 
en we' er tot haren fchepen den rechten wech en afen ,4an varen voor de 
k~k, fondcr bekroon van de Bailjuwcn ter Sluy~. 

Dat fy mogen varen aan de fcbcpen terSluys leggende,lolfen,laden, 
afvaren, na haar believen, foodcr verbeurte,bchoudens 't recht van Tol 

· enStapel. · · 
Haargocdcn·of fcbepen te watcrvcr-ongclukkende, mogen men

fckcn en goed uyte felve fchepen aan 't ftrant, ofanders bergen en aan-
vcerden. . 
· Ter Sluxs aangetafl: wordende, mogen haar lijf en goed verbergen, 
cals "t om geen quade feytcnis. 

Haar af-handigh goed mogen fy met recht daar "rvolgen, gelijk 
oft Vlamingen waren, en die van Vlaanderen we'er te Gorinchem. 

Die van Gorinchem fullen bevrijd wcfen in Vlaanderen van den 
oorlof die men gewoonlijk geeft, gelijk d'onderfaten van Vlaande
-ren. 

Belooft den Tol die Dlltc Gorinchem leyd, en v:oortijds te Workom 
gekgen heeh: {Î~ meen in de~~n twifi: tegen Vrou l""_b • Workom ont
nomen) daar alttJd te laten J:,hJven, foo langh by, of fiJn Ervet) heerfen, 
in fulker manieren als by te Workom geweeft heeft. ' . 

Belooft Gorinchem te belpen in haar Tolrechten, die fy hebben in 
Holland, Zeeland, Brahand, en in die meerfen Tol te Tiel, te water cri 
te land. · 

Met befettlngen te mogen fpreken op yemands goed , in "t land van 
Arkel, en dat uytwinnen voor Schepenen. 

Gegeven te Dordrecht den 2. v:in Slagh-maaot 142!· En tot getuy
genis van dien heeft den Hertogh fijnen Zegel daar a~n doeA hangen, 
tQt Gorinchem den 20. Meert 142 8-

Nu word ook gell:elt, dat Hertogh 'Phlips d'heerlijkheyd van Arkel 
te leen gaf aan (4&ohiin q"fl,ee~,Heer van Abkoude,Putte,Stren',&c. 
die noch't jaar.14r4, een Drotfard daar fielde, en was oo~ Stadthouder 
van (iollaod, Zeeland, en Vriefiancl. Men vind weynigh van hem, Go
rinchem aangaande, tuffen defen tijd van jaren , 't welk my <loet gcloo-
Ten dat hem cfit leen langh na defen moet gegeven zijn. . 

D'Heer llh"f' 11111 IÁrkJI, nu over de 3· jaren bcfeten hebbende fijn
G g 3 ' · - hccr-
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13'8 Befchrijving1 der Stad' Gorinchc111J 
heerlijkheden van Leerdam en Schoonre-woerd : hebbende op ecnen 
avond fmakelijk fitten eten va~ eenen grooten Aal! word b~g, en haa
llig fiek, biegt fich,maar uyt z11nde gefonden om fiJn kerkebJk gerecht, 
valt buyten kennif,il:erft, te Le~rdam den 2Î. !an Oogftmaant 1428. 
oud 6S'. jaren, en w1erd daar ecrhJk ~raven m t hoogh Choor , onder 
eenen grooten Serk: Zijnde hier m~ ue Heerfchappy van Arkel inde 
dood van defen lellen Heerfchappcrge-eyndight. 

De Heerlijkbeyd van Arkel foo groot en machtigb, met al haar aan
gekomen Landen, by de 800. jaren geduyrd hebbende, is meer dan in 
4. gedeelten geruktgewceft. Hertogh Willnu,a'BIJ""', Graaf van 
Holland, won eerll de Stadt Haaftrecht-by der Gou, met al die Dorpen 
als Aarntfberge, Stolwijk, en d'halve V~, en na langeoo~;ogh kocht 
hy van Hertogh ~,,,. ~,,,. G,1""Gonnchcm en de 1:ieerl11kheyd van 
Arkel. Hertogh tA"'7Ul '"" q,/Jn Heer?11111 Dochters Soon kreegb 
Leerdam en Sclioonrc-woerd, welke Hecrlijkheyden Hertogh .AttiiNJ 
lèorts daar na door bcgcene van HeerJ•~ '""' Egmond ûjn Vader, gaf 
aan Heer Wüln,, 10Egmond, fijnen JOnghften Broeder. FrtJri/c..?MI 
'B1'111k..,/f.!"hlJ"' Bilfçhop van Utrecht, had de Stadt ~afpaarn, en de ftcr
ke Kafteelen Hagefieyn en Everfieyn gewonnen. D'l:ieer van VianeD 
behield dat Slot R ynefl:eyn, 't Landen de halve Staflt van Mechelen,ter 
Nekkerfpoel, verhoopte.Hertogh tA,,,,,J 'IIMI 01/r, te houden, DJU1 
Hertogh Kurl '""Bo11rgomje11 behield het na een langhduyrige pleyt. 

Alhier eyndight tA11rd Ktmp fijn groote aanteykeninge van Arkel, 
met veel omftandigheden van de plaatfen hier ontrent, en de wapenen 
van menighvuldige Heeren,befchrevcn zijnde 466. zyden, of23 3· bla
den, groot papier, vervolgende nu eenige aantekeningen in fijn kleync 
aanteykeningh van Arkel, en onder andere hier op 't verf preyden van de 
goederen des Heeren van Arkel. • Datal d • Heercn van Arkehijó ftcrk 
en groot geweefi: als Reufen. Ook dat geen Baanre-neer in gantz 
Hoog-duydlan~ by haar te gelijken was, in Rijkdom, uyt haar Reken
boeken vind men, feydhy, dathy jaarlijks te Rent had 83600. Rijns
guldens, of34000. goude Engelfe Nobels,daar in gerekent ;ooo.oude 
Schilden, op de Velu van Tienden, en 6000. Ducaten 'sjaars, uyte wif
fel van Venegien, t' Antwerpen betaalt. Hy had buyten d'Heerlijkheyd 
van den Lande van Arkel, en de Borght, mette Stadt Gorincbem,noch 
Stadt en Slot Leerdam, Schoonre-woerd, en 'c heel Land vander Lê, 
'c Land en Stadt Hagefteyn, Gaf poir, aan 't Land van Arket In't Her
toghdom van Baar , 't heel Land van Pierlepont , met yeel Kafteelen, 
Dorp_en en Sl~_ten. In 't Hertoghdom Limbur&hd'Hecrlijkheyà v~n 
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ende Lande van Arkel. 219 
Sitters metten toe-behooren, en Born. In Braband de Stadt en Land 
nn Mechelen , zijnde 17. Dorpen. In Gelderland, Gelder, Malffen, 
Dcyl, Oyen, Gcllikom, en andere Dorpen tot 7. toe. In Holland, de 
Stadt Haaftrecht, Vlift, Stolwijk, en voort al de Dorpen van Krimpen
re-weerd , tutfchen Schoonhoveg. en der Goude, en veel meer ander 
Heerlijkheden. In Zeeland, d'Heerlijky vander Kreken anetten toebe
hooren, m meer ander Heerlijkyen, Dorpen, en Sloten, geweldigh was 
hy, wel gefien, van Vorften, Hertogen, Graven, Heeren , en Edel-fuy
den, OC?k bemint van alle menfchen. Maar overmoed, doet noyt goed. 
Helaut doen defea,op-gcblafen Heer J• twift-rijk wierd tegen fijn 
meerder-mans, Henog6 tA,11,r,çht, en Wi/Jm, "'"" BIJerm, doen viel, 
Arkels roem enyoorf poet onder 'de voet. Alle menfchen een voorbeclt 
en de Heeren een fchrik, der Overften en machtiger Prinçen faken hun 
niet te feer t'oA<ferwinden, noch hun daar in te fteken. Daalt, Arkel, 
Daalt, mocht Wüln,, fijn Soon wel feggen, mijn Vaders hooghmoed 
trotzt te ~h. De hoogfte toorens worden eerft ,ernielt, door wind 
en dondcrfiagh, die hun in macht overtrefren: laas, fegh ik, delen w;J
"-, c;lie foo glorieufelijk, korts na fijn geboorte, met ~rooter Feeft ter 
Kerke ten Doop gedragen wierd, met veel Toortz-hcbten, van drie 
Baander-heeren van den bloede en Wapen van Arkel,als Heer Otto 'lllltl 
H,-1(,tn, e11Leuven, hem dragende op lijn annen,d'Heer van Mperen 
die aan 'tnooft, en d"Heer van Akkoy, die aan de voeten van 't Kind 
gingh, met d"Heer van Leyenburgh, dragende 't vergulde Bekken , en 
Water-pot, alle vier bekleed met "t Wapen van Arkel. D•eerweerdige 
HeerF/orin,1111 Wn1li11l,hO'llen litfchop van Urrecht,d'ontfiglijke Prin
çe Hcrtogh Wüln,, va.n Gulik en Gelre, Graaf van Zutphen deh Oom, 
en de Vrouw van Gennep, een Dochter van eArk.!l, Moeder van Wal
rnen "'"" Breeleroede, die te Gorinchem dood bleef, waren fijn Peters 
en Meter. Defen w;a,,,,. fegh ik, in lijn eygen Stadt (Gorinchem) ver
flagen, blceflangh naàkt leggen in lijn Edel bloed, gewentelt in "'t on
reyn Oijk op der Straten, va.n alle.Menfchen verlaten, een befpottingh 
eri afwerpfel van vele, tot dat hy1n de Kerk ·gebrocht, en naakt voort 
Autaar geleyd wierd, de Koller een Kleed over hem f preyde, ydelheyd -
der ydelneyden des werclts, en alles is ydel. · -

HenoghPblips "'"" BoHTgoenjen , met Vrouw / 11coi11 , nu vereenight 
fi:elt tot Stadthouder van Hollaqd, Zeeland, en Vriefiand, Heer Yrttnlr., 
,.,. Bnfel,n, Sone van Heer Fforis 'f/411 Borfo/m. 

Dirl, Graaf;.van Namen,oud wordende,geen Erfgenamenhebben
de,mits de dood van Jonkker WiOnn y,s;,.dr~lfijnenNeve,'tjaar 14·•7· 
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2.40 Befchrijviog, der Stad' Gorinchem., . 
binnen Gorinchem verfi.agen, Soon van Dir'<! M11J'" Docliter, hcefc 
in dit jaar 142s. fijn Graaffchap verkocht aan Hertogh Phlips ,.,, Bo•
got11jen, daar die van Gent de penningen toe telden. 

Schepenen, Geria 1""'1fr..• '.R.!elofJe 1li,, 1J,11Jev,jjn de Letlii,, Wülns 
Segerfz.. Gijjbm M#JI, Splinterfl•n tÜn OHM-g'}•• 'Dirll«,b[t.•YMIMF 
EJk.; . . 

Op S.LJ11re111-d.lgh, den 1o. van OogO:-maant is toa Nieumegen "in 
• vutimus. duyts gemaakt eenen • gefienen-bricf van•t verdragh, den 30. vao Lou
. maant 14.09. op-gericht, tutfen Ht:er 7ohm, (de lólaO:e) 111111 tAri(JJ, en 

Vrouw E/itAl,eth ,an~'"" fijn Moeder, noopendc de Landen van Pier-. 
lepont, &c. . · 

Droflàrd v.µi Gorinchem, by Heer YralvAn Boefill•, Ruwaarcl 
's Lands van Arkel, gefl:elt, &rnfl 11t1t1dn tA•· 

Dit gefiacht by noch c•onderfoeken , indien 't fel ve my gewerdc Cal 
'defes gelegentheydt naarder verhalen. . . 

Schepenen, w;11,,,,. S1ge,f'r... tA.rá """ 'Dijlt.:hJt...lr.!,(i.. 1• •"" 
Jtn Werf, Hemi/c.d,HtMn, Floris L.ren[t..'R.t,elofd61Ji,, g;;p,m . 
..M"}J. 

Die van Kuylenburgh,Vianen, HageO:eyn, en Schoonre-woerd, ko
men weder aan den nieuwen VJiet in de Zeerik, als volgt : 

Alfoo die uyten Lande van Kuylenborgh, Vianen, en die met huià 
wateren in de Zeerik, in't Land van Arkel, eenige jaren die waterfchap· 
niet gebruykt hebben, die voortijds plagh uyt te gaan t'Arkel op den 
Dam, in de Linge~. S~ hebben fy langh ver~o!gh gedaan, om defel
ve Watcr~ch.ip wc er te gcbruyken, naar uytw1jf harer oude Hant-vc~ 

· fl:enen Bneven. Waar van fy den Ruwaard 's Lands van Arkel, Heer 
• vidimus. Yri1nlv•11 'Bo,f,len bezegelde • gefien-brieven leveren fullen. En om 

onrufl: te verhoeden,is een oter-cen-kom!l: gemaakt,tuff'enHeer Yral 
van Borfeu• voomoemt, en Heer J411·Vt1n Vi11t1en, met haar weder-z.ijd
fc vrienden. Dat die van Kuylenborgh,Vianen, en den haren, den Wiel 
in de Zijdwijn, die tegen den Beemptlegt, en leO: in-gebroken is, dom 
ovrr-dijken,den Zijd-wijn-dijk, daar hy te voren l1tagh te leggen, foo 
'breed en foo hoogh, dat het daar niet over-wateren kan, foo 't behoort, 
ofop een ander plaau, daar 't nutfl:e wefen fal. En venuits nieu dijken 
11iet wel water fchutten, en vrees is, den Nc'crwaard daar by ,befcha.-

. digt te \Vorden, fullen die v.in Kuyleuburgh, Vianen, metten beuren, 
daar toe een Kaa op-leggen en doen maken, om de voocfz•. Wiel, foo 
breed enfoo hoogh, als 3. die Heer /1111ende fijnen daar toenemen,re

- de.; 
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•deLandt~an ~kei~ . :::;; :. .. . i-tt. 
delijk vinden. D'ecrd totte kaa, fal men bino~ de kaa nemen; ter naa
ftcrecrd, ter minfierfchade, fonderbctalen, maar voordefel ve ecrd, 
en dat die kade koften fal , die men01n den ouderi Wiel in den Zijdwijn 
fal leggen, om voorhaar watq Tan den Zeerik bct bevrijd te blijven, 
full~n aie voorgaande tot hulp der voorfz. kadegeven t~n Bou~nfe 
Schilden. Pc voorgenoemdefullenbruggen doen maken ovude Zet• 
rik,'t zy een of twee, gelijk voonijds geweefi hebben, doen fy 'twater
fcbapbruyktcn. De liruggcn elk van 3 .Jukken, elk nogoet bout, met · 
goede plankkcn bedekt,als de 6.voorfz.goet dcokkcn faJ, by~ Scbot
aeuien,fullen die voomocmde,ovel'. de Zecrik doen maken twee kaden · 
foo lxccd en hoogh als 't nuten oirboir is, en beneden op haren bodem 
van de-Zecrikfullcn f.y Duykers doenleçgen van 3. pijpen, van fulke 
grootteen dikte van p.lankken als twee T unmcr-lie<fen oirboir dcnkken 
fat, tot behoef Tan Ny-Jaod, en Leerbroek, die daar deur wateren f ul
len, welke Timmer-luyden iekorenfuUcn werden, van elke 3. v~ de 
voorfz. 6.-een. Indien die 6. meenigepunten verfchilden, f~ ï Jms 11~ 

Kijfh.o,,ldan een overman wefcn, wat hy dan uytfpreekt, fat men vol
gen fonder weder-feggcn. Dit alles fullen die voornoemde volmaakt 
llcbben, eer fy eencn Dam aan <l.!!_aker~naak deurfl:eken fullen. Als dat 
alfoo gefchied is , f al 't Land van Arkel hebben, en voortaan houwen, 
die kadenom de Wielen inden Zijdwijn, Bruggen en Duykers voorfz. 
endie yan Kuylenburgh en Vianen, metten beuren, fullen daar af ont• 
-fi~en zijn ten eeuwigen dagen, en fullen voort gebruyken haar Water- · 
fchap van de Zeerikvoorfz. naar uytwijfen der oude bant-vellen : hier 
van zijn drie Celen , met op-gedrukte Zegels , van Yr1111k.. 1111• Borfaltn, 
Heer van Zuilen, en S.Menens-dijk, Ruwaard der Landen van Voorn, 
en Arkel, loh,m 'flO Yia,o, Heer van Hey-koop, op den 29. van Gras
maant' s jaars 1430. Hierop is gevolgt defe quijtinge : 

Ernff 'fl11mltr .A11, Drotfard •s L:mds van Arkel, Schout, Burgermee
fieren, Schepenen, en Raad der Stadt Gorinchem,eA,"' Yink.., Schout 
in Nuland, en H111rik._K,rjl111f:... Schout in Leerbroek, bekennen v.an 
wegen 't Land van Arkel, dat d'Heeren en ge-erfden der Landen Kuy- . 
len&urgh, Vianen, Hagefteyn, Schoonre-woerd, en die met hun wate
ren, in't Waterfchap uytgaande by den Dam t'Arkel,alles voldaan heb
ben, ·t gunt den voorgaanden Brief, vermeit. Gegeven den 6. van Slag-
maant 1430. met des Sta~t Gorinchems Zegel. ' 

Hh la 
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14s Befchrijving_der Stad~ Gorinchcin, 
In dit jaarx4 30.·den 4. 'Van Oogft.:maant, · fterf te Leuven op den 

Burght, Hertogh Phlips va 'Br"'1•u, Lotringen en Limburgh , Craaf 
van Simpol, en Hertogh 'Phlip1 .,..,, B011rg,enjm, Graaf van Holland, 
Heer van Arkel, etfJendiei..anden, dl den 5.van Wijn-maant 1430. 
fijninkom{he Leuven. · · · . 

14,r. Schepenen, eAttrnd v.m Dijl-h,Jdr:,11/r... Gijfom JJÇ-,1. Willn, S,-
gerfi.. H,nrik de Hun, L..r,ns Segtr[c.. f1111,•n GeJlfl/KJ. 

1+J1. WiUmSe:nfz.,. Gij/bm A"1i.Miif:... 'Peur Wilk111fi.. Gij/berh.M#Jl, 
'""""" HO)_,, PlorisTiflm•,(i.. Gnü 1«obfi.. f11nv.,,JerHur. 

Om dat Heer Yr•nft.. v11n B,wf,lm was Ruwaard •s Lands van Arkel, 
Ernfh1•naereA•, tot Gorinchem Droffard gefi:e)r, en in't jaar 1430. 
de voorfz. handelingh van 't Waterfchap gemaakt had , dunkt m_y, wel 
tot ons voor-hebbens te paffen, de faken hem over-komen. Infonder
heyd die aanmerkelijke, ti.rtfen hem, en Vrouw ltteol,11 '"" BfJm•,Gra
vin van Holland, Zeeland, en Vrietland, voor-gevaUen. Hertog Phüps 
,,.,,1J,,,,.goellj,n , zijnde Ruwaard van haar Landen , en fy hembelooft 
hebbende ;eenen man te trouwen buyten fijnen wil. 1T gebcurtin't 
eynd van dit jaar 1432. dat Vrouw JJÇ•rgrin haar Moeder, deur edele 
Mannen, haar zend fchoone Juweelen en brave Paarden , tot een gift. 
Vrouw l«ob• door d'oorlogontbloor van geJd,fond heymelijk tot den 
Burgh-graaf J•n '"" JJÇ,nifoor4',gewecfi liaren Sradthouder van Hol-

. land, wel verfien van fchatten, verfoekende penningen te )een, om te 
fchenkken haars Moeders Gef anten, en niet befchaamt te blijven voor 
foo deftige Ridders. Hy aan 'tfutfelen, feyd , al fijnen fchat w:as by in 
haren dienft quijt. Sy bedroeft, fend aan een ander, 't was al 't (elfde, 
doe aan 't fchreycn, beklagende d'ontrouw harer vrienden. Wi/lm, B1, 
haar Stal-knecht, fcyd medelijdigh, Geliever u Me-vrouw , Ik ga by 
Heer Yr.,,l""" Bor{,kn , Stadthouder van Holland, en hoop 't fal wel 
zijn, Die is onfen tegenfl:rijder,wy hebben hem noch de fijne noyt goet 
gedaan, wcygert hy't, foó 'k forgh, 'ris meerder fchandc,foo niet, 'k fal 
goede middelen gebruyken,feyd hy, en fy, Ik forgh, Ik forgh, 't fa) niet 
zijn: Doch gaat verfoeket, 'k fa) 't hem dankkelijk we'er voldoen. Wil
um tijd op reys, doet 1Jo,felm beleeft aanfoek, die-antwoon, Seght Mê
vrou, niet alleen nu, maar altijd is mijn goe4 t'haarder wil, daar, neemt 
dat kifl:jen met Goud,Sy neem daar foo veel uyt als't haar belieft,ik bid
der haar, en fal 't voor een weldaad nemen: hoef y verblijd was ftaat te 
denkken. Meer-malen heeft hy haar in geld-nood geholpen. Eens by 
haar komende, feyd f y, haar leven kon fy fijn weldaad niet vergelden. 
Dewijl dan, Heer Yr•nfc.., my de middelen ontbreken fulks te doen, ik 

· · offer 
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. ende f:.an~e van Arkel. 241 
offer my geheel aan u. Hy wierd hier over beroert, en trok dit ter her
ten, haar daar na te S.Manens-dijk heerlijk.onthalende, met een kofie
lijke Maaltijd, dê de muyren Y~n de Zaal, Ûl:pla.au van Tapijten, rond
om met groen willige takken doen behangen~ over beyde zyde van el
ken tak de letter D. veel werf gefchrevcn flaande, Sy 't bediedfe1 vra
gende, ~~~~de hy ! d~t de t~ngb niet derf fpreken, feggen def~ tee
kenen, t ts, D1Jnen willigen Dienaar, De geneugte, weldaad en liefde
komen t'famen. . · 

Schepenen, Bt1111lewijn "4 Ledig,, qmatlHoogh Geridfz.~ S11nder '""' i+n-
B"'1Jr..kJv,ort, T1F1n t1l't!#JI, 'DiTlr,}M1bf1... J,m DitrhoNt, vl11drus ""• 
DAllntJ, 

Vrouw I••, Heer Yr,cnl """ Borfolns weldaad niet vergetende, 
trouwt hem hcymelijk, niet aanfieodc dat fy was foo hoogen Prinçeff', 
en hy maar een fiecht Ridder, foo veel werkt de gedane weldaad in een 
edel gemoed. · 
. Heer loh1tn'Clt1nKer,,,u, Ridder, bewoont nu I43J· fijn huys aan 'c 
Merkt-veld, (in mijnen tijd 1630. en 40. bewoont by e Burgemeefier 
tA•to"] Je H"l.h, en 't huys van de Secretaris loh11n 'Cltlnaer 'Do,s) tot . 
Gorinchem. DefeoHeer l11111aK,ro1111. Ridder, Bafiard nn Ar
kel, feyd mijnen Schrijver, was een van de viei;-Capiteynen van Delft, 
die I 359· Polanen en Binkhorfr vernielden, en uyt Delft vluchtende, 
een jaar langh te Heufden op 't Kail:eel belegerd wierd van Hertogh 

. tAelbr,rht,door Heer Otto 1•• .Arkelin genade aangenomen, na Jerufa'"'. 
lem reyfde. Dit moft wel een oud man zijn, alfoo van't jaar 13 59. af, 
by al Capiteyn zijnde, nu al 7 4. jaren geleden was. . . 

.Schepenen, WiOem Segerfz.. Peter W;//e,,,fz. . ..M•rceÜs c5H4tt#f{r... 
H,nril,de H.t1UJ, '111n v11n Ge/Jek,sm, Plms Tulm11nfi.. qeriál«t1b/'1.., /411 

,_,,, Dtllnn Rt11leffr... 
Hertogh Phlips 1•n &,n-goenjen,oorlogende in Vrankrijk, t~en Ko

ningh K44r/de 7. hooràe van '.t huwelijktuffen /"'o"4en Borfekn, word 
blakende van toorn en gramfchap, mits 1«ob• belooft had niet te her
trouwen fonder fijn bewilligingh, beveelt den oorlogh fijn Veld-over
ften, en komt met tamelijken Staat na Holland,en in Hoy-maant in den 
Haagh. Hy neb veynfende van geen faken te weten, ontbied Bt1r{elen, · 
doet hem vangen in tecenwoordigheyd van de Hertoginne / '"°"" fijn 
Vrouw, en t'fcheep brengen door Delft enRotterdam, verby Antwer
pen, op 't huys te Rcplemond in Vlaanderen, fendcnde den Capiteyn 
fchriftelijkrn lafr, hem te doen onthoofden, maar door Borf,l,ns kloeke 
woorden bewecght, verlengt dienlaO:: Phlips krijght berouw van fijn
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2.44 ._Befchrijving~ der Stad' Gorinc~~ -
bcvel,wccr uyt-Vrankrijkkomende vcrll:aat hetle,en van Hee~ Yri,n~. 
word verblijd, en bedankt den Kaftelcyn over fijn .voorfichtige langh
fàamhcyd. l•co!M, 'l'hlip,nlgevolght hebbende·, om haar man te ver
lotfen, had geen gehoor, ofaf-flaan van haartanden was den eys. 

In dit jaar 1434.wu'tfulken fionn,dat veel Dijkenin HoJJand,Zee
land, Vrietland, en de Betuw in-braken, door 't groot watecin 't Land; 
gingh al gezaayde te niet, duure tijd, byfondervoor ar~• lieden,'efche
pel Terru een Engelfe Nobel, al ander Koom daarna,- en duurde by na 

·· een gants jaar. · · 
concorda- Handelingh van Roelefv•• Ditpl,011t, (eerll: Dom-prooft-van Ofen-
1t0 • brug, en Kanonik in den Dom te Keulen) gemaakt, nuin't 10. jaar fijns 

BifJoms,'t kort inhoud is<iit :. · · · · 

&,lof"" 'Dilpboflt, by den genadèn Gods Biffcliop t'Utrech, maakt 
yder kenlijlc,Dat HertogPhlips 'lJaBo#fgoellj,11,Graafvan Holland,&c. 

· ·hem te kennen gegeven hebbende, dat Gjn onderfaten- van Holland, 
Zeeland, en V riefland, dagelijks,foobef waan worden met fijn geefte

" Iurn- Jijke • Heerfchappy, fonderlingh van de Proviforenen Dekenen in de 
lliitti, • ·voorfz. Landen zijnde,-foowil Jiy daarin vertien , ende heeft beilootea 

defe navolgende punten, om daar op fijn Gedlclijkc in Holland en 
d'andere landen te doen handelen. · 

- I., Eerft, fal de Decanie en ProYt'iforye over al ·in de fdve Landen 
doen regeren, inet eenen bcquamen nian, 'tgeeftclijk Recht verftaalr 
de. - -

2. Geen Man maghdcvrybcydvan'tKlerkfchapgenieten,diegeen 
·Kruyz noch KlerkeJijk draag-kleed-heeft,_en hem .draagbtals een Klerk 
behoort te doen. · 

, 3· Bedrijft eenigh Paap ofKlerk overdaad in Holland, Zeeland "of 
Vriefiand , in vrede-braak, veèhten, dronkkenfchap, ofanders , geen 
Klerk toe-fiaande, de Graafvan Holland magh hem doen vangen , by 
fijnen Bailliuof Rechter, en leveren-den Deken of Provifoor daar 't ge
fchied, die hem niet uytlaten fal,ofhy heeft aan den Hcrtogh.van Bour
goenjen als Graaf van Holland gcbreukt. · 

4. D'onderfaten van Holland, Zeeland, ofVriefland, falmen t'Ut
recht niet te_recht d!gen , foo verre die fia:m w~llen voor den geefielij-

.ken ofwaarhjken Rtchter,daar fyonder hooren, en dat het foo behoor-
• smr,nric Jijkgefchieden kan. · 
d". 10;:r 5• Men fal niemand bannen, fy zijn eerfl: gedaaght, en hebben ken
.~~~- · lijke wete gehadt, en Deken, ofProvifoor, fal geen • Vonnis van ver-

- . - . bodt 
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. . . ende ~an~e van. ArkeL 14; 
t,odt uyt.bhxemen , om eemgh mifdaad die yeanand gedaan heeft, fon-
der kennis van faken. · 

6. Een mifdadiger in de Kerk, of op't Kerkhofvluçhtende, welkers 
~ryheyd,dicn nabefchreven Rechten niet foude mogen befchermen, die 
fal d'Hertog van Bourgoenjen Graafvan Holland mogen doen nemen, 
{onder dat die plaatfen • gehindert fullen zijn.Die vryheyd fal ook niet #gniolecn 

baten, die met voordachten raad dood-flaat, die gebannen zijn om on-
dadelijke feyten, als • tegen den Prins of de Landen. • Crimen 

7~Dekcn ofP~ovifoor mogen niemand moeyen ?m 'tgeen hun noo- ~ea~ic
digwaa,, op heyhge dagen gewerkt te hebben, dat 1S, van noods of ge
bods-wegen,op den dijk, op water, fchepen, in den Oogft 't koren den 
oirboirte doen, ofander~n gemeenen nood-oirboir. 

s. Noogende d'overf pclige ~- fal men doen als voorgaande, en ge
trouwde wrjven fal men niet befchamcn ofmoeyen"ten zy diein opcn
baaroverfpelfitten, ofin Synodo befchulflight zijn. 

9• Dekenen en Proviforen fullen d'onderfaten van Holland,Zeeland 
~ V rieil~nd, met geen meer geld belaflen in Rechts-faken, dan vol
gens >t Hoffvan Utrecht, Dan in Zeeland daar dit recht veel gepleeght 
wort, fal men vandaagh-brieven te fchrijven niet meer nemen d:in ee-
µea Engclfe VlaamfeMunt, en andere brieven na• gelijkenis, en waar •adffllallt 
yemant in den ban geflorven, ran bekende fchuld ofandere faken , die 
by wel kon gebeten hebben, en gelaten had, in verCmaad·der H.Kerke, 
daar fal de Deken ofProvifoir mê omgaan in redclijkhcydtna ouder gc:
woontc. Maar arme luyden onderdien ban fic"cnde,dat niet hebben-
de konnen betèren, fullenfe van haar erfgenamen nemen dubbeld ver
fuy~-gelJ, dat's twee werffoo veel, als fy levende fouden hebben ge-
geven.

Ye111and ttouwende fonder Kerk•geboden, van de• vergevcnis va.n • abfolutie 
dien, fal men niet aneer nemen (met vrinden wil, of eygen, boven-jarig 
:zijnde) dan een Eogelfc Nobel cm daar beneden ,. na ft~at der perfonen, 
niet daar in begrepen, die van' s Heeren wegen ander gewoonten heb-
ben• 

.io. Dekens en Proviforen fullen geen• quijting geven de gene die• abfolmic 
Vrouwen ofMaagden ontvoeren met kracht buyten lieur en heurs naa-
fie Magen wil , noch Papen die die trouwen, ten ware met beyder wil, 
buyten bedwangh, dede eenigh Provifoor, Deken ofPaap daar tegen, 
die fal men openbaarlijk O:raffen, andere ten • af-houw. • cxempd. 

1 I• Van de andere Brieven fal men niet nemen dan van ouds over 
· 1.0. of25.jaren. 

H h l Sij-
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2.46 Befchrijving' der Stad' Gorinchem., 
•SuffiagaL Sijnen • Wy-BHfchop, ergens in Holland,Zedand, ofV riefland kc,; 

mende, om Kerken,Kerk-hoven, of Outaren te Wyen, 't fat zijn op der 
gener redelijken koft die hem behoeven, en fat hem genoegen-voor Gj" 
Jlen Jienft, met een redelijke heufheyd , die men hem geven fal na gc
legentheyd. 

12. Yemand kinderen by ongeval door water ofvuur vcrfuymt zijn
de, men falfeniet moeyen. 

13· Eenigh verfchil van defe, of andere vallende; d'Hertogbvan 
Bourgocnjen Graafvan Holland, fal twee van fijnen heymelijken Raad 
en de Biffchop twee van de fijne nemen, en die vier tot een overman de 
Cancelier van Bourgoenjen, ofby fijn overlijden een ander, en datfy 
fluyten, fat van volder waarden zijn. 

14- Hier mê fullen niet vermindert wefen de foenen van ouds tuf" 
fchen Holland en 't Bifdom gemaakt. 

Gegeven den lefÎen van Zulle r 434.na Llijl van Utrechtondertekèntj , 
1Jojfoet. 

Dit verdrag~ als rakende Gorinchem en 't Land van Arkel, foo wel 
als andere plaatfen van Holland, en diergelijke Wetten,'t geheelc Land 
aangaande. daar Gorinchem in btgrepen is, me~n ik als meer-maal ge
feyd , in te lijven. Gelijkook van de na.afte buyrfchappen van't Land 
van Arkel , om dat die van Gorinchem daar veel gemcenfchap mede 
hebben, en overfulks dcfelve haar noodigh zijn te weten, als onder an
dere alhier 't kort btgrijp van de Hant-veft der Heerlijkheyd Noorde~ 
loos en Grooten Weer~ 

q;jfont'lltm Yit111111, Heer tot Noordeloos en Oofr-huyfen, doet 
yder kenlijk , Dat hy geeft voor hem en fijn erven, die van Noordeloos 
en Grooten Weèrd, voor haar en haren erven, defe Rechten en Vryhc
den: 

1. Den Richter fal Vyerfchaar houden, alle Donderdagh, t'el
ke veerthicn dagen , met Schepenen na gewoonte , tot op-gaande 
Sonne. , 

2. Den Richter ofBode, fat de gene die men begeert voor te biedeo, 
dagen, tegen 't naaftegedingh, en daar afhebben een fchellingh. 

3. Die gedaaght, ter eertler kiage niet komt verbeurt drie fchellin
gen, komt hy dan (daar na) niet voort, de klager fal ten heyligen fwee
ren, lijn klage recht te zijn, die magh hy minderen (midts gtvende den 
Rechter drie fchelliogen) maer niet meerderen , dan fat men die klage 

· · · uyc-
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_ . ende Landevan Arkel.· , 247 
uytr~ch_ten en (chatten, ·of 't bekende fchuld waar, quaam de klager 
fdver met zijn aanfpraak doèn, hy verbeurde drie fchellin_gen. 

4. J?en verweerd~~ gee~ onfchuld doende, fat d'e7ffdier fijn fchuld 
be-eechgen recht te ZtJn , ruet komende d'eyffcher noch willende be
eedigen, verbeurt drie fchellingen, den verwcerdedijn onfchuld doen
de, verbeurt d'eyffçher ook 3. fchellingen. 

5. Wie ycmant doet panden, fal den Richter geven 2. fchellingen , 
de Schepenen 2. fchellingen. 
· ,. Van yemand te befetten heeft den Richter twee fchellingen • 
. 7· Man of Wijfbef et zijnde, co geen borgh ftcllende, die magh den 

Richter in hechten fetten. 
s. Bcfetzijnde, hebbendeborghgcfrcltteRechttekomen, en dat 

Die~ komende, foo magh men op de Borgh voort varen. 
9. Bekende r,hult_voort gerecht,magh men 's anderdaaghs uytpan-

dcn,en de pan~hfalfraan 14. dagen. · . 
. 10. Van verdient loon fal men altoos als men wil over dwars-nacht 

recht doen, en binnc;n drie dagen geld of pand hebben, foo hy 's ander-
daaghs pand. · · 

11. Befettingh doendeop Erfofftaande Timmeringh, fal men den 
fchuldenaar een wete doen, binnen veertien dage11 fijn goed- te komen 
verantwoorden, dan niet komende, fal de klager drie klagen achter een 
doen, tot eiken veertien dagen,en dan magh hy fijnen eys met eede fier
.ken wel min, op boete als voren, mer niet meer. 

12. Yemand reed goed befettende,fal 1nen den fchLddenaar een wceç 
doen ten naaften gedingh, komt hy niet, den klager fal drie klagen,drie 
d~cn achter een daar op doen , dan niet komenae , fal d•eyffcher fijQ 
klacht fterken, als voren. -

13. De weten fal men doen ten minften koft. · 
14,. De weet f al gefchieden met des Richten Zegel en Brief,met in

houd van de klacht, en den dagh van rechte wanneer. 
1 s. Den Richter fal van goed te fchatten hebben drie fchellingen, 

en de Schepenen drie fchellingen. · 
16. Den gefchatte fat fijn los hebben, binnen daaghs licht, loft hy•t 

niet, 's anderdaag, fal den Richter d'eyffcher fijn geld ge,en, of 't pand 
hem goed kennen, welk hy wil. 

17• Het affchatten fat zijn aan Erve aan twy-fchat-pand, of gereed 
geld. 

1 8. Yemand in't Schependgm woonende, te fprekcn hebbende, op 
cea ander, alleen daar ge-erft zijnde , magh die ten naaftcn buiµ--ding-

. , . dagh 
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1.4~ Befchrijving' der Stad' Gorinchem., · 
dagh te recht doen komen, gelijk of't een Buur-man waar , om dat GjQ 
Erve te Buut.recht leyd. 

19. Buyr-luyden defer Heerlijkheyd, of gr-crfdens, mogen d'ecn 
d'anderbuytendicn niet doen befetten, op devcrbeurtevan3.pond. 
en fchade te·bocten. 

20. Wie jaar en dagh in fijn eygcn ;oed of land gefetcn heefr.onbc,.: 
mocyt van die 's lands na-bygefeten ziJn.iffer,geen kommer voor Sche
penen op-gedaan, hyhoudet voor fijn eygen, maar ycmand van buytea 
, s lands, moet het doen binnen 's jaars na dat hy io't land komt, ofver: 
lid} fijn recht. · · . 

2 1. Moeders winnen geen BaO:aardcn, ~ die kinderen erven ai. 
gctroude, tenwaarfy gctrouwt ware. . · · 

22. Een Bafiaan fferft fonder wettige kinderen, fijn goedkomtaaA_ 
de Heerlijkhe,:d, doch voor afgaande alle deugbdelijke fchulden. 

23. Erffenüfen füllcn beftcrven na den oucfen herkomeo, op beJclc, 
zyden. . .. . . 

24. Man ofWiJf ftervcnde, dela_n.gbG-levende hceftgéenbewind 
van'tgocd dan den Rechter en Vooghd, doch bad de langbft-lcvende 
keur dat telaten doen, oferf-huys te houden. 

• P!cat 25. 'T goed foo • geheerft werdende by den Vooghd, den Rechter 
fat twaalf, enScheft:ncn twaalffchdliogen.bebbcn. 

16. Wie Wees-kinderen goed aan-neemt, moet fekcrheyd doen 
voon ver-argeren. · 

27. Die Erf-buys houd fal geven, een balve fcbellingh van fiagb
geld, en van elk pond ecnen fchellingh. 

2 s. Die onrechtcn aanvangh doet, verbeun twee pond vijffchellin• 
gen. 

29. WieReede begeen,'t fut kollen tien fchellingen,halfden Rech
ter, halfdegefworens, wie weder werk begeerd • 't kofl: ecnen fchel-
lingh. • 

30. Eygc~-brief ofve.nichtingb,kolhier fchellingb, behoudens de 
~rde nakoop. 

31. Schuit-brieven verjaren en zijn uyt haar macht,'t eynden•teer• 
fie jaar, na den dagb der betalingh, of men falfe vernieuwen. 

32. Wie op de gefworcns fpreekt, fal 't beteren by d'Hecr en Ge~ 
~~ . 

33. Wie op yemands eer fpreekt, vcrbeun een pond. · 
34· Wie yemand 'tlluysfoektin arg,verbeurt 10.pond,en hem flocg 

offtiet b~~ lijn d~1 ~flijn !wys op-~~ak, v~r~u~ lijf en~ • 
· · 35• _nel 
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. ende Lande van Arkel. · 149 
31· Wie op een ander een mes trektin arg, ofander wapen Yerbeurt 

twee pond ,ijffchellingen, na Sonn•dubbelt,na yemand werpemle ver-
beurt vijfpond. · · 

36. Yemand O:iande fonder bloed rijfen, verbeurt men een pond. 
met bloed reyfen twee pond vijf(chellingen, meteen ander in vrede 
(\aandc, en een van fijn huyfgefin flaande, verbeun men tien pond. 
' 37· Een Wijf yemand flaande fonder bloed-roeren , verbeurt een 
pc,nd, bloed-roerende twee pond. . 

38. Yemand een ander een o~h uytllekende met wil; verbeurt 50. 
pond, bcyde uytftekende, •t is lijfen goed. 

39. Yemand flaaode boven een geleyde, dat hem op eenen heyligen 
dagh in de Kerk g~even waar,- verbeurt lijfen goed, d'ander hem wee
rcnde, daar na faJ •t by ons bctcrcn,en by •r gerecht. 

40. Yemand een ander onredelijk toefprekende boven eenen vrede 
fal"t beteren by den gerechte, veehtery ofonmin gefchiedende, fal meo 
daar ncde afleggen, die duyrcn fal fes weken. 

41. Vcchtery gebcurcnde, den Richter of yemand van•r gercchts 
tvegen, ofeen wctrigh man quaam tuygen, eyffende vrede , men geeft 
die niet, de verbeurte is twee pond vijffchellingh , men eyft hem ander 
en derde-werf, vcrbeumis als voren. Dan gebied inen vrede te honden 
nn des Heeren Gercchts-wcgen, met getuygen alfoo ge~en zijnde, 
·moet gehouden werden , als fcJfmettcr bana gegeven, die brekende, 
fal men hem richten als een-vrede-braker. 

· 42. Een wonde gevendè lits diep, men verbeurt twee pond vijf 
fchelliogen ,ldieper zijnde is "t vijf pond, met wil ceD lid affiaande, 

·•t waar te rechten lid om lid, by ongeval gefchied verbeurt men veertig 
pond. · · 

43· 1n by zijn van Schepenenvechtende, yemand een ai.ider helpen
d~, die verbeurde een ~nd, en yemand verlemmendc, of..iooderide dat 
fiaat op fijn keur en recht. , 

4+ Die yemand ontlijft, YCrbcurt fijn e1gen lijfen goed, bedraagt 
men met waarheyd den levenden metten doó:9en , Jaar nlt geen on
·fchult, ten waar hy met d'Heer, en des dooden Magen focnde , ruymt 
de mifdadige, men Cal hem uytlagen des lands leggen, (in dagen) krijgd 
men hcm,mcn fal over hem rechten,•teerfte lid van de doode hand mag . , 
aanklager wcfen, hy in"t land komende, floegenfe hem dood , •t waar 
foncler verbemte, yemand van , G~bu-wegen ficb onderwindende 
den mifdadcr te houden , en d•andcr hem te machtigh waar, dooden fy 
hem, fy ,crbcurcqQict, Man ofVrouw-perfoon boven iJ. jaar oud ge-

. li k~ 
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1,0 B·efchrijving' der Stad' Gorinchem.., 
fchil krijgende,fal den Richter met twee Schepenen beyde partyenbie
den in bun weer te blijven, ofde breuken te gelden, en demifdud te 
foenen,dien foen mogen de Magen weerzijds doen in d'eer!le 8.dagen, 
en 't gerecht binnen de 2. acht dagen·,dat fullcn fy beydehouden, yan 
de foen te maken fullen den Rechter en Schepenen elk drie fchellingcn 
h.:bben. 

45. Yemand in't f pelen meer verliefende,dan hy gereet.gelt by hem 
had, die fal den Richter (op des anderens vervolg) met Schepenen bin-

• G,jklcn. neo 't eerlle at-maal in bieden • en daar fullen fy blijven, tot dat hy de 
fchult voldaan heeft, gefchied dat niet, daar na fal men geen recht daar 
afdoen.Yemand uyt der weere çaande,daar by in geboden is v~ vech
ten, kijven offpelen, verbeurt vijf pond. 

46. Wie ycmand van den lijve aanfpreekt, en fijn lijf te pande bied, 
foo fal d'aanfpreker en 6.gelooflijkegctuygen met hem,die de daad gc
fien of gehoort hebben,daar afverwinnen voor Schepenen,en dat fwey
ren , ten waar die mifdaad ~betert ware, d 'aanfpreker des niet volko
melijk konncnde bewijfen, foo fal men over hem rechten. 

47. Yemand een ander in ofop fijn goed om te ftelen, en drijvende 
ofdragende vindende, bewijilijk na Rechte, die mag hy houden en ons 
leveren, en kon by hem niet houde.n, ftaak by dien Dief.dood, hy _ver
beurt niet, ving hy hem fonder fleken offiaan, foo fou hy.twee bayrea 
by hem roepen, als fy 't dan tuygdcn, fat men den Diefrechten na lands 
F~~ . . -

4S. Een Man.lijf en goed verbeurende,fal d'Heer fijn goed tegen de 
getroude Vrou deylen, en alleen fijn goed quijt zijn. 

49. Soo yemands dienfl:-boden hun fel ven quetfl:en ofdood bleven, 
met peerden, wagenen, uyt bergen vielen, of anders, is men met haar 
loon te geven vry af. · . 

50. Yemand peerd, wagen, ploeg, ofvelt-varent goed uyt-leenen
de, en daar door geviel eenigh ongeluk, als in 't voorgaande Artikel, 
macht aanveerden fonder verbeunc,maar die't goed gele~nt waar,moft 
de mifdaad gerechtelijk beteren. ' 

51. Yemand een verdronkkcn menfch vindende, magh hy toelaten 
van d'Heeruyt"t water trekken en helpen begraven. . 

52. Sloegh yemand een anders goed dood, daar d'Heer de Tiend af 
hebben moet, die fal hy den eerften dagh bieden, voort twee Schepe
nen of twee Buyren, of~crbeun drie {>ODd, en fal den anderen fijn goet 
betalen. 

S3· Dcnminftcn_ Akker 6J.clcn JQed\CQ volgen, te zayen, !ioyen, of 
we7cn, 
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weycn ,diegemeen lèggen tuffen twee Rce-flooten , ofde minfte fal 't 
fijn afgraven op lijn Erve • . 

54. Van alle Schouwen op wegen f kaden, en weterihgen , binnens 
Lands, en in Gouriaan, fullen de keuren wefen een halvo fcheUingh,de 
fchouw fal men heffen en leggen na ouden herkomen. 

55. De Hcem-radenfullen alle jaarafrekeningh houden metten ga
dcnneefter, voord' Heer. 5,. Den Richter fal den Heem-raad alle Ding-dagh vonnis verma
nen tot 's Lands oirboir. 

17• Waar yemand eenigh goed genomen, dat gefchut wierd,en kon
de betuygen of ~-eedigen dat het hem was genomen, die 't genomen 
bad verbeurde v1Jfpond. . · 

5S. D'Heer noch fijn na-komers, fal niemand in helden houden,die 
Borgh ,oor de breuken heeft te fetten • noch niemand uyten land voe- •_gen9 
ren, maar alle breuken fal hy uytwinnen voor Schepenen aldaar. 1111• 

59- De Richter mette Sdiepcnen , fullen alle Schepenen brieven 
zegelen. • . . . · 

60- Den Richter felve magb alle weten en bcfemngen doen, offiJn 
gewaardc Bode. 
· 61. Gefchied in defe HeerJijkhcyd ytt,daar hier voor niet afgeroert 
is, dat fullen Schepenen wijf en, na haar oude• gewoonten , . enna den •eoaum! 
befte Rechten dat zijt wijs zijn. 

62. Alle breuken van vechten ofkijven moet de Heer bewijfen met 
twee geloofwcerdige mannen, des niet doende, fal hy met fijnen eed 
vrywefen, foo hy wil. . 

63. Alle de voorfz. keuren fullen zijn elke twintigh fchellingen een 
pcnd, en vijftien Dordrcchtf e pl~en voor elk pond , ofgoed paye
ment daar voor~ 

64- WaardereenVo,nnistewijfen, dat Schepenen niet bevroed~n 
konnen, dat fy brengen aan fijnen huyfe te Noprdeloos, aan hem en fiJn 
Raads-manncn , clie hen dat binnen 6. weken weder geven fullen om te 
wijfen, voor recht. · 
· Belooft alle dcfe punten onverbrekelijk te ~ouden , voor hem en fijq 

.c"en. . . 
· Gegeven in't jaar ons Heeren 1434-opS.MtlTÏII M11g"'"4111n-•TJ0,,J, 
den van Hoy-maant. -

. 1T vervolg van defe Haac-,dlen vint men op de jaren 1458, 1466, 
1468, 1-485, 149.i. -- . 

l i 2, Philips 
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111 Befchrijving' der Stad'·Gorinchc111J 
?'hilip1 MGotû, Hertogh van Bourgoenjen,Graafvan HoJJand,&c. 

Heer van Arkel, worde H~ van al de 17•. Nederlanden, behalYen 
Gelderland •• • • • • • . . . . . . . . 
Hy was geboren in'tjaar 1395.op S.'Pe1,renP•Y11û-JAgb,by fijns Va
ders leven had hy getroowt Vrouw c.,M,chule, Koningh K,ur/s de 6. 
Dochtervan Vrankrijk, ftorfkorts, fonder kinderen 't jaar 1422. be
graven te Gent. Na VrouwC"""1e""" He#, ook fonder kinder, trou
de hy 1430. Eliub,tb Koningh J.,,_, Dochter van Portugaal, Muye van 
Ltatm, Huyfvrouw van Keyzer Yr,Jl1Û(_de 3. die ontrenc Kerfinis des 
fel ven jaars ter Sluys-quam, kreegh by haar 3. Sonen, d'eerfl:e IÁ#lo•it. 
geboren en ge_fl:orvc:o 1431. loofl ook leveot e1.1dood 1433. maarin dit 
jaar' 1434. op S.Mntens-11110,uldcn 10. van Slagh-maanc, baarde fy tot 
Digion de Hooft-fl:adtvan Bourgoenjen, 't Hertoghdom ofleegh Bor
goenjen cenen Soon, die daar gedoopt.wordende, op de vont Ridder 
wiert gdlagen, genoemt KM1l $mij,; ..na S.c.Mer11•, na genoemt 
K ,ur/á, S10111,. om fijn vrome daden. Hertogh Phlips maakte hem Gra
ve van Charloys, Heer vin Bctuynen, Caftrcbelyn, en Arkel. 

Hertogh Phüps had bchalven defen echten Soon noch feven BaO:aar
'den, Als '.D111iá Bilfchop van Terwane, na v·anUtrecht, Heer Cor
nelis • • ~ • eA'#IMis Graafvan Steenbergen , Heer B,,Já,-.ij• 
Ridder, Phlips Admiraal vander Zee, Jonkheer l•n, en Joffrou, ,AJ,;,.. 
"""' Vrou van Borfelen, Heer van Brigdaan, en na van eA'dolf,.,, Cle,f 
Heer van Ravefieyn, by toe-Jatingh des. Paus, want het was fijn Ooms 
Bafiaart-dochter. · · 

Schepenen, Splintw w11 Lonm-foot lt111/f%.. ,A,/1,,,chtt.M.,;jjfe... 
1"" ,,,,,J,, W ""' , HmH• q01,rfr... l 1111 """ D11/n,, 7<e!~f[r... IA,ulri,1 
1111117Jtdn,,, 11111 J,1J/ontu. . 

S•nder SchoJe.!-h"Js in de Arkel-firaat is nu bekent. · 
Door tuflèn-f preken van GraafYretJn-il""" vH,.,., , heeft Vrouw 

1t1cobt1 ten lefien haren Man Heer Yr11111(_ ,,,,,, 1Jorfek• , Ruwaart van 
Arkel, uyte gevangenis gekregen,dat fy Heer Yr•11k.echtelijk fou trou
wen. Aan Henogh-'Phl'Ps overgeven, Henegouw, Holland, Zeeland, 
en Vriefiand,kreegh Vrouw ltuob• kinderen die fouden de voorfz. lan
den hebben , Httr Yr•n~ foude wefen Graafvu Oofternnt in Hene
gouw, en de Hertogin fou felf hebben 't Laad van Voom en de Stadt 
Briel, Z~yd Beveland met 't Land met 't Land vander Tolen, en voort· 
al de Tollen van Holland en Zeelaad, (daar den Gormcbemfen Tol 
mê onder _begrepen is.) - · · 

Dit 
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ende Lande van Arkel. 2.;J 
Dit jaar was een groote Peil:, byfonderlijk in Holland,Z'eeland,Bra

band, •c Land van Gelder, en foo voort den Rijn op in Duydland. 
Hier volght nu eenen Brief van den wegh op Blokland , neergaan~ . 

van de Kerk, dw.ers achter de huyfen tuffen•t oude-land en degraften 
H1l Blokland. 

1•• -,0G11ü11,n: W~S1g1rfr... GmJ.JeHo'l.t <jtridfz... Hm,u11., 
~gnfr.. Wi/Jm, Pttnfi..Dir/c..Wüitr,,fz... en Heer WJln,Je /o".(t,Prie• 
fier, en Commandeur van Schelluyncn, hoogc Heem-raJen in't Land 
van Arkel,tuffen Sleeuwenhoet en Scheluynre-floot,doen yder kenlijk, 
Dat fy goct vinden der leege Heem-raders van Blokland, geraamt hel,. 
ben eenen gemeynen wegh açhter Blokland ne'ergaande van de Blok
Iandfe Kerk, achter de huyfen • tuffen 't oude land, en de graften vab 
Blokland, derende tot dien weg s. kampen lands,geheeten de 3. bree
de kampen,en de 2.geereo,die gelegen zijn in't Oudeland,op Reygers
vliet, die daanoort.erfelijk uytgaan fullen, alfoodicn wegn van ouds 
eenen gemeynen wegh was, tot die kampen bchoorcndc, en eiken mer• 
gen van die s-kampen, fat uyt dien wegh te gelden hebben eerien Ar
noldus Amhemfen gulden. Gegeven op den +van Winter-maant 
14jf• 

Alfnu O:elt tA,d Km,p Droffard der Stade Gorinchem,/##, Hee- r.-. 
re Yan Gaat beek, Putten, &c, (by Go111hH11• onder de Drotfardcn niet !:°'>J!.er. 
getelt) en hiervoorin't jaar 1428, O:aat, dat HertoghPh/ips 111111B0#1- beek, Puc-
1.omj111 't land van Arkel te leen gafaan defcn qujl,11/c.., dit kan niet wel:,•.~'~ 
t'famen paffen, doe Leen-heer daar na eenen L,""'1• nu weer aao Guf- tDro11irL 
/,M/c..: de fioftigheyd der Schrijvers dies tijds , geeft ons grootc twijf-
fel. 

Schepenen, Wi/Jm, S,tnfr.. H,.,i/c..B,,,..,d, B~ij• J, L,t#g, 
.AJn..n ..M'Jl""'", Gijfbm vft1r11d[r., 1.,. F•• 'Dlllm, , <jijfl,m 
.M#)l. . . . . 

Daar•t Stadt-buys ofRaad-huys ftaat, feyd .Am-tl K,"'P in fijn kort 
Uyttrekfel pag. I 2. langs de Merkt, na de Weft.;.zyde aan 't Kerk- hof, 
feyd men gefondeert te hebben D11/c..v1111L,n1•een treflijk Koopman" 
een Pak-huys, by na in den begin der Stade , langh te voren eer die aan 
Holland quam. · · 

Maar om nu vorder terpreken van ditSt:adt of Raad-huys, foo dient 
by g~l<'gentheyd verhaalt den Brief by Hertogh Phlips gegeven , aan-: 
gaaadcde Hall'>of•, Vleca-hu71,ho11.iendein't kon;. 

- l i J 7hilip, 
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1;4 Befchrijving'der Stad' Gorinchem., 
~hiüp1 Hcrtogh van Bourgoenjen, &c. doet kont yegelijk, om lief

de en dicnft tot Gorinchem en d•onderfaren , dcfelvc Stadt gegeven en 
Terpachttehebbcn,eeuwelijktot vryeygcn, •tVleys-huys en Hall•• 
met fijn toe-bebooren, f oo groot en kleyn die gelegen is,tulfen •t Kerk
hofaan d'een, en 't Merkt-velt aan d'ander zyde, ftrekkende langlas 
•t Kerk-hofen Merkt-velt voorfz. tutfen de 2. Roofters,voor z.: Troys
merk fijn Silver, 's jaars, vry te leveren aan den Rent-meefler •s Lands 
van Arkel, op P,tri ttJ. c.,,.,,.,,, in de Lenten , in de Zulle. De Stadt 
fat 't Vleys-huys en Hal doen op timmeren tot baars felfs kofl, en die 
timmeringh fat wefcn tot Stadts oirboir,fonder dat de GravC!D van Hol
land dur aan eenigh recht hebben fullen, uyt-gefeyd den pacht van •c 
voorfz. Silver,mctd•emhelftvan d•Accijfendaaraf, endeStadtd•an
der helft, en om dat de Stadt ten eeuwigen dagen verf eken foude blij
ven, Soo gemachtight hy hiermede fijnen Neve /«,/, Heer van Gaaf
beek, Drotfard fijns Lands van Arkel, daar van overgifte te doen voor 

. Schepenen van Gorinchem. Gegeven den 4. van Louw-maand& 
1436. 

Lallgh voor defen was het Stadt-huys in de Hoogh-ftraat, dat nu J• 
huyfen van•t Pater-nofterzijn. 

De E. Hee.ren van Gorinchem, hebben op dit Pak-huys van 2>irl 
..,.,, Lt•111t1 , en de Hal{aan de Noord-zyde van den Toom , die fy ïn•c 
midden daar op fielden) een groote Zaal gemaakt, met een vierkante 
Raad-kamer, ook folders, en fchaaljen-<lak,en aan den Noorden Roo
fier een Stadts Wijn-kelder, makende onder de Zaal en Raad-kamer. 
een Vlees-hal, op ftemcn welffclen, en die was{feyd mijnen Schrijver 
infijnkonUyttrekfel)StadtsTimmer-wcrf, dat nu 1630. de huyfen 
nn .dtlri.un Htlmig{r... Boek-verkoopcr, en Corn,/i,1111111 ~-g,• zijn. 
Aan de Zuyd-z;de van den Toorn en Stadt-huys Zuyd-waan aHoopen 
quam d'afpann1ngh om fchaaljen te bereyden, en de Winkkels van de 
gewand-foijders, voorr391.gedacht, nus••• isdaargemaakteen 
fchoone Waagb, Wooniogli voor den Kamer-bewaarder, met een 
Heerlijke groote Raad-kamer, en een Zydelkamer voor de Mufi
kers. 

ln't begindefes jaars 1436; had 1oh11n -,11,uÄrkJI, de 8. Heer YaD 
Heukelem (den eenigen overgebleven inanlijkcn tak van den Arkelfen 
Boom , voor 14 ii. vennelt) eenen aanflagh op Utrecht, noch een ge
•olgh van den twill: aldaar , om 't huys van Arkel, hier voor 1413.ge-,; 
nllcn,dochdie hy gewapent voor uyt gefooden had, zijn in bm~ 
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ende Lande van A_rkcl. 1;f 
raakt, en17.vandefelvezijnopMamdagh na Vafl:en-avODtdeo 19-
van ZuUe,om gebro.:ht, namelijk Jolun, Dirk._, W(l.11111', enSmm, v,,. 
GTH1nweld, R~n,r v1111 8(1~ , J1111 ~ewr wn 'JJ(lfl, e.Ä'4rd ,im Wefe , 
GeüsDirkfz.. 111111M1trten, Wo11terl1111&mnfr.. l(lh1111Giifbmft..;(lh1111 
Dirl((z.. Gwert du B#Jn,Ott(I Gerit[;. i,411 Oiff,R,mlcjj11 Ju Weert, Wih 
.,.,, H-,,,,,, qrri, K r.u,weJ, en Gerit Stevenfi.. noch 4. andere wierden 
gevangen, nadcrhant los-gelaten. 

Eencn grooten duyren tijd was in heel Europa, duyrende twee jaar, 
eenSchepel Terwe kofie een Engclfe Nobel. 

Vrouw /Mobll ,,.,. Bqeren, Gravinne van Hen~uw, Holland, Zee
landen Vriefiand, Vrouwe van Arkel, verdrietigh in haar Heèrfchappy 
gefukkelt hebbende 19. jaar, is op S.'Dellijs-4'1(111" den S. van Wijn
maant 1436. op'tSlotte Teylingen, onder Rijo-fand ,gefl:orven, en 
Hertogh Phlips """ 1Jomg(lenj,n wiert in alle haar La11den als Erf-heer 
gebult. Dit huys wort genoemt nieu Teylingen, (tot onderfcheyd van_ 
oud Teylingen, nu genocmt 't huys te Lokhorft in Warmond gele.gen) 
is nu't vertrek • van den Houtvefter van Holland,die daar Kafteleyn is, • Goatb. 
men plachter eertijds (foo inen feyd) veel nacht-fpookeryen te boorcn, pag. 11• 

entefien. · 
Schepenen, ;a Dierh,111, .Aell,m M11tijjfz.. 1•• Knobl,0111 H111rilifz.. 14s7. 

tAndriert•~ D11/e111, rru,11 ~"]I, H,orik._Hmriefz.. · 
Defen Schepen l,,,, Knobbo11t (111111 Os)Hnmkf:..was Heer van Otte

land, groot f 80. mergen in de Dijk, mer H-hocven 1. mergen, in de 
water-hoeven, nu4s 1. mergen. 

In dit jaar 1437. duyrde noch de dierte van't voorleden jaar,daar was 
ook foo grooten ftorm van w-ind, dat veel dijken in Holland, Zeeland, 
en de Bctuw,in braken, daar quam fwaar water, al 't gezaayde gingh te 
niet, honger volghdc,een Schepel T erwe koft een Engelfe Nobel, Pcft 
komt al van verre aanftappen. 

Hertogh tA""'" ,.,, Gelre, (Soon van Vrouw ..Mllri4 .,,,. tAri(JI,) 
draaght Tienhoven aan d'Heer van Kuylenburgb over, in dcfer voe
gen. 

· tAraoul, vander genade Godts Hertogh van Gelre en G~Graaf 
nn Zutphen, Alfoo een uytfpraak gedaan is tuffen hem, en den Heer 
nn Kuylenburgh, door fijn Vader (Heer'"""""~•d)Heer Wi/lm, 
"""Eg,,,,,ul fijn Oom, en Willm, (11a El."'flld) fijn Broeder, met Gm, 
en Peter.,,,,. Kf?le,J,m,t. fijn Neven, datny aan d'Hcer van Kuylenburg 
Qrerg~v= fou die T~cijiov~n, 4.ic ~ce~ 111'""'' .,,,, K"Jit?''""J.• zal: 

gC<ot. 
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it6 Befchrijving' der Stad' Gorinchem., 
gekocht had van Heer.la""" .Ar/c!l. fijn Groot-vader. Soo draa~ hy 
aie over aan d'Heer t'an Kuylcnburgh, fonder bedrogh. Gegeven t jaar 
1437.o'pS.Willeboords-"4gh den 7. van·stagh-maant 1437.ondcnekcnt 
by den Hertog, 1,h,,,,Schea,,,,d 111111 Olmulorp Ridder, fijn Hofm.cefter, 
en 1oht111 '"" 'Boe1/,,rge11 Maarfcbalk. 

Om dat de Hcerlijkheyd van Kuylenborgh in defe Jaar-aantekenin~ 
• Aatd gen foo dikwils vermaantis, ftelik hier• de Mergentalen van yder Pol
!fr!.iik der byfonder, en de namen der Polder·s binnen den Dief-dijk, in de fel
boeknd van't ve Hcerlijkheyd (na Graaffchap) Kuylenborgh gelegen.
La nD 
Arlcd. 

. 

yooraan. Over-middel- en NederJangs;. 
· meer, groot t'faQlen 

} 
281. Mergen. 

Kortefl:roo 227. 
'TZand 120. Mergen 1; Hond. 
De 2. korte Avonturen tegen 't 

fretflroo, groot 
De korte Hoeven ll>3. 
De Hoogh-bijl 

· Lidland 
De Lang Avonteuren Paveyen 
De Rooi · 

39• 
n: 

140. 
8.9. 

Mergcn 2. Hond.-

Rietveld 1.90. 
GoolberJingen 228° 
Prijs 
Tienhoeven 
Soeg-wijk 

JOS• 
247. 
n3. 

Mergen 1. Hond. 
Mergen s-Hond. 

Welboren 42: 
Degeeren l I, 
Redicbem 14.9. Mergen 3.Hondij.quart. 

Tfamcn 2471. Mergen ij. Hond. 

·Schepenen, Willn,, S11.r,f:.. B,,,Jewij• Je .fAtliJ.t, 111&1/, '""' J,,. 
O#de11-g911, Willn, Koei<,-b,_lllr.,l,er, 6,rul /t1Ç11,f:.. lt111 de H,oge RJ:.,lll{i.,. 

De groote Pefiilentie •t voorleden jaar, foo gefcyd is, van verre ko
mende aanftappcn, frcldc nu baar fitplaatz in defe Landen,liep ook den 
Rijn op na Hoogduy,tiland, rukkende menigh meteen ratfe vaart de zid 
~~L~ . ·. 
. •. Scbc• 
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ende Lande van Arkel. , 1 t7 
Schepenen, f"" 7Jierho#I, '-'"Ht11C'lli1 tM11tn,Jfz.. H111rik..,d1 Ha1111 , 1+;,., 

Wnrm,er W mmmfr... T nm, JU'#Jl, vfJrÜMn 111111 W1I , J"" Knobbout 
He•ri/efz. 

In dit jaar 1439. füerf !,ijfl,tt H111rik.J, de 2.Moeder op' t Sufi:erhuys, 
in haar plaats quam C111rijn H,tlrilt., · _ 

Schepenen-, Willn,, Segnfr... Bo#ánnj11 de L,Jit,, /1111,a G,llzym, Ja" 1-t40. 

H ,nrilc[i.. gmt IMob[z.. H']merik._HIJ"'"i~{~ 
In dit jaar I 440. verliet defe werelt E/iu/,eth (v1111 GflTlitr..) Hertogin 

van Lunenburgh, Wedue eerfi: van Hertog A111oni1 """ Br11b11ná, en na 
,an Hertogh /•,.,,BIJ,,.,,, Lijftochtedfe van Gorinchem en 't Land 

9.van Arkel, Hertogb 'Phlips 111111 Bot1Tgoe11jm haren Erfgenaam, verjaagt 
Hcnogh Willn, '""s.ffe,,, uyt "t Hertogdom van Lucfenb11rgh, dat hy 
bedrieglijk iagenonîen had , en fet daarom te beheerfen in fijnen naam 
Heer Corw/is lijn Bafi:aart-foon. 

D'Heer Ror/ef11,n Duphotll, Büfchop van Utrecht, krijgt nu in dit 
jaar 1440.door wil en gebod des Mogenden Prin5e Hertog Phlips 111111 · 
1Jo,w1.oenjm cerl\: weer onder fijn Geeftelijk gebied, de Steden en Dor-
pen van HoUand,Zeeland en Vriefiand,waar van hiervoor 1434. d' Ar-
tikelen zijn VC'rhaalt,want federt 't jaar 1426, dat Heer S~ee, 11,n K#J-
1,w,,,gh, Biffchop van Utrecht, van den Paus E"f.""", en de• Verga-; 'r cooci

dering van Bafel, nn•t BifJom berooft ten uyt Utrecht verdreven was, iem. 
hadden hun de Hollanders afgetogen van de gehoorfaamheyd des 
Stoels van Utrecht tot nu toe.En Heer S~,er te Baf el gefl:orven ~ijnde, 
koren fommige verdreven Kanoniken Heer W11/r11v1n ,an M t#fs,Maar 
de grootmoedige PrinçePhiiips fcheyde deez• twcedracht,willende niet 
meer dan eenen Herder in een Schaaps-koy, gebood al fijn onderfaten 
op groote penen, Ditpho#t te gehoorfamen. . 

Wat recht die van Gorinchem op den Tol aldaar hebben, blijkt uyt 
't kort verhaal defes Briefs :-

. Phlips , by de; gratien Godts Hertog~ van Bourgoenjen, Lotringh, 
Braband, en Limborgh, Graaf vanVlaanderen, Artoys, Bourgoenjen, 
Palatijn van Hcnegouw, Holland, Zeeland, Natnen, Mark-graaf' shey.
ligh Rijks, Heer van Vriefiand, Zalins en Mechelen : laten weten, on
fen getrouwen Schout, iurgemeeJleren, Schepenen, Raden, geme~n 
Poorters., goede luyden en ingefetenen onfer Stadt Gorinchem: hoç_ 
t'onferkennis gekomen is, dat federt onfen Tol van Workom_ te Go
rinchem geleyd is, veel tweedracht ontfraan is tulfen den Tollenaar en 
V. en dat gumecO:beroeptopdiemanier foo hy te Workom gelegen -

· K k . heeft 
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2.;8 Befchrijving' der Stád' GorinchcnL . 
heeft, en onfe Raden daar na doende vernemen, hebben wy verflaan 

l~ hoe 't te Workom geweell: is. Eerll: is gevonden dàt die van Workom 
geen vryheyd kQllden geven, .de vremde Kooplieden die tegen baar 
kochten en verkochten , maar dat fy kochten yan onvry Juyden in de 
yryheyd vän Workom, Koom en anders dat moften fy opfiaan , op haar 
folders ofvloeren, hadden fy't vry gekocht, de vremde waren ook vry, 
een dagh en nacht foo gehad hebbende, mochten die Schepen yder vry 
verkoopen, ofvoeren, op ofneder, daar fy wilden. Als die van Wor
kom hout kochten van onvry luyden,dat van boven quam, dat mochten • 
fy vry verkooeen, invoegen dat fy 't leyn hout in de tuynen fiocgen, en 
verkochten,off y moftent binnen de haven op flijkbakken ofander hou
ten fetten, en foo vry uytbruyken. De Schippers van Workom mollen 
altijd' van den Tol aldaar verloffocken , van boven ofbenedena haar of 
ander lieden vry goed voerende. Hy geeft die van Gorinchem alle de 
voorfz. vryheden op den Tol, gelijk die van Workom geh1d hebben, 
gebied den Drotfard defen Briefopenbaarlijk in de Kerk te Gorinchem 
te doen verkondigen. Gegeven den I 4. van Slagh-maant 1440- getc
kent eAnàri,s '"" Jen Kr•Jce, wegen d'Hertogh. . 

,.... Schepenen, /..,, Durho11t, r ,vme.M•Jl •J«ol, """Jto OtNle-ltJII.J, 
Wm,,,m W,n,,nnfz.. H,IJrilS.1111111d, Bo•de-wijn Segerfz... eA11ári11 , ..
v.1,#1..J. -

In dit jaar 1421. fiierfHeerH11bm, /11,(r...deneerfté Pater en-Biegt
vader op 't Sufl:erhuys, dat gewed\: hebbende 40. en oud zijnde 70. ja
ren, in fijn plaatz quam Heer A11r11tl. 1•nfz., 

Schepenen, qeridl""bfz.. l1111Je·Hoogh Ri~Mtfr... Hellri/c..de n.,,,_,, 
Gtria "'" átn One,, (namaais mede onder de geleerde mannen van Go
rinchem gerekent) G11idát Hoog G111id[z.. 

Heyligh Geefl:-meelter Fû,r,s ,.;,, Beefd. 
Den 5. van Oogfl:-maant ·1442. heeft St1J11delà J1}(11te11 S,ho•tje111 

Wijf, gegeven een huys in de Molenftraat, daar't Man-huys afgemiakt 
·is, mits foo d'inwoonders van dien d'orden niet en hielden, dat mcnfc 
uydl:ooten fou. De ordenen waren defe : 

I, E_lk fat forgh dragen eendrachtig te leven, wie tweedracht maakt 
(al vergevingh bidden, en fich beteren. 

2. Al wat fy hebben, ofhun gegeven wort, fullenfe in't gemeen ge
bruyken als Broeders , en men fal yegelijk uyt 'tgemeen geven, dat hen 
van noode is, byfonder fal men den ficken goedertieren wcfen ,biemant 

·· Cal 
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· · ende Lande van A;kel. 1;9 
(al fijn fdven focken, maar in allen d•ccrc Godts, en vrede onder-

- ' .een. 
3· •sMorgcns als fyopflaanfullcndegefondetcrKerkcngaan, en 

MHfe hooren, bidden, voor al die haar goed gedaan hebben, levende 
of doode. 

r- . Ter Metten tijd 
_Sat yegelijk lefen S· Pater-nofrers en 5. Ave Maria, tergedcnkkenis 

dat d'~eer Jef11S voor onsg~vangen, van de Joden çcteyd,voor.A'•NI 
en Ct11ph11s gebracht, deyrhJk gellagen en befpot wterd. 

Te Prime tijd . 
Sal elk lcfen 3. Pater-nofier en 3. Ave Maria, tergedachte dat Jefus, 

als een onnoofel Lam, voor 'Pi"'111s ftond. 
TerT enie tijd . 

Sal yegelijk lefen 3. Pater-nofter en 3. Ave Maria totgedenkkingb 
dat onfe Heer Jefus van Pi/111•1 tot Hm,J,s geleyd wierd, daar gerekent 
als een gek, we•er tot PilAl•s• daar de Joden riepen Kruf'(l hean, Kruyft 
hem, hoe hy wreedelijk Pegeeffelt, met fcherpc doornen gekroont, ter 
doo<! verwefen, en met t rwaar Kruys ~p den hals geleyd wi.ct.d. 

. Te Sexte tijd 
Sal yder Jefen 3.Pater-nofl:eren 3. Ave Marie, ter gedcnkkenis dat 

d•Heer Jefus quam aan den Bergh Calvarien, daar fy hem wreedelijk 
ontkleeden, en hingen hem naakt aan 't Kruys, hebbende niet om op te 
ruften dan d'yfere nagelen. 

. Te Noen tijd 
Salelklefen 3.Pater-nofteren 3.Ave Maria, ter gedachte hoe de 

HeerJefus fprak de 7. woorden aan •t Kruys, en over-luyd riep, Vader 
in uwen handen beveel ik mijnen Geeft, en hoe fijn gebenedijde zyde 
deurfteken werdeode daar uyt vloe)'.de bloeyd co water, 

TeVefpertijd 
Sat yegclijk lefen S'. Pater-nofier en S• Ave Maria, tot gebeugnis dat 

Jefus nn •t Kruys genomen wierd, en den grooten rouw, fijnder gebe-
nedijde Moeder «JJC.v. . · 

En ter Complete tijd. 
Sal elk Iefea 3. Pater-nofl:er en 3. Av~ Maria, overdeokkende hoe de 

Heerè Jefus onfen Salighmaker, Godts Soon m•t grafgeleyd, en ,ande 
beylige Vrouwen (de drie c.Mnns) befc'hreydwierd. 

4. Elk die gefond is, fal Sondaaghs, Mis, Prekingh" en de Geboden 
hooren in de Prochi Kerk. · . 

S. Yegelijk fal BiechtCQ tegen fijnen Prochi-Prieftcr, of~c hy hem 
- K k 2 fet, 
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2.60 Befchrijving~ der Stad' Gorinchem., 
fet, en fat ten H;Sacrament gaan 5. maal •s jaars, Als Paaffen, Pinxte• 
ren,ons L.Vrouwen Hemel-vaàrd, Alreheyligen;enKerfdagh. Wil
der ycmand meer gaan; die doetet met raad van fijnen Priefler. 

6, Elk die gefond is,fal ledigheyd fchouwen, en altijd wat hantwerk 
hebben, om fijn ledige tijd oirboirlijk deur te brengen. 

7. Niemand fal eenigh Vrouw-perfoon alleen in fijn Kamer fpreken 
fonder eygentlijk verlof, ook in geen herbergen gaan drinkken, noch 
's nachts uytblijven fiapen, dan met verlof. Niemand fat liegen, f wey
ren, ofden anderen loochenen, die 't doet fat men fwaarlijk berifpen, 
feyd hy niet ootmoedigh, 't is mijn fchult, 'k wil mijn geyrn beteren, 
men fal een ander beraad daar op hebben. 

g. De deur fal men favonds fiuyten, en finorgens ontfiuyten, op een -
fekere tijd, dat is, als men geen penningh kennen kan , voor , ofna die 
tijd magh niemand uytgaan fonder verlof. 

9. Wie berifpt word van onzedigheyd, luyd-ruchtigheyd ofveel 
woorden,fal terftond feggen,'t is mijn fchult, 'k wil mijn geyrn beteren. 
Als men fal gaan eten, fullen fy t'famen de •Gebenedijding lefen,en na 
den eten de Gratie, en dit niet en konnen , fullen voor en na lefeneen 
Pater•notl:er en een Ave Maria. Niemand·Cal over T afd eenige vrem
de kalling voort brengen, mer alleep dat fiichtigh is, wcerd te booren 
firekkende tot Godts eer. 

· 10. Wie ongehoorfaamin defe punten is,fal men uyt den huyfe fet-
ten, en nemmermeer we'er ontfangen. . 

1 1. Als yemand in 't huys ontfangen word , fal men hem defe poin
él:en te voren overlefen, die hy moet belooven t'onderhouden, op defe 
manier: 

Ik N. N. beken defe Artikelen, gefchreven in't langh, op een Fran.. 
fijnen Berd, my voor-gelefen te zijn, by N.N. N. Man Huys-ineefters 
tot Gorinchem, ten by wefen van N. PaO:oor aldaar, en belove mijn Ie-

-ven daar na te fchikken, en die t'onderhouäen mijn leven lang, na mijn 
befte vermogen, en beb dit daarom ondertekent. 

12. Als yemand aangenomen is, die fal hem 6. weken beproeven,. 
berouwet hem , hy magh we'er uyt-gaan, gevende voor fijnen koft dat 
redelijk is, wil hy blijven, hy fal belooven, al 'tpddat hy hecftof 
krijgen m:igh in 'tgemeyn te brengen, om altijd foo te blijven. 

I 3· Boven al fal niemand vergheten te lefen , dagelijks vijf 
Patcr-nofters, en vijf Ave Maria, voor al de gene die haar Aal
mHfe geven, d'arme Broeders om Godc dankbaar cc zijn voor al 
fijn gaven. 

.14- Al 
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ende Lande van Arkel. 1.61 
14. Al deez'puntenfalmén ecnste 14.nachten, of ter maant de 

Broeders voorlefen. 
Leeft vreddijk, foo fal Godts vrede en liefde met uzijn,door 

Jefum Chriftum, Amen. · 

Defe ordenen zijn gefchreven op Fran~jn, in een groot Bérd gefla
gen, in vier Columnen gefchreven, en onder elke Colomne gefchreve,i 
fes regels, in dufdanigen Rijm, of Dicht, geftelt : · 

Wie fijn vleefch 5Die fal verwerTCn 
Geeft fijnen eefch Een eeuwigh fterven 
Na fijnen lnfl, Al fonder ruft. 

Ik was niet 5Want mit verdriet 
Nu ben ik iet, Als 't Godt gebiet 
Endati~ kleen, Moet ik van l1een. 

Des Heeren dood, 5Den eeuwigen vrede, 
· Der hellen nood, U fterven mede, 

Des Werelds bedroch. Gedenkt dit doch. 

Ik bin Godts kind 5Ik fat be-ernn 
Van Godt bemind, Al fonder tl:erven 
Doir lijnen Soon. Een God'lijk loon. 

. Wanneer dit Berd daar gehangen is, is my onbekcnt. En _hoewel 
&ÁATÀ Kemp de Giften, aan dit Manhuys gedaan, al tia,mcn achter een 
vocgd, foofaJ ik die fi:ellen yderop fijn jaar, gcJijk ik voornemens heb 
gehad, van eerften aan"niet de faken, maar de juen aan den anderen te 
doen volgen. . . 

Schepenen, T""'"" Gt/k..t1m, rewa..:M'"l, W,-,, W,,,,,,,,,f:.. 1441• 
<jnid 'Dirkfi.. Henri/,,.. Bowd, H1p,uril H91'1lrilc{t- Jo 'Dilr-
ho#I. . . . 

~en 24. van Bloey-maant 1443. heeft tA'leJd Hen~, by haar1~ 
ven t Manhuys gegeven en op-gedragen 6. Mergen lands, gelegen Ul 

Lang-Nuland. , . · . 
Schepéncn, G,rul. v1111 dm Ow,r,S.,,Jr,.,_,, Hur,WiU..- S11.nf:.- 141+ 

1Jritrl 11111 W9b,wgh, q,rul J, Hoogh Gmt[1... IoJ, 'Jtoe,. 
. K k J s,hc-
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161 Befchrijving' der Stad' Gorinchem.., 
,....,. Schepenen, l•n "'"' Gelk..,11111, l•n ..Mirt,,, Sthot1tens, <jmJ. l«o/,fr.. 

Gijjbert À4Yndfi.,.111n Henri~(:.. HqmerilH9•eri/ift.• · 
,~. Schepenen, vfnJrl,s """ Dlllem, 1Jrien• 111111 We1b11rgh, /-,,, àe Roy,, 

1,,,, de Yeerd1UJ{t.• &Ärend Pmer[t.. Wülm, Segerf"t.. GmJ, àe Hoogh ,.,, 
B##T.m Gerid[f.., . .. ' • 

H'!llmt lerfJt., geeft het Manhuys eenen gulden 's Jaars, uyt la 
C/aaffi.• """ den 1Jó{ch-h11JS, over de Haven,op den 8. van Slagh-màant 
1446. en NIJ Alllrdfz.. word Oude-meefter nn't felve huys , en heeft 
het langh bedient. · 

In dit jaar 1446'. was groot onwe'er van wind, regen, hagel, fnee, in 
defe en omleggende Landen, die groote fchade deden aan Kerkcn,Slo
ten, huyfen, hoornen en vruchten, veel menfchen en beefien verdronk
ken door 't inbreken van de Dijken, 't welk gcfchiedcop Palm-fondag 
den 10. van Gras-maant, 

'T vervolgh van den Stapel van Dordrecht, daarfoo menigen twiR: 
onder de Hollandfe Steden om gevallen is, en t'elkcn op fijn tijd en 
plaatz aangeroerd fal werden" openbaart fich hier nu we•er. 

Phüips, Henog van Bourgoenjcn, &c. wantgefcbil gerefen is tutfen · 
Dordrecht op d'een, en de Steden en Dorpen van Noord-Holland , en 
V riefland, op d'ander zyde, vermidts die van Dort onder dekfel van fe
kere Hant-vefien die fy hen vermeten·te hebben , alrehande goed, de 
Merwe, Lek, Y tfel, op en ne"er varende,ook de Maaf' op komende uyt
ter Zee, te Dort ter Stapel willen hebben gebrocht, d'andere feggen, 
haar Hant-vefl:en brengen anders m~, en vzy in Holland wcfende, ver
fochten fy beyde ret.ht. En vermits andere groote noodfaken, foo is by 
ons overdragen,boe fy hen we'erzijds voortaan een tijd van jaren daar in 
houden fullen. 

1. Al die van boven komen, de Merwe, ofLek uyt,ofde Merwe op
varen met Stapel-goeden, als Kooren, Hard , of Week, Erweten, Boo
nen, Wi~_ken, enalleZaad, dattotde maatbehoord, Wijn, Weede, 
Zout, Hout·, Kolen, Kalk, Moleftenen, Staal, Yfer, Hop, Hars, Run•• 
fallen fonder tegen-we•er te Dort verftapelen , uyt-gef cheyden gc
timmert1:iout, dat eenige Godts-huyfen in HollandofZeeland t!)C-be• 
hoort. 

· 2. Wie ~nHollandof,zeelandwoonende) d'Yfel van boven uyt
komt, ofvan beneden d'Yfel op-vaart, met.haar fchepen ofgoed, ful-: 
fen te Don niet hoe,en aan· te komen, of te verftapelen. · . · 

3. Zout Çal anen 117t HoHand niet vderen, of 't fal cerft te Dort ver-. . . -· -· -· fta. 
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fbpclen, uyt-genomen dat men Oofhvaard deur die zoute Zee voeren 
wil, dat fal elk Hollander ofZeelander vry doen fonder verO:apelen, tot 
achtalve Mudd', en daar onder, anaardiefal men moeten verkoopen 
mette kleyne maat, by den Oever, fondct Yctfchepen, noch in't gros, 
halfofheel te verkoopen. -. 

4. HollanderofZeelander, mctfchipengoed de Maaz' inkomende 
magh varen met.fijnen vollen fall: t'fijner·maal-ftede , al waren daar in 
goèdcren, hem niet toekomende, en daar loifen en laden. 

f. Geeningefeten van Holland ofZeeland,magh eenig llapel-goed 
cioor de Sluyr van Gildenborgh (de vaart van Utrecht) af-komende , of 
overgewonden.werdende in Holland ofZeeland,koopen ofverkoopen, 
ten moet eerft te Dordrecht verftapelt wefen. 

6. De Poorters van Dort full en niet vryer in defe orden van't Stapel.; . 
l'echt wefen dan d'andere van Holland en Zeeland. 

7. Wie uyt Holland of Zeeland komt met fijns felfs fchip, geladen 
ofongeJaden,magh fijns felfs goed in fijn fchip laden, en daar mê varen. 
waart heai belieft. 

s. Wie te Dort komt met fijn Schip geladen, met halve Jaft ofdaar 
boven, magh te Don we'er laden, en daarmê varen t'fijndcr maal
fiede. . 

, ï9. Wie tegen eenige defer punten doet, word 3. jaren uyt Holland, 
Zeelanden Vrietland gebannen, welken ban niet wt:"er-roepen fal wor
den, ofden breulrigen betaal 60. gouden 'Phiups Rijders , foo dik als 't 
gefcbied, d'een hcltt ten behoev' van ons, d'ander van Oort,biMen een 
maant na de verkr~n kennis. 

10. De Duyfter{leydt ilaát tot Yerklaringh van ons, en onfeo 
Raad. · . . 

Alledefe punten fullen duyren vijf jaren langh, ten waar wy hier en 
binnen in Holland quamen, en alfdan fal defcramingh duyren 14. da-
gen na onfe komfte, en niet langer, behoudelijk we'erzijds yders goet 
recht, dat by defe ramingh niet verkort fal zijn. Gegeven den 1 5. van 
Wijn-maant 1446. van wegen d'Hertogh, T. de Sweten, onderllond 
gedrukt, dit beruft het• eygen in eenigeSteden in Noord-Holland, • Princi

(ook ter Goude) en be~ • vaUe uytfchritt te Gorinchem. . , rt,pic 
Auacntijk 

Droffard Wo#ttr Pó,, Schild-knaap van Antwerpen,van wat geflacbt 1+47• 

ofhocdanig defen geweeO: is, vind men weynigafócfchreven, 't fcbijnt i~~1~!ii. 
dat tot defen tijd toe, of 10. of 20. jaren langer, tot dat het Bock..druk- Dro€ar4. 

ken alfnuopilaandein volkomen gebruyk quam, luttd van groote ver- . 
· maar-
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maarde faken , ik laat ftaan van kleyne en geringe te vinden is. maar na · 
dien tijd inde 16.en 17.eeuwe,datisvan 1ioo.tot 1600.en van 1600. 
vorders tot onfe hedige dagen, is 't fchier alles te bekomen 4at men be
geert te weten, ja felfs totte huyffelijke .faken toe, foo groolen licht 
lieeft ons die edel konfl: van Boek-drukken gegeven. 

Schepenen, 1m '""Geilt•,,,, J4n H,nriifi.. Henrik._~uJl, qïjfl,m
tÁ"'11d[t.. llln vfwd(z.. J4n Bon114rd. 

Twift gerefen zijnde om het maken van de brugh over de Zeerik , is 
daar van verfl:aan , als volght: 

S4.dtrYmlerikfz.. Dijk-graaf, 7l.!!tger tM9tenfz.. en Clus GtriJft..• 
Hoogh Heemraden 's Lands van Arkel, L,,l,bm va Groenewollt. M,li1 
GmiJfz.. Hoogh Heemraden •s Lands van Vianen, Henrik,_v11n w;,,,_, 
Hoogh Heemraads • s Lands van Hagefl:eyn, Liefva E,n-dinge•, G.
fllrt Ste11enfr.. en Hert11111 Hm,u,(z.. Hoogh Hc:emraden 's Lands van
der Lede: Doen yegehj~ weten, dat ontrent een jaar geleden , voor 
haar op den Hoogendijk, in gebannen Schouwe gekomen zijn, eA11r~ 
Yml, enlimKerflenfr.. Waars-mannen en Gefworensvan Nylandcn 
Leerbroek, klagende dat de bruggen over de Zeerik in 't Land van Ar
kel gelegen , heel vergaan en onbruykbaar zijn, verfoekende een Von
nis , wie die bruggen onderhouden moft , enna dat f yhaar veel-malen 
daar op beraden en ondervraaght hadden , Brieven en Hant-vefl:en ge
fien,hoe de voorgaande bruggen daargeleyd zijn: hebben fyeendrach
telijk voor recht gewefen, dat d'Heer van "t Land van Arkel, de voor
noemde maken en onderhouden fal , volgens ouden Herkomcn, en 't 
befcheyd daar van gefien~ Gegeven \VoenfJ~gh na S./411 Midfomer 
1447. . 

'T blijkt dat Gorinchem verfcheyden \Vapenen heeft gevoerd , foo 
hier voor.op fijn pla.atf' is verha~t, en alfnu geeft haar ~gh Philips 

• oAsoy. • Brieven om 't fijn te gcbruyken, feggende: · • · 

Philip,, by der Gratien Godts Hertogh van Bourgoenjen , &c, Al
foo on(e Onderfaten, Poorters van Gorinchem,in haar Zegel tot nu toe 
gebruykt hebben de vier Leeuwen gequartileert, dat 't Wapen van He
negouwen Holland genoemt is. Soo hebben wy defelvc Stadt {om dat 
eenige andere onfe onderfaten 't fcJ ve Wapen hebben) ge-oorloft miu 
defen Brieve : Dat fy in haar Zegel ende Banieren mogen fetten onfe 
Wapenen, die wy op dees tijd voeren, in fulkeQ orde, als fy d 'ander tot 

de-
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ende Landevan Arkel. 16; 
4iefen dage toe gevoert hebben. Gegeven den I o.van Hoymaant I 447. 
getekent Yrieft, by mijn Heer d'Hertogh, Graaf van Holfand. 

D'Heer van Gielfenborgh, venneerdert de Hant-vefi: van Herdib
Teld aldus: 

. .Amul v,n Gendt Ridder, Heer totCiclfenborgh, voeght noch by 
voorgaande Hant-veft van Herdiks-veld. · 

1. Wiedood-fiaghofanderequadefeyten doet,verbeurdijn lijf, eA 
niet meer dan 7. Engclfe Nobelen. · 

2. Wieonnoofel dood blijft met hollen van wagenen, vallen van 
peerden of folderen, v. erdrenkt, of anders, men falfe niet ter eerden 
brengen, of Schout en Schepenen hebbenfe eerll befien. 

3· Wie fich feh•en verfuymt in fijn huyr, Knecht of Jong-wijf, diefe 
gcliuyrt heeft fal vry zijn, mits betalende de huyr-penningen. 

4. Heer eAand v,n gen~ voorfz. fal fijn levcnlangh, niet meer 
{chatten op den Mergen. 

5. In fijn Heerlijky fal geen land meer komen in de Gedl:elijke hant• 
oftenfal m~ alle onkoften gddcn als de gebuyren. 

6. In plaats dat alle leggende fchouwcn binnen lands verbeurdeu 
27. fiuyvers, fal •t nu niet meer wefen dan t5. ftuyvers. · 

7· Heer eA,m,d "'"• G,irdt, fal fijn Heerlijkheyd niet verkoopen, 
noch verfettenfijnlevenlarigb,endedehydat, hyfoual 't geld vander 
bede ontfangen, weder geven. . . • 

8. Verbeurte, met piekken , fiaken , kuyfen , te vechten, wer
pen met kannen, fcbieten met bogen in evelen moed, fal wefen. 15. 
fchellingen. . 

9. Verbeurte nn mes trekken 2.7. fiuyvers_. _ 
10. Schade van beefien,en voort alle rechten en vryheden,na_goe

den ouden Herkoinen. 
11. Man of Wijf in erffenis fittende, daar yemand tegen op füaat 

gingh, ofbinnen lands geweell had , die fal aanvangen binnen 't eerfie 
jaar en 6. weken, na dat hy in 't land waar gekomen , of de befitter fal by 
fijn erve blijven. 

. Voort bevellight hy alle Hant-Tefien , by de Heeren van Brederoe-
den, en hem felfs verleent. 

Gegeven 't jaar 1447.opS.Clm,1111-dAgh, Paus, den 23. van· Slagl1-
01aant. 

L 1 Schc-
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Schepenen , 1Jrin•wa W9mgh , FrrJm/t...é Win,, 11Yrij,, MIIJI" 

latlullMJe· · 
Niet alleen bytA'•,l K,_,,, maarook in de oudc..Hollandfe Kronijk 

eo elders, word breed verbaal gedaan, van •c wonder-werk van brand 
op S.A•t11J,jru-1U&ht, den+ van Bloey-maant teGorinchfflJ gefcbiet:. 
welkers get11ygeniffen my bewegen.'t {dve (kon,volgcns mijn manier) 
te ftdlen, want den gemelten beyligcn t.A11f,,ll{lins fclfs van diergelij
ke wonder-werken _tttffijk verhaal doet in fijn u.. Bock van dcStadt 
Godts, in't S. ûpittel, wie any dan befchimpe, ditals emfi ftcllcodc9 

bcfchimpe dien beyligen Man mede, immers is de meningb niet tot ye
mands aanfloot, maar volgens den draad der gefchicdcoiffcn te fchrij
ven, eo mijn gevoelen evenwel niet te mitfaken. Hn,riJc.K~. Vlees
houwer, 70. jaar oud, eerlijk van leven, vermoeyt, komt uyt •, veld 
thoys, •snachtu·elfuyrcn raket huysin brand, de keen ïn•tmomen 
ftroo komende, by en vf.Jria fijn Soon (dicfeerg~uedl was) raken 
oytten buys. DochH~(ongeqoedl) loopt weer 10 om 6jn gdd te 
balen, 'tbuysftonneder, ftaatindc vlam, wordalsmettcrband (van 
S.llntlr•, wordtergefcyd) uyt-gerrokkeo, en 6jnvleesin alle leden 
verbrand zijnde , gingb van 6jo huys door twee lange ftraten in de Mo
leo-ftraattot fijn Dochters huys, en ontfangen hebbende de Kerkelijke 
gerechten, florfGodvruchttlijk. De Roomfe flellen bier gelooYC aan. 
d•onroomfc niet. Dan wordt in"t eynd aldus beveftight • En Ik Heer 
~ïrlYral,., geboren van Gorinchem, (dits den Schrijver van de Az
kelfc Cronijk) Priefler, Xanooik en Curcyt van't Capittcls !VCBen der 
Kerke aldaar, alfoo ik by defen gebranden Man geweeft. en fijn Biech
tc vier maal dien ~btgehoon_bcb. S?O hebik dit door begeerte van 
veel Godtvruchuge menfcheo m gefcbrift achter-gelaten. · 

Schepenen , • • • • • • • • 
• 

Heer tA,,,,,J lo{t- die i.;:: der .At_,. Sufleren tot Go
rinchem 10. jaar geweeft zijnde, trekt met 25. Nonnen uyt•tfelve 
Kloofter , tot Arkel op den Dam, by de plaats daar de Burgt der Hee
ren van Arkel geftun had,en heeft daar 't Nonnm Xloofter begonnen> 
genoemt Marieohagc, leefde daar xj. jaar. In fijn plaats quam in't Ar 
,.;n" Xloofler, Heer CIMu,-"nEJ/r.., als J• =.ftorf'1451.. met 
Heer .A.,,J, trok ook medet• Arkel t.MIQM/J. ~s.«JsDochta. 
(die met Elf,, Ftm, s,,,..,,ic, Dochter, Sticbtcdfe van 't Softer-huys s CD 

M"l,,,r, Meeftcr Wi/ln,s.Jfe11 Dochter, d'cerfte Moederop "t Sufler-
bufs. 
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ende Lande van Arkel. 167 
huys, 'r jaar 1401. van"t Bagijn-hof op •t Sufter-huys gekomen was) en 
~ helpt 't voorfcbrevcn Klooftcr van ons L Vrouw in den Hage be
ginnen. 

'R.t/,bnt va D,m, , geeft alfnu fckerc goederen aan 't Man
buys. 

'R.,,d.lf,.,, 'Ditpho#t, Biffchop van Utert, krcegh in't voorleden jaar 
onmin" met fijn Stadt Utrecht, en bykans een heel j:iar uytteStadt ge
houden zijnde, quam alfnu op S.BJ.[l#S-#M"ht, tuffen den 2. en 3 • v~n 
Zull', tutfcn de Witte-vrouwen Poort, en den Plompen Toorn, met 
macht van volk daar binnen , en onder andere wierd gevangen Jonkker 
l1Uob ,.,, GMJl,t1l""" AbltotlÁI, Wijk te Duurfieden, Putten en Strien, 
die hier voor 142.8. gefeyd word, met de Stadt Gorinchem en 't L:ind 
van Arkel beleent te zijn. Daar na Heer /11n viin L.nnoJ, Sta_dthoudcr 
van Holland, binnen Utrecht gekomen zijnde, heeft door minlijke d:i
dingh <]uJl,tdtuyte gevangenis verlof'l,mits gevende :ian den Biffchop 
Stadten Slot Wijk te DuurJteden, ook Hcerlijkheyd Slot en Dorp Ab
kou, dies foude hy 12800. gulden hebben, en de voorfz. Hecrlijkyen 
ftjnleven Iaogh gcbruyken, die dan na fijn dood aan 'c Bifdom fouden 
komen, foo gcfchiedc 't jaar 1458. doe by fticrf, en d'Hcerlijkheden 
Putten en Strycn quamen aan de Graaflijkheyd van Holland , die Her
togh Phi&p, gafaan fijnen Soon Graaf Ktllll'I ,.,,C/wloJI, de Grave 
dcdc een (tuk Jaads in dijken dat men Charloys noemde, tegen Rotter
dam over, 9. of1o. jaren hier na. 

Dewijle hier voor 14is. (als dadelijk gefeyd) Gujl,u/c..'t Land van 
Arkelteleenkreegh, en achter 1459. ftaat, dat .c...m.o, aan Hcrtogh 
Phlips ,,,,, Bo,wg.enj,n verf ocht, dat hy 'deen van't fel ve Land hem 
ovcrlangh vergund, wilde beveltigcn. Soois't wet gelooflijk dat L11n
•~• hebbende dcfen dicnft aan GMfo11ltgcdaan, met fijn bewiJgingb, 
alfuu • de toefeggingh van 't felve teen van Hertogh Phlips heeft beko- *_'rerpc~. 
men, om 't felve aan te veerden, na 't overlijden van Gufbeel, gelijk iit 
met qufb11ltte voren was gcfchiet, levende Vrou Eüubtth '"" Gorlitt:. 
die 'tin lijftocht bcfat. 
· Schepenen, w.an,, S11.nfz... qïjfbnt A.,,,J/~ 1"" dt RMJ, 111• H,11- r-.5•-

riefc.. G1trid ,,,,, J,,, Ontr. · . 
Heer G11r1 N n, , Deken van Haaften , draaght over aan 'Brit•',,,. 

W'1, (oud Schepen van Gorinchem) twee deel van een Tiend' in Da~ 
lem, volgens_defenBrieh · 

Wtdr11w11 '"" Huft,n, en Dirk.,P111itl·, Schepenen in Tuyl, tuygen 
L I 2, dat 
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d:it voor haar quam Heer qon-t N ne, Priefter, Deken der Kerk van 
Haaften, en heeft opgedragen ,·oor 300. goude 'Philipp,,s Bourgoenfe 
Se bilden, twee deel van een Tiend,gelegen in Schuiner-oird,0:rekken
de van Staden tot den twy-fchild, toe, (van welke Tiend een l· deel 
placht te hooren, A11rná v•n Aveuut, die 't verkocht heeft Gerit 8.#Jf, 
en RHJJ, HeerGoert, en 't andeq. deel van /,,,, '"" Heef~ijft, voort 
op Aarnávanáe D11/fen, endaarnaop!A°•rnáv4n Huften, en foo op 
qoèr1 Neve, gekomen is) alfnuaan Brit•""" W1Jb•r1.h, in eygendom, 
met 6, roeden Dijk, aan de Lingen~ daar 't Blok-huys plagh te than, 
tuilen den Dijk 's Lands van Tielre-wecrd, en DirlRoeloffz:., ftellende 
totborgen voordebevrydingh vandeTiendHe11ril, en l11n, Neve> 
Gegeven den 5. v:in Blocy-maant 1450. . 

1-+s 1• Schepenen, Gtriá ld&obfx.. GmáDir~fr... S11ndetfJAnáer Htt11r ~-
ger[t.. licn ,,,,, Gellzym, I11n de Ho~gh Ric11ráf~• Teven e.M9!. 

Den 4. van Louw-maant 1451. is geftorven Heer/,.,. van Egmond, 
(gebynaamt J.,;, mettt Bellen) den na-gelaten Man van c.M•ri4, Doch
ter van den IeUen Heer 1"" """ tA'r~l, hebbende ge l1ec-rfi: 42. jaren, 
en wierd begraven in fijn Kanonefyedie hy felfgefiicht had t over fijn 
Graf dede /,u, d'eerfte Graaf van Egmond fijn Broeders Soon, een 
fchoon Metalen Tombe maken. In fijn plaatz wierd Heer van Egmond 
fijn Oom, WiUemde4-diesnaams, 2, Soon van VrouwJK°11rï,u,,. 
Ark,!l, een letter kondigh, vrolijk, langh man, van bruyne verwe, met 
fwart gekrold haar, Broeder van Hertogh Ar1rnd v11n qelre. Was be
neffens Egmond Heer van Yfeltleyn, alfoo fijn Oom w;a,,. Heer van 
Yfelfieyn, defen Heer /11111 Broeder fonder Kinderen il:orf, Leerdam, 
Schoonre-woerd, Haaftrecht, Baar, en meer ander Heerlijkyen. Sijn 
huyfvrouw was Vrouw Wtdbutg, Grave Fred.erilc..s Dochter van Meurs. 
Hyhad drie SonenenvierDochters, /,,,, den eerfi:enGravevanEg
mond,Fredrïl111n Egmo11d, eerfte Graaf van Buyren en Leerdam, Wil
lnn 11111 Egl#Ond, Ridder, Heer van Harp. 1• v{""", getrouwt met 
GraafBmurd """ 'Bentm,, fondei· kinder, 1 · Vrouw Eür.Mttb ,.,, Ei
"'°""• eerfi: getrouwt met Heer Gijfotrt """ 'Bronft...horfl '"" B4t111b11rgh, 
en daar na heymelijk met Heer'"" vllnder ÀA, Ridder, Heer van Bouk
hoven, by Heufden, Drolfard van Gorinchem, die beyde fi:orven fon
der kinderen 't jaar 1539. fy 81. jaar oud. Daar word gefeyd dat Heer 
/ 411 .'"" eg,,,o~ van ee!1 ander bed noch twee.~onen ge~ad heeft , als 
Gmd (van wien de N1c11-~urgen gekomen ZtJn) en N 1'/IIM ,,.,, Eg-,.,nd. · - - - · 

s,hc~ 
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Schepenen, Gijfb,rt Jt.,,dfz.,. Wi/h,,, 'Peter[:.. tAntlruu111n D'i,Jtll'LJ, 14n. 

Aàru11n flt111 W1/. . 
In dit jaar is tot Swijndrecht gcftorven, in •t Regulieren Klooller. 

Heer Ck,11111t111àn E1't• de 3~ :::rr van•t Sufterhuys alhier,3.jaar gedienc 
hebbende in lijn plaats quam de 4• Heer tMithielPettr[z.. fllltl eAll-
"""", die bediendet 19· jaar, tot 147,. · 

Den I~•Januarij 14p. geefteAmulv1111Ge"J, Heer van Gieifen
burgh, die van Gietfen-nieukerk, een Hant-veft , daar na 1571. heeft 
Heer Wotn'i~ '"" 'Drin/e.:°"''"'". Heer van Gidfen-burgh, en Gieffen
nieukerk, die (als dogr grooten inbrek van't water bedorven zijnde) bc-
nftigen. 

Den fdvcn Heer eA41,,J '"" Gendt Ridder, Heer tot Gietfenburgh, 
geeftook die van Peurffem , een Hant-vefl op den eygen dagh, inhou
acnde: 

A,mul .,,,,, gendt, &c. verbetert die van Peurffcms-Ambacht aan de 
Gieffen, haar Hanr-,eflen inette navolgende punten: 

1. Die yemand doodfiaat ofandere quade feyten doet, verbeurt fijn 
lijf, en daar boven niet meer dan 7. Engelfe ~beien. 

2. Wieonnoofel dood blijft van wagen, peerden, folders,vcrdrenk
ken, nfanders, die fat men niet ter eyrden brengen, ofSchouten Sche-
penen hebben hem eerfl: beken. · 

3. Verfuymt KnechtofJongh-wijf, fichindehuyr zijnde,den huyr• 
der faJ met het huyr-loon vry zijn, op hemleggende, of betalen
de. 

4. vl11rnà """ Ger11lt, {al 't Land by fijn leven nict- meer (chat
ten. 

5. Geen Land fal in geeftelijke hand komen, of 't fat ongeld geven 
als de buuren. 

6. Alle leggende fchouwcn binnen-lands verbeuren ·in plaatz van 
27. nu niet meer dan I 5. fchellingen. 

7. vlt1rná ""n Genk, fal d'Hccrlijkheyd by fijn leven verkoo
pen, ·nochvcrfctten, ofhy fou'tgcld nndc bede ontfangen, wc'er 
geven. 

8. Met Pi~ken , Staven , Kuyfen te Techtcn, met kannen wer..: 
pen , bogen fchicten in evclcn moede, de verbeurte is JS• fchcllin-
gen. , · · 

. ~· VaaMes-trckken27~f,helllngen. 
. . L 1 J 10.yan 
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. 10. Van Beeften die fcbade gedaan hebben, en alle rechten en vry
heden, na ouden Herkomen. 

11. Yemand in ervenis fittcnde, een ander inlandigh zijnde, meent 
het hem tezijn, die fal 't aanvangen binnen een jaaren fes wcken,ofden 
bcfitter fal 't behouden. · 

12. Yemand vrede ~ecrende, den Schout niet thuys of tegen-zy
digh zijnde fullen die gefworens vreders wefen• 

.P,i,ilegië Hy bevefright voort alle de• vryheden, by d'Heer van Brederoede, 
en hem gegeven, en dat hier njet ftaat, fullen fy wijfen als 't recht is. 
_§edaan m'tjaar I 452, den I 3 • van Lou-maant. 

, 4sJ. Schepenen" qerit 'Dirk{:.. Durk._P1t11fz.. BIIJg MIIJI, Wülm, Dirlr.[r...
w,,,,.,,. w,,,,,,,tr[:_. 

Wy hebben in't j-.aar 1446. verhaalt, d'orden die Hertogh Phlips i,a 
B_,gomjen, voor korten tijd gefield had, aangaande den Stapel van 

•~ntin11o Dordrecht, nu heeft hy gemaakt een vorder • vervolgh van dien. 
auc. 

Eerft field hy de voor-reden als in 't jaar 1446. daar by verhalende, 
Dat die van Dort een deel gewapent volk aan 't eynd van de Yffel ge
fonden hadden, om de fchcpcn geladen met Stapel-goederen, aan te ba• 
kn~ die op en nc'er varen wouden, en die te Don ter Stapel te brengen, 
waar by de Koopmanfchap een wijl tijds fcer bclctis geweeft.En hy nu 
foo veel te doen had met fijn ongehoorfame Gentenaars ', dat hy nocb 
in Holland niet komen kan , heeft defhal ven Jaar op doen vcrficn , by 
maniere van gevoege, voor fekercn tijd, aangaande Noord-Holland en 
Vriefiand. 

1. Al die Noord-Hollanders en Vriefen van boven de Merwe, of 
Lek uyt-komende, of ook op-varende met Stapel-goederen (alt'famen 
genoemt 't jaar 1446. hier nu by-gevocght wordende Schaaljen) fullen 
te Dort verftapelen, uyt-befondert getim1ncrt hout, datde Godts-huy
fen in Holland of V rielland toekomt,dat men met goede getuygeniffen 
bewijfen fat. 

2. Geen inwoonders van Noord-Holland en Vriefiand,fuHen Wijn 
van boven de Merwe af, ofLek uyt-komende, of over de Zuydcr-zee 
mogen flijten noch verkoopen, daar fy woonen, ofde wijnen zijn eerft 
yerftapelt. · . 

3. Ook daar niet flyte~ noch vcrkoopen, eenige vaa de.Stapel-goe--: 
d_~ren voornoemt,dievan boven d~ Lekaf,vcrby Kuylenburgh gevoert 
z11n, en de Lek uytkomen, ten r.y die vertl:apelt zijn. 

4- Yc-
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ende Lande van ·Arkel. 171· 
4. Yemand in Noord-Holland of Vriefland gefeten,d'Yfel,die ver

by der Goude loopt, op of af varende, met watgoeden het zy, fuUen te 
Dort niet behoeven ter Stapel te komen, noch aan te varen , uyt-geno
men kant-hout, krom-bout, en eyken plarikken, d'Yffel uyt-voerende, 
moet men verftapelen. · 
· s. Zout uyt-voerende, moet te Dort vcrftapeJen, uyt-genomen dat 

men op d'Y ffel door der Go~ voerd, en ook Oollwaard over de Zuy
der-r.ee, maar van beneden d YffeJ op, mogcnfy zout voeren, tot haar 
maal-fiede, en daar fy woonen vcrkoopen en flijten , maar niet uytvoe
ren. Doch achtalve mud is vry, alsvoor-1446.·artik,J 3. · 

6. Van buyten over de zoute r.ee inkomende, mogen varen onge
moeytt'haarder maal-ftede, zijnder onvrye goederenin, 'tfchipfal 
met vollen Jaft te Dort varen, en daar Joffen , Jaden, en varen daar 't 
hun belieft. 

7. De Poorters van Dort fullen niet vryer wefen dan die van Noord-
HolJand en Vriefiánd. • · 

1. Wie uyt Noord-Holland ofV riefland,met fijn fclfs fchip te Dort 
kolllt, geladen of ongeladen, magh daar fijn eygen goed laden, en v.a
ren daar mede daar 't hem belieft, maar daar kQmende met halven 
taft, en meer, magh daar voort laden en -varen t'ftjndcr maal-fte-•· . . 

9. Wie van Noord-Holland ofV riefland, eenige defe punten ovcr
trade, (en die van Dort dat wettelijk bewefen, tzy met 2. haar Poorteu 
ofandere) fal 3. jaar ballingh wefen, fonder we'er-rocpcn, ofdaar voor 
breuken 60. goude Ryders, half den Grave, half die van Don. En foo 
haall den Stadthouder van Holland den breukigen bekend gemaakt is, 
fal hy dat den fel ven laten weten, 14. dagen daar na, foo hy 't land niet 
geruymt is, fal hy die doen vangen·, en houden , tot dat de 60. Ryders 
&ct~t zijn. Waar den Stadthouder of Raad verfuyrnig, ofdat de Stadt 
of Dorp, daar de breukige woonde, hem voorllond, Dort magh die 
Poorters en haar goederen vaft houden, totdat de breukige uytten lan-
de wef en, ofde 60, Ryders op-geleyd hebben fal. · 

Defeordenfalftaantwcejaren, of 14- dagcnnadesHenoghsbin
nen-landfe komfte behoudelijk we'er-zijdfe gerechtigheyden • Gege
Ycn den u. van Gras-maant IH3. getekeot T. J, s,,,,,,,, by mijn Hee
re den Henoge,,ntt 6jne Raden van Holland,als / «J, Heervan Gaaf
beek , Gijfbm Broeder tot Brederoede, Heer Lotlt"1ijl """ Trefl.ngb, 
/11e,b 'V..,. C,cts, McellerLMl'flijl11MNln EJk..,t, MettterG"/is ,.,, Wijf1-

#tp/cs11, G,ril P,11,r11V1Mt lM, McdlereA'at,,,;, v'Hifhi,l{i.. CJMsJï. 
. . . . Yril.-
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172. Befchrijving' der Stad, GorinchetnJ 
Yrû{,, en Mr.cller /ll&Oi, ,,_.,. den Blo/c..k.!, ondertekent/. Trnx, onder~ 
fiond g~dJ'Ukt, dit ruft nu ter tijd onder die van Gorinchem. 

In dit jaar befat .noch de Heerlijkheyd van Arkel mette Burght (a111 
de Merwe-kant) en de Stadt Gorinchem (te lem van Hertogh 'Phlip1 . 
"'"' Bo..,goe,,jen, Graafvan Holland) Jonk-heer IMob ,.,, G11iifbtt/c., en
de ftdde aldaar een kloek Krijgfinan tot 

,.~.._ Dro1fard Henrift1Je/c.l(Jr,1111 •1Htrto.genb,1.
~i:. · Kafieleya der.Burght van Gorinchem was alfnuGijfbm ~Ir.!/,ge-
s. Drofiàrd fproten • • • • • • • ' • • . . . . . . . . . 

Burgermeefteren (dit zijn d•eerfte die ik gevonden heb, en vind geen 
• andere tot •c jaar 1500. toe) BY#J" (of'Brun) """ W9-nrgh, e.AdrUIIIII 

w0111,rfi.. v11n w,r. 
Schout tot Gorinchem, 111n Knobb,111 Herifr.. Heer van Ottc

land. 
Schel>CDen, /n ,,.,, Ge/l:..om, Meefter Gerit v1111 de,, Ower (die mijnen 

Schrijver Aard K1111p, d'eerfte onder de geleerde mannen van Goria.
~bem telt) 1•11 J;e Ytff' .Clluffr... la Hmril<.(t... 7i/c., w;a,,,. Wi/Jn,(r... 
Koek.!bi,lltr, DirftPner/t.• 1•11 c.Merttnft.. 
. Alhier vind ik twee Brie,en van Hertogh Phlip, , rakende beyde de 
Tol-rechten van Gorinchem, d'een van den 19. no Lou-maant, d'an
der den u. van Winter-maant, beyde in den jare 1454. en by die van 
Lou-m~nt, Raat dat die later gegeven is als de11 anderen, 't wclk,hoo 
wel ik nochtans niet kan begrijpen, even-wel volgh, en fiel die van dea 
leften datum eerft. 

. . 
Phüp1 , Hertogh van Bourgoenjeo,&c. hy verhaalt dat veel luyden, 

funderlingh die van Gorinchem, met alderhande liflige en vremde ma
nieren verby.den Tolaldaar, varen, "t welkhy verbied op lijfengoed, 
by heeft eerfr den Tollenaar voort Tol venfter te kennen gegeven, wat, 
wiens, en hoedanigh goed hy geladen heeft, waar van hy daar mê nren_ 
wil, voldoen den Tol, of foeke verlof. Die te Gorinchem in de Merkt 
komen met goederen, en in't fcheyden niet thuys, maar in ander merk- _ 
ten trekken moeten Tol betalen. Die van Gorinchem fullen Tol be
~alen van alle goed dat fy beneden de hooghLle Merkten (dat Keulen, 
en Venlo) koopen, en over boord verkoopen, op verbeurte van lijfen 
goed, ook van •t zout dat fy bovend'achtalvemuduyt~voeren, en vari 

d•acbtal-

oigitized by Google 



. · ende Lande van Arkel. 273 
tl"achtalve mud mede, als fy die over-bóord verkoopen, vrcmde Koop
foydcn te Gorinchem komende koopen ofverkoopcn, ofwillende uyr-
varen met haar goed , fullen Tol betalen eer fy de goederen opflaan of 
verkoopcn. Wat goed die van Gorinchem koopen ofverkoopen bene-
den de hooghftc Merkt yoorfz. en fy felf tiaar niet gehaalt hebben , of 
daar voeren, daar moeten fy Tol af geven , ook nn Greynen ofander 
goed, beneden de hooghfte Merkt gewaffen, koopende ofverkoopen-
ae, en over-boord lofiende, uytbefondert t'harcn eygen behoef, dat fy, 
tot des Tollenaars bdieven,met eede fullcn moeten verklaren,wie fon
dcroorlof vcrby den Tol vaart, of de Tol• Araptenaars mifdi met •oaïiicrö. 
woorden ofwerken om het Ampu wil , fou men rechten metten fwaar.:. 
de, boyen vcrbeurnis fijns goeds. Wie bier tegens doet , fat men aan-
taften, en den Grave brengen, bevelende, Kafieleyn, Droffard, &c. 
deen Tollenaar bchulpigb te zijn. Gefchreven 14s+den u. van Win
ter-maant. 

?hlip, •d',. hier verklaart hyop den voodi. Brief, wat goeden on
ny Koop-luydcn te Gorinchem brengen, en die van Gorinchem koo-
pcn ten flcte, binnen •s lands aldaar, claar affal mengeen Tol betalen, 
ten waar men die, ofccnige van dien oyer-boord flocg,ofwcervan land 
voerde, ne"erwaard,verby dea Tol, wat die onvry vremde Koopluyden 
weder koopcn van die van Gorinchem, Koom, ofandere gocderen,ge
watfcn binnen dcn lande aldaar, daarfullenfygeen Tol afgeven. 'tBier 
dat de Geldcrfc,en ander on,ry Koop-luyden,mct vaten te Gorinchem 
koopen, daar ~ullenfyTol-vryafzijn, micltsoorlof~~endcaanden 
Tollenaar. Dit fal duyrcn tot we'erf eggcns toe. D mwoonders van 
Gorinch~m fullcn in alle andere faken gebruyken de vryhcyd van den 
Tol, uyt-wijfens haar befchreven Hant-veftcn • die f y van hem oflijn 
Voor-vaders hebben. De verklaringh van dcfen, houd hy aan hem. 
Gegevenden 19. van Louw-maant 'sjaars 1454.nadcnloop'sHoofs 
van Holland, onder aan ftaat : E.n foo is dcfen Brieflatergegeven, ala 
d"andcrc hier voor. 

In dit jaar 1454. (hoewel q,1111,,n,,, meent v!n ouderjaren, e~ van •· 
Gaudenten bewoont) is gefticht of begonnen • t Klooftcr der Minne- ci!~;i: 
broeders (van den derden regel feyd Dn,ijs M#dt.Allra, in lijn Kerke:lij- ,aucca. 
ke Hiftory van Nederland) Dinnen Gorinchem ind'Arkel-firaat, ge• 
noemt tot onfcr L. Vrouwen te Betlccm. · 

Mm Ook 
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274 Befchrijving' àer Stad' Gorinchem., 
~c;on~edé Ook is in dit voorleden.jaar gevallen den grooten twifr om de Vitfe
g~~:;';t dit ry van de Merwe, daar de Kronijk van Holland wel eenfdeel, af ver
d~e~woor haalt, maar hier breeder, den oorfpronk was defe: 

,ge iur. Een eerlijk goet Man,gerraamt Willem de Yijftr, (nochtans geen. Vif-
fenijnde) had in jaarlijks-pacht al de goederen van den Proofi: van 
S.SAlv.rors,t'Utrecht,gelegen tot Leerbroek in d'Heerlijkheyd van Ar
kel , tot armoe gekomen , moft door nood dien erf- pacht verkoopen, 
-'t fclve doende aan den Kafteleyn q;Jjbert f2!!!..k,Jl, en den Schout / 11n 
Knobbolll, maar den DrotfardHemik._Bek..,k.p, wilde van 's Heeren we
gen den nakoop hebben,~~/en Knobbo111 feyden,'t fou niecgefchie
den, 't was geenen vryen koop, en verkoop, maar eenen pacht, 't gingh 
à'Heer van den lande niet aan,den haat en nijd wakkerde cutfen defe,en 
beyder-zijds aangangers. De Burgermeefl:ers en Schepenen, hier voo
ren genoemt, hielden't metten Drolfard. Maar C/1141 àt Yttr,lt1n /11,(z.. 
~dem4k._tr, en andere Raads-mannen , haar vrienden en magen , met 
R!!!_~len KnobboMt, ja 't liep foo hoogh, datter dikwils vechtingcnen 
bloed-ftortingen op volgden. tAdrûun 1111n Wel Burger~efler,voor
vcchter van de fijne; fieonende op den Drolfard, als vcrtoonende de1.1 
Heerfcher der Heerlijkheyd, arbeydendeom andere te flaan,wierd dik-

- wils fel ver geflagen en gequetft, byfonder van den natuurlijken Soon 
van/"" Knobbo#I en fijn vrienden. Hy fich niet konnende wreken, door 
de macht ~crandere, reyft op een tijd, al gewond , door.raad der fijner, 
ten Hove van den Doorluchtigen Prin5e Hertogh Philp,, in 'sGraven
ha!::!lagcnde, als Burgermeellervan Gorinchem, 't gcwclt hem aan
ge van de tegen-ftanders der Heerlijkheyd. Hy metten nek aange
lien, als voor een dronkaart bekent, keert droevigh na GoriQchem. In 
beroerde wateren is goet ,ilfen, · Graaf l11col, , ..Hoor11, Heer van Al
tena,merkende de Heeren van Gorinchem ondermalkanderen twifi:ig, 
tracht we'er na de Vilfery, de Merwe,fchoon foo,al was't dat over me
nige jaren, fijn Voor-ouders, Heeren van Altena, die ge~ ~adden 
den Edelen Heer van Arkel , tot behoef der Stade Gorinc~ en dat 
die van Gorinchem, d'felve Viffcry rufrelijk gcbruykt hadden, over, of 
onuent 125. jaren, ookfelfs ten tijde, doe Hertogh Wi/hmw11 BtJ"'"• 
oudfle Soon van Hertogh vf,l#r"ht ""'" B9em1 , Graafvan Holland, 
de rechte Heeren van Altena verdreven hebbende, de Heerlijky fclfs 
bcfat, alf doe Vonnis van de Vilfery tot voordeel van d'Hcer van Arkel, 
en Gorinchem gewefen zijnde. Nu wilde Hoorn die weder Gorinchem 
ontrekken en lijn onderfaten geven. Die van Gorinchem wildenf e hou
~eo, haar recht en gebmyk ~':)Ven geheugenis van menf,hen>docht haar 
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ende Lande van Arkel. 27;: · 
krachtigh genocgb. De Graaf van Hoorn doet haar dagen voor den 
Raad van Holland in 'sGraven~hage, daar fy in Ilecht fijn overwonnen 
of't gcfchicd is by • vcrfuym,gelijk T'" Petilin fijn kleyn Cronijk van "ConuDG-· 
HoJJand in François feyd, (als niet anders kennende bevroeden , foo atk. 

goeden fake·hebbende, hoe die te verliefen) ofdoor te fiechte verant
woordingh (gelijk de Rechtveerdigheyd geen voorfranders hebbende, 
fomtijds verdrukt word) is my onbckent. Haar Recht verandert in een 
haJfürrige wederf pannigheyd. Sy vjtfen even ficrk, Hoorn verfoekt aan 
den R~cl fek~re• ge!113chtighdens! om die va~ Gorinchem de villèry ;eer~ 
te verbieden, t gefchied. De Gonnchemfe V1tfers bedroeft, van on- · 
rechtelijk (foo fy feyden) berooft te zijn nn haar erf-recht, van aldaar 
te vitfen , hebben de gemachtighdens, met fc~n hun ontmoetende, 
fuiken fchrik aangejaaght,dat fy fender hunnen lafl: te konnen volbren-
gen" tot Workom weken, by den Graafvan Hoorn, verhalende haar 
weder-varen, en daar na ook in den Haagb, aan haar mede Raden. 
tAdriAAn t111n W,l, mi naden Haaghgetijd, klaaghdenict alleen over 
fijn tegcnfrrevers, koopers van d'erf rent, vooren genoemt, maar ook 
valfelijk, over de gemeynte, die haar nochtans gecnfms en onderwond, 
noch van haar tweedracht, noch van de vitfery. Daar wierden hoof Jen 
genoemt, om defe gefeyde oproerders te ftraffèn, D'Edele Jonkkcr 
t_11eob v"n G,ufh11l, befitter der Httrlijky van Arkel, en der Burght en 
c:le Stadt van Gorinchem, Heer;"" 111m L.nnOJ Stadthouder van Hol- · 
land, met Jonkker Gijfbert '"" Br,Jno,d,, Soon van WAlrn,n """ Bre-
deroeàt, die'tjaar 1417. binnen Gorinchem dood bleef.en daarom Go-
rinchem feer hatigh, en de voornaamfie aanrader en voort-drijver, van 
dit werk was, in naam van den Doorluchtigen Prinçe Hertogh Phlips 
t1•n Bo,ngo1njen. 1Jm:leroeàt hoopende fijn Vaders dood _te: wreken, 
vergadert al fijn goet-gunners uyt heel Holland, als uyt He11fden Git/is 
""" Wijk._, Capiteyn van de Buljht,en À"7'nál'"" Wijl, Schout aldaar, 
mette Schutters van Heufden, /11n en C/,us v•11der JU'erwt, natuurlij~ 
keSonen van den vromen Ridder Heer'Dirk._11111der&Jff'erw1, zal: Ge-
riá q,rid[%., Simon.A,m,J{z., Bailliuvan"Schiedam. Gujbeelontbood 
fommige gewapende uyt d'Heerlijkheyd van Putte, L.nnoJ had !_net 
hem q,er11rd ,,.,, tAffende/ft, A11r11d ,,,.,, Sw,tm, (Sone van Heer 'Dirk.. · 
T11111 S~et111, en van Vrouw I01111,u, erf-dochter Heer Atlrtlds "'"" Le;m-
b#rgb, uyten huyfe van Arkel, j. Droffilrd van Gorinchem, Heer van 
Leyenburgh en Loeuderfloot, Bailliu van Rijn-land, Oud-ooms Soons 
Soon van Hetr Jim""" Swetm Drotfard van Gorinchem,kons na 'tjaar 
I 5oc.) met meer andere. Als die van Hemden verby Gorinchem, de 
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2.67 Befchrijving• der-Stad' Gorinchem., 
Heeren,te gemoet trekkende, haar gewapent vertoont hadden-, begon-· 
nen die van Oorinchem te mommeltn, vermoedende (niet fonder forg) 
overvallen te wordé,Stadts klok wongetrokké,de gemeente vergadert 
voort Stadthuys,Schepenen verftckéhun. Den Drolfard Html(B,l,lrr 
komt lloutelijk voort, ontfchuldigt fich by fwarcn eed, hy had met nie
mand verbond aangegaan, tegen de Burgers van Gorinchem , feggen
de, die voorby fijn gevaren fullen tegens u niet aanvangen, f weerende 
voort f waarder eed op eed, willen die gewape.ide van ouyten u cenigen 
overlaft doen, Ik zy die u trouwelijk fal byftaan, tegen yder, hy zy wie 
hywil, dit gefchie~e S.Ni&IA4~-tWond, (mee.~ i~'t jaar 1453.) Maar op 
S.Nicl11As-,ugb, die van Gormchem feker ttJdingh vernemende dat de 
voorfz, Heeren met veel gewapende verfelfchapt met .Adrua "'"" Wtl 
haren Burgermeeller te Gorinchem fouden komen , en al ontrent de 
Stadt waren, f y ten hoogllen verbaafd,fenden noch inder nacht Geefte
lijke mannen hun tegemoet, om den toorn te verfachten, dat fy haar 
geyrn onder hun verootmoedigen willen, en beteren haar f chult na alle 
vermogen, Maar de Geeftelijke richten niet veel uyt. De voorfz. Hee

.re!'! met haar gew,pende, zijn daags na S.Ni,lus,dat is onfer Vrouwen 
' • concep. • Ontfangenis avond den 7. van Winter-maant 1453. g:iande opde 

rioois. Burght, 's morgens ontrent 7. uyren, raad-fiaande van veel Burgers te 
dooden, ende Stadt te berooven. G11Afottl (als Leen-heerderStadt) 
wildet geenfms gehengen, maar fonJ voor uyt in de Stadt , met eenige 
gewapende Henril '"" Snmberg,n hier na 1456, Drotfard, en den 
Drolfard He11-nk..B1l~er, die der Heeren komll gehoon hebbende, niet 
tegenfiaande aUe fijn hooge eeden, terftond in fijn hamas, by haarop 
de Burgt geweken was) gebiedende dat de goede Burgers in vrede fou
den blijven, maar darmen de Rabouwen en voor-vechters vangenf~ 
en gingen van huys tot huys. De treffelijkfte en Rijkfre waren •s nachts 
te voren al gevloden. Sy vingen fommige onnoofele, die fy terfronJ als 
Dieven en Moordenaars, fchandelijk in den Kerker leyden, veel goede . 
Burgers wanende bcfchermt te zijn deur vryheyd der Kerke, (dier tijd 
gewoonlijk) namen toevlucht tot Kerk en Choor. D'Heeren dat ver
nemende (maar in fonderheyd den wraak-gierigen 'Br,Jnu,u)fond den 
Drolfard B,tl(p, SJ•en tA•dfi.. qi,üs "'"" Wijl, en andere , met Br,
rots Banier om die alle te vangen. Den Kanoniken fongen Feeftelijk de 
Vefper in't Choor, d'ander komen met d 'ontwonden Brerofe Banierin 
de Kerk, vingen niet alleen diefe in de Kerk vinden, maar brecken ook 
•c Choor geweldclijk op , vangen in , Choor en Sacrifü veel treflijke 
Mannen-, cccnKcrfchcndery ~ dicQ tijd~ en noch v~cnsde GeeftcliJ; 
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ende Lande van Arkel. t 77 
ke rechten voor de grouwlijkfi:e godloolherd ge-acht) die (y terftond 
wreeddijk in den Kerker werpen, en onmcnfcheJijk pijnigen. 'sAnder-· 
daags den 8.van Winter-maant 145~. DeKerkwasgefchent, deKa
noniken h<?uden op van den GoddeliJken dienft, B""'1olÛ (die felfs een 
Geeftelijke, en Dom- proofi tot Utrecht was) heeft na veel over en 
weder-fpraak, 'tKapittelhalfdaartoegedwongen, den dienft nage
woonte te doen. Den 9. van Winter-maant, was op de Merkt voort 
S~adthuys geftelt een groot, hoogh, houten •Schavot, daar drie Man- • otduys. 
aen op-gebracht wierden , om t'onthoofden, d'een genocmt vHi&hi,l 
Jr[Jt., H111btrt[i.. hedonfchuldigh van mifdaad, wanthyfichgeenfaken· 
onderwond,maar was in fijn Jeugt en• nobel gefel geweef\. De tweede • l.caab. 
St111 Ltlllrifft.,bad noyt tegen yemand gevocbtcn,nocb blijkelijk te kort 
gedaan, Godt-vreefende, dagelijks ter Kerken ~ode, varuijdelijke 
goederen genoegh verfien. De derde eÄnárus e.M111n,ft., in handel 
en wandelonbef prekelijk,at felden brood, ten was, by ananier van fpre-
ken, in't f weet fijns arbcyd"gedopt, dede niemantte kort, lieftalligh 
by yder, en ware brave vreeMame, fachtmoedige Mannen. De Beul 
Roegh 18. flagen (feyd tÁ11rd K1111p) met een fcherpfwcerd op den nek 
yan Alidries, fonder hem te konnen onthoofden,mer fneed hem 'tbooti 
afmet een groot brood-mes, en wirrp doe de lichamen en hoofden van 
•t Orduys op de ftraat, als vuyle krengen, gelijk of 't Vader-moorders 
geweeft hadden., twee dagen daar na wierden noch twee Burgers op 't 
Schavot gebracht, maar wierden door de ~anoniken verbeden, en fuo 
gebannen. De H~eren pertlen eenen grooten fchat uytte Burgers, en 

. uokken foo henen. In dien tijde door de groote benautheyd,veel fwan-
gere Vrouwen baarden voor haren tijd. Den Droifard 1J1k._k._er en Sche-
penen waren noch niet tevreden · met def e geweldige verdrukkinge der 
Stadt,en ilorten van't onnoofel bloed> maar de voorfz. Heeren Schat-
ters wech zijnde, fy fcbattenf e op nieuws rijk en ann, boven haar ver
n1ogen, en al gereed geld, om die penningenop te bren~en, die e,d.,... 
""",.,. Wtl. de Heeren berooft had, toens hyfe verwillighde te Gorin-
chem te komen. De Schepenen toen d'overband hebbende tegen~
Jc!I, en d"Hecr van Otte-land den Schout Knobbo•,dwongen met groer 
ten hoogh-moed veel eerlijke Burgers, alle Sondagh en Hoogla-tijd, 
openbaar111 baar hemd,bloods hoof<is,en barvoets,in •d'omgang langs •Pioedli;. 
't Kak-huf(diemen élocdede) re gaan. F.nin'twe'erinkoanen, fiond 
den Dn,lfard B11,__k.p met fijn Schepenen en RMd voor de Choor-deur> 
lwn verwachtëndt. Dan moften fy foo naakt en verkout (want het cc
DCAfcllerpea W~was) met gebogen knyen en gevouwen handen op
• . - Mm J 41~ 
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178 "BeCchrijving' der Sta_d' Gorinchctn.J . 
de freene vloer hem te voet vallen , en bidden om vergevenis van haar 
mif daden. qlke overdadige hoovaard , en al te groote heerfch ple
gingh van geringe luyden over haar mede-burgers , de Kanoniken met 
bedroefde oogen 1noften aanfien, dat niet konnende keeren. 

Dcfe faken aldus verloopen, tot groote bedervcnis der Stadt Gorin
• P.tmifik. chem, hebbende eyndelijk de gebannen Burgers tot 70.toe • vergeving 

gekregen, als volgt : · 
. 
Philips, &,. hier vertelt men de hecle faak der wederfpannigheyd, 

voren verhaalt,noemcnde alle de Burgers van Gorinchem, die daarom 
gebannen zijn, als Stt.er C/11.J[~ Dirk._i,11,n H,a,,, qijfbm Sprqnft, Athi
""" Htnriltf:... /1111 de R11Jnuk,.tr, tAJru,411 0111.woegh. c.M,us dl K1t1l-
ioettr, tÁ4rtlàIU LJndr"}tr, A11rna Piel, J11iob M -;.M11ntle11Mk.,.w, Gijf-
1,m Gielijfi.. Atlri,un W üJe,,(r.. Adri4t111 die Bro••er, LMlris Amulft.• 
'Dirk._vt111 V11Yvijk._, '"" VIIII n,.,,, Ä11rná die Yter' H""'"1,u" 11111(,:.. 
eA4rnd l•nft.• 'Dirk._ Wo#ler[,;.. N ,,,J,, At.ráfr... 'R.ifo•t Hmrik[r... H ,,,_ 
rilt._Pijl, Gerid Aitlbert[r:.. ?«ob H,Njl dl Zttnrvoere, Peter H.U,., e.Mut 
Geridft:.• f"" de M11ndmu~r, Jt1cob """ .Ak.,n, qieüs ende Willem Kok._
lc,n Son111 , vJ1""' W011tn[:... Gtriá Peter[:... qooffen Yt1flr1111tfr... .d,mul 
Herrijft, GoverdZeger[z.. l11n v1111 K#Jl, Q.._IUde M«hllris, lt1nZ1g1r[:.. 
Dirlr.._B,,,"'1(z.. ..A11r1/(J11 Ottm(i..guüs '"" A""'°"f.'"'W,,,,,,Lul,,rtft.. 
L9k.Jnde Mtter, D1111Hh11t1der Nom; Evert S1rno11fz.. ?•• ,.,. Ke.ffe4 
111• t.Monbn Mlot,ge, WiUm'Dirkfz.. Dirk._Stoi(_i(_,,,,,,l11n 1ii(_Hewrilef:.. 
(ofdit dé Schepen was, is my onbekent) Ho/lek.,• P••els .Mufft.• 
tA'Arnd. A11r11Jfi..la Pettrfz.. G11k,Jn lafz.., /1111 <Soede,(i.. Wo#t,r /1111[:.. 
11111 lt111[t,.. Y.Jfer, Wi8m, J,rnfr... Heer van Niét, Ht~tudt, Satia 

. Yredrikfz.. LmJc.,n v11olmMn, tAdriun Snoek.., Govtrt, /1111 en Dirl. 
ll#Jbtrt Je MttfelllArs Kinderen, Gijfbert Dirkfz...en Guli1111111 Mlllf11w. 
Scheld die quijt van alle faken daar fy om gebannen waren , en fetfe in 
voorgaanden {taat, mits, dat îy op lijfen goed wraak noch verwijt ful
len doen tot gecnen tijden, aan eenige die tot de banningh gef prokeo 
of geholpen hebben. Gegeven den 15.vanZul 1454.naloopvandeo 
Hove. 

. •·~· groot ongenoegen dat ~ertogh Phlips ,.,, B111rgoe11jm op die nn 
Gormchem had, verhaalt hy m defen volgenden Briet: 

Phüip~_, &,. verklaart, dat die van Gorinchem qualijk in fijn &ratie 
gewceft z1Jn~ om 3. punten: 1._9m_dat fy'c Vonnis vand~ Vi1f~ry 
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ende Landcvan ArkeL 179 
niet gehoorfaamt hebben. 2. Dat fy boven fijn verbod gekoopman
fchapt hebben mette Gelder(e. 3• Dat fy fijne bede,gelijk ander Ste• 
.den van Holland niet hebben willen betalen. Waar over die van Go
rinchem, vreefende fijh ongenade, haar gemachtighden gefooden he~ 
ben by fijnen Stadthouder (Ltm•OJ) en Raden, in den Hage, feggende, 
.Sy waren altijd trouw onderdanen gewcefl, doende haaronfchult op 
die drie punten, Als op 't 1.nopende't Vonoisvande Viffery, datdi1 
feker byfondere perfonen waren, mer 't lichaam van de Stadt was on
fcbulcligh , en Je mif daders foud den Droffard-noch füaffen. En dén 
•twifhegen Boom (en fijn Stadt Workom) was ne'ergeleyd, door tuffen 
f preken van goede Mannen, volgens twee Celen van de Vitfery ge-
. maakt, daar fy hun we•erzijcis na rechten fouden. Op 't 2. van't Koop
manfchappen mette Gelderfe, feyden , ~at Dort en m~rander Sted~n 
folks ook gedaan hadden, meenende met foo grootehJk daar aan mif
daan te bel>ben, en wilden altijd den Tol betalen, als't gefchiede. Op't 
3· punt van de beden, feyden fy, dat fy niet gelaten hadden te betalen 
uyt wil, maar uyt annoede , want fy geen inkomende Renten noch ver
vallen hebben, dan halfd'Accijfen. Al J'ander Domeynen die d'ander 
Steden hebben, Vilferyen, Tienden, 't Gemaal, &c. al kornet hier de 
Heer toe. En van 't kleyntjen dat fy hebben, moeten fy onderhouden 
en van nieuws maken Muyren, Poorten, Toornen, V eflen, Hoofden, 
Bruggen, &c. ofde Stadt Gorinchem fou vervallen en vergaan, 't welk 
niet goet waar voor 'f gemeen land , want 3311 Gorinchem Jeyd groote 
madit, leggende op de palen van den lande,aan de Merwe,als een Sleu- • 
tel des land, by 't land van Gelre, en Sticht van Utrecht, en heeft in tijd 
van Oorlogh altoos den eerfien aanfioot, heeft ook·groote fchade ge-. 
leden by 't • aanhouden der Gelderfe, biddende overfulks door defc en • Aucftcrl 
diergelijke rechtveerdige redenen, den Stê-houder en Raad in des Op
per-noofts naam te vreaen te willen zijn, fonderlingh van de.2. eerlte 
punten. Aangaande 't 3. waren willigh te betalen, na vermogen, dat 
men hun den wegb daar toe wilde helpen vinden, mits hun verpachten-
de d' Accyfen, Waagh, Kraan, en 1t Gemaal over Gorinchem, en "t land 
van Arkel, en hun geven S· te Sauriers , uyt de s. vierdel der Stede, den 
tijd van jaren, onder genoemt. Den Stadthouder en Raad,zijn met hun 
overdragen , op 't 1. Dat fy vemoeght mette handelingh tutfcn d 'Heer 
van Hoorn en de Stadt Gorinchem gemaakt, op 't 2. van de Gelderfe, 
Dat fy terfiond àcn Tollenaar van Gorinchem betalen fullen, den vol-
len Tol, die fy hem geduyrende den twifi onthouden hadden, en van't 
Ge!deefe goed, ~0'11 ()D~~r hun h~b~1:_1d~. Op 't 3. punt v~ ~e bedfocn, 
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'18o Befchrijving' der Stad'_ Gorinchem., 
fouden die van Gorinchem 't achtcrfiel betalen, half Bamis~agh • u; 
d'ander helft Vrouw Lichtmis-dag, daar na, xx:. (def e fiellingh x:ic.. kan 
ik niet recht begrijpen)en voon aan betalen haar deel,als andere fi:eden. 
En om dit beter te volbrengen , hebben f y hem in pacht gegeven, voor 

•Mty. 20, jaren, ingaande den 1. van• Bloey-maant, lefi-led.en, •sHeeren ge
deel te van d'Accijfen, en de Waag, die te hoogen en te Ieegen, tot oir• 
boir der Stadr, voor soQ, pond, van 40- grooten 't ftuk (s jaars) te be
talen alle jaar, half Alre-her.Hgen, d'ander helft Mey•daçh , of t' eiken 
een maant daar na. Ook t Gemaal tot Ciorinéhem en in 't Land van 
Arkel, dat d'Heer heel toe-behoort, voor 400.gelijken ponden 'sjaars. 
20. jaargeduyrende, ingaande e5U°IWM Bootfcnap left-leden 145+ te 
betalen elke vierde! jaar I oo. pond, aan ons Rent-meefiers , die uyt 
'tGemaal betalen fullen 'sjaars, 't Kapittel van Gorinchem I oo,Vrank
rijkfe Schilden, ten gewoonlijken tijd.En dienn Gorinchem fullen die 
Molens in raak en aaak houden,,en fetten fy meer Molens die fal d•Hccr 
't eynden de 20. jaren betalen , foo fy aan hout en yzer, leggende op 
d'eyrd, wccrdigh zijn. Ook alfoo de Kraan vergaan is,timmcrcn fy een 
pieuwe Kraan, alfoo d'Hecr, de Stadt, en den eygcner van è erf een .J• 
deel toekomt, foo fat elk lijn J· deel betalen, de Stade fal 's Heeren deel 
Terfchieten, en aan fijn 3. deel van de winfi korten. Sy hebben die van 
Gorinchem ook toegeftaan defe 10. jaar langh 5. Thefauriers te kief en, 
uyt elk deel van de Stadt, een, daar fy 't eeril jaar afontfetten f ullcn z. 
en 't ander jaar 3. vervo1gende,en t'eiken anderin beur fiede kief en, dat 
fal den Droffard doen, met raad van't gerecht. Die S· fullen rekenÏ!1g 
docu voor den Droffard, Gerecht, Rijkdom, Vroedfchap, (alf doe foo 
genoemt, dje fyvóor kloek achten) en <Semeynte van Gorinchem. En 
want by 'Phlip1 voor fijn erven dat toe-fl:aat. Soo heeft hy defen 
Brief gegeven 24- dagen in Bloey-maant 145+ Onderteykeot • 
'Boj[tMrtl. 

Henogh Pbiüp1 geeft noch eenen anderen Briefvan dc:Lèn fin : 

CJ'hlip1, &,. Scyd datter een pleyt gehangen h~ft, voor Stadthouder 
en Raad van Holland, tuffen d•Heer van Hoorn , aan d'cen, en die van 
Gorinch~1n, met den Procureur Admiraal (meen Generaal) aan d•an• 
derzyde, reurcnde twee Vifferyen en eenen Weerd. Alles we"erzijds 
~ehoon zijnde,is't Vonnisgcwefen voor d'Heervan Hoorn, en die van 
~orinchem vcrbodcn,die Vifferyen te beviffen,op groote peynen.Dien 
met te&enfl:aande hebben die van Gorinchem die altijd bevifr, en dat 
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en'" Lande van Arkel. i8'1 
meer, metgewa~er-hantidic van Workom daan1ytgejaaght. Hier 
na is tuffen die van Hoorn en Goriachem een verdragh gemaakt, mel-
dende, dat ten fekerm dagen onfe • Gefanten , die daars eens geweefi ~~r. 
zijn op de Paal-fcheydir,g van de Viffery, opde Zuyd-zyde, daar weder 
komen, fouden depalen fteken, en tonnen leggen in byzijn van 7. per-

. fonen, aan yder zy. Maar die van Gorinchem, boven dit al, als fy dur 
vergadert waren , hebben de klok çecogen, met wapenen ons gemacl~ 
tigden gcvrecft, dat fy haren Jafi met konnende volbrengen, hem lulks 
hàaden gèklaagt. Dies hy 'bevolen had d•Heer van Lannoy fijnen Stad
houder enden Raad van Holland, met heerlijke gewapendehant, daar 
in te verfien. Waarom de.Stadthouder wel met 1000. gewapende mm. 
nen te Gorinchem gekotnen is, eerft eenige breukige vangende , daar 
na vernemende dat den oproerniet alleen quam uyt de geen die•t werk 
·deden, maar opfettelijk uyt de gemeynte in groot getal , en datter wey
nigh onfcbuldig afwaren, want fy vergaderingen en verbanden t•famcn 
gemaal<t hadden, malkander byftand te doen, nopende de Vüfery aan 
de Zuyd-zy van Merwe,niet tegenftaande •t voorfz. Vonnis,en vol_gcns, 
dat verbond, de klok trekkeruie, zijn voor6jn Slot gekomen als.otfy •t 
hadden willen innemen, ofden afi?ang benemen, vreefende eeniger fij
ner dienaren van den lijve. Dies l'y verbeurt hebbende lijfen goed, ee
nige gericht, andere gebannen zijn , in meyninge met het rectie vorder 
te iaan. Maar alfoo ons Gerecht , en die Vtoedfchap van Gorinchem 
(dtt ~arenl'>roffard, Burgermecllcrs,Schepenen,oud en nieu) de fchulc 
bckconende, genade ~geerden, aanbicdencle , eerlijke, en profijtelijke 
beteringh te doen na fijn believen. Soo is 't, dat hy meer geneyght tot 
bennhenig~eyd dan fireng" recht, vergeeft al die van Gorinchem, uyt
g~nomen die geban~n zijn, (nochtans blijkt_hier voor van haar vergc
nnge) al dat fy tot dien dag toetegen hem m1fdaan hadden, herfteHen-· 
de yderi~ goeden naa~~ faam, en Ilaat, als of"t noyt gè~c~et waar, be-. . 
halTen die hy doet • Richten , noch gevangen heeft , die 111 de Tollen •luftlçlcrf· · 
gebreukt hebben•,•()Öfc de .faak!Val>•t vec'hten, opdeo.Burgermeefler 
~driun 110 W1/gefchied.-D'eer)ijke hetc;tnisJàh_ijn, dat 50. -v.andie 
van Gorinchem barvoets, blOóts hoofts,ii linnmkleeduca,·dmSud-
houder en Raad van Holland, op de plaatz (ofMerkt) voor •t Stadthuys 
fuUen fchult bekennen, en vergevingh bidden, profijtelijk,dat fy den 
Rent-meefter C/us J, Yries terftond vernoegen fullen van 400. pond 
groot Vlaams, voorde koften van voorgaancfe, en <lefe ,.reys, en noch 
4000. Klinkerts tot 28.,grooten 't ftuk, die d•atgemeene Rcnc-medler 
faJdoca vertimmeren aan•cslocGorinchem, te betalen 100-daaraf,
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181. Befchrijving' der Stad' Gorinchem., 
S.?a midfomer, xx. en foo voort, laO:en noch op lijf en goed. dat nie
mand den Stadthouder, Raad "ofwie daar toe geholpen heeft, fijn die
naars, 1t gerecht tot Gorinchem, ofyemand anders I mifdoen, in woor
den noch in werken verbiedende alle flapheyd, hier in te toonen. En of 
ycmand met raad, woorden, ofwerken hier tegen d~, alwaar hy inde 
Remiffi begrepen, 't fou hem niet baten. Gegeven den 10. van Win
ter-ma:int 14 J4. ondertekent, De C!e,,. 

Hier op heeft de Stadt van Gorinchem te kennen gegeven , heurf'tl 
)aft, vcrfoekende, gelijk hy hun toeftaat te vcrkoopcn Lijf-renten _tot 
226.·ponJ, tot 46, grooten •c ftuk •s jaars, behoudelijkdatdie in Stadts 
oirboir ga:in, en den Stadthouder en Raden van Holland daar af bewijs. 
doen fullen. Gegeven den .io. van Winter-ma.int 1454, ondenekent, 
DeCln~ 

DcfuLijf:.rcnten heeft d~ Staàt. Gorinchem aifdoe verkocht aan fe
kere perfoncn, die om 't verloop der jaren (feyd mijnen Schrijver) hier 
niet noodighzijn te verhalen, en die al op de langfi:-levende. · 

14Sf, . Schepenen, eAáruun ""• Wd Wo1111rf1... Dirl(, Pnerf1... Gijfbm 
tAttr11d{1.., Gtrid 'Dirk(i.. ·Splml11 van Loenrt•fl- lie11f:... Willt~ 
'.Dirif~. , , : · ; , 
. Na grootcn. Rorm,komt groote fülte, •cvoorlcdea jaarfoo woelende 
en bedroeft voor Gorinchem, dit jaar nu weder Coo fiil, dat ik niet an
ders daar van vind alullcen den naam van fes Schepenen. 

Droffard, Jonkker Hmriftfla»Sl'll1nberg1-...14f'
Ionkkcr 
Hcmikva■ ' · · 
~bcr- Schepcnen,H,-ilS1nllaf:...S•11J11 Yredrik.(r..SOMr ,~H""' 
~~~ro1fard 7<!!tgu{r.. · · · · 

Schouten Dijk-graaf, Hn,rilr.._""" .Affe•broet · · 
Tfor•u """der E7k.! rjbr1111tf:.. huys, fionci bydcKanfe-poon, Sone 

v.aa.TjbrntWIIMr E,,l, die 1391. Scll(penwas, en-ook daar na.Burger
meefi:er. pefen Tfort#td. T.fl,,r•nJf~. was een Metfeler, foo fierk, dat 
hy een ton Wee-as in ceneó Kalk-bak op-naqi , en droegh die op den 
Kerk-toota·tot Gorinchèm, en was mijn voorfchrijver A,rtl Ke•ps 
Moeders Oom.· 

Enghm d6 K n,,p (mijns tAbrah""' Kn,,p Grootvaders , over-groot
yader, SQn~.vain Jonkker 'Bmho•t de.Kmsp, en van Joffr9u Jolu,n"" va 
Rij•, cnSa>os-foon van'den Edelen ..M111hi111 d, K,,,,,,en vanJoffrou 
M,1ria wn Ochti11) getrouwt met E/i;..tt~tth i,4,i H11flmn, won by haar 
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. · ende Lande vin Arkel. · '18f 
ricr Sonen en een Dochter , d~n oudflen 1'111 dl Knnp E•1/mt{l.- mijn 
Grootvaders Grootvader,was hier na 1471. Schepen, daar na ook Bur• 
gcrmceftet, den tweeden-en derden Soon • O/àd" en W•lterd4 K••P• 
hebben in ofonuent dit jaar1456. als Chrifi~n Riddcrs,hct Kruys me-

. de a3ngcnomen, op de Kruys-vaart die den Paus C.üpt11t de 3· 't voor
leden jaar,door gants Kritl:enbeyd had doen prediken tegen c.$.botnet 
den tweede-, Turks Keyfer, Soon van tÁ_,.Allt ~ gebynaamt, Schrik 
des werelds, als hebbende de Krillcnen afgenomen de twee Keyfer-rij
kea, Confiantinopden ,.en Trcbifonde, :ian de Epinfe, of-Swarte Zee, 
tegen dcfen bloed-hond 1 trokken de voorfz. twee Broeders d4 K1r11p. 
wel op-gerull: als Ridders, te peerd, op haren eygen kofi., (dienvolgcns
heeft het haar aan macht en middelen niet ontbroken) ten dienfi van de 
Xeyfér Ymlrilde 3. ond~r 't bcleyd van den boogh-beroetnden loh11.,_ 
ms HIIIIÏIIIÛs,die den Turk,indit jaar 1456. vanBel-grado, of Grieks
weyffenburg,mHongaryen, op de Donau, en Sauw gelegen, met ge
weld floegh , ·daar defe twee kampende Broeders 0/aJMs en W""'1J,, 
JCm,p ook geb~t:vcn zijn. . . . 

. Op eenbyfondèr Ceelken heb ik gevonden : Dé W.eek-inerkt ful
Jen die van Gorincbem vry gcbruyken. Datde nemddingen daar ha~ 
len,en koopen füJJen ~an de Poorte1'so(L~d-luyden daaroo~ent, als 

- vanoudsgewoonteis, Aéhunden tx.va0Somer-niaaot_1456 • . 
• . . 

Ofdit nu den Tol raakt,en 'tfelveis,van'tgeQealhicrop deneygen 
dagh volght, ftaatArt.z· t~ merken, zijnde.een-: orden tuffen den Tol- • Appois: 
lenaar en de St:idt van (,onnchem. . . · tcmcnr. 

Veddaiingh tuffen Hertogh 'Phlipi i,,,r, 1J1111rgi>mjen Gr:iafvan Hol
lands Tollenaar tot Gorinchem J«ob 'Pot op d't:en, en de Stadt Gorin
chem op d'ander zijde, dien,olpens tuffen het Tolrecht en haar Hant
veften , by goet-vinden van d Heer van Lannoy, Stadthouder, en 
den Raad van Holland, de luydtn van de Rekeningh daar ~ver geroe-
pen. . .; ' 

1. Wat goe~eren boven de hooghfl:e Merkt (Keulen en Venlo~ ge
\Vaffon, 'ny WtJn, Staal, Yzer, Kalk, Kolen, Weed, en anders, die by 
Poorters van Gorinchem ter hoogfi:er Merkt gekocht worden, mogen 
die van boven verby den Tol vry voeren, fonder yec ce betalen, en diefy 
koopen en laden op den firoom, of ter neder-merkt , die mogen fy te 
Gorinchem brengen en 0ijten, fonder Tol ,.. ,maar_~villen f~ ll)et 
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-s84 Befchrijving' der Stad' Gorinchem.,· 
d•eerft-gëaoande ne•er:waards nrcn, fy moetmTol geven als onny 
_luyd_en0•• "'--· .._1__ , • :--!1..-- L..L-. d

2. ie Y.an uurllk:a:m mogen cz~ en e.ucu 7: mu zout 
lweo > en apwam voarby den Tal voeren. mits allffll.verlof aaa dca 
Tolleoaarnemeadc. 

' 3. Hout, dat nnboYm komt , mogen die vaa Gorinchem koopen 
•anoavry luyden, en.mbaai tuyncn doen, ofop 't flijk leggen, na ge
woontt,en daar flijteo, fonder koopcr ofverkooper , daar van eeoigcn 
Tol te geven, maar verby vareo<k, moet gc,cn. · 

4. 'T Koom dat die van Goriocbcai op den ftroom koopcri, en 
nc'er-brengeo, moeten fyeerftop haar folders ofvloeren, binnen de 
Stadt leggen, een atmaaJ, dat is, een beelen dagh en nacht, cbn mogen 
fy 't vry uytvoercn en verkoopen, fonder Tol. maarmoetenoorlofne
men aan den Tollenaar. 

s. Wat Koom die van Gorinchan koopeo ,. dat vm't laad geladen 
word, inofbuyteo de vryheyd van Gorinchem, ~ fy vry de Stadt 
•oeren, en aan onvry luyden verkoopen, en fc1f verby voeren foodcs 
ToL -

6. Haringh, Pek, Ter, Aifen, en diergelijke gocden,by die nnGo
rinchem gekocht, en na boven gcbrocbt wordenae,mogeofe in de Stadt 
brengea, en daar v~pen, fonder dat kooper of ,crkoopcr Tol 
geeft, ook vry vcrby voeren, oorlofnemende aan den Tollenaar. 

7. De Week-merkt tot Gorinchem , fuilen die van Gorinchem vry 
hebben en gebruyken , dat's te weten, Dat vremde luyden aldaar halen 
en verkoopen fullen, Poorters ofdieland-luydcn daarontrent, als r.m 
ouds gewoonlijk is. 

8. Al de Laad-luyden binnen "t Schependom van Gorinchem woo
nende, mogen baar beefi:en aldus vry ter Merkt brengen en verkoopen, 
-en is 't llOOfl daar deur drijven , foodcr Tol, midts nemendeoorlofaan 
den Tollenaar. 

Gedaan inde Karnervan Rekeainghin 's Graven-baagh, tot we•er
fcggcn van de Genadige Heer. op den Il.van Bloey-iuaaat 14scS-

In dit jaar 14s~dden Schrijver van de gemeyne Kronijk, Heer 
DirlFra1<,,,fi.. by feifaocb~6cn ongebrand, of fy verfengbd 
hadden geweeft, de Beelden, hoe 'ipb w,, tA'rillulûl en N~. 
't lichaam Cbrifii van den Cruyce eden, en gavent ..Mwen S.J.._ 
gekomen uyt d' Arkdfe Kerk,doe Heer F•lpm ,...,.Led,,die in btant; 
mecnendc Heer1•"'St,rl(., mê daar in te Terbranden 't jaar n.67. of 
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ààr öittrent, welke Beelden alfnu hervcrruwt en fchoon gemaakt 
wierden. 

RM/ef-,n Dïeph,•, BHTchop van Utrecht, •t yoorled~n jaar 14rf. 
den 4. van Lente-maant, geftorvenzijnde, foo wierd <jij/b,echt, d'Heer 
van Bredcroes Broeder, eendrachtigh gckoren de r4. Bitfchop van U
trecht, (defewas den Dom-proofi:, aie 't jaar 14r4. foo den meellertc 
Gorinchem ftcJde) ~aar hy kon de bcvefügingh van den 214. Paus C,-
6xl1111 de 3. niet krijgen. Want Hert~ 'Ph/i.ps had die verworven voor 
D41iJ-,a B,,wgotnjtn,van Terwane fijnen natuurlijken Soon,vol fpijt, 
om dat hy 'Phups aan die van Utert niet had konnen verwerven, door 
·Graaff"" yan N alfo•Y,, fijnen Gefant. Gelijk ook .A.,,,Jva Egr1H11J 
Henogh van Gelre , Vrouw ._Mtri, ,.,, ~r/csls Soon, felf niet had . 
Jconnen dom voor Hertogh s,,,,,,"""'BIJ"'", Kanonik in den Dom 
te Keulen, den twifi: wicrd eyndelijk bcvredight, D,tvid fou Bitfchop 
blijven, den-genoemt, eo in dit jaar 14r6, quamdefelve Dt1via, met 
Heer1• """ W4'"""'1", en veel gewapent volk te Gorinchem, daar hy 
eerlijk, enfecllelijkontfangen wicrt, van ald'ingefetenen derStadt, 
reyfdc voort na Tiel en Renen , van waar hy van fijn Vader Hertogh 
Phlips, GraafK..,/'"" CIMrlo11 fijn Broeder,en veel Edelen en Krijgs.
Tollcop S.vJ(Mi4 M11g""1n1-"4gh den 22. van Hoy-maant 1456. van 
gijP,,e&bt.,,.,,1Jrederoed., felf in't • gebruykgellclt. .•Poaë&. 

Alfnu wierd ook een Keur-bock van den Dijk, •s Lands van Arkel 
gemaakt, •t kort inhoud is dit : 

DitBoek wierd gemaakt tot bèhocv• des gemeyn Lands van Arktl 
'tjaar 14r6. by d•Hecr" hoog en leegen Heem-raad. In die tijd heerfi:e 
d'Ed: Vermogendc Jonk- heer (lll&ol,) .,.,,Gufh11/c.. Heer en Regeer
der •s Lands van Arkel, van ons Genadige Heer van Bourgocnjens we
gen. Doe was DroffardJookker H11JP'ilt1411StfltllM't."', Schout en 
Dijk-graafHmri/c."",, &Ä/fmbrot~- De hooge Heem-raden delfelven 
Lands, Heer p.,,""" Drongel,n, Commandeur tot Schelluynen , <jtrid 
~irlcfr... HIIJgh H9•n,f1.. H#f.o e.:MIIJI. Flms dit Hol, 11111"4 &q, en 
CIMs d., Y,n-. En de leegc Heem-raden J«ob Wi/1,,,(r.. ZtJ,tr Zegnf:.. 
KorftÏIIIIII Htrlnm,fr... ~tlruun hJfttn{t.. Ht11rûr._M"Jl, f«ob Snotlr._, 
B,llrik;_Cluffr... En dit Bock faJ men fchrij ven., 'rgeen 't gemeen land 
hoogh en leege Heem-raders aangaat. 

1. De HeerofDroffardmagaltijd denhoogenHeemraadafen aan
fetten, na fijn goet-dunkken, by raad van d'andere. Wie aangefet word 
Cal men metten Bode doen dagen, om defen eed te doen voor d'Heer en 
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286 Befchrijving' der Stad' Gorinchelll.J 
hoogen Heem-raad, Dat hy rechtfchouwenen wijfen fa!, op den hoo
gen Dijk, tot Dijk-graafs vermanen, van Leeuwen-boet af, tot Schel
luynre floot toe,of binnens-lands daar ment vermaanf,den armen recht 
doen als den rijken,den leegen Mergen als den hoogen,tot 'slands oir
boir, en 's gemeen lands fchade te fchatten, na vermogen. 

2. De Schout van Gorinchem magh t'aller-tijd den leegen Heem• 
raad afen aan {etten na lijn goet-dunkken , by Raad des hoogen Heem
raads, die fat men ook dagen om defen eed te doen, Recht te fchouwen 
en wijfen, op wegen,vlieten, en weteringen, en voorfz. als den hoogeQ 
Heem-raad, hier voor. . 

3. Uyt den hoogcn Heemraad,fal d•Heer,by rade der hooge Heem
raden eenen Waars-man fetten, en die altijd af en aan fetten, en die af
gaande fat we'er hebben fuiken geld als hy van 's ~emeen lands wegen 
uytgeleyd heeft, volgens goede Rekening en bewijs, en fat eeden •s ge
meen lands oirboir, na vermogen , en by Hecm-raders Raad te doen> 
trekken en reyfen van •s Lands wegen daar 't nood is 'r gemeen Land 
goede Rekeningh en bewijs vm ontfang• en uytgeefte doen,en hy mag 
lich dies Ampts niet weygeren. . 

4. De hooge Heemraden fullen alle jaar Molen-meeflers fettcn,die 
de Meulens van alle nood-faken beforgcn , wat aan de Molens behoeft,. 
fullen fy dadelijk krijgen, konncn fy •t niet bekomen ,qen Waars-man 
te kennen geven. Hare Eed is : De Molens te beforgen . tot gemcyn 
Lands oirboir, Da vermogen, en rechte bewijs en Rekeningh te 
doen. 

5. De Molenaars die men huyrt om de Molen te malen, fullen au 
Schouts handen beloovcn, altijd, by dagb en n:icht te m:ilen, als eenige• 
Molen wind weyd, op de Molen of ontrent altijd blijven, ofeen aoder 
fetten die malen kan, dien tijd dattet hem by Waars-man, Molen-mee
ficr, hooge ofleege Heem-raders bevolen , en we'er verboden word, . 
ten ware yet a_an de Molen gebroke~ waar. Sy fullen in geen heulen of 
water-deuren vitfen, luwen ofanders, als 1neo maalt, op eenige voor
\"Crhaalde fouten bevonden werdende by eenige der Heeré voornoemr, 
ofgcfü·ore;1 Bode van Gorinchem , of Schouten of Gcfworens van de 
\·ier Dorpcn,Arkel, Schelluynen, Hoornaar, en Bloklanèl, verbeurenfe 
eencn gulden, half à•Heer,half 't gemeen land,eo haarcouwen die men 
in 't water vind magh men hun afnemen ofaan fiukken fnijden, voorts 
tot llrafvan d'Hcer,en hooghHeem-raad. 

6, Den eedl:en Dingfdagh in Bloey-maant, alle jaar ofop ecncn'an
~cren dagh dier w~~e, fulle~ !)ijk-graafen h.ooge ~m-raden Din der 
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Duytfcr Heeren huys , tot Schelluynen vergaderen , en de keuren leg
gen hoe men den Dijk van Leeuwen-hoef tot.Schelluynre-fioot toe, 
jaarlijks maken fal, en flen wat gebrek het toekomende jaar vallen 
mocht, en nieanand fal tegen de keuren feggcn, of verbeurt t'elken 17. 
pond,als aan d'Heer 10.aan Heemraden 7.pond,cn d'Heerfal d'Heem" 
ràdenin alles helpen. 

7. Op DinghfdaghnaS./"111-dAghmidfomer, fullea Dijk-graaf en 
booge Heem-raden, d'eerfte fd1~uw van aerde, doen, Sondaags te ver 
renlál men't te Gorinchem inde Kerk feggen, Dijk..graaf falfe doen. 
dagen, op een boete van • • • dooreen gefworen Bode ofKlerk 
van den Dijk, wie ~ao-huys is, verlof gebeden heeft, offiek is, verbeurt 
niet. . 

1. Httm-radcn gedaaght iijnde, in fchouwenof anders, De Dijk
graaf fal yder fijn liooft-geld geTen, en elk ter maaltijd een menge
fen Wijn, onder de fchouw fullen hooge Hecmráden •s avonds.den koil: 
hebben. 

9• Den Dijle-graafde fcbouw op-he~nd~,fal hyeen van de Heem
raders vragen ofde tijd daar is om te fchouwcn, die vraaght , of 't wel 
aangefeyd is. 

10. Dijk-graafvraaght voort, valt den voormiddagh te kon, magh 
ik my verhalen aan dm achter-middagh, en die ook aan den apderen of 
d?rden dagh, voort ofhy door yver, praten, of anderfins over den. :1)ijk 
gtngh, ofhy we'er te rugh gaan magh , eb doen, als op andere D1Jken, 
hem word op alles ge-antwoon, ja. • . 

11. De Dijk-graaf fa! de fchouw heffen van ',Heeren wegen,verbie
dende yemand aan de fchouw te f preken, dan met gevoegb , ofop ban 
en boeten, Dat elk fijnen Dijk fà1 wijfen , en niemand den Heem-raad 
remp~~ · · 

12. Dijk-graaffalopelkflukDijksvragen, wiewijs •c·defenDijk 
met recht, elk fal fijnen Dijk wijfen, ofdie hem aangenomen heeft, of 
bevolen is. · 
. 13. Wijtl niemand den Dijk,de Dijk-graaf Oaat in breuken die hetn 
toe-:-behoQrt, en daar fullen Heem-radeo de Boeten af wijf en, van t~ 
Bod-dregers, dies fal de Dijk-graaf foo Iuyd fpreken, dattet al d'om" 
ftaanders hooren. . . 

14. ~aam yer,iand, als hun breuken ge\\·efen is, feggende, Ik 
heb1ien.P1jk gewefen ,. die verbeurt Ir7• pond, maar is vry van de boe" 
teo. . . · · 

1 S. Dijk Heem-raders yet gelaakt hebbende, en yeniand in haar te: 
. •. . ·- . . . -· • . . scn-
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genwoordighcyd , feggende, ,t waar goet genoegh, of diefgdijks ver~·' beun17.pond. • 

16'• .Wie Dijk-graaf, Heem-raad,oflcJerk, in de fchouw dreyst, of 
quade woorden geeft, verbcun 17. pond, yder reys, en voorder ttraffi: 
foo Heem-raaJs goct vinden. 

J7• Ofyemand vocht" op, ofontrent den Dijk, tutfen Lee,iwen
boef en ScheUuynre-fioot, duyrende de fchouw, dat fullen Dijk-graaf 
en hooge Heem-raden rechten, want yder heeft geley op den Dijk, foo 
1"'1gh de fcbouw duyrt. ,· 

18. Vocht yemand in"t maken van den Dijk,tegen den maker ofq
gener, óp den Dijk ofin de doods-l~en , daar fy d'eyrde halen, dat fuJ. 
Ien Dijk-graafen hooge Heem-raden berechten. 

19. Wie lijnen Dijk gelaakt wordt, vcrbeun twee oude Bod-dra-

ge~~ Word by gelaakt ter anderde fcbou, én yemand dien Dijk wijft, 
die fal belooven den Dijk goct te maken mettet land, wijfien niemand, 
den Dijk-graaffa) hem niet recht befteden. 

21. Den Dijk-graaffal over-luyd drie-anaal vragen , ofyemand den 
Dijk wil.aan-nemen te maken, eyft yemand van de Roede of van deo 
hoop, foo fal den Dijk-graafnoch drie-maal vragen, wilt yemand Qlin
der doen, co den minft-doende fal den Dijk belooven te maken met
tet land. 

22.Wil niemand aanneméden Dijk te maken,denDijkgraaffa! hem 
aannemen voor eenen fekeren ~ningh, en in allen val fal den Dijk
eygcner los hebben, biMen s. ofI o. dagen, offulken tijd als Heem-ra
ders fetten, daarom faJ men "tin de Kerk of Stadthuys doen ft'ggen , 
dattetde luydm weten mogen ,dan nemen fy die voor twee Hecm-ra
ders ovcr. 

23. Had yemand opdelcfleeyrd-fchouw lijnen Dijk volgens de 
keur niet gemaakt,die fal nietweder gefchout worden,maar Dijk-graaf 
en Heem-raden fullen in een herbergh gaan, makende de koftm foo 
groot en kleyn als't hun gelieft tot dat den Dijk-eygener hun komt lof
fen, om te fien, ofhy na liehooren gemaakt is,waarhy niet volmaakt,fy 
gaan terherberge, en maken meer kofteo, en dat yder reys , tot dat den 
Dijk daar men opinrijd, gemaaktis, dat hen den Dijk-graaf looft. . 

·24. Eeni2en Dijk is in de lefte fchouw gelaakt , men rijdter op,in. 
niemand wijît hem aan, foo dat by terftond niet gemaakt word. Den 
Dijk-graafdoet hem maken om eenen fekeren penningh, ten wur•t 
7e1nand miQ doe11 wilde, ~hrkoft>. ook al de vqceyringen_, f.lial de 
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· · ende Lan'devan Arkel. 18'9 
Heer op dabbelt geld uydeggeo, en aan't land totten Dijk behoorende, 
wc'er verhalen. 

· 25. Mis-maakt yem:md fijnen Dijk, in d~eerfie of tweede fchouw, 
niemand wijf de anders, en hy lriaar noch mis-maakt in de lefie fchouw, . 
die verbeurt ter eerfier fchouw een keur van wijfen, en een van laken, 
en ter ander fchouw van keuren, fal men 't beft eden, de Heer fal 't uyt
l~en op twee-voudigh geld, en nemen van diens Dijks land, Dijk-
graaf IO· pond, en eiken Heem-raad een pond. . 

26.. Vanghtdan noch niemand dien Dijk aen, den Dijk-graef eyll 
Vonnis wurhy fijn.uyt-geleyd geldhalenfal, men wijft van 't land tot-
ten Dijk behoorende. . , 

27. Hooge Heem-raden nemen hun beraad, verfoeken t'eenen fe
keren dagh,.by fütingb van den leegen Heem-raad, ook mê, van de ge
ne die daa1.: Dijk pntrent hebQèn, Qf ovef mem.ge jai:en he_bben gehad, 
met al die den Dijk kennen, ofgemaakt hebben , 't zy van aard, tuyn of _ 
Ruwaard 3o. of40. jaren herwaards, die by eede haar kennis daar af 
fullen verklaren, en foo langhfal men foekcn en poefemen, tot dat men 
't land gevonden heeft,al den onkofr die men daerom doet fal den Dijk
grae( uydffgen op dubbelt geit. Als 't land gevonden is, fal den t~
behoorder t geld aan den Dijk--graafop.leggen,ofmen fal hem van dat 
land foo veel toe fchatten als fijn geld beloopt, daer fullen hemde hc;,o
ge Heein-raders Brieven af geven, die gaen fullen voor Schepenen 
Brieven. 

2 S. Begeert yemand Vonnis acn Dijk-graef of hooge Heemraden, 
xijnfy 't niet wijs, fy mogen hun beraad nemen, tot d'ànderde ofderde 
fchouw toe, dan fullen fy 't uytwijfen eer men vorder fchouwt, ofden 
Dijk-graaf moft hun meer beraed geven, dan fuilen fy eenen rechtelij.,. 
ken dagh nemen, en komen by den Dijk-graefdaer toe gcdaegt zij-nde, 
met hem tot Gorinchem in Schepenen bank fitten. 

29. Wat hooge Heemraders wijfen, falrecht zijn, en dat fal d'Heer 
Rijven en fterken, wie daer tegen feyd ofdoet , des met twee perfonen 
overtuyght, verbeurt 17. pond, d~ Heer tien., eiken Hecm~i;aed een. 

3 o. Dinghfdaeghs na S./tlcob1-dttgh, fal men de 2. fèhouw van eyrd 
doen, ten zy Dijk-graef,en 't meefte deel der Heemraders, ~ie verl_eng..; 
den, el) fcbouwende, den ongeloofden Dijk met recht befteden te ma-
ken, als voorfz. . · 

31, Diogfdaeghs na Ba~is fal me~ de Jelle in-rijden,dç fchouw van 
. cyrdedoen, ep op.defen dagh mê doen d'eerfie fchouw van tuyn~n,Ru- · 
. waren, palen, gordiugh, en lantveften. , 
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, 2. Veertien dagen na de fchouw van Ruwaren, fal men de 2.. doca 

en 1s die Baftaart~fchouw. 
33. Dingfdaegs naS.Mtrtm, fal men die lefte, en inrijdende fchoo 

van Tuynen, Ruwaren,&c. doen, en de hand reyken, wie fijn hand dan 
, oiet en reykt, die verbeurt een Keur. · 

34· Altijd door 't heel jaer, by grooten ftorm of hoogh water aan 
den Dijk, fat de Dijk-graeffonclcr vertrek, d'hoogh Heem-raden doen 
dagen, en t•famen op den Dijk trekken,fy fullcn af't noodige fchouwen 
en dadelijk doen maken , op fulke boeten als f y daer op fetteo, en wie . 
manningh op fijnen Dijk befchikt, die Ryfen , Horden , ofRuwaardeo 
tlroegen , die mogen man voor man daer mede befiaen , wat Dijk die 
6jn 2. deel eyrde niet heeft, daerfal men manningh op fcheyden. 

3S• Had yemand Heem-raeds-brieven, dat fijn Land dijk-vry waar . . . . ,• 

36. Niemand fal Dijk hebben fonder Land, en niemand voortaan 
land verkoopen,dijk-vry,koom • eerft voor Dijk~raafen hooge Heem
raden, en neem den dijk van't land,dat hy vry verkoopt, noemende hoe 
veel dijk, en leggc dien dijk dan op ander Land, dat hooge Heem-ra
ders goet genog kennen den dijk jaarlijb ml te maken I waar •t niet 
goetgenog, den dijk fal aen •cverkochte land blijve.. . 

Alfoo hier dit Dijk-keur-boek eyndigt fonder befiuytof tckeningh, 
hoewel ik 't felve in twee verfcheyden gefcbreven Boeken alleens luy
dende gevonden heb, en •t boven-ftaende 35. Artikel ook niet ten vol
len is, foo twijfel ik, ofden Brief, ofBoek daar •t uyt gefchrcven, ten 
deele vergaen moet zijn gewecft. 

a+s1. Schepenen, 1"" Hellrik[i.. Cltttts Je Yeer, I"" dt Ro7 , AJriHn S11Mlc., 
eA,m,d Gijjbert[t.., H"'1ert 111111 t.M•llfm, Dirk.,_Peterft... 

Hier volght nu een uytleggingho(naerder verklaringh van Hertogh 
Phlips ,.,. BoMrgoenjm, aengacnde den Stapel, over denandelingh ,an 
dien, van den jare 1446. en 1453. 

Philips, Hertogh van Bourgoen, &c. met al fijn titelen, feyd , Dat 
overfekeren tijd twift is ontftaan,tuffen 6jn fredcn van Haerlem,Dd&; 
Lcyden , Amfterdam , Goudc , Alkmaar, Gorinchem, Rotterdam• 
Schiedam , en andere Steden en Dorpen van Holland en V riefiand ter 
eenre, en lijn Stade van Dordrecht aen d'ander zyde, nopende den Sta
pel, waer van op den u.vaq Gras-maent 11-53, is gemaektfekere over-
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komfte, duyrende tweejaer, na den due van dien, of 14. dagen na fijn 
overkomfre in Holland, waar van hy den heclen inhouden field alhier 
overgeflagen, als fraandeop't voorfz. jaar 1453. En vermits dit traébat 
mctte twee jaren uytgingh, hebben de voorfz. Steden den twill: tegen 
die van Dort we'er voort-geftelt. Hy wefende binnen Dort op den 10. 

van Zulle 1456. bclafte wederzijds te komen op fekuen dage,voor den 
Stadthouder en Raden van Holland, met al haar bewijs, om te vereeni
gen, waart doenlijk, foo niet alles te fieJJen in çefchrifte, en dat midd'
lcrwijl we•er-zijds geen hand-dadigheyd gefchiede, Stadehouden en ra
den te betekenen haar den 17. van Zulle, al waar gekomen, gebruykten 
veel redenen en middelen, om te betoonen dat fyniet fchuldigh waren 
te vedhpelen, over-gevende uytfchrift van haar vryheden. Die van 
Don antwoorden ongehouden te zijn , niet van weerden te Houden, 
't verdragh te Dort gehouden , want fy 't niet toe-gefraan hadden , en 
hadden îy gemachtigdens geen lafr van heur 1neeflers, om voort te ne1-
len ecnige redenen dien-aangaande, maar alleen om te hooren, en dat 
haar mcefrers over te brengen, hooghlijk • f prekende,f oo fy yet feyden • Proteftc
roerende den Stapel, dat fou wefen als van perfonen die geen lafi: van rende. 
hQn meefters hadden. Dies Stadthouder en Raden, om beters wil , de 
dagh verlenghdc, tot den 14, van Lente-maant. Als wanneer de ge
machtighde van devoorfa. Steden,weder feyden, als voorgaande, en by 
die van Don van gelijken blijvende by haar ,oorfz. hoogh "' woord, • Pro,cft. 
Stadthouderen Raden, konnende niet vorder belallen we•erzijds, haar 
dingh-talen in gefchrift te fiellen, fy foudenf e netfens hare 1Deningh aan 
den Hertog ovcr.fenden, 't word gedaan,overfien in den grootcn Raad, 
men dagh-vaardfe tegen den 8, van Slagh,-maant 1456. met verbod van 
allefeyten. Toens komende te Bruylfel, verfochten de fl:eden emflelijk 
dat die van Don alle feyten verboden fouden werden, en hun den wegh 
van rechten geopent, die van Dort ook dwingen hun dadelijk we'er te 
geven, en te voldoen , allefchaden met kraclit en g~weld hun gedaan, 
onder 'tdekfel van Stapel•recht, boven 't verdrag van Dort. Dewelke • 
antwoorden, geen taft te hebben, heur • Vryheden in twijtfel te fetten, •Pri,ilegii 

maar waren flechs gekomen om te hooren en overte dragen,Antwoor-
dendc op de feyten, die gedaan te zijn na inhoud haarder vryheden , by 
des Hertoghs vo?r-vad~rs vergunt.. Geen vriodelijke vere~nig!?gh 
konnende vmden,ts opemngh van eemge voorflagen aan de we erz11dfe 
volmachtighde, gedaan, en gclevert, om haar meefrers te behandigen, 
endaaropt'antwoorden den 16. van Winter-maant, en uyt Prin~en 
bevd is Meefter Willn, H•t11•i11 fijnen •Geheym-fchrij~r te Don ge- •secretaris 
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reyll, en heeft aldaar beyder-zijds belafl: hen te dragen, roerende 't fl:~ 
pel-recht, volgens 't lefte verJragh, tot Paaffen naafr-komende,en ver
boden alle feyten al, fonder nadeel van yders recht. De twifiers komen 
binnen Brugge voor den voorfz. grooten Raad, op den genoemden J6 • . 
van Winter-maant, en 's anderdaags dragen de Steden voor,dat die van 
Dort, volhardende in haar quade teyten, n~t achtende 's Prinçen ver
boden, vervolght hebben gewapender-hand,eenige fchepen met koop
manfchap geladen, toe-behoorende ter Goude,quetfende eenige,bren
gende andere in vrecfe der dood,en waren de fchepcn genomen,hadden 
die vaoder Gou hun niet te fierk geweefl, begeerehde hier van haallige 
beteringh, want de gequetfte waren van groo,e vrienden,of daar mocht 
grootcn twilt uyt rijfen, en roerende de faak felf, fy verfoeken dat hun 
den wegh van recht geopent worde. Die van Dort antwoorden, fy wa
ren volgens den lafr wel gekomen , maar hadden geen macht van bun 
Meefters, om in <lee(' faak yet te doen, wifl:en van 't aangcfeyde van die 
vander Gou niet, en dat niet anders bevonden fou worden gedaan te 
zijn, dan na inhoud harer vryhcdé,Hertog en Raad willende defentwifl 
weiren en in vrientfchap verlijken. SteUen d'Heer van Lannoy Stadt
houder van Holland, Zeeland, en Vriefland , ·Peeter Heer vanderGoes> 
Ridder,fy Kamerlingh MeeftereA'111oni1 H1111nero11 Proofr van Bergen> 

,.. P.e<]udlé Meefier van de • Verfoek-fchriften aan 's Prinçen huyfe, en 'Peter 1Jt.- · 
dtlij,, fijn Hoof-meefier, om die te vereenigen , f oo niet, aJles over te 
brengen aan hem, en den Grooten Raad,die veel dagh-vaarden daarop 
hebben gehouden vele vergeeffedagh-vaardingen,en hebben eyndelijk 

• 11.aporc haar wedervaren• vertoonr. Soo is 't gchoort en gefien, alles totddèr 
gedaa11. faak dienende, goeden raad opalles gehad, ,erlijkende hen op haar-lie- · 

der krachten, hebben gefeyd, Dat de lefte handelingh van den Stapel 
•Petitoir. fonder achterdeel van yders recht, in • eygen ofgebruyk, fal van punt
f{/0 ll'cf- tot punt gevolght worden van nu af, twee jarep, foo midd'lerwijl geen 
~-~~e~1ie • eynd-vonnis gaat. Mits dattet hout, alreed op 't water zijnde om te 

1 nmvc. Rotterdam te brengen, alfnu fal verftapeleo, · te Dort, indien•t binnen • 
14. dagen te Rotterdam gekomen is, verbieden een yegelijk, op ,er- · 
beurre van lijfen goed, ter faak van 't bef pringe van de fchepen vander 
Goude, als anders , eenige feytcn aan te vangen , mer dat de vrienden 
en magen van de gequetften vervolgh mogen doen met recht, dunkket 
hen goet, voor Stadthouder en Raden van Holland, die tot Rechters 
daar toe geftelt worden. En a.mgaande de fake felfs, de voorfz. Steden 
als ook den Briel, en 't Land van Vool'n , fullen gehoort werden voor 
hem en den Grooten Raad, in aUes dat fy tegen Don willen frggen, en 

- . . - - . die 
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· · ende Lande van Arkel. 193 
die van Dort fullen daar op antwoorden ten principale,fondet lang vcr
trek,cn•wederzyders fullen komen op alle dag-vaerden die hun hierom • P1nycn. 
beteykcnt fullen ~•ordé,om de pleyt in fiaat van wij fen gefielt,eyndelik 
uyrgefproken te worden,bevelendc dit yder te verwittigen.Gegeven te · 
Brugge, den 28. van Louw-maant 1457. Getekent by den Hertog den 
Bi{fchop en Grave van T oele, d. Hecren van Croy, van Blament Maar-
fchalk van Bourgoenjen, L.111101, HowMáijn, ..Mont"l,itJ, B11#dijn Di-
gines Gouverneur van Ryffel, J11111on1111r,J, Doétor in de weerlijke rcd1-
ten, andere, alderleegft. q. Ht111tij", OnderO:ond gedrukt. Dit rufl: , 
onder die van Go1inchem, en in een ander plek van Holland,daar mede 
ruften al de ftukken van de Noord-Hollandfe pleyt,tegen die van Dort, 
ten tijde van Hertogh Phlip1. . 

Hier op volgt een uytleggingh fonder dagh ofjaar, foo op def e han:. 
delingh, alfou 14$7• alsookvandefejaren J_4H· en 1446.hoediete · 
verll:aan zijn. Het• by-vonnis vaoden jare 53. foo bevefüghtin den • Apeoin
. B . . d d A ik J d tk· h· cement of,are 57· egnJpton eran ere 10. rt een, van ewe e et2.5,6.7: proviGc. 
en het S. klaar zijn. En om in•t kort verklaringh te hebben van 't 1. 3. 
en 4-Artikel, zijn daar twee• voor~eJlingen aan te fien, 'teerfte dat • P~up

Hertogh Phlips aanfchouw heeft gehad op fijn felfs profijt, om fijn Tol- poüucn. 
len te verbeteren. Het twee,de ook op 't gemeyn welvaren van fijn land 
van Holland, gelijk een Heer van'c Land behoort te doen. . 

l• . 

· Het eerfte Artikel begrijpt twee Leden. 

: 1. 'T ecrfte Lid vàn"t eerfie Artikel. · 

Alle Noord-Hollanders, die Aangaande dit Lid, heeft· Her-
van boven neder de Merwe of Lek togPhlips inlicht gehad op d'ccrfte 
uytvaren willen, met eenige Sta- voorftelling, (lijn felfs profijt) an
pcl-goederen , fullen gehouden ders fou hy genog verkort wefen 
wcfen te Dordrecht te verftape- in fijné Tol tot Gorinchem.Wint 
Jen. indien deNoord-Hollanders van . 

den Rijn af, de Maas deur, en de 
Waal, en voort de Merwe uyt, ofvan boven Kuylenborg, van den Rijn 
af, de Lek uyt, eeni~ ftapel-goeden brengen fouden, alfoo fy vry zijn 

. van den Tolte Gormchem, fou den felven Tdl van geenderweerde 
wefen, want de vremde Koopluydén, dan in fulke menight~ van boven 
niet komen fouden als fygewoon zijn. Ten anderen heeft hy gelet op 
. - - . . - - 0 o 3 de 
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~4 Befchrijving' der Stad' GorinchenL 
de~ • voorftelling, •t gemeen laads welvaren,wantanders fou Holland 
beur gewoone neiring niet hebben van de vttmden Koopman , end 'in
gefetenen van Noord-Holland , de neiringb buyten Holland maken. 
vermits fy den vremden brengen fouden al •t geen hy van noode hadde, 
en we•cr van daar brengen al dat de Hollanders bebóefden. 

2. Het tweede Lid van't ecrfte Artikel. 

Alle Noord-Hollanders die de Hier heeft Hertogh we•ergc-
Merwe af,en de Lek opvaren,met let op d • ecrfie voorftelling,anders 
Stapel-goederen, moeten te Dort fou hy verkort wefen in fijnen Tol 
vedlapelen. te Schoonhoven , vermidts de 

Noord-Hollanders vry zijn van 
den fel ven Tol. Oo~ op de tweede voortlellingh, want anders fouden 
de vremde Koop-luyden die opwaard wooncn, daar de Lek haren oor
fprongh heeft uyten Rijn, 't welk is boven Kuylenburgh,in•c Land van 
Gelre en Sticht van Utrecht, niet komen met haar Koopmanfchappen 
~ Holland', waar mê ·s Lands Neiringhondergraven fou zijn. 

Het derde Artikel begrijpt ook3t~ec Leden. 

1.· Hetccdl:e Lid van•t derde Artikel. 

· Alle Noord-Hollanders die van Op d'eerfte voorftcllingh let 
boven de Lek afvaren met ecnige Hertogh Phlip, • want anders fou 
Stapel-goeden , moeten te Dort hy in lijnen Tol te Schoonho,ea 
vertlapelen. verkort zijn. . 

Op de tweede ook,want anders 
(oude vrcmde Man uyt Holland blijven. _ . 

2: Het tweede Lid van•c derde ArtikeL 

Alle Noord-Hollanders die van Hier heeft Henog Philip, aan~ 
boven de Lek verby Kuylenburgh merk genomen, als boven. 
ofncerderde Lek uytkomen , met 
ccnige ftapel-goedCP,moeten ver
ftapclcn. 

Het 
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' Het vierde Artikel heeft ook twee Leden. 

1. 'T eerfte Lid van't vierde Artikel. 

Alle Noord-Hollanders, die Dit Lid Get op beyde voorllel
d"Yfel, die verby der Gou loopt lingen, want d'Yfel begint, en 
neder-varen met eenige Stapel eynd in Holland, bcgintt'Yfel
goeden,fullen te Dort niet hoeven fieyn, en plagh voomjds heuren 
te verftapelen, oorfprongli te hebben uyte Lek, 

mer is naderhand by de Graafvan 
Holland ontrent YfeHl:eyn toegedijkt,en neemt haren loop Zuyd-weft, 
eyndigendè in de Merwe. · 

uyt-genomen Kant-hout, Krom- Defe·drieder-hande flagh van 
hout, en Eykenplankken, d'Yfcl h9utmagh men overfulkscle Lek 
uyt-voerende, diefalmén verfb- wcluyt-voercn, fondcr te vcrfta-
pelen. pelen. · 

2. Het tweede Lid van"t vierde Artikel. 

Alle Noord-Hollanders die van Dit fiet ook op beyde voorftel-
beneden d'Yfel opvaren, met al- lingen, w:mtvermits Holland ge
derhande Stapel-goe_d, fullen niet noegh als Eyland is, omcingelt 
verfiapelen. mette Zee,mette Zee gemeen leyt 

en by de Zee onderhouden ·word, 
foo moeten d'ingefetenen haar aas fonderling ter Zee foeken, overfulks 
is de Graafin geen Tollen verkort,en 'tLand van »olland is daar groo
. telijk m~ gevor~ert. 

Wil yemand feggen , de Grufvan Holland is iinmers hier by ver
kort, want d'Yfelloopt d90rd1~Gou , daarde Graaflijnen Tol heeft, 
vander Gou tot Haatlem,en foo naSparenda~,daar ook 's Graven Tol 
leyd. . 

Segge, deez' opwerpingh dient niet tegen de Noord.Hollanders, 
want Hertogh Philips dit ordinerende , heeft gcfaen op twee redenen, 
om 6jn Domeyoen, en om de gewoonlijke Neiringh en welvaren in 
Holland t'ooderhouden. Geen van defe twee punten fouden in wefcn 
blijven, mochten de Noord-Hollandernan l:ienciten d'Yfcl niet op
varen fonder vcrftapelen, door der 6ou na Haarlem en SparendaDJ, . fy 
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~?6 Befchrijving' der Stad' Gorinchem., · 
fy fouden ander wegen foeken, van beneden om 't Land v~n Holland 

· deur de Zuyder-zee, tot haar maaHleden in Noord-Holland te komen, 
als t'Amllcrdam, Monikendam, Mcdenblik, Enkhuyzen, &c. fonder 
den Grave eenigen Tol fchuldighte z.ijn, gelijk dagelijks die ,u1 Ham
burgh, en andere, van Oofien komende, buyten om Holland, in·t land 
van Zeelanq, fulks dat Graafalleen gcenen Tol ontfangen foude, mer 
die van Noord-Holland fouden binnen 'sland ook de Neiring niet heb-
ben van de Koopmanfchappen dic'r anders gevoert fouden werden. Soo 
heeft hy liever fijn onderfaten in't een willen vorderen , om bey Tol c_n 
-Neiringh niet te ,erliefen. Om die reden feyd ook 't vijfde Arrikel,dat 
die v:an Noord-Holland door der Gou Oolhvaard over de Zuyder-zee 
mogen voeren foo veel Zout als 't hun belieft, fonder te Dort te verfta
pelen,want waar hun dat niet toegelaten, fy fouden 't Zout uyt Zeeland 
buyten om Holland, Oollwaart voeren. · -

Behalven die verklaringh van opwaan en ne'el'\vaard te varen , fal 
men noch uytc voorfz. twee handelingen van 1453. en 1446. nemen 
twee punten. · - · -

Eerfl:, dat die van Dort uyt krachte van dien hun fel ven niet en mo
gen richten. Maar deed yemand da.ir t_egen,dat fy 't dan met (ekere gc
tuygenis van twee Wet-achtige mannen, den Raad van Holland te ken
nen geven full~n, die daa~ van zijn wettige Richte~s. 

•simutccn Ten ai:ideren, foo den Raad van Holland daar m ~ flapt, dan mogen 
• Arrctl die van Dort alleenlijk funple • aanhouding doen, op d'ingèfetenen van 

· der plekke, daar de breukige woond, fonder vorder feyten, tot dat de 
, 60, çoude Ryders betaalt zija, ofhy ballingh 's lands van Holland ge
leyd 1s. 

. By defe verklaringh blijkt ook volkomelijk 't veriland vàn de cerfte 
handelingh 's jaar_s 1446. · 

Schout, S4nder Vrederikfz.. 
its•. Schepenen, S,nder ,11nder Hur "Jlutgnfr.. '/11&,b Wi!Jm,fz:... Hnril:_ 

Snoel:Jlfn[z., C'4t11 LoefEvertf:..Henrikfc. MNJl Govnf:.. 
Nadien my alhier een duyllerheyd voor-komt, namelijk, Dat Graaf 

Kurlvtin CbArloJS, Hertogh Philips v11nBo#rgoenjens eenige Soon,in dit 
jaar 1458~ den 20~ Meert eenhant-vell: geeft, op fijn huldingh, en i,1•t 
navolgende jaar 14 S9· met ftellinge van maanden en dagen, klaar a:in
gewefen word, dat hy doe de heerlijky van Arkel eerfl: bekomen h~eft, 
en geen ham-veil kon geven eer.by de heerfchappy had, foo heb ik lie-

. ver om dat te doen over-een-komen , de hant-vefl: te fiellen den 20• 

. ,Meert 1459. ~3.ar mê da~ all~, geric~t is~ 
Her-
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. eride Lande van ArkeL 29, · 
Hertogh 'Phlips """ 1J..,gomjt11, Graafvan Holland, had o,er lan

gen tijd te leen gegeven Heer/"" Tln.-.wllWJ , uyt Heneg011wc, Stadt
houder van Holland, de Heerlijky van Arkel, met de Stadt en Slot van 
Gorinchem, en dat noch by 't leven van Jonkker ?«o~ ,.,,Q..Jb11/c., 
Leen-heer van Árkel en Gorinchem, hoe, ofwaarom dit gefchiede, is 
my onbekent. · 

t.MIJ" 111111 Htt-Jlnl, Vrouw van Noordeloos en Oollhuyfen ,. 
(eenige Erf-dochter van Heer Gerid'B,el """ Heemfo...er~t, en Vrou K 11-

tl#'ÏM 'VII# Cr11ü"l'", Heer Wüln,s Dochter, Wedue van Heer q;j{bert 
.,,,,. Yune•> belooft haar. onderfaten van Noordeloos , in al beur hant
vefren die fy van de voornoemde Heer Gijfbreçht haren Man, en haar 
hebben, te fterken, beloovende ook haar ondcrfaten voomoemt, alle 
hinder en fchade hen gefchiedende van haren Soon d'Heer van Seven
bergen (fy meent Heer .Armt""" S1ry111, Heer van Sevenbergen, Man 
nn V rou~ c.M'nva Y""""• haareenige Erf-dochter van Noorde
loos en Heemfkerk, -die mogeJijk by haar leven eenigh recht daar aan 
meende te hebben) vry te houden. Gegeven in't jaarons Heercn 1458. 
d• I 3 • van Gras-maant. · . 

By den navolgenden Brief blijkt, dat ~en op den Dief-dijk, in de 
in-rijdende fchouw, niet by gavingh, dan met boefemingh-recht han-
~~ . -

Hmrik., """ .Affe,,l,roe/c., Dijk-grave, 'Pmer Wilk•fz.. en 7v!tger 
~,,ffenfz.. hooge Heem-radcrs 's Lands van Arkel, Rgwû Wilde, 
en Melis Gtritfz..~ hooge.Heem-raden van't Land van Vianen , Ot W ,,,_ 
tn{r:... hoogh Heem-raad van 's Hceren Land van Kuylenborgh, en Ot 
Diti_[%.· hoogh Heem-raad•s Lands van Hagefieyn, doen kenlijk, dat 
fy quatnen in een befiaad fchouw lell-leden, op den Dief-dijk, op een 
fl:uk dijks van 4. roeden en eenen voet , daar toe-behoorden, volgens 
•t aanbrengen van de leege Heem-raders binnens hans,9: Mergen lands 
gelegen op Miádelkoop. Weiken dijk F!Hr Geritfi.. aan-nam te maken, 
deroey voor 10. Engelfe Nobelen, niemand wou 't min doen,den Dijk · 
gemaakt en uyte fchou~ gelevert hebbend~, hy eift {ijn_geld voor de 
Heem-raden van den Dijk-graaf. De~ D11k-graat gaf ~Jn rec~t over 
aan Floris, en vraaghde ofyemand Flontfen geld geven wilde, memand 
zijnde, men wijf\: Floris dat hy 't beuren fou aan twy-fchat (ofdltbbclr) 
gdd. Gevraagt.ofyemand hem dat twy-fchat geven wilde, elk [wijgc,

P p tword 
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'198 Befchrijving• der Stad' Gorinchem.., · 
't word gewijO: dat hy 't panden fou vierfchat aan 't voor(z. Land. Ge~ 
\'raagt by den Dijk-graafwie 'tErffchatten fou , men vcrfiaat de leege 
Heem-raders, binnens hans daar 't erfleyd , die 't gefchat hebben yder 
Mergen voor 34. Borgoenfe Schilden , beloopt 't een-fchat geld, daar 
Floris den dijk voor aan-nam te maken , mette Heeringh voor hooge en 
leege Dijk-heemraden, aan vierfchatten pande 163. Engelfe Nooelen, 
waarvoor Floris 't felve Land toe gefchatis en ge-eygent, vry van alle 
jaar-geld, Gegeven den 17. van Wijn-maant 1458. 

Van wegen Heer T"" f!M Utl""J, Stadthouder van Holland , Zee
land, en Vriefi:md, Heer van Gorinchem en Arkel, als • 

14t,. Drotfard, Dir/c.'Poe1. 
f~~ ~~es, Schepenen,qmá Dir'-fi:,,Dirk..,P,tnf:.-1•1,u(:..SadwYrtdm/,[%... 
nro~~ Adriun Snoek.., e,;l4r,,J Gi]fotrtft., HIIJbtr, ~"" M,,Jjf,11, Corpuw, Htr-
•anGoun- b .r.
cbcm. ff'ellJ %., · 

Op den 6. van Zulle defes jaars 1459. fl:orf tot Brull'el fonder kinde
ren Heer'/«,/, v•• G•11fbeel, Leen-heer van Gorinchem en• tLand van 
Arkel. Terfiond na fijn dood heeft Heer1•• vn L.n119, Stadthouder 
van Holland, van overlangen tijd Leen-heer van dien, als in 't voor
gaande gefeydis, eenen Dir/c.P111, tot Gorinchem als Drofi'ard gellclt, 
cnop 1t fpoedigtle na Henogh 'Philip,, met fijn Oom d•Heervan Cro
wy, Raad van den fel ven Hertog,ootmoedigh verfockende dat hy hem 

\ de {eJve Heerlijky ~ hem over la~h verleent, en uyt kracht !an ~ie gift 
nu bef eten, nu beliefde te beveiligen. Den Hertogh als hier niet van 
wetende, feyde, 'twas hem vergeten, Hy had fijnenSoon Kurl "•• 
Ch•r/011 daar mê begiftight , 't welk aldus toe-gegaan was. KUT/~ 
merkende dat Lmt11J die van de Hoekfe zyde was,bem benijden,en die 
Gorinchem._hebbende, dat daar veel quaad uyt mocht fpruyten, om dat 

Gra.af die St~dt en 't Slot den Sleutel van Holland is, komt heymelijk by fijn 
::;11va: Vader, door Raad van Heer Yr""1c.,'1Jt1n 'JJorfelt, en andere, biddende 
na r:l. ' hem te willen verJeenen d 'Heerlijkheyd van Arkel, Putten, en Suien, 
~':'' b dien dagh aan de Graafüjkheyd vervallen, door overlijden van Heer 
JCaarrJ! J;,çol, "•" q1111fl11tl, maar fooderlingh Arkel, met 't Slot en de Stadt 
!~~~~~ ~~ Gorinc~em. 'Phlip1 vergunt hem die met Arkel en Gorinchem, den 
:rk~n- felfden 6, van Zuil' 14 59. de blinkkenfl:e Peirlaan de Kroon van Gorin
~d. • chem, fuiken Prins tot eygen Heer.Nu Ltl•MJ foo afgefiagen, vcrfoekt 

ander-.maal, maar krijght geen gehoor, verlieft daar na frjn Stadthou
derfchap, blijft in haat van Ch11tlo]1, enin onmin metten Hertog, fulks 
dat hy na 6, jaren 't J~nd is geruym~ Kurl wakker op, rey~ van Ant-

- wcr-: 
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. ende Lande vàn Arkel. 199 
werpen haalligh na Gorinchem, niet aaofiemie 't krachtigh bulderea 
no den wiod, en 't ruyffen vand fcheld-water: hy evenwel 't leven aaa 
een plank geen drie vingeren dik, gewaaght voor Steenbergen, 't fchip 
aan 't hellen, 't water in't gang-boort, en·door de luyken, vervult meer 
en meer, d'een aan 't bidden, Matroos aan 't pompen ,eyndijk Godt 
geeft, dat hy noch dien fel ven I 3. van Lente-maantte Gorinchem aan 
land komt, hy Godt gedankt van fijo verloffingh , en twee dagen daar 
na, zijnde den IS'· wierdhy daar metgroote pracht gehuld,als een recht 
Heer van Arkel,in byzijn van den Deken en 'tKapittel der fel ver fiede, 
openbaarlijk op de Merkt voor de voor-puy v~n 't Stadthuys, op een 
groot Orduys, (waar van men noch bedenfdaaghs eenige tekenen fiet 
van de groote ronde fi:eenen daar de palen in fionden) daar de gemeen
te rondom trok, en fiond, te voet en te peerd. Dit was fijn eerfie hul
dir.g, hy oud zijnde 2 5. jaren en I 7. weken, en gefchiede na de Vefper, 
tuffen 4. eri 5. uyren. Mtt hem waren op de huldingh tot Gorinchem" 
~"""' 'flMI 1Jo11rgoenjtn Biffchopvan Utrecht, fijn natuurlijke Broeder, 
De Graaf van Bouchain, Soon van d' Heer vander Veer, De Heeren 
van Auxi , van Coutzy KtMrls Hofmeefier, 1oh1111 '""' Wtij{,"""', van 
Crimbergen, van Sevenbergen, van Humbcrcourr, tAw•""" Bor-

filni, en meer Baronnen en Edelen. Op den Witten donderdagh, wies 
byootmoedigh in't openbaar twaalf arme luyden de vóeten,_gafelk der
tien penningen en wel t'eten en drinkken. Palm-avond offi:rde hy ee
nen /oha11esSchild. Palm-dagh drie Ph#ips Schilden, en cenen loh1111-
""Schild~ onder de hoog-mis, maar op den goeden Vrydag twee pond 
groot, op den Paafdagh een/1b1111111s Schild -1 daags daar aan een pJ,iliJ
ps Schild. 

Defen machtigen Prinçe, Grave Kt1111l,t111 Charlop , heeft kons na 
iijn hulding, der Stadt Gorinchem en Lande van Arkel, defe hant-veft 
verleent. 

C11rO/#,v1111 Bo,wgomjm, Grave van Chorloys, Heerevan ArkeI,Ca
fieel-belin, en Betuyncn , Doet kond all.en luyden , Dat hy , aanfiende 
d•onderdaoigheyd en goetwilligheyd van die van Gorinchem, en ook 
om trouwe dienfien fijn Voorvaders gedaan, co die hy hoopt dat fy hem 
en fijn erven noch doen fullen , beveitigt de Stadt Gorinchem en 't land 
van Arkd, haar hant-vefien en vrybeden, van voorgaande Hecren en 
Vrouwen , hen-lieden tot defen dage toe vergunt, geloovende die tt 
houden en te fierken, ten eeuwigen dagen , hen noch daar by gevende 
defc navolgende punten : 
· p p 1, 1. Yc-
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300 Befchrijving• der Stad' Gorinchem.., 
1. Yemand van buyten tot Gorinchem of in 't Land van Arkel ko

mende, inet opfet eenige ingefetenen dreygende, fonder raken , dat fal 
men beteren by d'Heeren Gerecht, maar Gaande , ofquetfende, fal die 
van buyten verbeuren fijn rechter-hand , en al fijn goed, tot profijt van 
de Heer, diesfal men 'tbewijfen met drie Wet-achtige tuygen. Den 
Drotfard, Schoot, Gefworen Boden, en alde vrye voetboog-fchuttco 
van Gorinchem, en ook de Schouten enGefworens in 'tLand van Ar
kel, en andere buyren, by beyel van Schout en Gefworens, de mifdaJi
ge mogen vangen en in hechten brengen, hem quetfende of doodflaan
de fulks doende, als 't niet u7t fonderliogen haat en vyantfchap gefdüe
de, men foude niet mifdoen tegen yemand. · 

2. Wat recht men d'inwoonders van Gorinchem en "t Lanti ·van 
Arkel, elders doet , buyteri haar palen , fullen fy die vangdijken doen, 

. ongemindert beur hant-vefteo. . . . . 
. 3• Soo haar een~e goeden geftolen, ofontvoert werden, d.ie fy bin

nen Gorinchem ofin't Land no Arkel bevinden, die ~ogen fy aan~
fien te water en te land, en brengen in handen van é:le Heer,die de Celvc 
terftond leveren fal, dief e toe-&ehooren, midts betoonendc dattct fijn 
goed is, met Wet-achtige tuygen, ofhand en mond. 

4. Niemand .magh te Gorinchem Burgermeefict, Schepen, noch 
nnde S· Treforierswefen, hy zy cerfttwee jaar achter-een-volgende 
Poorter gewecfl , en wie in de Stadt of't Land van Arkel, nu in dienil: 
is, of namaals wefcn fal, magh niet meer als twee oftitien of dienften 
teffens hebben. En f al ook van nu voort-aan Burgermeefter, Schepen, 

• Norabcl- noch Treforier van Gorinchem wefen,dan van de• voortreflijkll:e,gc
tc. goed tot I ooo. Schilden , van~ s. grooten 't fiuk, of tot honden pond 

Vlaams. _ . . 
f. Gebeurter een doodflagh, al d'onfchuldige magen van den hant-

dadigen, fullen bevreed wefen d'eerfie fes weken. · 
6. Alle geboden die men in de Kerk van Gorinchem ptagh te doen, 

die fat men nu voort-aan van 't Stadthuysop eenen Merkt-dag verkon
digen, met verlof van de Heer. . 

7. Als Merkt en Recht-dagen komen op een heyligh-,bgh, die de 
Kerk gebied te vyeren,foo fat men die houden den naallen werken-dag 
daar aan, met al de vryheden daar toe-beboorende. 

s. Yemand gequetft wordende, die fal men beteyden met twee 
Schepenen van Gorinchem, ofmet twee g.e-eede m3DDCD. 

-9. D'ingef.etenen tot Heyrvw-d gcbiedcnde,fal meacioen als \'00l'
gaandc, 

JO. Voogb-
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. · ebde Lande Vàl'I Arkel. . . .301 
10. Voogdenfullenalle jaargoederekeninghdocn, ,oor de Heer en 

't gerecht van Gorinchem,en 2.vande naall:e m~é,als een van 's vaders 
en een van moeders wegé,en de goederé voort fetté en bcleggé, by raad 
van de Heer, Gerecht, en 2~ naafte Magé voorfz. en daar borg voor fet
ten binné 't Schependom van Gorinchem,eer fy de voogdy ontfangé,op 
de verbeurte van J 5. pond,dies fullen fy geloont werdé by de Heer,Ge
recht en i. magen, tot dat de kinderë c'haré mondig€ jaré zijn gekomé. 

J J, Tot Gorinchem fullen jaarlijks gefielt worden 5.Treforiers,als 
uyt elk vande vierndedé der fiad een,0111 de goederé der ftad deugdel ik 
t'onrfangen en uyt te geven,2.fal men't een jaar vernieuwé,en 3. 'tander, 
en fal jaarliks gef chiedé in de Gras-ma:mt,Burgermeefters en Schepené 
{uilen by hareneed,kiefen dubbel getal váoTreforiers,die men dan ver
fetten fol, van d'oirbaarlikfl~ als voren,gevende die in gefchrift aan den 
Drofl"ard, die ook gehouden fal wcfen op fijnen eed,die hy daar toe doé 
fal,uyt dat dubbelt getal,te kief en foo veel perfoné als men dan vernieu
wen fal,den Droffardfal de Treforiers alle jaar eedé,en hen doen belo
ven dat fy voor hem,'tgerecht oud en nieo,vroetfchap en gemeente ,:ui 

· GorincheQJ,getrouwe rekening en bewijs fullé doen van ilads goederé. 
1 i. Item, ende al diergelijke, ende in fulker voegen ende manieren, 

fat men ook van nu voort alle jaar op den eerfren maandag vande maant 
van Meye verfetten, vernieuwen ende eèden de feven hoogeende lage 
Hee\Jlraden ons Lands van Arkel voorfz. beneden des Sydwijn,des ee
ne jaars vier, ende des andere jaars drie. En ook foo en fal van nu voort 
nieanant hooge Heemraad wefen,dan van den notabelfi:en, ende die ge
goed zijn tot vijfbondert fchilden, van acht-en-twintig groeten 't fiuk, 
ofvijftig pond grooten Vlaams. Ende tot wat tijden dat den gemeynen 
Heemradcm nutte ende oir baarlijk dunkken fal eenen Waarfman te kie
fen cot behoef des gemeene Lands voorfz. foo fullei:i dan die voorfz. 
Heemraden eenen W;iadinan kief en by haren eede, die fydoen fullen 
ter maninge van onfen Drolfard, den welken Waarfman die voorfz. 
Drolfard eeden fal, alle jaar goede rekeninge ende bewijs te doen, vari 
allen onkofi:cn, die den gemeynen lande aangaan mogen , voor den fel
ven Drolfard , den hooge ende lage Heemraden, ende den ge-erfden 
•.s lands voorf-z. Ende om dat wy onfer Stede van Gorinchem, ende 
lande van Arkel voorfz. alle defe pointen volkomentlijk houden willen, 
onverbroken voorons, ende onfén erven,ende nakomelingen,alle arge
litl: uytgefcheydcn, foo hebben wy des oirkondeonfen zegel aan defen 
onfen briefdoen hangen.Gctjevé in onfer fi:ede van Gorinchem voorfz. 
twintigh dageQ in Marti , in t-j.iar onfrs .Heeren duyfcnt vierJiondeit 

- P p 3 - · acbt-
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301. Befchrijving' der Stai' Gorinche~ 
acbt-cn-vij&~:Ina den loop van onfcn Hove, doch ik ftel dit om rede~ 
ncn ,oren ver t 14S.9• By mijnen Heere denGrave, was ondcne-
kcnt, c.M't/'"l"· . 

Volgbt nu den eed van mceft alle de Amptcnurs totGorinchem, al, 
faende infondcrheyd die de grootfte macht hebben, op 't ooc:lcrhoudeu, 
en voorflaen der hant-veftcu,als d'Heer felf Drofiàrd,B~rmcefters. 
Schout, Schepenen, T reforiers, jaook de Boden, en 't eiken befloyten 

• catbolii· met dcfe woorden, volgens d'oute • algemeene manier, 'D111 • Gotbf• 
Ic. h,!p,, n, de fii• HtJligt11..1. ln'tkorte, . 

13. Des Heeré Eed, De H.Kcrk,ook de Gemeente van Gorinchem, 
in alle hare rechten,berkomen,vryhedcn en tollen,hebbcnde ofkrijp,
de, binnen ofbuyten 'slands te helpen en boliden,volgens de hantvefté. 

Des Droffards Eed, op die felve 1nanier. 
14. Des Schouts Eed, yegelik recht te doé, uytwijfens de hantvdlé. 
15. Burgermeefters Eed, De Stadt Gorinchem in haren rechten te 

helpen bouàen, na inhoud der hant-veften. 
16. Schepenen Eed,Recht te tuygcn,recht te zegelé,rccht te wijfen, 

tuffen twee man-taal,(twee gctuygen) na inhoud der ha■tveften, en dat 
niet te laten, om liefde,nijd,heerfchaps gcbod,noch anxt van den lijve. 

17. Klerken (Secretariffen) Eed, Recht te fchrijven, volgens •t acn-
brengenvan Schepenen. · 

1s. Boden Eea, Rechttetuygen, weten en dagingen te doen. 
19. Treforiers Eed, Stads goed en geld ten meeften pro6jt,ont&n

géen uytge,ë,gelijk fijn felfs,ffads brcukë in te winné:allcgroote nieu
we werké niet te beftcdé noch maké,ten Z'f by d"Heer,Burgermeefters, 
Schcpcné en gemeené der ftad, en 't eyndé 'sjaars goede rekening doé. 

Poorters , d'Heer ofVrou getrou te zijn, de H, ICcrk in haar recht te 
helpen houdcn,der mede-poorters beft te doen,en 'c argfte te fchouw~. 

roh.a """ &Ar~l. de S, Heer vanHeukelem, (den cenigcn overblij
velingh vandenmanlijkeaftamderHeererivanArkel, gefproten van
7..,. d, s,,,.,) gecfd in dit jaar 1459. met Bmii fijn Vrouw, (Dochter 
van Heer 'fcaTHlll K".Jle•/,,rgh} deo Oei, (zijnde gelcgenbuytens-di;~< 
in de LÏ!lgcn, op Oollcrwijli:) aan d'Agnietcn Suflercn tot Gorincbea, 
met cl'af-l'edÎD!la Ntldien, tot d'oudc Lingcn, mits aan hem behouder.
de de Viffery, van de Lin;cn en Sloot. 

Hmogb IA.-.4"• Gdn (Vrouw &Mw,,.,.~,lc!ls foon} geeft 
in tiit jaar 1459.cueaBricfnn'tLingen-recht, dit's . 'tkoitioboud: 

e.ÄNlf/J, vandergenade Godt~ H~rtogh van Gelreen Gulicb, Gra... 
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_ ende Lan~evan Arkel. . 30.3 
u van Zutphen, bekent, Alfoo fiJn on_derfaten van BetU\v, T 1e-I, ~and
wijk, Tielre-weerd, •t Land van Buyren, Renoy, en Marien-w~erJ, 
aaogebrocht hebben de gebreken in haren gemeynen \Vater-gangh, 
geheeten De Lingen, aangaande die grootc Wcteringh , boven Zoelen 
rot Gorinchem, die vedrooght en verland is. Soo bevefiight hy wat fy 
nu, ofnamaals, daar in voor•t befte vinden, dien water-gangh te vegen, 
te graven, dié weeren op te trekken, die ten eeuwigen voort te chieren 
en te houden fes roeden drijvend water, en twee roeden opfiaghs, wel
kenopOagh niemand bepoten noch bekommeren fal, en wat fchouwen 
fy daar op leggen onder hun, fullen van weerden zijn, ten eeuwigen da
gen, yemand den Water-~angh bekommerende,of Jaar in vilfeode, an
ders,dan met netten , die tal yder reys verbeuren fes oudeVrankrijkfe 
Schilden, vier tot behoef van de Heer, twee voor den aanbrenger, waar 
yetnand onwilligh, diefouden wy helpen willigh maken, viel daar om 
eenige vechterye fonder argelift, men fou niet verbeuren. Gegeven op 
S.'P.#w1lt-11w11a in Loutv-maant (fi:aat hier 1488.) door den fclven 
Hertog,in•t byzijn fijner Raden 'foh1111 Heer Yan Gemen,en foh1111 Heer 
van Boet bergen, Maarfchalk en ge-ecden des Lands. 

-Dat ik defen Brief hier op dit jaar I 4$9• gcllelt heb, is om twee re
efenen, vermidts ik bemerk de mis-ftellingh van't jaar 1488. want doe 
was HertoghtA'•rn" al 15· jaren dood geween, als geftórven in•tjaar 
1473. Ten anderen, om dat in dit felve jaar 14$9· in Hoy-maant,volgt 
een orden , uyt krachte van defe vryheyd op de Lingen gemaakt, meen 
overfulks dat den voorfz. Briefmoet wefen van den 24.van Lou-maant 
1459. Dits den fin van de orden van•t Lingen-recht, by dio van Marien
weerd, gcmeyn Riddcrfchap en ge-erfden van den voorfz. Dorpen 
overgegeven hebben, Yoor hen allen en haar erfgenamen, de Lingen te 
graven , vegen, ruymen, en de weiren op te trekken, met den voorfz. 
driften opflagh, van •t Beefdfe Veir dat tegen Eynfpik leed, tot d•Ak
koyfe Sluyfea toe, die boven de Hom in de Lingen uytgaan. 

1. Altijd falderwefeneen Lingen-graaf, en acht Lingen-heemra
den, in't Klogfi:er en Dorpen na befchrcven, ge-erft, en woon:ichtigh, 
die fullen blijven twee jaar, alle jaar fullen vier oude Heemraden af
gaan,en vier nieuw aankomen, twee fullen altijd afgaan in de acht Dor
pen, twee aan de Waal, twee in't Kloofier, en in de twee Dorpen aan 
yder zy vaJl de Lingen een. De Lingen-graaffal altoos woonen en ge
koren worden, d'ecn tijd aan de Waal, d'ander tijd aan de Lingeo.-

.. . . -- . PlOCt 
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304 .Befchrijving, der Stad' GorinchenL 
moet hebben 16. Mcrgen Lands, en elken Lingen-be_emra.1d 6. Mer
gen ofmeer, en ~ie jauendagh bef eten hebben. Marien-weerd fal at" 
rijd eeaen Heemraad hebben. Deyl en Eynfpik een. Beefden Rcnoy 
een. Heeffel en Op-Y nen een, of Neer-Y nen, Hyer en Tuyl, Haaften 
en Hellueen. 

2. Den ouden Lingcn-graaf, en de Heemraden, fullen den nieuwen 
Graafaan die Lingcn kicfen,elk in haar bedrijf,waren fy niet eendrach
tigh, wat dan de Lingen•graaf, cg de S· Lingen-heemra4ers, ofmeer 
kiefen, fal van weerden zijn, wie daar tegen feyd , verbeurt t'elken fes 
oude Vrankrijkfe Schilden, d'een helft de; Heer , d'ander Lingen-graaf 
en Heem-raden. 

3• Stierven Lingen-graafofHeemraden binnens-tijds, d'ander ful
len binnen 2.8. dagen yemandin de plaats kiefen. 

4. Lingen-graaf en Heem-raden fullen fweyren, aangaande de Lin
gen -denoirboir, volgens d'orden by den Hcrtogh daar opgemaakt. 

f· Den Lingen~raaf fat een gcfworcn fchrijver fetten, binncn"t 
Kloofterofdevoorfz. Dorpen woonende, dieontfangen, uytgevcnen 
rckeningh doen fat. · 

6, Alle de Mergcn-talen fullcn gelijk lallen, aan d'onkoften van de 
Lingcn. 

7. Alle tienden en uyterdijken in de Lingen, fullen mede gelden als 
eiken 10. Mergen lands, aan tienden bezayt, foo veel als ecnen Mcr~ 
gen ander land. · · 

1. Ald'onkoA:en faldenLinge-graaf en Heemraden laten weten, 
door haren fchrijver laten weten aan den Abt van Marien-wccrd , en al 
der d'orden Heemraden yder Mergen-taal , fijn deel, 28. dagen aa de 
weet mogen fy doen panden, den Abt en Dorp-heemraden. Elke pan
dingh fallcoflen aan den Lingen-fchrijver, en aan yder Lingcn-heem
èaad, die over de pandingh ftaat negen oude Butgens,elken man die ge
pand word, den Schrijver fa-1 die panden bieden mde Kerk daar gepand 
word drie dagen ter rechter Milfe tijd, voor twee of meer.ge-erfde. 
Daar na magh de Lingen-graaf by twee of meer Lingen-heemraden 
die panden verkoopen, eiken Heemraad fal hebben fes oude Vlaamfe 
grooten, van yder die gepand is, waar in eenigh Dorp, geen Dorp
heemraad, dan fal men de gemeyn ge-erfde panden. 

9. Wie 't onrecht pand weert, of op de gefworens van de Lingen 
fpreekt, verbeurt vier oude Vrankrijkfe Schilden, Lingen-graaf,Hecm
raad, ofSchrijver flaande ofl¼ekende in haren dienft, ttaas aan des Her
togh wil. 

10. Waar 
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· ·.cndé.Lindè vm 'Arkel; . . :. 3of 
1o. Waar een.heel Dorp of..sfuys·wccrfpannig de kollen te betalen, 

dien fal men haren Water-gang~ voort hooft toe fiuyten en dammen. 
daar f y eerft in den uytgangh of in ander Water-gangen weteren, met 
't gemeyn:Rid~eifdlap · ~ :gé_.:.erfdm, ·diè in dii: Klooll-er en Dorpen 
woonea, en daamnnle Kloldcn fiaan, wie niet en komt,verq:un eenen 
ouden VrankrijkfeScbild. _ 

11. De~'erfrannig_eDo~penofSluyfcn, kofte~ enfchadcn beta
lende, tot prtJftng ·der Liogcn-bcemradc:a"f~tcn we er uytwateren als 
voren~ · · · · · · · , ·:. · : , · . 
. 12. Eenof twee.of weynige meer aiet willen betalen, -dan fal men 
-panden:alsvorèn~ · . ; . ·. · 

Il• De L~-graaf en acht Heemraden, met baren gefworen 
Schnjver, fuJltri alle jaar rekaringb doen, daar de Lingco.-graafwoond 
opdcn.io.daghnaS.Y.ao,~::tijnded".l'JO.-Van Wijn-maant.: · · 

14. Op den Rekendagb zijn gehouden te komen, de Lingcn-graaf, 
de achc Li~en-bcemtadén"·humStbrijver~ opeen pene VaAtwee 
VrankrijkfeSchifden, en den Abt ofdagclijkfe Hee~ van de Dorpen, 
den O~raad, ofyemandin diens plaats, wat meer opgebcurt, 
dan u~ev~n is,fal dèn afgaandcn Liagen-graafen Heemraad in i8. 
dagen aaaijen niànven uytroyken. D"oudeop dien d~·Jel te k<>,:tko
mende, fullen hen Je nieuwe oé>k binnen i8. dagen beëafen, ofaan bey-
dc zyden fat mcn't uytpanden als voren. , 

I!· De Lingen-graaffal alle jaar hebben voor fijn loon dziegoudc 
Overlandfe Rijns-gulclens, en eiken Heemraad twee, Sy-lieden en den 
.Schrijver fuJlen alle-jaar op den ,oorfz.Rekcn-dagh hebben twee gou,
de Rijns-gulden voor-haren koi, en den Lingcn-fchrijver fal den Lin-
ge·n-igraat en He~taad loonen. . . · 

· 16. D'oude Lingen-graaf en Heemraden follen opdefen Rekend ag 
alle jaar vier nieuw Heemr_aden,en alle twee jaar een Lingen-graafkie
fen als voren. 
· 17. o•oude Lingen-g-raaf en Heemraad fat de Lingen doen vegen
4•eerfte reys, binnen de Bloey-maant, end' ander reys in d •oefr-maant 
en meer,wanneer't hun en de·ge-erfdens goet-dunkt,en als den_Lingen
fchrijver de weet gedaan heeft in alle ke~ken, dan fullen fy die fch.~u
wcn, wie daar van de voorfz. Heeren ntet en komt buyten kenhJke 
nood, verbe~rt twee; oude Vrankrijkfe Schilden,voort fal niemand in de 
drijvende Lingen en opfiat?h vi'ffen nadien hem Schrijver of Heemraad 
de weet gedaan hecfi-, wiebefchout werd , fat foo veel breuken , als des 
Hertoghs Brief inhoud. Den Sèhou-daghfal wefen Donderdaaghs na 

~ff dat 
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306 Befchrijving' der Stad' Gorinchem., 
dat de weet gedaan is, ofdaar na, wanneerden Lingen-graaf wil,op al
le andere fchou•dagen fal den Lingen-graaffcbouwen, met vijf Heem-
raclen ofsneer. · . , . . . 

18. AllegcfworenindèLingen"en Doap.~aden.enanderge
erfden, abfy inden Lingen-dienthijn,f~ny!eley bebbeo,van al
le toe-fpraken, in•c Klootter en Dorpen voorfz. uytgënomen •, · Hccreo 
breuken. · · · · 

19. De Lingen-fchrijver Jat altijd d.eo ~aafen Lingea
heemraad eeden voor twee Lingen-heemraden, oî twee ge-erfdea 
voorfz.biriMn 18•. dagen, nahur "erkiefinJb ,. wie niet fwcyrcn wil, 
fal verbeuren als voorfz. ftaat, e~ nochtans Graaf en Heemraad bli)-
ven. . 

., 20. n•onkoftenopden Mergen g~febfullendePa<htersverleggen, 
de Land-heeren half korten, uytgmomm:daar mcr een j_aar hapis, dat 
fahtten de Lahd,.heeren heel korten. . ; · . . . . 

2 i. Alle breuken diegenllài ~,:dié's Hetren Brièf inhoua, 
en die volgensidefe orden vallen, fullen wcfcn d'een helft voor dé Lin
gen-heemraden, d'anderde Heer,die uyc te panden,en't pqchefiytcn, 
met fuiken récht enkoft, als voor verhaalt is • 

Aldus baegelc, by Heer,; .. -,a,Br11à/,,/c. Abt V.all Marim-weerd, 
voor 'rg~n Convent, /,ba Heer tQt Bróekhuyfen, en Weerdcn
burgb E.rf-maarfchalk 's Lands van Gelre, tÁlfl'N ,,.,. IJ""fm,, ÀOJM 
au Kol""" Op-r11,11,H1/'11ig""" S&b,/wijlDroifard tot Buyren, daag
lijks Heer tot Deyl, Heer W'"""''" FitlRidder, Amptman van Bedd 
en Renoy, A""-"""He-'<!n, Ou,,-,uAfp,,menvanVuurn,'Dirl · 
J, 11....°'"" """ T19l, kJtl!"' ,a1'#JI "•Eff • als daag•lijks Heeten en 
Ampt-luyden der voorfz. Dorpen. Eo hebben tot 111eerdervaftigheyd 
Terfocht haar Magen en mede-ge-erfden, om dat ook te bezegelen, als 
Heer W11lrttt1t11 Ridder, Wi/Jn, Heer Ott,11 Soon van Haaften, .A"1,rJ 
""" den Sloot, .'R...11tger """ T#Jl, als ge-erfden van Heeifel , H,nril.,,,. 
T"''""" Eff. tAJfert. q,jflim eo Yr,dnfttk Kok_ '14'1 N ,,,.r.,., ge·
broeders,W;o,,,, 11,,,, H 1111ftm Clujfr... / 1111 ,..,, Scho,11t111tv111,B11rto/ol#l#I 
Puft. WiU,m ,.,,, Hohh11f,11, q;jfb,n """ Hu(tm, Heer Otte11 Soon 
voorfz. /"" """ B,(d '"" Rol#Jm, q;jP,trt"• á;,Jf,11, Ot """G,lk.._,, 
C/11111 """ H11,ift111.Alfertfz. Ot Pit/c., Gom ,..,, Lo.11" Ot ,,.,, AllOJ, 
Bafiaarr, en ge-erfden van Beefd, Wi/la,tJ,u, T#Jl Wi/J,mfr.. la.,,.. 
W1erd,n/,11rgh Dirkfz... WJ"""" ,aT-,l. Gijfom ,,.,, Huf,111 tAl11rtlfr.. 
HHJbtrt'Vtt" Bet[a tot E711fpik._; H"lbert1t1n 'Btifd Wilk,,,{z.. ,A,,r4 Pulr._ 
Hmntnfz. WoHttr '-"" F/Qr1,(r.. die't gcirnemede bezegelt hebben. 
· Ge-
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. i. _ènde Landc,v,n Arkel." · 307 
Gegeven in't jaar ons Heeren 145.9. op onfer Vrouwen befocking-dagb 
~en 2.2. van Hoy-maant. 

_ Drc>ffard, flliPI, 11111 Eg•-"~ , , ,4,o. 
. • . , - , . . Iacob ,u• • • .• . • - • . ·• ••• .,~d, 

In dit jaar verlengt Hertogb Phli,, noch 10. jaren na 't uytgaan van dèa ~ • 

de handeling voor op 't jaar 14 54. aan de Stadt Gorinchem,d' Accyfen, Dioaitd. 
gemaal, &c, befte Hant-vefib. fol: 88. verfo. _ 

Schepenén, SIIIUÛr 111111,kr-Hi,.,. R.tgnfr... H#J& M-,lGf>'rler.t[z..Hm
,i.lS1JOtt Jo(t..Geer!IJf v1111'J)imstt, R"1"1/fr... GiJJl>n1 ~~IG,jfbmfr... 
C/us LMfE,n,p.., _ · - - . 

]onkker1:'em,i,, ,.,. L.111r1jlHt, Wooningh, op den Langendijk, is 
alfnu bekenot. Defe word geóoemt een Hopman , dan , wur, oftot 
YMDS dienft, vind ik niet. , . 

Onder de geleerde Manhcn dcfes tijds, word met groot recht-gefielt 
Mecficr H,.,.,I(_,• Gmnchn,,, Doétor in de Heyf: Schrift" Leera~ •ProkKot. 

derfclndn dit jaar 1460,inde• hooge S.:bool van Keulen,ondcr Can- ~:tadc
cclieraldaar, .vc:nnaard • wijs~bcminder,Raad in Gcell:elijke fakcit van GPh~ 
Wmu,,,s, den bonden en cerficn Aarts-bHfch<>p van Keulen, vermeit 0011 

by Tnt""'-' .~h g,fnt:n11, dccs~Kn>nijk,~iec;etJna~uur-fch,rijver,
hed"t _verfcheyd~ ~ocken gefdveyep , , van welk~ qenige _ook in druk, 
~ijq.,,,oorw;aar.ccn sieraad en l~ht_ YIUl orife Vad~rlijke $Jagt Gorin-. 
c:hem. - - -
- Schépcnen, ltin Henriifi.., RM!g,r·""" Jl,ÇIIJ'ük._, •[1111 d, &], Henril(_ r,.,,, 
.Jl',f"Ulnmfi... S,m,l{_CIM/f«..l11•fjnilf1.. vldriu11S11«ft_l11,-[t.~ 

Ontrentdiqaar 1461, wie1édeSr..4en iMe~lijky Afper~n beheerft, 
d 'een hdft by RMtger """ Boett.1""'1, Heer van L:mgeraak, Rmgers foon, 
prouthcbbende.Elb•g Vry-vrou·wvan Langeraak, en d•hcltt van Af
peren, d'anderby ./4,rlfd P1el1"" Beef"-'• (die 't jaar 1444. getrout had 
B(Jwr..,•n ?.oillnm,rwk Vrouw van halfAf~ren) t'famen de 17• Heer, 
elk had fijn-Slotin:deStadt, Bom.et. aan de Noord, (Jat te leen hou
~dt•-vàn ~) en Pitt:ian.I~iuyd-zyde, langen tijd ge_bruykten fy 
v,e<lè.tijk de gc1neerifchap, in't c:ynd , 'Boet~lur verfmadende Piel{, en 
benam hem fonfelijk de MoleQ-maat-, Tienden, en andere Renten. 
P11/;._dthèm door fijnen _R.entmedier dikwils vermanen; maar al t'vcr
geef.s~ Op eenen-MPrgen~ftond, 'Will,m 11,n B#Jre•, ~uiler-fone van 
Pide.', zij~c «nDoçhter van Akkoy, komt met fomouge ge\va~nde 
voot htgws kafteel ,,t'Afperen over de brugh in't Voorbursh voor de 
groote pc;»ort, kracht doende om op te brengen, en Rl4tger te Yangen, of 
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308 Befchrijving' der Stad' Gorinchem., 
te fiaan; Bott%.tlur komt (ongewapent) met fijn Dienaars de poort be
waren , Wilkm V41J 'Btwren fchiet hem dood mee een Knipbus, en loopt 
met fijn mede-plegers op Jonkker Piek., Kafteel,die hier af niet en wifi, 
en gants ontftcld was,niet fonder redeti,wanfo1n dat hy de doodflagers 

' · opfijn Slot onthouden had, wierden alle fijn goederen hem by Vonnis 
- gcconfir. • bcnomen,-cn GraafKurlwn CIMrloJt, als Heer van Ai:kel, daar fy af 
quccn. geko1nen waren,toegewefen, want de Rechten firafren ook die de mif-

dadigers huyfen. Om dien dood-flagh te wreken, quam Heer R'Jn,ld 
de tweede dies naams , de 17. Heer van Brederoede, met fijn.Broeder 
Gijfbrechl Dom-proofl van Unccht (die voor.i 454. -binnen Gorinchem 

• Procu, was) met 200. Schutters van Utrecht, en den • Voorfpraak van Hol
land, belegerende 't K:Jleel van Pitk, daarterftond twift op viel. Wd
ltm dat merkende, dê op eenen middagh de poorten op, meenende haa
fügh te loopen in't Kruys-broeders Kloofter, maar wierd gevangen, in 
den ~31;h gebrocht catonthooft, fijtlgefcllen clte ·men krijgen konde 

.wierden opradon gefet. .Hier na door een. huwelijk,wierdtn Jonkker 
r:A"'7ld Piek,_, en de Sonen-van B,m:.,lur, namelijkJonkker W,ff,l, na
maals Heer , Gijfbtrt Monik.tot Egmond, en noc:b.cenen Heer nndcr 
Duytferoorden t 'Utrecht, t'famen vc-recnight. •Maar aJfnu in dit jaar 
1461. wierd GraafK tMTl-v,11 CIM'lli>j1, Htter van .t\,~al,;in den:perfoon 
van Heer Ad'li.u" 'VMI &rfolm, Heer van Brigdam ; rh~t ils Heer in 
de helft van d'Hee~lijkheyd, Stadten Slot Afperen, uyt,Arkel gefpro-
ten. 

Niet tèvergeefs heb ik voren gefeyd,dat menighvuldigetwiil~ uy
ten Dortfcn Stapel Perefen.lijn, · Jii«openbaardicb-nu weer CCl;l v~ 
dragb Dorten GortnchemaJJ«n-ng-aabde. . . . . _ -~ . 

' Op de gefchillen onlanghs gerefen tuffen Dordrecht ter eenre, en 
Gorinchem ter ander zyde, mîdts die van Gorinchem aangehaalt heb
ben twee fcbepen met goeden en Koopmanfchapt,eQ die van Don toe
behoorende, l>y manier van we'erwraak, foo die van Dort feggen, om 
dat fy voortijds die van Gorinchem hebben willen dwingen te verftápe
len, welke twee fchepen die van Gorinchem op 't Zand gcfet heb~ 
Waar tegen die van Dortonlangs daar na ook twee fchepen aangehaalt 
hebben tot verfmadingh van de we'er-wraak, en hebben die infgelijks 
gedaan, als Gorinchem gedaan had. Gehoort by d~Henogh van Bour
goenjen en fijnen grooten Rade,bey de tegenflrijders,al 't getn fy d'ecn 

• 1,0.itie. tegen d'andcr wilden feggen, Is, by• tuffen-vonnis nrftaih, D:tt Mee
fier .d11tonis H1n1111on, Pr~t~~otaris van den Paus en ~roo!l van Ber

gen, 
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ende Lándc van Arkel" 109 
gen, en Meefier eAnárus Coli,,, Prefident der Kamer van Vlaanderen. 
llaads-heeren, trekken füllen, foo wel te Don als te Gorinchem. En 
full en die twee fchepcn by die van Gorinchem aangehaalt, van 't zand 
in't water ftellen, en dan ook die twee fchepen, by die van Don daar na 
aangehaalt, latende de fc~epen in handen van d'Hert~h, leveren de 
goederen aan d'eygenaars, op Borgh-tocbt, D'aangehouden perfonen 
ondlaande op f~~ple Bor&e· En dan full~n fy hun beyder-zyds dagh be-
tekenen voor UUJn Heer d tiertogh en ÛJnen grooten Raad , om voorts 
te pleyten op haar gefchillen. Aangaande de Stapclingh : Die van 
Gorinchemfullen • geniet~n in de revierde Merwe,als die van Noort- •Gaudem1 

Holland toe-gela~~n is, by V?,Crgaande handelin~h binnen Brugge, 
(d'Hertogb daarz11nde met·mtJn Heer den Dolph11n, nu zeden 't jaar 
1460. Koning van Vrankrijk, Lod,~ijl,de I1.) te gebruyken de Rivie-
ren, d'YfeJ, en Lek. Ditgedaan te brugge, den 21. van Gras-maant 
146'1. naPaalfen, ondertekent q. d, Ie Kmff. 

GraafKMrlv,n Ch11rk]s Heer van Arkel, eenigh wettigh Soon van 
den groot machtigen Hertog Philips w,, 'Bo#rgoenjen en van de Neder
landen, toonende dat hy Gorinchen, ~n Arkefmeer beminde dan fijn 
ander Heerlijkyen van Betuynen, Caftrebelin, Putten, Stryen; en Goy-
land, doet in dit jaar 1461. op S.-L.mberts-111,0,,J, begini\en de •~rond-• F11Dda-
_.J1._ eldig T , K n., l , mentcn.~""n van twee groote gew e · orens, aan t anee tot orm-
chem, met een lange Zaal ontrent de Merwe, (by mijnen tijd, noch ~e
noemtden blauwen Toom) welks gelijk van grootte, dikte, en rond1g-
hcyd van Toornen, in geheel Duydland, en Vrankrijk niet eci was, 
Bromd vry Arkel en Gorinchem met u treflijke gebouwen, boven al 
uytftekende, maar laas nu al vernielt~ Eeri de Koninglijkc Borght. 
t'Arkel. Daar na Gorinchem de hoornen op-ftekende, 't Keyferlijk 
Palays, de Burght van Arkel, buyten de Burgh-poon, nu na de Heer
lijkheyd Dalem, de Dalem-poort genoemt, gebout met de Stadt, on
trent·'t jaar 1230. Dau na 'tKafteel aan de Merwc,"t jaar 1412..by Her.;. 
togfa Wih f.ltm B1Jtm1, Heer van Arkel wordende, gefticht, en nu dit 
3· alles overtreffende gebouw noden Grooten Stout-moedigen Kurl 
f.lM ClurlOJS· Op dat men niet en meen dit met onwaarheyd geftclt te 
zijn, 't.uytfiek boven Daytscn Wals,fooweet, d~t deneerfien Tooren 
dik was van muyren 36. voeten, en blc;ef boven dik :1.9. voeten , uyter
matcn konftigh gewrocht, met fterke gevangeniffeo, fchoon-g~vmlfde 
JCeldcrs, hcerlijkè yfere traeJjen; door welke, als door andere fp1egat~a 
't licht gefchept wicrd, hebbende binnen eenen fc:hoonen Born-put die 
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; 10 Befchrijving' der Stad' GorinchcnL 
'c helder llroom-water uyt de Merwen ontfingh. _Den 2. Toom was 
even dik, maar niet foo hoogh opgehaalc. Deo 3. Toom bleef on vol-
. maakt, alles van blauwen fieen, uyt het iagewand van de Luykfe ber
gen gebraakt. Boven <>p den eerfien T ooren wierden daar na gemaakt 
van grauwen Arduyn , veel fchoone kameren, met veel folders, met 
blauwe daken en veel heerlijke lichten, en vc:nileren, boven, binnen _ 
muyrs een vierkante plaati, en veel wooningen. Ook eencn hoogeren 
uydtekenden Tooren, met breedefieenen weyndel-trappen, boven ee
nen Trans, ofOmganghomden vierkanten Toorn, meteentrap,cn · 
binnen een Koren-molen,om met peerden te malen, buyten het blauw
werk was eenen fchoonen Cingel , om den groeten T ooren daar men 
rondom uydien kon, t<: water en te land, tl).et een afloopend dak, heer
lijk t'aanfchouwen, romJom met een wyde gracht, en t'anderiugh;om 
een fiuys daar heen, na binnen te Jeyden, (mijnen S~hrijver feyd, dit al
les gefien en betreden te ht'bben.) In 't bovenil' van de Burghr na de 
Merwen-zy, fl:ond eenen grooten vierkanten Tooren, genaamt Barba
rien, na 't Ooften Hertogh KMrls T oorntjcn, met luiiigh uydien over 
't water, voort eenen T ooren , Bourgoenjen genaamt, diep aan den 
fir<?om uydlekende, met hooge muyren. Aan de poort, daar by on fen 
tijd de!} Wolfs-kuyl aan den iluyt-booiµ van de hav.en was, ftond ::'411 
Pbilip1 '111111 ~,efllJIIS Toorntgien. Ia 't bovcnfte voor-hof, was een 
Cingel-muyr met hoogc. fteeocn bogen, daar in een poort was , en 
Toorn, met een Valbrug' na 't ncderlle hofen eeo gracht-daar om,met 
eenen rond_en_Toorn op den boek na de Stadt toe , (onder wa., de pijn-· 
bank) boven plat, ove~elft, met een Kerk daar in, 't nederftt Hofhad' 
fchoonc hove_n, een grootcn Linde-boom, m~ een foting, over-muyrt,: 
groote lange fiallen 1 een poon c;n gracht ter Stadt~ard, en Almeycn 
daar voor. 0 heerlijk gebouw, wcerdigh om by ons en onfe nakomers, 
tot roem van onfe Stadt gdien te mogen worden , maar laas de verdor
ventheyd des tij~s heeft~ ni_et g~fp~~t. • tA111d Km,p feyd, door ver:- . 
fcheyden neufw1Jfe en meuws-g1engè menfchen, ofwel door vrees van 
door 't Kaftcel ~an buy,ten ovcrrompçlt te worden , in die hccte ti)den,· 
den lang'.en noch duirend.é_oorlog tegen den Koning van Spaangicn op
gcftaan zijnde, immers'tzy, hoe 'tzy. Dit hoog-beroemt Kalteecl, defc 
voonre~lijke Toorens,. Poorten, Muyren, Cingelcn, en ander heer
lijke gebouwen zijn beginnen af te breken 't jaar I pS. en ten lc
fien toe den grond toe vernielt 'cjaar 160('1. hebbenqe in 't volko
men g~{ban hondert en feventien ja:ir, vari 146,. tot ·1576. en voort 
il.ukw1Js tot 1600. Sulks dat ik daar noch veóchevden Gebouwen, 
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ende Landevan Arkel. · 31 t 
wel een mans · lenghde hoogh, boven de Aarden ; af ghefien 
heb. 
. Drolfard, van wegen GraafKurl""" Ch•'°Jr,deffelfs Raad, Si111on 

Yretltrik..""" rllllk.!PiptJ. . . 
Schepenen,-l"" H1nrilr[z. tAdri.411 S11016:: · 

Den voorfz. Si,,,,11 Yr,J,rik._, DroKard, Gotln11.rel Yi~ eAr,ndfz.. 
Dijk-graaf, 'Peet,r Willn,(i.. enRMtg1rcM,]'(t.. hooge Heemraden 
~s Lands van Arkel, boven de ZijdwijnJ, q,dnlurJ. s,,.,,,nfz. en M er
,,,, Stn,1,(c.. hoogc Heemraden des Lands vander Lede,maken kenlijk, 
Dat fy, tot voordeel des Lands van Arkel, bove de Zijdwijn voorfz. 
overdragen zijn, dat niemand aldaar vilfen fal, met Segens of ftri jk-net
ten, op verbeurte van dien, en eenen gouden Leeuw, 2. deel tot• sHee
ren behoef, 't derde deel van de Leeuw, voor den aanbrenger, de helft 
van de touwen de Heer, d'ander ~lft de Schout daar 't gefchied, dit fat 
duyren tot dat den Droifard, D11k-graaf, en 't mcerendeel der hooge 
Beemraders van Arkdboven de Zijawijn, dit weer ontkeuren. Gege
!'Cn den 4. van Lou-maant 1462-

D'orden van Kt1t1rlwnB11Wg,n,j1•, Graafvan Charloys, Heer van 
Arkel., den J J. in -Bloey-maan_t r462. gegeven van geen·vremd water, 
deur •t land van Arkel te mogen kyden,is te vinden in de Griffie van de 
leenen in deri Haagh. 

In dit jaar 1462. wierd Prins Kurl. Graafvan Charloys, op S.111111 
Onthoofdinghs-dagh,op •t huys van Heukelem, in de Zaal, namiddagh 
tuffen twee en drie uyren in ~gener perfoon gehuld Heer van Heuke-

. lern, Loven, enVogels-welf, gekomen vandea huyfe van Arkel, d'oor
faak, waarom 1oh1111, den reditenaf-komelingh van Arkel, de 6. Man
perfoon na1oh11nde Stn-k.,, defe 3. Heerlijkheyden verloor,was, om dat 
hy, des macht hebbende, pJagh te Munten kleyne penningfkens, met 
fijn naam en wapen, gclijkîijn voorvaders ook deden, ten leften floegh 
hy de felve Munt vals, onder den naam van Hertogh 'Phlip111t1111Jotrf
i•mjm. dikwils vermaant, en laat niet af, word ten lellen van den Raad 
van Holland gaar af verwonnen,'t fou noch niet gehindert hebben, mits 
hy daar na byGraafK11ttrl, als Heer van Arkel , te Gorinchem quam, 
we'erroupende de valfe Munt, en wierd vriendelijk ontfangen. Maar 
hy had eenen eenigen Soon, genaamt Jonkker Ott,, geboren va? de Su
fter van.Heer q,r;. 11111n KIIJl,nborgh• . Defe quam met foinmtge van 
Kuylenborgh gewapent te Hcukelem, vingh fijnen Vader,fielde fy-fcl
: ftD 
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·J t i . Befchrijving• der·Stad' Gorinchem.., . 
ven in de Heerlijkheyd, en brocht den Vader gevangen te Kuylenborg. 
Men feydook, dat 011,de Heerlijkheyd van Heukelem o,ergegeven 
had, aan Heer Gmá """ KIIJlenborg' fijn Oom, voor een deel Landen 
en Renten. 'T is een Hollands leen, en'tSlot Arkels. Jonkker0n', 
en fijn Oom K•1len/,,rl, haddenop 't Slot van Heukelem, eenige Sou
deniers gcleyd , die veel quaad deden op d'omgelegen Arkelf een Hol
landf e Dorpen, makende daar afeen roof-neft van dieven, en moorde
naars. Dies gafCh•u1s laft, fijnen Drofiàrd (Ytll/,.ltJ/1']•> dat te be
machtigen, die 's nachts op den Afiè-woenfdagh, metfommigc Poor
ters van Gorinchem , 't fcheep voorde Stadt Heukclem quam , co daar 
binnen rakende, yingen Jonkker Ewn,ij• d.es Heeren Broeder, me~ 
Sweer den Bafiaart van Kuylenburgh, en andere, die fy op fekerhcyd, 
te Gorinchem inde herbergen leyden. Daar na gaven (jtritJ ,.,, K#]
/en/,or,: en On, w,, HelN(.IÛ#I ,over, als voorfeyd is, de Stadt, Slot, en 
Heerlijkheyd van Heukelem aan Graaf Kt1111l 'IIMI Ch11rl4]1 , Heer van 
Arkel, van welke Heeifcbappy bet wel eer gekomen was ... Vader en 
Soon bleven bey berooft;, eenRijk in fijn felven verdeelt , gaat te niet. 
K44Ylkreegh ook korts daar na Leerdaan, Schoonrewoerd, en d 'Hèer
lijkheyd vander Lede , en On,'"" e,;l,lc.,l voornoemt , kreegh eerfl na • 
de dood van defen Hertogh K'"1/. fijn Heerlijkheyd weder. 

Schepenen, IA•~ Gijfowt{i- RiC## 1nf:.. Jatle &Je, 8.#tp ,,. 
~,,,l-.ij/c., At11tMGmd[1... Fr,MÜ( e,;1...,,_fr... 

Om dat Hertogh.Aimulva G,ldereen Soon was van Vrouw Mllril, 
'"" Ar/(Jl, Dochtervan/o/un, de lelle Heer van Arkel, by Heer la 
'"" EgwoNaan haar verwekt, foo heb ik de Egmondfe en Gelderfc 
handelingen hier ten deele medeingelijfd, als eygentlijk tot dit werk 
behoorende, 't welk ik, foo 't Godt toelaat noch vorders meen te doen, 
te meer, om dat het Gelders oorlog, dat eenige jaren hier naopgefiaan 
is, en foo langh geduyrt heeft, dat onf e voorvaders altijd den mond foo 
vol afhadden, Gorinchem,als de naafi:-aan-palende Stadt meeft betreft 
heeft, · _ 

Voor dit jaar 14,3. is grooten twifi opgerefen in 't Land van Gelre, 
tuffen Hertogh ,A41114 en fijnea eenigen Soon Adolf. een Jongh, kloek, 
en fiout-moedigh Man, de meefle oorfaak waren die van Nieumeegen. 

• lufü1ie. die den.Hertogh hutten , om feker • Recht gedaan aan d 'ingefeten~B 
van Dnel, fy hailden dapper aan Vrouw C11trina Jllffl C/,w,de Hertogin 
no Gelre, met haren Soon .Adolf, hem inprenten<le den Vader te van
gen, en hem Hertogh te maken, kregèri tot hulp, Zutphen en Venl~ 
maar Ruurmond weygert. Die van Venlo plagen hierom de RemundCe 
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ende Lande van Arkel. j IJ 
frér te 1ueUen, À11r11d gebied hau fulks te laten, de VenJoyfen ver
frnaden s Hertoghs geboden, met toe-fiaan der Herrogin, en die van 
Nieumegenruyden denJongeneAdoifop, om tegen lijnen Vaderte 
• famen fpannen, voort-brengende hy waar onquaam fuiken Koningh- • Confpi
lijken Land en Hertoghdom te heerfchco. Hy Jtond meer Yoor die van racn. 

Reurmond als Venlo, en meer ondeugdelijke punten. tAJoifop-ge-
maakt door Heer .M111ij1 "'"" EJl, Ot en H1•rik._11,m 111/Jind, Cor111lis 
'"'" JJ(m,ik._, (gelijk meeftdeels, infonderheyd, in jeugdige opgebla-
fen herten, 't quaad ingeven meer plaats grijpt dan 't goed) komt met 
veel gewapent volk binnen Venlo, reed in't Land van Ruurmood, roo-
vende en brandende tot voor de Stadt. tAttrnd ten hoogften vertoornt, 
belegert in Venlo fijnen Soon. .AdlJif, bedenkkendeen vreefende fijn 
Vaders toren, en fijn kleyne wederftand , doet heymelijk verfoek , en 
bede, door Heer WüJn, ",,,. El!"'.'"' fijnen Oom, AmuJs Broeder, oru 
door fijne liefde pays te krijgen, hy kende qualijk gedaan te hebben, 
't was hem leed. · Eg,n,ni. arbeyde foo Ltngh aan fijn Broeder, dat hy 
Venlo verliet, den peys hield in, dat eA'111,u.J aan lijnen Soon .AdlJlf 
Nieumcgen PJCt al deffelfs tocbehooren (Uytbcfondert de hooge Heer
lijkhtydfou overgeven om fijnen ftaat daar op te voeren. Hier m~ fou 
J'IJolfhem genoegen fijns Vaders teven,bclovende hem dat dankkelijk.
Ä,,,.,,,#4 reyfi: nade Stadt Srave, daar by langh bleef, .AdlJlfna Nieu" 
megen , met groote blijdfchap van hem, al 'tLand, korts daar na gaan 
twee Broeders met des Hertoghs klecdingh uyt de Stadt Grave, na 
Aamhem, .d"'1lfdoetfe met kracht van een gewijd Kerkhof, daarfe op
geloopen waren, halen, en opentlijk binnen Nieumegen onthalfen. 
Waar door hy wederin grooter ongenade van fijn Vader veniel,'twelk 
vernemende, reed met fommige fijner hovelingen na Bruyffel,tot Her-
togh Phlips """ B011rg11nj1n, ·fijn oud Oom, van Moeders wegen , daar 
hy een lange wijl bleef, eyndelijk reyfde hy met eenige aanfienlijke 
mannen ter• Bede-vaard, tot Jeru&Jem in 't heylige beloofde Land, *!dgrima
welkers Ridderlijkeordenhy aldaarontfingh. Weder-komende, wierd g,e. 

h~ van ~ert~h Phlip, "'"" Bo•goenjm _minlijk ontfangen, en gemaakt 
Ridder van 61n Orden , des Gulden Vlteï, hangende hem eenen Gul-
den band deffelven Ordensom den hals,en willende hem noch meer ee-
ren en verheffen-, dede Item trou\\-en C11111ri411•, Dochter van Hertogh 
Kurl,o 'Bot1rbo•, en van Vrouw À[.IIÏI{,, fijns Philips Sufter , (daar 
GraafK11ttrl """ CIMrloJI , Philips Soon , ook een Dochter afhad.) En 
defcn AdlJlf'"" Gelre , kreegh by haar KtUTI, na Hertogh van Gelre, 
en ci:hilipp11, die trouwde Hertogh RIJ". ier '"" L,ttringen. ·De Bruyd"
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314 , Befchrijving' der Stad' Gorinchem.,. 
lof-fec{l wierd treflijk gehouden, te Bruylfel in 't Hoff, op Koudenberg, 
dit jaar1463. en noch in dit felve jaarreyfde hy in 't Land van Gelre, 
verkrijgende peys aan fijnen Vader, en vereenigende met dien ook fijn 
Moeder, de Hertogin, die haren man met fchandelijke woorden, ten 
hooghften vertoornt had, maar al op bedrog', want Ad4lfdoor {bdigh 
opruyen fijns Moeders en haar aanhangers, wilde tegen alle rechten , 
eer en eed fijnen Vader doen vangen , om 't Land fel ver te reger.en. 
Grouw•lijke godloofheden, van Vrouw en Kind, tegen Man en Va
der. 

Dit jaar 1463.was't Koom uytermaten goeden kooe,te Keulen wierc 
op een gemeyn merkt gekocht een Malder Koorn ( 'k 'meen rogh) een 
Malder Haver, een Malder Weyt,een MaJJer Garfl, een Ton Haring, 
een goede quaan Wijn, een vet Hoen, een pond Vlees, een tal Brood, 
al t'famen om drie Rijns-gulden, een heller weg', woegh 33. lood. 

Van defen goeden tijd fchrijft ook de Vrielfe Kronijlc, dat in V rief
land een Lall Rogh kolle 9. Rijns-gulden, 't loopen weyts I 3. en 14-
Botgens, of7. ftuyvers, 't loopen Koorn 7. Botgens, 't loopen haver 
5. Botgens en noch min, een vette koe 6- klinkkerden, een Marktfchip 
rood fuyvel 16. gulden en daarontrenr, een tç>n ~rte Butter om drie 
Rijns-guld: Op 'c welk korts daar .na groote. watervloeden en duyrc 
tijden fijn gevolgbt, groote rekeoen van Godrs toorn en {lraffen over 
d'ondankbaarheyd der menfchcn, van de goederen hun foo mildelijk 
verleent. 

Graaf Kurl,1111 ChArl._,,, nuoud zijndeontttnt 30- jaren, verçierd 
met wijCheyd en deugd , liad by fijn huyfvroo A11n1C, Dochter van Her
tog KllilrlVIUIB,.;/,011, en van Áfl'Îtt, Hertog,.,,, Dochter van Bour
goenjen, Henogh Pblips Softer fijne Muye, een eenige Dochter ge
noemt cMtlri11. Hy, Kurt was geleert in de Sterre-konft, en trcflijk 
Mufiçien, deftigh en aardig in't f preken, elk verwonderde van fijn wijf
heyd en goede manieren, Godvruchtig uyttrmaten, vafte dikwil~,f prak 
alle week fijn Biecht, las dagelijks de 7. gctyden, wies op den Witte3 
donderdagh 12. anner menfchen voeten, was reyn van licliaam,en hielt 
fuyvcr fijnen Echten-fiaat. Den Doorluchtigen Philips""" B,,,.,1,.#lr 
fa11,of hy verblijd was, fiendc foodanèn erfgenaam, kan yder denlilcen. 
Maar op defe werelt noyt vreugt fonder verdriet.Noch in dit jáar 1463 • 
rees groote-twcedracht in 't Bourgoenfe Hoff, uyt dcfe oorfaak , Heer 
I•• ,_,. CrOJ had eenen armen Dicncr, genaamt ,,,,. "'"" Kot.ft9•, de
fen had by opgebrocht tot Hertogh Pbilip1 Kamer-veg~r, die langh 
ootmoedigh doende, wien niet alleen van den Prinçe felf, maarvan al-
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. ende L~nde vàn Arkel. . . 3 1r 
Ie Heeren en Ridders foo bemandt , dat Phlips hem Radder en ook ftja 
heymelijke raad maakte , niet voornemende buyten ~aad des Heeren 
no Cr~, en defen Ko,fl'l"' maar 't gèmeyn fpreek-woord,'tzijn fte~ke 
beenen die weelde dragen konnen, bleek hier niet dan al te waar, Ko,
Je,• vol hoogmocd..opgeblafen door den wind des gc)uks, verachte :al
le Baroenen, Ridders en Edclen,hield niemant fijns gelijk. Sijnen Mee
fter c,,, en HeerJ•• ""Lt,,,,uy , Stadthouder van Holland , waren 
hcymelijke benyders van GraafK IW'fl. dat van Ltumo7 i., voor verhaalt, 
om dat GraafKMrlde Heerlijkheyd van Arkel verkregen had,dat he.m 
te voren gcg_evm was, c,-, barfte van fpijt, fiende dat Ch11r"'71 eenigh 
Erfgenaam fijns Vaders, met toeGaan wilde,de gifce, by Pblip1 aan hem 
gedaan, van de Graaffchappen Namen, en Bolonnoys, by hem alreeds 
lange jaren vredelijk bef eten. Sy bcyde P~, opgemaakt tegen KtW
·i-, quade oorblafers konrien 't naafte bloed t~en een doen op-weUen. 
Qwru,,Jijdfaam,maartenhooghften bedroeft, niet willende lijn Va
der meer vertoornen, wijkt bedruktclijk uyt 6jn Hotf, komt tot Gorin-
chcm, en blijftdaareen wijl, alwaar E/i%A/,,,h w,,1Jwho11 6jn Gemalin 
oponsL. Vrouwen geboorteavond den7.vanHcrffi:-maant, en met 
hem gewoont tot Alreheyligen, trekkende toens t'faanen in "s Graven
hage; om fijn gehoorfame vfucht en goctwillige gehoorfaamheyd,' sva• 
ders hardigheyd te vcnachtcn. D'Ovcrfteuyt Braband, Vlaanderen, 
en Holland, quamcn tot Gorinchem hem crooften en alles verforçen. 
dat c,.,, en UIIIIOJ qualijk namen, fy tot Raads-man den hoovaardigen 
KHft'J•, foekcn x,,..1,,. om te brengen, wat duyvelfe verfinningen, 
XHJtJ• bepraat met een beloofte van veel.penningen, ('t goud doet al
le Slotcnopen)een Jong-man uyt Bourgoenjen, '"" "•" Pje, fend hem 
in Savoyen,tot een Kol-rijdfter, groote giften en gaven vlogen al weer, 
hoor dees T oovcnaarfl:ers bellaan. Sy anaakt een beeld van waff • ( doch 
op den voorflagh van KoefltJ• , die anders dit miflukkende, VJ, bcla Cl 
had 't alderkrachtighlle Venijn te krijgen, om Ch11r/Q11 te vergeven) dit 
kind ofbeeld gedoopt van een valfch Priefter , noemde fy K1111r.l, orJi
nende met duyvclfe tooveryen,dat foo dikwils men dat beeld prikkelde 
met priemen en mclfen, 't fel,e foudc den Grave van Charloys in fijn 
lichaam gevoelen, om doorfulkeonlijdclijke pijnen, ten lellen te fier
ven. / "" '"" Pj, had op de hand ontfançen hondert pond groot, foude 
noch hebben, al~ hy deez' duyvelryen ane brocht I oo. goude Leeuwen, -
en K•eft.'J" fou hem doen verheftèn tot hooghweerdigheyd. r,, heb
bende van de vervloekte T oovereflè fijn begeerte verkregen, koni t uyt 
Savoyen teBruyffel, geeft Ko,ft'l" dit béeld,dat hy hlydelijk ontfangr, 
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116 Befchrijving•derStad" Gorinchem., __ 
)';oudende YJ, by hem , en om alle qaaad vermoeden te weyrcn , ver~ 
moruwde hy Hertog Phlips foo verre , dat Ch41'1oJS we'er te hove mocht 
komen, meencnde dat hy daar beter gelegentheyd had om hemte doo
den. l o t1411 r,, een wijlte Bruyffcl gewee{hijnde , en fijn beloofde 
geld niet krijgende, begint io een heymelijke plaats met Ko,ft9n te kij
ven, hem al 't voorfz. verwijtende, met dreyging , voldoet ghy my niet, 
~ fal 't Ch11rl0Js openbaren. KuftlJ" wil hem Oaan,en jaagt hem uytert 
huys, Godt ( die geen quaad ongeftraft laat , maar eer fulks deur de vo
gelen-des locht foudc doen uytbrengen, g~lijkt met de Kranen ov~~ 't 
vermoorden van lbi,•s • • -•· en door de d1enftmaagt op de heymeliJk
heyd fittende, nopende • t verraad tegen den lellen Heer / ,,,, "'"" .AJi.!l, 
in dit eerfte deel, in't jaar I 40~. inK1111nnt1111 huys gefchiede).wilde dat 
"t kyven gchoort wier~ by een Edelman Jonkker Pilt,r Hllk._!cJ,J,"fl, of -
H~1nl,,rgh, die uytermaten verbaafd gingh by GraafKJW/111, hem dit 
alles .vernalendc. KUT~ diep verfuchten en betraande oogea,klaagt 
aan fijnen Vader, .uyt wclkers laft hy Ko1fl9• en r,,, door d:Heer van 
Auxi op 't huys van Replemond fcherpelijk gevangen doet fetten,en n& 

belijdingh van alles, onthoofden. Sic hier Jen Kamcr-v~er,- door ar
me ootmoedige beleefde goetdadigheyd, verheven, en we erdoor. rijke · 
hoovaardige onbeleefde quaat-dadighcyd, vernedert. eli fchandelijk 
van"tlevcn berooft, en 't onnoofel 6loed des Edelen Graafs van c,,,.,_ 
loJs bewiard, en voortaan hield X.•Iquaad vermoeden ,.niet alleen op 
l 'OJ en L.nnOJ, en haar aanhangers , maar ook op Graaf/"" TJm s,..,_ 
P"', fijns Vaders opperfle Raad, een groote vriend van den ~nthoofden 
Koeftqn, wiens fchattcn en juweelcn C11t1rl alt'faam aan fich getrokken 
had, dit ondl:i.k noch meer den haat van St..,p111 en C,oJ;Cn befchuldig
den 0,11,IOJs foo heftigh tegen fijnen Vader, dat hy hem fien noch hoo-
ren wilde, gebiedende uyt vlammige toomigheyd, dat men hem vafi: 
leggen fou, maar Caarl dit verftaande, was niettraaghin't vluchten na. 
Gorinchem, fijn troL1wc fchuyl-plaatz. 

n+._.. Schepenen, (IAas Spijl.er- eAdrûunft.• 7(J_c,#t Htnrilefz... '/•• 'R,et--
lofft.. 

GraafCa4rlTJan (harlo_JI, voor fijns Vaders toorn gevlucht,. en in de 
Pa:ifdagen tot Gorinchem gekomen zijnde, woonde daar geO:adigh dat 
jaar, en het toekomende tot S. R.tgm-d.gh toe, den • • • dadijn 

-Vrouw E/iulmh van 'Bomon,na Gent, by haar Dochter JU'arü, reyf
de, een groote eer voor Gorinchem , twee foo groote Prin~elijke per
fonen, fuiken langen tijd tot woon-plaatz te verll:erken. Den vcrftoor
den 7'hi/ie, had hem in verfchey:den plaatfen lagen doen leggen, om te 
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_ . · ende Lande van Arktl: . · . fl'j' 
vangen, dat mdîende, trachte te vangen deffelfs Raden, die 't ook wel 
will , en daarom altijd omringht gingh met ve~l gewapende Dienaars. 
Pblip,.had ook al fijn Edelen ~erboden, op verbeurte v~~ lijfen goed, 
met fi1n Soon te verkecren, dies yderfich ontfagh openthJk met hem te 
verkeeren, uytgefeyd .Adriu,, """ Borfaln, Heer van Brigd:un,en Mce
fter.A'ntonis Mi&hil/fz.. Raad van Holland, woonende in den Haagh. 
Welken 1J,rfel,n te wijve bad eÁIIN, Hertog Phlips Baftaard-dochter, 
die altijd hoopte vrede tuffen Vader en Kind te fien , en dan ook fijnen 
peys te krijgen. P hüips fond eenige in den Haagb, om den ouden Man 
Meefter eA11toms, fijns Soons opperfte Raad, gevangen te BruyffeJ te 
brengen, om hem daar te rechten. Defe tAntoms gevat hebbende, doen 
hcymelijk weten aan Chnw,s, hy fende lijn Dienaars ter plaatz' daar fy 
komen mollen enontnemc hem met gewelt.Sy komendeontrent Dort, 
~s't,raven Dienaars wel de helft f.l:erker, nemen hem met kracht, en 
brengen hem te Gorinchem.Den meer vergramden Herto~h leyd noch 
fèherper lagen.op fijn Soon, doch al te vergeefs , dies hy de • aantallen • Confif 

aUijn heerlijke en eygen goederen, fulks- dat hy niet behieJd, om af te quc,cn. 

li:v~n ,. veel min om fijnen Staatop te houden, daar-en-boven nam hem 
Kooiagh L1Jt'lriP<_1•n Yr;1nk._rijlr._de elfde, al .dat hy hem gegeven had, 
doen fy vereenighden, dies.veel Edelen en fommige HoUandfe fieden, 
hem heymelijk byftand deden, en byfonder den mild-dadigen ouden 
Yrak..YIIII Borjf,1,,,, Graafvan Oofl:ervant , die hem veel geld leende. 
Sijn Vrouw lt.Ab,l 1;1n Bo,,,.bon, bleefhem gefiadigh by tot Gorinchem 
in fijnen nood. Midd'lerwijl quam voor Gorinchem te fchepe den Ba-
flaard van 1!-f.111br11k._, in meening den Grave van Charloys te vangen, 
en in Vraoknjk te brengen, maar 't mifte hem. 

Hoewel GraafK44TI foo berooft was van lijn goederen, ontviel hem 
den luftnochtans nietin'topbouwen van 'tuytmuntend Kafteel te Go
rinchem, ja dat meer, hy was noch van mecninçh (behalven den voorfz. 
blauwen Toorn twee Toorpen te maken, geli1keen drie-hoek met ee
nen Steenen brug Jaar tegenover de Merwe,totin't Land van Altcna, 
dat een Koninklijk werk geweeft fou hebben, maar achter bleef doe den 
peys met fijn Vader gemaakt was, fulktilat tweedracht van fijn toeko
mende macht, hem tegenwoordige macht overvloedigh genoegh aan
brocht • 

. Scltepenen, H111rilS11otk, qO'tlm[r..H111rik._Go'flntfi... 'f11cob 'f111,[i.. [Il• r,.t,s. 
ub 'fl4n W,1, Fr,drik._ .Adri111111fz.. . . 

De Hertogin van Gelre, en eAàolfharèn Soon, even volherdigh in'c 
quaad tegen Man en Vader., alles vatl befioten hebbende, datfy voor-
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318 Befchrijving' d~r Stad' ~orinchem., . 
namen te doen, komt d•Hertogm na Korfmis 1464. mer wey01gh ge,., 
volgh voort Slot te Grave, begeyrende in te zijn. Den goeden Allrllalll 
ontÎ-angt fijn Vrouw blydelijk, korts na deniep-dag 1465. komt .d,ulf 
ook met weynige te Grave,en word foo wel ontfangen als fijn Moeder. 
Den 7. van Louw- maant, 't heel Hoff-gefin is -vrolijk, Ad.lf {chaakt 
met Yr1dn-ik._-v1111 Egmo,,. Heer Wi/Je•r foon van Egmond en YfeUleyn 
(die Broeder was van Hertogh Ao:,,0111) tot mid-nacht toe, een van de 
Dienaars luyfiert AdtJ/f heymelijk in't oor, die van Nieumcgen met 
haar hulperszijngekomen,dieopfiaat, en fich veynft eenen dans te ma
ken mette Joffrouwen, emftelijk willende Yredn-i( fou m~ dantfen, 
maar die fulks weygerende gingh in fijn fiaap-kamer, en voort te bed, 
foo ook dede Henogh eAtlrN. De nieuw-gckomene wel gcwapcnt, 
door Moeder en Soon op 't Slot gelaten, fiocgen ruydelijk op 'sHerto
gen kamer del.ar, roepende, Sta op, koan by ons. Hy we'er, lieve kinder, 
Iaat my nu met vreden, ken magh niet daritfen, 'k fat 'top een anJer tijd 
verbeteren. Sy breken de deur geweldelijk op, Il-aan met 'tbloote punt 

· voor den Hcrtogh, en roepen geeft ugevangen, hy vraagt, waar's mijn 
Soon,waar"s mijn beminde Soon,nict _bet wetende of't waren haar bcy
der vyanden. .AdtJlfvol venijn in't ~ert, feyd noch met fchoone woor
den, bcmin~e Vader (Schorpi~s aanlicht) geeft u gevangen ('t venijn 
in den fieert) 't moet nu dus zijn. AIITlll#tuytbarftènde in tranen , fiet 
fijnen ontrouwcn Soon, by hem foo hoogh bemind , deyrlijk aan,~
gende, Soon , anijn lieve Soon, wat doetil:u ? Geen antwoort, maar àls 
een dief of moorder, half gekleed, brengen 's hem over de gracht, daar 
die van Nieumegen wachten, fetten hem op een pee.-d, en rijden heen, 
Vrouw en Soon volgen. Hy roept erbermelijk , Soon, brengh my niet 
te Nieumegen, maar elders waar't u belieft, fy broc&ten hem eerft op't 
huys te Lobe~, daar pa ~p't Kafteel te Buyren, daar hy 6. jaargevangen 
was• .AdtJlfw1erd tot N1eumcgen, ~utphen, Vènlo, en Aarnhem, g~ 
huid, Hertog van Gelre, en in alle Steden, uytgefondert te Reurmund, 
die haar tuffen beyden fiil hielden. 0 vergeven boofheyd van een Soon 
tegen fijn Vader, die te vangen, genoeghfaam bloots voets, in"t hardflc 
van de winter_op een peerd wech te voeren. Ses jaargevangen te hou
den, en by 's Vader/leven fijn felven Heer te maken, een vuyle vlek in 
den nafleep van 't overgebleven fchoon Arkels kleed, fijn beyds-zijds 
Oomen , Hertogh '"" v•n Cleve, en Heer WiOm, """Egs,nd, kregen 
kons hierna ook haar deel van haat. Doch /1111-v,m Eg,,,o_nJ, Wülnu 
~?On, ontgin&htdi;s tijd, reyfde na Jerufalem, en kreegb daar Ridder
hJke orden.In! weerkeer vol tegenfpoct van al fijn Dienaars verlaten, 
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. ende lande van Arkel. . 319 
wierd hy van eenen fchamclen 1"• Mtli.ffi.. (by hem van de fiaaffe Ga
ley gekocht) in fijn fiekte veel mijlen op de fchouderen gedragen, voor 
dien dienfl hem geyendeal fijn leven Schout-Ampt van Egmond• 
. lnditjaar 146f.ftierf Hecrf,ha (vandenbfoedevanArkcl)de8. 
Heer van Heukelcm, doch berooft van't gebruyk, voor verhaalt, na-la
tende van VrouwBntb"Heer /a,Docluervan Kuylenborg•, twee 
Sonen, Otto '"" .Ar'<!t, die naHen~hKur/s dood wierd de 9.Heer 
van Heukelem, en .Äda, Monik tot .tgmond. 
- K1111rl '"" Ch111frJs, foo •tfcheen in onverfoenlijkc twifl met fijnen 

Vader, die niemand,hoe groot kon dempen,hoewd alle Edelen en Ste
den des Lands daar toe arbeyden, begon eyndijk 't ben van Philips wat 
te veifachten. ÁlltollÎI de Baftaard van Pmlips, te hove gekomen, bran
dende van yver, verkrec;h foo veel, dat fyn Broeder Kurt we'er gege
ven wierden al fijn heerliJke goeden en domeyneo, maar •svaders oogh 
mocht by niet ftarren. Curteven-wel door raad fijnre Hecren, en die 
nn Gent en Brugge, komt onverfaagt binnen Bruyffel, met 7cc. • ge• • Anricn. 
waeende van Gent, en 200•..-an Brugge, hebbende noch heymelijke · 
toellanders, die hem dagh en nacht bewaarden. Hy gingh dagelijks 
•ftoutmoedigh overftraat, als eenigh Soon en Erfgenaam fijns Vaders, 
totfpijt fijner vyanden. Hy fond eenige treflijke mannen aan fijnen Va-
der, verfoekende ootmoedigb geboor,hy was wil!ig fich te verdadigcn, 
en had ·hy hem vertoornt, hy Uood t'fijncr beliefte. Phlips boord dit 
niet doove ooren, en gebied by vertrekke aanflonds, ofmen drijve hem 
wech. Chllrw,_s heel droef, wilde terftond uyt Bruy!fel rcyfen,maar die 
flD Gent en Bruyffd hielden hem met macht, dus blijvende, dorfl nie-
mand fijner vyanden van't Hoffkomen, maar ruydcn den Vader op, dat 
hy met gróote macht van volk uyt ftjn Paleys gingb, om fijnen Sec>n te 
Gaan, te vaog~n, ofverdrijven , doch 't gekrijtf' der Jofvrouwen, deed 
hem te ruglfkeercn. eAnt•is vin Bn,rgo,llj" quam hèymelijk _tot fijn 
Broeder, hem vertellende dat den twilfquam doot oprokkeningh van 
Koningh udnt,ijlt10 Yr•n/c..rijl, eo fijns Vaders raden; keereode we-
der tot den Va~er, focbt verlof om te f preken, en feyde, Vader, Vader, 
waaromgeloofdydat vervloekteoorblafers woord, K1111rlu Soonbe-
geert udood, Ik f weyr by de h~hfle eeden, 't is onwaarheyd, ik heb 
fijnen grond onderfocht ,, hy benund uals een Kind fyn Vader behoort 
te doen" laat hem u geficht aanfchouwen, hy fal ootmoedigh wefen, en 
alles fal wel zijn. Wel feyd Phili-ps , Laat hem komen, lijn onfchult zy 
gehoon. eA,uonis platter eerden fijn Vader bedankt, en h3ald Kurk•, 
die van gelijken ficb langs d~n ~loer firekt, maar ~an fijnen Vader op-

ge-

Digitized by Google 
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geheV'ë!'fen gekuft, tranen biggelden over beyderzijds wangen, •t bik
ken benam de fpraak, die eyndclijk uytklinkt, 't verraad des Koningbs 
óm hem te dooden, en d'ontrouw fijner eygen Raads-heeren, den peys 
word gemaakt by den goeden Hertogh op den goeden Vrydagb 1465. 
en GraafJ"" vtm St11mp11s, Heer;,,,, v"" CrOJ, 's Hercoghs Raden, met 
Heer l"" '111111 L.tnno1 Stadthouder van Holland, vluchten na Vrankrijk 
by Koningh Lode~iji(.,.de i 1. die haa:r wel ondingh. Curl tcrftond een 
te peerd van Bruylfel afgeveerdight na Gorinchem, tot fijn V rouw,die 
nachten dagh rijdende, op den H.Paafdagh te Gorinchem komende, 
haar die blyde tydinge brocht,in'c Choor vande Kerk onder de Hoogh
mis, hoe de Borbonnoyfe verblyd was, kan yder denkkcn. Sy Godt1o
vende, de voorts de Hoogh-mis voldoen, braafmet 't (pelen op d"Or
gel, en 't ftngen van de Kanoniken en Koor-fançers • in groote dank
baarheyd hctT, 7>,,,,,. L,1111.,,,,.,. .Seer Gods-d1enftigh was fy, haren 
bellen T abbaart, het .sulden ltuk, daar fy C1111r/111 in getrout bad , deed 
fy breken, en daar afmaken een huyvc ofdekfcl over 't H. Sacrament, 
met zyde quaften , en vergulde letteren, dat fy op den avond voor dien 
Feell-dagli, den 13. vanSomer-maantnade Vcfpcr, in'tbooge Choor 
de Kerk van Gorinchem, om Gods-wil fchonk. 

Midd'lerwijl oorl~de den fioucen Ch,,,/o11, Heer van Arkel, tegeri 
den ondankharen, fchalken , en nemmer gerufi:en Kooingh i...,,,;i'c. 
<µlffl Yr1111lc!ijld' elf de, en floeg in dit jaar 146'~. dien vermaarden·vdd
flagh van ~ontl,blrJ, die in de Hifi:orye van Heer 'Philip,""• x.,.;,.. 
1111, ( by den beroemden van hoogh-gelcertheyd J11ft,uLipjw, foo gcpre
fen) in't breed uyt-geleyd word, overfulks onnoodigh hier te verhalen. 
Maar lijn Vrouw en 6ravin tot Gorinchem in langh geen:tijdingb Tlll 
hem gehad hebbende, vrcefende fijn ne'cr-laag, viel aldaar fick te bed
de, veel Meefters van alfe kanten ontboot men, niemanci kon haar hel
pen, men ried haar te trekken na Gent,by haaf eenige Dochter Mllri4 
fy reyll, komende t'Antwerpen overvalt haar de fiekt, men brcngtf e in 
S.Miçhi.tls Kloofter, daar fy van defe werdd fcheyd , op S.C,f,,,., en 
D11111uum-11votul, d.en 2.6, van Herftl-maant 1465. Sy had heyligh g-e
leeft, dikwils meteen dienll Jongh-vrouw alleen in arme huyfen milde 
Aalmiffen gaan brengen , en wierd ver~eleken met de heyligo Vrouw 
Eliwbeth, Dochter van vlndmts Koningh van Hongaryen, en wcduc 
van LoJe~ijlLand-graafvan Helfen, daar van by Bi,r1m•s op de jaren 
1231.en 1236'.teftenis. 

Het Chirurgijns of Barbiers (van ouds (ofmM en 'D.-it1t1111) Gilde 
word opgericht, volgens defen k<?rten fm uyten .Bri~ 
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Burgermeeflers, Schepenen, en Raden der Stadt Gorinchem t ma

ken yder kenlijk, dat fy met goetdunkken des Dro1fards , en 't Gerechf 
oud en nieu, de Broeders van•c Cof111.is en D11'11iu11s Gild,verlècncn de-
.fen brief. · , 

Sullen een .Autaar in de Kerk fetten. -
1 . Niemand van buyten fal binnen Gorinchem Meyfiery op fetten 

om te fcheyren, ofby fat geven twee goude Rijnfc guldens,en Poorters 
kinderen·1nercenen halven Rijnfen gulden. · . 

2. Knechts, die leeren fcheyren, Tullen geven een pond Was , aan 't 
Gild. 

3· Gehuurde Knechts, (geen Leer-knechts zijnde) een halfpond 
Was. 

+ Alle Meyflers binnen Gorinchem , fuUen geven,aan"t Gild , v:u'.i 
.eiken Rijns gulden die fy WÎOQeo met meyfteren, een halve witte ftuy-
ver. · '· · · 

f • Geen Mcefterfaldes ~ders Meetlers Kalanten fcheyren, meer 
dan eens , des verwittight door een van de Dekens, of de voorgaande 
Mcefier fy eerft vemoeght van v_oorgaande fch~d van fcheyren , op de 
boete van een pond Was, halfde Heer, h:tlf t Gild. 

6. Geen Meeller binnen Gorinchem wonende,fal d'ander Mccfl:ers 
..gebonden offieken vabinden ofvermakep, boven een reys, of d' eerftc 
Meefier zy ecdl vcmoeght van fijn verdienficn, op de boete van een 

.gouden Leeuw, halfde Heer, half'tGild,en 'tfclve vemocgenfal A:aan 
op een fioop wijn, ren waar, hy had•s nachts van den bed opgefiaao, of 
buyten gereyft, dat fou twee fl:oop wefen. 

7. Niemand fal op Hoogh-tijden, Apoficl-dagen, Sondagen, noch 
Co{ltMI CllD....,,,-tUtfc&eyrca,op de boete van een pond Was, van 
yder te gaan als voren, de het des Mcetlers wijf, ofboden, gelijke boe
ten, ten waar de genadige Heer Grave van Charloys, fijn lieve Vrouw 
ofeenigh vanbeyden binnen GQrincbem waren. 

8. Nienwid van buyten fal binnen Gorinchem,ofin't Land van Ar-
1'el komen meefl:ereg eenige gewonde, . hy engere van 'yder een ponJ 
Was, dat niet willende doen, anen verbie hun 't mccfreren, van d'Heer 
~n Gcrecbts ~en, met een 's Heeren ofder Stadt gefworen Bode, 
wildet de Mcefierdan niet geven! dat's de boete ván 1o- witte Lluyver, 
halfde Heer, halfde Kerk en 't Gild. · 

9. Wanneer De~~ morgen-fpraak leggen, en die de weet heeft , 
Rietlsomt;J~v.er~r~ne~nenouden Vlaamfcn, defe cnnavol2ende · 
boeten~cauot 'c Gil~ behoef. · · · · - - .,.. - 1;1

'.'-- - · . · . . .. -' . "'-·-- - ~ f 10. Wiq 
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:32,2, Bcfchrijving~ der Stad' Gorinchem., 
10. Wie op S C,fWMI en 'D11111Ïlllln1-ût.h de weet hebbende, mettè 

gemeene ·Broeders niet komt eten , verbeurt eenen ouden Braf pen-
ningh. . 

11. Geen Meefier fal pannen voor deur fetten, ten zy dattet een ge
teykenden d~h van goed ader-laten is, en men fal geen bloed op de 
venfieren ofvoor de deuren langer laten ftaan,dan tot u. uyren toe, op 
de boete van een halfpond Was. 

12. Een Gilde-broeder fi:ervcnde, wie de weet hebbende niet ter 
uytvaankomt; verbeurt een ouden Vlaamfen. 

13. Eyndelijk is 't felve broederfc:hap tocgelaten,dat fy alle breuken 
en fc:huldcn voren geroerd, t'allen tijden mogen doen uytbalen met een 
gefworen Bode van Gorinc:hem. Gegeven den 8. van Slacht-maant, 
in't jaarons Hceren 1465. • 

, 466. Schepenen"R,mlcJU'-,lGoTJm/1..v/drüw,S,,,,l,t.Ahûw,WiJ 
Wel, Si,ndrr "",,Jr, Hur htgmf:_. (),,,1 Spijk._w tAáriMl{i.. Blllril(. 
Yollin KHMAllll KOffltll.J. 

Gafthuys.aneefter Yr1Jrilt.Awofi.. 
Jonkker Adalft1• g,1r, , Vrouw {.JK..,;. "•" Ar~lsSoons Soon) 

lijn Vader Hertogh Ä"'11d, nu meer dan een jaar gevangen gehouden 
hebbende, maakt twiftmet Hertogh 1•"'"'Kk,f lijn Moeders·Broe-

·, " der , en ook gevangen hebbende Jonkkér Yred,,;k_ """ E.g,w,,ll fijn 
Neef, viel in grooteonmin met ddfelfs Vader, Heer Willm, """ Et"'°""' lijn Vaáers Broeder, toeflaande tot ftjnre Tafel, al •s Heer van 
Eg~onds goederen in't Land nnGelre gelegen, woudc met kracht 
we'er hebben al de goederen by Hertogh Ät11114 verfer, als de Stade 
Waèhtendonk, 't Land ,ander OiJfclen en Rijks-walt. Seideook, dat 
fijn Vader niet ten vollen betaalt was,nn dat hem by bulikfe voorwwt 
met d'Henogin K~"" fijn Vrouw belooft was, en wildetalt'famen 
hebben. Hert0g 1"" """()n,,, 6ende de bitze hooghmoed van AMIJ 
fajn Neef, verbind fich met d•Heercn,Will,,. ,,.,,Ell'IIIMen Yfelftcin, 
Jonkker Gmd ,.,, K#Jl,n/,,,gh, en d'Hecr van BoklÏoven, en doet hem 
ontfeggen, om doorfoodanigcn dwang t.4.,.,.,te bevrijden. we•u-
zijds gaat rooven, branden, vanr, CD 't land verwoeften in fwangb. 
Den gevangen Yr1driJc..,a rf,I/~9_11(~ntrent dcez• tijd geworden Gmf 
van Buurcn) ontquamt met loofe kloekheid, bevechtendc met de fijne, 
den verwaanden· .AJo/fi die Heer Otto ,.,. Y.,,,,, met veel gewapcnt 
volk m· Holland gefonden bad, om Y.felllcin te ,crbranden, •twcJkhem 
luk~ cn!"1111r11 bcrooft d&: Scailc YIA a14'c PICA dragen kon, ma~v~ 

~cc;. 
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- ende Lande van Arkel. · - 3; j 
dm•Gelderfe quammerin 't we'er-keeren ontrent 45. binnen Gorin
chem, mcynden daar vry te zijn. Maar die Stadt Charlop toebehooren
de,.en fy Holland gefchcq_d en befcbadigt he,bbende, wierden al gevan
gen 19. van hun uytbrekende. liepen in de A,finrebl'Oeders Kerk, anclerc 
io't H.Geefl:huys,vinden geen vrydom1 den Stadthouder (vao HolJanJ) 
haald baar met geweld van daar, en brenghd' in den Haagh, veel Gel
derfe vrouwen volgenhaar mans, broeders en fonen, biddende, en met 
uytbarfl:ingh van tranen, belovende veel penningen, want verfcheyde 
rijkèJieden, byfonder van Nieumegen, wàreo daar by. Den Raad van 
Holland beweeght:, hield het pleyt een wijl gefchodl:, maar Hertogh 
P~ hoorende baàrquaad-daad, 't Land te berooven fonJer oorlogb 
offonder ontfegh, veroordeelt haar als moorders en frraat-fchenders, 
allegaden'1>ntlioofden en op raden te fetten,20. kregen dit deel, daags 
na S.1•111-J..ch, buyten de Latijnfe poort , end• ander~ 5. Donderdaágs 
na Pinxteren, al op raden., behalven 4- die om groo~ geld van't rat ge
kocht, en op't Kerkhof begraven wierden. Ofdefe hirdigheyd met àen 
naam van Philips de qollÛ wel oYer-een-komt, waar te twijfelen, d'een 
foude 't noemen* rechtveerdigheyd,d'ander wreedheyd,doch niemand • lllftiûe. 
kandaar van op 't naufle recht fprckcn, ofmoft de mifdaad op'tfekerft' 
weten. 
· GraafKIIATl ~• Ch,,,./,oJs, hebbende de Luykenaars verwonnen , de 

Stadt verwoefl:, 't Land van Frankemond vernield,fijn eygen volk door 
de harde keude doen bedwelmen, die foo groot was, feyd Phlips Je K,
,,,;,,,,, dat d'een de voet, d • ander de vingers, de derde , t lijf verloor ,den 
wijn in de pijpen foo gebakken, dat men die met beytels moft klooven. 
Wierd door mond-gebrek baaftigh van daar gejaagt, trok na Namen 
yoort in Braband, en quam dcd cedlen van Winter-maant aan den 
avond 1466. binnen Gorinchem., wordende van al de Burgers te paard 
en te voet met hun vaandels en gilden, en met vool toortfen, en bran
dende fakkels , van Herdiks-,cld af, in-gehaald, en brochten hem op 
ftjnPalezs, daar-by blceftotten 12.Jan~arij 1467. By.hem waren de · 
Heeren f•h•• """&,dm, Eenz-Bitfchop van Trier, fijn Broeder Greg,-
ri,11 '11411 "Blllk" Büfchop van Mctz, ?oofl Büfchop van Jeropolis, • Wy- • s~ 
Biffchop t'Utrecht, (die in fijn• hcerlijkfl:e klcedingh, op Kors-avond1 f;ontii
dc Vcfper en Compleet, en op Kordagh, de eerfte, en de Hoogh-mis caaL -
fongh. Voo~ Hertogh Htmfrij• v• ût1ft1r uyt Engeland, Heer1• 
D,nr,, Regaal Abt van S.t.M111,js tot Trier, d'oude Graafvan Marle, 
de Gr.avcn van 8riemtfen Rou11i, Broeders, Wille• ~• G11li/c.. Graaf 
van Blankkenheym,dc Graven van Manderfcheyd,van Zirik Proofi ~an 

S f 2, Tncr, 
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}14 Befchrijving, àer Stad' Gorinchem, . . · 
Trier, Graaf Engberdvc11 N 11/fo• Prins van Oraanjen,de Heeren Job11n· 
11.in W•ffen,i,ir, &Jnolá r•li 1Jredtro"4 en Vüu,en , Gijfoerd ,.,, 1Jrederode, 

• Ele4. * Verkiefelingh tUtrecht, Graaf H111ri/r... v11n qra-prt, Heer vander 
Veer, d 'Heeren van Bergen,Lotû\\Jij/<.,v,.,, Gr•11h-,fen Stadthoudcr van, 
Holland, e.AdrilUn vanBorffelen Heer van Brigdàm, met veel andere 
Baroenen, Ridders en Jonkkers. En in defe maant van December, fijn 
noch veel groote Heeren te Gorinchem by hem gekomen, fijn Bafhart 
Broeder Heer D111ia '""' B,;,,goe11jm Biffchop van Utrecht,/«ob Graaf. 
van Hoorn , Heer van Altena , Jonkker Vrednk.:uan Egwou ,..Tfel- · 
p9n, Heer van Buuren, Heer Willems Soon, Heer 'l'hlips t1•11 C,-n-,
gen, en daarna d'Ambaffaden des Edelen en doorluchtigen Prinçe Her-• 
togh Franfois ,,,,, Britt114'1jen, die de Schutters van Gorinchem te ge
moet quamen tot Workom,en geleydenfe tot Gorinchem, op den hey
ligen Kerf dagh, handelende met den Prinçe van gewichtige faken. 

Daar na hulden die van Leerdam en Schoonre-wocrd, Grave Kurl, 
f/4" Char/071, tot haren Heer en Prins, op de Burgt (ofBlauwen toom). 
tot Gorinchem, wordende alfoo een recht Heer van Arkel, al de: 
heerfchappyen van dien, d'een voor d•~derna , . onder lijn bewind krij~ 
geode. 

Schepenen ••• 
Den u . van Louw-maant 1467. tf1111iGraaf Ki141l van Gorinchma

na Braband, de Burgers hem treffijk uytge.ley doende. 
In Bloey-maant hield Her:rogh 'Phlips 111n 1Jo•rgoenjen een dag-vaare 

te Sluys in Vlaanderen met lijnen Soon, en veel ander Prinçen en Ede
len, handelendevan veelLands-faken, infonder om vrede tuffen den 
Celdcrfen Vaderen soo·ntemaken, maartAJ.lf6jn-Vader niet wil
tende los laten,en merkendedat't Hofdaar op draeyde, .vluchtefcban. 
delijk in fülte na 't Land van Gelder. . 

Hertog Phlips bemerkende lijn eynd tenakenrwillende fijnen KMrJ. 
we'ergetrouwt tien, fendlijnen Baftaard Soon, den vromen en Wijfen 
Heer t/lntonis wn B,11rgomje•, met 400. de vroomfie Kamf)-:vecliters 
ónder al lijn Edelen; na Engtland , om voor Kvu,rlu, ten hulijk te vcr
(oeken de fchoon .Margriet"""lork.., Suller van.Koning Ed,,""' de 1-• 
•c welk toegetlaan wierd. .. 

DeCcn Mogenden Prinçe Hertog'Ph/ips v•n 'Bo11rgoenje•, Graafvan 
Holland, &c. te Brugge gekomen zijnde,wierd daar iiek en krank, ont
bood fijnen Soon Kai,r/ van Gent-, die terftond quam"vindende fijnen 
Vader noch ademtochten, en de leden trekken,hy met bitter tranen"en. 
1evonwen-h11nden" vermaant- hem tegedenkken 't bitter lijdenonfes 
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ende Lande van Arkel. · ftf 
lrevcn Salighmakcrs Jefu Chrifü. Eyndclijk !'lfhy ftjnen geeft op den 
15-. van Somermaant 1467. oud tuffen de 2.en 7 3. jaar,als ny Holland, 
Zeeland en Vrieil~nd , fo~ R,uwaard als eygenaar ontrent 4<?· jaar~
recht, en vcel:twificn nc ergeleyd had. Hy was doorluchttgh, WlJd 
wermaart en ondien, groot van lichaam, frerk in krachten, f choon van 
aanficht, grootmoedigh van herteo, mild in Aalmilfen, wijs in raad, 
rcchtveerdigh in VonnHfen,GoJs-dienfiigh, en vol deugden, weerdigh 
genoemt 'Pmlip1 d, q"Je, boven al Îtjn Voor-ouders Rijk en Mogend, 
geen Prins van ChriitJU Wet fijns gelijk , hy voedde veel wonderlijke 
wilde beellen, had ook eenen Reur van groote hoogde, en was in alles 
verwonderlijk. 

KtUrl ,~ Bo11rgoenjm, doet terllond fijns Vaders Zegel aan frukken 
fiaan~ belaftet lichaam re Balzemen, en rijd noch die'n nacht met kleyn 
gefelfchap tot Rijffel, daar in eenen fierken tooren grooten fchat lagh, 
drukt fijn eygenZegcl daar op,en doet die wel bewaré,tot Brugge boucl 
f1y d'llicvaard fijns Vaders, 'c ingewand daar begraven , "t hen vcr5ierd 
met goud en fiJver, wierd begraven re Jerufalcm, by ons Hel'ren Graf. 
Sijn Vrouw /~b,tfiierfna4.jaar, en~.u,Jd,Sto11t1, wierd nu de ••• 
Graafvan Holland, Heer van al de Nc erlanden, Bourgoenjen, &c. 'In 
vergeet quam toens by hem Gorinchem en Arkel, immers ten deel, als 
hebbende 't groot al te veel werk, om 't kleyn foo aan te hangen. 

Schepenen, J1111 H,n~(i.. Co,,,r1111ti Cmm,11df:... Clus Spijk._nvltiri- 14'~ 

"""[t.. qmtl Geridft.. eÁAr,11J Jafr.. 'R.ifo111 Hmri~[t.. v/Mnti Gijf-
/,,rtf%.-

Gafihuya-meefter Yr,JrilAJrû,11"ft... 
Hiervolght nu een• tulfen-uytingh Dort ter eenre, Gorinchem ter • Appoia-

ander zy aangaande, roerende den ~taP,Cl·· cemcoc. 

K11m, by der Graticn Godts, Herrogli van Bourgocnjen, Btaband; 
Limborgh, Lutzenborgh, Graaf van Vlaanderen, Artoys, Bourgoen-
jen, Palatijn van. Hencgouw, Holland, Zeeland, Namen, Mark-graaf 
's heylighs Rijks, Heer van Vridland, Salins en Mechelen. Alfoo 
onlanghs.,,. pleyt by t\Vee * infiellingen voor den grooten Raad is ont- • Prom. 

. Haan, tuffen Burgermeefiers, Schepenen en Wet-houders van Gorin- *Inftamif. 

chem,_Eyfers trr t'enre,'en defel ve !-fceren van Dort, Verw~erders tei 
andere zyde. D'eerfie Infiellingh reurendefeker tutfen-uyrmg, gege-
ven ~y lijn }:!ee~ Vader te Brug1;,e, dnn1.va~Gras-maant 1461. ~-an11 
by du:; van Gormchem feyden met te komen 10 de • oorfpronkkehJke •Principale 

faak, reurendeden Stapel, daar van plcyt was,tulfen Dorten de Noord-
s f J Hol-

, 
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3i6 Befchrijving' der Stad' Gorinchem.., 
• Appoin- Hollandfe Steden, tot.da& eed¼ verklaring gedaan waar van't • Tuffen
lCIIICIIC- vonnis,gegeven, aangaande de voornoemde Stapel, dat gebruyken fou

dcn de Rivier de Merwe, gelijk de Noord-Hollandfe Steden, d'Y fel en 
Lek, welke verklaring h gedaan i;ijnde, die eerft behoort voor te gaan, 
foo fy feyden, om verfcheyden redenen, men hoorden hun te laten ge
voegt zijn meue Noord-Hollanders. Want toen die pleyteerft begon 

• Gèlita- en den krijgh • beveftight wierd, waren fy gevoeght, daar van f y noch 
!~niet hadden • afgeO:aan, befioten • daarom by die, en meer ander rede
tieerd. nen, in haar Schriften verklaart, wel gevoegt te zijn, om te hebben uyt
~:· legging van't felve by-vonnis,om dan voort te pleyren neffens d'aod're. 

En dat fy mogen varen en keeren met al beur goederen deur de Merwe, 
•condem- fonder verftapelen. En dat gedaan gevoeght in't voorfz. pleyt, • doe
ncreadc. mende voort die van Dort in de kollen en fchaden. Aangaande d'.ander 
•Inamtic. • Inllellingh daar die van Gorinchem Eyfi"ers, die van Dort Verweer-

ders waren, Seyden dat te voren een pleyt geref en was van de Stapel, 
tuffen de Noord-Hollandfe Steden, met Gorinchem tegen Dort.Waar 
op geby-vonnift is,dat de Noord-Hollanders,d 'Y fel en Lek op en neer 
fullen varen, fonder verftapelen, en dat behoorde haar ook fQO wel te 
voordelen als de Noord-Hollanders, maar 't is hun onbequaam, en de 
Merwe hun alleen nut. Hebben daarna verfocht verklariogh van dat 

· by-vonnis, fulks hen dat vorderlijk waar, gelijkt i, d'ander Noord-
• Pro.wc. Hollandfe fteden, want foofy niet en hadden gelijke •voor-voldoening 

deur de Merwe, als de Noord_-Hotlanders deur d'Yfel en Lek, fy wil
den niet voort pleyten. En boe-wel in 't tuffen-vonnis van den z. 1. van 
Gras-maant 1461. was gelaft dat die van Gorinchem foo mochten va
ren en keercn door de Merwe,als d'aoder door d'Yfel en Lek, hebben 't 

· die van Dort gewapender-hand belet,aanhalende veel goederen die v~ 
• •c Princi- Gorinchem toebehoorende. Seydcn voort, aangaande • de voornaaan
pl proces flc pleyt, dat fy den krijgh beveftight hadden neffens d'ander Noord
~Gertnao- Hollandfe Steden, fonder • affiand gedaan te hebben, ten minllen voor 
ucud. den Prins offijnen Raad, 't welk moft wefen buyten 'c pleyt gefield te 

zijn. En al waren fy niet gevoegd geweeft,fouden nochtans ontfanglijk 
• Geclcci- .zijn, om dat het een faak is, die• ge-eynd kan worden met een •vonnis, 
~~eocic befioten ~aaro~-b~ ~efe en.andere middelen,in haar fcliriften verhaalt, 

ontfangbJk te ztJn tn t voorfz. voornaamfte plcyt, en met de Noord
Hollandfe een Vonnis te verwachten, mits eerfl verklaart zijnde, dat f y 
mogen varen en keeren op de Merwe,fonder verllapelen,als dieNoort
Hollandfe op d'Yfcl en Lek doen, befluytende voort, dat die van Dort 

• rálit11C1f fullen gedoemd worden weer te • leveren al datfc die van Gorinchem 
ge-
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. ende Lande van Arkel. 317 
geweld'lijk genomen hebben , tfederd 't voorfz. by-vonnis, met alle 
kofien en fchaden daarom gelegen, waartegen die van Dort anders• ••cconm,. 
feyden, en eerfl, al hadden die van Gorinchemin't pleyt van de Stapel, ry fdfti. 
neffens de Noord-Hollandfe, fy waren daarvan afgeftaan,tot teken dat oc~ CA 

die alleen pleytten, datfe die van Dort betogen hadden, voor den Prins 
offijnen grooten Raad,om mê in die pleyt te komen,dat Dort niet toe-
naan wilde. Seyden op de verfochte voor-voldoeningh, niet onfangh. 
lijk te zijn, mits fy noch geen 1niddeleri van de faak feff hadden voorge-
fteld foo fy mofi:en gedaan hebben. En daar d'Eyfers feggen, dat buo 
voor-voldoeningh toegewefen is, weten daar niet af, befluytende, tot 
niet ontfangelijk, en datter geen voor-voldoeningh valt, maar dat hen 
opgeleyd worde een eeuwig6 fwijgen, en gedoemt in al de koO:en. En 
aanga~nde de tweede Inftellingh, gebruykten daar tegen meeft al de 
middelen van de voorfz. eerfte lnftelling, en dat f y van «.orinchem, by 
_• dwalingh, dievoo_r-voldoening hadden bekomen, foo fy felfs beken-• Emar. 
den, en • herftellingh dien ~angaande verfocht hadden, reurende 'tgoecl •coacAie 
hen af-handigh gemaakt. Seyden, dat na de Luykfe oorlogh, een fchip 
van boven nederwaards deur de Merwe verby Dort komende, niet had 
willen verfta~len, en by hun vaftgehouden was, dat fy mochten doen. 
en noch doen fouden, foo 't voorviel, befioten daarom tot niet ontfan
gelijk,en dat die van Gorinchem, by voor-voldoeningh, de Merwe niet 
gebruyken fouden, als de Noord-Hollànders d'Yfel en Lek doen'. Ont-
lcerincn beur eenigh letfel in beur fchcpeo ofkoopmanfchappeli Jedaan 
te hebben. Dat voort fyvan Dort f ullen • onderhouden wordenin haar • Ganaia
recht en gebruyk van de Stapel• totdat anders by • eynd-vonnis is ver- ~~nia
ftaan, en verklarende t'aanhouden van't fchip voor goed. Doe~dè i.Scotca,. 

d'Eyfers aan de Verweerders weer te leveren, de fchepen van die van 
Dortgenomen, en in de koO:en, fchaden, &c. waar op by d"Eyfers, ge-
• Mr-eyft, en by de V crweerders ge-• her-antwoord, en in rechte, in • &lepli• 
beyde Inftellingengefloten zijnde. Alles overfien, foo wel hier van, als ~ 
van d'inftellingnorilangbs begonnen, aaniaande de Schepen, by wraak ces. 
en weerwraak genomen, en wecrzijds op t HDd gefteld, en gelet op al 
'tgeen ter fake dienftig was, wijfen by defen haren by-vonnis • dat die • senmitie 

twee inflellingen fullen t'famen gevoeght worden, en daar b7 ftellen :;.cr1oaa
hare bdluytcn wcerzij<h , reurende 't feyt nn den Stapel, die die van 
Dort hun toe-fchrijven, tot dien eynde mogen fy • vermeerderen hun •Amp~ 
Schriften, en die leveren aan de • Gcmachtignden by den Raad te fiel- ~c:._miJli,. 
Jen , ~ op die Sc~rift~fat-den Raad letten , nopende de wecrzijdfe 

• • lafterwgh, Eaid'e bewiJs-ftukkclloyer-geleed by de Noord-Holland-• lofä 
· · · fc 
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!e tegen die van Don, fullcn me voor de Gorinchemfe dienen , en die 
van Dort, van gelijken tegen Gorinchem., en alles by een zijnde, fal 't 
gcbrocht worden onder 't Hoff, tuil"en nu, en den eerfl:en van Somer
maant naatl:.komende. En midd'lerwijl tot anders verfiaanis,follendie 
van-Gorinchem varen en keeren deur de Merwe, reurendc den Stapel, 
als de Noord-Hollandfe Steden mogen doen, na 't inhouden van fekc:r 

• Çompo- .• vcrdragh en by-vonnis, tuffen de Noord-Holland[een Dort , en niet 
~c:~rcrve- ander.s, • fchorlfende de koften, weerzijds, tottet eynd-vonnis toe. 
,code. Gedaan jnt Kafieel te Hefdin,den laatfren van Sprokkel 1468. Onder-

fiond gedrokt, Rulldit VonnisinFran~oys gefchreven ondcrdievan 
Gorinchem. · 

De Bruydlots-FecA: van .Hertogh Lzarl "'"" 
'1Jo11rgoenj,,,, &,. Heer van Arkel, en Vrouw eM11rgrin, Hcr
togh 1{_,uh,i,,,rds Dochter""'" 'forl, Sufter van Koning EáM,vMrd 
,.,, EngelA11tJ de+ Gehouden te Brugg' in Vlaanderen, in Hoy
maand 1468. 

TOt vermaak van den Lef er, maar meell vermits Hertog Kll4rlwas 
Heer van Arkel , dat hy ook den Gorinchemfen Blauwen Toom 

op fijn .Feefl: na bootfte, hoewel die te Gorinchem nie~gefchiede, fal 
ik in't langh, doch metfookonen fl:ijl, als my doenlijk" verhalen', die 
trefüjkheyd, die by menfchen gedachten, geen Keyzer, Koning ofPrint 
foo koficlijk gctoorit heeft, 

Eliw,,h vim Bor/,,11, Hertogh Kurls Vrouw, (inwoonfter van Go
rinchem) overleden, en de maar aan Koni,ngh.EdturJ gekomen zijnde, 
feyd men dat hy aan fijn Sufterde fchoon Prinçef' ..M•~ ,a 1,rl 
metdeez• woorden uytgevaren fou zijn, 0 Suiter, AlderlieffleSuftèr, 
Bo•g11nj111 is Weduenaar, waart u deel,'t waar een góeden Yis, die hem 
vangen kon. Sy be-jaat fijn feggen, en ontfteekt in liefde tot Kurl. 
'T wil wefen : Kurl boord haar deught en over-groote fchoonheyd, 
_wo_rd metten felfden ftraal gequedl:, trekt haar 01cei en meer deur 
.vriendelijkegroeten, engefchenkken. Op eenen-avond, de Jorkfc 
Prinçes komt alleen by haar Broeder, feggende, Ik vafr Saterdaaghs,

ho~latle U Hoogheyd van gelijken, ikkoom by u een weynigh • proeven, 'twas 
a. hem aangenaam. ln't beft van dien, de Maagt{laat op, knield voor den 

Koningli , en feyd , Heer Broeder, u vermaan van den Bourgoenfcn 
.Prins maald in mijn herlfens, wiltghy_my helpen, dien vis worcfgevan• 
sen, Geyrn , fey den ~o':1fflgh, mijn hulp i5. !C?O! ~• Hy toeft~1~ 
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ende Lande van Arkel. Jl.3> 
fend S11!JbtrJ, Engels Hertogh by KtMrk11, wel heymclijk,•t hulik word 
gemaakt, maar den Fr:ms-man verneemt het, die fend in Engeland, 
verfockt M~-vrouwvanJorkvoor6jnBroeder Hertogh van Berry,fou 
h(m geven de Hertoghdommcn Gujenne en Gafkoenjen : Soo niet, 
voor den Hertogh van Kalabrez. Ed,wá wel merkende dat den lifligen 
Lod111ijlr._, Kurk11 wilde voorkouicn, antwoord even Jooflijk, lijnSu
fler trouw noch niet. De Gefanten weerom, mettet hangende hooft, 
en x..,,/s hulik gingh voort, diegrootè gereedfchap daar tegen dé. 
De Goudf meden te Brugge verwrochten 1ooo. Mark lil ver, om fcho
telen tot de Bruyloft te maken , en de Tinne-gieters 24coo. pond 
Tin. · 

In.•s Prinçen Hoff wierd by werk-lieden van Bruyffel een grootc 
Zaal getimmert, wel I oo. voet langh, en 80, wijd, (behalven de ver
trek-kamers weer-zijds) behangen met blauw en wit wollen laken, foo 

· wel-t vcrbcmeld, d•eynden, als de zyden , in Tapiffery hingh de hiftory 
van q,dt,11, geneuglijk in't oogh. Aan de Noord-zy was een kofielijk 
T refoor geummen , aan 't hooft-eynJ hingh een gulden laken, daar 
fton deen nooge Tafel, waar aan Prins Kurlmet liJn gulde Vlies Rid
ders maaltijd hiel. In de Zaal ftonden groote venfiers vol wit.te gJafen, 
ook tot meerderlucht, eenige venfters fondcr glas , 't Oofi: en Well
gevel waren al vol glaaf'-venfter~, de vloer was van plankkcn, 1%.Ab,l 
'"" 'l'oortegul, K""'ls Moeder, was neirfiigh in dit werk. 

Midd•ter-tijd dat Hértogh K1111rl1101J"111rgon,jen fijn Bruyd, Vrouw 
c.M•l,ritt va Jorl uyt Engeland verwachte, hield hy fijn Fedl van •c 
gulde Vlies te Brugge, beginnende die den 7. vaq Bloey-maant. 'Zijn
de d•orc3en van•t gulde Vlies by lijn Vader 'Philips, ingefieJ,1/r,iaar •• 
tér gedenk van•t gulde Vlies; dat l--fon, door hulp v~n ntede-in Colchos 
was, varendè mette Argónautitfe helden, geduyrende welke Vlieç
Fedl , fiierf te Brugge den Jongen Heer 'f4&ob """ B,rbo•, Hertogh 
K urls Swager, op den 22. van Bloey-anaant, en wierd daar begraven• . 

Op den 3.van Hoymaant 1468. quam de Prin~ef• van Jork te Dam
me in V lunderen ~ alwaar Hertogh Kurl haar trouwde, •s morgens 
ten feven uyren, door den BHfchop van SaUbery , in des Bailjous 
huys. . 

Prins K,ur/had aan fijn Bruyd te ,Dammegefonden drie nieuwe ko
fielijke hangende wagens, en een rijkelijke Ro(baar, verçierd met fijn 
goud, bef~yd met letteren C. M. en M ..,grit,_,-Bloemkens, ook veel 
witte tellen, voor haar Edelen en Vrouwen, die fy met 16,fware fche-
pen overbroc ht. · 

T t Dea 
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Den fel ven 3. van Hoy-maant, bego~en de peerden, de Bruyd_ te

gen gefonden, en die fy uyt Engeland brocht ,. ·t'famen wel I 1 oo. de 
Kruys-poort te Brugge in te komen. Eerfl: Hertogh Kt111rls peerden, 
wel 10c. de beryders al gekleed in 't fwart, fluweeJ,.damall, en zy. Dae 
.Adrûwn11,;, Borfole Heer van ~-dam, fijn peert met fwart fluweel en 
veel groote fil vere bellen, H ,,u, P11t,r i,•'llor/,011 , 's gelijk met paars 
iluweel en bellen. 

Daar na den Legaat van Rome, de BHfchoppen van Trier,Salfbcry" 
Metz, Utrtcht, Kamerik, Doornik, Sarepten, en andere. 

Doe wel 10.ofmeer Trompetters mette Wapens vanEngeland,en 
Hertogh KA11rl, ook haar Herauten; met die van de Graafvan SitPpol,. 
tAáolf11•• Kin,, ·van d'Heer van Schales , andere Groote, wel tot 30. 
toe. 

Toens volghdede Bmyd, (ftttendein een rijke Ros-baar, met rood 
goude laken, gedragen van twee fwarte peerden) met hangend haar. 
Rok en Mantel van wit goude laken, veel kofieJijke gelleenten en peir
len om den hals, den Trouw-ringh aan de hand, zijnde een groote punt 
van een Diamant, en daar nef&ns aan den felven Ringh , vier Tafeleo 
van Diamanten,.Robynen, en Peirlen" 

Van Damme tot Brugge gingen fes Engelfe Ridders te voet neffens 
't Ros-baar, en ter Kruys-poort ondingen ha.u fes Vlies-Ridders , Als 
d'Heeren .Adolfv1111 Kll'Clt, 1•'1"'' """ LNtunborgh, eAntonis tÛ B11ftur, 
11.in B011rgo111je11, Ph,lipp, Pot, Monfi'· de Charny, Pb1lippe de Crnt/c.tttr. 
die doe neffens 't Ros-baartotin't Hoi'van Bourgoenjengingen .dur 

• Aruicn. ontrent waren de• bcwaar4ers van Hertogh Kurl, en .Anttmis "6 
· B11ft,11rtL · . · 

" P,ocel&. Buyten de Kruys-poort quamen in • omgangh de Bagijnen van de 
.Wijnga:ird, gaven de Bruyd een Roofenhoed, braaf gemaakt, .die fi ÏB
haar Kroo~ op 't hooft llel<le, na de Ros-baar quamen twaalf Joffrou
wen met witte Hakkene.y-tellen ,. bekleed met rood goude laken,-cn de 
Joffrouwen verfchcyden zydenkleederen. 

Doe drie hangende wagens verçiect als voren, met des Bruyds 
•De'frc. • Spreuke al verguld,,en twee van d'oude Prinçes, al vol Engelfe vrou

wen. 
•N~ticn. Al de gefelfchappen vàn verfcheyden•tongen ,.hadden hen kofidijk. 

doen kleeden tot ontfangh van de Prinçelijke Bruyd, huyfen gehuyrd 
daar fy verby quam, die behangen met Gulden faken en haar wapenen, 
çj.erlijk befl:eken met brandende toortfen. 

Oe de Kruys-eoort daarfein q_uam,.waren twee roerende Leeuwen, 
d'een 
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ende Lande van .Arkel. 1J, 
d'een in lijn kfauw hebbende 't Wapen van Vlaanderen, 't ~ndcr van 
Brugge. Op de twee Torens van de poort waren veel lilvere Trom
petten en Klaroenen, die vrolijk geluyd gaven 't haarder inkomft. De 
buyfen van de poon tot 'tHoff toe waren al met Tapilferyen behangen. 
Op den hoek vande Kerfeboom-ftraat dwers ovèr tot de drieMoniken, 
was een rijkelijke poort getimmen, daar op Rond eenen toren met een 
fchoon perk, na de manier van't Eertz• Paradijs, daar met levende per
fonen AUI# en E,11 gctoont wierden, (met feker Larijnfe woorden, 
hier, en by de navolgende vertooningenovergefiagen) gellelt by de 4. 
neyringen. 

Aan 't huys van den Wouker, tot aan de muyr van de-Jacobynen te
gen over was ook een poon dwers de firaat gemaakt, met een hooge 
toren daar men boven meefi:erlijk fpeeJde met d'orgel, boven in den 
toren waren gefloten veel witte duy,en en an:fer vogelkens, aan haren 
hals hebbencfe de wapenen van den Henog en de Bruyd,toens de Bruyd 
voor de poort quam liet men die vliegen, fommige qua~n op de wa
gens, fommi~ vlogen verre in't wild, buyten de Stade. Aan de zyden 
van de poort ll:ond afgebeeld , de Bruyloft doe Koningh tA/exiindn 
trouwde Kü,p111r" dochter van den Koning To/0'111111 , en een Propheet 
ftond aan denfelven toren, met eenige verten. Aan de Well-voet van 
de Meulen-brugh, fiond noch een fchoon poort, daarop een park fl:ond 
met een fonteyn, daar by een Bruydegom en Bruyd, met Jongelingen ' 
en Maaghden. Dit park was doen maken by de Vlees-houwers en Vis-
koopers. -

De 17. Neyringen hadden op den hoek van de Ridder-fi:raat, dwers 
.de Hoo~h-firaat, doen timmeren een rijkelijke poort , daar boven ge
toont wterd die Bruyloft daar Chriftus van water wijn maakte, en daar . 
fat by de Bruyd met fijn Moeder, eo Ar&bit1"lit1J1s diende ter Tafel , by 
hem hebbende 6. Kruyken. 

Voord'Ooll-poon van de Burgt, was by die van den hamer,een uyt:-. 
nemende poort gemaakt, daar der Cantyken Bruyd ftond, met veel 
Maagden, en een Bruydegom met veel Jongelingen. En deur de ~ort 
flonden die van S. Do#tUI met haren Prooft, met al haar gcfelkhap 
• omgangs-wijs, ontfangende de Prin~es eerweerdelijk, haar gevende • ~roccffiia 
W.- k r. WIJS.1eroo en Speer.water. . 

In den Burgh aan de Zuyd-zy van S.'11),,,....,.Kerk llond een çicrlijke 
poort mcr verfcheyden torens, daar fiond, hoed'Heer Jefus de H.Ketk 
trouwt, aldus, Chriltus hangt naakt aan 't Kruys, als ott den Bergh van 
Calvarien waar, aan fijn rec:hte hand ftond een fc:hoone Maaght als een 

. T t :. Bruyd, 
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Bruyd , hebbende een Kerk in de hand, en de Maaght ftond foo hoogh 
datfe Chriftus me ftjn rechter-hand nam. By de Wefl-poort van de 
Burgh fl:ond &JU'DJ[II als een Bruydegom trouwende Tt1rbis •s Konings 
Dochter van S"'111, dit hadden die van de Naald gemaakt. 

Tegen 'c uytkomed van de Breydel-firaat, haJ de poortery, aan den 
hoek van de oude hal, een rijkelijk park gemaakt, daarin fat een uytne
mende fchoone Maaght, kofielijk gekleed, rijke Ju,veelen op 't hooft 
en aan den hals, boven 't hooft hingh een goude LeJy, op haren fchoot 
lagen een Leeuw en Luypaard , als malkanderen kufiènde, den L:eeuw 
fwart zijnde, betekende 't Graaffchap Vlaanderen, dau achter lagb ce
nen gouden Leeuw, af-beeldende 't Hertoghdom Braband, achter dien 
den rooden Leeuw van Lutzenburg, achter den Lupaard van Engeland 
l:igh den gouden Leeuw van Aquitanien,en den gouden Leeu van Nor
mandien, Aan yder eynd van't park fiond een kofi:elijke Vrouw, d'een 
met 't wapen van Vlaanderen, d'ander van Brugge, elk had een boekin 
de hand, daar in fiond een deurfchoten hert mee een gulde Kroon, rey
kende dat na de Bruyd, 't park was binnen wit en blauw. 
· D'oude Hal was al behangen van boven tot benedeo,met nicu,rood, 

wit en blauw laken,. en uyt de nieuw Hal wierd metre fil,cre Trom pet
ten en Klaroenen geblafeó. 

De kleyne Neyringen hadden voor 'tbuy.s 't Moriaans-hoofc, op de 
Markt gemaakt een fchoon poort, daar opin een park, hoe Koningb 
t.A[wmu debraveH,pertroude. . 

Van de Makelaars was op den hoek van 's Heergerwijns-firaat, tot 
aan 't huys van Sint, c.M11rtijn, ook een Eeren-poort gemaakt,daar den 
Jongen Tobi111 croude de Dochter van "R.a•l, en 9"""'- verblijdendé. 
Zijnde alle defe goede yertooningen deugbdelijk en aangenaam. . 

, Op 't meefiendeel de( er poorten fionden .Maaghdekens, die voor de 
Bruyd Koorn en Roofe-bladen firöyden, hebbenae by haar f oete fpcel-
tuygery. , 

Al de Wet van Bntgge was nieuw gekleed in fwart Damaft , komen,
de by de Bruyd, fchonkken haar een Silver ver.gulde Si11Ut.Mt1Tgrut, 
meellerlijk gewrocht, wegende 40, mark Trays gewicht, 

Hertogh K11'1'lgafop den Sondagh van de Bruyloft yder Vlies-beer 
eèn rooden gouden laken Kafak,tot een Bruyd-0:uk,eenige Hovelingen 
van fwart Damafi, andere van Kamelot, fwart Laken, elk na ftaat, de 
minfl:e Dienaars h:idden nieuw kleedercn blauw en wit, niemand in't 
Hoffwas föndcr Bruyd-fl:uk. · 

Boven de poort van •t Hof fiond een çierlijk berd met twee gulde 
· Leeu-
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L«uwen, houdende Henogh Kur/1 wapen, (eenmantepetrdin volle 
harnas, den arm opgeheven met 't nytgetogen fweerd,anet al lijn Lands· 
wapenen, als in't Zegel-boek van Vlaanderen, blad 36. het i. wapen.} 
Aan elke zy van de p,oort flond een fchutttr, d'een een Kranekinier 
(kweet dit feggen niet)'t ander een Turks Artrier,uyt wien_ pijlen wijn 
vloeyde, in twee fleenen vonten met nappen, waar uyt yder drinkken 
mocht die 'c geliefde. . . 
. Binnen 't Holfaan de wclby by de muur,ftond eenen Gulden Boom 

gewro~gen, met eenen ncft daar op"daar een PeUik_aan ·in fat, fijn Borft 
voor fiJn jongenopenendo,daar ~1eell aldon d~h goeden Ypokras uyt
woeyde. . ... - , •. >,,· . ,, :,_:si. ·· · · :1 · 

De Za~, voorafgefèycJ, llaandeàan'.d'Ooft.;1>4 vaA de plaáu, en aan 
de Zuyd-zy Yán de Kapel, laags 't oud' 1'aatfpel,had YA't Trefoor daar 
in {bande weft-waard'•bankken, trap-wijs gemaakt voor de vrouwen, 
tot mtC!) offta4n ó111 de Foeft tefJCn. ln't ~ft-eynd v,n de Zaal, was 
een Staadjc(ofToon-ncel) behangen met Tapi{feryen v·an Herrogh
x,,.1, wapenen~ met fcbiiyvende gardynen van groen Samijc, daar 
brave Spcel-~fchiedeniffen, levend' venoond, werden door treAijke 
Geeftenaardsgh fpelendè, en als de vrouwen danften,ftonden de f peel
lieden daarop. 

In de Zaal hingen twee groote. gcfdülderde Kafteelen , elk Kafteel 
met acht armen, op elken arm CCJ> groote Was-keerC, en aan yder Ka
fieel 0:onden7. groote f piegels, foo koO:clijk als men kon maken , uyt 
•teen Kafteel neffens de BruyJs-tafel, quam fomtijds een wonderlijken 
vuur-fchietenden Draatc , 't Kafreel draydc fich herwaards en der
waards, in bey de Kafteelen war~n ook Mannekens-, die danften , en 
vreugd.bedreven. · . 

. Aan7.der zy nndcKatl:eelen, langs de Zaal, hingen 6. boute kroy
çen, gefcbilden,wic7eo blau, op elk fü,nden S• was-keerfen, behalven 
de toonfen die men Ianghs de Zaal droegh. 

· Al de bankb:rtcm, maaltijden, hoveringeo.,&c. waren niet wel doen
lijk te verha:len, doch Yolgen·mceftdeels, in't feyt van wapenen, -dat 
Heer vl111,11,i1 de B11Jlur• 11i1• 1J1urgH11je11 • Henogh Kurfj broeder, 
door eygen-vcrfinningh, op defe Bruyloft voorftelde, hebbende groote · 
gelijkenis, met de hoogfi-aangenaamil:e verfieringen, van'den Door
luchtigen.A~1 .,,.,, G.u,/1,een vennakelijk tijdverdrijfvoor den E?el
dom, feyd Fûn•MUlde Ro,,,.••• my latende voorftaan, dat by door tic
fen nn de felve, (lloewel hier nafiaat door ee11en.droom) 4aar toe ver
wekt is, zijnde bey eenvormigh, niet verfchillendc, da~, dat van 
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den vromen tAWMJis verherd , en dit, waar is: En wierd ge-· 
normd 

· 'c Steek-fpel van den Gulden Boom.,; 
_De hoog'-overtrdlijke Ridder Heer eAntoms M &.ft1111rd '"" Bo#f• 

gotnje11, onlangh na midnacht, fagh een voorbeeld, hem docht, rijdende 
in vremde landen, om avontuyr te foeken, en veel wonderhcden lijden
de, dat hy alle peri~lcn deurq uam , by hulprn.n Wç11U$. Een Vrouw, 
genoemt..E,:Y, ~.-eog~f~m•io haar verborgCPE.yland (gelijkt hier by 'c 
noyt gevonden Eyland van Urgande d'onbekcnde) leyèlhem~vangen 
in een kofi:elijk ·betlotcn Kafieeh,c.iaár hy'v~veel ander gevangen 
Ridders. Die Vrouw' had eCNU1 loofen Naan ofDwergh, die ecoen 
Reuf' .hield, met een 1i1vere keten,gebonden aan eeaen Gouden boom, , 
neffi:ns dien ftond een Piroea {. , .. ! · • . • · • • • '.1 , : ) op.drie pilual 
bezydcn eee groens paar{',. en geel, daar opf~t den Naàb, waoiitende of . 
yemand 't Eyland naakte.· De Vrouwvan'tEyJandfe,c:fe tegen .A•.-, 
nis • Nemmer raakty uy~ mijnen handen, ofgby moet f weyrcn voor te 
fban met wapenen tegen alle Ridders die hier.komen. Wie hierver
fchijn, fal met eenen gouden hamer voor de poort kloppen,de Nam fal 
met u ter poorten gaan, en halen den vrcmdcn Ridderin, wiens wapen 
men aan den Gulden boo1D fal hangen,(mcnigmaal wort fulks in Ä#M· 
Jis 24. boeken verhaalt.) Dit met ecren volbrengende, fou by fijn fel-
ven verloffen, anders niet. · 

.A11tom1 ontwakende, belooft by fijn felven dit voorbceldzel,open
baar voor.al de wereld op deez' BruyJoft, in eygen pcrfoon, ter-eercn 
van alJe Edelen, Vrouwen, en Jong-vrouwen, te volbrengen. Hy dê 
fieJlen op de Markt te Brugge eencn Gulden boom,cn maken een drie
kante Piroen,met de voorii. gekoleurde Pilaren,kreeg ook eenen Naan 
en een Reufe, gelijk hy gedroomt had, dê fich noemen den gevangen 
Ridder, Rellende te winnen, een peerd, met harnas en TCr.dekfeJ, op de 
fcl,e Markt voor de hal, een kofl:elijke poort met tweefchoon torenS~ 
da;ir fijn Trompctt~rs op waren , uyt elken toom fuak een wittezydc . 
banier met eenen Gulden boom , op 't Noord-eynd van de poort frood 
ook een gulden poort, ver~iert met gulde boomen, en daar hingh eenen 
gulden hamer aan, om mê te kloppen. 

Hier vol8en nu a<:ht dag.en l:lng de {kekfpelen en.bankkett.en,'tcerft 
Sondaaghs den 3.van.Hoy-maant 1468. :c1eft•1 M~daaghs den 11. 
cl&rfelver maant. . . · . . 

. Op 
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Op Sondagh den 3. nn Hoy-maant,w1crd begonnen de bruyloft van 

den Hoogh-mogenden Prinçe Hertogh K1111rl t111n Bo•rgo,njen, en de 
Doorluchtige Prinçeffe Vrouw ,Mi,rgrint11111 Jorl, Sufler van den 
Groot-machtigen Koning Etûn,"'"á 1ttn E11g14_11á de+ Na de NQCn
:maaltijd quam de Bruyd op de Markt te Brugge, in't huys genoemt 
Krancnburgh, om den Tornoy te ften, op rijkelijke vergulde wagens, 
~oerde men neftèns haar de Hertogin Viln Noordfolk, de Jonge Prin~ 
· ictfe «.Mw t111n 1J,.rgo111j1n, Hertogh K11111/s Dochter, en andere. 
Bfhaarquam daar Kurldt Yldo,s, Hertogh van Bourgoenjen, Graaf 
van Vlaanderen, &c. haren Bruydegom, gekleed met cenen langen r~k 
nn rood gulden laken, vlu op vlu, en goud op goud, flepende een el,of 
meer op d•eyrde, met groote wijde mouwen van gelijke lenghde , rok 
en mouwen gevoeycrd met fabels,tijn paadjen en voct-loopers,gekleet 
met blauw fluweel, van orfavcrye goud en filver. 

Tegen den avond ontrent tuffen S· en 6. uyren, qu3m den Naan,· · 
verfelfchapt met i. Bevelhebbers• van wapenen, d'een genocmt La •Hcuu1,~ 
.Roche , end' ander den Gulden boom , leydende eencn Reus by een fil- . 
vere keten, daar komende, toonden eenigen befchreven plinten , aan
.gaande de wapenen. Den Naan leyd den Reus recht toi den Gulden 
boom , en gaat felf op den Pyr<?en fitten in eencn Gulden Zetel, voor 
.hem een rijkelijk laken,waarop fiond een oorloodje vander zee, alleen-
lijk loopende een half uyr, korts daar na Jeyden den Naan en de 2-an-
dcre den Reus ter poort van den Gulden boom,daar vonden fy een feer 
Edelen Ridder, genaamt mijn Heer van Ravefteyn, in een Ros-baar, 
vcrçiert met fchildery nn f~n wapen en fpreuk • verdekt met verguld 
laken , gedragen van twee fwarre peerden , vcrfelfchapt met vier 
Ridders,gekleed in blauw fluweel, houdende de hand aan de Ros-baar, 
daar achter quam een grau Sommier, dragende twee korv_cn, bedekt 
met fwart fluweel, behangen met grcote filvere bellen, en andere filve-
.x ftukken van Ravefleyns tekenen. Aan de voorfz. twee wapen-hecrea 
wierd gelevert eenen fchild met Ravefieyns wapen ,.om gehangen te 
worden aan den Gulden boom,'twelk gefchiede. Ravefteyn wiercl deur 
den Reus en Naan geleyJvoor de Vrouwen, hen eerbiedingh doende, 
èaar nà voor de Richters, en trok doe buyten •tpark,korts daar na we•er 
komende metten Sommier en vijf Ridders te paard,in'rblauw fluweel, 
Llchangen met filvere be!Jen. De Ridders metten Gulden boom, ge
vangen by de Vrouw van •r verb?rgen Eyland, was in een Paulioen van 
witten geel 1.y, al gewapcnt opgefeten, om de Lande tegen fijn zy in 
de ru(he leggen, v.erfeUèhaet met7. Ridder,en Jonkkercn, met.rokfi. 

- · · · ken~ 
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3 3·6 Befchrijvin·g, àer Stad' Gorinchem... 
kens van wit damaft,de peerden verçierd met paarf' fluweel, met groo
tc goude doppen, en op ',Ie doppen groote filvere bellen. De gevanscn 
Ridder had een rijkelijk paard,dekfd van paars fluwcel,6, Paadjcnhid-

.den hand aan 't ·Pauweljoen. Sy reden een half uyr tegen een mctte gla
\'lÏcn, de gevangen Ridder. brakker vijf; Ravefieyn máar twee, en elk 
i-eed noch eens ter eeren van de Vrouwen , maar niemand wicrd ge
raakt. 

's Avonds op 't Banket fat Hertog K1111rl als Bruydegom in 't midden 
van de T afcl, ter rechter zyde ooftwaard 'fijn Bruyd, MM!fUI w•1"1(, 
en fijn Moeder, met Jong-vrouw ~m• vi,n 1Jo11rgomjt•, fijn Doch
ter, de Biffchop van Veadun,de Legaat van aome, de Biffchoppcn van 
Metz en Kamerik, en een Edel Ridder uyt Bourgocnjcn aan fijn ilink
ker zy, de Wedue van d'Hertogh van Noordwich, de Biffchop van 
Salfbery, Mê-vrouw van Argu, en die Biffchop van Utrecht, D11'1Ul PG 
Bo11rgoenjm lijn baftard broeder. Al de Tafelen in de Zaal waren ge• 
volt met Ridders, Vrouwen en Jong-vrouwen, daar waren gedient 30. 
fchotelen van gerooftc fpijfc, daartoe gemaakt waren 17. fchepen van 
hout, als kraken,hulken,karvcelen,na de naam van de 17. Landen,daar 
KtWTl Heer van was, verguld rnet fijn goud, die mcerfen, getou, takels, 
maft, en ra, al van goud, elk fchip verîiert met wapenen van al de L~
den; en gevuld met alle manieren van RooR: dat men kon bcdcnkkcn, 
ter hooghde van de halve maften toe. De fchcpcn waren ook •crûen 
met mannen van wapenen , buffen en ferpentynen, elk ter behoorlijker 
plaats. De fauffen totte f pijfen waren in booten van de voorfz. fchepco, 
van gelijke fi:ofen koll:elijkheyd. .Anári11 "6 S•it die dit fchr~f,fcyd, 
dat in fommige Kronijken, een van die fchepen gemaald ftaat~ foo 't ge
fchiede, en dat hy een van die fchepen heeft fien ftaan in S. s.t,,,,.,,_ 
Kerk teBrugge.Noth warcnder 30,palleycn,boven yder fiond een gou
den toom, verçiert·mcc-verfcheyden koJeuren , behangen mette wape
nen van Hertog K1111rls landen en freden, fchoonder dan fchoon om fico. 
Duyrende de maaltijd , quam in de Zaal eenen grooten Eenhoorn, heb
bende op fijn rugh een gulden Luypa:ird, houdende in de klauw een ba
nier met 't wapen van Engeland, een Schoon M 11rgritt leyde dien Een
hoorn langhs de Zaal van T afeJ tot T afcl. Doe q uam eenen grooten 
Leeuw daar op fat een Cheraphin, houdende in de hand een koftelijkc 
ba~ier met 't geheel wapen van d'Hertogh van Bourgoenjen, gaande 
ook van tafel tot tafel, daar na een groqten Kameel, geladen met 2.kor
ven daar op fat een Moriaan die van tafel tot tafel de jongvrouwen ver• 
eerdé,eerft voor de Bruyd eé gekroonde duyf,veel patryf en,en fo VOort• 

. . lil 
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. .. ende Lande van Arkd. .1J., 
In de Zaal op 't Trefoor fes trappen hoogh, voren· geroert, Ronden 

gouden en filveren fletfen, kannen, en nappen, fander getal, daar onder 
dri~~oftelijkepot~en van fijn K~~alyn, geft~~erd inet goud, al de ko-
fiehJkheyJ waar met wel mogehJk te befchr11ven. · · 

Des maandaagh$.clen 4. YaD Hoy-maand 1468,quam tepe1 kd' Heer 
van't Kafieel Gyon, fond fijnen fchild ten Gulden boom , dê de vrou
wen eetb~edingb, quam voor de Richters alles als voren. Sijn pe,erd 
was verç1crt met Gulden laken,achter hem twee paadjen,haar peerden 
mer paars.gulden laken, fy gekleed.met groen Sattijn, bad noch feve11 
Riddersook met Mantelkens van groen Sattijn. Mijn Heer de bafraarç 
genoemt de gevangen Ridder, quam uytnemende koftelijk , fijn peerd 
met gouden Cramofijn laken, nefrens hem vier EdeJJieden,wiens peer-. 
den waren verçiert met wit Damaft, en gulde boomen daar op gebor
duyrt, fygcldeediq TaneytSatijn" 18,·ronloopen deden die twee, en 
braken 10. gbviCQ,- de Baftaard 8. d'andtr maar ,2. en doe_den leften 
loopfonder raken,als v·oren. . . · 

D~na quam K..,/, dl.Y,f1111, fijn peerd verçierd met Orfevery van 
goud en ftl,er, gcboort met paars laken, geftrijpt, daar op bezayd met 
fijn f preuk, verfelfcbapt met Hertogh x..,,/s Artriers te voet, co een 
Edelman te peerd. De Baftard vertrokken gewceft zijnde quam we-
derom, fijn pc:crd bckked met• Goudfüûts-wcrk, daar aan hingen *Oi:fmryc 

~tefilvere bellen, had de Lancy in de band, _reden 1. 1. loopen , de 
Baftard brak 9. glavien, K1111Tl8. foinmige de kroon af, fom in 't mid-
den, fom by 't eynd, en doe den ongeraakten loop. -
- Toeos d'Hecr van Fienc:s, gekleed gelijk den Reus, fijn peerd met 
fwàrt fluweel, gcborduyrd met gouden laken, en op den rugh van't · 
f>CCl'~ een rijkelijke goude blom, h~ ,ier paadjenin't t~neyt en blauw _ 
lluw.eel, beleydmet.• Goud-werk, en noch 7. te peerd even kollelijk •Oti:myc 
verfelfchapt "noch met vier Edel Ridders , als Heer l• va• L#tun
•thlijn Oom, d'Heer van Ro~<;hy fijn Swager, d'Hecr van Lutzen-
borgb fijn Broed~r, en de Marquis van Fen:are, der. twee lel\e r.erden . 
verklecc:l met blaqw fluwcd, gehoor~ met-,,. Goudfin~ts-wcr , -met !Orfcmyc 

gcoote filvcre bellen, d'ander in f\Va.rt fluweel, met twee groote goude -
let~ren van fijnfpreuk, ep noch menige andere Ridders, elk om kofre-
lijkfl: gekleed.in verfchcyde koleuren van zy en fluweel. Heer tAnto11is 
J,,B,P"'~ qu~ uyt, 't peerd met groen goude _laken, geboord met 
CSQild-wer, v.an filver, met veel Ed~-maoncn fi1ns huys, daar onder 
IURn de peerden van de vier bedekt met wit Damafl, geborduyrt met 
guldè boomen, en baddenJorneyen van tanneyt Sattijn op haarw_am-
. · ·_ . V ~ , ba1Cen. 
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f,àûen. Deez' twee reden kÎockelijk tegen een 24- loopcn, de Batlard · 
brak elflancyen. Fienesfeven,docn blies men nagcwoonrieden hoorn, 
om op te houden , en liepen noch elk ceoco Joop als voren, foader Il• 

ken. 
Henog KMrl was dien dag gekleed meteenen langen rok van fwan 

!oudenlaken, ·gevoeden metSabels, fijn Paadjea met blaa goudela
ken. 

· Desal'Ollds ten banketwierdgetoontdriepafonaadjcn, de Joak· 
leyd van Htrt:#lts. hoc dat hy onder ander dicrca verwon twee Scrpco
ttn. 

Daar na eenen Grüfocn, foo groot als een peerd, ~WI alle ta
felen , kecrende en draycnde fajn hoofd, oogen en tongb ,uytermarm 
Tremt om fien. 

Dijnfdaagsdcns.nnHoy-maant 1461. qaamd'HecrvanI.utzcn. 
blugh ten Tomoy, fajnklced was van Orfncrye verguld, d'caie ia 
blau ftlvcrc laken , de tweede Damaft ge~van wit Goad-wak 
met grootc tronkken n.n fJyae bcllen,de derde fwàrt flawed, gcbor· 
dayra met groote GeudeGrickfe Y Y, de vielde Marte.a uouw baJ· 
ten, de vijfde goudc Knmoftjn laken. 

larbacanl. De gevangen Ridderquam ,erçiercl met tanen 8uweel ,mctwacbt· 
toornen en letteren van goud-draad,_ en uyte wacbt-toemaulogcll 

•'•,Amt. vuyrige vlammen. Maardewijl •dev~hcydder L~van d'Hccc 
van Lutzcnburgh 2Cl,roken was, fcmed lay van daar, m~ ,etlof,aade 
gevangen Ridder.Îonder d"ordre te voldoen. 

D'Heer van Arguw,wclks peerd verd~kt was met paars fluwcd,ge
boord met tilvere laken, had~udjen gckkcd met Palt-rokkeaflll 
groen fluweel, d'eerflc fijn was bedekt met goude Kraodt;afa. 
ken, de tweede met paars 8uweel,dederde met behangen blau &wccJ, 
met fdYCrc bellen, Arguw had ftjnen fchild blau en. groen. De gma
gen Ridder vcrçierd met wit Damaft" bezayt met gulde tranen, «,-
hem te gemoeten brakenellc IJ· glavien. • 

Tocnsqaam H«r~1111ttisv•H"4.;;. .. Gjn peerd met fwan8a-
weel,gcborduyrd met goud-dnad , in manier nn roofen :t met gcooct 
filvcre bellen, de borduyr van f~n venlekfd goude kramoftjn ~ 
gcborduyrde Griekfe Y Y, bad drie Paadjen gckle9CI d"ècn metP.J 
i,ild_e laken. de tweede witte orfcvery >met-groote fdvmt doppen, dl 
derde fluweol kr:unofijn, met filTercn laken. De-gn•gen a.ic1der lalil 
61vere kramolijn laken, bczayt mct·GoUtl-werk:t.by brak chic LanqClt 
maarHtlln,ij,, rijf. -

tier· 
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· ·. ende Lande-van Arkel. · · · · Jl~ 
Htrt<Jgh K1111rltJ111 geklc'td met eencm Jaagcn rok nn goude ~erk,f!:.Cytr" (1bt.Ji lijn .Pudjm hacWcn grau AuweeJeq rok"me~ 

•, Atönd, ren ,t,atikket wiaden getdient :rtf. fd,melm rooft, en a6. 
pafteytn, eJkmeteen Pauweljoen, mtne trjpenen un Henogh K•,wlt 
Ltndtn,op yder pafiey ftond ffll IIWl mee een geweyr om de paficy op 
te brtktllf cl'ten een fpa, d'ander een hamer. de derde een pyeJ, &c. en 
over het rooft ft-0nden tenten versierd mtttc_wapenen drt ,oorfz. lan
den en fteden, en fijn, en ftjn.s Bnayds1preuko ift Fr~is. 

Daar was in de Zaal ttncn toren rijkelijk geftoaèerd, ni dtn toren N~
van Gorinchem (verftaat den Blaûwen coom, by HC'rtogh KtUrl ge
maakt) daar wonder boven wonckr in te tien wu,Gcyten die op Trom
pnttn enSchtltneyen fpeelden, Ezeb die fongcn, E,erfwijnen fpelcn• 
de op groote ftuyttn, Beyrenop luyren, elk 't 6jn by beurten, en boven 
01 den toren M.fttr een die tuffèn beyclen èen ~nedglijk dicbtjcn feydc. 
Ten leften danfte een Scbeminkkel den MoriAèn-daos, die op den to-
ffl1 een Man-man .-ond leggen Gapen , die hy fpiegels, fpcUcn, kam
men, tn ander goed afnam,en brochtet de Jof-vrouwen, 't welk bocr
tigh()fn (,en was, en fcer om gelacchen wic:rd. 

· Des W~fdaagbs den 6. ftll Hoy-rnaant, qtrmi HeerJ•• J, s.&h,. 
H11Jn,;j•, voor hem hebbende drie Pctfonnaadjen •1• Mocen uyt Sla
vonicn, fittcndc in Paanders op een Sommier met blau fluweel , gcbor-
61ayrd met groote Joude letteren. De SOU1mier laad een foufrcyn vaa 
ftaal. Heer/,,,. wierd geleyd van een verdoolde Jongvrou, fütende op . 
een_tellc, verçierd.mc:t goudc kramolijn laken_~seboord met goud-dra
den, lijn peerd was bedekt met fwart fluweel, ë°rd en gekruyft met 
orte,rerye. Hy had vier Riddcsrs te peen, gek aJ• Oa,cn, en een te 
voet met ccncn gouden baard, ma een taardje in de hand. De Jongh••rou ltverde aande nouwcn eenen brief, inhoudende d' oorf aak haar
tiet clolingh, de voorfz. Heenan Halcwijn brat twte Lancyen, en ver
focht aan den gevangen Jilidder fijn nrtrck, dat hy roeftond. 

T oens quam we'er mijn Htei' van Luranbutgh, fijn paard bedekt 
met blau gulden laken, geboerc Qlet kramofijn fif,u laken, ab ook fij- · 
ncn fc~ild, had by hem f~s fchoonroffen, 't cerfl met fluweel kramo6jn, 
gcborduyrd van orfevcry, verguld metgroort opgeheven dijftelcn, ge
voeyerd-met ermijnen, het tweede met blau fluweel, met groote goude 
letteren van fijn fpreuk, met gouden fraanjen, het Jerde fwart fluweel 
ma: fprtuk letteren, behingen met grG?tC filvere bellen, het vierde 
paars Sattijn,ge~rduyrd mee groote dijfte\en van orfeveryc en loove.., 

V.\' 2 • ren, 
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340 Befchrijving' der Stad' Gorinchem., · 
ren, 't borduyr fwan fluweel met gulde tranen. Noch een Knaap wiens. 
pcerd'\'erçicrd was met paars damaft f wart en wit,btfayt met gulde let• 
teren, die lcydeccn peerd met paars gulde laken. De Toorfz. Heerwas. 
verfclfchapt met de Hee~ van Seales, Houdevye lijn broeder Fienes, 
L'utzenburgh, Renty, de Markis vao Ferrare, Roucby. Degevangeo 
Ridder quam in't blau fluweel met groote filvere OP:-geheven fcrooo,. 
bezayt met filvere fchrijnekcos,feer rijkelijk om ften,hy .brak 6,gla,ico-
en Heer l11GOb 1•• Ll#u,,b,,rt.h 7. . · 

D'inkomft van-o1ijn Heer van Poytiers, wu , by een Vrou gcklee.l 
in paars fluweel , haar peerd bedekt met wit Sattya , bebandigende de 
vrouwen en Jongvrouwé.een fchrift van defen inhoud: Hooge en Door• 
luchtige Prin~efP, by uwer groot Edelheyd, fend my een feer Edele 
vrou om u te brengen dien Ridder haren dienaar, tot •t voldoen 6jncr
belofte van te zijn de getroufte defes Rijks. Sy doet haar noemen de: 
witte vrouwe, onlangbs kenniç gekregen hebbende \'an't Edel fiuk.va~ 
den rijkelijken Gulden boom, begeerd te vermceren haar vreughtcn 
vromigheyd van wa}>C!len vartdien Ridder die fijn Lancy foo trotzdijk 
doet daveren , ik ben f~n dienaretfe met geheelder minnen, omhem.te 
volgen in allen ootmoedigen dienft, 't peetd van mijn.Heer 'Phlif,.,,. 
'l'0Jtkr1, had een korte wapeningb vau laamofaja Sauyn" mct.gou~e 
frangie, behangen met groote koe-bellen van fJ~er. Sijn eedle Pagic 
gekleed met fwart fiuweel·, met een kruys van tluweel kramofijn, de 
2. metgulden laken, hy brak 10. glav.ien tegen den gevangen Ridder, . 
die uyt quamin , t fwart fluweel, daar op groote bl;iaeren van orfe,e- ' 
rye , fijn Paadjen al nieu gekleed met paars Sattyn , enbrak negen gla-
v~. . . . 

Heer <jÛlltÛ WIi Y""""1 •quam met 10. Edolen. elk met een Man
telken, voor groen, achter·paars Sattyn, een Trom8agervan'tJe1't" 
wiens peerd was verdekt met paars en groen fluweel, geborduyr mee 
fiekken en haf en, met goud-draden, bezayd, met groote filverebelleo■ 
De gevangen Ridder had goude laken kramofijn mcteender borduyreo 
deurhouwen van wjt laken, hy brak J• Lancyen. 

Henogh Kurlhad doe aan eèn langen rok vao blau goude lakeo,ge
voerd met fabels, fijn Paadjen taneytc ftuwecle Jorneyen, vol goud. 

Dien avond was geen bankket. 
Donderdaaghs den 7"vanHoy~maant, vertoonde fich Je Graafno 

Swolmen , hebbende by hem vijffchoon Ridders, grkleed met paars en 
fwan datnaft, fijn peerd met paars gulden laken,fijnen fchitd met paars 
fluweel, met twee kbooo fpreuk-lctteren, bad op fijnen helm cenlaog 

. nou-,. 
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tnd-c Lande van Arkel. · 341 
Trouwen hooft-kleed, lijn Paadje in't purper met groote lilvere bellen, 
'brak.7. glavicn, de gevangen Ridder 5. in'c Sattyn kramo6jn. 
, Heer .&,n,1"1ij• bad ,oor hem eenige dieoaar.s met·lake'n en fluweel, 
Gjn peerd n,et fluweel en ftlyere bellen. De mannen gekleed in't b)au 
8uweel, .voor geboord met hoepen, gelijk plurnaadjcn, achter met twee 
w~ gekóppelt met flokken onder en boven, d'een goud, d'ander.6lver. 
Hy.·waJÎn •t blau fluweel met groote pluymaadjen , met een groote bal
fane getraengijt met wit, by fud 3. Pagien, d'eerft in't blau fluwecl,ge
borduyrd met groote goude letteren, de 2. IJICt kramo6jn gulde laken,· 
geboord met blau fluweel. De 3. paars fluweel met:61\'ere bellen, by 
&rak 3.Lancyen,den gevangen Ridder 8.zijnde ver~ierd met orfevcry, 
en 61ververgulde bellen. 
. D'Heer van Renty quam daarna, by hem S· Ridders met witte Sat
tyne Mantelkens,.6jn peerd met fwart fia,weel, gcv~d met wit Sat
t-yn, 't A.uweel deur houwen op de 01anier van Gnekfe Y , 'c fchild van't 
fel ve, op 't hooft een rijkelijke plumaadje, d'eerfte Riddet had blau,ge
horduyrt met letteren van groen gouden laken, de gevangen Ridder 
WJS in't geel Sattyn, bezayd met filvere Luypaards-hoofdcn, en tongb, 
elk brak 5. glavicn, en Renty noch een gl'OQt.bardoeo. · 

Prins KMrl was gekleed meteenca kor.ten rok, van.goode orfevery, 
6jn l¾adjenv.antaoeytfluweèl.: . , . ·, ; 

Deuvoods waren gericht in't bankkèt 18. fchotclen fpijf' met Pau-
wen en Swanen verpluymt, .en verwapcnt van fijn landen en fleden, el-
ke fchotel had cenen toren met een hert daar boven , daar in waren 
OraanjJ en Granaat-appelen, feer fchoon om ficm,, · Daar waren ook 
Xemds en OJyfanten,,piet alderhaode kofl:elijkt:•kruyden. De heeften •spcceryë. 
hadden-@wapenen van • s Prinçen Landen. ··. . 

Daar wierden vertoond 4. pointcn van H,rç,,/u vromigheyd, 1. hoe 
by fijn vrienden uyte hel verloft, 1, hoe by tegen veel Heercn en Vrou" 
wen (Amafonen) fireed , 3. hoc hy 'tSerpent H:,Jr• verfioegh , 4. hoc 
liy YerflOfgh 6. grc:>9te dieren. Daar na-waffer ètn Sot mette Prinçes 
uyt Engeland gokomen ,. bedrijvende uy,ermaaen veel gcnocghte, . tot 
verblijdingh van een yègdijk. , 

'sVrydaaghs den 8 .• van Hoy-maant, quam Heere.dntonis u 'R.j:r,ie
,11, Heer van Schales, Broeder van de Koningin van Engeland,ver5iert 
met paars gulde karmolijn,tijn eerfle Paadje voor de borfl geftrypt met 
filverebellen, gelijk Akoleyen. Detwecdemetguldelaken karmofijn, 
geboert met fwart fluweel, de boorden geborduyrt. De derde met af
verwigh tluweeJ , bedekt met gulden laken, deur houwen als borduyr, 
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inet gulden letteren en falvere bcUtn.De vierde met purper,getandeen 
borduyr mn fd,ere laken , gefraanjet niet fwart fluweel, doppen van 
tijn goud ,op't purpueen bordiayr vanAkoleytn.Dc fcfie blau fl11wcd, 
scdèe:fdmet armijntn, IMthàógen mcc tilvere bellen alt ptyrth, gebor• 
duyrd met Akoleycn. Alle fes met maatelkeAt van groen gefigureerd 
Sattyn. Schalcs brak J2. Lancyen, maar nitr cegcn cftn gevangen Riel· 
der, wantdiew11aanhjnhandgequctft, naur regen mijaHcer van 
Ra.eieyn,die opgepoetlt was mer orfa,ayc.van g~ en filvtr,in ma-
nier van.Buweel karn:aofijo, ~brak 17. glatien. · · · 

D'Hecr 'lar> Lutaenbutgh, 1-Htr-.an Roucy, quam.oyt een rijkelijk 
kafttel, fijn peerd YUÇiert met llric S&t)'ll , geboord met goud-dra'en 
van letteren. Hy fond met eenen Naan, d'oorfaak 6joder komfte, clit's 
"t kon inhoud : Hoogh Edele Prinçeffe , Vrouwen enJong-.rouwcn, 
De Riddergevangen van fijn Vrouw, ttbied fich ocxmocdelijk, Sijn 

• oaqgicr. faak is aldus, • Gevaar hc,ud lfe fieutct van de gevangenis, die hem gca 
leyd heeft in 11anden van kleyn hope, fijn dienaar en fal nemmerondla• 
gen worden, dan doon-liedes deugd en mede-lijden , waarom de ge
v.angen Ridder bid aan uwe uytftckende hooge mogendheden, udeug• 
delijk Vrouwen.getimmer te doen vergaderen , waar onc:ler men licht 
~n fou mogen ,inden ; na wiens taal , Gevaar, luyfteffl1cle, my hope 
gaaf, totondlaninge Uft defendrukkelijken gcvangh--toren, waar nicc 
ondlagcn WOl,'dende , 1k kaA tiet komen,· ter proeve nn den Gulden 
boom, dat ik mee al mijn herwbegeyr, en te blij,en, den onderdadigh 
dienaar van uen alle edel nouwen. De tweede was Vff~crd mee f9'11t 
fluweel, gebGort met 6&1\ftd karmofyn , behangen ma ailme pcyr· 
kens.Dederde Sattijri kannofyn,metgroote goade.looveRD, en knop-
pen, bloemen van zilver gefr.angjet, met fabels• .-De 'rierdoalHR bar- ' 
duyr, alseen buys met ffl'ltlercn, daar Jong-vrouwen in la~n, benyt 
met zilvere kaven, gevoen met fabels, ook daar op geborduyrdc pat· 
ten met bloemen en .-iolierm, rood en wit, en tldfe11 elke twee ponen 
groote letteren. De vijfde met wit~ orfavery. De feftc al na borduyr, 
groote looYeren van goad-dra4en met een A. en C. bezayd met zil«rc 
tranen, onder metermijnen, boven Grickfe letteren. De feTende mct 
Gulden laken kramofyn, ge,oert met fabels. · Al de Paadjen hadden 
Mantelkens van gelijke. Dcfe Hffl' brak 8. ~la•ien. Door dien de ge
vangen Ridder noch-nietga,dènwas, quam 1n 6jn plaatz• KMrl1,, r.
f-. die was in'r wit Salijn,.gtboord met g11lde boomcn, en brar3. Lan· 
den. . 

., · Daar was •u,onds geen bankket. 
Sater· 
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. -::eRde LandevanArkel. .. }4J 
Satcrdaaghs den 9. van Hoy-.m3ant, quam d'Hcer V3n L111gy, én l•

f"" 110 t.A,rcijs. Lingy eerfl, bey gekleed met paars fluweel, óehangen 
met groote zilvere bellen, en groote goude Jetteren,de fc bilden van ge
lijken~ hadden 6. Ridders en Jonkkers , al gekleed met pa:irs fluweel, 
met twee fwarte letteren. Lingy brak 4. glaYien. D•Heer van Poytiers 
quamin plaatz van den gevangen Ridder, met wit orfevery, en brak 9. 
glavien, hy quam ook tegen eArcijs. doe gekleed met Appel-blocfem 
Sattijn, 1ebordu7rd met gulden boomen,en brak vromelijk I 3. glavien, 
.Art:ijl 12• , · 

Doe quam d'Heer nn Crevcccur, Ycrfelfchapt_met twee Heeren 
nndcr Oorden , met noch ~ Edel-mannen , fijn peerd verdekt met 
~d golden laken, fijn gevolgh ookfoo, had drie Paadjen, gekleed met 
witSatijn, bezayt met galde tranen, d'cerfte ,erçicrd als fyn MecR:er, 
de tweede met groen goude laken, de derde met blau gulde laken , hy 
wasgedicnt nn I 2- Arçiers van Hertogh Kurt, hebbende Jorneyen 
nn wit en grom Sattijn. Creveccur brak 9. glavien tegen Poytiers,dic 
in'tblau fluweel, behangen metgroote zilvere en vergulde peiren ,op 
den r.ughnnfyn peerd "!aseenen grooten appel van zilver in fchijn van 
een bel,.cn brak 6. Lanaen. · 

Daarna,Hcer/a, 11o'RJ,11ur11, Hecryan Óoudevijle, Broeder van 
de Koningin •an Engeland, metro. R.idders en Edd-mannen, met ge
figureerd ~ttijn knmofyn, fijn peerd wit gulden laken kramofyn. De 
tweede in't fwart galden laken , .een Edel-mm die "tderde peerd leyde 
thsin't fwart Ru\\llCCI,'reecrd verdekt met raars ftuwcel,bc&angen met 
grootezilvere en vergulde bellen. gelijk ~1ren, brak S· glavien , Poy
ticrs ook r. vcrçiert 'zijnde met fabels , geJ:,oord metermijnen van de 
l,cfte dié men draaght. · . , - - • · · · 

D'Hcer nn•t Stcrnnt, hád ,ijfditnaan, gcllec~ mer paars Sattyn" 
hy in goude laken lcramofyn, met grootc ~len van zilver, cle(e brak 5. 
gla,ien, Poytiers 3. Na dm eerffcn loopnn Stervant, deed men fijn 
boveoftc ,ttçïcrdtfeyd af, en hy had daaronderop"tfelvc peerd een an
der van gulde kramofy~ laken , . behange~ me_t groo= zilvere belle~ • 
Hertogh K,,.,, was gekleed mcteenen Rófeyten ftuweelen ~ok , hJll 
Paadjen als Donderdaäghs. 

Sond~hsdm 10. nnHoy-maant, komt Heer Piltrt~a" 'Bor/,011..,, 
fijn peerd verficrd met .fluvvcel kannofyn, geboord met fwart gulde la
ken. de fchild met S,t.Andrit1 Kruyçen, by lr.lddrie Paadjen,d'eerR:e 
in•t fwart gulde laken, de tweed~ m•t blau.~uweel, met een Sampherijn 
gcboortmct gond, een plumaadJc nn gehJken, 't peerd behangen m.e• 
. gro~ 
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344 Befchrijving· der Stad':Gormchel1L 
sroote kauwoerden en .kaak,.beenen van zilver. De·derde met :paars 
goude laken., de Paadjen gekleed met fwarte fluweele wambaifen , en 
gefigureerde blau Sattync Mantelke!)S, hy had +Ridders of Jonkkers 
met Mantelkens van,paar, Satçyn, op elk een kaak-been, geborduyrd 
1met fijn goud-draad,hy brak 3. glavien,Poytiers ver5ierd 1net blau gul
-de laken, meteen-S.e.AIU&ius_Kruys, van flµweel kramo6jn, brak 7.gla
·vien. 

Tocns d'Haer van Couchy,hy en fijn Paadje in'tg~lde laken kramo
'fyn, hebbende aan fw;irte Kamelotte rokken , oy hem waren+ Ridders 
enJonkkers, in't fwardluweel, .hy liep 8. maal, brak 5. Lancien~en 
quetfi:e Poytiers in fijn fchouder,in welkers plaatz' wegen de ge~angen 
Ridder qu;im de Markis van Ferrare, ~y fieldc fich totte loop, maar 
·•t peerd .van -Couchy begon te vlicden,foo dat hy niet meer en liep, Fcr
tarc had 11. paarden, de 6. ver~ierd_met orfevery, d'an4er 6. met gc
tuygh , fijn peerd met-witte vergulde orfevery , met letterep , 't eerib: 
peerd had groen fluweel m~t groote zilvere bloemen ., het tweede paars 
.fl.uweel,bchangen met groote zilvere ringen, als ring~ van deuren,het 
derde f wartfluweel, met groote zilvere appelen behangen, het vierde 
geel damafi: met f parken van orfevery,en zilvere foone-ftra]en,het vijf
de fwart fluweel , met vuyr-vlammen. v:m zilver, al d'ander waren be
tuyght met geborduyrt verguld, or ~•e!fp~erden fateq Paadjcn in fwar
te ffuwede rokken , 1,eJ;yd met wit ortever7 , en hadden al paarfc kap
proenen, gevoerd, en-mçt fluwee~ beltyd. . ,, . -

Hertogh KtUTl was gekleed met•eenen korten paarfen fluwcl~nrok, 
onde~ den ~cm behangen met k~_frel~.~lè.e ,eeyrlcn, menighte van grootc 
ballaifen, d1a~anten, ~ ander nJkel!)ke 1\~cn,fatopcenf~pca,d 
met fwart fluweelen getuygh ·, geborauyrt met ~mcoig~ vaa groote 
rcyrlen, CD ander kaf.l:elijkeftce~cn , 't pt(ird,had~faupbreyn" daar 
111 flonden 9. groote ballaifen, en meer dan 100. uytnemeode koftelijkc 
peyrlen, dat hy-tocns aan had, wierd gcprijfeerd meer dan z.ooo. pde 
kroonen, fyn Paadjen met ~lau fluweele huyken.,gcbcly;~yrd metgulde 
tranen en fparkcn. · . 

· 'sA.vonds ten bankket diende men 3c:fchotele_ó kofrc$.jkc fpijfc,daar 
wierden getoont 3.pointen van H,rc,,/es, 1._hoe hy lagb en fiiep, en een 
man fijn beeft nam dat by hem was, 2. hoc hy op den bcrghzijndc, een 
vlam daar.uyt fchoot , 3. hoe de wilde mannen uyt een bos quamen met 
nokken en bogen, die lly al verfloegh. . 

's Maandaaghs den II. van Hoy-maant • .(zijn.deden ldl:en:fandd'e 
Fecft) dê mijn Heer de Bailard, Ridder vm den Gulden boom (noch . se-
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-_ - · ènde Lande van Arkel. 34t 
gequetft aan fijn been, met een voet van een peerd) fich brengen een 
rijkelijk Ros-baar, ve~ekt met kramofyn laken, de peerden van gelij
ken, met zilver goude doppen, hy had een gulde laken kramofyn kleed 
aan, geboord met orfeverye, had in fijn plaatz gefield, om tegen 
Hertogh Kurl te fieken, mijn Heer van Ravetleyn, Broeder van den 
Hert0gh van ~leef, en quam om ~at te bcfichti~en. Hertogh Kurl 
fond f ynen fchild ~a gewoonte. StJn Oorden wterd gedragen by twee 
Ridders van•t Gulde Vlies, namelijk, d'Heeren van Com:hy en Gruyt
huyfe. Sijn peerd was verdekt met gouden laken, geboord met fluweel 
kramofyn, gelijkvuyrflagen; en vuydlcenen. Het 2. peerd metfwart 
iluweelvan orfeverye. Het 3 .-met grau fluweel , behangen met groote 
goude looveren. 'Tvierde mctfwart fluweel:Tvijfde met guJde laken 
kramofyn. 'T fcfie met paars pidelaken. •T fevcnde al met orfeverye. 
•T achtfie met gulde kramofyn laken, verdekt van goude orfevery,met 
·vuyr-yfers en fieencn, uytwerpende vuyrige vonkken. •T negende be
hangen met orfeverye totter eerden, en worde by de hand geleyd. De 
Hertogh was verfelfchapt met groote menightc van_Ridder, en Jonk
heeren. De Paadjen hadden mantelkens van goudeorfeverye, blau flu
weele mutfen met witte Llruys-veyren,gelijk ook 'tpcerd datmcn by de 
hand leyde. Den Hertogh bnk xj. gluien. D'Heenan Ravefieyn 
was in•t koflelijk groen ~udelaken, geboord met ermijncn, en brak 
3.maal 3.gla,ien, En hier mede eynde't voorfz. Sreekfpel van den 

. Gulden boom,daarden oppedlen prijs afhad d•Heer van Argue, 'twelk 
was een Beyard-peerd verçierd met fwartfluweel·vol zilvere orfeverye, 
geladen met 2~ paanders, daar in •t hamas was verdekt met rood flu
weel. 

Ontrenr 3. uyren daar na, zijnde •s aYonds ren 6, uyren, verfaamden 
in de felve·baan z..maal 23. Edele Heeren,in't vollch:irnas, met bloote 
fweerden,d'een 23.gingen {taan aan•t eynd van de baan, da:ir mijn Heer 
de Bafiaard gewoon was uyt te komen,de bailjen en anders nu wech ge-

. nomen zijnde, d'ander 23. ftonden op•t andereynd, by S.Chrijloffels 
Kerk, ee~fdeels gekleed met paars fluWttl, en andere zyde koleu
ren. 

De lefte van 't gefelfchap was Hertogh KtUYI -v.m 1Jo,wgoeiijtn felf, 
in een ~ol hamas, fonder fallade, en niemand anders foo dan hy. Hem 
volgden 10. peerden meteen palfenier,en twee voet-loopers, hebben
de alle nieuwe rofeyde flaweele rokken, van de riem ne•erwaards deur
fieken en opde ployengeborduyrd met goud-dra•en,elk op 't hooft een 
niutfken van taneyt ftuweel, m~t een witte ftruys-veyr, yd~ Paadje had 

X x aan 
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346 '.BefchrijvÎn$t' derStad' GorinchcM.J 
aan den hals een keten van hjn goud, met 12. fil ,ere noppen foo groot 
als kaats-ballen, op d'een 6. ftonden roode roofcn, op d'ander 6. witte 
roofen , hangende met groote gulde bladeren , totop der peerden rug
gen, men feyde dat elke keting, mette looveren die'r aan waren, wcerd 
was 2 s. mark gouds, yder Paadje fat op een peerd,vcr5ierd met rokyd 
fluweel, elk met 100. goudc bellen, zijnde t'famcn 1100. ~llcn ydcr 
\1an een half mark, bcàroegh t'famcn 550. mark gouds, fulks dat 's gc
lijks van fchoonheyd en koO:elijkheyd noyt gefien was. 

DefcHecren rcdenopmalkanderen, vrccffijkom Gen, yderfij_nco 
manuytkippendc, eenige wierdenternedcrgcworpen, manen peerd. 
Daar na hieuwen fy malkandcrengrouwelijk mette fweerden, tot dat 
eynd'lijk d'Hertogin fccr bcangfr, wijfde metten hooft-kleed, dat men 
affou laten , 't welk Hertogh K11111l als_Hooft-man dedc, en fcheydcn 
vriendelijk. . 

Hier mede was •c fteekfpcl van den gulden boom nu t>cenenual ~
eyndight, en fy quamen'savonds allcrijkelijkten bankkette, 

Daarwierdengcdient 24.fchotelen fpijP, en daartoe 36. boomcn 
gemaakt van waff, met alle manieren van fruyten. Eeneo wonderlijken 
grooten Walvjs quatn van tafel tot tafel, ook Zee-Ridders,vn:mdcma• 

1nieren gebruykende, tot groote geneughte van yder, daar was g.cmaala 
een geneuglijk vrouken in haar keurlken,.fittende op een pilaar met een 
vergulde lccu qp haar fchoot , en uyt de borfl: van den leeu liepal dien 
dagh en uond goeden Ypokras. · , 

De koficlijk&eyd die Hertogh K11ll'fl op dcfe Bruyloft d~ was foodc, 
gelijk,noyt in K.rifienrijk gef1C11, fuiken Zaal daar toe gemaakt, (oo ko
ftelijk behangen, verficn van goud, zilver, juweelen, dattct halfong.e• 
Joo'f•lijk fchijnt, nochtans was •tnoch meer dan men bierfchrijvcnkan. 
De koftclijkheyd van de fpijfcn zijn niet te'·ooemen, de wonderlijke 
fchepen , waar van noch een hangt in de Schil4ers Kappcl te Brugge,. 
(feyd..dcn Schrijver hier van, .Aadri,sá, Sst, v~rgenocmtl de won
derlijkfte manieren van fru.yten , gemaakt van wa~fy gcgr.oert had
den, en foo mcnigbvuldige nieuwigheden , noyt diefghelijks ghc
ficn. 

Deez' Bruyloft fou geduyrd hebben 40. dagen lang, maar daar~ 
fuiken nieu-maar uyt Vrankrijk van Jen Koningh Loá,-wiji(_de xj. ~ 
al te goet" Sulbtlat def eoverkoftclijJce en onuytfprekelijkc F~ft"bitr 
mede had, gelijk van alle tijdelijke faken gcbeun" een . 

E. Y N DE~ 
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Nu dus langh verdwaald in defe groote koftelijkbeyd, tot zad wor

dens toe, {want niets op de werelt foogenoeghlijk, of't verveelt,' als't 
te langh duyrd) koom' ik we'erop 't rechte pad van den hoogcn verr'
fsenlijken berçh van weelde tot Brugge, in ons ncderigh dal van Arkel, 
om volgens mijn voornemen voor te verhalen,die geringe faken die {ic;b · 
daar toegedragen hebben. 

Ende volght nu eerfi: fekere handeliogh van Noordeloos • 

..M,J'"'"" H,m,fl,rl, Vrou tot Noordeloos en Oofi:huyfen~ (ee
nige Erf-dochter van Heer qwiá '1111'1,•11 Hm,,fl:..,rl, die 't jaar 14e3. 
overleed, en no Vrou C11ttr1ia11v.n Krllli"f.'•• Huyfvrou, nu Wedue) 
van HeerGijfowJ111• r;.,.,,,,,,N...-Mloos, daarfy by had Vrou Mw 
TIO YMllm , Erf-dochter van Noordeloos en Hce,nfkerk, die te Man 
had Heer.A'.mul 111111 StrJ••, Heer van Sev,enbergen: Doet yder we
ten , dat fy_ een over-een-komfi: met haar Schepen van Noordeloo, ge
ma:akt heefr, ten óverfi:aan van haar (fchoon) foon d'Heer van Seven
bcrgen, tot behoev' hater inwoonders, als volgt: 

1. Wie in de Heerlijkheyd Noordeloos bier tappen wil, Cal gcbruy
kenGorincbcmfege-ykte kinnen,op verbcune yder reys een rijna-gul... 
den;binaens huys fal men tappen de 4. kannen om een Vleemf',en 6uy
tens huys te fcynden, de 6. mengelen om een ftuyver, wie bier begeert 
t.c hebbenom reed geld, magh men "t niet wcygeren, op boete voorfz. 
uyt-gefonden de nette-boeven. · 

2, Niemand fal in de voorfz. heerlijkheyd brood bakken ofverkoo
pen om reed geld, dan na Gorinchems gewicht , en de fcheut fullcn fy 
een pcnninghduyrdergeven dan men te Gorinchem doet, op pene als 
voren. 

3. Geeningcfeten magh buyten malen of meel koopen, op boete 
YOOrfz. 

+ De voorfz. Bier-maat, en 't Brood-gewicht , fullen Schepenen 
fchouwen, . t'allen tijden als daargebrek in valt, en de breuken d'.Heer 
aan-brengen. 

f • 'T gerecht van Noordeloos fal ne"er-leggcn (offül-ftaan) 14. da-
gen voor Meymaant,voort uyt duyrende,en in den bou van ons L.vrou- · 
wen• Hemel-vaart, daar en "t eynden 6. weken duyrcnde, en men fal • Allinnp

geen recht-dagh houden dan van •s Heeren wegen,van't gemeen lands- cio. 

wegen, en van verdient loon, doch alle brieven .die op 't verjaren zijn, 
fullen goed-blijven, gelijk doe men •c recht ne'er-lcydc. 

6, Al die voor 't gerecht van Noordeloos komen, mogen geender-
X x J. bande 
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348 Befchrijvini, der Stad' Gorinchem., 
liande harnas aan hebben, clan die van•s Heercn wegen komen, op ver• 
bcurte van•t harnas en een rijns-gulden. · 

Al deca' punten fullen zijn tot wederf~gen. Gegeven 't jau 1468, 
op S. Bmolot#1#1·"'-gh, den 24. van Oogft-maant. 

1,t49. Schepenen tot Gorinchem, Hm,,en Stn111fr.. CIM, J, Y,w c1,4~ 
'R..!fg11 ""• t.MIIJls,ijfc., Htllri/c. Goflm[z... &AIArrJ 7,,,,fr.. C!Ms ;, 
1Je,r. . 

Alfoo die van de Stadt Grave, hiervoren 'i: jaar u.90, van Graaff t,.. 
ri, de 6. van Holland,vrydom van tollen,door Holland en Zeeland ver
kregen hadden, en fy even-wel te Gorinchem noch gemoeyt wierden, 
Soo hebben in defen jare_1469. dit verfoek gedaan,den inhoud daar no 
in't korte: 

Aan de Heeten Stadthouderende Raden in Holland: 
Geven te kennen die van deGrave gclegé in't Land van Gelre,datfy 

by d'Hceren Graven van Hollaod gevrijd zijn van alle Tollen, welke 
vrydommen Hertogh Pl,J;p1 ial: gedachten, by fijn brieven beveflight 
heeft, waar over fy altijd tol-vry hebben gevaren. .En in teykcn van 
dien, om dat hicrte voren ceaen 1'""1 p,,, toens Tollenaar totGeer· 
vliet ccnige PQOters van de Grave Tol afgenomen.had , dau fy hier te 
Hove klacbtigh om quamen. Soo &eeft het Ho1fden voornoemdcn 111-
,ob Pot,gedoemt in heur koften,blijkende by't vonnis vanden jare IH9' 
waar op die van de G!'a,e we•er ruftelijk en vredclijk Tol-vry gevaren 
hebben, tot datin•t voorleden jaar 1468, een geheetcn D irt;vo&if· 
Y,ijlTollenaar tot Gorinchem hun begon te moeyen , 'r welk devoor
noemdeHeeren te kennen gegeven 2ijnde,hebben brieven aan de voor- : 
noemde TolJeilaar Rijfwïjlgefcbreven,hcm fcberpelijk belaftende,dat 
hy die onbehoorlijke moeyenis, terftond, kofreloos en fcbadetoosaf 

• copye. doe, blijkende by 't • af.:fchrift van den felven laft,volgens 't wdke,dit 
van de Grave, zeden we'er openafgcvarenhcbbenfonderTol. Doch 
!>egint den voornoemden Rijfwijk,. nu ander-maal de voorfz. nieuwig· 
heyd, 't welk niet behoort, noch d•Heeren te lijden fraat, verfockcn 

• .Man4a• daarom• bevel-brief, waar by den Tollenaar en al de fijne bevolen 
mem. word, alle begonnen nieuwigheyd af te doen koftcloos en fchadeloos, 

en die van de Grave met haargoederen rufrelijk op eo afte laten ,ar:en 
• Provilit. fonder Tol af te nemen, ofdie gebrekigh blijvende, hun fuiken • pJld• 

del te verleenen als 't van rechts wegen behoord. 
• Op dit verfock wierd gefi:eld, 

o·ttecr 
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D'rleer van Gruythuyfe, Pnnçe van Steenhuyfe, Stedchoodcr en de 

Raden 's_ Hcrtoghs van Bourgoenjcn van Holland, Zeeland, en Vrief
land, belafl:en den eerfl:en Deurwaarder van de Kamer van den Rade in 
Holland, hier op verfocht, dadelijk te trekken by Dirl110 Rij[Ytvij"-., 
Tollenaar van Gorinchem ,offijnen Stedehouuer, hem dagb-vaarden
de te komen, of çcmachtight te feynden voor haar in den H~h , ten 
fckercn betameliJkcn dage • Gegeven den 29. ,an Herfil-maand 
x469- · 

Daar op ~ft den Deur-waarder Str,m """ E#Jhjl fijn• antwoord • Relaas. 

gelldd • dat hy op den 4- van Wijn-maant J469. 'Diti._ """ Rijf'Wijk._. 
Tollenaar te Gonnchem gedaghvaan heeft in den Haagh te komen, 
den 11. der felver maant , 's avondsin de herbergh, om•, anderdaagbs 
goeds tijds voor den middagh voor de vermogende Heeren t'antwoor-
dco op 't ~houd van den voorfz. bevel-brief, by hem bezegeld, op den 
7. van W1Jn-maant 1469. 

Den IS.Meert 1481. ishieropVonnisgewefenals op•tfelvej~ 
verhaald word. 

Schepenen, tA•il1ofz:.. qmtlDi,k[z..7(._t&OIIIHmri/t[i- 14-,0, 

. Hertogb Kurl,.,, Bot1Tg,mj111, te Brugg' in Vlaanderen fijn ovcr
treflijke Bruylofs-feefi met V rou e.M,p"""1.rlsehouden,cn in't 
fclve jaar 1468. de machtige Stadt van Luyk foo gruwelijk ten gronde 
too verwoeft,ook 1469.die van Genût in genade aangeno1nen hebben
~ komt dit jaar 1470,in Holland in 4en Haage, van waar hyterO:ond. 
met«Qen "'Wapendrager,brieven heeft gefonden aan tAJ.lfden Jon- * Hmllh. 
gen Heer van Gdre, dat hy aanGens Briefs, alle onfchuld achter-gcfet 
l>y hem fou komen, in meningh zijnde, hem te bcwegen,om fijn Vader 
Hertogh tA"'111l ,.,,G,lr, (foon van Vrouw .Mm.,,.,. tArft.!/) uyte 
gevangenis te doen ondlaan. Maar tA,l,ifontfchuldight fich tegen fijn 
NeYe K1111rJ • dat hy d 'Edelen en Steden vap Gelderland beloofd had, 
fonder haar believen, buyten de palen detfelven Lands niet te trekken. 
Selfs den Paus 'Pll#Üls de 2. (te voren genoemt "Pm•s B11rlo vii11 l'eM-
gi111, nafaat van dien treflijken Poët En1•1 S7lvi•s • of "Pi•s de 2.) ver-
baafd over defc groote ondaad van Vader-vangen, fchreef twee minlij~ 
ke Brieven aantAaolf, hem vermanende uyt Vaderlijke liefde fijn Va-
der t'ondlaan , of hy fou tegen hem· als een ongehoorfaam foon du 
Roomzem fl:oels met den geefielijken blikfem donderen. Maar den 
boos-aarcligco AJ.lf is foo buygfaam als een Key-f.l:een. Den Groeten 

· X x 3 · K•t1rl 
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3;o Befchrijving' der Stad' Gorinchem., 
Kurl de S11•11 dit vernemende, en ook dat hy den peys tot Gendt ge
maakt, tutfen hem tAdolf, en Hettogb l"" '"" C/eef, met de fijne aao 
d'eer., en Heer Willn,,""" Epo"J m rfelfltJ• fijn kinderenenunhan
gttrs un d'ander zy, niet onaerhiel, ID3ar al de goederen van fijn Oom 

• Egmo11d bad doen toefiaan , en fijnen anderen Oom Hen?gh ,.,, w, 
· Clwe ~roote mocyte aan de, tegen Godt en de rechtveerdigtteyd, ook 

de treflijke Gefanten tot vier maal aan he!)l gtfonden,geen gehoor gaf, 
• Hcraulr. maar in tegendeel meer quaad de. Dede hem vortlelijk door een• Wa• 

pen-drager dagen, te komen den 26. van Wijn-maant , fclf, offijn ge- · 
mac:htighde, om te verantwoorden de faken hem op geleyd. Gegevea 
te Hefdin (in Artoys) den 8. van Herffi-maant 1470. tAJ.ljfit op met 
tamelijken Staat van Baroencn, Ridders en Knechten, komt te Hefdin 
by fijn Neef.Hertogh K1111rl. Den Hen~h fond hem tegen Heer L,J,.. 
,,,ijk._va S1t1'}_III; met meer Heerm en Ridders, en ontfingh hem met 

• Lcpat. groote vrienûchapaic,u. Op deez'tijd was in't Hoffeen •Gefant van 
· dm R.oomzcn Stoel, g.enaamt Heer L#e,u ,,.,,Toltde11 , Bitfchop van Si

binien, die feer gear&eyd had aan den Prins, om Hertogh AtlflMI vcr
loffingh~ daar.den Paus 'Ptl#l#1 de 2. ook tWcc of drie-maal aanX..Z 
om gefchreven had, dat hy met ftin mogentheyd en kloekbeyd den Jon
gen Heer van-Gelre daar toe brengen fou. Op een tijd den Hertog met 
-.,,fd,,lfcn veel ander Edele verga~ voor, 'tgefprekvan H~~ 
tAtnds gevange~ waar uyt KMrlftofnam, feggende!Cgcn.A.wt,· 
Lieve Neefvan Gelre, 'k bid dat ghy om mijnent, en defer Edel-mall• 
nen wil, u vrienden en magen, u Vader ontOaan wilt, want inder wur• · 
heyd, 't betaamt u niet, dat ghy fuiken cerbaren Prins en Vorfi, byf~ 
der u Vader, ~vangen houd, o& een Rabout waar, doct_ghy't, 'k ver
klaar u, wat ghy we'cr begeert, •t falgefchie'n. e,l'fJ.olf antwoorde, 
Lieve Neef, k co kant niet doen , want 1c heb my verbonden met eed, 
aan d'Edelen en Steden des Land,dat ik fonder haar toc-ftaan ban niet 
ontOaan faJ, of ik 't dan al de, 't waar te vergeefs. Neef, fcy d'Henog, 
u verlof alleen is my genoeg, laat my fchrijvcn aan de Steden,'kfal beur 
woord wel krijgen, mits, dat ghy t'famen, fonder twifi: 't Henoghdom 
van Gelrefult l>cheerzen,d'ander toonden mi! fulkenernft, dathy'tdcn 

- Hertoçh niet kon weyg~ren. Hcrtogh KllllTI verworf voortun hem, 
te fchr1jvenaanden Burgh-vooghc van Buuren,datby aantieos 's brie& 
den Hertogh fijn Vader ontfiaan fou, en leveren aan Heer Hi,,ri/c_fllll 
P,cr'Wis, 's anderdaaghs voor Kers-avond, den u. vaq Winter-maand 
1470. wierd hy te Buuren gelevenaanHcer Phlip1 ,,.,. W11ftllMf, die 
hem te Tiel aan P111-ms overgaf,na dat by 6.jaargcv2n0eo badgewccft, 

. -o k~ 

Digitize byGoogle 

https://feggende!Cgcn.A.wt


. . • ; · ende L~de ·van ~kei. Jt, 
1'omcnd t sHertogenbos , w1erd hy feeftehJk van de Poorters, met 
T oortfe_o ing~haald,van daar quam by te_Hefdin by Hertogh K1111rl, die 
met al fiJn Pnn5en en Heeren, hem met grootereeren ontfin~h, nie
mand uyt-gefondert, dan alleen fijn Soon, die hem naulijks {1en noch 
fpreken wilde. Verfoeyelijken handel, grootelijks opwekkende den 
grouwclijken Toom Godts. . • 

OpSint, Lijjb,th1-11Mht (welke heylige Vrou luèr m~ gemeent word 
is onfekcr, alfoo drie heylige Vrouwen van dien naam gewccll zijn. 
1. De Dochter van A,,J,,,111 Koningh van Hongarycn, Wedue van 
Land-graaflAdt~ijk._""" Heffe•, overleden 1231. 2. De Dochter van 
P,1r111 t11111 Arrtlf.oll, Huyfvrou van Di,,,ifw K~h van Ponugaal, 
Moedcrvao Alfonf#s, geftorvcn 1336. ende 3.de Weduevan Keyzer 
XtWI de 4. aflijvigh geworden I 378.doch ik hou vall:elijk d'eerfie) den 
19. van Slacht-maand I 470. is uyt dccz• wereld gereyf d den goeden 
Heer Yritn/t.""" Bo,Jiln,, Graafvan OoR:ervant, gewcfenc Leen-heer 
nn Arkel, die lijn Gravin/11eobt1 """ Beprn~ hier voor • • • · in haren 
nood foo treflijk by ftond, en daàr na noch tr0ude, geen kinderen nala- , 
tende quamen al fijn goederen aan Hertog KMr/111• Bourgoenjm, wiert 
begraven tot S.Marrens-dijk in Zeeland : had buyten J?eltè doen fiich
ten een Kartuyfer Kloofter,. van dfCellen, daar by de 4. rijkelijk afbe-
gaafde. · 

Schepenen, Cwuû?,er C/,ufr.. Xorlüt- Her/,er,nfz... l«o/,ran 147r. 

W,I. 1•• tl, Km1p Engbtrtfi-. tA11rnrJ fllll[i.. 
Hnm/c..fllllltln Wi,le Huys, in d' Arkel-ftraat, is bekent. 
e.dJ.lffltlll <j,t,,, (dien ver-aarden van den Arkelfen R:am) vergramt 

op Hertogh Kurt, (wiens bchendi2c kloékheyd fijn Vader verloft had) 
befchaamt om dat hy van yder foo fchend'lijk verfprokcn wierd, mer
kende de poorten van Hefdinfoo fcherp bewaart,ja gefloten om fijnen~ 
wil,wroege~de fijn gemocd,feyd heymelij~ tot ~jn Ridderfchap,'k(or.g 
geraakt te itJn daar ik langh fal moeten bhJven, k wou dat ghy alle 1n c 
Land van Gelre waart, liet om goet heen-komen. Sy, meeftdeels na 
huys,.by blijfc met wcynige, korts daar na maakt hy hem toe als een Be
delaar, ven rekt ftil, dwaald tot in de Stadt Namen op de Maaf', 'smor
gcns vroegh willende overfchepen, om fneUijk in•t Land van Gelre te 
trekken, quamen brieven van Hertogh Kurlaan den Burgh-voogt van 
Namcn,men fou neyrfügh onderfoelècn om-den J~en Heer van Gelre 
te vinden. Hy al de her6ergender Stadt deurfien, met gevonden, komt 
•s morgens op de Maaf", Adolfwas verfpied en gekent, eerlijk en beta
meliik le7d men ~cm op "t.Slot te ~~en, v~ daar doet hem HeKrtogh1'"". 
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3ti Befchrijving' der Stad' GorinchenL 
Kaar/ brengen op "t Slot te Kortrijk, daar hy gevangen bleeftot naK,
rels dood. Dien milden Prins van Bourgoenjen fchonk Hertogh ÄnJ 
veel koftelijke goude en fil vere vaten , leent hem een groote fom van 
penningen , om fich te ,crftcn van Hof-dienaaars en Soldaten, om 6jo 
Land van Gelder we'er te krijgen, fond ook G~fanten en Brieven, bid
dende alle Gclderfc Edelen ftedcn , haren warachtigen Henogh we'u 
t'ontfangen. Maar fy verhard in haar boofheyd, en ook op-geruyd nn 
die van Nieumegen, koren in plaatz van den Jongen Heer van Gelre, 
tot Land-voogd GraafYi11et11t v,11 M,11r1, die "t ook aanveyrdc, waar
om in dit jaar 1471.naPaaffen, Hertogh.A.rndmetovergrootedank
feggingh affcheyd van Hertogh K1111rl nam, reyfde na• t Land van Gel
~c, quam in de Stadt Grave, die hem met· groote eer als Henogh ont
fingli. Maar Heer 11111 '"" Do11l, Ridder, en CLus """ HM{u,,,Burg
voogden van't KafteelteGrave, wederftonden hem krachtelijk,totdat 
op S.Ptter en P...,,1,..,,.,,,ul, den groot~n toom ftormender-hand ge
wonnen wierd,4. af geric~t met 'tfweerd,cn op raden geleyd,to.t fcbrik 
der Borg-faten, deed haar 't Slot behoudens haar lijfovergeven. Kom 
daar na wicrd IAl#7lflld ontfangcn binnen de Steden Reurmond en 
Gelre. . 

Boofe fchelm-ilukken worden t"allen tijden inde wereld gcbruykr, 
dikwils van die gene die men meeft petrout, 't blijkt hier grouwelijk 
van Broedertegen Broeder. In dit jaar 14 71. Hertogh KtUrl 'fMJS ,-.

l°'"Ï'"' hoorcnae van den grootë twift tuffen de Henog van Bourbon, 
(aan wien hy door huwelijk veclcnocht was geweefi:) mette Hceren van 
Vangy en Breffy, ter fake ,an fijns 13ourgoenjens peys met Koningh
LotÛ~ft<.v•• Yrtllllctijlde 11.fend fijnen Botteljier, Heer lofJO b 
u11 Ridder, om deez•Prin5en fijn Neven te vereenigen,dat gedaan,Ar
u11 komt by den Koning, word vriend'lijk,maar verfocht tot een aaru
fchelm-fiuk om B.-ldnvijn voBOMr,totnj,11,Ball:aard van Ph/ips tÛ g"J,, 
met duyvelfe inblafingen te verwekken fijnen Broeder Hertogh K-4 
met wapenen ofvenijn te doen O:erven,op belofte van grootepro6jte11, 
Jfru• befpreekt die, greetigh na 't voordeel , maar veel meer opbaliog 
van Godts grouw'lijk oordeel , focht ecrfi: verfekeringh van dëgift~, 
't fchelm-Ll:uk niet af-fiaande, fend heymelijk Heer/""'"" Ch,f, Ricl-

•ordinaris ter, Hertog Kurls • ftadigen Kamerlingh, by den Koningt'Amboy~~ 
Allts word vafi gefield, Ch4f/•, fonder verlof van Kurl, by L,d,"i,;jt 
gercyh,dorft in't Bourgoenfe hoffniet weer komen,blijft tot s.omaar, 
fend al de verraad-fchriftcn, en wc'erzydfe belooftcn,metccnen lette.r• 
loofrn man, aan1JIIIJn,ijr,: defen onbelefen, niet kennende d'opfclirif·-·· · een, 
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ten, gecftfe in plaatz' nn 'B.tMYlij• , aanden &oop-vermaardm Heer 
tAIIIOnil uB11/Jurt """ B,,q#llj111 , de brienn geJefen hebbende , of 
by vedlagen was, i, te dcnkfen : certlond l,y &,JJn,;p,, toont hean die, 
voon terftond. te Lan'd:uyt, llc bidsUt verfuym geen u~., Ik moet de 
brieven mijn BMedcrKurt leverèn , cnben anders koud. Die 3. 'll"1-
MYnjt1, Chef•, en Art.1•, vaardigh by LolkY,iJl, diez' ondcr.hicJ. A11t•
•i1 by KMrl, levert hem al dea boofen handel , clie triJlenJe van toorn 
en fchrik, al den J>ras doen af-fchrijven fcndende die door al fijn Lan
den, om Godt Lof-faagcn en gebeden voerfijn belaaudeui~ opt'offi:-
ren. · · · · . 

'T bleef by dit een ·mG0rder:s-1hdc iaict~ :·Op een -der tijd, KIIArl 
gereed om op te 6ttcn,eo met veel gewapende te venrekkc~ecn Paad
je komt tot hem, feggcnde, Genadige Heer,de voorleden nacht fiapen
de in de ftal by de pcerden,fagh ik de Palfcniermeteen kJeyn vaatjcn in 
de~nd, iodefia!ko~, enfmeyrde duru,c:denfadel vanur.ecrd, 
waarom, en weet ik met, laat het peerdkomen, fey XMrl. en beriJd dat 
vijfoffes-maal over 't veld, !t gefchied , 'tvenijö beva'1ht,den Rijder, 
ai fion-dood van den peerde. Den Prins aytbedlcnde m groote fuch-, 
ten, feyde ~ ~Godt, U zy geklaagt dat ik oemmcrmee1· van àefe 
verrader, ondwftl.an worden. . . . 

Jn'ditjaar 1471~ was'tdcnfchoonftenSomer, overv)Qod'sgh van al
le vruchten, die men binnen I co. jaren f.agh. · Den 3. van Herffi-maant 
was binnen Brugge in Vlaanderen, in Dynant, nieuwen Rijmen mofi, 
om 6. grooten re koop: · 

Schepenen totGorinc:hem, Willm, Dirlr..(r.... e.At1rd Yot J•nf:.. Yrede- 147,. 
rift eAllriaAnf:... CJut IÛ Y,tr, l•• 'R.e,iofl~ lc,b l•nf:.. A«rüu11.1 
Jat1[r... . . . . -

Ontrcnt S • .Agniflm.ûg den 21• .qn Lou-maand,vertoo..e Gch èen 
groote Steen-ltarre m'c Ooft, ciea ftert Wefr, en ontrent S.Bl.ef•vlen 
3,van Sp~okkel gingh de fien Ooft fraan;fomtijds wit,fomtijds vuyrig, 
daar na volgde Pt'iên àuyreáj,I.. - . 
. . Vrydaags·op S.~•6. v=ut Sprokkel"'.(JlUllt, quatn Her.. 
togh Kurl va Bowg111'j1•,rmet C.jn Hof-gelin, in fijg Paleys tot Gorm• 
chem, en fijn Heerlijkheyd van Arkel ,.en bàélddaar fijnen vaiàtn, rey
fende van Gorinchem, 't fchecp ila-Dordrecht, daar by gehuldmerd. · 

Jnditjaar 1472. op ons L.Vro11We geboonen-avond, den7.'Yao 
Herfft-maand, verkochtHenogh AM-#dir:i'.chy zijn van Hertogh lJlllJ 
"'""Klit,,, en Heer Wille9f1MJ' Eg#IO#Á fijn Broeder, 't· Hertoghdom 
Gelre en Graaff,hap Zutphen aan ttenog KIIATl 111111'BO#rj.,1aj111, voor 

. . y y 91.000. 
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92000. goude Rijns-gulden eens en noch feker Renten (fonderte vin• 
den hoe groot) 1o. jaar langh, geduyrende een geringen prijs, ten in
fü:ht Hertogh ReJ•"'"'"' q,tr,, 't jaar 1412. verkocht aan Hertog WJ. 
/en v•• Bl]tmnoor 100, duyfent Franze Kronen, doch fijn koftenen 
fc hadcn om Gorinchem geledé,daar in gerekent.Had/4,r,so#I ook geen 
kofte_nen fchaden geleden om 't Land van Gelder te krijgen, voorfeker 
ja, grof en groot, -en wat was dan Gorinchem, en 't Land van Arkel, 
(vencheyden leden daar van noch afgeknaagt) te gelijken by 't Hertog~ 
dom Gelre, met al.fijn brave ficden Nieumegeo, Rewmond, Aeri;iem, 
Bommel, Gl1re, Tiel, Venlo, Grave, en andère, midtfgadersfoovcel 
t reflijke plaatfen, eo 'rGraa.H~hap Zutphen. Maar 't was gebrek van 
geld, volk, en alderhaode behoeften, en verfmaadheyd van fijn EdelCR 
·en Steden, die hem voor haren Hertogh niet ontfangen wilden. Hier 
uyt fproot namaals wel een veertigh-jarig~n oorlogh tuffen HoUandeu 
,Gelderland, by,mijn,G~t-vaders ti'Jd io fwangh, en in mijn Jonkheyt 
by opde lieden, Ü>o<Ycielsak in de mpnd,beiwrvieo, iAfonderheyd hiertc 
. Gorinchem,· al,.dcfe Stadt naafi-r4l<.endc; . 

1473• Scbepcnen,'CHIITAAd ComrlUdft.• .Antolli1 Gmàft... '%O#IHt,mt.{t.. 
Op S.c.M11tiJs-~0114 den 23. van ZuJJe, fiierfio de Stade.Grave,den 

ouden Hertogh A11r11d '"" Gtlrt, (Sone van HeerJ11• 111111 Eg,,..,,J, en 
Vrouwe.Ma;., Do,htenau,den:lefien Heer 'µh4a.T111n Ark.!l, Sufter 
-Yan Jookker Wille• Tl•• .Arlc,1, die 1417.,binnen Gorinchem verflagen 
wierd) wat meer dan twee jaren uyte gevangenis, en federt 'c jaar 141.J, 
nu so. jaar ook Heer van Dalem , geweeIl zijnde , op voorwaard dur 
eenen daaghlijkfen Richter te llellen, en van Gelderland niet~ fcbey· 
den, en wier~ te Grave_be-aard, rnet grooter eeren " in •~ Cb0.0r.voor't 
hoog Autaarin eehen meuwen Kelder en Graf, door fijn Broeder Heer 
Wilk• 'tltl# Eg,a.ruJ, Frt.dml111111 Eg,,,oruJ; Heer van Yfelftcyn en Buu
ren, d'Heeren van Roetielaar, P-411,r WttrtiJ11, en veel andere Edelea. 
Hertogh K1111rl vernemende fijn dood, begon te haken na 't.Her
toghdom • Graaf r;,,m,t v1111 eJJl.felR's, Land-vooghd van Gelre, 
ontfiende 's Hertogbs gewetd"rept fich na Keulen. De gemey.nc {le
den ,.Baanraatfen, Heeren, füdders, doen groot verf oek aan Hcnogh• Kt11trl, om haren Heer .ddolftot Hertogh te hebben, maar bidden, ver
foeken • klagen , 't was al vergeefs , Kurt hiel Jier tijd fijn Fcefi van 't 
GuldeVlies te Valençijn,daar wierd gefloten dat.Adolfboete mofidocn 
en al fijn leven gevangen blijven in•t SlotteKortrijk,voordat by fijnya
der fes jaren.gevangen had gehouden.,. doch wierdhem betamehJke 
dienllbaarheyd.gedaau van.de f;delen•. 

Dit 
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-•. , · ënde Làndévari Arkel. 3tf 
Dit jaar 1473. was den droogen hecrco Somer,daar in vee! boffen en 

Yclden van de heette duSomlC en des Hemels aan-gefieken , verbran
den. Der Berner-old bnnde 18. weken, der Duringcr-woJd, 't Swane 
Wold,dè.~oldenin'tgd>erght, en aan de.Etl\ook Vlekken en Dor: 
pen, alles was door de groote hitte en $ebrek des regens droogh, feJf.s 
veel ~nchren en vloeden, waar 't vuyr 1n quam rnoll voort. 

· In t felve jur won Herrogh Kwlva Boll1'goellj,n 't Land van Gelre 
met groote kollen, mocyten en arbeyd, welkers befchrijvingb , als pns. 
voorneanèn nietrakende hier verby geflagen word. Hy q.uam op S.J.,,_. 
ubrdéQ-24. nn Hoy-maant,binnen Nieumcgen,.<laar hy gehuld wierd. 
Men brocht hem de 2. jonge kinderen van den gevangen..ddo/f, Kurt 
acht jarenoud, en Philippe na Hertogin van Lottringen , welkers moe
der was, des Hertegen dochter van Bourbon,fufl:er van Hertog Kurls 
huyfvrou; daar by fijn ecnige dochtere.Mn v•• 'Botwzon,jtn by had. 
Hy kullenfe vriendelijk, en fondfe tot Gewit by lijn buyfvrou, de Prin
çeB'e t.MttrJ!Ïn ,,,,, iorl, om op te voeden , en te btwaren. Binnen 
Aemem Relde Hertogh K""1l fijn Raad-kamer en opperfte Hoff van 
Gelderland, tot Stadt6ouc:ler co voorfittcnde Raad van t heel Land van 
Gelre Heer Wih ,.,, .E,p,o-'.Heer vanYfelftcyn,en onder l,em Heer 
&Adt,lf11111Mr M,rrk._, Doctor in de Rechten, en Ridder, des Henogen 
Neefvan Klevc, noch gcdacbtigh foo 't fchijnt, den cygen Ram van 
Egmond , als zijnde den oycrJeden HcrtogheA'MIH#t """ Gtlrt, eygen 
Broeder van defen WiUn,, '""Eg,,,o,ul, bey fonen van Vrouw ~t1ri11 

wn Ark.,l, als ook de dienfien,hem by den voorfz. W ilJn,, ""'" Eg111onJ, 
co fijn drie.foneo l""-'ll"" Epo,ul, Heer Yrtdrik..,""" .TfalJIIJn. en Jonk
ker Wil/na, als voornaamfic hooft-lu7Jen, ged3an om 't Graaffchap 
Meur,io-'t Bourgoenfcgeweld te brengen. t-:lertogh KtUrl won ook 
't Graaffchap Zutphen, en wierd daar gehuld, ontvangehde't Her,. 
toghdom Gelre, en Gnaffchap Zutvcn, van Keyfer Yredml de 3. te 
lee.n, 
. Qók warenin't voorf,~ jaar 1473~ de voorn~a.nde drie.. forten v.aij; 
Heer Wi/1,m v1111 Egmond, met Hertogh Kurl y4n 1Jo""l.ttilj111-, op die 
gr«lte \ia~h.~vaard te Trièl" ,. by den Keyfer Yreurik.. de 3• met yecl 
grootmachtige Heeren, Hertogen , Graven, Heeren, Geefü:lijkcn 
Weer.'lijk. , ' . . 

Schepenen, f"" '1<,tlof{t... f"" Spr,nk._Dir~[i.. eA'l11ra 'f11r,fr.,. tÁt1rtl. •m-
'J4#[M 1tlfob"!"-" Wtl, ~,ll_t Ja/~ . · · · · • . 
. ; 7,,,,.,"'fl ~o•il, eQ l:leer Yrtdrilt1•n TfalfllJII lijn Brt>eder, waren 

dit jaaf 147+ met Hcrrogh Kurl .,,,.,, Bomgo,njen, en veel andere-Hee
. • Y-y i rena 
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3t6 · Befchrijving' der Stad' Gorinchem., . 
ren, m~ in't machtigh befegh voor Nuys, alwaar la, Hcnogh l"" i,.u, 

Kktfs oudftc foon, en de voorfz. YreJrik.. ,11111 Eg,,,,nJ, Heer van Yfcl
fteyn, van Hertogh KMrlRiddcrs geflagcn wierden. 

Op S.'P,,u, C!), '1'.,,,,,ls-""il,den 29. van Somer-maant,.~dès jaars, 
fl:ond cencn grooten fiorm-wind op,dic veel timmeringen,huyfen,ftal
len, en s.Vlnc:t.-kerk t'Aufburgh nederwicrp, ,cel wildernilfen, van't 
~uyr over-gebleven, rukte hy met den wortel uyt d'eyrd, van den Rijn 
aan, tot aan Hongorien. Aan den Rijn en andere plaatz:en,vedonkkcn 
veel Schepen. 

Schepenen, eAaJ'PiekJt111fi.•.Atlrüw, .AJ,ufr.. .A,nul qtjft,lf(r.., 
Corflu11n Hn-bern(t..~árillA• /aft.. · 

In dit jaar Vf-75· een Beftand tulfen Koningh LoJn,îjl'IIIIII Yr.-l
rijlde xj. en Hertogh K1111rlT1118 &wf.onj,,,, van 9. jaren, gemaakten 
over al ve,koadÏf.! i:ijnde, &,/J,Y,ij11J. Lj""1I wn B,.,,..mjn,, 't jaar 
1471. in V nakrijk g_evlucbt, laotDt tot Mechcl~ fid1 oridciwupendc 
genade vufijaBroedtr Kt111rl1 c:lievan't Part~·~cohcnnkeogco 
op't huys te Vil voorden, en Ly ,craatwoorde lich foo wel Ta111top-gc
leyde venijn tegen fijn Broeder, dat hemin vri1ndfchapopnam0 

HrnoghCIIIWl't voorledc,a~·au binnerr Ma:bclm fu:k bcrcy~ 
om N•ys te belegeren, vond afdlatccn [eer gtanïmlffl,-niamadaàg 
om fulktnoorlogh aan te veer en, hield raadoiageld teloijscm, gccti 
laft alle GffÜelijkc te fchatea1 , noyt by fijn ivoorfättri foo gtdaaD,de 
Deurwaarders vliegen door al fijn Landen om die in te vorderen. Deo 
5. van Sprokkel, in dit jaar 14 7 i. vergaderen te Leydcn alle Ged\elij
ke Overften nngantz·Holland , en bdlayten cadrachtclijk die fchat
tingh nin te geven, ftcllender 4~ die in naaan van al de Geeftelijk-e die 
weygrring doea fouden, Als He(f Ptèttr&J1 Doéb>rin de Gceltelijke 

• Pater. Rechten, Kanonikt'Eemfreyn, Heer 1,on, •iVadertotS.eAp,t,bin- . 
nen Delft, Heer L,m/,,1&h1 Viçe-cureyt tot Haarlem , en Heer /~, 
Bagijn-vader aldaar. Om defe fchatting te krijgen,wierden veel moey- · 
ten gedaan, maar met Hertogh C1111rl1 dood viel veel verandering&, ce-
nige ga'Yffflfe eenigè niet. · · 

Gorinchemfe Schepenen, Gm,6,ridfr.. L,rnl,,r1 MY,11 laf:.-1• 
l11nf%.• 71,,•fr (jtridf~. 

Heer Yretlrik._-,1111 Tf,lj1911, was met Hertog Ct111rl in d'oorlogh cegea 
de Switzers. 

Inditjaar 1476. heeft Vrouw ..M~ ?iM B,.,go,,,;111, Hcrtagh 
C1111,li cenige dochter, op den 14. van Lente-maant, binnen GentlJJ;Cf· 
~ Staten van H?.lland ~en ~r~~•?rie·ge~aakt, waar uyt biet ~ 
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. · . ende Lande van Arkel. · }t7 
Artikelen Yolgm , d'iowoonders van Holland, en dienvoJgent mede 
die van Gorinchem betreffende. Doch w~niet ofhaar Vadtt K ,,.,, 
doeal verflagen was om dat fy die orden maakte, en fommige ftjn dood 
feiten 1476.fommige 1477. op dertien-a..,nd den 5. van Lou-maant, 
welk Jelle ik na 't fchrijven van tÁ•a x,_, ook volgh. Groot wonder 
is 't dat men twijfeld aan fuiken vermaarden faak, noch foo onlangs ge
leden. 

Volgen nu d'Artikelen. 

·syfal huwelijken, en een VoogdenMankiefcn, by goct-dunkken 
,and'Heeren van haren bloede, enStaten van Holland, Zeeland , en 
Vriefland. 

Scheld quijtdie van Dorten Zu7d-Hollaod, die 6000, Klinkkaerts 
diefyervdijk toegeibao hadden, 10 plaatz van alle voorgaande en toe
komende boden, 's jaars te betalco, in't jaar 1468. lcft-Jeden, en geeft 
die verband-brieven over. 

Sullen nu noch namaals uythcimfe eenigc h~AmJ>ten mogen be
dienen in Holland, Raad, Griffier, llent-mectl:er, Droffard, Kafteleyn, 
T reforier, Dijk-graaf, Bailju ofSchout. · 

Alle erffelijke faken moeten berecht worden daar •t erflq,J,en inge
fetenen van een Stad, ·mogen malkanderea niet roepen clan voor"t ge" 
recht van de felve Stadt Uftgenomen van leen-goed. 

Niet IC roepen buyten t Land•. •EvOCatic. 
De Steden van Holland mogan malkanderen befchrijff,a, en by een 

roq,ca, waar"t haargeliefd, fonder vorder verlof. 
Gten nieuwe Tollen op te fetten, fondcr toe-lban nn de Staa-

ten. ., 
Belooft d'ingefetcn in hare oude vryheden teftijven en te fterken te-

gen yegelijk. · . . 
· Alle bevelen van de Prinçen, ofbooge Raiden, ftrijdendc tegen de 
,ryheden, wor~~n krachteloos verklaard. . . 

Yder magh hJn fchepett tn goederen op Zee of elders , dnftagh en 
lrangende vry aantallen, mits betalende redelijk bergh loon. . 

ADc Makelaardyen, Excyfen, en anderongcldcn , alreede by de Ste
den opgefl:eld, ofnoch op re fl:ellen tot vervalling'1 van hun )aften, ful
Icn aan de fel ve Steden blijven. 
· Y~cJijk migh lijn geftolen goct m~tte Heer van de plaatz aan,cer

delt', fonder verbeuren. 
· · Geen•Amptenaars mogen yemand mocyen,daar men ycmand d~ot •ollisicrs. 
• -· · Y y 3 vmd 
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vind onder dexel, dat die fijn felven gedood of verdaan fou hebben, ten 
waar men fulks met opfetten wil gedaan , klaarlijk bevond, yegelijk 
01ag men uyt't watertrekken die men daarin vind, 'tzylevendofdood. 
fonder verbeuren, maar word by dood bevonden.., foofal men weder 
mette voeten in't water leggen. · . . 

•. Przrcrip- Die • een 3 • deel van.bonden jaren, in• gebruyk van leen of e"e
~1trolftffie. lijke goederen g~weeft zijn, fullen daar in blijven, tot dat fy met Recht 

daar uyt gewonnen worden, daar, en foo "t behoort. · 
•oftiçicrcn Alle 's Prinçen hooghfl-• Amptenaars, fullen fweyren defe punten 
"Privilcgië midtfgaders al de oude en nieuwe• Vryheden van de Landen en Steden 

onverbrekelijk t'ooderhouden, en datfal altijd een Artijkel van haren 
Eed zijn, 

In dit jaar 1476. geeft P"ff Grave tot Hoorn, Httrvan Ah:ena, 
Corterfchem, Montengis, &c, op den.1 S. van W.inter-maant deStade 
Woudrichem, en 't Land van Altena, gegeven dcfe oavolgendc Hant~ 
veil: ·_ 

In den.nUO;l derH.Driev.uldigheyd. 

Wy ;,,ço/,Grave tot Hoorn, Heer tot Altcna • Concrfchem, . Mon~ 
tengis, Kranendonk, &c. doet weten : Alfoo fckere jaren geledcnin't. 
Land van Altena, en te Woudrichem (kort, Workom) eenige mani~ 
van Rechten wierden gehouden, in de Stadt by 7. Schepenen, en in't 
Land by de gebuyren, daar, by onnoofel tijden dikwils veelverfuym in 
viel, om waarin te verlien lijn Vader, 't jaar 1452. met beveflipig van 
Hcrtogh 'Philips feker orden daar op gemaakt had , die noch.gebruykt 
wierd , en dat na 't maken van dien 't Land van Altena, by na al , is be
dijkt geworden, daar veel trefrelijke buyten dien Land .woonende, haar 
geld mê toe befteed hebben,en die neffens ons ingefeteneo veel gebre
ken in de voorfz. Rechts-vorderingen bevonden hebben.Dat ook 'tfd• 
ve Land niet boven twee mijlen langh en een mijl bretd is, daar men 
in elf P uochien Vyerfchaar houd , tot groote moeyenis en vertrek ,an 
rechte. Soo hebben fy.hem dikwils geoeden daar in te voorfien, 'twelk 
hy om andere faken, byfonder om de dienfien aan Hcrtogh KtUT). nu 
Grave van Holland, in fijn oorlogen gedaan, niet heeft konnen doen, 
fulks dat eénige ingelanden, te hoof verfoekende, fekcre perfonen bf 
Hertog Kur/zijn gelafl, te Workomin 't Land van Altenate trekken, 
me~ _de welk_e hy felfalles onderfoekende, heeft bevonden grooten noot 
te z11n een nieuwe orden te maken. Dcrhalven hJt voor hen1 en fijn ~a-

. - k~ 
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ende Lande van Arkel. 1t9 
komers Heercn of Vrouwen van Altena geordent, heen met toe
.ftaan van 't meefte en _treflijkftc deel der ingelanden , • t gunt in 't kort 
volght: . 

1. Workom, en 't Land van Altena. fat met een Recht geregten 
worden by 9. Sche~~en, elk gegoed tot soo_. Beyerfe guldens, of dur 
boven, cri defgehJks de _Burgermeefters dte nu van fionden,en voort 
jaarlijks ge-eed fullen werden op den Sondagh l#lliu • (dat is Sondaags 
voor Palm-Sondagh) van welke 9. Schepenen de 5.en ook de 2.Burger
meellers binnen Workom , en de 4· in 't Land van Altena fullen woo
ncl!, Vader en Kind noch Broeders fullen t'famen geen Schepenen wc
fcn. 

2. Van die 9. fullen 't meerendeel. te weten 3. in deStadt, en 2. in"t 
l..and, of meer• alle week 2. dagen Woenfdagh en Saterdagh te recht 
fitten, om yder goet recht te doen, volgens dcfe hant-:veft, en-als recht -
is,niemand in"t Schependom woonende mag weygeren Schepen te zijn. 
gp pcyne van 100.E.ngelfe Nobclen. . 

3• Als-men vanlijten goed dingt, fullen aldc 9. Schepenen te recht 
fitten. in plaatz van d'afwefige, fullen d'Amptluyden andere voor die 

-tijd fiellen, geen Vader over Kinds noch Kind ovei: Vaders, Broeders 
ovenBroeders, noch over Broeders of Sufiers Kinderen lijf magh te 
ttcht fitten, ma-ar andere in de pfaatz. _ 

4. D'•Amptman fal Schepenen ee~en, recht te tuygen en vonnHfen •d'Oll'l~kr 
na.inhoud def er hant-veft • de hecrlijkheyd in waarden te houden, en 
des niet laten om geen faken, en dat fy om Schepen te worden,niet bid-
den, beloven noch geven en fullen. . 

5 •. Wat faken in dcfe bant"vefiuict verklaart zijn, daar fal men in 
wijfen na 't-gemcyn Recht,en 'tminfic deel van Schepenen fal't meefte 
deel volgen. 

6. Burgcrmeellcrs fullen fwcyren d'Hecrlijkheyd in eeren,Siadt en 
Landin beur Rechten te houden, 't goed wel te regceren, en goe Rekc
ningh te doen. 

7~ Alle Aanptluyden van 't Gerecht fullen fweyren yder recht te la
ten wedervaren volgens defe hant-vefl. 

8. Op befettingh van vremde fal men alrijd recht doen tot 3. pond 
_ Vlaams, by t~e Schepenen, daar boven vijfofmee~ Schepenen,_en dat 
dragen ten naafien rechc:..dage • den Bo~e fat befemngh doen bmnens 
Lands elk Schout in fijn bedrijf, 't loon is een halve fiuyver, de ~efctte 
magb Borgh fielleo ofin belden 9aan, en 'sandcrdaags te recht komen, 
voor elke maaltijd fat de ijode of Schout hebben een ftuyver • vöor dè · 
- ~ _ · · · · be-
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160 Befchrij vi~ der Stad,.GorinchellL 
bef ette tè ree& t-e breagen twee lluyvers , dieonrecht heeft fal hc~cil 
drie fcbellingcn,dc Schout fal hebben twee fchellingen, Schepenen een, 
De befette vry gewefen wordende, moet den befetter d'onkoften ook 
betalen. . 

9· Yemands g.oed in't afujn,bef~t·wordende,dien f.tl men.een wrec 
doen in de naaae 14. dagen,aan hem of't fijnen lellcc wooaflê, ~oorde 
Bode d~ he,u dagm fal bionen de eerfie acht clagen te recht te komen · 
buyten nood-faken, op de verbeurte van een pond, de koften, dat blij
ken moetinachtJagmnad'«ricaichtdagen, op verlies vandeJuk. 
De Bode fal hebben van dke mijl uyt en in gunde een halve fiuyver, 
by d'eylfcher te verleggen. Soo haafi: de tweede weet gedaan is, moet 
hy komcn,deslaJcl'aauleggeroekeen weet hebbe11 tot fijnen koft, bin
nen JeStadteenoort, binnens Lands een halve fi:uyver, en buyteDS 
Lands vandemijl, aln-oren,« verweerder niet komende, d'eytfd~r 
llerkt fijnen eys Met eed, wel te minderen maar niet vern1eerderco,cn 
wint het, van de befet~ingh heeft de Schout 6, fchellingh, ydc:rSchcpcn 
i. f<:hellingh, die onrecht heeft moetet gelden, word 't befettegoetvry 
gewefen, den verweerder word fijnen kofi: bttaalt na-·ilaat, bygoct
dunkken van't Gerecht, behalven de breuken en koften by 't eerfte uyt
blijven gefchied,diefulJen hem niet vergoed worden, by dcbcfcttiugh 
moet d'aanlegger Borgh ftellen die te vervolgen • en niet venolgendc 
te verbeuren drie pond aan de Heer, en des verweerders koften• 

• Procuia· 1o. Door• macht-brieven kan elk eylfen ofverweyren,onckrclitof 
ricn. ander gerechts-zegelen, maar den eed om den eys t'ontgaan, moet ydcr 

felfkomen doen. 
11. De Poorters te Workom fullen malkanderen te recht {ban.an 

fch:ide en fchulden vier-maal 's jaars, t'elken drie dagen, Woenfdagh; 
Donderdagh, Vrydagh, 1. voor Palm-dagh, 2. na H.Saérameots-clagh. 
3. na S.Btn1en-J.,gb, 4. en voor S.To,,,.s-ug4"\ en anders niet. Diea ful
Jen (y ten voorfz. 4. tijden in de kerk gedaagt worden, als't v,oormaals 
ten twee tijden was. 

12. Yder een fat men tegen eenigen van de voorfz. r~chtdagen mo
gen doen dagh-vaarden, den Bode binnen eenoort, buyteneenb31YC 
ftuyver. lngefetenen onder eenen Schout, bedragende van een onge
deelde faak, eenen N:obel van 50. fiuyvers ofdaar onder, maar niet b?· 
ven, mogen .malkanderen daar betrekken, en dien Schout metbjll 
Heem-raden ofBuyren fullen daar afwijfen,wie hem daar van befwaart 
vind m:igh lich beroepen voor de 9. Schepenen, gelijk men van ouds 
pleeghte doen voorde 7. Land-Schepenen, vanseliJ'ke 50,ftuyversof

-- - daar 
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ende Lande van Arkel. . · 36J 
daar onder mogen die van een Parochi,ook voor Schout en Heemraden 
ofBuy,cn, Richters Willekeur doen makcn,en uyt-richten als men ge
woon is voor defen. 

13. Die gedaaght is aan fijn mond ofwoon-plaatz• , en midd'lerwijl · 
thuys gewedl: zijnde,niet te reeht komt, verbeurt aan deHeer een po.nd, • 
de kolt van den aanlegger,en acht dagen daar na 't verlies van fijn faak. 

14. Alle verwonnen fchulden fal men panden foo haaft 'tvonnis ge
wefcn is, de fchout fal hebben twee fcbellingen, de Bodecenen fcnel-

. lingh. De pandingh fal ftaan 14. dagen , dan fal men die panden fchat
tenen prijfen den 3. penningh beter, end•uytfchattingh doen, met ful
·ke onkofl:en als hier na van't prijfen fl:aat, ter los met enkkcl geld, en 
d'onkofrenbinnen 't eerfie at-maal en n,iet lançer. 

15. Wie met recht van fchuld verwonnen zijnde, foo veel erfnoch 
goed heeft als de fchuld is, moet tot den Bode in helden gaan, den win
der moet hem goet water en brood leveren,foo langh hy hem daar hou
den wil , de verwonnCft moet den .Bode daags een halve lluyver gcYCn, 
daar den winre ,oor in ftaan fal. 

16. Al 't goed dat een huyrman ofPachter brenghtin't huys, ofop'r 
-erve van 6jn buys ofLand-heer, fuUen als pand wefen om haar fchuld 
daar aan te verhalen voor alle andere fchuldenaren, pÜdts verklarende 
boe veel r•cht fy daar aan hebben, binnen 3. dagen na 't verfoek van 
d'andcr eyfchers,die dé huyrman met recht haddé t'eyffen,op boet~ van 
2• maal vijftalfpond foo mcnigh reys fy dat weygeren, maar in huyr ver
anderfaat zijnde, fat altijd d·oudfte fchuld voorgaan. 

17. Anders geen Rechters Wilkeure te 1naken dan in 'tvoorfz. u.. 
Artikel , 'tnder gerechts-kondcn fullen voor twee of meer Schepenen 
gefchie'n.Den brieffal koftenaan Schepenen een halve fiuyver, en aan . 
de Klerk een halve fiuyver,des moet hy't Was leveren,die den brief toe 
komt magh hem felfdoen zegelen. De Klerk magh des verfocht geen 
briever-Jangeronderhouden aan een maand, op verbeurte van 5. fcnel
lingen, yder dagh die 't langer is,laat yemand fijn brieven langer dan 6. 
weken onder de Klerk, die fat hyonder 'tRecht leggen,de Schout geeft 
hem fijn loon, op dubbelt geld en 4. f chat pánd.

Is.Wie met fijn Schepenbriefmet recht f preken wil,koom op eenen 
Woenfdag ofSaterdagh in't gerecht,laat den Klerk die lef en, geve hem 
ecnen duyt, de Schout fal terflond den eyffcher richten , {l:aande Vyer
fchaar aan des fchuldigers goederen, 't gerecht heeft daar van 4. fchel- · 
lingen, als de Schout twee , Schepenen twee , hebbcnder in den brief 
meer als een gelooft" de 4. fchellingen zijn dubbel. Den fchuldenaar fal 

· Z z door 
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361. Befchrijving' der Stad' Gorinchem., 
door de Bode een weet gedaan worden aan fijn wooningh binnen drie 
dagen, fo't land woonende, buytcn wooneitde,na orden van Schepenen, 
en daar van hebben als een daging, binnen 14. dagcnnadeweet,magh 
hy betalen met enkkel geld,en d onkofien des niet doende,magh d'eyf
fcher aan fijn goed prijfen na gewoonte: wie t'onrecht pand ofpand 
weert, breukt vijftalf pond. 

19. Wicprijfing begeert fal Schout en 3· Schepenen,buyten Wor
kom eenen wagen offchip doen hebben na gelegentheyd der jaar-tijd 
en der plaatz, en yder van de 4-gcven voorharen kofl eencn ouden braf
penning, van eens mans goed te prijfen en van yder meer prijfendc ook 
elk foo veel, binnen Workom half geld, Schout en Schepenen moetert 
daags te voren een weet daar van hebben, den Bode voor fijn dagemcnt 
een halve fruy,er, van Schepenen brieven (al men dubbelt geld prijfcn, 
na ouder gewoonte. · 

20. Alle Schepenen Brieven , en Rechters Wilkeurcn , voor defe 
ltant-veO: verleent, fal men lefcn,.panden, rechttn, als voren. 

21, Wie aangefprokcn word van fchade offchuld, en niet o,emiygt 
werd met Schepenen konden, oftwee ofmeer wettige getuygen, ofbe
wijs den gerechte genoegh, mogen fich ontfchuldigen met ceel die hem 
de Schout afnemen fal,. volbrenght hy die tén eerffen fiaven, hy h~ft 
voldaan, valt hy gebrekigh twee reyfcn, hy verbeurt t 'cJken 6, fcbclJm
gen , ten 3, den eed niet doende, hy verliefd Je faak, en breukt +poncl 
boven de 6, fchellingen voorfz. al na goet vinden van dNl Re,hter. 

• J.egiftcr. 22. Alle ding-dagen fat men alle richtingen van fchulden in't•recht• 
bock tekenen, van elk tekenen heeft de Klerk een duyt, en dat boekfal 
men alle twee jaar vernieuwen. 

• Ellcuûf; 2 3. Geen ander•voltrekkingen van fchulden fuJlen gaan dan voorfz. 
uyt-bcfondert de Heer fijn breuken, die rnagh men doen uyt-pandcn by 
den Bode of Richter, en doen prijfen by 't gerecht aan dubbelt geld, 
maar binnen 8, dagen na de pandingh , magh men betalen met enkkd 
geld, en d'onkofren van de Bode. 

24. Yemand pand weyrcnde , maght doen binnen acht dagen na de 
pandingh, mer niet daar na, eó den naaften dingh-dagh na d'acht dagen 
te Reclit komen, wie fijn tuygelf by hem heeft maghfe beleyden, of ten 
langften den s. dagh daar na. 

2 5. Schepenen mogen haar 3 .genechten dragen van 8.tot 1, dage~ 
dan des noch niet wijs zijnde, gaan in de herberinalnanouds, als drie 
dagenop der pleyters kofr, en neen ander vonms wijfen, van andere fa• 
ken ofdit gaat eedl: voor, uyc-t;fonden den uytlandigen wec:h-vaardi• 

. - ~~ 
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gen , en weef en, des fal 't gericht op der pleyters koft daags niet meer 
verteiren dan 25.ftuyvers,diein't onrecht valtfalfe gelden,anaar d'Hcer 
en de fijneo,geven haar breuken geen koften, Schepenen mogen hen al
tijd beraden met die 't hun bcliefiJ,doch hy mocteertl gedaagt zijn,wie't 
weygen, verbeurt yder reys 45. fchellingen. • 

26. 'sHeeren Rent-meefter magh de Tijnfen uytpanJen, en dat den 
cerften Sondagh na de panding doen feggen in de Kerk, by de Bode, de 
fchuldcnaar mag betalen binnen 8. ·dagen na 't gebod,en geven den koft 
van de pandingh, en noch drie fchellingen, halfde Schout, halfden Bo
de, binnen g. dagen niet betalende, de Rentmeefter macht Tijos-goct, 
van 0:onden aan mette Schout en drie Schepenen aan vangen , yder van 
de 4. fal een fchelling hebben. Alle andere Tijnfen blij ven en baar oud 
recht. 

27. Alle. Tijnfen, Excyfen, Pachten , Renten, van de Kerk, Heyl: 
Geeft, Stadt Woudrichem, en over al binnens Land$, mag 1nen panden 
en richten aan dubbelt geld. . . . . 
. 21. In eiken ban fullen wefen eenen Schout en S'. Heemraden, voor 

welke alleertfenitfenen aanvangen gedaan fulJen wórdcn. Sy fulltnook 
den Dijk-beeren volgens d'orden van de Dijkaadien,Weteringen, We
gen, SJooten , en ander gemeyn ~rken binnenslands.keuren en fchoq-
wen, als navolgd. . 

29. Wat erffeni1fenbiMen 'slandsgefchieden,daar van falde SchoQt 
hebben 4. en de Heemraden 4. fchellingeo,en dat Schepenen van Wqr
kom aanbrengen binnen een at-maal voort naafte gericht, om Schepe
nen brieven af te malcen, en v.an de brieffal de Klerk hebben 3.de Sche
penen 2.. fcheJliag, de Schout voor lijn aanbrengen, elk van fijn Hcem-
rade, mede aanbrengers 2. fcheUingcn. . 

30. Alle aanvangen van erven fuUen binnen Workom gedaan wor
den voor Schout en Schepencn,cn in't land voor de Schouc,cn j~ Heem- · 
radersofmeer,elkin fijnen ban, op te vrye füaat, de Schout heeft twee 
Heemraden drie fchellingen. Die gefchied zijnde, yder macher tegen 
aannngen, ten gelijken kollen, binnen 14. dagen (op fijn ban en breu
ken) nadat hem een weet gedaan is. Soo haafl: als 't vang tegen vang is, 
fal de Schout d'aanva~ers ~oen dagen tegen.den naallen recht-dagh, 
end'Amptluyden dat ttJdebJk laten weten, d ecrfte aanvanger fal eyf
{cher zijn d'ander ,erwecrder, elk magh dan fijn tuygen leyd,n, of den 
1. dagh daar na, wiein den onrechten oevonden word, fal al die rechte
lijke fiotlcn betalen,en breuken 17.pond,daar d'Heer af hebben fal I o. 
(behouden dken Ambachts-hecr fijn gerechtigheyd daar aan) Schepe~ 
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364. Befchrijving' der Stad' GorinchenL 
nen 7. pond, wie in dier voegen,ofmet Schepenen brieve in erve komt, 

• Panyc. fal ·t doen bezegelen by drie Sch<"penen of meer, foo het• tegendeel 
midd'lerwijl overdragen wil, full en de breuken halfen halfzijn, offoo 
fy't t'famen verdragen. . 

31. Elk falin't l:iefit van fijn goed blijven,tot dat hydaaruyt gewon
nen is, mer wie een fterf-huys II dwalende beeflen, ontwende goederen, 
ofyet anderstwijfelijks, wil aanveerden, fal 'tdoen by d'Heerenge
rccht, en den bruyker dat weer foo aanveerdende fal in 'tgebruyk blij• 
ven, midts flellende borge voor de weerde van dien, wie onrecht heeft 

"'Eiccutie. breukt 4. pond,mer na gewefen vonnîs fal men geen • voltrekking met 
nieuwen aanvang mogen beletten, op verbeurte van twee-maal v1j.ftalf 
pond.

32. Wanneer Schouten en Heemraden, weteringen,wegen, Oooten 
en andergemeyn werken, elk in't fijn fchouwen moeten; Sullen daar 
wefen tweefchou-dagen, een keur-fchou- en-een in-rijdende, m011:• 
geen keuren leggen, ten 2y op eenen heyligb-dagh, onder de Hoogh
mis in de Kerk gekundight, om de ge-erfden daar by te komen. De 
Schout heeft op de keur-fchou s. de Heemraden elk 4.fchellingen voor 
heuren koft, en 's gclijks ter naaflvolgende deur-gaande fchouw, word 
de keur geloofd, en gaai de fchouw fonder laakkingh deur, de S,bout 
heeft ook 8. fchellingen, de Heemraden elk 4. Defc twee kollen fulleo 
betalen de gemeyn ge-erfden binnens J.and.s, valter lakingh , Seh~ut ~ 
Heemraden hebben van•t Jelle, niet, dan deurfchouwende. Wie fiJD 
werk niet gemaakt heeft, fouden elk breuken aan de Schout 10. aan el
ken Heemraad 3. fcheUingen. DeSèhouc bel¼edet werk ten minfteo 
penning , d'eerfie maal magh elk fijn-eygen werk onderlhan, om clicn 
befreden penning,'t eerfte at-maal na de f,hou, dat niet onderfraandetc 
maken, de Schout foud doen maken , op dubbel geld, en vietfchat 
pand. 

33· Alle erf-fcheydingen binnen Workom fullen gedaan word~ 
by Schout en Heemraden, elks in•t fijne, daar toe roepende twee ofdne 
boven7 en twee ofdrie beneJen ge-erfde, •t gerecht fal foo veel hebben 
als van een erftènis, halfen halfte Jaf}en. 

34-. Alle getuygen fal men openbaar eeden , uytgenomen Ampt-en 
~erechts-luyden, alleen op den eed die fy gedaan hebben. Schepenen 
fullen do tuygen heymelijk hooren met ecnen Klerk,yder fal alleen tuy· 
gen, wat twee ofmeer wet-achtige mannen tuygen, fal in alle fakeo van 
weerden zijn, behalven dat lijf en goed t'famen aangaat, drie ofmeer. 
En wes 't lijf of breuken aangaat, mogen Ampt-man, Ste-houwer,of 

· - · Schout 
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5':hoat mthooren, en daar van• af-fcbrift nemen, de getuygen fal men• Corre. 
den eed niet verdragen. · 

35• Men fal Schepenen brieven noch oirkonden niet te niet doen, 
dan met gelijkS.chepenen blijk. Schepenen brieven fullen niet lan~er 
duyren dan 5. jaar, na den dagh van de betaling, ten waar fy doorflcken 
waren als recht is, en Schepenen fullen niet langer zegelen dan een jaar 
oadatfyaf&cgaan zijn. 

36. Wie aangefproken zijnde, de fchuld bekend, mer f~gende den 
eyffcher voldaan te hebben, fal't bewijfen metgetuygcn, ofvoldoening 
toonen,ofd'eytfchcr lijnen eys met eed fterkcode,faf hy de fchuld moe-
ten betalen. , 

37. Yemand eenige brieven vcrlooren hebbende, by brand ofanders 
en van de brieven twee ofdrie goedegetuygen had, foo fal anenfe hem 
vernieuwen. 

3S, Sao yemand fd!uld eyft van ee~en dooden,hy fal't anoaen fwey
ren, foocwee wet-ac.huge mannen neffi:os hem tuygcn,dat fy fijnen eed 
voor oprecht houden, maar \Vaar den dooden jaar en dagh overleden, 
fal men't op 6jn erfgenamen met winnen, dan by Schepenen brieven, of 
wettige tuygen. 

39• Weerden ofWeCldinneo mogen't uyt-panden , midts met eede 
verldarende,en haar fchutd bÏr\nen 't vierdel-jaar in-manen, anders niet, 
en ook foo van verdient loon. · 

40. Wie t'famen gelagh drinkken,elk magh opfiaan en met fijn aan
deel volftaan. 

41. Yder fal ineen gevecht in byzijn van twee goede mannen vrede 
mogen eyifcn,een en anderwerf,t'elken op vijftaltpond,foo dik die ge
weygert word, breukt men 17. pond, dan fat d'eytfcher de vechtende 
vrede gebieden op lijfen goed, dien vrede is men fchuldigh te geven en 
houden, daar-en-boven yet doende, breukt lijfen goed. 

42. Wie in vrede {laande, met erren woorden ycanand te hoofde \ 
fpreekt, fonder yet te doen, breukt 10~ Franze fchilden, en moet fijn 
• tegcn-firever beteringh doen, die vrede ge-eytl heeft, moet d•Ampt- • Pany. 
man ofSchout daarondergebeµrt binnen 'teedle at-maal kondtfchap 
doen, op de boete van een Franzen Cchild. 

4 3. Defe vrede fal gaan ten 5• lede , en niet vorder, en óver al die 
hulpersenfterkersvan'tgevechtzijn, en fal duyren 6•. weken, dien 
daghal. . . 

44. Gebeurter een nederfiagh, ald'onfchtildige magen en vriende,n 
va11dco doodilager fullen gevreed zijn van Ronden aan 6,weken, wie 
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J66 Befchrijving' det Stad' Gorinchem., 
daar over dede verbeurde lijf en goed. • 

4;. Als d'eerfie vrede uyt,.en de faak noch niet gefiicht is, fullen de 
S~houren dk in'c fijn te landwaard, en de Bode binnen Workom, ten 

verfoeke van eenige van de twitlende,den andcrden en derden eytfcn en 
sebieden, als voren, en dien fat niet vorder gaan dan aan de vechters 
felf, en aan haar bloed, ten vijfden lede, s,hout ofBodefalbebbcn6. 
fchellingen. _ 

46. O'echte fullen de balbuden m~ bevreden, maar de baftaardcn 
de ge-echte niet, ten waar fy felfs wilden. · 

47. De vrede noch tlaande, fal uyt zijn als 't gevecht gefoent is, 
vechters binnen den derde vrede den twift niet fiichtende, fullcn'tde 
Amptluyden en 't gericht mogen doen , op 't verfoek van d'eene we'er
zijds gehoord en geOicht, zijn'cfchuldigh te houden, niet doende, de 
Amptluyden Oaan haar_goed aan, tot dat fy 't houden, en d'ongehoorfa• 
me breukt 10. Vrankrijkfe fchilden, foo veel niet hebbende, moet~ 
vangen blijven, te water en brood, tot dat hy 't houd, en de breukc vol· 
daairheeft.· 

48. Niemand breukt lijf en goed in een onwetende vrede, dat is, 
vrede gaat in yemaods afzijn,vechtende met yemand die bemin de vrc• 
de wou trekken, hy magh hem ontfchuldigen met eed, midts aan elke 
hand nemende een wet-achtig man,die met haren eed den fijné tlerkeu, 
ten waar d'Heer beter getuygen bad, en fou dan vreJe-breukigb zijn en 
die boete geven. 

49. Geleyde gevende,dat inde Kerk te Workom op eenen bcyligcn 
dagh, onder de hoogh-mis verkondigt word,word gehouden tot opfcg• 
gens toe, uytgefcheyden vyanden, oallingen of',Heeren fcbuldcaaars, 
en 't geley fal niet langer ftaan dan een halfjaar, die 't beJetrt fal ,oort 
roepen geven twee fchellingen, en voort tcykcn-geld drie fchellingea, 
die geley hebbende een ander oploopt met ontamelijke woorden,ofan
ders, fonder hand-daad, verbcuruo. Vrankrijkfefchilden, enfijatc· 

-genfirever beteren by de Heer of'tgerccbt,gebcurt in oploop pecht, 
en de geley-hebberquetftycmand, hy verbeurt lijfen goed, clicbem 
mifdc,et fal ook breuken na gelegentheyd, maar wie geley heeft ~an 
fchulden,en yemand d'onderfaten den Amptman verkondigde aandien 
ten achteren te zijn,fal't terftond opgefeyd worden,cn niet langu ftaJll 
dan 3. dagen. 

50. YemanJ magh hem ontfcbuldingenonwcteode· vao'tgeley,om 
breuken c•ontgaan. . 

JI• Vrouwen inecht fittende, mogmgeen Baftaard ~,;: 
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_ ende Lande van Arkel. . 167 
waar dat fy met openbaar wooningh.. van haar man gefcbeyden ware, 
kinder kreegh, die de man voor de fijne niet kende,en de faam waar, dat 
de Vrou met ander mans omgingh, die kindcr fouden van haar moeders 
goed niet deylen. 

52. Bafiaarden mogen van yemancl niet erven, maar wat haar 
nn ouders , vrienden of magen gegeven word, ofwat fy nrwerven fal 
op haarechte kinderen erven, geen echte kinderen achterlatende , de 
gegeven goederen gaan aan diefe gegeven heeft, ofded"elfs erven , de 
verkregen goederen aan de Heer,mits alle we~e fchulden daar afbe
talende, waren de fchulden meer, de Heer magh •t ~ laten varen, en 
de meerder fchuld fal aan 't gegeven goed, penningh penninghs gelijk
verhaald worden. · . 

53. Man en wijfmogen malkanderenduarien voor't gericht, 't bed 
gefcheyden, de langft-levende fat de vrienden ftaat leveren, by verkla
.ringh, tot der vrienden koft , alle wettige fchulden fullen voor afgaan, 
waar geen tocht gemaakt, binnen maan-ftond fat men halfen halfdey
len, faande aan áe nagel-naafte, Vader en Moeder,~rSufteren Broe
der, t goed vallende aan Suftcr ofBroeder, ofander vrienden kinderen> 
diedeylen bykluften. 

54. Een van bcycJe fte"ende ~et wettige geboorte, de left-levende 
fal •tgoed gebruyken, en de kinderen opbrengen, mer geen erf-goed 
verkoopen fender d'Heer, tn oftwee of drie naafte magen, foo de kin
deronmundigh zijn, anders met der kinderen toeftaan, ten waar by · 
nood van fchulden> 'tgereed nietgcnoeghzijnde, en tot goet-dunkkcn 
nn'tgerecht. · . 

1s. Wou de langft-lcvende her-hyliken,fal terfi:ond alles deylen,de 
n~kinderen ftaan ook tot f ulkcn recht als Yorcn.Allc bcyde dood zijn
de fullen de na-kinderen de voor-kinderen van alle verkregen goederen 
halve deylingh doen, en niet meer. D'oude erf-goeden gaan den wegh 

· diefe gekomen zijn. _ 
,56. Wie naafte bloed van fweerd-zycle is, fal voogt zijn, foo hy wil, 

de vooght magh met kennis van •t gerecht foo veel gereede goederen 
mogen verkoopen, daar men de (chulden mê betalen kan,d'anaere goe
deren boven de fchuld magh anen met •t gerecht verkoopen, en de pen
ningen binnen 't land van Altena, beleggen,en voordefelve alle jaar re
keningh doen, en 't kind na fijnen ftaatliouden van fijn goed ten mundi
gen dagen toe, en dan 't goed overgeven, weygert de voogt alle jaar·re
keningn te doen, van de Bode vermaant zijnde, verbeurt 17.pond, t'el
ken gefinne,van j• tot 3. dagen,hy moet Borg frellen voort gereed goed 
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dat hy aa~veerd, c~ voor de vrucht~n, om 't overfchot w_e'er te beleg-

. gen, had t Wees-kind geen voógt bmnen een maand na d ouders dood, 
de He-erfal eenftellen. 

57. Viel yemand dood, of verdronk hyonnoofelijk, de breukeis 
snaar twee-maal vijftalfpond, maar die magh men niet graven, men 
heeft eerfl van den Amptman verlof, wie anders doet , {laat tot gc
richts-firaf, verdoet yemand fijn fel ven, die verbeurt fijn goed, als van 
ouds. 

5~. Wie yemand in fijn wooningh met gevecht of oploop over-val
len wilde, verbeunby daagh 10. Vrankrijkfefchilden, bynachuo-~ 
alle breuken viervoudig,en al fijn bulpers,dé man offijn huys-genooten 
ofandere daar \ijnde, ~y nacht hun verwcyrende, komen aan de Heer, 
noch overvallers niet mifdoen,•fulks met eed 'Verklarende, dan alleen
lijk 10. pond, voor ydc,r dood-gellagene. 

59. Yemand fijn geftolen.goed vindende , maght betoonen en aan
veerden, fonder verbeuren , kon hy terftond geen byftand van't gericht 
vinden, laat men hem 't goed volgen, hy fal't voor den Amptman bren-
gen, verlofcyfièn, en na hem nemen. . 

60- Wie eenigh geftolen goed onwetend op eenige vrye merkten 
koopt, en Jen koop bewijft, die 't goed weer eyfl: , moet de koop-pen
ningen we'er.ge'1en" maar buyten merkten moet men 't we'er geven 
fonder geld, wie ~t weygert, verbeun 4. Vrankrijkfe fchildcn. . 

61. Alle jaar fullen binnen Workom wefen-, na oude gewoonte drie 
Jaar-merkten, 1. den naallen donderdagh voor Pahnen, 2. S,ltaelbs
"'"'"', 3. en S. Lw11r-1W011", duyrende elk twee dagen voor, en twee 
dagen na de Merktdagen de Gieffenfe Merkt op den gewoonlijken tijd, 
ook twee dagen voor en na. De Tollenaars fuJlen in die Merkten, elk 
die't begeert, ontkommeren binnen Sonnc-fchijn, nadekoopman
fchap, van eiken Hcnxt nemen fes fchellingen, van yder Merry 
drie. 

61. Jaarlijks fal in elke wecj( een weck-merkt zijn binnen Workom 
op den Saterdagh, die faJ aangaan Vrydaags 'smiddaags, daar elk geley 
fal hebben,al ·, land van Altena deur" uytgenomen vyanden, ballingen, 
en breukige, en def gèlijks van faken die op Merkt-dagen gebcuren,alle 
breuken binnen Merkten en ToUen zijn dubbeld. 

6 3. Niemand fal goed in 't Land van.Altena ter Merkt brengen ten 
zy eerft binnen Workom ter Merkt gebracht, op te verbeurte van 
vijftalfpond , midts met een fiul volilaande, foo 't goed meer dan een 
hoed is. ·· · · · 
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6i• Niemand met buyten Poonfchappen behelpen. 
65. Mogen malkanderen nergens te recht betrekken, ayt-genomea 

geefielijkheyd en leen ·aangaande, op verbeunc van 10. Vrankrijkfe 
fchilden, boven de koficn. 

66. Niemand fal fijn goed wapenen, offraat tot beteringh van de 
Heer en gerechte. · 

-67. Wiewapeningh aangefeyd, en niet bctuyght word, kooperen 
~erkooper ofbruykerTullen ten heyligen f1weyren dattergcen wapening 
aan en zy , maar dattet rechtvcerdigb is 

. 

gefchied, en fonder bedrog• 
koopmanfchap is, en dat doen blijken voon gerecht. 

6 a. 'T koom fulten fy in 't Land van Altena nu.ken om het 16, deel, 
en niet buyien 't land,fonder verlofvan de Heer, op verbeurte van vijf.· 
talfp0nd, en.de Molenaars fullen in 't ontfangcn en Pytgeven by goede 
JDaat en gewiclit doem, op {trafvan d'Heer en •t gerecht. 

69. Wat becfren de Vlees-houwers tuffen Bamis en Kerfmis kQO
pen, eneenigevan d'ingefctenen focht de koopoverte hebbcnvoor. 
fijns fclfs eten, de Vlees-bouwer moctet doen, en fal daar voor fijn ar
bcyd hebben , van een Runt 8, van een Verken 4, en van een Schaap 
2. (cbelliogcn. . . 
. 70. A)le ponden in defe Hant-veft genoemt, fullen gcrekent wor
.den voor 1o. lclyde plakken, makende I 5• grootcn.ofhalve ftuyvers,al-
le fchcllingen en penningen na • gevo)gh. · •AchClllllt 

7J. Sooeenige verbrande erven binnenWorkom onbetimmert leg
gen, moet men binnen't eerfie jaar na den brand behoorlijk optim01e
.rcn, hebbender meer als een recht aan, de minfte deelhebber magh tim
meren tot koft van elks aandeel. Dan waarder een minder deel die niet 
timmerenkonden of wilden, dat deel fal volgen die timmeren wil, tot 
behoorlijke aanfchattingh. 
_,:, 1ff Wilde 1;1i~mand timmeren binnens ja~rs, foo fal de Richter die 
-~~in dc~erk ~oen veyJen, en den meeft-bicdende verkoopen, en de 
p:pningcn fpial-dcclen aan de·gene diefe behooren, en ~en koopcr Cal 't 
~innens jaars optimmeren , en wie niet dede als voren , verbeurd elk 
jaar 10. Vrankrijkfc fchilden, en dan weder van nieus opveylé,als voré. 
· 7 3. Hy geeft de Stadt Workom d•Excijfen van Wijn, Bier, Mee, en 

allen anderen drank,om haren onraad daar me te gelden, en de Stadt te 
_beteren, gdijkfy dievoordefen gehad hebben. . 

74- Hr. fal d'onderfaten niet [chatten noch beden, ten zy hy Ridder 
wierd~~Jlikt~. een dochter beficd~ ofgevangen wi~rd,dan fal men hem 
een mogelijke bede geven. · 

Aa a 
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7 ~. Wie de Vyerfcbaar ftoord,dat men geen recht doen kondc,vcr-

bcurt lijfen goed. · · . 
76. Wie rechts plegen wil,fprek_e met oor!of van de Richter, en by 

fijn voorfpraak, ofverbeurt 5. ~chelhngen, wie boven Schepenen von
nis dingt, of tegen Schepen-brief acht , ten ware met Schepenen brief, 
ofoirkonden, verbeurt I 7. pond, ten waar yemand meynde dat hy bin
nen den derden dagb na 't wijfen fulks mocht doen. 

77• Spraak yemand op Schepenen, dat f y vals vonnis gewefm had
den, ofander ontamelijke woorden, om rechtens wil, verbeurt 2. maal 
17; pond, en todtraf van't gerecht. 

7'~· Koop van erve gaande en d'e"enis daar afgedaan , fal terllond 
heh,_bcn 3· Sondaagfe geboden , in de kerk te Workom, ende in de kerk 
binn)Qs Lands , daar't erfleyd, elk gebod koft een fchellingh, inydcr 
kerk, op dat 't bloed ofnaafi:-gclande den koop mogen hebben, voorde 
vremdc, dien (na) koop fal aangaan als d'erffenis gefchied is, en duyrcn 
drie dagen na dien leften kerk geboden, naaf.'t malkandcren ,~, 
• t bloed gaat ten 5. lede, en niet vorder, voor de naaft-gclande,den Dl• 

koop van bloeds wegen eens gedaan zijnde,niemand magh die we•cr.Df 
hy moft naarder van 't bloed zijn, dan d'cerfte, en gaat voor gelijken 
graad,om dat by d"eerfie is in de nakoop,"tnaaftc bloed falaltijd 'tvoor
deel hebben , als de nakoop 't fijnen r.rofijt, en met ftjn penningenge_-, 
fchied , en dan de naaft-ge-crfde, twijffcld Je nak:ooper dattcr bcdrogh 
in de koop gefchied > om de nakoop te beletten, kooper eq vcrkbOpct' 
moeten fweyrcn dattet oprecht is. · · 

79. WiemetSchepeneninecnigh enckomt. cnbcmyemattdmet 
andere bricveH wou behelpen, die Tal, na de voorfz. drie Sondaagfege
bodcn, binnen een jaar en 6. weken met twee Scherenen en met Rech
ter en Heemraden binnen 's lands, den jongeren bncfmogen heftoren, 
fuik s niet doende , den ouderen briefis krachteloos, ten waat'deli boa· 
der 'sbriefs buyten 's lands waar, dan fou hy tijds genoegh komén bin
nen 't jaar en (j. weken" na dat hy in't land is gekomen • om die fioring 
te doen. · · 

to. D'onderfaten mogen malkandcren niet bcfetten, maar terecht 
" sufpitic, fiaan, ten waar yemand 't land ruy111de,ofdatter merkelijke • teken van 

ruymingh bleek, dan fou men'tmogen doen. . 
8 r. Yemand een dief, in, of op den fijnen grijpende. fat bcni o,er-

.. oftiçic:c, leveren aan den ~ Amptman. - • · 
- 82. Yemand mbreuken vallende, moet borgh fetten , of m helden 
iaan, ten waar 't gerkht anders goet docht~ - - -
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13. Man en wijfin echte iijndc, of echte kinderen hebbende, afver

Kurenfc lijf en goed, "t halve goed komt maar aan de Heer, end'ander 
helft aan man of wijf, die met gebrcukt beeft, ofaan de kinderen, alle 
Wffligefchulden uytengcmeyncn boedel voorafgaande.

14- Yemand den anderen clrcygendc aan lijf of goed te mifdoen, en . 
dat met i. ofmeer getuygen aan den Amptman gebrocl1t wordende,de 
dienaars fullen den cfreyger aantaflen, en çevangen houden, tot dat hy 
boi:gh geltdd hceft,datny de gedreygde niet mifdoen, maar dat by met 
rcclit fpreken fal, en van de dreygingli heeft hy gebreukt. 

S5. Niemand fal den anderen te kamp eyfièn, op de verbeurte van 
fijn Rechter-handt. . 

S6. Wie yemand yetfeyd te willen bcwijfen, dat fijn lijfof eer aan
gaat, fal 'tmoeten bcwijfeo offelfde man wefcn, en daar ,an lijden dac 
d'andergeledcn foumoctcn hebben, maar berde woorden, fonder aan..; 
feggen van bewijs, die fal breuken na gelegcnthcyd. · 

87. Alle Amptluydcn, Ambochs-licercn, Burgcrmceftcrs, Schepe
nen" Dijk-grave,hoogh cnlccge Hccmraders, gefworcn fchutten, en 
boden fullcn volgers en vangers wefcn, en al die van ecnige van huQ 
daar toegeroc~worden, op de verbeurte van vier oude fchildcn , den 
overdadigen offijn bulpers hun weyrcnde, en gequedl: ofgefiagen 
wordende, men verbeurt daar niet aan. 

1.1. Yemand befaamt van lijfen goed verbeurt te hebben,wat wcerd 
die huyfd of hoofd;fal 't beteren by "t gericht, ofmagh fi,h ontfchuldi
gen by eed, van de faam niet geweten te hebben, en een onderfaat ver-
beurt z.5. Frankker-fchilden. . 

89. Yemand foo be&amt, fal men aantallen, en laten verborgen, 
maar niet pijnigen, ofdaar waren twee wettige getLiygen af, en dan te 
recht ftellen. -

90. Swoer yemand eencn valfen eed, des overtuyght , verbeurt fijn 
twee vingeren, die hy in't fwcyrcn oprichte, en moet de verkorte. bcte
ringh doen. 

91. D'Ampt-luydenyemandvan lijf en goed terecht willende Rel
len, moeten hein in de vangcnis,een wcct,en over dwarfnacht aanfpre
kcn, be~eert hy 't, of anders als '.t hen-lieden belieft, ook over dwerf
nacht, met gevangen zijnde,moet men hem dagen, perfoonlijk, den 15. 
dagh, klimmender Son, te rechtte komen, en moeten dan S,hepenen 
birincn drie dagen vonnis wijfen , den cerften dagh fullen Schepenen 
hebben een V rankrijkfe fchihl, en daar na, niet, komt Je gedaagde ten 
ccrfie vijfthien dagen niet , hy geeft noch een weet van vijfthien 
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372, .Befchrijving' d~r Stad' Gori~chem" 
dagen , met komende vervalt sn de aanfptaak. 

92. Yemand voor recht te doen hebbende, magh niet meer dan 5.of 
6. man op fijnen recht-dag~ brengen, dan 5. of6. man, heymclrjk noch 
openbaar, op de verbeurte yder van 17. pond. 

9 l• D'ondcrfaten buytcn't Land veclitcnde, verbeuren foo veel, als 
binnen de Stadt, of't Land. · 

94. Eenige onderfaten t'famen verbond makende, fonder d'Heers 
weten , dat de Heerlijkheyd fchadelijk waar , verbeuien lijf en 
goed. · 

9 5. Men fal geen fchuttery,kovel-gefelfchap,noch ander verfaming 
binnen Workom ofin't Land van Altena maken , fonder verlofvan de· 
Heer, ofverbeurcnyder17. pond. 

96. Wie met vuyften flaat , ofmet voeten floot, verbeurt 2.0. fcbel
lingh, in de Stadt faldeRichterhebben 1c.fchellingcn, en in'tLand, 
elkSchoutin't fijn, 10.fcbellingen,en de Schepenen d'ander 10.fchcl
lingen. 

97. Wat keuren d'Ampt-luyden, met'tgericht, inStadtcnI.ancl 
leggen fullen goed zijn, tot H ·fchellingen toe, d'Amptman, 54hout, 
en Schepenen t'famen, yder een derde deel', niaar tot I o. fchdlingeB 
toe, en daar onder, heeft de Sebout alleen , de Schout fal die uyt-pan
den, des niet doende, verbeurt • • Vrankrijkfe fchilden. 

98, Wie in arren moede een piek op den anderen. veld> of een mes 
trekt, verbeurt een Vrankrijkfe fchild. 

99. Soo menige hooft-woDd d'een d'ander fieekt offlaat, verbeun 
3. oude fchilden. · 

100. Wie den anderen bloed reyfd, en geen taalwaardige hoofd
wond waar, verbeurt eenen ouden fchild, en alle blocd-re,:fen v&G 
d"oogen en oorcn opwaard , fullen gerekent worden, alshoofd-won-
den. · 

101.Wie in arren naoede,een boog' op den aàderé f pand fonderfchie
ten, verbeurt twee Vrankrijkfc fchilden, raakt hy, hy falder 8. verbeu
ren, maar bleefcl;: geraakte dood, hy verbeurde lijfen goed. 

102. Wie een ander quetft met geflepcn wapen,'uy piek,bijl, Bar
dax,of dicrçelijke, verbeurt 4. oude fchilden. 

103, W1eeen ander ontleed oflam flaat, fal't beteren na 't gerichts 
goetdunkken. . 

104. Geen man kan aan 6jn wijfbreuken verbeuren, ten zy hoofd-
wonden ofandere merkelijke quedingen. • 

105. Wie huys-ftootingh aoct, verbeurt lijfen goed, ten w.ur den 
. . . - loo-
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. ende LandevanArkel. J73 
loopcr in een huys gejaagt, den navolger daar opliep, by daag,verbeurt 
twee-ma.al_ 17. pond, by nacht 4- werfI7. pond. · . . 

106, Niemand v-an buytcn fat in de Stade oPt land Iangcmeifen dra. 
gen, noch met harnas gewapent gaan,ten zy in't inkomen, of uytreyfen, 
op verbcurtevan'tgeweyren 4S~fcheUingm, WeerdofWeerdin, fal't 
haar gallen in't inkomen verkondigen, offelfde boeten betalen, te we-
ten, vijftalfpond. . · . • . . , 

107. Alle maten en gewichten daar men't goed m~ lcverd, moeten 
by 'tgerec:ht gebrand en geteykent zijn, wie ander gebruykt, verbeurd 
een Vrankrijkfc fchild. , 

1 oS. Wie met valfe maat en gewicht bevonêlcn word , faI tot firaf: 
van't gerecht il:aan, waar toe d"AmptJuyden bclaft worden, onderfock 
tt~• . 

· 109. Burgermecfrers ·fullen ·alcijd goede niaat en gewicht hebben 
tot Sradts koft•, om na te•yken , 'fullen van elk; fchepcf te yken hebben 
8. fchcllingen, van elk halffchepel en daar onder 3, fcheUingen , van't 
mengelen een f~hellingh,pijntof daaronder een halve fchelling, taver-
JiÎCl'S de helft nunder. · · • • · . . 

11 o. Alle o~agen binaen. ~s lands fulJen doen elke Schout in't fijn, 
leggm d"ervert ~innen 's Jands,,n..v~rfcheydct ~~ders, de Schouc-daar't 
meefte leyd fal t'doen, en de penningen in-winnen volgens d•orden. 

11 I• Wie Pooner cfPoorterlfe te Workon1 worden wil, de poor-· 
ten ftaan hen open; mits doende eed van getrouwigheyd , fal aan 't ge-
richt betalen vijftalf pond, de P~rochi kerken een pond Was, en den 
Richter dit dm eed ftaaf d 6. foheUingen. . · . 

112• Defclve fal binnen d1eerfte 6. w·eken daar komen woonen, en 
wie met fijn wooncn uyte Stadt trekt, en langer dan 6. weken daar uyt 
blijft, is ont~rterd, en verliefd de vryhcyd van de Sradt. 

113, Menfal geen Poorter aannemer, vryer dan hy is, als hy Poor
ter word binnen d'eerfte drie jaren yet ~e doen.hebbende buyten de fiad 
van faken voort Poorterfchap gefchied, daar falhem de Stadt in helpen 
't fijnen kollen, oa de drie jaren tot Stads-koften, een halfjaar gewoont 
hebbende, hebben fy Poort-recht. 

114, Alle Froon-vis, op defes-Heers wateren en viif::ryen gevan
gen, moet eerfi; te Workom ter Merkt gebracht werden, op de boete 
van 4 5. fchellingcn, en ook behqudens Stadts Excijs. 

11 ~- Niemand fal in 't Land van Altena eenigerhande veld-beefirn 
weyen op ftegen, weg.en, kaden, zee., maar•, middel-dijken of dijkave
Jingen , op een boete van vijftalf pond. de Schout in eiken ban, heeft 
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374 Befchrijving• dei S~ad' Gorinchem., 
daar op tocficht, en R)ag di~ ophalé by den BodeQfSchutter,ofdaar go
tuyge nemen, en d•Heer M11l>~~ngeo by lij~~ eed, waar van by Schout 
hebbeofal 4eq,~~~n!p.c;nnil}gh :van 4~ vjjft~lfpond. 

· 116. N~&JlJ~\i (al o~_c:l~of{l.opp.den weyen, die hy feyd 
hem gel~4·ofgeoqrloft te:a11n~-becLl:c,n offcba~, maar fy moe
ten fijn eygen ofhuyr-:-landen iijn, ofde; Schouumgbfe~ afleyden, en 
behoorende ofhuirende land,breukt +pond,halfd"Heer half.te Schout, 
weyende ftoppelcn daar.kwm ontrel)t_is;illll elke zy van't koom,moct 
een ka?)p.le~igh flaan- · . : : · . . 

1 1 7. Niemand fal op yem~ds land oferve , vHfen , ganfco, ofvo
gel-vangen-, tenzymetd'eygenaars wil, opverbeurtcvandenvangh, 
en vijftalfpond , den Y,4JJgb en 'tge~w;. ~hd'eygcnaar ofbruykcr 
van't land aanveerden. · · 

I ~8- E.enige punt~n ind"OJden vancle:let\e Dijkagie by Gjn Vader 
en d'mgelanden cl~ nset goet gev.onden, d4ir fal afgedaan worden, als 
volgd. · . . 

u 9. De Dijk-heemraders 's lands van Altena, fal 1nen van de 7. 
jaarlijks met 1--en 3. veranderen, en niemand fal keur~ftem daar tol 
hebben, hy en zy met&mergen,, ofdaar boven ge-ctfd. 

120. lJe Borgfchou• en. Beftade fchou, van begin ten eynde des 
Dijks, langhs door-wandelende, fal mendewfchouwen, by Dijk-~ 
en Heemraden. elke keur op den hoogen en nieuwen Dijk , fal wefen 
een Ll:uyver, valter Dijk-recht, de Dijk-graaffal een dagh fetten, bin
nen de naafl:e s. dagen, tot ecnfekere plaaiz \>iooen •s lands I opdat de 
fchou voortgangh magh hebben, behoudens yder een weet. bcbbende. 

121. Meofalniemands Dijk noch Dijkaveliogh berooven, QOCh 
befchadigen, op Je hooghftc boeten die men aan den Dijk:-graafver
beuren magh, behoudens de Heer fijn boeten. 

122- Yemand krijght fchade van uyc-gefettc penningen of and~rs, 
daar de huyrman deur befprekin gehouden is, hy befchey den huyrman 
voor •t gericht , betuyght hy •t, oîword het beleden , fal hem terftond 
onvertogen rechtgefchieden, en voort nytrichten binnen den 3. dagb, 
gelijk of't met allen recht verwonnen waar, wordet niet bcwcfen,de 
grond-heers eed gaat voorde Pachters eed, foo de fchade van den Dijk 
binnen•s lands aangaat, en niet vorder als vo1·en. · 

I 2 J. Geen gemeynten t'famen ·gedijkilugt, aan de Maaf', noch aan 
den nieuwen Dijk, fullen meer gelden dan een dubbelde keur, en van 
inrijden dubbel. de breuke, met ccavuldigh dagb:-geld, hoc veel perfo-
neod.ar ook in ge-erfd zijn. . 

• , u4.Gc• 
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124~ Gebeun eenige fchade aan den Dijk, deur onweer, ofanders, 

dat men cl'orden niet wachten en kon, uyt vree(e van inbreuk, foo fat 
de Dijk-graaf van Jlonden aan dien Dijk doen rmken, op fijn Dijk
recht, ter keure van Heemraden dat den Dijk die week, en drie dagen 
daar na bewaard zy, na hun duoken,ten waar den Dijk-eygenaar dat de, 
ofbinnen den 3•dag na de keur, de Dijk-graaf'twerk afnemen, en blij-
yenvan hem, fonder fchade. . . 

125. Dijk-graafecnige pcnn~n~ uyt-geleyd hebbende, magh die 
innen met dubbelt geld, en aan vierfchaf panden, word hy geprefen tot 
een minder deel van eenen kamp , den fchuldcnaar des vernaaid, moet 
h_et fijn afheyne~ ofgraven, buy_~en Dijk-gra«fs koft, ofhem geven fijn 
v1erfchatte.pcnnmgcn ,-ofde DiJk"iraafCal {oo langh den heelcn kainp 
gebruyken, · · • . . . - .: 

-. 126. Nièmand van de-ge-erfde binnen' dëfe Dijkaádje, fal fchadè 
hebben byuyt~gingh van penningen, op dè Dijken, ofanders, ten zy 
de fchuldige eerîf een weet had gehad, indien by tUtrccht, Dordrecht, 
Breda, Gorinchem, ofpaardcr 't Land van Altena ~ ofdaar binnen, ge.;. 
leten waar, by een Be:>~ die men 3. of4. ~aai' toe; OMOffIJC~ IJl, waar 
Da'. ~y1!-~entij~-fal he'?ben/ e~ de·8. dag~ fd ~~Reè~t"◄~~-z~jn,. 
wdrd d•ejfléberbiftncm dtcn ttJd m,et!vcméügt,oPde verweerde, niet te · 
recht quaam, 1~..d'oet uytleggingh op ,~àlals ,oren.· .. · 

Met defeard~n fullen alle voor~lwitveftcn·;•è!itdbnnäntien vin rech'-
ffll ,: .en ~~c ~cw~èn '..dood~ te nict:li~ ., ·~1.t•scn01n~~♦,nde 
groote D_11.kaaçiJe, by H~~~h ~µpr '!lflll Wï,,q:,~e• t~even;:~~
ven, datnrdd°et;J tèranèfèrt 1s, en d_at ~~'Stàtfiï~ É.an~fal :btiJ:vèn by
hare vryb~cn van tóllên,.oalooor~dee' •1•:·, ~. : · • . (;' . :",\" · · :.;:. 

Enom dcfe punten·krachtighte d~n blijven' ten ;èeáWigcn·dagen., 
beveelt allen Ampt-luyden, nu ofnamaals,diet'ondèrhouden, bidden-
dé tot meer verfe~ertibey.d,1Hert:ogX,,.,/,;/IIJ ~o,wgo,nj,•·; .da~·hy, áls 
U~f.vatitf?",imd,·~~~jnen. *deur•fteken.~zetelden brièf, dit 111~ •Gctra11r. 

1lJevèftigenwsL ' . " · ,,, ' · - • 1 · .' ·, , ., 1 meerden., • 

· 6egenn 'tjá:U 1'47'6· 11'.dagen·in Winter-maand. 
. . . 

. Op "t navolg,cndé j~r volghd·d~-~vdngingh v~ Vrou~ e:M"!i4, 
·BettoghK:.wrl haar yaderáood itJnäe, · · · · . 
j Dé ttivéc v6Jg(ride ·Hant,-vell~ fonder datum naan ~~eèil'CT 'rjaar 

:~4~~,t::dr:ifn~ft!work~aang~~e, als zijnde·Gótin~h~ foo 
'naco mhen deele rakende.· · - - - ·· · -
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376 Befchrijving' der Stad' G~rinchem., 
q17> DroOàrd, HeerF-fir,H,1/tt, uyt Bourgocnjen, Huys-genoonan 

Henogh KtUTJ. _ 
Schepenen, l"" 'R.,,t.f{r... KotlWIUÁ K011muàfr... l"" Spro""-.Dirk(t..

f11çob S111 '1•1ifr... Dirk..,,1111 Ln,11111 rofz.. · 
Ou~ dat Hertogh KMT/eygen Heer,an Arkel in't byfonder,endur 

na ook onder den titel van Graafvan Holland, •t felve geweefi is, foo 
veel daar gewoont, groote treflijke werken daar gemaakt, en veel VIII 

.de Stadt Gorinchem en 't land gehouden heeft;foo fal ik den oorfprong 
van fijn dood hier wat grondelijk llellen, -hebbende tegen Keyfer Yre
arû:,.de 3. en Koningh Loànlijl""" Yrak..rijl de I r. machti~h gebra
veerd , de groote .Stade van Luyk vernield• en veel Koninghjkc faken 
uytgericht, welken ûtel hy ook n.i getead~ bad,focht hy oor_logh opde 
Switzers, om 2. reden: 1. om dat de Switzers •t Hertoghdom van Sa
voyen (met hem in groqae "~entfchap ijjnde, verwoefr. 2. Om dat fy 
fijnen Landvoog~ Pimr H Af.1•b11,: onthalfr, en lijn land van Bourgoen• 
jen ~ooft hadden,_en komt met een groot heyrin Switzerland, bde
ger4 't fierk~ kaficel Munen. Sy deden bean vragen: Waarom Groot• 
machtige J?,fioçelij~e Voril, zjj~ gby f~ toornig op 't arm naakte Swit
z~r(e 't'9lk,Jlat by~mT1.olken nietge~entis 4an,dfe~~ fchuym,ftof 
ofkJf;"111~,tegcq d~,ll~en ~,~pffley~i;~d~ ·~'?en·. Hyin 
een kofl:elijkç ~ent, ~,;t~e çit;rbjkheyd gefecen" fey hoveerdelijk: 
Sy~,$y~jntegÇ,qi~Jopg"1aan, hebqe.\lmijnJaaden verwoeft. l:Joefy 
f•r~n.alom~,n~jkfy b~en ~~~0,agb aao~als~~ 
~ .de.~ngh t:~p·~;al$.rn,p9eiij~ }Qy,den, v.cchten al~ half 
-wwl1opig~,.fl"~-~çn) HJMl' .1'~4,;. ·,G,r~af /4>~-~'1 ~ Soon van 
GraafLoJew;jl,1111 Simpol, ip '"li:fertog'h, w,apc;q ~~ kl~~h,.bleef 
.dood, en wel ~69QQ" we~~~ijds, maar meeft ~Qurgoenfe , al fijn k~c
lijke Juwe_~len, ~~ederem.gouden_çn filvere ~atc;qi ~neen, _pauwclJOC• 
n~J), ~ukken~f~~u~,?feven al in,~en 19()~,~y Wl~t ~liajl,tc9. ;Sy ~ 

. te•1Daal rijk: doo,: aen rJ?o(: dit gefcbi~4e tÎ~A~ ·":aO;en ~Ï~·. · , ~ 0 

· • moedigen komt we•er óp nieus even trotz van alle, voorfaèo,01> S./1111-
dag midzomer,de Swiuers eerfl g~lefen. i~Pater ...aofrersóp ~rknien, 
vliegen op den Hertogh aan-boord by Lucern in Stvità:ér-land, Oaan 
heQi ~achtl!lijk uytet ve14~ ~enwel 16000. ~iµ-goenfe, neffens 
veel groote Heeren. De Sw~uers 9CClopren~c;r .11iq:r, ~aai ~ddal 

. fierker v-1,n volk gewecft. . ,De ciFtdemaalK~le~en moedig!-, dcKb 
hooghlijk bedroeft om lijn groot verlies, belegeit N~cy in,P,>~• 
.of Lottrin_gen,wdkers Hertog& mette Svritzers aangcfpanneo was,hJd 
daar in•t bardfrc van de Winteroroote aimocdemeafiia·,olk, infoo 
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ende Lande ftll Arkel. · · J71 
kouden land, en daar brwa••t noclu,eaen ftrà1p W'IOtet , ~ 
noch ecnen Campobaffa die hem trql&loofclijk Hrtiet , ea [diadclijk 
vtrried. De Switttft rMtNR LoRy,,oys hem op 't Jijf, -Verllaan meelt 
al de fijne. 'O'Edefe Prin~ Hrn~h KMrl, mie,,lde vbadunde worJ . 
1net vtd volk vtrdap onn'fflt de., Riéwr, en wierd drie dageo na den 
tlrijd Fonden1 f,jn aanfacbt tan 'c Y • bnNtell ájllde, haldrie won
den in fijn hoofd,haJs en buyk,was van wapene!1 en kJcynodita ba-ooft" 
n nrd nn 4. kidders bmnen 'Nancy get,n,et1t, a1 ~aar brgrt.-en in 
s.Nk!M, X:trk, voors.,.,;, Oar.ur' in an k,ocJc Ht; vuaadering bo
ven verandering van•, ,nenfchtn faken, gelijltt bier tens ~gen de K.ey
ftrHjke Bruykfts-feefl hier voor 't jaar I ,1-6 s. hoe hoogh daar, hoe laag 
hier: Wel magh n1tn hierovtruyt-roepcn, 0 yddheyc d~r ydclhey
den ! . en alle, is ydel heyd. Maar•t is verwC>nd,n:ns mcr4 , , dat in ef(l 
faak foo onlangm geleden , foo groocc twi;felingen valJen , d'een feyd 
dertien•avond~cfen f,van Lou- inaant 147ren dauie meefleScbrijve~ 
andere feggen 1476. Hier IWrdfookiaargdc,dhoe hypóndenen 

·begraven is, andere f~gen h, bleèf~ , foo dat veel gekke 
-lieden feyd de oude Hotfanclfe<:ronijk, g-.ca wed~ngen Jeden, 4ies 
tijds, op fijn leven en weder-komll, maar hy was dooJ en bJ~f dood, 
gehcertl hebbende 9. jaren 7._maanden en 9. dagen. 

tMaria ~an "Bourgomje11, de felle Vróu van Arkel, 
ondtr den Titel van Holland, ènde de 29. van 'c 

eerll:e af. .
IN Henogh Kur/1 plaatz' quam fijn ttnige Dochrer ..M'm•""' 

B,urgoenjen, als Prin-çcs van al f~a laaden,ea ~rden titel van Hol
land, M~.vrou van Arkel, fy was geboren •t jaar 1457. den 5. van Lou
maanr,na-mtddagh onttent i.. uyren,en o~r-fulks ontrent 20. jaar,doe 
haarVadn'gettld wierd, Herto,gh J411 Wfl ç11w, Grá:afvaadcr Mark, 
haar • • • • wierd-haren Land-voog,ht:. tkrcogh tAáolf "..,. 
Gelre nu ontrent 7. jaar gevangen geweell zijnde wierd vedofl:, en tot 
Gendt by haar gebrocht. Hy beloofdetot "ergeldingh dcfer wclclaad, 
fijn Jtjfvoor haar.en haar JMlen te&lleft, en hul V&4«,dood tt'\WC~ 

li:ett, (mllar hem ombrak ank~ licel'C'&bdoofte, Eeid • Ouders,opflt 
l?hy Jangftfctet, n,ocght, en ~c het uwd g.a, ep der nnléln, wan1hy
fiad het 4cbud niët tofbtocht) bdoo&te ook hllytm baren wil uyt het 
Land niet tt ttt\:foèn. Die n11 Gl:llclt maatwn hem bama medc·poor- · 
ter, ook Om-fte van de Stadt. De Gelderf e dcdeD hem aoortker 
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· J78 . Bcfchrijv~ntfder Stad' Gór~chettL . 
&JtrtN111Bn1l'-Jfoa ~~r, vcrfoekcn ,-wcdeun Geldcrláadte wil
len komen , dat noch otet· viel. Opdegiemeyne dagb-va:rrd dqcr Lan. 
dmteGcndt, inJcVaftcn 1477. wictden bC!kcod_vQOr-Baal)roetfen 
van Holland, d•Hecrcn •an Brcdcroede, Egmond , Waffenaar, SCffll
bcrgm, Y felllcyn, en foh•• Ji, long, Heer van Egmond, Hcer.W ;a,,., 
Soon wien een van de vooroaamfie nieuwe Raads-hectcn van-~e Mer-
togin, in Holland.· . .. ._· 

Saterdaags na S.Viur•tij• in Zulle 1477.wiertovercfrage~ op ~n.ge
imen dagh-vaartvande Landen Hcnegou, Holland, Zeeland,wiegoec 
kócht of verkocht boven des Graven tollen, dat is Keulen en Venlo, by 
waar Pooner ofgeen,_die fal 't goed vertollén, of 't die gene behouJen 
had, <laar tegen gckottwaar.en geHjkoft tolbaar lûyden 'tgoed iA dele 
bnden gehaalt hadden. : Ook wie goed lrtrkocbt aa~ tol-fchuldige, dat 
moctvcrtolt wordeo, wilnt wie 't goed fij'1 is, fal,tijn r~chtgenieten, en 
laQcn, alwaan by een Poorter verk-ocht.vry te leyercn, want niemand 
kan 'ii Hecren tollen onbruykbaar ,naken. · . 

~m4 i,4,r Bo11rf.Ol#jm, Gravin van.Holland , &'"C•. Vrou_w van Ar
kel , &c. bevdlightdc tia.nt-ve.ll;van:Workotn, "~n ·t voorleden jaar 
kortelijk aldus:, : , : 

M arit1, éJ'ç. Alfoo de Grave van -H~~e, een orden haddé genmkr, 
nopende fijn-Stade Workóm en 't La~d vao Altena"en vcrfocbt had be
"elligingh van haar Vader, die middelerwijl aflijvigh geworden· was, 
rn nu aan htur ful~s verfocht, Soo doet fy 'tfelve met goet-dunkken 
van Heer Lod,Y11ij'<_i,a qr-,th#Jfe", Grave van Winceller,Sradhouder, 

•Prdièrn. Meefic:r ?• """ H11l1v,,j• • voorlittende;.en d'andere Raden vao,Hol
laAd. Gegeven te Gendt, den 2.. van Lente-maant 1477. 

· Den 14. van Lente-maant 1477. kregen de HolJandcrs de vrydon~ 
men groot 60. Artikelen, van Vrouw .YW"""""" Bo,wgo,•j111, waar 

.van 't voorleden jaar I 476. eenige O:aan, die alhier plaatz behoorden re 
hebben. , 

Vrouw Mm11, by tocllaan van haar Edelen,Staten en Steden~ neemt 
tot eenen man hoogh-geboren, Doorluchtigen Prin~e e..SU'ie."t;~/iNII, 

. eenighSoon vanKeyfer Yrednilde 3.di~nsnaams, oud 18. jaren,by 
· Hcnogh K,url haar Vader in 't jaar 1470- op S.1(41rijw11-ugh den 15· 
van Slacht-maant, in't belegh voor Nuys, ·volgens btzegelde brievea, 
dicd'Hcnogin geJefen wierden by den Eecw: He.er ?•is. Bi(fc~op van 
Metz. Ontrcnt S./1111 1477. fond deKeyzedijncnSoon mçtgrootcn 

. Staat 
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· . · .. endé Lande va1iArkcl. . . . -179 
Staat na de NfderJandcn, en qaam op den 18. no Otgfl-munt binnèn 
Gendt , daar hy 's andttdaàghs vaa dm Biifcbop ,ao Si.biniccn, Heer 
Lllus. •s Paas • ecfant, 1nct Vmu M.,;. gctrout wiert, de Fecft wierd • 1.epac. 

. met groote blijdiébapgehouden. Hy kreegh by hur drie kinderen, 
Pl,il;p, 51.lna baar H~rdefer Landen, M•f!ilt en Frafi{a,s tW li•t, 
ffiert. Hertogh t.M~was gcborai '.t jaar 1459- van Korling 
/ ,sns"dochter v:10 Ponugaal. Hcrtogh 'Phlips t1a 1JfJ#rgoe•jen liad hem 
opdc Doop-vont doen hcfzndoor Meetlert.Antoms 81111,uton. fijnen 

. Gefant aan den Keyfer, hy was.Eertz-Henogh van Oollenrijk, Her
tog .an Karinten, Krayn, S_tiricn, en Graafvan Tirol, bad me~ fijn vrou 
de 17. Nederlanden en Bourgoenjen. • 

Schepenen, Korfli••n Htrlmtnfr... Aari4"" l11t1fr.. Frt4rilAJri11111,ft:... 1411. 

-,.,, Hm,,n,fr..Orril -Dirlefz... . ·. , : . . . 
In dit jaa:r 147S. na Paaifen,-wierd'Henogb c.M1110.Jiu-, als man 

ffl vootthtvan VrouwJte.,;. gehuld Gnafnn Holland, en dienvol-
gens~ Heer van Arkel. · . . · , . · 

Heeft den 20. van Gras-maant" dac vanGonnchemdefen brief van 
d"Accyfeo,aa Gemaal verleent. 

t.Nui,nili.wl en M111i11,&,. Alfoo den 24-van Bloey-nuant 1454. 
hun Groot-Vader Henogh 'Pl,li!, '"" B""f.O'"Ï'"•by fijnen Brief,Bur
·gennecfieren en.Schepenen van Górinchem, tQt profijt v a1_1 de St_adt, 
·gegeven had in pacht 10. jaarlangh, iagunde den eer-lle,i-van de.fel ve 
n1aant, fijn gedeelte van d'Accyfen en vi.ri de Waag~, voof 50.~~ pond 
van40.grootenfiuk, in twee deelcn, d'ce~ hèltu'~ldj?rheyligmi{', 
,en d'ander den ·I. van Bloey-maant, ofttnnli.wt daar na. Ook al de 
molens en 't molfier•recht, hem toebchaorendc, voor 400, pond, yder 
vierdel-jaars I oo. ponJ,te betalen aan fijn Rent1ucellcrte Go.-inchem, 
mits d-at Burgermeefters en Schepenen voor~intttot • onûcrhouding •rcpauuc. 
van de Stadt, moeten bekecren, de penning.endie boven de 500. pond · 
dur van komen , t'onde,houdede molens', en nieuwe arioleus te doen 
maken als d 'oude_foo verfleten waren. daunenfe niet helpen kon, en na 
·de 20.jaarteleveren, foogoetalffe-die~vonden hebben. l>e Stade 
meer molens ftellendc, de Graaf bchouafe ,. mits aan de Stade betalen-
de, 'tgeen werk-luydenhcndes verfraande, feggen, datfc in houten 
•yzerterqrden-1eggmde, weerd zijn, wdke 'pachten 't jaar 1460. na 't 
uytgaan van de YGDrfz. 2:,. noch 10. jaar verlenght zijn (by Hertogh 
K11111I als doe Heer van Arkel) eyndigende 1484,. hebbende nu Burger
mecfter1 en Schepenen venoont d'armoede der Stad, en ook den groo-

-- B.b b 1 . . . tea 
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· J80 . Befch~i;vinj( der Stad' Gori~chenL · 
ten laidsc: fy dagdijka bcb&cn vandmoorlogh, die fy door onfc orden 

•.acbcllco. 1111geaomeabe6~tpnortfe~cboorfamè •onclcrfaten ,anGdre, 
. . verfockcncleverl~iagb nn dcf.elvcpachi:m,:ceyndendieDnoch 10. 

•Fonifica- jaren, tot bewaamif' CJli • ,cdlcrkingb van de Staat,'t welk fy aan":3er
tir. kende de grooeedienficn b7 de Stad Gorinchem hengedaan,foo in dCQ 

voorfa. oorlogh, als in 11eelander manieren. Ycrkagen de verfochte I o, 
jattn,op de klve pWlten als 'lO.-en. Gcbiedcnoverfulks den Drofi"ard 
van Gorinchem hc:o.daar ia nitt te belaten. maar veeleer te helpen in 
alle manieren. Gegeven ten Bos den z.o. van Gru---maant14-7S. waar 

• fioamial in die van de • fchattcn toeftun,.dcn 2i• nnSproklld" in't navolgende 
jaar, geteykent ~y een van hun, Llllld,td.,, 

In 't eerll: van Bloèy-maant ~ wierd ,~• binllOD ~rµgge 
van vld.Jf,o Xl#f Hter van R~Geyn R.id4cr1gemaakt, in tegen
woordighc)ld vaadcoimllc.Heeré:ndes Lands. hingh ~•orden des gul
den Vlies om lijnen hals, en maakte Heer W;&,,t Wit Et."""" (wijlen 
Hertogh tÄ"11Nh Broeder vaa Gelre, Soon na Vrouw è,M..,.. 11•• 
e.;'frk!I) ook een Vlies-Ridder. De Fccllgeda.an_. liert1>gh .,M-,x;,,,;,.. 
liun vergadert groot volk, en drijfde Fran5oifen uyt d'ingenomen Ste
den en Sloten.in 1-Jeawgou. . De Vlauri'ngtn ah mttfi: gequelt van de 
Franllèn, rukken 12000- man l>yccn, nemenui,l,ol.fvei:di-evcn Hertog 
van Gelre tt>t Hooft-man, "°r Doornik alll ~, ilaàP, op M 111ï. M"l.
"4lmlt-"'t_h 147-S• .&JJf ~ghvocc.ue,w.ordvanS®11tgeFr:ui1:.. 
·man1~teetrglàvyctoo•,,r~î~odoodlkmam.111Ct:f,jfleogeelenhayr
kran,, op eon peerd hangende" wi.erd vandcfQD6cni te Uoorpik ge
voerd, lagh langen tijdmetten bloottn hooft in SJ.,,bs Kerk tot ydcrs 
aanfien, en wierd daar Del ttrlijk begraven ia tie groote Kerk van ons 
L, Vrouinde l:apelva.nS.Luuwijl, ontre11t:cmhalf jaar los geweeft 

•imnpti. zifnde. Een trefüjk •t>y..fpcl voou,Hc~hoonaac kinderen. Hy 
die foo heerfgicrigh was , ~air hy tijriell gomcn Vader. hem te langh le
vende, 6- jaargevangen bieJd,felf clcl:mdcna:aB-llllll. Wat had hy voor 
fijnen hoogmoed et1-ter-fudn,fd1md" vcrfueyiogh ~ arbeyd,gevange
nis, en nauwlijks vry, den doodongei:wijifefèeto Ltratfe Godts, Den 
Ooftenrijker verdreef de Frantfen wyt Ar.tojs en Bnlonoys , won veel 

• Yitlorir. plaatze!h en had meniglr-rey, •·zrge tegen hun, · · 
Den 22. vàn Somer-maandt 1473. wierch bimaco·.Baog~ geboren 

Philips den er.rften Soon van 1-urrogh ..Muiwüïw en Vrouw 
&Mariif, . 

De Gelderfe Steden vielen.die jaar afv~n 't Huys van.Bourgocnjeo, 
om-
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ende~ Lande van Arkel. · }81 
ontbieden na AJJ/,dood Klllrij• .,,. g,lr, fijn fafter, kief en tot Mom
boir van Gelderland Graaf Pi-,Jril_ vn 'B"'111f~jl, die binnen Nieu
mcgen komende, den Jafi aan-neemt, hadden hem geyrn aan Vrouw 
K-,ijugckoppdt, maarfywildeniet: met machnan volk voor Aer
ncm komende, meende Heer Wi/lm, """ Eg•••~ daar uyt te drijven, 
doch 't mifte. Et_,,,,,,,. bad Heer?"",.,, Kt11t. Kall:eleyn te Leerdam 
gemaakt, om de Gelderfe in dat eynd van 't landte weerflaan, want hy 
en Hcrtogh 1•1n1n Kin/ arbeyden feer om Gelderland weer onder 
M t1xit,,i/i1Wn te brengen. • 

Den 22.vanGras-maant 147g. Heer Yffllnl,.,,rfoijl-911,eo Jonk
ker Willem.,.,, Eg•o11d, des Heercn van Egmons fonet\, met een deel 
van ~aardienaars quamcn-by Nieumegcn , daar f y gevangen wierden, 

. en drie jaar faten, leden veel quellingh, Aariun Hal_een van haar die
~wierd ~s ves:raderombeoft, en gevicrendeelt. YrwilHertogh 
van Bratynfw1Jk (h1ervoorGraafgenocmt) word fiek, enreyfd na fiJn 
land, Heer Hmril""" S~.artfenb#Yg Biifchopvan Munfter, word Gel• 
clcrfe Momboir. Dit oorlogh tuffen de Geldcrfe en Holland , Braband . 
aiKleef doyrdetwee jaar. 

'T vervolgh van de Hant-vefl van Noordeloos, ge.to ;~r-tal heb-
bende, docb·bynaailontmat d~ tijd~ heb ikop dit j~rgefield. . 

7,ofl, eenigh foon tot Sevenbergen, Heer tot NoordelQOs, Ether
fom, en Nuwekoop, maakt b~jk, dat hJ die van Noor4eloos beve
iligt aJle de Han_c-vefien die fy van Heer Gijf!1ert """ r;.,,,,,, en ":fe7n 
,,,.,. HM,,flc_wlfiJn V roa, hebben : belooft die te vermeerderen, met te 
,crmindc:ien. Gevenfe noch de nuo!sende, op dat den naam Godts 
(feggenfe) daar door ge-cerd moet wefen, fonder dewelke geen dingen 
duyren konnen. _ . · 

1. Men fà.lniemands goed af-fchattco, hy beeft een weet ecdl: ge
had. 

2. Word ycmand breulàgh,de Heer moetfe binnen ·s jaars uyt-win
nen, foo de breukige binnen 'slands z.ijn,offy zijovry. 

3. Van eèn boedel fcheyding fal de Richter hebben I 1. en de Sche
penen 1 2. fchelliogen. 

4· De Pafi:oor fal geenen Kappellaan fetten , dan by de Heer en ge-
buyren. . 

,5. Yemant ":m boyten willende eenigcvan de buyren fiaan, fi,ni jten, 
. krenkken, offijn goed afdwingen, de gebuyren fullen <le klok trckk_~n, 

dien maovolgcn en vangent weyrd hyfich, daar komt ongeval, fy z1Jn-
B b b 3 der 
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.382, Befchrijving'·d~ si:ad, Gorinch~llL __ 
dervryaf, wie de klok-Oagh niet volght; verbeurd aan de Heer j.No
bel. 

6. Een Buyr-man magh vrede maken aner twee geruygen-, foo wel 
als de Schout met twee Schepenen, tegen edel, on-edel, ofhulper en 
fl:erker. , 

7. Yemand dood-g~agen werdcnde,alle vriendcn:eomagen fulleo 
d'eerfle 6. weken vrede hebben. 

S. Niemands erfmagh ontw~ard worden, dan op ecnen dingh-dagb 
en:hy heeft 14. dagen daar na fijnen los. , 

9. De Klerk fat binnen 6. weken na dat eenige brieven onder hem 
gebrocht die bezegeld leveren. 

1o. Men .fal niemand v.an fijnen dienft fetten ., ·ten zy by de 
Heer. 

11. Schepenen of gefworens buyten verdagh-vaart va~·•t gemeen 
lands wegen , fullen haar koften . b(bben van de _gene diefe daar toe 
dringt. . . 

12. Niemand fat men fchattingh geven., dan alleen den·Lands-heer 
ofd'Heer van Noordeloos fat 't weJer-fia.an, op fijn eygen koft, als bjll 
cygen faak mette.Buyren. . · 

J3. Yemand· lotiog offcbcydingh van huyfe bcgeyrende, de gefwo
rens fullen't op geld fmen, die 't meeft daar aan liecft, heeft fijn keur-, 
ofhy 't wil houden ofniet. 

14. Den SchoutdeBuyrcngel:>iedendc yemand·te helpen vangen, 
moeten 't doen. · 

1 S'· Van Bier te tappen, als van MtJ"""" Hm•f~""--• Art.1. 
16, Die geld hebben_geen Bier te weygeren, u ytgcfondert Boeven, 

als Art. 1. 

17. Brood op Gorinchems gewicht. Art. 2. 

1 i:i. Van buyten te malen ofmeel te koopen, gewicht en Bier-maat 
te fchouwen. Art, 3. 4-

19. 'T gerecht ne'cr te leggen in !enten en bouw. Art, i• 
20, Geen harnas te dragen die ain 't gerecht te doen hebben. 

:Art. 6. , 
21. D'Heer falallefijn breuken \VÎnnenmet tweeonpartydigc tuy-

~~- , , . 
2 2. Niemand fal men vervolgen buytens lands , hy fat mondelinge 

weet hebben eer hy t'huys komt, d'onfchuld fal b7 doen binoen 1+da
sen. 
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Een Hant-vefl fonderJatum van de voorfz. Graaf]«,/,,,,. HHnu~ 

die van Workom ontrCAt dcez• tijd gegeven, volgt bier nu. 

· 1,mb,GravctotHoomc, Hécrtot Altcru,Corterfchem, Monten
.SÎ$1 doet kenlijk die van Workom, o.n trouwe dienfren, te geven, Jefe 
n1volgendc punten .:· · . 
. 1. Men fal yegclij~ rçcht doen binnen driegenechten, uytgenomen 

van lijfen goed, fal men onvertogen recht doen. 
2,. Yemandcen aade1· dreygendc Ml 'rgeen dat men met rechtlly

ten kan, men fal die vafi feuen tot dat hy borgh gefreld heeft, den ande
ren niet te mifdoen, en verbeurt de breuken van't dreygcn. · 

3~ Men magh niemand huyfen, die.befaamt is, lijf en goed verbeurd 
.te~bbcn.. . . 

4. Alle onderfaten wotd geboden fodanige perfonen te volgen,van
gen, en d'Hecrte leveren• 
. s, DegefworcnBodemaghinaUëgevechten vrederoepen. 

6. Yemand op 't gerecht ofheur keuren ofordenen fprekenJe, met 
twee ofdrie: wet~achtigc; mannen overtuygpt, .fiaat: tot beteringh van 
Schepenen.. . . 

7· Vao eenvalfenecd,-.verbeurd men de twee op_·gefrcken viage-
.rcn . . . . . . 

s. Vanlijfengocddingendé, men fat recht dócnop deneerll:en dag 
foo de mifdadigegevangc;n is,ofaan fijn woon,,plaatz 6.dagen te voren, 
den 1. dagh fitten Schepenen op'$ ~eeren kofr, daar na op haar eygen 
koft, maar moeten 'tvoonia uytten-op~n 3. dagh. 

9. Yemand met mifdaad van lijfen goed befaamt,magh men niei: op_ 
'-;borgh laten ontOaan, maar eedl: moet hy Jes vooralle ondcrfoek, met 
twee ofdrie wettige perfonen ovcrtuyet zijn•. 

1 o. Defe getuygen. faJ ~en heymebjk ~o?r Schepe~en ~!eyden. . 
11. De vred~makingh 1s uyt als de tw1füge vereemght z11n. 
12. Twee Poorters va~ Workom vechten tegen malkanderen, buy

ten defe Heerlijky, fy verbeuren foo veel als daar binnen vechten• 
de. . . 

1 f· Bafiaart by een echte vrouw gewonnen, fal van haar nii!t erven, 
. om dat het ongodlijk en een flerkcniH •der fo_ndtn waar. 

q .• Poorters t'famen verbond makende tegen <l'Heer, des over
. tuyght met twee ofdrie wettige mannen, verbeuren lijfen g_oed. 
. .. 15. Nieaµand ~~bop fijnen recht-dag meer mede brengen dan r5. 
,nan, of,ervalt van hjnfaak. 

. ~,E~ 

· 
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384 BefchrijvinJt' dërStad, GorinchenL 
1 ~. Elk magh uedc eydén in byzijn van _twee ofdrie getuygen; en 

die terilond d' Ampt-luyden frgcode. . 
17. Die de vrede weygert,verbeurt yder rtys vijftalf ponJ,de 4.reys 

weygerende, lijfen goed. 
11. De vrede gaat nienerderaan 'ttnaagfchap, dan ten •ijfdele~, 

en aan de mede-plegers. 
19. Gegeven vrede, ofgeley in de Kerk te Workom af~kondight, 

yemand die brekende, nrbèun Jijfen goed. 
20. Geley van fdwld, blijft, tot by d'Ampt-luyden, daar tegm ge

kondight, van die hy fchuJ.digh is, dan ftl men 't geley op(eggen ,netter 
Zonnen. 

21. Schepenen Cullende twifiige Yerfocncn binnen den derden vre
de,wicfe niet houden wiJ,f,jn goed word aangefügen,tot dat hyfe houd, 
en verbeurt 10. oude Vrankrijlcfefchildeo. 

22. Wieyemandinquaadtheydflaat, met handofvuyll, offtoot 
mctte voet, die verbeurt 10.fcbellingen, 10. de Heer, 5. de Stade, 
5. dengeflagcn •· . 

23. Wie een hoofd-wond fteekt, verbeurt drie oude Vrankrijkfe 
· fchildcn. · · 

24. Soo menige hoofd-wond, foo menige J· fchilden. 
2 5. Op yemand een boge fpannendc, verbeurd twee Vrankr: kbil-

den. 
26. Metten boogh &:hietende 4. gelijke fchilden. 
27. Bloedndingh eencn fchild. 
28. Met gewapende hand twee Vrankrijkfè fchilden. 
29. Verlemt, un d'Hecrfoo yeef als aan de verlcnide. 
30. Huyt-ftooringh 5.fdäfdcn. · 
31. Wapendrukkenfcmdtrdood blijffll 10. fchildm• 

.32. Onrechten amvarrgh 2. fchilden. 
33•H· D'cen poomn cl'ander buyten bcfittcnde i. khilden. 
35. Alle boeten zijn tweevout. binnen Merkten. 
36. Sehepenen van \Vorkom mogen binnèn Stadts-vryheyd keuren 

Jc-ggen tot 4 5.fchcllingentoe, maar hooger niet, halfd'Hcer, half41: 
StaJt. 

37. Alle boeten hier nh:tin ftaande, ftaan tot ~onui, van Stbepe
nen. 

3~- ·\Vord eén Poorter in fijn buys aangevochten, foncfer toorpaa
d~ twifr. hoe mcnigh hy'er doodflocgh, m-beurti noycltt 11111ar +f'CD· 
r.11:sen. 
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~9• Wie van buyten zijnd~,g~apend ov~r firaten gaat, fon~er toe

lanngh van deh Drofiard $ dien fal men 't:hamas uyttrekken, verbeurd 
45. fchellingenen 't geweyr. Poorters verbeuren ook 't fel,e. 

40. Weerd ofWeerdin gewapende luyden herberg~nde , hem die 
breuken niet aanfeggende, vèrbcurtfe fclf. ·-· 

41. Yemand onnoofel dood blijvende, niemand heeft da~r lalt àfJ 
d'erfgenamm:hcbben!tgoed;doèh mógen cfen=dooden niet aanveelden, 
fonder verlofvan den D~off,rd, ~f Bailju , dat niet doende, fb:it tor 
•firafvan Schepenen:·. Î , ~ : ' ' ' •corrd.lic• 

42. Y~mand fijn Baftard goed _gevende,'r Bailard·nêrftfonderech-
te kinderen, 't gegeven goed kom, we'er op de ~ne die 't gegeYen 
heeft, -offijn er,en 'maar•~ v~rk1'ege11 goed gaat aa1rdt: Heer. • 

43. Yder mag iijn geft'oPèti goèd;àán-vc~en,·dat :àiettwèe ofmeer 
betuygcnde. · · · · · . ·. · '"' · ";i:· · : . . : · , . · · · 

4+ Yemand 't gdlolen goed gekocht hebbende in vryc merkten,fal 
~t weer geven, mits genieten~e.fijn ge~d. . · 

4S. Niet gekoft op .vrye ~i~ de ·Bailjq.fal 't weergeven buyten
d'eygcnerskóa. .. · ·,.:.. · ,:. ' ; '. . ~ . · :. · ·• · · · 
· 46. Merkt-rccht'en alles· ,:beding~mën.v09r Sèhêpell'.Cn-yan Wor~
kom. ·· . · ·. ·. :·· ••. ·. 
· 47. ·D'èen Land-man magl; d'andcr in,'t Schependom niet befet-

tcn. · 
4 s. Geen Poorters magh men in gijftlingnemeo,maar men moetfe 

voor Schcrenen dagen, . . . . · . ·: 
49.- Niemand fal Rechts-lièclièningh aanveyrdcn ·, ofhyfalfweyreq. 

yder recht te doen. · · · · · · 
50, Geen Poorter fal buyten Poonerworden, dan naaytwijfeil de

fer Hant-veft. 
51. Twce--~aal 's jaars fal't Poorters geding zijn,ecns de lcfte weck 

Mey, 'tanderS.M,rt1n1 Mirin de Winter, :van alle fchuld,en diefe be- • 
kend ofniet regenfpreek, fal den klager geld ofrand leveren binnen 14. 
dagen. . 

f3• 'T goed van man en vrou·, fonder kinderen ftervende, gaat aan 
yder zyde lialf. · · 

54- Kinderen krijgende, ert man en wijffièrvén, de kinderen fier
ven fonder wettige geboorte,des kinds goederen gaah aan beyde zyden 
halfen half. . . . . . · · .. 

H· \Vie Voogt is, far binnen 6. weken,rfa Vaders of~oeders àood, 
~t goed aanveu~~, ten·mundlgé1nhgen·fát hy·goc:de rekcnfchap doeo,C,, om 
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386 Befchrijving' der Stad' Gorinchem. 
om di.t te doen, [al hy voor Schepenen goede vafiigheyd fetten. 

56. Geen Voogden hebbende, Cal d 'Heer een Vooght fettcn. 
57. Niemand fal vrcmde Schapen houden binnen de vryheyd van 

Workom. 
58. d'Hcer fat geen beter geld nemen nn boetca,dan hy in de merk-

ten heeft doen gebieden. · 
59. Men faJ niemand fettcn op ~erden tç~dcn, hy en fal fclvcr 

tiaar me di_enen mogen. '• '. Cl 
60. Die vanWorkom mogen over al in't land van Altena haar koom 

doen malen, om •t fefticnde deel. 
61. Alle verbrandç hoffteden, in lijftocht bef eten wordende, magh 

~en lijftochterberimmuen, wil hy, en de verbeyder der t!)Chtcn, magh 
n~t meer aanbefierven dan de weerde van't halve erf. 

62- De lijftochter niet bctimmeren<le, d'erfgenaam, met wil des 
belittcrs magh 'tbctimmcren, Cl} blijveain 'c Recht als de bcfitterge
wceft heeft. 

63. Dit Cal wefcn onder_broc~ers ~ fuilers, en ha.ar kinderen, mcr 
de lijftocht inde ,remde hand ervendc,fa.l de •crbeyder der tocht 'thed 
erve hebben , tot prifatie van •c gericht , te bccalea binnen een vierdel
jaars, na des bcûtters aflijvigheyif•. 

64,- De Stade Worltom fal houden al d'Excyièn nn wijn, bier, mee, 
en andere, om haren onraad tegelden, ea de Stade te beteren. 

6f. Den Dijk-graaffal op gecncn dijk vragen mogcn,hy en zyeedl 
op den dijk. · .. ; 

66. Yemand dijkverborgendc ofaannemende te maken, magt doen 
"'tonder breuke van wantaa.l te verbeuren. 

67. Steektyemand cyrd binnen tegen een anders dijk, d'eygcner fal 
met lijnen e~d mogen houden dat hyfe niet geiteken heeft, en-dur mê 
vry zijn. 

68. Al die in heering komen op den hoogen Dijk, fullen onder hen• allen niet meer betalen dan het derde deel van des Dijkgraafs enHeem
rádcrs koft, binnen de fchou vallende. 

69. Yemand ecnigb geit aan d'Heer fchuldigh zijndc,'t zy van rech
ten, breuken of anders, magh men met twee Schepenen van Workom 
panden, die panclingh 14. daag~ geftaan hebbende• nsagb de Richter 
twec-fcbat nemen, voor een fchát gelt, en .de panden fullen Schepenen 
çieren op den eed. · · · 

7c. De Dijk-graafycmand bcke~rendenn ftjn tcgenwoordigbcyd 
op den qîjk te breuken, dat fal Heemraadwijf~ 

·· · 71. Al• 
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ende ~ndc van ·Arkel. · 387 
71: Alle wurbeyd fat men voor ~hepenen heyme1ijk beleggen. 
7 2. Schuit-brieven by ongeval verlooren ,_lçan]w die betuygen met 

twee of drie m~onen, 't fal hem dienen, ·áls cifJiJ,~'niet verloorcn 
~~ .. 

73. Alle voorgaande Hant-veflcn zijn met defe gedood,ende futle11 
de Poorters daar van vertyen, ~houdens de vryhcden van Tollen in 
Holland. 

74. En fullen .fic'h ·.niet anders .behelpen dan met deCe Hand't-
vefia1.. · 

74>· Wicrd dcfe Hant-veft verbrant ofveroogdukt, äHeer belooft 
bun weder nieuwe,t-e geven. . 

Mijns datiiklt;ns zijo defe, ende d'Artikelen in •t na-volgende jaar 
mceft al defeJve, die voor op ~t jaar 1476. ftàan , ende boude die by
'kans voor d'cygen Hant-vdt , om redenen (my onbekent) foo ver
dcylt. 

Schepenen tot Gorinchem, loux"p t•1.kr,fa.. K,1111""" IC~,._ ,.1" 

r"""f%..-
. Alfnu was ceocn grooten dieren tijd, die lange jaren duyrde. 
In dit jaar 1479.duyrde den oorlogh noch, 't-voorgaaride jaar be

gonnen, Teel opGorinchem aankomende,want fommige Gclderfe fte
àal Hertog c.MIIXUlliliua• man van vrou Mllri4 ,.,.'BOllrJ.Hojtn, niet 
willende hulden, als rechte Vooght van fijn vrouws landen. Soo heeft 
de voornoemde Prins uyt de Hollandfe fteden, en .'s Hertogenbos, veel 
volk gelicht, om d'ongehoorfame te dwingen. · Die van Gorinche111 
goct M ilXUllilMAN, {enden te Leerdam om hiin te bewegen , hém tot 
rechte Voogt t'ont&ngen, maar te vergeefs, tooncnde haren Kalleleyn
Heer,.,."• Klltr- fulken gelaat, dat hy met de ·fijne weer na.Holland 
rcyfdc, en namen CJ.w ~- Hufw, tot Overtl:e. Die van Schoonre. 
woert hadden alrcets een Bolwerk tot Leerbroek in ~t Land van Arkel 
gemaakt, daar f1 veel fchade uyt deden. De Gorinchemfe beftormen 
en winnen dat,volgende de Schoonrc-woenfe tot in haar Dorp, fy vlo
den in de kerk en op den toren. Die van Gorinchem op 't Kerkhof ko
mende, ltak den Prieftcr uyt een venfter 't H. Sacrament tegen hun, f7 
eerbiedelijk op haar knym fondcr yet te mifdoen,mair die van Schoon
TC-:woerd ondankbaar dier weldaad, fchoten uyten toorn, en quetflen 
cenige Yan Gorinchem maar niemand dood. Die van Gorinchem fien
dc decs ond•ild~• ftakeo 't Dorp aan, en verbrandent : dit was donder
daaghs voor Palmen. Cl,us •••Huftm onlaogh vctjaaghdcn Droft 

· Cc c 2 van 
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388 Befchrijvi~•,der Stad' Gorinchem... · 
van Leerdam, reyfd na Nieumegen vergadert veel volk, komt we'cr 
te Leerdam, verb['11d 's maandaags voor H. Sacraments-dagb Oofier-

.wijk en Kekumi: +van Gorinchem we'er daar tegt~, 't wcO: cynd van 
Vuyrn. De Co1~nàndeurvanScheiluynen: den Pnor van de Kruys
broedcrs van Workom , en 1"" Kn,bbol4 """ Os (Heer van Otte-land) 
maakten een heiland tuffen d'Arkelfe en Gelderfe, insaande den I f • 
van Somer-maant 1479. en fou duyren tot S.K111rijnm-"4t, den 2f. van 
Slacht-maant, bezegelt bydeSteden Nieumegen, Bommel, Leerdam, 
en Heer l•n """ Hem,rd. Maar de St.adt Gorinchem bleef daar buytcn, 
om datfe Schoonre-woerd verbrant hadden, en fouden daar voor beta
len Sooo. gulden, dat 't platte land in vrede fou zijn. Dit bcftantop 
twee dagen na uyt , en de voorfz. Sooo. gulden ook wel betaalt zijnde~ 
op S.CJ,,,mu-"41 in de Morgell-fiont, (groote ontrOMf,Rmfoo kórtm 
_tijd) komt Heer "" 11.in H eme,d. Ridclcr, met v.cel 1:{uycers en Splda:
ten ·voor Gorfoè 1ém" en verbrant al de huyfen van de vnorll:adt buytm 
de Kanze-poort. Die van Gorinchem inee, eed:houdigh dan <lcGel
derfc, wachten 't ~ytga.ao van't ~e1hn,t, verbranden V uyro, daucr niet 
bleèffiaan,_felfs met de ke_rk, die door eenen vlammenden ~~!hdoor 
fmook en b.-and to~ affe ra11kte•. ·Hee.rJ•"• Y19r• qp Jeo · •n,acht 
!H[co ~lfen twaalf U)!.tcn,:op·$.!/:,é#or, n:iec·v~ volk,'LcbJc,!'i')'r•pijlen 
in Gormchem, fl:dq s. bergço en 11. huyfen m ~o1elh en diè Yan Ge>
rinche1~ _we'er ~eeIN1yfen_tqt A~l!l. _Door .toedoen van Eg~n~maak
ten de Dorpen m Bomme,ler-weerd een Jangb befia,,t met Gorinchem. 
d~cl1 onlanshs daar n_a._.qu~m de,o: peys , en ~ç,rt~h ~,_,üüw,,, 
wiert ge hult Hert~h vill Cefre co Grave van Zu~p~o. . 

Defe'n h~og-:geoor~n fr.ins fi~i1dé d!onderdanîgber~.e~_d'oo!l~hs
lafien van die van Gormchem, erkenner dankbaar> gc,ett Gonnd1em 
tol...vrydom te. wateren !and, door heel ;Gelderland en Zutphco,cnfou
~en noch 10. ,aarlang, ontfar.g~n, v11ordefelvedienileneen(ekcrfom 
van penninsen, v~n qe-~tadt Leerdam, c4ar ~efel.ve op gefetwas, als 
eden ~idt van· Hollànd, : door to,e-fátfo_gJ~ !au.cl-'..iqc;r ·Ho.llandie Ste-

en. · 
In dit jaar.mollen die van Doornik de'ur verbant met Hertog M~ 

mili1111n gemaakt,• ter gedachtenis vin de dood van Heer vld.lf• 
Gelre. een Kappd {lichten. _ . . _ . . . 

l_n Boy-maant 1479. qu~u binnen Leyden ~c:ren T"" t10Et· 
m011d, 7,,,, ,.,n W11ffe,u11r, en an.iere Kabbeljaufe, drijvende deHoekfe 
daaruyt, doende voort groot &ewelt i11 den,Ha~, te ~~R»> Rotter• 
èam, en elders. ·· f :: 1 _ 

Al-
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. · · . ende Lande van Arkel.. 339 
Alhier ftel iknoch een Hant-vefl: van Workom, fonder datuai.' 

tt1cob Grave tot Heurne, Heer tot Altèna,Corterfchem, en Monten
gis, geeft die van Workom , om veel trouwe dienften fijn Voor-vaders 
gedaan, defe navolgende punten : 

1. Hy falfe niet fchatten noch beden; ten zy,hy Riddèrword, trout, 
een dochter belleed ofgevangen word. . 

2- Hy,of6jn Drotfardmagh waoocer't hungenoegt,fettcneoont
fetten, Schepenen van Workom. 

3 • Y emant op Se hepenen ofhaanonnis fprekende, verbeurt regen 
de Heer I o. pond, en tegen eiken Schepen een pond. • 

4. Yemanr in't gericht tegen Schepenen feggende,'t vonnis is vals, 
en quaat, of 'tgericht ftorende, verbeurt lijf en goed. · 

S· Men.Cal de Poorteten recht doen by Schepenen vonnis. . 
6" Wordt een Poorterrecht geweygen, hy vermaan dat de Bailju 

,oor Schepenen, daar na de Heer, die alfdan gebieden fal dien Poorter 
1echt te doen, voor alle andere. 
. 7. SchefeDCD in drie genechten 't vonnis nietvroed zijnde, fullen 
ten 3. dage meen Herbergh gaan,·en nietvan daan fcheyden, dan door 
nood,ofibrant, fondes: verlof, daar blijvende drie dagen, op der pleyters 
en daar oaop haar eygen koft,tot dat zijt vroed zijn, dies fullen de pley-
ters de koftcn eerft verpanden. . . 

s. Yemant om erve in't iand van Altena gelegen, buyten Stadts 
.1'ryhe.ydt.in.rcchtkomcnde, 't erve wort verkocht, heeft binnen bans 
daar 't Jeyd fijn drie Kerkelijke Sondaaghs geboden, fal yemand anders 
binnen 'ijaarcn 6.weken ftoornis moetcn.doen,&c. dit Artikel is groo-
ter en duy~r.. · 

9. Wort een erf verkocht· fonder de voorfi. verboden, een ander 
beeft Schepen-brieven> die koop fal den brief-hebber niet hinde-
ren • 

. 10; ·'T Tonnis by mecllefl:emmmvan Schepenen, is krachtigh. 
l I • Verdientloon rnagh men uytpanden. · 
12. Schepenen mogen tot haren.Raad nemen,die 't hun goet-dunkt, 

maar niemant ko111' ongeroepcn. 
13. ~chepenen tuygen een jaarna dat fy afzijn.
1+ ·Een onvolkomen Artikel , rakende Schepenen brieven. 
15. Uyt Schepenen brieven mach men Richten, Richter fa) hebben 

1.0. fchellingen, Schepenen 1o. fchellingen, die richtingh bf'geert fal 'c 
uytleggen, en daar men aan-richt fal 't lall:en. 

C c c .3 16. Ye-
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· 1($. Yemant met Schee_encn brieven in censandei:.s goed komende; 
die fal niet meer dan d'helft meer, als de brieven inhouden, en d'onko
ften. 

17. Drie Schepenen fullen dat bezegelen. 
1 s. Die Schepenen brieven fal men op cencn maandagh, als 't ding

dagh is, biMcn 's jaars na datum 'sbriefs, voor Recht doen kondigen, 
offy fullen krachtclooJ zijn. . 

19. Ycmand gcwelt aan fijn goed gedaan wordende,dat fullm Sche
penen berichten. 

20. Yemand roerent goed een jaar langh onbekmmt te pand gehad 
hebbende macht met fijnen eed behouden. 

21. Alle des Poorters erven buyten Stadts vryhcydt gelegen, fullca 
Jafl:en als de na-buyren. 

22. D'een Poorter magh d'andcr ~ytcn de vryheyd nictbcfettCD, 
ten waar deur belooften. · 
' 23. Wet-achtige Poortersfulten fwcyren, 'tgecnfytuygcn, mer 

Schèecncn en ge(worens op haren gedanen eed. 
24. Yder magh hem ontfchuldigen met hand enmcmd, en met p

tuygen binnen twee dagen. 
2 S. Die men wil dagen, moet men by den Bode YOOr twee Poorten. 

manen, en de fom bcgrooten. voor recht niet komende, verbeurt aan de 
Richter drie, aan dc:n klager twee fchellingen, CD men venolgc op 
hem. • 

26. D'ontfchuldigingh met hand CD mond, magh men doen als men 
geen hand-plichtingh gedaan heeft. 

2 7. Ycmand van crvcnis gedaaght, by koom ten eerften cfaJeuict, 
men dage hem , ander en derde-m:ial , blijft liy achter, d'ervems word 
den klager toegewefen , en clken dagh aan den ~ichter verbeuren cwec 
fchellingen , den klager eenige van die drie dagen verfuymende, ver
beurt fijn faken altemaal. 

2 s. Wie fweyn van gelt-fchult, feyd des Richters woorden na, of 
verliefd fijn faak, van erve fweyrende magh hem twee-maal verba· 
len, ten derde-maal qualijk fweyrende, men wijf hem d'ervenüf' af: 

29. Soo menigh-reys by ll:amert in fijn fwcyrcn, 'verbeurd hy tWCC 
fcheflingen, 

30. Niemand Cal men erven en ont-enen, dan by Schepcnencngc· 
fworens. 

31. Yemand grijpt in fijn huys cenen dief,diefal by den Richter ofCf 
leveren met •c gefiolen goed. 

J7., Een 
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32•• Een P?Orter verbeun boeten, heeft hy foo veel goeds inde vry-

hejd niet als die boeten bedragen, hy moet borge fl:elleo. # · 

33• Yemand komt drinkken in een herbergh,de Weerd brenge hem 
wijn in een gerechte maat, gerekent zijnde, is hy P00rter,hy magh uyt
pn tot 's anderdaags; en bttalen dan den WeerJ voor de middagh, 
ofmen fal 't den Weerd, mits betalende 3. fchellingen; uytpanden. 

3+ ·Deo driokker·'°ifi'akcnde, magh den Weerd met fijnen eed be
tuygen.

3S• Elk magh uyt 't gelagh gaan met fijn aan-deel. _ 
36. Wie ongebrande maten gebruykt, verbeurt tegen de Heer drie 

pond. / 
37. Man ofVrouw ftervende, fonder wettige geboorte, de langfl

Jevende fal arde roerende goederen in eygendom hebben , maar d' on
roerende fijn leven langh befitten. 

~ s. Alle erf-goeden by de langIl-levende in-gebrocht, en halfde 
verkregen erffenis,mag die verfetten,verkoopen,t'tijné vryen wil,maar 
d' ander helft van de verkregen erftènis , en al d'ertfenis van den dooden 
gekomen , komt op des doodens erfgenamen, na dood vande langhft-
lcvende. · 
· 39. Had de langft-levmde gebrek, en dat met lijn buyrcn getay~ 

kon, foo magh hy d'erftènis verkoopen, tot fijn nood-druft,maard'eerft 
overlijdende kinderen nalatende, de Janghfl:-levende mag gecnervenis 
verkoopen noch verfetten dan in kenlijke nood. . 

40. DeJangfr-levcnde in fijnenongehouden ftaat,goed verkrijgen
de, 'dlaat t'fijnen wille. 

41. Een vrou trout, krijgt kinderen,trout ander-maal, krijgt kinde
ren, fierfr, d'eerfre kinderen hebben 's moeders edfenisalleen. 

42. Al d'erffenis by den tweede man aan haar gebrocht, en cl'helft. 
nn 't goed dat fy t'famen gekregen hebben,behoud de na-geboorte al
leen, en d'ander helft van 't verkregen goed, is tuffen de voor-en na
kinderen deylbaar. 

4 3. Dit fal al wefen, ook in het derde, vierde ofmeerdertrouwen, 
·•uy van man ofvrou. • 

. 4+ Kinderen trouwende, moeten haar hulis-goct we'erin brengen, 
willen f ymet d'ander deylen, moeten 'took behouden, en buytcn de 
deylingh blijven, willenfe. · 

4$• Een Vleys-houwer tuffen Bamis en Kors-avond, een Rund, 
Schaap ofVeeu koopcnde, en wil 'c flaan, een Poorter magh't rot lijns 
fclfs gebruyk na hem nemen, en wi den !lep-houwer ,c!~ à~ 
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Rund 8. va._de Veers 4.envan'tScbaap 2.pcnoiogeomccrd:-.'t hem 
koft, yder pcaningheencn bal,co Vlumfcn. 

46. Erfmis ofjaar-geit, een jaar co 6. weken oobckroeot gebruy
keode, dat blijft eeawclijk gewaat'!• 

47. Of Schepen om al de voor&. faken geen recht deden, fy blijffll 
ongemocyt. • · 

41- Yemant incrfcvcoisoft tocht-goed komende, ,oor Schepmco, 
'tblijft eeuwelijk. 

49. De Richtervan Workom,mettedagelijkfeHeemndeo,bionen 
den ban van Workom, mag fcbouwcn de hooft-fiooten, aan bcyde cyn
den in de onder-broek in't Sleeuwijks-geri~ht,totte Wolfus-wctering 
totte werken toe,co de Richter fal de weet fondaags te ,oren in de kerk 
doen, daar 't behoort. 

50. D'Heer fal Workom, noch 't Land van Altma, niet fc~ 
noch beden, dan Ridder wordende, bouwclijk doende, dochter bdle-
dende, of geflogen wordende. , 

s1. Alle weten eningebicdc van Rechts-wegen, bi dm Bode ,an. 
ydcr mijl twee grooten hebben, ten lafte van de fcbuldigm. 

•52. Dijk, wegen,w~, fluyfen, zylen, werven, lbucn, aoch 
zcgendammen,muyrm,fal men in geen fcbouweii hoogèr bcftedm,dan 
tot Heemraden en Schepenençicringh. 

53. De fchouwopdenhoogcoDijk, fa1 men docnoa Dijk-m:bt 
•s lands van Altena. 

54- Yemand aanpproken wordencle,eyrd genomen tehebbenflD 
fijnen Dijk, die geloofd waar, magh fich ontfcliuldigeo met eede. 

H • Scbuyrt een widin ecnigen Dijk, de Dijk-graaf fcbouwt daar 
geen vrees op., de Dijk-eygenaarfal daargeco laft of fcbade van heb
ben. 

56. Ecojge dijkco,of anders, voorArt.51. verhaalt, in eenige fchoa
weokamende, watdaar met Rechtop uyrgeleyd wort, fallcn we•er~ 
beuren met twee-fcbat geldt of vier-fchat pand , waar't ene dies 
Dijk-heers niet goed genoegb, d'onkoft komt voon op dm Boc-
km. · 

57· Wa:ar'tgereedgocd, des Dijk-eygenaars niet goct ~h, 
tot dcn~nraad, 'tgaatop6jnerve, noch oietgcnoegb, opdeo&e-
fem. · 

5ie Een onvolmaakt Artikd. . 
. , 59- Niemand van buyten magb tuygenov«ecn Pooner, nDfaken 

bmneo Sradts-,ryheyt gc,all~ 6~ 1/f!• 
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60. Verbeurt een Poorter van Workom lijfen goed, fijn~ Wijfs kin

deren ofrechte erfgenamen goed, niet, die mogen de helft houdeq, en 
wettige fchult gaat vooruyt 't gemeyn goed. . 

61. D'Heer magh Droffard, Schout. Borgeraneefi:ers ., Schepenen, 
fetten en ontfetten , foo dik als 't hem gelieft. 

62. Alle vroen vis, in fijn waterengcvangen,mocteerftte Workom 
ter Merkt gebracht worden, eer fy die elders voeren. 

63. Verbranden of ver-oagelukkcn dcfe Hant-vefi-cn, geloofd hy 
weer ander te geven, buyten haar-licJer koft, mits bewijfende foodani:-
ge gebadt te hebben. · 

Schepenen, H1,mlYollin lt111fz... 'Dir/c..fla L,.,,. Jof:.. -11••· 
In dit jaar 14to. was Heer van Otte-land , mette hoogc, Jeege, en 

middele • Gerechtigheyd en de 1:"ienden, (gelijk fijn voorfaten ook ge:.- •. Iurir. 
weeft hadden) Hnmlt..K..U.t11t1" 0 1• duie. 

De H.Geeft-kappel in d'Arket.llraat. al voor'tjaar 1300. vao 
d'E.d: Heeren van Arkel gebouJ,in de welke men jaarlijks de Rekenin
gen de!, by de H. Geeft-mcefters wat aan den Armen uyt-gedeyId was, 
was nu, ontrent dit jaar 1480. de groote Latijnfe School der Stade Go
rinc~m, 4aarttncngelcerden Reétor was, (waar van •tjaar 1521.af 
vermaant word) genaamt H1m-i/c..,11,,Jn, JfJ.,. met vijfonder-mecfters. 
daar veel vrcmde Klerken Latijn by leerden, wicrd daar na gehouden 
tot een uyt-deyl-plaatz aan den Armen, by veel eerlijke Burgers ge
maakt,dieGodvruchtige makingcn foo veel zijnde, dat naderhand nau
lijks een Borger op een heel week tijJ kon bekomen om een uytdeyliog 
daar in te doen, geduyrende tot den jare r 572. toe~ dat den Koning van 
Spaanjcn 'Philips de :z.. als Graafvan Holland, de Stadt verloor, zedert 
welken tijd tot nu toe die mildigbcyden niet dan al te veel af-gewend 
lijn. , . 

Dcn·Doorluchtigcn Prinçe Hértogh e.M~,,,,, Ooflnwij/c.., 
Man van c.,!iK.;. Y•• B,,wgo,lljm, om te beletten het rooven en bran
den dat de Gelderfe in Holland deden, ko(Jlt ontrcnt vrouwe Lichtmis 
1480.in Holland.en Saterdaags daar na, tot Gorinchem, tuffen 3· en 4• 
uyren na-middagh, al waar hy op den 7. der fel ver Sprokkel-maandt, 
tuffen 3. en 4.uyrcn na-middagh wien gehuld Heer van Arkel, in by. 
zijn van .Aa.IJ,a Kleef, Hecrvan Ravefi-eyn. 'Philips VIUI Kltef. def~ -
felfs Soon, Heer Wi/Jn,, ,.,, Efl'Hnd m BtMr, en andere. 

..!~: 
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394 BefchrijviÓg' der Stad' Gorischem... 

.?1-Jaxirniliaan de 30. of de 7. Heer van Arkel, . 
onder Jen naam van Holland. · 

PRinsM11ximilüun binnen Gorinchem zijnde, fond aan HeerOu, 
""" Ht#lc!lta1, (manlijke Arkelfe af-komft) dat den Kapiteyn met 

't volk dat hy daar fond in Heukelem fou komen , tegen de Gelderfc, 
•c welk Otto toefiond. En vermits Afperen op de Holfandfe palen , r.cn 
gedeylde Heerlijkheyd was, d'een helft mette Stad en 't Slot, firekken
de na Holland, toekomende Heer W ,/{tl t11111 B,aulMr , RJ#1,,rs foon, 
als ook L•N_gn-~de Hollanders feer toe-gedaan, en d'ander helft ook 
met een Slot, Gijjb,rt, tAt1rnà Pi,~k.,e• foon, der Gclderfc vriendt, foo 
had de Prin, 's jaars te voren eer de Gelderfe tegen de Hollanders op
ftonden, namelijk 1477. aan &1tz.1/44r, dathy hem Gjnhnysen ftad1 
overgeven wilde om de Gelderfe daar uyt te wededlaan, volgens fijn 
brieven , als fijn Slot en helft van de Stadt vàn Holland te leen hield, 
wilde hy des niet doen, 't fou gewroken worden tot fpi~el van andere. 
Wefftl fcbrccf,Sijn huys ftond t'aUcn tijdé opcn,als de Pr1nsfelfquaam, 
ook voor de gemecne Steden van Holland. Niet te vredm was MIIZi
milu••, maar wilde Stadt en Slot gcopcot hebben, voor de gene die•, 
.hem geliefden daartcfcndco,ofwilde d'hcclHeerlijky van Aîpercoce
ven den Maarfcbalk van Bourgocnjcn,miu Pifl6jn helft by vonnis ver
loren , doch door voorfpreken fijner vrienden van den Prins verkregen 
had, voor 1000.gulden, dcwdkeopdeez'tijd oochnictal betaalt wa
ren. De Prins nu in dit jaar t' 'sHcrtogenbos zijode, om te Gorinchem 
te J..-omen, fond Puk.,.lijncn Schouttot W ,ffel. en deed he,n vragen, 
komt de Prins voor Afperen, of fchreefl1r,, opent de Stadt "-wat is 11 

•necoingh? Weffeloatbood, openen, foo k mijn Heerde Prins fchul
digh ben, volgens mij"n leen-brieven, Muitmlu,,m nu tot Gorinchem 
zijnde, ontbood 'B,etulllll'I, offijn volrnachtighdc. De Gefantcn van 
Weffel trachten den Prins te vreden te fielleo met fekere penningen, 
midts dat 'B,aulur en Pi,i(,_ fouden blijven in haaroud gebruyk, en de 
gemeente onbef waart van vremde knechten, P;ek_ fond een treflijk per· 
foon. De Prins geeft lafi: de Heer van Chantray,Heer 'Jlnnb,lt en i-
~trt Mi/Jinl, die met I ooo. Soldaten op S.tÄp,llo11itn-dAgh, den 9- vaD 

· Sprokkel 1480, uyt Gorinchem voor Afperen trokken, welker Borgers 
•Privilcgil de Prins bevolen had. op verlies van al haar* voor-rechten, fijn voikin 

te nemen. Dcfe H90ft- mans ftonden met haar volk wel+ of!. uyrcn 
voórde Poort~ midd'lçr-tijd haodeld mea om die met nientfchaF in te 

~ - llC• 
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ende Landevan Arkel. 39t 
•~, fOö 't gefchied. Ook wiert beOoten dat qijfotrt Piel netkns 
de halve Heerlijky van Afperèn. fou hebben de Heerlijkheyden Beefd · 
en Zulikom voor I 500. gulden, maar twilt vielder. mits de Bourgoe~ 
fe foo veel volk op PHl<J huys t'Afperen wilden leggen, als hy zHv•, 
p;,k_wilde, neen, loopt toomigh, doet de klok reppen, om de Poorters 
op hoop te brengen, tedlont 10. ofu. m:in van Cla11s va H1111ften, van 
Gijfl,,m huys, n:i W1ff,J'B-,1ua, om hem te kappen, nemende fuiken 
vaan, dat hy ter nauwer nood fijn huys bereyken kon. De Poorters vie
len aan Gijfbnts zy, fchoten dapper op de Bourgoenfe, riepen en kreten 
twee ddyfcnt Gclderfe komen ons by , fla dood de Hollanders en haar 
bulpers, maar de hulp was mis, W ,ffel liet de Bourgoenf e op fijn buy$ 
daar de Gcldcrfc en Burgers fcer op fchoten, om niet op •t huys te ko
men, maar t_e vergeefs. De Hooft-licdea met haar knechten komen 
van't Slot in de Stadt, liaan dood wat fy vinden , daar viel een hard ge.
<Tecbt, de Bourgoenfe dringen deur, tot voor q;jfb,,, 'Pi1k._l111 huys. en 
beflorment. De Poortersin't Kruys-brocrs Kloofter gevlucht, laten
de wijf, kiaderen, en gocd in 's vycnds handen, die wel tot 50. oneerlijk 
getraéleert wierden. Deknechten by fonderdie van d'Heer van Chan
tray beroofdendeStadt. 'Pitlftendefijnonanacht, veynfd fichin Gel
.clerland om hnJp te trekken, maar keek niet weer oan, latende de fijne in 
fuiken nood, dat het huys vrcdlijkbeflormt ingenomen, co fy al dood 
gcfiagcn wierden.: twee van dien uyt de veoftcrs werpende, en op baar 
gcwcyrootfangcnde. Eynd'lijkde Poorters wierdenonbefchadigt uyt 
't Kloofter gelaten, en de Prior wiert borgh voor I oo. guld: en gaffer 
2 f. gereed. 'Pielgebctcn op W effe/, komt korts daar na met een deel 
Gelderfc, verbrant •c Dorp Langeraak, tocbehoorende Vrouw Elb,wg, 
Weffeû moeder. Prins M.xi,,,i/uo 6chonthoudende binnen Gorin
chem, .qóamendur by hem, behalven &.wftlJti en fijn foon Grave l•
,./,110Hw,,, HeervanAlcena, Heer w;o,,."""Eg11UJ,,d. ,eet l"" fijn 
foon, en andere van de Kabbeljauze :·ten lellen ook d'Heer Wolph•~ 
..,,,,,,.,. Yew, Stadthoudcr van Hólland, Zeeland en VrieOand, die door 
groot aanhouden .van de Hollandte Heeren en Steden verlaten \VÏel't 
.van fijn Stadhouder-Ampt,enin lijn plaats .wiert geftelt Heer roofl """' 
-L"'4mg uyt Henegouw. · 

In dit jaar 1480. wonnen Heer 11111, Hertogh J11nr foon van Kiev~. 
en Heer1av11n Eg,,u,,J. 't fterke hot Ravc(way , Gaande al dood die'r 
op waren, verbrandende veel Dorpen, winnen Wageningen. 

'sNachtsnaS.Y-.Dorden 10.van Wijn-maant, fchoten de Gelde1fe 
'rvuyrin de ftad Gorinchaoi,fo dat over de havé veel huyfen verbrandf. 
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396 Befchrijving' der Stad' Gorinchem... 
1411. Schepenen, Gerid'Dirk(i.. J,m 'l(e,!of[t.. . · 

Dievande StadtGravekrijgen in dit jaar 14S1 . vonnis tot haren 
voordeel, van den Hove van Holland,dat fy tolvry m't felve land (dien
volgens me tot Gorinc~em) en in Zeeland zijn, als in't kort volg: 

'T Hoffvan Holland, gcûen 't gefchil tuffen 'Dir~v11n K"'7t1• en 
H,nri/c..Otten 1111n W1111l"1ijl, volmaghtighde van de St-adt Grave, in't 
Land van Gelre aan d'een, en t.Met'4rav11nt.M1111rle Tollenaartot 
Gorinchem aan d'ander zy , . fpruytende dat . die van de Grave, door 't 
voordeel verkregen van GraafFloris"""' Ho"4•a,mogeri vry v:tren DlCt 

haar goed, voorby de Tollen van Holland en Zeeland, daar in MedMI. 
haar eenigh ongcbruyk gedaan heeft, ende hem dienvolgens geboden, 
teenen nu voorleden dag' hier in den Haagh te komen,on~ 'tHoffvande 
waarheyd der faak t'onderwijfea, en hy om andere faken niet konneodc 
komen by befioten brief,in'tlangh, fijn redenen overgcfchreven heeft, 
't Hoffdie geGen, en daar op gehoort de luyden van de Rekcningh, die 
op de vryheyd van die van de Grave, ook heur Rekeningen overfien 
hebben. Soo verklaret 't Hoffde Poorters nnde Graaf, met haar goe
derentol-vry in al de voorfz. landen. Gedaan in den Haag den 1g, van 
Lente-maant 1481. by mijn Heer van Montigny en Houtes, Stadtho1-
der, d 'Heeren van Sevenbergen, gma fla.,,fjfmJ.lfr, PhJir ~-nl 
,.,,a,n W'"''• Mecfrers, Cm,,ln J, l-11gh, Wüla, ,.,,11~.1• 
..,.,, SçhoonhOf/1•, en Pa,r1.,,f,_ Raads-lu.yden van Holland, ooder· , 
teykent, D.Z"itt111.J. . · 

•1<aftcleyn Ind.it jaar 14SI, lagh.binnen Gorinchem, als• Bw:ght-voogt,tegen 
den aanloop der Qelderfe 1•, de jonge Heer, daar na, d'.eerB:e Graaf 
,an Egmond, Heer w;a,,., foon, ·(uyt fmaat M1111l_l" gmoemt) by 
hem hebbende de Kabbeljauzc ballingen van Don: htm wiert aange· 
brocht, dat Adriun l1111Jt.. Schout ,an Dorteenigefohandelijke waor• 
·den van hem gef proken had, hy ontbied hem, hy beware fijn Stadt wel, 
niet by nacht maar by fchoonen dage, fou hy daar komen, en doen hem 
reden geven van ûjo fchelden. eAdriMn blijft even flof, E.~doct 
nyda~hs 's morgens den 6. April 1481. in drie overdekte fcbe~, 
(Bt'llnYtij/c..fcyd twee Ia~e Maas-fchepcn) de ballingen van Dort, die 
van Gorinchem, en::: J::.ngclfe fchutten, daar Ovtrlle afwas TotllM 
tAllritsofOerlin/r.., by hem hebbende Jonkker .A11t111is &aftart ,ao 
· Hercogh 'Pblips 111111 Br11/,Mlll, Jonkker Mkhiel, jonger brocderHecr 
·lt1111 ""B,rg111 opZo,,,,, 0110 YMI Et.•mJ, Aa Heer ,an JCenenburg~ 
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. . • . . ende Lande ván Arkel.: .:·.. , ' :19" 
&rit -ria Süng,lad S.,ifr.,.. en andere. Blfll'fYlijl feyt, dat •, t\lonts 
den 5. April 1411.t'fcheepgingen. De fchepen waren boven met rijs 
geladen, onder waren de Soldaten, 's morgens den 6, van Gra,-tnunt 
te 7.uyreo komen fy te Dort YOOr'tGroot-&ooft, gelijk offed'oude ha'
ven hadden willen in~v:iren. Den eenen Schipper T11tn1iffL Bè"tr"IHfl 
feyd y.,, M11tijj{t... was te Dort wel bekent~ en gehaaght van de Sehou~ 
die toens op 't Groot~hooft was, wat hy geladen had , :intw~rde, Rijs 
en allerley goed, dat 1k haan loffen fal. De Schout gut na binnen,dotti 
·de le'1Sfegenn, vier..:jarigh Rijs: Rijs op-in Godts naan1. Sralt'ià1. 
men wel gewapel\t, om hoog,:de Sràdt in, eik mee een witten neufdoefc 
om·dën arm , en qqamen alvoortSta4thuys, ·dat doe op cl.: T,olbrug~ 
ftond ', eer fy we'erfl:and vonden. St~dtNncrfie terftond in 't hamas, 
de Burgers op de been. quli1 tAàriut1/z.. Burgerrneefi:er uyt haaüig~ 
h~yd een koperen pot op 't hooft-, in plaat~ van een helmet,:den vya'1d 
ttgen, by _Eg,,,;,id komendc,{eyde,·&M'oll;.,r wat rimkty in cie S~dt. 
Hy en den Onder-fchout, koud, mem pCYs, opfü:aat1, .~t 9- Hoekfè, 
•tfiun,houwtn,enfteken word grotiwclijk;deDortenaarsopde vlocht. 
·Ef!"6"4 mecftervan de Stade, verfet 't gerecht, en fohuttery, terftoncl 
eenen Poft aan Heer'Phlips "4 B,ifl,,rJ, Hooft-man r.an Rotterdam, oni 
3. of-400:, knechtenf die verwonder:t "an.fuiken vromen daad,font hem 
byna-al fi1n v~k.Hcerl• bly van die hulp, vangt oncrent 200.Hoekfe\ 
en ónder dien de troornoemde A~l•fz..Schout,en Dw/c.qwmf-r.. 
,;n BtllllllH"4, Oud-Burgermeefi:er, die op den S. van Oogft-maant 
onthooftwierden. De Kabbeljaufe wierden moedigb hierop, ende 
Hoekfe ,erbaafd. De Gelderfe befadighden ook wat, en gavc_n-Leer
dani evtr, doortoeftaan van Prins Ma~ aan Jonlcket 111ffw,.,. 
'K:llflt'tHi#rgl,, t'ot•beteri1jg van dt fchade dooi fijn g~vtngenis-in Yràhlt~ 
djkt'Clledèf~l•eStadt, onlanghhier na we'cr,gafaan Hetr ·W;//m ,.,~""· . . ,;' . . 

• Vrydaags na Paaffen 1481. quam den Prins te Dort,daar by hem ko-
men· Hetr Yr,dri/c.111111 Tfalfl'J•• en Jonkker Wüli,,, w. EPHlltl. nu nyt 
haarJ. jarigt gevangènis nn Nieumegen verloft, van d'w- tè <!ierin-
èhem, enfoc>naBraband. :- · . . • · · · 
. · In Oogfl-maa"t is Heer fl'rt4'ril11111 Tf,lfllJ•, door laft van Dnitl 
,,.,.1Jourgomjm, Biffchop van Utrecht, gekomen voor de Stadt van U.. 
trccht,<lie ontfeggende,ftichte branten roof,krijgendc veel gevangen,. 

Ontrent·deez' tijd baarcl~ Vrou M.,.-.,,.,, ~ONrgo~m-~ar~ twed• 
ilenfoonte Bru,Cel, genoemt Fr""rif""•naden Hertog ván Britaan~ 
fijnen voDt-heftèr, maar ftiorfuoch in de wiegh. . · ·· "· · ' 
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Den 23. van Herfft-munt, fond Bitfchop-Dnid (die dit jaarinoor~ 
logh quam, geholpen van de Hollanders, tegen fijn Bifdom) Heeten 
-Yr1."1üc.,1111 TfolJlq•,en Wi/lm, ftjn ,Broeder,met veel volk voor Amen• 
:voort; daar fy I oo. B11rgers dood ftoegen , wel 200. gèvangeo namen, 

, en veel heeften roofden. . 
In dees manier is de Steden van Holland in fchrift over-gegeven, 

's maandaags na Kors-dagh 14 81. nopende de hoogfle merkten,'tgcen 
teD011:, faterdaagsna Valentijn 1477. bdloten was,by de'hooge Ra
.dertv4'1l de.Landen en Steden van Holland to Zeeland. Dat haar-licdcr 
Pportert opwaart varende voorby •sPrioçen Tollen, beneden de boog-
1..lc merkten, eo boven des Prinçcn ftroom, haar goed bruykcnde en 
k0opende~ en op en neer-voerende, behooren T o1 te geven, gdijkby 
Grave Wibs tijden, die ten V riefen.rufi over een gedragen, ,ooncc
nige ,ordere regelen heel duyfi:er om verftaan. 
. Sch~pencn;vldtuu11-l"11(:.. vin• 4Jrilw,fr... Anq;jfbtrt{r.. 
H1nrii{_Y1Jlilr.7"1(r.. A,.,.,,, J.,,[:.. - ·, . . 
· In 'tja.ar 141S2. in de Vallen, d'Hertogio Vrouw .J,K"..;.. totver

Jnaak, opeen T cl, ter jacht rijdende, is by groot ongeval atgenort, CCD 
fwelling in't lijfkrijgendc, word krank, en flerft te Brugge, opdeo 1.7. 
ivan Lente-maande 1482. be-aard wo~dendein S.D.,,.u Kerk, in't 
L.Vrouwcn-Koor, ~-jaargetroutgeweeil zij~e, nalatende'Pó;/,'/1, 
lieerder N~erlandtn, na'KonÎ:Dg van Kafülien, en een dochter M1t
.(ri,1,geboren 1480. ccrft belooft, maar nictgetrout, aan Koning KMTl 
~c 8. van Vrankrijk, getrou\vt met Fm,aa ecnigt foon van Spaanjco. 
.Q>a~r hy en f~n foontjen·fiierven binnen 's jaars. Daar na ~t pi,iJii,,I 
dc,8. Hertogh nliSavoycn. fonder kinderc:n,hy ftorf na 7. jaren, 1fot 
.Toe111'wictt Hcnogh &.M11xÎIIIÜÎtU# door heel Holland, Zeeland, ea 
Vriefiand,nntfangcn.alsVoogt lijnfoons Hertog'Ph#ip,""" Ooft,.,;j/t., 
maar 4. jaar oud zijndc:. . · . 
. Deur den grooten rwiR tuffen de gemeente van Utrecht, en baren 

Bitfc;hop '..Q4vüJ,s,lffJ /Jo,wg«•j1n. ontlû~lden den W1:-Büf,hop, en teel 
~de~c; ~•n:6iffi:h~p"~ydc, hen totGotiochèm,foo dat hier veel 'Ry-is>
gen gefchieden, en de klok op ;t Suller-huys wierde ook gewyd ,door 
:Meeftet'lti• ~I(. op S. Sp•m en 'fwJAs-~J.h, genoemt wordende ..,,,,.,,,,. . . 

. .lq.ru,,jaap.i.nd 
. 

men noch als Droffard 1'"°" 11ae~ntl, doch weet 
.n~ ,.vjcµs {~.-.ofdat hy va,ide rechte Ef.-o.•" is, bictvoor'tjaar 
~,460-ijiQG9.1.C?Ok als Droffard, kan toi :noch toe 't Amptnictbedient 
Jtebbcn, alfoo men I i 6.2.• SJ11HII Ymlrilt .,,.,,Y11lt,1fllf"•co 1+78. Heer 

" · ~. I11J,1
C. 
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· · ende Lande·van Arkel. . J9J 
7"p" H,O,t • vind de flcchte aantekeningen dies tijds, maken dces 
on{ékerheyd. . 

Schepenen, 11111 Leuffr.,. Dirl ,,,.,, Lt.,en 111,(r... Korjliun Hrr-
bo-,,,[:... .• : . 

. Den 19. nn Lou-maant füerf Heer Wülm, Hn..Eg,,,.111,, Sonc van 
Vrou .$MÜI ,.,, tArk.,I. die een Sufter was van.Jonkker WiJJm, """ 
.Ark.!4 3i. ja3r Heer gcwecll, be-aard te Grave in Gelderland, by Her
cogh ÀMll#lt tijn Broeder, waar van een Graf-fchriftnoch te vinden is, 
feyd H11W11S in lijn Kronijk van Egmond, maar om ander woorden te 
fettcnals dit oud gedicht (na niet na manie,-) heeft, {al ik.'t na onfen ffijl 
ltcrftellcn. . . : . 

H'Et Huys van Egmond groot in Eer, 
Ha<l overlangh den eerflen Heer 

V:an Vaders en van Moeders kant 
Doorluchtigh, en van't Vridfe Land 
Een Koning lis Broeder hoogh-gc-acbt, 
Van fijnen bloed-fijn voort-gebracht, 
Geen Koningb, Hertogh, Prins, alleea 
Maar fulke helden, meer dan een, 
De Schotfe Kroon is 't wel bewuft~ 
"T was Gelderland en Beyerens hdl, 
Uyt welkers huyCen Edclhcyd 
Hy was, die hier ter ruften leyd, 
:Picn w;u,,., twee-cn-dcnigh jaar 
Een Heer van Egmond en van Baar, 
Heel kloek, vol waarhcyd, men bevand ,, 
l)ecz • eenigh Broer vanGclderJand, ., . 
Die Gulik vroom en braafbevocht 
Mits 'them fijns Moeders erve docht" 
Hy wijs, ,erftandigh, vol van Raad, • 
Leed, druk, verdriet,cn groote fcbaad,. -

· Wel meer dan :acluien jareo langh , 
. Sijn naafte bloed wasaltcfuangh, . 

Hy droegh ook d'ordcn van hei Vlies.> 
.Sijn dood was 'tland een groot verlies> 
Den Armen was by machtigh goed. . 
By VrouwvanMeurs,krughvan fijnbloccl 
Drie Scmm vtoom ~fcbooia van lijf, 
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- 400 Bcfchrijving'dcr Stad' GorinchcnL 
Die Godtwil geven goet bedrijf, , 
Ootmoedigh was by in de kerk, 
Genegen tofgodvruchtigh ,werk, · 
De Geefi:'lijkheyd heeft by bemind, 
Sijn woord foo vafl: als-zegel, bind, -
Sondagh meo na A11tom1 fchreef, 
Dien Sant, doen 't lijfon-zieligh bleef, 
'T was veenien honderttachtigh dry, 
Godt maak hem van fijnfond~n vry. 

In fijn plaatz quam / ,m de 3. hier voren genoemt in 't verwinnen van 
Dort, geboren 'tjaar 1441. middelbaar vanlangte,fchoon vanaanficbt, 
eerbaar, geleert, uytnement in krijgs-handel (hoewel door fchamp ge
noemt c.MIUl~,.l••> en alfoo Heer ï,ofh"" L../911. Stadthoudcr nn 
Holland dit jaar 1483. voor Utrecht gefchoten, en 's anJerdaagbs ge
ftorven was. Soo is defen el!'H~d (van den Arkelfen bloede) met toe
ftemming van den Hollandfen Adel en de Steden, gefield, Stadthoudcr 
van Holland, van v11""""*" v•• O.fl111r1Jk.: · 

Van den beze~elden briefvan't recht van overleveringen, op fchot, 
!ot, fchattingen, m't Land van Arkel,en Stade Gorinéhem, is dit 't kort 
inhoud : , - _ , · - -_;,, . 

Drotfard, Schout, Burgermeelleren, S~hepenen, Raad, hoogeen 
leege Heemraden, Schouten, Gefworens ,_en geineyn ge-erfdens der 
Stadt Gorinchem, en 's Lands van Arkel: Doen te weten, Dady tnet 
rijpen Raad, eendrachtcli1kgefloten hebben, tor gemeyn wel-vaart, 
door grooten laft van oorlogh, en blokhayf en in 't Land VIUl Arkd, en 
op de palen van dien geleyd , ea om de groote kóflen langh gehad, en 
noch dagelijk~ hebbende van Ruytcrs , ook van fchot, lot, molen-gel· 
den die fy hebben moeten 01n-fiaan,gclijk fy ncxh doen, op de margcn• 
talen in't Land van-Arkel. E.nt om dat vele deur nees des oorlogs hclll' 
landen niet bruyken konnen;dattcsr-~k'veel brand-föchtingb gefcbied, 

-menighte uyten lande gereyf4 en verl\orven zijn, dienvolgens qua~c 
betalingh van de fouingh va(t, dies Gorinchem en 't Land van Arkchn 
groot verdriet mocht komen, ren zy daar in verlicn word,om Ruyters, 
fchot, lot, molen-gelden,-en andcronkoll:en te betalen,en fi:adtenland 
te befchudden, en onderhouden; alfnu befiç,ten hebben gefa1nentlijk en 
eendrachtelijk,- Oattt'He.er, of fijn Stadthouder, voorden onwilligen 
fal uytleggen, by overlevci-ing van de Waarfman, in byzijn van de hoo-

•• ! · 
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ende Lande van Arkel. 40 1 
ge Heemraders, Gcfworens, en de geen die in 't Land van Arkel van 
ouds gewoon zijn over te leveren, en die weder ontfangen, als volgd: 
Eerll fat de Gadermeeller den onwilJigen, foo bruyker, als eygenaar 
van't Land~ die men overleveré fal,d' Heer of Stadthouder in fchrift ge-
1en, d'Heer fat 'tgeld uytleggen, en terftond dubbel ontfangen,in decz' 
manier, dat cerfi verhalende aan den bruyker, foo hy aan dien pand ge
nocgh in't Land van Arkel vind, des niet, of dattet erve geen bruyker 
(ofliuyrder) bad, aldus, aan den grond : Men fat een weet aan mond of 
woon-fbdtvari de grond-heer doen, dat hy in fes weken, d'Heer ver
nocgh van 't dobbel-geld, fulks niet doende , fal d'Heer t'overgelevert 
land dat jaar bruyken , als fijn eygen , betaald den grond-heer binnen 
jaar en dagh 't dubbcld geld niet mette kolten, d'Heer fal 't noch een 
jaarbruy1'en als voren, en foo voort van jaar tot jaar, tot dat d'Heer ten 
vollen betaalt is , en de grond-heer, noch niemand van fijnent wegen 
fa) 'tland bruyken noch aanveerden,of d'Heer zy eerfl van't dobbel geit 
en kofi:en verneught. D'Heer fal de weten binnen 't lat1d van ArkeJ, op 
fijns felfs koft doen,en buyten tot kofi van d 'overgeleverde. Die eenig 
recht hebben op d'overgeleverde landen,'t zy Schepenen-brieven, jaar
gelden, eygen ofanders, niemand uytgefondert, fa[ aan de vruchten ko
men, noch wijfen foo langhals d'Heèr niet vemeugt is, den lefien pen
ning metten eerften,maar fy mogen op 't land ofhaar waar borgen fpre
ken. Maaryemandecnighrechtoftocfeggcn, metbrievcnofanders 
hebbende, en de Heer verneugende, magh alfdan fijn recht vervolgen, 
foo fijn brieven inhouden. Defe punten fullen duyren tot beur aller 
wedcr-feggen. Gegeven·den 1 s. van Lente-maant 1483· hier v:m bree-
dei 't jaar I 55?~ · 

Gillis V4n,M11lf,n /11,(:.,. en Dirk._lift1[%.. Schepenen in Dalem, getuy
gcn dat Otto v11n G1/i(_111# Otttnf'Z.• op droegh, JK,di.crt '"" M 11rle • die 
Tienden gelegen in Dalem,onverdcyld met Heer Willem 11"11 r{tnàbom 
ftrckkende van den hoogcn wegh tottct Spijkfe Land toe, gelijk dat 
Ono en fijn Bro_eders toc-l,ehoort hecfr. Gegeven den 1 S, van Gras- · 
maant 1483. 

• DefelveSchepcnen ruygen, Dat CLw E.ngbtrtfz..op droegh M,dllrd 
""" M 11r/1, een recht vierendeel van de Tienden van Dalem , en een 
11ordedeel van de Tienden in't oude-land van Dalem , foo hem die van 
fijn ouders aan-bedorven zijn, en wijlen drHceren· Willem en l11&oh11111 
l"fi11d.om plagen toe te booreu. Gegeven den 5.van Bloey-maant I 4s3· 

··· E. e c De 
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4oi , Befchrijving' der Stad' G_orinchem., 
De Voogden van r11cobi"Jn• ,.,,Je,G,,,, hebben by mijnen tijt 'tinbon: 
den van de felve brieven c•Aernhem vertoont. · 

Op S.Bo"ifu1-ugh den S· van Somer-maant 1483. qaam Hertogb
JU'r1ximi/i111m te Gorinchem, trok van daar na 't flot Beverwaard, en 
den 1 8. derf elver maant belegert hy Utrecht met 1 Scoo. man, won de 
\Veerd buyten de poort, maar wort op •t Jeft bevredight. 

Dit jaar 1483. was 'tfooontydigenwe'er, vandonder, blixem,rc
gen, opvloederi van wateren, en fiorm-winden, dat men nau bekennen 
kon den fomer voor de winter, koorn, vruchten.wijn-gaarden, quamcn 
tot geen rijpheyd, de Munt ginghdapper hoogh, een goud-gulden 60. 
t1uvv~rs, een vuur-yfer 5. fiuyvers, 't koorn was ook duyr, een fchepcl 
tcri-u 2+· een fchepel rogh 20. een fchepel garft 14- een fchepcl wit er
ten .2 s. een fchepeJ grau erten 21. een fchepe1 boonen 16. een fchepcl 
wikken 10. een fchepel boekweyt 14- ftuyvers, en een pond boter 
9. duyts. \ · · · 

D'Hertogen &M111rimüiun en Philips v,,,-üoflmrijft, geven een 
hant-vefi, nopende den Alblaffer-waard err fijn Dijkaadjen.•··vJJ11xiwi/iM" en Pbiüps, Hertogen van Ooflcnrijk, &c. Doen te 
weten, d:it fy ontfangen hebbende d'oot1nocdige bede van Burgermce
fiers en Raad van Dordrecht,hoe dat fy den Alblalf er-waard onder ben 
gelegen in Zuyd-Holland, in groote forg is van den quaden dijk, door't 
laft van't water, foo dat noodighis met àlder haall daar in te verfien, 
niet tegenflaande eeoige vry heden ofgewoonten,en daar op raad gehad 
met eenige Poorters van Dort en ander ingelanden, hen des vcrftaande 
neftèns hare Doorluchtigheyds semachtighden, hebben gcraamtdcfe 
Artikelen: · 

1. Dateen Dijk-graafvandenfelven Weerd, gegoedfal wefentot 
honderc pond, ofdaar boven, aan goed ofJaod, en Poorter van Donfal 
zijn. 

2. Daarfullen 8. Heemraads wefen in Zuyd-Holland, driefullcn 
woonen binnen Dort, d'ander vijfin de Zuyd-Hollandfe Weerd, elk 
gegoed tot 40, pond groot vlaams, ofdaar boven,inden felven Wcerd 
~n de Klerk van gelijken, een Roey-drager tot 10. mergen. 

3. 'T Gerecht van Dort fuJlen alle jaar op S.<jr,zlri#s-~h. kiefen 
de Heemraders, en de Heemraders en ingelanden van de voorîz.wcerd, 
fullen alle jaar op dien dagh kief en, die den Weerden 't felve Land ~t 
fuUen wefen, mits dat niemand kiefen fal,dao die 10. mcrgen laods,bm-

. . :· oen 
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ende Lande van Arkel. 403 
nen 't felve jaar, ruftelijk en vredelijk jaar en dagh befeten hecfc,die fal 
men den Dijk-graaf venoonen, en dan eeden. 

4. Alfoo men alle jaar liet dat ontrent Bamis, door ftorm en onweer 
de Dijken gebloot worden van palen, horden, en tuynen, om dat menfe 
te laat maakt, en dan niet fchouwen kan. Soo fat men de fchouw, die 
men te Bamis gewoon is te doen, voortaan opheffen en doen, op S.Lu,,. 
/,,rts-JAgh, den 17. van Her~maant, op fulke boeten als 't gewoon is, 
mits dat men de fchou tot drie fieden heffen fal , als 1. tot SchelJuyore
{loot, en van daar totten tol van Niemands-vricnt_toe, 2.van dien tol tot 
in den Elfhout, J· en van't EUbout tot voor de Lek, als van ouds. 

..5. Men magh weyen, hoyen, noch gr~fen, op•t ~~meen, amar moet 
bli1ven tot gemeen lands behoef en mak1ngh des d11ks, op boete van 
20.pond. - · 

6. Men magh geen rijs, uyte fchouw van Alblaffer-waard voeren 
voor de ldlc fchouw, maar men falfe in't land houden, tot makingh des 
élijks, wicfe wech-voerd verbeurt het fchip, en dief e verkoopt verbeurd 
de rijs, en 10. pond aan den Dijk-graaf. 

En fyootmocdclijk verf ockcn dit te bevcfiiF., foo niet , waan on
mogelijk ~e Wterdlanger te houden, want die mbrekende fou men •t 
weer konnen bedijken, en den ftroom met 't fw~ar water, fou komen 
ftàari op den<lijkYan Noord-Holland, niet doenlijk om Jangh fiaande 
te houden. Soo hebben fy defe Artikelep tocgeftaan. Gegeven t" • sHer
togcnbos, den 15. van Winter-maant f4g3. 

Hierop volgen de Dijk-hoeven van den Alblatfer-waal'd. 
· Hoeven. 

~meyde eg Marlcerk J 10- en een half. 
Bloemendaal 2I• en een half. 
Die Beemd 30• 
. Noerdcloos en ·Grooten Weerd 84. en een half. 
Oud-:cri Nieu Goudriaan 42. 
Willems-Slingelaud u. 
Der Heercn Slingeland 
Poerfkem-Ambocbt 

J 1. 
I 1. 

Hard}ngs-veld · 38. en een half. 
. '1ièffen-Oude-kcrk · 

Gieffen-Nicu-kerk . 38-
Lange~ • 
Gelicoca 

62. en een half. 
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·Bcfchrijving• der Stad~ Gorinchct11J 
Hoeven. 

Ammers-Grave-land 50. 
Otte-land 30. 
Blokland 20. 
Brandwijk 30. en cm balt 
Gybcland . 30. 
Molenaars-graaf 44- . 
Hoofwegen , .10. -en een half. 
Blefkcns-graaf .1-4~ . 
Streef-kerk 17. 
Stredland 93 • 
Alblas . . 67. 
Papendrecht 33• 
Alblafudam 42. 
Slydrecht S~ . · 
Wijngaarden 24--
Rumbroek · ~ 
Nieu-Lekk:erland 6f~ . 

T'famen IOSJI• HoCYen. 
·'T getal van de voorfz. Dijk- · · · . • 
' hoeven, is Il s•• en een hall 

· Drofi'ard, HeerJa,,.,. &u~, Ridder. . 
Schepenen, eAdriM11 eAJriM,,fz.. l•• .A.m,tf~. tAJriu,, R-,gn,, 

f•cob 7"11[-r.. .. . . . . , - . 
Schepenen van Dalem, Wil/n,, Yr,tlmi[z., f«ol, Mn,Jfz.. 
De Wijn was die jaar foo goeden koop, dat men een emmer Wijn 

- kochtvoor een cy. . 
De Stadthouder van Holland, Heer l•• '"" Et.-114, gekocht heb

bende de Heerlijkheyd van Purmer-eyndc,van Heer Blllut.M f/0 W,l
k!/lt}'I , wierd hy aldaargehuld ! op den!. van Gru-mtant J.f 8.4, in 
Bloey-maaot, daar na troudc hy mden Haagh, meeft door •t ~,ven 
van M 11ximili.,11 , M•gtl4'mtl, des Graven dochter Hft Wffllenburgh, 
uyt Hooghduytfland, van kleyne middelcn,maarrijk van I s-kindereo, 
daar wiert een treflijke Feeft gehouden. 

Schepenen van Corincht'm, 7<i.,'<!• 1•11/,:.. vl.•J",r""1/'-· .Ad 
l ••fz.. 'Dirk_ I tin[z.. _ · . . · · · 

Scl1e~nen van Dalem, tA47'À Yos 1••/r... 1a Hmril(,. · 
Op Jaars-dagh 1485. 's nachts, cndaauhs daaraan, duynaderot• - vcou 
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Vrou Lichtmis toe, wayden grootc ilorm-winden, die machtige fcha-
dcdeden. · 

.JJ!llri• ,oSn,111/,wgm, Vrou tot Noordcloos,bevdHght en meer
den de hant-vtft aldaer. 

I. .JiJÇ.,;• """S,,n,/,wge11, Vrou tot Noordeloos, Oofihuyfen , en~ 
J"ctedfcm, maakt kenlijk, Dat om getrouwe dienften dic'r van Noor
loos, fy be,cftigt de hant-vefi met d'Heer van Sevenbergen haren Va
der, all' d'hant-veflen by Heer Gijfbrecbt 'fl•• r"""" haar oude-vader, 
.MIJ",.,,HeeMJlnlhaaroude-moeder, en Jonkker '/04fl .,.,, Se,111-

lmt.m baar broeder, al zal: ged: die van Noordeloos gegeven hebben, 
en belooft die te ftij ven en fierken. . . 

2. Geeft voort harnas te verbeuren , op boete van een Rijns-
gulden. · 
· J• D'Heèrfalal6job~uken winnenmct~manstuygen,onzy-

digh zijnde. · 
4- Yemand buyten •slanJs zijnde,fal men met recht niet'vervolgen, 

ofhy een weet voor lijnen mond gehadeer hy van huys trok, en t'huys 
komende fat.fijn ~nfchult d~n biorcn 14.dagen, voor Schepenen, of 
ten naaf\cn·Buur-gcdingh, ..· · . · . 
, J. D•f-léer.fal'geen ~n.'deuad.elijke nieuwe vond~n op die van Noor-

loos foekc:n. . · . · 
6- Punten in d'oude hant-vdl fl:aande, hier verandert, futlen ter be

gecne van d'onder(atcl) te'niet zijn, én dees nieuwe blijven, de zegel 
van y"neenigh Soon tot Sevenbergcn, Hcèr tot Noordeloos~hier m~ 
~eh~gen, en tÁtffnd ,, H~er tot Sevenbes:gca, zegelet nu mede, 
· tjaar 1485. • ~ · . · ; · 

In dit jaar 141 r. den eerfien van Oogft-maant , wien geboren A.a 
K,-p E.ngbtrt{z:., mijn Groot,vader, fonc van E•g~nt à, Ke•p_ I,nfz.. 
en van <jlJlfvigf,;·e:A~tl Y•1 .Ewrffe#J'doc:hter, om weUcers aanCieo, hy 
ook wilde gmoemt•zijnY-.s E•g,ber1f1... uyt d'aantek_eningcr, nn den fel,. 
ven mijnen Groot-vader, ik wel 'tmeeftc behulp gcbaii heb van "t gene 
hier na in de befchrijving', federt ÎIJn manlijke kennis, .tot fijn overlij
den toe, gevonden fal werden. · 

Gorinchemfe Schepcn.en,-Dirll•fr.. l•• ,..Lrfe• Wi/Ju,(i., 14'6• 

· Den t6.•van Sprokkel~maa11t, wierd Hertogh MtJl%ai/ua, onfen 
Land~oogt, te·Frankfort,an ,mayn1 van de 7. Keur-vorfteb, eeodrach-
telijk Roo,nr Koning gckoren,den 9.va11 Gras-maant,wiertbyt'Ak~n 
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406 Befchrijving' derStad1 GorinchenL 
in ons L. Vrouwen Kerk gekroont,maakten al~aar Heer Wih ,,,,, Et: 
•oná Ridder, en voort tot 200, toe, reyll met fijn Vader Keyfer Fredr,t 
de 3. op Keulen, en quam te Heufde, foo op Gorinchem, treffdijkin
gehaald door Heer '/tin i,q Eg"'°""• Stadthouder van Holland,llbuden
dc fijn midd3ghmaal op 't wijd-beroemde blau kaficel , by fijn Schoon
vader Hcnogh x,.,,,., ,.,, Bo,wgon,jm gcbou\vt: trok voort op Dort, 
Egmond had de ganfo wegh langhs van Gorinchem tot Dort toe, zijn
de vier anijlen , pektonnen laren R:ellcn , op de behoorlijke tijd aan-gc
~eken werdende, foo dat het de geheele reys·, die ~s avonds viel, gants 
hcht was. ·. . . 

Heer/1111 , .. Eg,,,ou. wierd om fijn vrome feyten, en trouwe dien
flen den 1?.. van Slacht-maandt 1486, binnen Bruyffel , van Koningh 
Mui1'1W4"11, gemaakt den eerR:cn Graaf van Egmond, die hem opeo 
brieven daar van gaf. . . 

•-.•1• Schepenen, Dwlllll(z.. w;a,,,, Yr,MriNfo.. Jl•""lafi,. A.114 Y11 -~- ~ 
Hier volght cencn briefvan de Wal , en achter dijk op Rietveld, te· 

gen 't Nonnen-Klooftert'Arkel. 

· tA11r11el I1111[z.. en tA11rnd Yos Iofz.. Schepenen in Gorinchem, Oir-
konden, Dat .Adri1M11l11n(z.. is toegewefen, tot behoef van'tgemcyn 
land van Rietveld, den achterdijk, die hy aan-gevangen had ter,n 't 
Nonneh-KlooR:er t'Arkel, en al die Recht daar aan mccnen te be6ben, 
ten waar yemand binnen jaar en d3gh met beter brieven en befcheyd 
<JUaam. Gegeven den 18. van OoglE-maant 1487. 

14u. Schepenen·, • :. • • 
1n dit jaar 1411, heeft de Stadt Gorinchem verfcheyde,n )~-renten 

verkocht, (opgenomen) voor den Roomfen Koningh vf,f~ 
waar van , en van alde los en lijf-renten die de Stadt fchuldigh was tot 
het jaar 1p4.of15. by mijn Groot-vader ÄMd K""P een bock is ge· 
maakt, alfoo den Aerts-Hertogh x_., ,.,,,, O•Jlnmj/(.,_, (na ge~ 

•Doiae,në Kurl de 5.} die opgenomen Renten voor tM11Ki..;/uA•• uyt fijn• in
komficn, betaalde • 

.... ,. Schepenen, .AMJ Yos lafz.. eA,,,.,,. Jaft., DirlrJofz.. S1m11 Htt· 
men{t.., l11e,blilll[r... Lt,,,,/,,ri /4n{t.. Wüu,,,Glril[r.. 

· ln dit jaar was een dappere Pellilentie. 
0 p S.iJMb.-n Outaar in de Kerk tot Gorinchem, word in dit jaar 

14 89. by .Adriu11 l,q(r... Beeld-foijdcr, gemaakteen volmaakte tafel 
~an s,a,,,.1,,,.,.Jcgende. . , . In 

Digitized by GoogIe 



. . ende Landevan Arkel. 407 
In dit jaar quam ook den lluyver op te Joopen tpt drie ftuyvers , en 

alle goud en filver van.gelijken daar na. Maar ontrent Korf.nis wierd 
het geld we'er afgefet, de goud-gulden van 6 3.op 17, fiuyvers, de vuyr
yfervan 5.ftuyvers,de 3.op 5. ftuyvers, en voort alle goud en filver na 
die manier, tot bederf van menigh Koop-man. 

Schepenen, Hnril Y,lk._i,r laf,:.. • • • • • • Lt,n,,,, 14,.. 

t.Mmm 111,(i.~ la tÁmuij'l.., Mee~er /1111 .ildnu11fz.. (een geleerd 
Man, onder de geleerde van Gonnchem) la Wi/Jtmfi.. Lubtrt 
Wo11ttr/'l.., 

Schepenen van Dalem, Dirk._LoMYnj~['l... Ei,,r,urdSnoe/e..l tlcobfc., 
.,;tm,à""" e,lenE/iu/,,th fijn Vrou, geven aan 't Ma.n-buys, haar 

huys in de molen-ftraat,daar nu de zaal getimmert is, en andere goede-
ren, 1490. · 

Kurl,11• Eg,w,ul,foon van Ab/f,(enfoons foon van HcrtogtAllTM 
"'"'Gelre, die foon was van Vrou ..M11rui des lellen Heer /""'dochter 
-,tUMAr/c.!l, fufier van Jonkker Wi/Jmu11111 Ark.,l,die te Gorinchem ver
flagen wicrd 't jaar 1417.) nu genoemt de Jonge Hertogh van {iel re, 
zijnde in dienll van Koningh .Muimüiu•, en fijnen Soen Philips, 
Heer van defe Nederlanden, word in eenen flagh, die hyen GraafE•-
1,lbtrt """ N •ffoN, van Philips wegen, tegen Philips 'VIIII Crn1e111r Heer 
van Cqnles-, vin wegen Koningh Kurl de S. van Vrankrijk, ontrcot 
Betunen, een Stadt in ArtQys,had met Engtlbtrt g~vangen,en in Vrank
rijk gebrocht",.N,•ffe• k_ocht he~ haaft vry, maar Kur/blecfwel twee 
jaar gevangen 1n s Konings Hoff. 

Schepenen,/IU'ob 111nfz..eA,,.,,,,J /11nfc..vlt1rd Yos l1111[t., tÁntonis G,- 149 r. 
ritfr;. W,ffel ~drûunfz., &/f11r,J 'Dir~'l..· 7•ntAdri40[z... 

Den u. Januarij 1491. draagtH,,,,;Je.. Kn,l,bo(lt '"" Os 11111[,:.. (Heer 
van Ottc-land) overun fijn kinderen,/,.,,, Wilh,lt#itl!I, ende MAr!fÏII 
Kr,o/,bo,,ts, alle fijn goederen in den Schependom van Gorinchem ge
legen. 

Den 6, Martij,l'oor Schepenen TOMrs en W,Jf,J voornoemt , komen 
de Procuratocrs van onfer L.Vrouwe in de Kerk teGorinchem,belovcn 
voor beuren heure nakomers, dat fy al fuiken tapHfery-kleed,daaron
fe L.Vrou in gebeefd .ftaat, als Jong-vrou Lij{bet ,llllá,r H"', {Wedue 
van M,d.,r""'"" M4rl,, voormaals meer verhaalt ••• ook Tollenaar 
alhier geweeefl: ) 'c voorfz. Gild gegeven heeft, tot genen tijden ver
koopen, vcrfcttcn, noch van't fel ve Gild vervremden fuilen. 

Op den Pau-avond qu~~ Heer Yrtdrik._ v.in r[tlflep,. met fijnen 
foon Jonkkcr Floris, om de ftadt Utrecht kloekelijk io te ecmen, maar 

· ont-
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408 Befchrijving' der Stad' Gorinchem., 
ontdekt, lieter elf gevangen, die gequarticrt, en op Raden gefct, doch 
namaals begraven zijn. _ 

Dit, of 't punt van den 6. Martij,ffl()(t gcmill zijn, maar ik geloofdit 
punt, mis, dat Heer J•n '"" A~l den 22. Junij r491. een brocder
fchap van onfe L.Vrouwe fiicht", in de Kerk alhier, want den 6. Meert 
te voren is van 't Broeder!chap verhaetd, ook waKer cu gecnen Heer 
l'"' v,rn vfrk,Jl, ook geenen J•• ,.,,. Ark!I, Heer nn Heuketem , want 
die hiet Otto. 

In dit jaar 1491. wierd Graafl•~ '"" Egmo"á, neftèns andere Hee
ren te Mechelen gemaakt Ridder van d'Ordcn<ies Gulden Vlies. Hy 
kocht ook van Heer Wihflo Hoogt1m1tÛ (wiens Groót-vaderd'~
fle Heer van Hoogt woude een (baftard) foon was van Hertogh w;g,,. 
11.in BtJtrlll, de 6. Graaf!"" wierd 77. jaaroud, berechte Egmond 33, 
en Holland 32. jaren, flierf 1p6'. t'Egmond op 't Slot. Sijn Huyfvrou 
Gravin M 11gdA/m,, """ W11rJ1,,l,,w1.hwierd 74. jaar,ftierf1538.Sy had
den te famcn l j,kinderen, nn de 5. als heel jong geftorvcn, word geen 
vermaan gemaakt, reft noch 10. 't welk waren delè : · 

1. Wi,/Jnn """ Egmond ongecrout overleden , ontrent 20. jaar oud. 
2. Grave J,o,de tweede, fijns Vaders navolger. 
3. Heer/'"""" of <}1or:1111111 Eg"""", eerfi Heer van Hoogcwoade 

genoemt f daar na gekoren en bcvefüght Bidèhop van Utrecht, 'rjaar 
1553. 't welk jareq gcweeft zijnde, fticrfin September • • 

4. Jonkker Philips""" Egmontl Heer van Baar, ftierfin de 20. jaar 
oud in ltalien, 'tjaar 1529. 

5. M 11ximilûw, füerfontrent 1o. jaar oud. 
6. Vrou W11/l,,,,g ,11n Egmond, fiierf in't foetlle baars levens I f2f 

gehoud met Willtm Grave van Natfou, te Dillenburgh , nalatendeeen 
dochter V rou tM11gJ,c/11111 Hn N 11Jfo11 , getrout met Graafvan Nyeo
arent en Meurs. GraafWillem kreegh by hjn tweede wijfPrins Wi/1-
'"" Orunje,i.,. -

7 • Vrou Kttt.-rin4 va11 Eg"'°ná,wierd jong in't m~er te Loofd~y
nen gedaan, maar jarig geworden, en haar Mu)' N. ,.,;,tJe, ~... Abd11fe 
haar den vryen toom gevende, gaat uyt 'c Kloofi:el\CD trout Heer F,,.. 
fois ,,.,, 'Borjfele, Heer van Kortgeen en Pamele. . 

8. Vrou eAn,u '"" Egmo,uJ,, Abdif'van Loofduynen, wicrd Noom 
haars voorfz. Sufiers plaatz, door belofte haars Vaders, die,ten tijde by 
Koningh Mi,xi,ai/i,1411 fijn fchoonlle peerd fchonk, ook fijn fch~e 
dochter God op-otferde,fy was kloek van verftant,enlccfde noch tpar 
1563. 
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9· V rou /OblllllM t1• Eg"''""• troude Heer / wu Sch,nl-u•• Ttl#W•• 

b.wgh, in•t Land van Ovcr-YlfeJ, Stadt-houder van V rieOand, gefior
ven 1540. en had by hem Lodn,ij~ Schn,~ ,,.,,, T11•t111bMrgh , die ongc
houd föerf. 1'"' voornocmt, had by fijn ccrfie_wijf Heer FredrilP• 
T1111tml,.rgh, Eerts-Biffchop van Utrt'cht, geftorven op 't ~lot te Wijk 
·J 580.en Vrouw c..SU'M1,,i,.,,. T11t11enbiwgh, AbJif"van Rijnfburg over
leden 155'2· 

1o. Vrouw 'foft• ,,.,, Eg•onà,troude I 51 1. Heer Î•" ,,.,, Waffenur, 
Burgh-grave van Lcyden, Stadthouder van V riefland, gefiorven 1 52 3 • 
nalatende twee dochters. 

Schepenen, T"" Atin,d[r... u.'1111,•n Y11,. /11n{:..,Ste'llen Hermenft.. '4fZ

Mccfier / "" eAJriun(:... 
· In dit jaar was 't tenen fchoonen droogen fomer, van Mey af, tot 

·September, dat het boven Yijf of fes-maal niet en regende, maar den 
hemeldou viel alle nacht tretlijk bedekkende d'aardc met een wit kleed, 
't koorn en ander gtwasrwierd goed koop. 

Kurlt1•n e~. ecnigh foon van Gelre, oud 2.5.jaren, in Vrank
rijk gevangen zijnJe,word door toedoen van eenigc vriendcn,die hy in't 
Land van Gelre hadde (daar de voornaamfie af was Grave Yince,u "'"" 
Me#J's, met frjn hulpers, die lijn eygen foon daar voor te pande feccc, CD 

aldaar füerf) voor fckcrc penningen geloft. En met macht van volk, foo 
Fran5oyfen als andere, door 't Land van Luyk, in't Land van Gelre ge
brocht, ert wicrd gehuld als Hertogh van Gelre en Graafvan Zutphen. 
Hier barfi uyr <kn·dapperen oorlog tuffeo de Bourgoenfe en Gelderfe, 
foo Jangh-duyri1,<h, en in ons voor-ouders tnolhi als verftorven, door de 
grouwdijke bloed-ftortingcn, daar defe Stade Gorinchem wel m~ den 
fwaardlen laft afhad. · 

Heer Cornelis, Soon tot Bergen , RidJer, Heer van Se\·enbergen, 
'sGrevenbroek en Noordel.oos, &c. ~ C!Aas, Heer tot A0èndelft, 
Ridder, Heer vai, Goudriaan, en 's lands vander Lek, &c. Doen ver• 
ftaan, Alfoo h:iar l:it>yder onderfaren, te weten, Je No.irdzy van Noor
deloos, en die van Oud-Goudriaan, t'famen 9yt-wateren ,- en gefchil 
hebben·om t'o:1derhouden van dé kaa'n en water-gangen. • 

I· Soo zij_n fy overdragen, Dát die van NoorJeloos follen maken en 
dicht houden op haren kofi, de baan fhekkende- van Oud-Goudriaan af 

· Zuyd-waard, tot die Noordeloos toe, en den dwars-gangh van Henri'<. 
<jeritfens huys af tot dat Hofland toe, fullen fy ook maken en dicht höu
den op hatrs felfs koll:. Des full en Schout en Gefworeos van Gou
driaan voorfa. · hen-lieden aarde 5ieren. 

· F f f i. Den 
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2. Den Nieuwendijk,die ftrekt van S.Loy af,tot He11rilv111Neffe1 

Hofftede toe,fullen f yook maken foo hoogh en foo breed en dicht hou
den, datter 't land niet by befchadight zy, en die van Noordeloos ,oor
noeant mogen in dien dijk, foo •t hun beliefd, maken, en leggen een zyl, 
een voet wijt vierkant, en dicht houden als Yoren. . 

.,. Beyder-zijds fullenfe haar wegen kaa'ea en afterdijken dicbtma. 
ken en houden aan beyde zyden , en eenigh van beyden dit niet doende, 
mogen gebieden dat te doen binnen 8. dagen na gedane wcte,ofin kor
ter tijd, is 't nood, dan niet gedaan zijnde, fuJJen die 't voor gemaakt 
hebben, dan mogen komen fchouwcn , en beftcden te maken , op der 
gener kofieh die 'c fijn fiagh waar, daar fullen dan Schout en Scbepcncn 
beyder-zijds recht afdoen, fonder venrek, leggen eenige aan beyie, 
nieuwe keuren op haar kaa'en, wegen, ofafterdijken, tot 's lands ,oor
deel,die fal d • andere een weet doen , die fullen 't ook in keuren moeten 

. leggen, wie fijn keur eerfi gemaakt heeft, magh den anderen komen be
fchouwen , niet gemaakt ujode, magh 't befteden tot kofi van de gene 
diens Oagh het is, beyde de keur gemaakt hebbende, mogen d•een d'an
~ers werk befchouwen, Schout en Schepenen fullcn het recht daar af 
doen , tot vermaningh van den klagenden. . 

4. Alle achterdijken die beceuld aijn fullen houden een gang 6.voct 
wijt, te mid-wegcn op 't hoogfte, en die niet beteu.lcn, ofmen magbfe 
doenopbouwen op d•eygeners koft. . 

5. Die van Oud-Goudriaan fullen de weteringen houden en maken 
tuffen de Bruggen-hoofden, in d'oude weteriogh 8. voet wijt, en in de 
voor-weteringh 10•. voetwijt, drijvens water, de floten falmenmakcn, 
foo den cenen voordoet, fat den anderen na doen, die fal men fchouwco 
foo dik als't nut zy, men fal breuken ftellcn, foo die van Noorde~ op 
Goudriaan, en die van Goudriaan op Noordeloos vüfen , en men fal't 
uytrechten als voorfz. • · 

· 6, Het eynd watcrganghs, dat die van Noordeloos gcguót is, door 
Oud-Goudriaan , fal open blijven, en niemand fal 't mogen toe
dammen. 

7. De Wefr-ku , die leyd aan 't wefi-eynd van Gou<friaan, fal men 
maken gemeen, hoefhoefs-gewijs, na ouden herkomen. 

8, Warender eenige nieuwe keuren te maken, ofandere midd•teo te 
foeken, tot 's lands oirboir, die fal men maken en onderhouden, alsal 
d'ander punten. Soo d•een ineenigh van allen gebrekkelijk waar, d'an
der klachtige mogen in een herberg met 5 .of 6. man gaan tcyrcn op der 
gebrekigen kofi, tot dattet voldaan waar. Dies fullen fy malkanderen 

, . · 14-da• 
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. ende Lande van Arkel. 41 l 
14. dagen te voren een weet van waarfchouwinoh d~n, ten waar in 
haailige fchade, dan magh den dagh korter fetten~ . -

9· Twift in defe punten vallende, fal altijd fraan tot verklaring van 
de Hecrcn van Noordeloos en Goudriaan, indertijd. · 

S7 hebben beyde haar zegels daar aan gehangen, in't jaar ons Heeren 
149.2. op ten -• • • • 

In dit jaar 1492. wierde Holland (di~nvolgcns mede Gorinchem)" 
nnden Hertogh van Salfen, foo fwaarJijk gefchat, dat noyt Graav' of 
Heer fulks gedaan had. 

Alfoo dcfen Hertogh van Salfen veel in Holland uyr-gericht beefr. 
dient verhaald wie hy was,en om wat oorfaak hy hier foo veel te feggcn 
had, 't welk te fien is achter op 't jaar 1499, 
. In'tjaarx487. denRoomfenKoninghJU"uirm/uian, (na fijn Kro

ning den 16, van Zulk 14S6, gefchied, te Frankfoord) uyt Hoogduytf
land in ·Brabmd en Vlaanderen gekornenzijndc,hebben die vanGend 
en Brugge wedertegen hem op-geftaan, en de Koningh 't jaar 14Ss. te 
B~gc wefende, wicrd daar (genocghfaam) als gevangen gehouden. 
Keylcr Fr,Jrik.. de 3. tijn Vader doet klaags-wijs•, alle Koningen, Vor
fien, Hertogen, Graven, en Steden des Rijks, bcfchrijven, waar onder 
mede was Hcrtogh tAelbrecht ""'" S"ffe" • Mark-grave van Meyffen, 
hcdervcnde veel plaatfen om Gend en Brugge, (fulks dat de Koopluy
den van Brugge meefi al na Antwerpen vertrokken,) tegen de winter 
brak het heyr op, de Keyfer mette Rijks-heeren trok we'er na Duytf
Jand, latende Hertogh tA,lbrecht v1111 S,ffen met veel volk tot hulp nn 
den Roomfen Koningh. D'Overfle van die van Brugge, was Heer 
'Philips""" K/eve,d'Heer van Ravefteyns foon, dit was een fchadelijke 
oorlogh, fonderorden, Ruytcrsen knechten maakten wcerzyds orden, 
met een pond Vlaams vry te zijn, en mochten branden en rooven foofy 
wilden: Die nn Braband maakten in 't jaar 1489. peys met hem , in 
des Konings naam. Ondertulfcn was den oorlog in HollanJ van Hoeks 
en KabbeJjaus niet ftil, daar hem Hertog tA1lbr1Cht 011der mengde, tot 
hulp van den Stadthoudcr Heer 1•"""' Ep,,11,J, hoewel S.Jf,n fach ge
noeghfaam fclf drocgh, als Stadthoudcr van Holland, in den naam des 
Roomfen Koning, MuimÜMa, en lijn fooo.'Philipl"'s•Heer dcfer lan
den, groot gefagh in den oorlogh en ander lands-handelingen gcbruy
ken4c , en 't Land en de Steden van Holland foo groote fchattingen af 
nam als oyt by yc:mand gedaan was,cn al onder 't dekfd van ftraffc óver 
~ ongchoorf~bey~ 

F f f 2 De11 
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· Den 18. van Slacht-maant 1492. föchten Mccfter CIMs 'IIIDIMr Stlll 
ft j:iar 1503. alhicrSchepen) enM«hult Flm1-Jocht,r ,atknHoml 
en Swijndrecht, fijn huyfvrou, 't oude Man-huys te Werkendam, voor 
drie mannenen een vrouw, daar over ftaan C,rn,üs '11/UltUr 'D-,•, Am-
bachts-heer van Werkc·ndam en 7.}icymradcn. , 

De Kermers of't Kafenbroods-volk, doen aUnu veel fchade in Hol
land. 

1,m. Schepenen, H,nrik.l'o/k.ier, Àllrtl" I••fr..: • • • • SAs, L,nm, 
l.sn ÀdriM•fz... • • • tAmtrontm, 'R.t,tlofl,mfr... 

In dit jaar 1493. is een orden gemaakt van de Beeftcn te fchuttcn, 
van Schout, Gerechte, ende hooge Hc:ymraden (der Stadt Gorinchem 
en's Landsvan Arkel.) · 

1. Wie Peerden in fijn fchade vind, {al hebben van elk peerd drie 
witten. 

2 . Van elk jarigh hoorn-vee twee witten. 
3. Van yder verken een witten. 
+ ·Van elk fc~aap een halven witten. 
5. Van elke gans een duyt. • 
6. Elk magh fchutter wefen, ofden Bode, en d' anderen moet beta

len eer hy 'tgoed na hem neemt. 
· 7. Waardermeerfchadegcdaan, dan 'tfchut-geldbcdroegb, dat 

fal men met twee tuygen, ofmet eede begroeten. · 
1. Elk magh fchutten foo wel buyten als binnen-dijks. 
9. Wat verken de fchutterongeringhc buyten de poorten vind, daar 

fal hy afhebben eenen witten. 
10. Alle fchut-geld van"t geen by nacht gefchied, is dubbeld. 
1 1. Dic"t gefchuttc goed afneemt verbeurd tegen d'Httr 45.fchcl-

lingen,·bo,en 't beteren van de fchade. • 
Dit alles te houden onvermindert der Zeelander recht van d'Hcer 

nnArkel. 

· Is nochoverdragenbyd'Heer, Gerechten Hcemraad,datmenner• 
gentin 't Land van Arkel, op geenc wegen met wagenen rijden Cal ,foo 
langhals de boomen op Gorinchem gefloten zijn , op de verbeurte ,a11 
een pond groot, half de Heer, half de Stadt. De Schoutenvan de Dor-
pen dat niet aanbrengende, fullen't felf gelden. . 

In dit jaar.1493.·word Hertog Phlips,nOoJr,mjl, oud 16. jattllt 
Graafvan Holland en fijn ander Landen gehuld, en dienTolgeos medc 
Hecrvan Arkel. · -· 
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. t.U~nftjo Vader, vergunt de~ J8. van Lente-maant 1493. 

die van Gonnchem den Pacht van de affiJnfen ~ wage, anette molens, 
noch Io, jaar, ingaande 1494. voor den prijs, en op de conditien 't jaar 
1478. verhaald, mits dat fy die pachten niet fullen laten verminderen, 
snaar die in waarden houden.Gegeven te Mechelen ten dage als boven, 
by den Koningh, d'Heere Margus Prefident van den grooten Raad , in 
diens afwcfen, Mccfier Thib11MII B111r11do1, en anderetegenwoordigh, 
r/("""'11• 

Koninghc.>JC.xi,,,iliM,,, en Ecrts-Hertogh Philip, 111• Oojlenrij~ 
fijnen Soon vergunnen die van Gorinchem , den 24- van Lente-maant 
1493. dat fy drie jaren langh mogen omflaan binnen Gorinchem en in't 
land van Arkel, 1800. pond van 40, grooten alle jaar. 

In dit jaar wierd 't geld weder verfet, dat onlanghs dikwils gefchied 
was, als in de jaren. , · 

ln't eerfi van Zulle ofSprokkel-maant, quam de groote Gaerde van 
Hertogh eAelbmht """ S•.ffen.in't Land van Gelre, beroofden 't !Çloo
fier van Marien-waard, en van daar na Utrecht. 

Koningh Lode't1Pijk._vt1n Yr111nk[ijl:._de xj. en Eerts-Hertog JU'11~-imi
lüw, 'lltln Ooftenrijl, in•t jaan48l· te famen befloten hebbende een hu
wclik tuffen den Dolphijn, na Koningh K11rel de 8. en e.Mt1rgrut M 11-

X##tlûuns dochter, die door den Grave van Beaujeu met fijn Vrou uyt 
Anoys gehaald, en in Somer-maant tot Parijs met groote feefr ontfan
gen wierd, enlangh in Vrankrijk bleef, is d'felve Jong-vrouM•rgriet 
van Koningh K11rel ookmetgroote Pompein dit jaar 1493. we'erby 
haar Vader en Broeder gefonden, oud zijnde elf jaren, d'ondertrou al-

. foo gebroken, troude K t1r1l .Amu Hertogin van Bretaanjen, die onder
troud was metten Roomfen Koningh, .yJ€11xi,.;Juun nam doe een alf
dere V rou Blanche M11rit1, dochter van • • • • • Hertogh van 
Milanen. Sie hoe'de Grooten met deGodlij~en Kerkelijke ordenen 
fpelen, even offy niet foo wel daar aan verbonden waren, als gemeenen 
lieden, en de lichtveerdigheyd van den Franfman. 

Ka11rl v•n Gelre, was op S.Yil1m-dAgh weder uyt Lottringen geko
men, daar hy geweken \1\~S by fijn Swagcr RIJni,r Hertogh van Lorey
nen, getroud met Philippe, Klldrls fufl:er, (defelve die in den füijd voor 
Nancy, Hert0gh K.url 11,rn /Jo•gHttjeN haren Oom,'t jaar 1477. verfla
gen bld. ·. ~oor grootc bede van de Roomfe Konin_gin quam hy in ~ra
band in dftJa2r 1493• verwerf genade van<len Komng,met toefeggmg, 
kon hy bewijfen dat by Henogh van Gelre waar, hy fouJet genieten, 
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414 Befchrijving' der Stad' Gorinchem, 
d'uytfpraak wierd gcfteJd aan de vier Keur~orflen van den Rijn Mentz, 
T1ier, Keulen, en Paltz-graaf, die vergaderen te Maaftricht, 't beOuyt 
was, Gelderland mocht by met recht niet behouden, als ook fijn voor
vaders niet, met Hertogh R9110Mt. (gefrorven 1423.) was den 11am van 
Gelre met helm en fchild begraven. Sijn oude-vader .A11r,ut11, fijn n
der Adolfhadden 't v:111 den Keyfer niet te leen onrfangen1maar verach
telijk over de 50. jaar die hooge Majefreyt ongehoorfaam gcweeil. Hy 
foude voordaan niet meer K1111rlf111n q,Jre, maar KtUrl v11n Eg,,,o•tJ ge" 
noemt werden: Harde woorden voor foo een Jongh Grootmocdigh 
Hoogh-geboren Vorll. Wat doet hy? Hy blijft in't Land, laadich 
noemen Hertogh van Gelre : de Steden en Edelen verbonden hun by 
haren Heer, meer dan te voren, trachtende 's Konings volk uyt te fiaaa, 
M11ximili1111n trekt felfs in Gelderland,belegert ~,-,,á,dat gedadingt, 
rukt voor Nicumegen , maar mofier af, achterlatende veel groote ftuk
ken, en reyfd na Worms opde daghvaard, dies Hertogh Kurl (die WJ 
nu ook foo noemen) de Gaarde van Hcrtogh A1Jl,reçbt 'lllltl S11jf,11, uyt 
Nierkerk flaat. . 

.Op deez' tijd , is 't Egmond op Zee, eenen Vis aan Land gekomen, 
groot 8. Vademen. · 

l"4'S, Schepenen, 'l{pelof1""fa.• '"" n-t l,u(,:.. ~eefi:crT"" AtlriMt,/i-
T"" Adriit1111f:.. HenrilYollcier l11n{i.., Liebm WONtnf~. 

'Philipp111 Eertz-Hcrtogh van Ooftenrijk, Grave van Holland, &c, 
(al fijn Heer-namen overgeflagen) geeft.een plak-kaart uyt, aangaande 
Je hooghfte markten , Keulen, en Wefcl, V cnl~ waar vao dit in'ckott 
denfmis: . 

•P(OCIINllr • 'Philips by Gratien Godts, &c. Alfoo de~ • voorfpraak van Holland 
hem te kennen gegeven heeft, al is 't dat de Rechten van de Tollen ~an 

· · Gorinchem en Schoonhoven fulks zijn, dat niemand behoort, eeoiçb 
hout, wijn, yzer, {l;aal, kalk.kolen, fcaaljcm, en ander diergelijke ~e
ren, boven gewonnen. en gewa1fen, van beneden de hooghlle Markten 
als Keulen, Wezel,en Venlo,te brengen verby de voorfz. tollen,Conder 
tol te betalen, ten zy dat het gehaald waar ter voorfz. hoogfte Markt, 
Dat ook na alle oude rechten en gewoonte•, alle kant-hout, plankkco, 
en andere goeden, gebracht wordende met vlotten, fchouwen, pantcOt 
offchepcn, by onvrye luydcn, daar behoort verrold te worden, eerlJ)(ll 
1ail breekt ofyet af verkoopt. Ook dat van't zout, dat vryc luyJcn mee 
Schepen van beneden op-brengen, verby de voo~fz. tollcn,mcu nii:!à 
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ende Landevan Arkel. · 41; 
·hoefd yemand boven de voorfz. tolJen te laten op-varen, met meer Jatt 
dao acht:ilve muddc, Donfe maat. ten zy t'overige vencJd word, en 
nochtans die achtalve mudde niet mogen verkoopen , noch overfüan, 

. over fcheeps boord van 'teen fchip in't ander beneden de voorfz. hoog
fte markt, maar mogen 'taan landflyten ,nette kleyne maat. Dat ook 
al deLand-pooners van Dort daar de Stapel leyd tol fchuldig zijn, van 
alle gekochte goederen , die fy met fchepcn op ofneer verby de voorfz. 
tollen voeren , uytgefeyd van bceJlcn, by hen op-gevoed , ofkoom of 
ander op haar goed gcwaffen daar fy alleen den Tollenaar oorlofafbid
dcn_fuJlen, en brengen een Tol-teyken van Dort als van ouds, voort 
hoort niemand 't zy vry ofonvry, om alle bedrogh te hoeden Yoorby de 
voorfz. Tollen,op ofncer te varen, fonder den Tollenaar oor lof te bid
den. En hoewel dat altijd fooonderhouden is geweell: Soo is noch
tat1s binnen korten tijd herwaards, midts den oorlogh in de fclve Tol
rechten grootcn.inbrek gefchied, fonderlingh van d'ondérfaten: · Als, 
eerft by die van Schoonhoven, diegroote menighte van hout, plankken 
en ander koopmanfchappen koopen, beneden de hooghfie markten , en 
brengen die 't Schoonhoven, fondertol te willen betalen, hoewel noch
t:in.s fy veel van"t fclve hout weer buyten v~rkoopen,om kerken, molens· 
en andere groote werken daar af te maken. En dat arger is, eenige on
yrye luyden van boven tot Schoonhoven komende , met beytels, vlot
ten, fchouwen, ofander fchepen met hout, koorn, wijn, kolen, kalk, en 
alderhandekoopmanfchappen, daar dieonvrye rol affchuldigh zijn. foo 
willen die van Schoonhoven den opflagh daar afvry houden, latende de 
koopluy, haren lafr daar breken, en opllaan,koopende en verkoopende, 
fonder tol te betalen, dan alleen van't gund hen-lieden, van't hout ofán
der goed, overblijft, daar niet op--gefügen werdende, dat dikw-i,1s niet 
yeel is,·want 'et mcnigb-werf gebeurd dattet al binnen Schoonhoven 
nrkochtofopgefiagen word,makende alfoo v.in SchoonhoYen genoeg 
een volkomen opGag en Stapel-tl:adt , die vryer wefen foude dan de Sta
pel-fladt v ln Dordrecht,daargeen onvrye goeden van boven komen,fy 
fsjn te voren vertolt, en Jikwils dubb'len tol.af betaalc word, als men 

. daar af yet weer opwaards voerd, verby de Tollen van Gorinchem of 
Schoonhoven, by onvry luyden. Diefelve van SchooQhoven en ook van 
Zirkzec , voeren foo veel zout op als 't hun gelieft , fonder tol te willen 
.betalen, van 't geen fy meer geladen hebben Jan achtal ve muddc. De 
Land-poorters van Don varen met haar goed voorby de voorfz. tollen, 
fonder van de onvry goederen tol te willen betalen, Qf van de vrye goe ' 
deren oorlof te bidden, en haar Tol-teyken tetoonen, gelijk fy fchuldig 

zijn. 
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zijn. En voort poogen veel ander perfonen, die hun vermeten al vry te 

-- wcfen, op en neer verby de ,oorfz. tollen te varen,fonder verlofte wil-
•<.:utluml. len bidden, tegen d'oude rechten en• gewoonten , daar by 't recht van 
•oomcynl de tollen,wefcnde 't belle Hr van de• inkomfren,by-naall geheel teniet · 

gaan fou. ,En om daarin ~t ncerfligheyd te toorfien, gebied hydeo 
• Pxploic- eerllen • Deurwaarder hier op verfocht, dat hy terftond trekke binnen 
•itr. Dort, Gorinchem, Schoonhoven, en in alle andere plaatfen van Hol

land, Zeeland, en Vridland, daar 'tvan noode is,cnaldaar ter gewoon-
lijker plekke, gebied en fcherpelijk beveelt, al d'onderfaten derfelver 

• Frcqucn- landen,ook alJe andere Koopluyden,Schippers"gebruykendedc voorfz. 
tc1·:c.0 ~1,c. • tollen van Gorinchem en Schoonhoven, die • voor-recht van. vrydom
• nv1 cg1e be r h d r k
• A1h'rulc hebben , op de ver urte van 1c epen en goe eren, en • uyt te 1pre en 
corrcüi~. fl:raftè: Dat fy nu vourdaan geen hout, wijn, kolen, kalk en ander goe-

den, voren verklaart, van boven, den Rijn, Lek, Maar en Waal,oeJa 
brengen voorby de voorfz. Tollen van Gorinchem en Schoonhoven, ren 
zy de fel ve eerft vertoJd worden, op den_ Tol daar't eerfi verby moet als 
onvry goed, ten waar dat fy 't'felve ter hoogft_er markt gehaald hadden, 
daar van fy haar vryheyd gebruyken en alleen aan den Tollenaaroorlof 

• ccnili- bidden fullen , midts hem toonende behoorlijk• bewijs-fchrift van de 
mie. plek tier hooghfie markt daar fy die goederen gehaald hebben; En dat 

niemand met meer lall: van zout cfan achtalf mudde, Dorts, met haar 
fchepen opwaards verby de voorfz. to!Jen vare, ten -z.y datfc 't meerder 
vertollen, en dat fy de felve achtalve mud de met verkoopen noch over
fiaan v:m't een fchip in't ander, beneden de voorfz. hoog(te markt,doch 
mogenc-flyten aan land by de kleyne maat, als voren bevelende, gelijke 
verbeurren, dar niemand van de onvryc luyden van boven komen,Je,tot 
SchoOllh<)ven, met eenige beytelen, v toten, fchouwen, ponten, of ander 
fchepen, geladen met kant-hout, plankken, ofandere goeden, hocmen
fe noemt, daar haren lan follen br~kt·•1t opOun, 11,>ch verkoop.:n, fon
der al voren tol daar afbetaalt te hebben, beveelt voorts op verbeurte 
als voren al die van Schoonhoven, dat fy den onvryen ko,,pman haren 
fall tot Schoonhoven niet doen breken, noch van hun yet koopen, noch 
aldaar op Joen flaan, eenige goederen ofkoopmanfchappen .lil· fy Jaar 
brengen, ten zy de felve onvrye koopman dit" ecdl: vertuit heeft, beve
lende noch voorts afs de land-poorters un Don,dat fe verby de voorfi, 
tollen op noch ne'erwaards varen, ten zy fy do,>r vrye goederen ccrft 
verrolt, en van de vrye oor lof gebeden, en het tol-teyken van Dort ver• 
toont hebben.Infgehjks dat niemand van de vrye luyden wil·'t zy voor· 
by de voorfa. tollen en varen met cenigerhande fchepen, geladenofon-

gc~ 
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ende Lande van Arkel. 417 
geladen, fonder verlofte bidden, foo •t nn ouds gewoonlijk is. En dat 
gedaan , trekt aan tie Tollenaars vian Gorinchem en Schoonhoven , en , . 
&cvttld hun fcherpdijk "op verbeurte van baar Ampten, en daar-en- • Pri•atic 

bovea" uytfprekelijke firaffi-, dat fy van hare zijde defc geboden fcher- ~Bi~= 
pelijk onderhouden, en doen onderhouden. Gegeven onder,. •uegcl • >.rb~~re 

.van Holland , in• afwefen van den grooten zeael, op den 4. van Zulle, ~~liCc 
in'tjaar ons Httren 1495. na'tbcloopvandenHove, byanijnHecr •Abcn_tic. 

d-Eertz-Hertoge tot • {eggen ,an Raide van Holfand, Zeeland, en • J.clatie. 
Vritiland, F. dl Wij11g1111rden..,. 

In dit jaar 1495.op S.'Piettrs-dt,gh, • inde banden, den eerllen van •Ad,iaèu
Oogfl:-1uaant, wierd tot GorinchePl d'oeft-maat,de makelardy van den la. 

Ton-haringh, de makelaardy van't zout, en de zoet-maat verhuyrd, in 
voegen als volghd : . 

-Il Men fal nemen van elk hoed appelen ofpeyren , Cal men nemen 
eencn ouden Vleemfen grooten, yder die 't koopt en verko.opt, en ItS. 
tonnen f al een hoed wefen. . 

2. Wat men by fakkcn verkoopt,daarfal men afgeven eenen lichten 
lkabantfc. 

3. Brenghtyernaodoefiin manden, dieccnfcheix-l hieldenofmeer, 
clie fat van elke mand geven foo veel als oft in fakken frond. 

4- Van 100,mandcn pruymeneenouden Vleemfen grooten. 
s. 6. Van een groot honden noten, twee oude VJaamfe grooten,en 

wat men in den Schependom van Gorinchem verkoopt, daar fal men 
affijau afgeven,uyrgenomcn dat een Poorter van Gorinchem koopt,tot 
fijns fel& eten. 

7. Men fa) geven un elke lafi ton haring drie oude Vleemfe groot, 
en daarna ton tons gelijk. 

I• Van elke mudde zouu daar koop afgaat, uytgenomen, dar men 
by der hand Oijt,cencn halven ouden Vlecmfen grooten,halfde kooper, 
halfde verkoopcr. 

In November I49S· houwelikt Vrouw c.M11rgri1t 'fllln Ooftenrijl, 
Ecrtz-Hertogh Phi,/,ps Sufier, (die foo trouJoofiijk van Koniogh K"•' . 
de g. uyt Vrankrijk wederom gefonden wierd) aan-F1rdi111111a, des Ko
ninghs • • • • van Spaanjen en Am1gons eenige Soon , daar te 
Mechelen groote Feen van freken en Tornoyen gehouden wierd , . daar 
de• Gcfant van Spaanjcn baar in naam van den Prins befiiep. ~1!.bar. 

(i g I Scbe-
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413 Befchrijving' der Stad' Gorinchem.,
T.,,. Schepenen, Meefi:ertA'wd, eA11rá /Tos 1""1''-• vláriM# H"Jt.t•fi. 

L,,n/,trt ,.,, Ytt• /4,,fi.. Willm, Gtrit[t...Cor111lis /Toi~er H,,miifr... Dirl 
'i<t!tg,r[t..•

Sommige verdreven Hooffchappen uyt Ooll-Vriefiand, docoia 
Holland komen 1 $00• knechten , om te fenden tegen die van Groenin
gen. Deez' doen hun aanfetten aan den Arkelfen dijk,en daar ontrent, 
fpringe, alt'famen op 't land, veel land-lieden, die de fchepen inden 
morgenfi:ond fagen aankomen,fl:elden hun te weyr, meyncnde die van'c 
land te keeren, maar de krachtige aankomfi: dê hun wijken, eenige ver
flagen wordende, de Krijgers ttaken 't vuyr in de huyfen, roofden de 
heeften, namen veel menfchen gevangen , ~ trokken foo door 't land, 
tot in't Sticht van Utrecht. 
· In dit jaar was weder een fetting van geld, dat ontrent deez' tijd dik· 
wils gefchiede; foo in q,.Jhonen naarder te-vinden is. 

Op ten Affe-wocnfJagh,wierd de Lek-dijk van het ys doorgcftekm, 
door dien het uytcrmatcn hard gevrofen had, by Utrecht, Woerden,m 
de Dorpen daar ontrent, dede 't water groote f chade in't land,als zijnde 
over al gelijk een zee, de Betuw was ook ingebroken, den Dief-dijk, 
Boterfioot, en den Donfen Weerd, door 't fterk weyen uyten Noord
ooflen brak Velferdijk ontrent Haarlem ook in, en •c Water quam met 
eenluyd-oofi:enwind, van Utrecht en Woerden, in al de Veeoeoen 
Dorpen in Rijn-land. 

Den 1 S, van Somer-maant i 496. beloven1•J, S"I."• 1•,,.So
,,,. , en eA11rnd A11111J(r.. voor Schepenen , Y,,,, en Y ,11(,.i,r, P,ter ,.,, 
'D,un, ten behoeven onfer Vrouwen Outaar, in't L. Vrouwen Choor, 
in de Kerk te Gorinchem, te maken, leveren en fetten,eenen Koker on
der de tafel, me~ten Stam van leffe daar in gewrocht, twfen diten Paaf-

•'aparroon fen eerfl-komendc , in aller manieren als• 't voorbeeld, en ceelcn daar 
afzijnde, uytwijfen, beter en niet arger. _ 

Sint l•ns Gild, (Kleer-makers en Droogfchcerders tot Gorinchem) 
krijgen gefamentlijk defenBricf; 

Droffard , Schout, Burgerrnecfl:eren, Schepenen en Raad der Stadt 
Gorinchem, geven die Snijderen ofKlecr-makers, Gewand.fnijdersen 
Drooghfcheerders Ambachten, t'famcn een Broedcrfcbap en Gild.ter 

• Baptift. ceren Godts en S./1111 • dt /Jooptr, geduyrcnde tot des Drofi"ards CD gc-
rechcs kenlijken wcder-feggen. . 

1. AltijdopS./a, Altaar, als 't Hooghtijd en Kermis is, fal mcP 
kiefen drie goede maMen toe Dekens,en die drie fullea van de vitr ou· 

. de 
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ende Lande van Arkel. • 419 
de Dekens, die Yoor gewecll: hebben, eenen kiefen tot den vierden De
ken, die onderhouden fullen de vordere punten ten beften van't Gild •. 

2. In dit Gild fal niemand komen hy zy eerft Poorter, van buyten 
ûjnde, fal geven eencn gouden Engelfen Nobel , d'een helft tot behoef 
nn de Kerk, d'ander voor't Gild. Een Poorters kind eenen gouden 
Leeuw, een Gilde-broeders Kind pond was , al halfen half, als 
Toren. 

3. Niemand fal gewand uytfnijden, drooghfchcyren, fnijden, noch 
neyen, te weten nieuw laken binnen de Parochi van Gorinchem, ofhy 
falin't Gild zijn, op d~ verbeurte van 5. fchellingcm Vlaams,'t een der
de de Heer, 'tander de Stadt, 't derde 't Gild. 

4- Geen Meefter1 full en leer-kinder aannemen, ofde jongens moe
ten een jaar leeren, zijn 't Poorters kinder, die lullen 't Gild geven een 
pond Was, dievanbuyten twee pond Was, binnen d•eerfte 14. dagen_ 

· nadatfeontfangen zijn.-
J. Defe goede knapen van 't Gild fullen alle twee jaren nieuwe lco

velen doen maken, en een filvcren teykea daar op hebben, en jaarlijks 
op H.Sacraments-dag,in bun orden in de" omgangh gaan, op verbeur- • Pr~elli• 
te van een pond Was, tot behoef van't Gild, en de ko,elsfullen wefen, 
foo de Dekens diefullen ftellen. . 

~. Decz' Gilde-broers fullen op heylige avonds, over mid-nacht, of 
op heylige dagen heur Ambacht niet dqen, te weten,nietneyen, fchey
ren noen ~ew~d uytfnijden, opte verbeurte van een pon~ Was, tot be
hoef van t GdJ , en een van de Dekens magh de bekeunngh doen. 

7 • Twee van de vier Dekens mogen van alle punten bekeuren , e11 
de breuken met een gefworen bode uythalen. 

1~ Yemand van't Gild Gcrvendc, die fal men na ouder gewoonte:, 
mettefchel uytrocpen, en wie van de Gildebrocrs niet mê ter bcgrave
nis quaam, en ook ter kerken als men-d'uytvaard doet met fijnen Gild" 
kovel op 't hooft,ofop fijn fchouderen, en niet mê offerde eenen fitve
ren penningh op S,J.,,, Altaar , die fal van elks verbeuren eencn ouden 
ijcrghfen grooten , uytgenomen, van huys, fiek, ofin ander noodfaken 
zijnde. . · . 

9. Alle Gilde-broeders fullen jaarlijks op des voorfz. Altaars Ker
mis-dag t'famen een maaltijd eten, daar 't de vier Dekens goed vinden, 
die 't verfaymt verbeurd aan 't Gild ~n Lely-plak. 

10. D'erfgenamen .an een gefiorven Gilde-broeder fullen "t Gild 
geven, des C?~~r~edcns kovel, mettetfilvcren teyken,of 6. 0:uyvers daar 
voor. 

G g g 2 n. Als _.,,,,, 
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~io Befchrijving• der Stad' Gorinchem., 
-t 1. Als de vier Dekens mergenfpraak doen leggen , ·en de Knecht 

om laten gaan om de weet aan aer Gilde-broeders huyfcn te doen , fy 
moeten komen, de verfuymige verbeurt een lely-plak, tot 't Gilds be
hoef. AUe dit te houden tot wederfeggen van Drofi"ard , Schout , Bur
germeefieren en Raden. Gedaan den S, van Slacht-maant 1496. 

Hier van voorder op't jaar I p 5. 

• PateL Heer S'1,1tr H,,,,ift..Wilû•1 Wigg1r{t.,'f1Mt.Amjl,r""'1,, de 6,• Va• 
der der t.Agni,ten.Suftcren tot Gorinchem , leerd de Sufieren ~en eer• 
ftenfangh, in dit jaar 1496. 

De Heer van Heukelem geeft die van Heukclem een hant-veft, den 
1 o, nn Wijn-maant 1496, die wy alhier, als zijnde die Stadt mede CCD 
lit vm Arkel gewceft, foo kort fiellen als doenlijk is. 

Ott, ,,.,. À~l. Heer tot Heukelem, Ammeroyen en Wccrdenburg, 
doet yder kenlijk, dat hy de Borgers van lijn Stadt van Hcukclcm,gcèft 
defenavolgende hant-vcfi:en: · 

1. D'Heer magh fijn onderpanël YOOr den Tijnsvcrkoopen,dochdc 
befittcr van"t onderpand heeft fijn los 14.dagen, mctdubbcld geld, be· 
houdens yder fijn Tijns en Jaar-geld , begeerd de Heer 't opgcwoDDC11 
goed niet te houden, die 't Tijns ofJaar-geld daarop heeft, macht aan
Teerden voor vienoudigcn T ijns, dies magh de Heer dat jaar-geldaf-
leggen als 't hem belie@. · 

2. Die yemands goed met recht vcrkool't, magh tot los geren l.of 
r 4. dagen, en niet langer, en in "tgoed met recht gcfchat zijade. co dat 
bef eten heeft een jaar en~ weken , fonder van yemand binaeos L~ 
zijnde met brieven befioord te zijn, magh altijd houden, onrermindcrt 
yden Tijns en Jaar-geld. 

3. D'Hter magh voor fijn fchulden met d'een hand panden, en met 
d•ander flyten, aan alle gereed goed, opd'helft meer dan de fchuld be
loopt,en Schepenen mogen hem ook-geen erve hooger aanfchattcn dan 
d'hclft meer als de fchuld, en nn jaargeld van 6. penningen c:co, boofd-

ge~.s De Gecfi'Jijkheyd heeft gelijk recht, al$ de Heer no fijn Tijof
fen, maar van allen anderen fullen fy recht gebruyken als d'ondcrfateD• 

5. D'onderfaten fullen ,net recht niet meer mogen verkoopen d~ 
den dorden pe~mingh meer haars hoofd-gelds , gefcba~ wor~en~e 111 

yemands erf, d helft meer dan 't hoofJ-geld , en gcfchat 10 eenigh par
geld, van acht penningen een, hoofd-gclds•. 

6, w-~ 
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~. Wie V angh-brieven heeft, fal die binnen 's jaars bctl:ooren voor . 

twee Schep(l1en, en laten't tekenen. in't •Wet-boek, des niet doende,• Sigaur. 
de vaogh-brie,en zijn van geender weerde. · 

7. Nic,nand magh den anderen 6ttende houden met oude brieven, 
•order dan haar fchuld bcloopt,&c. dit punt vervolgd met veel hedenf-
daagr ongebruykelijke woorden, qua.ad om vertl:aan. · 

8. De fchulden aan de Heer en verjaren niet. · . 
9• Sche~eógoederen fcbattende, fullent doen op den eed,na haar 

beftewetenfchap. 
10. Die van Schuld aangefproken word, doende fijn onfchuld met 

cede, en d'aanJeggerten naaflen recht-dage bewijfende fijnen quaden 
eed, d'eytfcherfal de fchuld winnen, en de fchuldenaar,lijn twee vinge
ren verbeuren. 

11. Schepenen mogen niet flaan over, overgi~en ten behoeve van 
• geordende te doen, maar de felve ecnige ervJ:n binnen Je Heerlijky ?eligitu
Heukclem aanbeftervende, die fullenre behouden haar leven langh, of CJI. 

mogenfe verkonpen ofwech geven, aan weerlijke, waar fy willen, des 
niet doende, fullenfe komen op haar ree hte erven , al waren die geefle-
lijk, behoudende die ook haar leven langh, mits eynd'lijk komende aan 
de wecrlijke. 

12- Schepenen fullen ook niet llaan over giften van natuurlijke•kin- • ktlaull! 
derendaar Je Heer byont-erfd is, noch ook buyten 'slands over geen 
•oorwaarden, ten zy by wil vande Heer ,fulks onwetènd doende, de gift 
is van geender weerden. Over alle eygendommen fal de Schout m~ 
ftaan, van's Heercn wegen, ten zy hy buytcn de Hcerlijkheyd ofonwil-
ligh waar. · 

13. Schepenen fullen niet 4aan over o,ergiften van fcrankke luyden, 
ten ware fy die kloek genoegh van verijandt ken<lcn. 

14. Yemand kraok te bedde leggende maakt fijn T dbment, dunkt 
"tgericht dateen redelijk verftant te zijn, 'tfal plaatz grijpen,1nders niet. 

15. Die in Echtfc~ap fitten, fullen ten hooghllen n~l!t m!er verbeu
ren dan 't lijf, en halve goed, en wettige fchulden, fullen uyc 't gemeyn 
goed voor afg~an. -

16. Y Jer magh fijngeflolen goed binnen d•HeerlijkheyJ Heukele111 
· weerhalen, fondcr verbeuren, mee kennis van de Schout, 

17. Met vechten niet meer te verbeuren dan penning-breuken, uyt
gefondert dood-gefügcn. En d'Heer fal geengcley geven van tijns.on
_der(.iten fchulden,ten waar hy yenuncl opbelofte van-geleyde dede ont-
bieden, om mi te f preken. 

G g g 3 1s. Den 
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J s. Den Richter ofBode met twee wettige knapen,eyft vrede,cen

werf, 't word geweygerd, de boete is een Rijns-gulden, :mderwerf, en 
dorde-v.·erf, als_Yoren, ten vierde-maal word hrm geboden vrede te 
houden van 's Heeren wegen, breekt hy die, men rechte over hem al, 
vrede-breker. · 

J9. Wie over befettingh wech gaat, ofgoed verbrenght, pand met 
geweld , dat met allen rechten verwonnen waar, Goed gcbruykt, dat 
hem met recht ontwaard is van "s Heeren wegen, de Schuts-koyop 
braak en daar uyt naam, ofvan de Kerkmuyr bond.eer hy de fchadc ver
borghden die fijn becfien geda:m hadden, en men hem dat met tWCC 
wettige knapen overtuyghde, die {al 't beteren by de Heer en f.e
rechte. 

20. Yemand onmundige kinderen achterlatende d 'Heer en Vooght 
faJfe befteden van jaar te jaar uyt haar goed, om den minfien penningh, 
en die dat doen wil falfe hebben, mitsl>org voor d"opvoedingh fkllen• 
de. De Momboir fal de voorkeur daar in hebben • en naaO: ecnigh nn 
de naaften bloede, 't vorder goed tot der kinderen profijt, fal de VOOf/, 
jaarlijks Rekening afdoen voor d'Hecr en Gerechte, en fal in de voog
dy blijven, tot dat de kinderen 15. jaar oud zijn, ttoud een dochter be
neden de 15.jaren dicvoogdyisuyt. 

21. Men fal den vremden befetten man altijd recht doen, en 't rechE 
lcyt niet neder, uytgefeyt de vier ftandel-dagen, van de jaar-merkten, 
en op den dagh dat men onfer LVrouwen Beclt draaght, ccncn dagh 
daar voor, en daarna. 

22. Die achter uytvaart,dat is,de Hecrlijkheyt met lijn goed ruymt 
magh men houden , en die hem eenigh behulp dede , en dat 1nder waar· 
heyt foo bevonden wiert , die fal des andcrens fchulden betalen, die by 
in de Heerlijkheyd fchuldigh is gebleven. : 

23. Wedervoer fijn onderfaten eenigh onbehoorlijk recht, ioan
derer Heercn Landen,mcn fat die onderfaten van gelijkcn weder doea. 

24. Spreekt yemand op de gefworens ofharen dienft,de{clvefal be· 
teringh doen by d'Heer en Gerechte. · 

2 r. Wort yemant aangelprokcn van getuygenif'; de Schout, Sche
penen, en Schrijver, fullen elk fijn getuygen hcymelijk hooren. 

2.6. Komt ycmant in 't Gafthuys te Heukelem , en fterft daar• al 
't goed reet en ongereet by dien nagelaten in de Heerlijkheyt voorfi,, 
erft op 't Gaflhuys, dies fullcn de Gafthuys-mceftcrs 't Lijk eerlijk~ 
eyrden doen brengen. . 

.27. Schepenenfullcn niet langer tuygen noc:h zegelen, dan CCD 1~ 
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en 6. weken, na dat fy Schepenen geweeft zijn. 

21. Alle fchouwen mogen de Schout en Heemraden foo kort en lang 
gebieden als 't haar nut en oirboir dunkt. . 

29. Alle jaar op S.'PoetiMns-ûgh,(den 14-van Lou-maand)ofbin
ncn den-eerflen gericht-dagh d~rna,fal men't halve gerecht van Hcu
kelem verfetten • '_teen jaar vier, 't ander jaar drie , ofmeer, foo 't de 
Heer believen faL . 

3o- Belooft alle dit voor hem en fijn erven eeuwelijk onderhouden 
tefullen werden. Gegeven in't jaar om Heeren 1496. ~en 10. van 
Wijn-maant. 

Hier volgen de punten daar Schepenen van Heakdem haren eed op 
doen. 

1. Sullen overgeen overgiften ftaan, of de Schout fy daar by, van 
'sHeeren wegen. . 

2. D'overgift moeteerfl op 't • boek by den• geheymfchrijver ge-;~:: 
tcykent fiaan, en dan opgelefen worden. . . . . 

3. Schepenen fullen over geen beleemngh van Landen fiaan , daar" 
d'uytlegger van 't geld een boete op wil fi:ellen, ofeenigh verhand, van 
ineenige tijd van jaren niette mogen lofferi, ten zy by wil vand'Heer. 

4- Schepenen fullen geen vonnifi"en wijfen, daarfe op te Rade gaan, 
en op inleggen, offy eerft by den Schrijverop't • boek gefchreven, op • l\cgiftu. 
dat daar afnoch toegedaan word. 

5· SullenSchcpenenooknietftaan, over beleeningh van !tent of · 
Cijns-brieven ofLanden,daarin d'uytl~ger wil hebbènfal, van te lof-
fen ofniet te mogen lofTen, binnen, of op fekere tijd van jaren , ten zy 
met toeftaan van de Heer. 

VoJghd nu"tfpannen van de vyerfchur te Heukelem, in't 
kort: 

1. De Schout fpant de Vyerfch11r, van d'Hecrvan Heukelems we
gen, verbied onrufi, dat niemand fpreektdan met verlof, of fijnen ge
rechten vocrf praak. 

2- De Schout vraaght, ofhy de Vyerfchaar recht gefpanoen heeft. 
3• Schepenen wijfen, Ja, met eenige gebruykelijke woorden, onno-

digh te verhalen. . _ 
+ De Schout vraagd. ofhrm de tijd te kon viel. ofh7 hem Terhalen 

magh. 
5. Schc-
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-414 Befchrijving' àe!' Stad'Gorinchem.., 
5. Schepenen wijfen; Ja. 
6. 7. Schout vraaghd, en Schepenen \vijfen, die Gch nienerant-: 

woord, dat men daar vervolgh op hebben fal. · . 
\t. 9. 10. 11. Zijn'c Schepenen Brieven, d3armen tn~ recht, d'cyf

fchcr verfockt richtingh, Schepenen flaan 't toe, leggen ecaen koopdag 
over 14. dagen, mits daar van weet doende. 

12. 1s 't van Schuit d'eyffchcr heeft doen panden voor • • gul
den, &c. 

En foo voorts tot 3~. punten toe, alhieronnodigh te verhalen, als 
•Pri~il niet aanklevende ons jaar-aantekeningen • vrydommen • of land-lland
:ta~~iC:, rakende , maar alleen • Gcrcchts-faken, waar "an ik in dit werk niet
,.:,~:r1. voorgenomen heb te handelen. 

DcnGefantvan Spaanjen die't houlijkvan Vrout.M,rgrut hadbc
ilotcn, maakt ook 't huwelijk tuffen Eertz-Hertog Philip,••• Oofll1f
rijlv en Vrouw loh11nn4 $ des Ko11ingh van Spaanjens (FmlinllNlls de 
••• en Vrouw lul,e!Lc, Koningin van Spaanjen en Arra~onsccrfte 
dochter, die in Hcrffi-maant 1496. in Zeeland aanqua m, meer dan met 
100. grootc Schepen, en 1200. mah, met een eenvccrdigh Bilfchop,die 
t'Antwerpen overleed. 'Philips quam fpoedigh uyt Hoogduydland, te 

Lier, daar hy lijn Bruyd met geenen flaat ofkoflelijkheyd,fimpelijk ge
trout hccft,in \Vijn-ma:ind.Hy kreeg by haar twee Sonen en vier doch• 
tcren,d'oudlc dochter u,nor11, gcboren-1498. lud te houwclijk de Ko
ningh van Portugaal, daar na Vrankrijk, K11•I, na Keyfer, 1,00.1•· 
n• geboren 1501. troude Chriftit#I Koningh van Dencmerken • • • • 
Ferai"""""', namaals ook Keyfer, geboren in Spaanjen 1503· ..M.-
1 506. troude namaais Koningh LodeYlijl""" H '"l."'in , l ul,,/1,t , ge- , 
boren na haar Vaders dood 't jaar 1507. 

Schepenen, T"'°" /11nfz.. Liebm( Wo11tn{z.. Mecller Ewr, My,,,, 
H'""'" 11,m J't'"J/wijl, (jij/bm Y,s vl11rdfz.. /"''" E,m[r... 11111 ,.,y,,,.,, 1"11[%.. ' 

Oefen Schepen Meefler E.vtrt tÛ Yerr. W3s een nn de geleerde~ 
nen van Gorinchem, lijn af-komll: van de óudtle Burgery van aaobcgiO 
defcr Stadt, hy, van uytermaten groote wetenfchap , uyt wiens takken, 

• Pencio meer geleerde mannen zijn gcf protcn,wiertin dit jaar 1497.ook•l~ 
Nli'. trekkende R3ats-man, alhier bleefdat ook de jaren. 98. 99. en mogelik 

lar.ger, alfoo de klare aantekeningen in dien tijden noch den be~: 
gangh niet en hadden, doch nu allenfkens begonnen cc beteren , ws~. 
cia,fl' na Raads-heer v:m den Hove van Holland , doch weet cy;eod_1Jk 

roer, 
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. ende Landevan Arkel. . ' 41t 
met, wanneer, en ook Raads-heer in den Grooten Raad te Mechelen, 
ttefelijke eeren-Ampten voor een Gorinchem~ Borger. 

Eenz-He~ogh 'Philps """ Oofle11rijlc., d~n GrootJnogenden Vorfl, 
komt in Somer-maandt tot Dordrecht, daar hy als Graafvan Holland 
gehuld wierd, trok na Rotterdam, Delft, den Haagh, Haarlem, Am
fterdam, Leyd~, ter Goude, foo weder ,an Dort na Braband, 'tfchijnt 
d~t by die rey1, (wat redenen hem daar toe beweegden , my onbekend) 
fiJo Arkelfe Hooft-plaatz, Gorinchem niet befodir • . 

W~nigh te voren, eer de·Prins in Holland quam, was de Heer van 
Yfclll:cyn met groot volk getogen in Tielre-weerd, in't Land van Gel
re, branden drie ofvier Dorpen. DeGelderfe,byfonderdic van Nieu
megen, foekende wraak, kregen fla.agh, want (y malkanderen ontmoe
tende, de Nieuiegfe de ncer-laagh kregen. Daar nain den ficrffi, kre
ge!1 de Gelderfe met klockheyt Stadt en Slot Leerdam,gcenen klcynen 
bril voor Gorinchem, haalden groote brand-fchattiogen uyt d'omgele
gen Dorpen. Hcrtogh eA,lbr,cht vtt• S,ef{en, (die foo 't fchijnt in Hol
fand meer gef egs had dan den Stadhouder Graaff"" """ Egmond)komt 
met groote macht te Gorinchem, bef et de Steden Heukelem en Afpe-
ren, met fi:~rke • vc,-fekeringhs-mannen, doet een machtigh Blokhuys • Guarni

fiaaQontrent Leerdam. DeGelderfealsineen val, gaven haar door fococn. 

benauthcyd over aan den Hertogh , kom daar na haalden de Gelderfe 
e_en grooten roofuyt de Meyery van den Bos. En vermidts fy hen c•ee- · 
ncmaal van't Huys van Bourgoenjen af-kcèrden,wierden al hun goede-
ren in 's Prinçeri Landen toegeilagen, e~ aanveerd. De Hertogh van 
S:1ffen had een vlot-brug doen maken, drijvende op de Maar, foo fl:erk 
ge-ankkerd, datterwel 9-of 10. man tcftèns tnochten over-rijden, in't 
LaQd vap Gelre, daar veel fchade over gedaan wierd, w1>nd ook Baten
burgh, in Sl:rcht-maand. Dochin Winter-maand wierd een bcfiand ge
maakt van Korfmis 1497. tot S./4111498. toe. 

In.dit jaar 1497. qu~m een wonderlijke plaagh door al defe Landen, 
npyt &ehoord, gekomen uyt het Franfe Leger voor Napels, foo arien 
haud , van Godt gellraft, om de groote onkuyf heyd, daar bedreven. 
Men hictfeS./obs Siekte, ~c Napelfe ofSpaanfe-pokken.of de Franfoy-
fen, eerfl: qqamenfe.aao twee verfcheyde tegen een füijdendc gedeel-
ten, 'tlit dat men mioflen 't aanficht dat men mecfi,toont, en dan over 
al d~ leden met knobbelen en rooven, mifmaakt, als melaatz, groote 
langhd1Jyrige pijn, mee dappere krimpingen. . Onze • Artzen fionden •ooaorë, 
als vcrbaafd, Leer-jongens tot dit Ampt, Spaanjaards en andere vrem- chirurr.1111' 

de Meeftcrs, waren hier baas, foo datter veel niet en fliervcn, doch on-
H h h fpre-
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41.6 Befchrijving• der Stad' GorincherrL 
fprekelijke pijn was haar, S. JO, of12. jal'en eerfygenefen waren, vetl 
wilden feggen , ·dat defe Siekte eerft uyt d'Eylanden van Guinea (Îcyd 
Gouthoeven) met eenige gevangen fiaven overgekomenis, maar is daar 

, loo fchadel ijkniet. \Vat Eylandèn dat zijn, fiaat te bedenkken •meene 
de gene die leggen Oofüvaart de bocht van Guinea in de Ethiopife zee, 
namelijk d'Eylanden, Fernande de Póo, de Principes, of wel het 60. 
mijlige Eyland van S.Th,mas. recht onder de L-inge. Alfoo Guinea 
fclfs geen Eyland, maar een gedeelte van't vafle Land van Africais. 

, 4,,. Schepenen., Med¼er Al,mJ, t.Anthonis Gerit[:.. eAt.lrûun H#]g,,,fr.. 
Meefler r,in f.Adruanft.. Wi/le111 qn-i,f:.. f'"' Yin/c.. l•nfi., Comtlis Yol-
k_ier Hmrik(r.. · 

Schepenen van Dalem, 'Dirft..LodlWijlifr.. /11117<!1/off:.. 
Henrik._Yo!k._ier 14nft.. geeft den 10. va:n Lou-maandt 1498. lijn huys 

in de Molen-ltraat, ten behoeve van 't Man-huys, dat tot de Kerk is ge
maakt. 

Hertogh K1111rl 'llitn Gtlr,. geeft de Heerlijkheyd Dalcinaan w;an,,., 
vtin Ruffern, dit' s 't kort inhoud des Briefs: · 

K1111ru, vnnder Genade Godrs Hertogh van Gelre ende Gulid,, 
Grave van Zutphen, maakt kenlijk, Dat by om meoighvuldige trou
we dienfren, hem bewefen,ende noch te bewijfen,by Wülem ,aR#/1111 
den fel ven fleld in deHeerlijkheyd, gerechten, hoogh en Ieegh van Da
lem, Staden, ende Schuymen-oord, roette Tienden, Tijnfen,erffi:nilfen 
en andere gerechtigheyden, hem en fijn erven volkomen macht geven• 
de, alle breuken groot en kleyn in te vorderen, fonder Rekeningh daar 
afte doen, des fal hy de Heerlijkheyd en gerechtigheyd na allcrnacht 
helpen befchermen, en die niet laten veri(orten, ook geen Thijnfen, 
Renten of ervenHfen daar afverkoopen,verfetten,befwaren of,ervrefl)
Jen, daar hy eed op gedaan heeft, foo fijn erven t'allen tijden ook doen 
fullen. Sal <laar geen geley geven , die des Hertoghs vyanden oflijf
breukigc zijn. En dewijl de voórnoemde R,ffe,,,. fijnes Zoldy-halven 
peerden en fchaden aan d'Hertog ten achteren is, volgens de Rekening 
in Je Reken-kamer gefloten, 3co. enkkele over-landze Rijns-gulden• 
Soo belooft d 'Hertog, hem Roffen, en fijnen erven, de voorfz. Heerlijk• 
heyd Dakm te laten gebruyken, met allen toe-behooren, totdat hens 
c:ic 3cc, Rijns-gulden weer betaalt zijn, en dan fal hyoffijn erven, de 
voorfz. Heerlijkheyd aan den Hertogh weder vry overleveren, fonder 
eenigh recht daar aan te behouden. Gegeven in't jaar ons Hetrcn 1498. 
des maandaagbs na Sinti Pu~,ls Bekeeringh,in Lou-maant, bydct 
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ende Lande van Arkel. · 427 
den WiUem '""' .d,fVlij• Hoof-meefter van . Gelderland, tArnolà """ 
~il• C4Tttlio dt Sc11rpenu1l, Willem v11n Doorni~ ende andere, de>ch 
met gcnoemt. · · 

In dit jaar 1498. quani door verfoek van Jonk-heer van Wit(' en van 
Volfem , de groote gaerde v:m ontrent 4000.-man, in't overtl:icht van 
Utrecht,ontrent Deventer, roovende en brandende: die ontbieden ha
renBilfchop YreámJr..v•n B11d,n, <Ie 56. in'tgetaJ, Soon van Mark-gra:
ve tAelbr1ch1 """ 'B11J,11, en Sufiers foon van Key fer Fredrik._ de 3 • 
..M•xi•iliut1s Vader, die 't jaar 1496. in plaatz van.den 40. jarigen 
Bifi"chop 'D11Tli4 """ 'Bourgm,jen gekomen was. Defe komt tot Deven
ter, fcbrijveQdeom hulp aan Hertogh K4"rl t1,m qeldrr. die ;ils eenen 
Gelderkn Achilles, feJhoor aan komt, barfiende hen en weer door de 
gaerde, die verflaande eri vangende,de Biffchop van Keulei~. inaakte. fijn 
LandfateJ1daarandcnijnde, vry, maar die van Deventer u1eer dan 
100. daar van gevangen hebbende _dede~fe onthoofden, en op Raden 
fettcn. · 
. DefenS9m.o,was_~~roogh~_fc~ol) ~Is oytve~lgcwecllis, en· 
nochtans.G]~ redebJ~?:g~en t1Jd• , : . ; , . . , . _ . 

'tBefiand mette Gelderfe S.J,m uyt ZÎJnde, daald den Roo1n(en Ko·
ningh door de Eyftèl tot Aken, met den rijken Hertogh JoriMn v11n.J 
B9n-1n, veel krijghs-volk te peerd en te voet vergaderende, met ook 
Henogh &l/mJ&ht ,aS11.f{,n, de Hertogen van Gulik en Kleve, tot in't 
Land van Gelre, om Kurl i,ó Eg"'°nd, t'.eene1,11aal daar uyt te drijven, 
wind na veel •~vaUein, ftormenderhand een _frerk Kafteel in 't Dorp 
Echte. . . · - .· . 

Ook een lledeken Nieufiadt, en ná drie weken belegs, Stralen. De
wijl S11.ffen en G•lil,~oor Stralen lagen , trekken de Gelderfe in 't Land 
van Henlbergh, en Meurs, Guylijker Vooghdyen, branden en vangen 
daar, in dien hoek in langen niet gewoon, worinen met kracht Echte 
weer~m Beyeren, Satfen >Kleefs, en Guliks-Hertogen, winnen Erke
lens. Maar K"4Tli,a Eg,,,ond (bar d'Hertogh ••.• van Bour!J<?n 
Oom af was) met Koningh Lodt>wij~ 'tllltl Yrtinl:.,rij'<, de 12. in verbond 
zijnde, kreeg van den fel ven te hulp 500, glavien (meene landers) daar 
d'Overhoofden van waren de Baftaard van Bourbon,en Heer 'R.e,bbrecht 
'"" Arn,b"gh, die qu~tnen door'c Land van Luyk, te Remund. Die 
vier Hertogen cliJ hoorende, vertrokken van Erkelens: eynd'lik wierd 
den twHl tnfièn de Hertogen van Gulik en Gelre, f k meen dat Gulik 
wilde feggen ,_ook Hertogh van Gelre te .zijn) verbleven aan den Ko-

H h h 2 - ningh 
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ningh van Vrankrijk. daar fy in pcrfoon by foudcn komen, gelijk ry 
deden. 

Den I 6. in Bloey-maand I 49s. is den Dief-dijk gemeten, en de na. 
gen volgen hier na den anderen : _ 

1. Ncder.:Boeykoop begint beneden den Dief-dijk op den Lek-dijk
6; Roey, en gaat boven den Dief-dijk s; &,ocy, en voort den Dief-dijk 
langhs t'famen 11 S, Roey-en, een vierndecl. 

2. Daar navolgd, Over-Boeykoop, langh 64. Rocyen. 
3· Over-Heykoop 76. Roeyen. · 
4. Neder-Heykoop met de 7. hoeven 123. Rocyen~ 
5. Leks~mond, langh I 73; Roeyen, hier onder fijn behalven Scer• 

penzwijk; en,CroJen-daal C:S 3. hoeven en ,. Mergen, komt dkc lioef 
3. Rocyen. · · · . · 

6, Dîe Gouwener met die Vàerhoven, houd 14. Roeyen. 
7• Hagcfteyn, langh 160, Roeyen, 
g, _Everdingen metSydcl-veld 103; Roeyen. 
9. Laker.:.veld , langh I 85'. Roeycn, daar onder tijn 68. hoeven, 

looet die hoef2; Roey een vierdel, foo komen daar 2~ R-oeycn over in 
den hoop~ , · · _ - · -· , · . . 
· 10. Vianen islang 123.Roeycn, loop die-hoef3; Roey, een halven 
voet. 

1 I, Croyen-daal en Sccrpenzwijk 46, Roeycn, c11 houd 7! hoefen 
5. Mergen, komt elke: boef 4; Roeyen cencn voet. · · 

12. D_ie Thienhoven met die 4. hoeven. langh p:·Roeycn. 
I 3. A_n~ena, langh 81. Land-rocyenis 79.Dijk-roeycn, ~oopt, die 

hoeftot nhoeven, en 22. Margcn 3: Rocyc en _1.sfuym, die halfhoef 
1; Roey een vierdcl ecnen duym. 

14. Bergelen leyd ontrent 21. Rocyen boven Cmuüs ~Jrüu,(1111 
huys. 

15. Leyen Bolgry fonder Boigry, dat voor hoord te gaan, t•famcn 
SJ, Roeycn. · _ 

16. Lange Bolgry, langh 53.Roeyen. 
Al de voorfz. Dijk-roeyen 1474 . 9. ,oeten. 

Nieuland en Leerbrot:k in 't Land •an Arkel, hebben op den Dicf-
dijk, ·boven hèt Heercnhuys 45.Rocdcn. · · 

Noch haar flag van 't Heererrhuys,tottc Horn tot, islangh 32 3'Put-
fc Roeden. · · -

De-s 
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Des Saterdaags voor S.S1•• en 1"'1A 1498. wierd verhaald een ma

nier hoe men na ouden Hcrkomen, Stadts Accijfen verpacht. Eenm 
grootcn fal wefen 16, penningen. 

Den Wijn Mli.js. 
_ 1, Wie Wijn op'tLand flaat binnenGorinchem, en daar upin 
fteekt om te verkoopen, daar fal hy den vollen Affijns af geven, te we
ten, 2. Pmn van 't voeder, en koft Je Heer van Arkel daar eenigen 
wijn uyt by vaten, dat fal hem d'Affijfer weer geven, verkocht men die 
aan vremde luydcn, dat waar hal ven Affijns. Den wijn die men tapt 
in't Schependom, daar fal men afgeven gelijk binnen Gorinchem. . 

2. Verkoopt d'ecn Pooner wijn aan d'ander,dat geeft niet, ten waar 
datfe de kooper tapte, ofbruykten aan luyden van buyten,dat waar hal
ven Aflijns. 

3. Elk Koopman van buyten magh fijnen wijn in de haven verkoo
pen met hecle vaten, fonder Affijns, maar die hy op 't land flaat9 magh 
hy met tappen op dubb'len Affijns, maar op'tland geOagen zijnde,ver
koopt hy die aan vremde luyden, dat's halv~n Affijns, te weten van't 
voeder eenen cpeter. 

4. Wat d'Heer en Jonkker van Arkel , befigen t'heurer herbergen, 
b~ . 

5. Soo d'Affijfer de roedingh niet genoegt,magh hyfe te water doen 

_Jes;.cnWat op Alreheyligen daghof daar veuropgell:eken is, daar fat die 
- den Affijns van beuren, dien op dien tijd in huyre heeft, 

7. Soo een Wijn-tappel' den Wijn-affijs huyrde,en Wijn"'tappers tot 
gefellen had, foo fal elk Wijn-tapper als fijnen Affijns uyrgaat, mcr een 
vat opltcken, en dat niet affieken, mer voort uyt tappen, en dat fy affia-
ken, daar fou den navolgenden huyrper den Afiijns af hebben. · 

_ Brouwcn-Afiijns • . 
1. Men fat geven van elk vat biers tot Afiijns, ander-halve grooten, 
2. Elk vat voor de kuyp gemaakt, fat men veraffijfen voor tien 

TaCt, 
3. Yder Brouwer fal d'Afiijfers ontbieden, eer hy lijn biervatet, op 

de boetè van drie pond·, d'Heer, de Stadt, end' Afiijfer, elk een dorde
deel, willen die niet komen, hy magh fijn bier vaten, fonder verbeuren, 
en dan magh d·Afiijfer den Brouwer eeden, wil hy,hoe veel hy gebrou
wen ofgevaat heeft. 

- H h h 3 4. Ko~ 
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4. Komend'Affyfers voor de kuyp, eer men !t bier vaatte, na datre 

in de kuyp vonden, mogen fy van een maand voorleden na nemen fon
der eeden. 

S· Wil een Brouwer fijn bier felvertappen, dat moet hy den Alfyfer 
eerfl laten weten, op boete als voren, en dan magh d'Affyfer den Brou
wer t'aller tijd eeden, dat hy niet meer getapt heeft. 

6. D'A(fyfer magh t'aller tijd den Brouwer bier peylen,en zijn daar 
by als men 't vaat, vond hy minder inde kuyp, dan hy gepeyld had, dat 
waar boete als voren, en hy foulijnen vollen Accijs hebben, vaneen 
maand voorleden, gelijk als voren. . 

7. Geen Brouwel'fal bier uyt fijn huys laten dragen, dan mette ge
fworen dragers, uytgenomen Poorters en Schipluyden bier, dat fy fel
verdrinkken, op boete als voren. 

8. Van alle Bier dat men beneden Schelluynre-iloot voerd, fat mea 
hal ven Atlyns geven. . 

9. Wie lijnen Alfyns van alle biers mede betaald,fal met een Vlecm
fe plak 2. groot betalen, en die alle weck niet betaald , fat eenen gou-: 
den Peeter geven, voor 40. groot. 

Den T ap-alfyns. · 
1 ~ Van elk vat dat men in't Schependom van Gorinchem broud., en 

binnen Gorinchem, of Îl1 't Schependom tapt fal men geven eenen 
grooten. 

2. De gefworen dr~rs fullen den Alfyns alle avond aan-brengen, 
opdeboetevan1iriepond, d'Heer, de Stadt, en d'Alfyns-meefi:ers, 
elk een. 

Van vremd Bier. 
1 •. Niemand fat vrond bier op 't land doen, dan by de gefworen dra

gers, van't opdoen, 't bier niet verkocht zijnde, fullen de dragers heb
ben drie penningen, enonverkocht wc•ergcfcheept worden.de, ook drie 
penningen van elk vat. . _ 

2. Waar koop afgaat, en in de haven over boordgelevert wierde, 
buyten de gefworen dragers, daar fullen de dragers van.elk vat ook drie 
penningen afhebben. Maar dat fyarbeyden met wil des koopmans daar 
futlenfe haar volle draagh-geld afhebben. 

3. Van elk vat Over-zees bier , fal men t•Alfyns geven fes Butkens. 

. De BierBorry. 
1, Van dk yat ingeb~~'!~n ~ier d~t !crkocht is binn~ ~e muyreri 

· van 
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van Gorinchem , fal men geven 6, penningen, en ~uyten de muyren 
S. pcnningcn,en dat fullenfe in de fchepcn ofop de wagens doen,en an
ders op de fl:ellingen. 

2. Voort fal ycgelijk fijn goed op en uyt flaan, foo Iangh als 't niet 
verkocht is. 

3. Wilden de gefworen dragers 't Bier niet dragen, des verfocht,en 
inhaargefworenfchap van haar Burry nieten waren, en dat met twee 
perfonen betuygende , de dragers fullen verbeuren drie pond , 'teen de 
Heer, 't ander de poorte (of fl:adt) 't derden den aanbrenger, eil mogen 
de luyden 't bierdan felf dragen, ofdpen dragen; mits d•Atfynfers eerfi: 
~eggende. -

4. De gef woren dragers fullen d' Affyns-meefiers alle avond aan
brengen wat fy dien dagli gedragen hebben, op verbcune van drie pond 
aand'Heer, de Stadt,en d?Atfys-meefiers. 

5. Nemen fy, dragers, yemand meer af, dan voorfz., 't is drie pond 
d'Heer, Stadt, en aanbrenger. 

6. Men fat de dragers alle jaar eeden. 
7· ·De Brouwersfullen halven Affyns geven van dat fy tappen, en de 

,aten die fy tappen, fullen fy he,n op haar il:ellinghleggen. 

De Makelaardy van'tKoom. 
1. Men fal ge,en van yder hoed hard koomeen halven grootcn. 

' 2. Van elk hoed Somer-ko~rn een vierdcl van een grooten. . 
3. Van uytfetten van elk fchip , dat in heeft twee hoed, ofmeer, ee

ncn grootcn, en beneden twee hoed, fal men niet geven. 

Den Bak-Affyn,. · 
1. Van clken Mouwer fal men hebben eenen grooten. 
2. Van vremd brood fal men hebben 'c vijftighfl:e brood. 

Den Vleys-Affyns. 
1. Van een Rund eeoen groot en. 
2. Van een Verken een hal ven grooren. 
3. Van een Schaep~cn vierndeel van een grooten. 
4. Van een Lam, een Achtendeel van een grooten. 

De Boter-maat. 
1. Van een half vierendeel boter die men meet 6, penningen. 
~· Van een half_vierendccl die ~n weegt 6. pcnningea. 

Das _, 
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·O i Befthtijving' der Stad' Gorinchem., 
. Dat Strijk-Ambagt, m Hal-geld. 

1. Van een halflaken te.ftrijken, u. penningen. 
2. Van Hal-geld van een halflaken twee penningen. 

. Van El-geld. 
1. Van een heel laken eenen groore en een peMingh. 
2. Van elke el twee penningen. 

De Kleyn Maat. . 
1. Van Poel en ander zaad, hop en gagel, van elk hoed een groote. 
2, Minder fchepel en fpijnd daar na. 

Van Kalk, Steen-kolen, en Hout-kolen. 
1. Van vier mudden kalk, eenen grooten. 
2. Van Steen-of hout-kool, van vier mudden eencn grooten. 

Atfyns van de Vifmerkt. 
Men fal hebben den 60. penningh. . 

Van de Kraan. 
1. Van een Voeder wijn 6. grooten. 
2. Van elke Aam eenen grooten. 
3, Wat beneden een halfAam is, geeft men niet af. 
4. WJt een halfAam , ofdaar boven is, fal men als van een volle 

Aani afgeven. 
5. Wat afg~t of wech-vaard half geld. 
6. Van een Molen-fieen, ofSlijpftccn 6, croor. 
7. Van een ton Staah.groot. . 
S, Van een ton Vlas 2. groot, een j. ton eenen groot. 
9. Van een ton yfer eenen grootcn, · 
10. Alle goed in houtenreepengefiagen, Als Honigh, Zeem,Oly, 

Smout,Meedewijn, cn.Edik,wat boven een halfAam is,eenen grooten. 
I I. Wie van eenige der voorfz. fiukken yet felfop doen wil (uytge

nomen wijn) fal met half gdd vry zijn. 
12. Buytcn de Kraan-meefters magh men niet op doen, men latct 

hen eerfl weten op de boete van drie pond, d'Heer, de Stadt. de Krun-
ineyfter. 

1 3. Verfuymen de Kraan-meefters yemands goed, dat fullcnfe hem 
goet doen by 't gerecht. 

14, Van.Wollen fal men geen Kraan-geld geven. 
Ln-
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LnMrll, d'oufie Dochteren eerfte kind van Eertz,-Hcrtogh Philips 
fftm Oqjlmrijl, word in dit jaar 1498. geboren. 

Ontrent defe tijd was Droff'ard Henri~_;v"" BMxm, • in de pfoatz van ,,.,,. 
(fijn Broeder) Heer 'fob1111 """ B111xe,,,, Ridder, (t jaar 1484. aangeko-
men) die nu te Romen was, Wo•ter V4n BMxe,n was Capiteyn te Leer-
dam. 

Schepenen, Stnen Yo/k..ur Hmn11nfr.. e.Mnt,n J,,nfr.. ·Mceflcr Jan 
eAJriunfr..Lï&m Wo•ttrfz... Ofl.J l•nfz.. Hmn""'"" MHJl'IP~l, Witte 
<;µ,tr[r.. ' 

l•• 11111[r... draaght op, 71111 Yinl, Cornelis PoJlur H111rixfz...1"" 'R.t!t
gerf:.. en Gmt DirVr.., een Hoffiadt gelegen in de Molen-ftraat , tullen 
LMnbrrt Ln,ber,[r.. aan d'een, en H9IKof.!, met haar mede-werkers 
aan d'ander zy, ftrekkende van 711111 voorfz. huys, ten halven watergang N 
t<?e, (dit'snude_Doelen) metvoorwaardendatde ~hutten fijn lic~t Dc~octen 

rummenneer bettmmeren fullen ,· achter 't voorfz. huys , en hy met fiJn 
wijf, ofde langhft-leyende fal foo langh den u~t en }ngangh behoude~. 
Heeft gckoft 60. fchilden ('tftuk 1 8. fiuyvers) 10 dne deelen tè betalen. 
W,.,~H#Jlmtfr.. draaght op de Conftavels tot behoef der Schutten, 
fijn huys in de Molcn-ftraat, (bclaft met twee &Amold#s guldens en vijf 
Berghfe grooten 's jaars) tuffen Ln.bm L.,,,!Jer,fr.. en 't Man-huys, 
ftrelikenáe vanderftraten ten hálven watergangh toe, heeft gekoft drie 
jaar langh, 's jaars I 2. fchilden, midts dat WO#IIT na Mey noch een jaar 
woonen fat. L11mbm Lm,bmfr.. draaght op de Conftavels tot behoef 
als voren, fijn huys, foo dat met vijfBergfe grooten • sjaars belaft is,tuf-
fm .derSchutten e"e aan bcyde zijden, flrekkende van de fi:raat ten 
halven waterganghtoe, voorT05. fchilde~, 30. reed, 30. 'sjaars, en 
Lm,/,,r, fal 't huys noch bewoonen voor d'eerfte 70. fchilden, gereed 
te betalen, mits elk een halfjaar te voren opfeggende. Gerit Henrixfz.. 
draagt haar-lieden mede op, een Hoflbdt gelegen achter fijn kamcren, 
tuffen den Scbritten e"e aan d'een, en <jerits erve aan d'ander zyde; 
firek~ van Jim v;m Mtt.~ns erve, ten halven watergangh toe, daar 
fiaatop eéncn gouden leen spars,daar fy hem van bevryden fullen,fon-
der meer. Van alle defc huyfen is 'c jaar 1599. gebout dat prinçelijke 
Doelen-"huys, daar fijn Excit Graaf..M1111rin., ende fijn Heer Broeder 
6jn Ho'!&hcyd l>~ Henri':- Fredrik.. .,,.,,, N 11jf,11, beyde ~ooghlo~ijker 
Mcmoncrr, en foo veel Pnnçen, Graven en Heeren,foo d1kwils fiJn ge
herberght gewecfi, zijnde het treffelijkfte huysaaneen Doelen, als 
(fonder leugen , 
den werd. · 

of roem ) in eenige Steden van 
. · 

l i i 

Holland gevon-

Het1-
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434 Befchrijving' àcr Stad' Gorinchem., 
Henrik..Knobbo#t v.an Os, (Heer van Otteland , inwoonder, ja, oud

burger van Gorinchem) draagd op Berrho111 Dirkfr... Burgermeeftcr tot 
Dordrecht I 7; mergen leen-goed in Nieuland, daar by ter zyden hield 
xj. mergen leen van den Grave van Holland, als Heerenen Vrouwen 
van Arkel, onverfierflijk erf-leen, vry van Tienden, vao alle fchattin
g~n, Heer-vaarden, Koggen, gelden, koft, en van allen ongelden, en 
niet mette B'uurcn te gelden, op den 6. van Somer-maant 1499. 

Veel 0echte lieden hebben groote munnuratien gehad van Hertogb 
t.Aelbrccht v.:n S,ffen, (van wien foo veel feyten van wapenen befchre
_ven zijn) om té weten wat man by was, enhoehy indefelanden geko
. men is.'T is fulks, Eertz-Hercogh Stgemo•tl ""'" O,Jl,,,,ijlovcrledcn, 
bcfterft 't land op den Roomfen Koningh c.Muimi/u.11 fijnen Nevc, 
die na boven,'Philips lijn Soon word hier in al de Neerlanden (hem aan
befiorven van fijn Moeder e.Mi,riA v11n 1JO#'fgotojen) als Heer gehuld, 
die jongh, en 't land onruftigh zijnde, deed den Roomfen Koningb Her
togh t.Aefbreçht v•n Si,ffen komen, maakt hem Stadthoudèr van 'Phüps. 

. Hyen was de rechte Hertog van Saifen niet , maar een jonger Broeder 
van Hertogh .A11rnd (of beter) Ernff '"" S".lfe•, den IÇeur-vorfi, foo dat 
men hem noemde t.Aelbrecht Hertogh in Saifen , eenbedaghd, kloek, 
voorfichtigh man, hy motl veel ponden van 'Phüps, over gedane dien
fien hebben , die verpand hem veel Kalleelen en Slotm, die hy lang be· 
waarde als 't Slot te Vilvoorden by BruyfièJ, •t kleyn KatleeJ te Sluys 

, (deef• twee befat hy onlangfi) 't fierk Slot te Woerden , 't Kafl:eel Loc
vefieyn by Gorinchem, 't Blokhuys te Haarlem, •t Slot tot Medenblik 
in Vrie0and, en •t Blokhuys te Zierikzee in Zeeland, eynd'lijkkreeghy 
voor alle die Sterkten geheel Oofi:-Vrie0and (namelijk dat daar Leeu· 
waarden Je Hooft-fiadt afis) totte Lauwers toe,e11 na fijn dood hicldct 
fijn Sooo Hertogh Henrik._,1111 S11.ffe1i.J. 

Alfoo Holland in veel plaatfen door Turf-graven en fl:cken, alsook 
affpoelen der binnen-meyren, inbrek van watervloeden, als ook door't 
fiuyven van zand uyt de zee gefmeten, nu zedert meer dan 100. jaren 
he rwaard feer verminderd \Vas van mergentalen ~ Soo is ontrent ded' 
tijd een nieu manier gevonden, om weer ander nuchtbaar Laad te ma
ken. Onder and'ren een oud Hoveling van Hertogh Phlip, .,.,, O,ft11• 
riJlt, willende in fijn oude dagen in ru~e leven, is ove~-1':oanen met de 
Gafihuys-meetlers van Haarlem, middel \vetende, om 'tGafthuys 
•s jaars 1000. gulden Rijker te makeo, begeerde, datfy, tot dankbaar• 
heyd, hem fijn leven langh foudeo beforgen , een eerlijk onderhoud• 
.H ytrekt te Hove, verkrijgt voor ~t Gaft~uys tot een fchcnk ~~c Duy· 

. nen, 
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• ende LandcvanArkel. 43; 
nen, leggende tuffen 't Haarlemmer-bos en 't Gerecht, weerkornende, 
dient de Gafthuys-meell:ers aan dat nondig was,aJ •t zand wech te voe
ren, ent'Amfterdam te verkoopen voor baJ..:laft, ·t wierd gedaan, en al
dus wierden daar goede weyen gemaakt: dat is naderhand met groot 
profijt in Rijnland mê gedaan. Noch e_en huyfman te Soeterwou, by
Leyden, by geval wech doende, de Afien • die làngejaren op fijn land 
verfpreyd gelegen had, daar geen vrucht van quam, heeft gefien dat 
d•affe wech zijnde , het fchoon groen weyde wierd , en voort nemende 
d'affe, die met modder mengelende , en foo over fchrale zandige landen 
fpreyende, heeft daar goet land af gemaakt,dat de bwuen met goct pro
fijt na gevolght hebben. Daar by is noch gekomen,Jlat men in defe tij
den, eerft de Sloten, daar men modderofmoeren uythaalde,om Turfte 
maken, weer met firoo en rijs-boffen gevuld, daar atfe opgeworpen, de 
felve affe gemengeltmet meft van bcefien, en daar mê de Hollandfe ge
leden fchade, tcnfdeels vergeet heeft. 

Tot Befiuyt van dit tweede deel,fal ik ftellen (gelijk ik in't eynd van•t
eerfte deel geO:dd heb, dc;n Stam-naam van de oudfi:e en ecrlijkfle ge- . 
fiachten van Gorinchem in deffelfs bediening geweefl van •c jaar 1 300. 
tot 1400.) den Stam-naam van g.elijke..geflachten, van •t jaar 1400. toe 
1 500. de eerfic oveifiaande, geenfints om dat die te niet gegaan, (ge• 
Jijkfe in't tegendeel meefi al meer aaogcgroeyt zijn) maar om defe haar 
nieu beginfel aan te melden. _ 

P'""""1 S"'Jfio, 'D, Hu,,, 'D, 'l<iJlJ,,, ~•JI, 'D, L,Jjg,; Gol'II, ,,,,, 
Din,i,,, """ tie• W,,.,,, vo tien O•aen-gtJn, s,,,,ut-rit,n, """ Ettn, van 
DaleB'I, ..M7lt•t, ,,.,, q,llin,h,,,., Sk,p-fl•f, Dwhotlt, ,11ndtr 7'om, -
vu, Dij/t, KnobbO#t ~•• Os, D, BJt, V4n Ho71, Dt Hoogh, VAn Lo,,,. 
r1-Jloot,..Bo"""'d. 111n Wil, v,mdn O,,n. 111n W17burf!,, D, Ro9, S,u,~. 
LHf, fl!!!_l(Jl, .JM#)l'IPijl(,_, Spijlt..rr, Pol/tier, De Kemp, doch defe zijn in 
de voorgaande eeuwe algcftcld, ,.,, Yttn, S111, Lt,w,n, tÁ,n,rongm, 
Y-u,l, """ Y Hrll, 11011, 111n de Gi1ffe11. Spr")t, ,,,,, d,n H 1111.T,lt. ~"'"· 
.-._er, voVJtwij/t, vaY/ij,ntn, Pijl, H•lfl, BtJft• 

En eynd'Jijk,in't eerfie deel ook verhaald hebbende dat Ono ,.,, Ar
~4 Heer van Amelroy, &c. den eenigen overblijvelingh van manlijk 
oir, is van den rechten Arkelfen Stam , gefproten uyt de Heeren van 
HeukeJem, de xj. in 't dalend• getal van Heer 'I•• dl Sttrl(J • de tweede 
Heer van Heukelem. En in dat deel vervolght hebbende den Stam van 
d•Heercn van Heukelem, van Heerf"" J, Sterk, af tot Job1111 de 8. Heer 
•an Heukelcm toe. Soo ftel ik, tot venolgh van dien tot het jaar I 500. 
·•~d~Q fd!'~1oba,~e in~t jaar 11-651. ft_ic~ OH 

1 1 2 ,, 
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436 Befchdjving' der Stad' GorinehenL 
Otto , roh""s Soon, de 9- Heervan Heukelem, Wcerdenburgh, &c. 

getroudmet W11/rlWÛI, d'ecnige Dochter en Erfgenaem vao ,._.,.,. 
1Jroek,.h11Jfm, Heer van Wcerdenburgh en Ammerzoy, daar by "'1wan 
?1111 fijn navolger, <jer11rd, W11/r11v,n ,Ber-,., enH,.,;ç,., caflierfccrtt 
•r jaar 1505. 

/ 
BES L U Y T. 

Hier 

Digitized by GoogIe 



ende Lande van Arkel. 4)7 
Hier volgen.nu, de DroJaarden, Burgermeefltrs~ 

T reforiers, Schouten .en Schepèncn der Stadt Gorinchem .ende dffl 
Lande van Arkel, fülks als in ydèr Jacr hier n_aer befchreven fiaet, 

Anno 1500. 
Drofiäard. ·H 

Eer 1,h1111,,.114utnil. Ridder. 
•. 1 1-s, ë•. '.i. 

Burgermccftei's~
Mr. Ja .Atl.ri,wnf{• . 
w,,,,~f:(, 

Treforicrs. 
Mr. Jo .Atl.riMnf{• 
Ja R.,utgtr{:(,
Mr. EvmJ, Y,er.
Gij.{l,tnd, Yos .Amf{, 
.Jftlri4An F11tltri.x/{, 

Schepenen. 
Jflri411n Hu,gmf:(• · 
w,f(,l .Adrü11111f:(, . . · 
wi'llnn G,ritf:(• Obije in Loco. 
Dirlc.v• Ullllffl lof{, 
M,r. Evn1d1Y111. 
Dirlc..fpon~lf.."'8t1f{,
Gijfltn Yo, .A,rdf{, . 
JAn R.,tngtrt~. 

1501, 

Burgermecfters. 
Witte Govtrtf:(, 
Cornelis Volk.ftr, 

Treforicrs. · 
M,rtml11ns. 
Gij/krtVos°)f11rtf{•
.A.2,iun Frtdrixf{• · 
Iim Vïn,U""f{• .-- ; , 
Hmtluidc,tl, r.;,~~lf./f{: 

·Schout~ · · · · ' 
'AntOIIÎI Gtritft.• 

- . ' 

Schepenen. 
.Aard Vos lanf{.: 
Antonis Gttritf{_. 
Mr, lan.AtlriAAnf{• i .' : ., · . _, '. ,'.. 
Litl,ertWouttrf:<,. · ~.. .. ., , ,,,•l~L 

. 1"1t'IJO Voornl.mf:(, 1 ;.,.'.... ;..,r, 
.Adlmt Wi/Jemf:<,. 

: Etwou, Goof'!'f{• . 

~or.~cc!=•· 
Cornelis Volkjtr. · 
Mr. 11111..Atlriunf:(_, 

Trcforiers. 
MArtmI11nk. 
We((el ..A.Jrf""11f{
wfiu GO'Vtrt/{-
1411 Vincl(,Ittnf{• ·. 
Dirk._I(orootl lanf{• • 
Dirk. SpronJc.. , 

Schepcne111. 
ÀtlriAAnHuygmX, :·~. 
Weffil Ààriunf{• · 
RJyer .AtlriAAnfr_.1(.emp. 
Ojftlanf~
Dir~Spronk_R..utgtrf~. 
Wim GO'Vtrtft.,. 
lanFHlptrtf{• •. ' , . ,. 

...., . ... . ... 
1103. 

Borgermeeftcrs. · 
Mr, 11111 .A.Jriunf1i. ► 
WitteGovmf~• · 

·Tl~rorie~s.- ·· 
·Wlffel .A.Jri4Anf{- . ' 

I i i ; . wt,-. 
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. 1511; • . , 

• .· ., . 

Borgermec.fters. 
Hmdcri k..'!,an SromJtrgt. · 
Mr. lan Adriaan[{, • •• 

Trcforicrs. 
Hendt1il{v.,, Stt1mkrgm • 
.Adriaan Huygmf{• . 
Dirk l(OtVott Ianf{, 
Mr. Ian Aáriaanf{· 
Jtotlof Meli.fl{, 

Schcpenca. 
.Adriaan Huygmft• 
GjjfomVo1 Au.df1.. · .: 
lanvandt Voorn IanR. 
..A,lbm Willtrnf{• 
Yfbrarulvandtr Vtm L4Mrtnf{• 
Gttrit Dirk{{, • , •• 
Hmdtril(__I(ol.ff" Adri-îltn/{, 

ISJ2• 

Borgerrgeefters. 
..Adri44n Heymmf{•
Mr. Tl1omAs R.,""'1r;;,; · 

Treforiets. · 
Hmàtri~ van Sevmbtrgm. 
Adriaan Huygmf{, 
Mr. Jan Adriaan/{• 
Hmtleril Cl1taff1..• _ 
.Aàriun Frtá,ri lef{• 

Schepenen.
Mr. Ian Adriunf{• . 
LAmbtrt v4ndtr Vtm Ianf{. 
Oflt Jan{{, • , • 
Jtutger van Mu_ylmij~ 
Hmatri~ Claafft.• 
Frtàtrik.,Spijc'/i!r Cl4AJ{{, 
Htymm HtJ111tnf{.• • , • . 

1$13• 
Borgermcefters.

Mr, Iim Adri41111(î· 

Adriaan Hliygmft.• 

Treforiers. 
Htndtrik.. Claafft., 
Prtdrik..Spijc/:.!r CLtafft.• 
Adriaan FreJeril(_s. 
Lotfftap Htrmmfz_. 
Aá'ri_4An Ianf{, 

Schepenen. 
Dirk Spron/tR.utgtrts. · 
Gijjbert Vos Atrtf{• 
Yfbrandvan Vtm LaNrmf{• 
Geerit DirV{• . 
Hmderi k._ l(.o/,jf Adriaan[{.
ML Thomas Q_yaJrijn. 
Jan I(.nijjf Thij1N111f{• 

Pcnciooaris. 
Mr, Cl441 DNljl. 

1514. 

Borger~eefters.
Mr, J,m Adriaan/{• 
Di1k.Spronl(.R.u1gt11f{ 

Treforiers. 
Dirk_I(pt'!)Ott I,1nf{· 
Predtrik..Spick.,r cw.Jf,. 
Lotjftap__ Hermmf{· 
Jan lanJt_. 'V4n Strim. 
AáriAAn lanft_• 

Schepenen. 
.Adri,1,m Huygms. 
JanvAndt Voorn Ianf~. 
Atlbert WiftemJt_; 
Dirk,.l(ot'l)Ott 1an[7î_. 
Hmáeril(, CLtaj[:{••• 
Thijs van Muylmijck,: 
Folpm Ma1hij.Jf{. 

IPf· 
. Borgermecfters. 

.Atlriun Huygmf~. 
Dirk..Spronk.B._utgmf<• 

Tre~ 
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ende Lande van Arkel. 
Treforiers. 

ML 141t ÀdriAAnf{. 
ÀdriAAn HuygmfJ• 
Dirl(/(.Ol'llott 1411/{• 
Ja 111.11/{_.,,..,, Strim. 
FolJtn M.ibij.ff{, 

Schepenen.
Mr. 1"11 Àdri11An[{., 

. Gijfom Vo1 À4rtf{., 
Eal,out Goojfmf{. 
Yflm,nJ 'Wlndtr Vm, Ullrmf{_. 
Gtrrit Dirlf{_• •• , • 
Con1tli1 J, B11rgh.g,lltj11111/,:.. 
Mr. ThomA1 R.,Nlldrijn. 

Peocionaris. 
. 'J!l'il/on i,a Dt11r1. 

1516. 
Bo,gennefters. 

Gijfl,trt J/01 À4nf,:.. 
· M.r. Thomis R.,lllltlrijn. 

Treforiers. 
Mr, !"" ÀJri..,f{•. 
.A.tlnun HNn!.mf{. 
.A.tlriun Fr,Ztrixf,:.. 
~otlofMtli.ff{. 
Folpm M11111ijjf,:.. 

Schout. 
llftOJ RJt,l<!l, 

Schq,fncn. 
-.A.ària,m H11ygmf{_. 
Dirlc. Spron1<,Jlu,gerA, 
Jan 11,m Voorn 11111{{. 
J•n Jlutgtr({_• 
.A.dlmt WiU,mf{_. 
Hnultri~ Cl114ffr,. 
Thij, 11an M11ilt11ijck.: 

1517. 
Burgermecfters. 

l•n Jlutgtrfr_. 
..Atl6m ~Utmf{, 

Schepenen. 
Gijfltrt Vo1 Àllrtf{. 
Gttrit Dirlif r_. 
Frtdtricl(Spijc/.;!r Clujfr_. 
Mr, Thomiu ~.drijn. 
lA11 l(.nif.ffThym411s. 
Folpm M•thijff{, 
11111 I11nf~. 'lhfn Strim. 

Secretaris . 
C/441 ,,..,, Jn, Vtldtn. 

'Treforicrs. 
Dirl(_Spro,,~Jlutgrrf{• 
R.,rielof'M,li.ff{. 

1518. 

Borgermeefters.
Mr, T~~illlrijn, 
Ja, l(.nijffTbr41']{., 

: Schepenen, 
llffl11t1nd1 Voom 11111/r_• 
.A,11,m Willem/{· 
HmJtri lt I(olff :Adri111111fe.. 
Dirl(_l(.Ol'llott 1411/{, 
H,nJericl(_J1111fr., Zcem-fchocnmaker. 
Huygb HmJericx van Sromlmgen. 
Clw Gttri11 •• , • 

1519. 

Borgcrmecfters.
Àelbtrt WiUtmf{, 
HNygh Hmàtric~111t11 StWnbtrgm. 

Schout. 
L411rms S~offrl1. 

Schepenen. 
Gijfl,trt Vos À11rdf{, 
Predri1<_Sp_ijc~r Cl44Jf{• .· 
Thijs 'tlan Muylt11ijt/(Putm. 
Thom41Rtf_lldriJn • • • 
Ian J11nf{, '!llln Strim. 

.Dirl(_I11nf{,LindrÀytr• 
Conttlis Spronk.,Dirkf{• 

K k k Se-
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Befchrijving' der Stad' Gorinche1JL 
Secretaris. Schepenen. 

'Folprrt M•tthijjfz... 

Treforiers. 
I11n RJ1tga,rfr.,. 
Virk_Spror,k_: 

1520. 
Borgermeefters• 

.Atlbtrt Willtmf{, 
HNygh 1;111J Sevmbtrgm Hmdtri/ift_, 

Schepenen. 
Jan'IIA11dt Voorn Jan_A. 
Dirk_/(.ot'IIOtt Jan)~. 
Yfbrand1;andtrVun LAllrtnft_. 
Hmderick_Ianf{, ; 
Htyman Hcymanf{· 
lan Iaff'{• Mr, l41U Sooa. 
.Adriaan lll7lf{• 

Treforim. 
Jan 'Jtutgerf{• 
Dirk Spronlc, 

1$21• 

Borgermecfters. 
A..Zbm Wi!Jemf{• 
Huygh 7JAn Sivm/,ergm.. . 

Schepenca.
Giffotrt Vos Aardfx_. · 
Fredrik._Spijck!r Clu.lT{,
ML Thomas Q..u,ulrijn, 
Jan Janf:{, 'llan Strim. 
Corn,lis Spronlc. Dirk/{• 
l(gtlofMclchiorf{• 
Ian Ianf{• Dotynif{· 

Treforicrs. 
J.111 R._utgtrft_• 
l>irk..,Spronl(, 

1522. 

:Sorgermeefters,
Mr. Tho11l4S R.y11drijn. 
ilMy&h 'llan S~inbtr,m ~~tr?!~! 

Ian'llan Voorn lanf{; 
.Aclbm WiUemfx_. 
Dirk_I(oroott lanfr.,. 
Y{órandw,n Vem LAUrmff.l, 
Thijs -van Muylwijck._Pettm. 
Jan Ianfr... 7JAnder Hur, Mr. l•ns foon. 
Adri44n lan.J°{. 

Treforiers. 
Jan JtutgMrtfx_. 
Dirk.Spronk,. 

I 523. 

Borgermeefters. 
..Aelbtrt Wilkmfx_. 
Mr, Tho"'4S R.!!aárijn. 

Schepenen • 
Giffl,trt Vos Àllrtf{• 
Frederick"Spij'ck!r CIMl.ff{• 
1an lanf{, van Strim. 
Huygh v11n St'!lenitrgne. 
JtotlofMtlchiorfx_. 
Stmn Vol~itrComtliff,:.,, 
R..,obben, 11111[,:.,• ••• 

Treforiers voor J, jare■• 
Ian Jtutgatrt({_• 
Folpm M111hijjf~• . 

1 524• 
· Borgenneefters. 

.A,lkrt WiOemfi:.. 
HuJg van Sl'!lm/,ergm. 

Schepenen. 
I•nvandt Voom llfflft:., 
Dirk Spronf<.~utgacrtftt,,, 
J,n ftutg4trtJ{• 
Yfbrand '114n Vtm L1111rmf.., 
Mr, Tbomas Q..uadrijn. 
Ian ':J1tndtr l-L,4r lanft_• 
l,m Dotymf{, 

Jor~ 
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Schepenen. 
Gijfl,trt J,"01 ÀArtf{, 
Dirl(.I(oivo,t l1111J,:,. 
Fredtri~ Sp;cksr J(Ja11ff:t.• 
11111 J11nf.:,. 11An Strim, . 
St,wn Vollc#r Conrdijf,:,. 
ML .AdrillAII Limrtf{. 
IMOJSnotk.,I1111.J{. 

1526. 

Borgermecfters. 
Di1Jc.$pronk.,lf._utgMnJ:t,.
Mr, Tl,o,,w R!!_iJrjn. 

Schepenen. 
1•1tutg11tnf{• 
Corndis "tle Burgh-grlltf11111/{• 
l• .,,Ander Hur 11111/{. 
HmJeri~ IAnf{.
.AJ,;111111 lAn{{, 
'1(.oelof Melc6iorf,:,, 
Lrn Do,ymfz... 

Treforiers voor z. jaren. 
~ulufMelchiors. 
l11n Ptatrf:t,. Grootwlt. 

1527. 

Borgermeefters. 
Huyg. '!liln Se11~ergm. 
U1J ItutgMrtf,:,. 1 

Schepenen. 
F,,Je,i'l(_Spijck.,er K,.IAAJJ,:,. 
Lm 14nf{, 'IIA11 Strim. 
S1n,m Volkjtr Corntlij[,:,,
Mr. .AtlriAan Liebms. 
Ltcol, Snotlc.I4nf{, 
Ptuer AàriAanf{· X:..•lf. 
$ch4llt, l11nfz... 

Treforiers. 
~lofMtkhiors 
Im, P,n,rf~.Grooroelt. 

1528. 

Borgermeefters. 
Huyg "'"" Sewnbergm Hm4trikfi... 
lAn R..,ulgAmfi:.. · 

Schepenen. 
Dirk..Spro111{.l{utgams. 
Htnaeril(_Ianft- Zeem-fchocnmaker. 
Jan 'IIAnàtr Ha4r JJmf'i.• · 
J,m Doeytnf{, 
PAUtDtls van Butftcom I(.utg11trtf{, 
Ian "'"" Muyltllijck.: 
Jim Pitttrf{• Grooruelt. 

Treforiersvoor J• jaren. 
Pttttr .llJ.ri11.11nf{• I(4'f. 
l@ 1"11/{· 114111 Stria,. 

1529. 

Borgermeefters. 
Jim 'IJAnatr Hur lAnJ¾• 
Jan Pmcrfr... Groowclt. 

Schepenen. 
11111 R...,ng11tr1fr.,. 
Frutrïl(.Spijc~tr J(Jul[t... 
Cornelis tlt B11,gb-gr•ef. 
HJ;yg v1111 Sromkrgm • 
.lltlri""71 I(alfComtliJf{
Flori1 .llntonis RMJ11U1f<!r. 
Joofl 'IJAn FJjfmijck_. 

Treforiers. 
]"11 '111111 Strim Ianf1.. 
Ptcm C11lf.Atlri4A11f~• 

IS30• 

Borgermeefters. 
IAnvantÛr HAtr Ianf~-
11111 Pmtrf{,Groor.idt. 

. Kkk :. Sche- l 
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Schepenelf, Mr. Atlri111tn Licbtr1f~-

l.m I@f:<.· 11an S1rim. 
.AJriaan ~anf:{_.. . 
ML AdrtaAn Lttbtrtf{., 
]An Doeymf{ • •• 
Pttm C,ilf AdriaAnf{• 
Godfcbalk,_l11nf{, 
P4UIDtls t•.m Butj'tcom R._utgMrtf{• 

Treforiers. 
J11n van Stritn JAnf{. 
PttterCalfAJriaanJ'{· 

1531. 

Borgermeeftus. · 
Jan l11nf:<• t•An Strim. 
Ptetrrl(.Alf Adri44nf{• 

Schepenen, 
Corntlis d, Burgb-gruf. 
Frederik Spijcl<_tr 1<:)u([:{,. 
Ja,s 'Vandtr H,i,ir Ianf{• 
Jl.gbbrrcbt I11nf{_. · 
Jan Picttrf{· Groo1wl1. 
1oo{J V4n ~ijf111ijc~ Ioojunf{• 
Wouttr Henàcri/if{, 

Treforiers voor i. jaren.• 
Jan Pttttr/1.Grootvtlt. 
Jan Dotytnf{· 

Ontrent Bamis heeft de fel.ve Jan 
Ptt1trf:{_.Groo~,lt tijt1cn Eed g.e
da:m als Schoutb code1:v.cnwd 
als Schepen gedient '°'Poiati.i
flY toe. 

I 532. 
Borgermeeftcrs. 

J,,n Im1f{_. v,in Strim. 
· Pmr I(.11lf.Adriaanf{• 

Schepenea. 
111n R.._utg,imf:{_. 
Hulgh van St11tnbtrgtn. 
Aariaan J,in/{, 

lan'V.tn Muyla,ifak.: 
AdriAltn l(JfCorntli.ff _ 
K.)441 'Vlltl MerkJrk,_'f)irk.f{· 

Treforiers. 
Jan Pttttrf{, Groot'llelt. 
Jan Dotytnf{., 

1 H3· 
Borgermedlers. 

14ft Janf{• 'V411 Strim. · 
Pet1trJvlf.zft'j,i11anf{• . 

Schepenen. 
Jan '11.cndtr Ha4r J"11f~. 
R..obbrrcht 1"11f{, 
Pou111tls van Butftcom. 
Floris Toniff:{_. 
lbofl. '114'_1 R,iJfwijck.,. 
Wouter Frmthrk,r. 
Jan I(j~Jf{. t:.cn R..ommns-111ul. 

Treforiers. 
Itobhmht JAnf{, 
l•n R..,utgtUrtf{• 

1 S34• 
Borgerm~fttrs. 

111n vllnder HAu Jan[{, ·. 
PtettrJ(11lf Adri4111Jf{. 

Schepenen. 
Im Jlutg4trtj°{.
Àdri111111 Jan/{.. 
ML Adri11an Litkrtf{• 
Jan Dotytnft., 
CÜlls wn Meerk..trlr.. Dirlef1.. 
Claas l(olfHmJ,rikf~. 
14n Snoek)11cobf{, 

Treforiers. 
R.._obbrecht l••J¾, 
Jan R..,utg.rtrtf{• 

Bor-
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1SH· 

- Borgcrmccftcrs. 
HMygh 'IIAn Stvmkrgm, · 
.AdriAan Ianf,. 

Schcpcnca, 
Corn,lis à, Burgh grtUf. 
JAn 'Vllnàtr HAAY l11nf:<• 
Pmtr1(4/f.Adri.41111/{· 
looft 'VAn R.1(111ijck.: 
Cot1(chAlcJc. I11nf{· 
SmJ,r Liel,mf{,
w;u,,,. Boon 11111/{.• 

Treforicrs. 
R._oJ/,r«h11411({, 
Wouter Hmdtril<f,:_. 

l fllÏ• 

Borgermeeftcrs. 
Huyg vAn Stvmbcrgcn. 
JfdriAlffl limJ~· 

Schcpcnc11. 
J.u, RytgAtr,j,:,. 
JA11 Docymf,:_. 
F_p/,brtch, 1.mf,:,. 
Mr. .AdriA411 Litl,mfr, 
J(jtWVAn Mcrl<!rk..Dirkf,:_. 
1"11 Snoclc.1uolif,:_. 
Jan VAn Ltl/Vm .AJrit1ttn[;;_. 

Trcforiers. 
R..o/,bmht Iimf~. 
Woum HmàcriV{•, 

Schepenen. 
11111 T:t1nder ar lAh{{, 
PIIU1t1tl1 'l!An u•facom. 
looJ 'IMn R_i,fwij'c-li.:

J 

I(JAAS Hmdtri/c! I{plf. 
SAndtr Litkn/{, 
·WiUon LoefÀdri1111nft,_• 
.ll11rd Spi1rink._At1rds •.•• 

Treforiers. 
Jtobbrttht Jan/{, 
.Adri""" lAnf{. 

1538. 
.Borgermeefters. 

1An v1111dtr HAAT 1411/{, . 
Pitltr I(.Alf.Adriunf{, 

Schepenen: 
Adri44n 1Anf{, 
lAn Doeymf{. 
Mr, Àdri11an Li,'l,mfe.. 
I(.Lus 'Il"?' Merl<!rck.Dirlif~• 
1411 Sno,Uacol,J,:_. · 
Jan Folptrtf,:,. 
Math,111 Ntyms. 

Treforiers. 
Pttttr KJ,lf .AJriAAnf,. 
ÀArà SJitrink....A.4rlf{· 

1539• 
Drollàrd. 

.Antonis v•n ·Bruhtfm, Schild-koapc 
van Breda. 

Borgermecfters. 
Im vAntltr Hur lanf,:_~ 
Ptter I(.•lfÀdriunf,:,. 

Schepenen. 
P.u1ri,tll 'Vtln Beufccom. 
Ioofl van Rjjf111ijc/c: 
Smdtr Lieknj°{_. 
WiUtm Boon Jan!{. 
AardSpieringh À.Artf{· 
Jan AJriAAnft_. · 
lmt SmAln:,lt. 

K k k 3 Trc-
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Treforiers. 

:Àard Sp_itrin/v 
Pllttrl(.lllf 

is40-
_nrollárd. 

PhiliJ1s Hincl(_otrd, Edelman van Bruf
feJ. 

Borgermeefters. 
Jan vandtr Hurr Lm{{. 
Pffttr 1(11lfAdriAAnf{• 

Schepenen.
Àáriotdn Janf{• 
Jan Doeycn_A. 
ML Atlri"11 Lickrtf{.• 
Claes Dirlef:{_, 
Jan van Ltll'Vm. 
J,ffl 1(/robiout. 
Mr. MArtm Van Os Gowrt1. 

Treforiers. 
PttllrK,,lf. 
Aml Spicrinlc,. 

1541. 
Borgermecfters. 

Adriotan Janf, . l(tmp, 
Pettr J(plfAdriAAnf{· 

Schepenen. 
Joofl 'Vffl RJjftDijck: 
Jan Snoek lacobf:{., 
Sander t1an dt Wttcringh Litl,t1rtf:{.. 
M111ht111 Ntvms, 
J4n AdriunJ~. I(emp. 
J11n Hmd1rikl'VanSm11ln,1/t. 
Mr. Adriaan Zecm-fcbocnmaker 

Hendtrik{{., 

Trcforicrs. 
Aartl Spierin1<_..A.artf{. · 
Mr. Adri41m Zcem-fchoenmaker. 

1$42• 
Borgcrmccftcrs. 

Adri11m lanR, K.,mp. 
1An Snotk..Ia,o/Jft_. 
· Schepenen. 
R._obbrteht 1.mf:{., 
Peter !(alf Adri11anf{, 
J(/4as t1an ~erk..trclDirlif:{_. 
Jan -van Le11'1Jtn Adria411[;;_.
Mr. Marttn'IJ.m O, Gowrts•. 
Alard de HAm Ma1h;J{:{_. 
Stbaftiam Adri«nf{• 

, ·- Treforiers. 
Mr, Adri11m Zcem-fchoenmaker. 
M11tlmu NeymR_. 

I!'JJ• 
Borgermccfters. 

Ptutr Clllf AdritUnf{_. 
1(/.IW '11"'8 Mcrl(.trlr.,Dir/cf:(• 

Schepenen• 
.A.Jri114n 11111[~. 
A11,d Spitringb A4rtf:(. v4n ÁtlwglJ. 
MAthtu, Ntymf{• 
11111 I(r,oüa111 I@f{•
Mr, AJriam Zeem-fchocnmaker. 
Mtlchior va dm DgcJc.~otlof['i• 
lan à, Ch,rjf l1111f{.• 

Treforiers. 
Mr. Adri11tn Zeein-fcbocnmaker. 
Ptmr1(."1fAdri4411!{. 

1$44• 
Borgermeeftcrs. 

.Atrt Spitrinlr.,.Atnf'i•
Mr. Adriatn Zeem-fchoenmakcr. 

SchepcneA. 
Pttttr JvlfAdriamf'i• 
Clat1v11n M,rk_trk_Dirlif,. 
Jan K)1111jf{.. VAn R..ommtrJ-111ul. 
Sandtr Lit6m1'.,1J11n Je Wtttringh,
Mr, M11rtm 'IJan Os Got11Ttf'i• 
Gtcri, Gttri,s Ianf'i. 
Dir~P~tlJ'i· B~r: 
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Treforicrs. 

~ttter 'J(alfAdri1111nf{, 
Dirk_Po11111tlj{. Br0Mll!tf, 

Borgermeefters. 
Mr: Àdriam Zeem-fchocnmakcr, 

gecommittcert.
Mr. Manm v•n Os Govrrll, 

Schepenen. 
Jan 111m LtU'llne Atlriunf:(, 
MA1ht1's Neymf{, • 
J11n I<.tmJI Adri4411f{, 
..AIArd J, HaAn M"hij.Jfr.,. 
Stl,Afli'"" Ad,iamf{, 
Hmtlmltvan Sl'llmkrgm. 
Aml R.,iNm. 

Treforiers. 
Wou,11 HmJtrie1(. 
Dirl(_PA111"'1[:(, 

1546. 

Borgcrmecftcrs. 
Mr, Ad,i..,, Zeem-fchocnmakcr, 
Mr. .MArtt11 vitn Os • 

Schepenen. 
Clats Di,lef:(, 
Simdtr Litbmf:(. 
Jan I(.nobliou1. 
Gcerit Gttritf:(. 
Job.en Ivlf Aàriunf{. 
Cor,ulis van Brak,,el Wouterf~. 
lanFolpms. 

Trcforicrs. 
Wouter Hmderil<f:(_, 
'1(,obbncht lanf:(_, 

Borgermcefters. 
Cl11esv11n Mtrk.,rk._Dirlif{· 
StmJer Licbmf'î· 

,Schepenen. 
Ioofl 'Vbl PJjf111ijci(_. 
lan C1'ulff'î• van 1.lom111tr1-fl111tl. 
Matmts Ntym[:(. 
Mr- ..Adri4m Zeem-fchoenmaker. 
Mtlchiorvan dtn Dy·c~ ~tlofj°{_. 
Diri(.PAil111clf{, . · 
111nà1Cher.JJ lanf{, 

Treforiers. 
1411 J, Cbtrjf Jan[{, 
Jto/,brecht I""f,. 

1548. 

Schepenen• 
J,tn Pttttrf{• Grootvd1. 
ClAASvan M1rk.,rk.,Dirlif:(• 
J,m 'liAn LtllVm Adri•mft• 
I.cn IvlfPcmrfc,. 
SanàtrCltuff:(. 
WiU,mP,mrf:(, 

1549. 

Borgermcefters. 
looft 'llbl R..ijf.,,,k, 
Ma1h1,u N,ymf~. 

Schepenen. 
l.ffl Pmer, Grootwlt. 
Clats v"11 M,r~rk_Dirk[:<_. , 
Santlerv.cnd,r Wurringh Li1J1rf:(., 
Stb".ftiAAn .Adrilunf:(• 
l11n l(noHout I.cnf:(, 
Ims Pttttrf{• Jvlf. 
Wiflrm Pm1rft,_. 

Treforiers. 
J,mCl1111.JT:(, t:an R,pmmrrs-#latl, 
Mtlchio,111111 Dijck,_R._ocloff{• 

1550. 

Borgermcellers. 
J.cn P,mrf:(, Groori:111. 
Mt, M,mmv.inOs, 

Sche-
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Schercnen, 1 ~n· 

Pwer I(alf .AJriaAnft.. 1 
Jan Svotk, Jacobf-<.· . Borgermed\crs.
M I N ~{{ 1,m Snotk_lacobf,. 
M:::i:r'l•~jt~ Dijck Jto,lofJ°{. Stbafliiian .Atlri11mf,. 
Dirk._ Paun•tlf,. · Schepenen. 
Gctrit de Hoogt Chriftojftlf::,. Pttttr I(alf AJriamf{_• 
.Adriaan Dirkf{_. , Sandtr'Vandtr Wmringh Litl,mf,:_. 

Secretaris. i Dirk Brouwer Po""1tlf::_. 
Gerit Dudijn. 

Treforiers. 
Jan Claajf,:_. 'IIAn Jloinmrr1-•atl. 
Melchior van dm Dijck..J.(ptlofJ,:_. 

15ft, 
.&rgermëcfters. 

Mr, Getril I('tttlatr Dirk[,:,_. 
Ptmr I(alf .Adri1111nf,:_. 

Schepenen. 

Clatsvan Merk!rlr..Dirk.f{•
Mr. Martm 'IJ4'1 Os Gowrll, 
.Atllartl Je Ham M111h9Jf{• 
Stbaj}iam .AJriamf{, · 
Hmdtri kvan Srombtrgt. 
Cornelis Vink Aerts, •• 
Corntlis Ianf{· Vtmdoom, 

1552. 

Borgermeefters. 

Pttttr Jvlf .AdriunR_. 
Mr. M11rttn .,,.,, Os Got•trtf{· 

. Schepenen. 
Ma1be11s Neymf,. 

. l,tn I(nobho111 Ianf:i:• 
Melchiorvan dm Dijck._. 
Gterit de Hoogh.
Mr, Gttril I(etlm. 
Mr. Hendn-ik.,Cornelijf:{, 
Pttttr CorntliJl,.dt Bit, 

Willtm Pttttrf::,• 
.Adriam 'Van dm Hue-url Dirk/{· 
.AlarJ 'Van M;,lfm L 11e11ff~. 
Htj]clv.tn Ntfl Willem/,:_. 

I'f54f-•. 

Borgetlb~éllers. 
Ian Snotl(_111COhf'{_. · 
S4""~r'fl11ndtW1ttringh LieJmf~. 

Schepenen. 
Clllts "'"" Mtr/c.erk._Dirlif,. 
Seb11ftiam Adrimi{{_. 
Gttritde Hoogt Cbriffofftlf,. 
CorneÜs'V4n Le Voorn [Ánf:i:._. 
Mr, Hnuln-il(, Corntliff1.• . 
Pttttr J, Bi, Corntliff{· 
Gttrit tlt Burgh-gr11efCo111tlijf:i:._. 

Treforiers. 
11111 Snotk.111e0Jf{• 
Dirk.,PA11111tlf:i:._. 

155r. 
Borgermeefters. 

1tobir,cht lanR, 
Htndtri1:..t11m s,wnl,,rg,n J:l,rfgmf,• 

Schepenen. 
S11ntltr t14n dt Wtttringb Liebmf~• 
.Alard tl, HAan Ma;hijjf:.,. 
lan I(AlfPttttrfr... 
Cornelis Vinck.,.Aardfr... 
.Al11rd van Malf m u,.jft.. 
S11ndtr'IJiln Wtrtjl,yn cl,u.f{t.,, 
R.!ytr -!?,~riMnfr.., I.(,pnp. _Tte~ 
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Treforicrs. 

1"" Snod,)«olf,. 
Dirl(BT011111er POMmtlf{. 

1556. 

BorgermeeAcrs. 
StmJer'U1tn'" 'Wfnri,,y/, Liümf;_. 
Hmtlerik._'IJan Stvmbergm HIIJl,mf{· 

Scbepaatn. 
J11nSno11<,1«ol,k 
ML M•rtm WIJi o,.. 
Dirl~f~: 
Gterit J, Hetgt Cbrijl_offdf{• 
Puttr J, Bie Corntli/f{, 
.AtlriAm'IJ.mdrr HAar GawrtA, 
ClMs Di1rou1 .llcrdf{, . 

Treforiers. 
IAnSnot~. 
Dirk. Bro11111er. 

1H7· 
Drolfard. 

Jonck-heer Ca_(p,r T11r~, H-eere tot 
Aelft. 

Borgennccfters. 
Mr. Martm v• Os Gavtm. 
.A.Jriam '!Jan dm Hoewl Dir/.J,. 

Schermen. 
Cl4as'IJ4n Merk,r/tDirkf:{_. 
M11tht11s Ntymf:{., 
Cornelis Vinc/c.Acrds,.
Mr. Hmdtr~Corntlis., • : 
Gttrit J, B11rgb-gmfCo,11tli][{. 
S11ntltr 'IJmt Wmjley,, l(J«ff:f 
Fros'IJan Ht11f,u,, Ht»tliriclif.;.. 

, Treforil:rs. 
. Jan Sno1V11co/,f(,. 

Conulis lanf{., Y~m. 

Namen van de Vroetfchap van 
den Jare rH 8. als wanneer 't fc:lve 
Collcgic ecrft fijn begin becfc ge
aomeo by expres Oclroy van Ko
ninck Philipp11s , als Guve van 
Holland eoêfe Heer van Arkc:l. 

Drolfard. 
C11fpcr TMrl, ffea v.1a Adft. 

Vroeifchappen. 
Jim snó,k..J•fî.• 
Ma1he11s Neym[{_. 
.llltxander vandtr W,ttringt. 
Dirk,.BT011111tr P..dfx_. 
.lldriMIII '1ml Je,, HotVtl Dirclefr..• 
Pttterd, Bi,Comdifl~. 
Aàri111Nt11111J1 HMr Guc,,rtf!f.• 
.lldri11tn Burgh-gra,fCor,ulijf;;_, 
Htffil ~gtrtf,. 
Jan wm .llfpertn Folptrtf{• 
Mr. M11rtmv1111 Os G,rvtrtf~• 
..Al4rtl Je HAan Mathijs fopn. 
Hmdtric1<, tian Sti1~tr1,m Hllygeru. 
11111 Je Chtrjf Ianf~. 
11111 KlllfPmerfr:.,. 
Cornelis Vinck._ ..At'rtfr... 
./flard vian Malfnr L,mzjfr:.,. 
Dirck._de Borgh-g,wtJCmttliJlr.. 
R__utger Spro11~ Cornelij]r:.,. 
Ptt1trt111n Grvon.'fhl.lfnf~• 
Pouw,ls l(oljf J(ja,s foon . 
.Jl.driam Floris foon. 
FrAnfais van Brot~buyfi" Danitlj~. 

Secretaris. 
Splinttrt:illl Voorn Corntliffr.. 

1558. 
Borg.ermeciers. 

I11n Snoe~ 111&~[~: 
MiUhau Ntymf,• 

Schepenen. 
S4t1áer'l!411Jer Wettringh Litbtrtf~. 

L 11 Dirc'k., ../""" 
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Dirck_Bron,otrFAMwtlfr,. 
..AJriifm 'V411 den Hurvel Dirckf{. 
Petter Je BitCorntlijf{, . 
ÀàriAm ·1:antltr Hatr. 
Ààriam Je Burgh-grA,fCo,11tlijf{, 
Hljftl ~gmf:{_. · 

Treforier~. 
Àlaràv,n Malj"m Luca([:{_. 
Franrois van Bro,ck._huyfUI D.fr.iclf;j_. 

1 H9· 
Nieuwe Vroctf chappen be• 

edight. 
Tfilltm Peettrl{· foon. 
Cornelis Vtr::oorn. Ian_({_. foon. 
SandtrvAn Wmjley KJaej[r._. foon, 
FrAnsvan Htufden Htntlericlif{_.foon. 
Lttbar, 1!4n Wtttring, Atl,i11cnf,. 
]An Vogtlfangh. 

· Borgermcefiers. 
Jan Snotk.,I11cobf{• 
Ptcttr Je Bit Corntliff:<_. 

•Schepenen. 
M.ttl,eus Neyen_({, 
Willem Pttttrj°'{,. 
Conitlis Vtn:oom Ianf{_. 
Sa,:-dtr 'tlAn Wmfltyn ClaeJ!r... 
Franr van Htu/dm Hnulericlif '{,• 
Lirb,vt .Adriamf'{,-
Jan Vogtlefangh Goojftn_(,. 

Treforiers. 
.Al.Ard van Malfrn Lucaj[s.. 
Franfcis van Broekhuyfan D4nirlj~. 

l 560, ... 
Nieuwe Vroetfch.1ppcn be-

edight~ 
Ààri4tn ·1:an dm Hott•tl Dirk,(,. foon. 
Sander t·an dt IVmring, Libert foori. 
Dirk_ BrollllJlr Poutvtlf:(. foon. 
Adriatn de Borg-gratfCorntlis foon. 
M,mcn van Aelfl Willems foon. 
Mr. Dirrk_'IJan Cloo1wijck l•nfz.,, 

Borgermeeilers • 
..Aàriam virn ám Hon:el Dirk/{• 
Pttttr de Bil Corntlijf{, 

Schepeneo. 
1•n Snotk..J«oJf{,
Sandtrvanàer Wtttringh Lidtrtf{, 
Dirk_Broutl'tr Pouwtlf'{,, 
.Adriatn de Burgh-gratfComtlijf:{_. 
Heffil :{tgmfr,. · · 
Mamn van Atlft Willtmf{, 
Mr, Dirck_van Clootwijck..Ianf{, 

. Treforiers. 
Gttr4trt Je Burgh-grAtf Conttli .ff,;_. 
Hmdericlvlc Vrieft P«mji:.. . 

,. 
· Stadts Secretaris. 

Ger.-rà Dutl1n, 

156 I• 
Nieuwe _Vroetfchappca be-

edighr. . 
Gttri, de Hoogt Chriftojftls foon. 
Uebm Adriam(~ 
Cormlis !(alf.Adriamf~. 
Col'llclis Herl,mf,. 
M1• Lugbm l(tmp. 
fan de FeyttrBrimmft,., 
Getril Ianf{, Van ~triX{tt~ 
Heuderick..Je Vmft Pt11erft,.. 

Borgermeefters. 
Jan SnDlk lacobf{• 
.Adri.zmvan dm Hotvtl Dirckfr,, 

Schepenen, 
Ma1luus Neymft,.. 
..Alard dt HAan Mathij!f{• 
Gmit ~t'J:~oot,h Chrift_o]feffz.,, 
Corntlli Vinci{ ..Amj1.1, 
Pttttrde Bie CorntliJJi:.. 
Rutgtr Spron~ Cornelif[f 
Franpis v1111 Brotcltlmyfm D11nitlf~. 

Treforicrs. · 
Hende~ick dt V.ritft Ptttrrft,.. 
Pcmr Je Bif Corntliflt• 

Bor-
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ende Lande van Arkel. 4tl 
1562, 

Borgcrmeefters. 
JAn Snotlr.,I11to$f{• ' 
.Adri11m '11471 dm Jifll'Vtl Dir/<ft,. 

Schepenen. 
S11nder v11nJ, Wttiringh Liel,mf~. 
Willem Pttttr/1• 
.AtlriAmv11n der HAtr G011trtf{• 
Cl11ts Ditrout Àudf{• 
1..oa Vogelf1h Goofmf~ 
Hmdtrick._àt Vritft Pttterf¾.. 
Sm;MS ÀdriMnf{• 

Treforicrs. 
. Ptttu~1B!tCorntliff{, 
Cornd,, Vt1"1{.Àmli.. . ., 

1563. 
Borgermeeftcrs. 

]"'9 Jno,Jc.J•~ft,-
.Ätlrillffl'fJMI dm Harvtl Dirc/ef{• 

Schepenen. 
.AJMJ J, HAm M111hijf[{, . . 
Dirl(_Brou111er P4U1Vtlf{• 
11111 J(4lf Ptt11rfi.. . 
J-ujf,l 7.._tgerf{• 
Fr1tnfoîs-i;4111Jroeckhuyfm Dimitlf{• 
Dirci{ de Burgh-gratf Comtliff1• 
Cllrndisvan Houwelingm Herbert({, 

Treforiers. 
Cornelis Vincl(_.Atrtf~• 
StY'fl4tJ .Adrümif{• 

l 564. 
Nieuwe Vroctfchappcn be

edight. 
Cornelis Htrbms 'IIAn Hou,,,,Zingt.
Àlitrd 'IJAnM11ljm L11c11.ffr.,, 

Borgermccfiers. 
Màtheus Ntym[:(, 
Ptettr de Bit J(ormli.ffr_. 

Schepenen. 
L,nSn«k.I«otf{• _ 

Mr, Martm van Os Go1.1trtf{., 
Cornelis Vin,l(_.Atrts. 
Getril de Burgh-grMfl(orntlifl,. 
CIAts Ditro111 Àtrtf{· 
Gttrit I11nf,. '111#1 tkn Bofcb. 
11111 dtFtym Brimmf{• dt longe. 

Treforicrs. 
StroAts Adri11mf,. · 
Dirc/c. de Burgh-gr:UfCorntlif[{• 

156,. 
Borgermeefters. 

lAn Snot~ l«obf{., 
1(.orntlis Vinck.,.Autt. 

Schepenen. 
MAthn" Neymf~
Lln l(AlfPttttrf{• 
ÀlArt 'lllln M•l/f!: 
Luw Hmàmck. Je Vrieft PmerR_. 
StY1JAtS .Adri11mf{, 
Stgtr • • Adriamf{• · .. 
Htndtriek..111111 Looft Ma1b9ffz.• 

Treforiers. 
Dirck.d, Burgh-g,11tf KJ,rneli.ff,:,, 
landt Ftyttr Brimms á, Jonge. 

li66, 

Borgermeefters. 
l(ornelis Vinck ,1trts. · · 
11111 l(olfPmtrf{_.dm 01,ám, Brouwer• 

Schout. 
AtlriMn 'llan l(u,vl. 

Schepenen. · · 
Mr, Marien '111111 Os G..-,f(, 
.Alitrd Je Ham M111hijfT:=.. 
Dir,k.,Brou111tr PouwtlJ¾· 
Gttrit dt Bu,gb-gratjCorntli/J-r... . 
Abiam 1.111nJe, Hatr Got·m~
Corntli1 l(olfAdriamJ~. 
Ambonis wm R,ommtrs-tMrl I1111foi.. 

L 1·1 z Tre~ 
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4r2. Befchrijving> àcr Stad' Gorinchem., 
Treforiers. 

I .m Je Ftyter Brimmf{• d, ung~ 
Claes Ditr ..Amf{_. 

l 567, 
Borgermcefters. 

Jan Snotk Iac-~f{,, 
Ian/(Jtlf Pctttrf{• Jm011Jm. 

Schepenen. 
Mathtus Ntymft_. 
Franfois '1/an Bro1c-k_h11,vfm Dmitlf:{_. 
Hmdtrick..Pmtrs Vritft. 
Strvaes .Adriamf{• 
Dirck. dt Burgh-gra,fCorntliffr_. 
Marfelis van Atlfl Willm,f:{_. 
Gttrit lanf:{_.van :<ftrx~te. 

Treforiers. 
Clm Dierout Àtrtf{_. 
.Anthonis Vlffl R,om,,m,s-wul Io1nf{• 

1568. 
Borgermeeftcrs. 

Frllnfois t·an Brotckh11yfm. 
Dircl<, d, B11rgh-graef. 

Schepenen. 
Jan ](alfPttttrf{. dm Oudm. 
1-Villtm Pttttrf{, 
Gttm1trt dt Bu,g_h-graef. 
Litbtrt .Aàriamf{• 
Gm:it Jan(:{_, '11411 dm Bofah. 
Jacob flobbrechtf{.. 
Huybert 1(.n~bout Ianfr_. 

Treforiers. 
.Anthonis lanf,.,. van R..,on,mtrs-rratl. 
Hmdtrick P111trs Vri,f,. 

1569. 

Nieuwe Vroctfchappco be
edight. 

Heffe/ '1/AII Ijl Wibf{, 
Sernm .Adriamf,. 

Gurit f,mR. v11n Jm &feb. 
.Anthonis I11nf1,,. van ltommt1'l•ttAtl, 
Jacob Roblmchtf{• "'°""' &rJ,. 
.Adriam -r;an 1(1111 Floriff{.•
.Ad""' va11 M"Jw,c/e. Wi!ln,,~. 

Bor~ermeefters. 
lan Snotk,,IaC'Obf~. 
Mr. Stb•fliam'l:an loofm. 

Schepenen. 
Mathtus Nryt»f'<. 
J(lats Ditrallt Amf,:,. 
FranfoÎS'llan Br0tck..h11Jfm. 
Strvlflt Aàriamf:;. 
Stgtr •• .Aáriamf{• 
Anthonis l11nfti. v.m Jto"'1nt1'1-111MI, 
111n I(alfPttttrf:{_. J, Iongm, 

Trefori"s. 
HmJerick.. PHttrf{.. v,;,J,. 
Gttritàf B11,gb-graef. 

1570. 

Nieuwe Vroet(chappen be• 
edight. 

.AdrianNJandtr H1ttr Govtnf{• 
Corndis 'VAIJ Djci(, .Amf,:.,. 

Borgermeefters. 
Jan Snotk.,laco'bfr_. 
Mr. Stbaftiam 'Vllltloofen. 

Schepenen. 
Pttttr de Bit CorneliJT:r,. 
Litbart .Adriamf{, • , • 
Dirc~tl, B11rgh-gr,uf. 
Gttrit Ianf{• 'VAn dm Bofah. 
Cornelis 1(4'f .Adrillnlf{,• 
Gttrit Ianf{_. '11"'11 :<f11'iX{t1, 
CornJisvAn Jm Eyc-k_.Aertf{· 

Treforiers.
Guram dt B11rg•-gr11tf. 
Struats .Aàri,uiaf~. 

Nica-
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ende Lande van Arkel. 4t3 
1571. 

Nieuwe Vroetfchappeo be
eJighr. 

clats Dicrout Atrtf,.,. 
Di,d.:van Br111(_tl Dirckf~. 

Borgermeefiers. 
lm Sr.otl{_lAcoóf:{_. • 
Lie/Mrt AàriAm/r ... 

Schepenen. 
Jan I(JfPetttrfr.., 
WiOtm Pttttrf1.. 
ClMs Ditrout. 
FrAnfOÏS 'llanBntk},11yfm. 
.Anthonis I1111f,. '11411 Iynnm-tHcl, 
MarctlisvAIJ AJfl Will.maf:t.• 
.AJ""' 'llan Muyli,,ij,k., Wib/1.. 

Treforiers. 
Servats Aàriaenf{• 
Geeril lanfl• 1,an 4'm Bofch. 

1572. 

Gouverneur. 
Heere Jl111gw'&lltDJt11 Beot:(tlatr,Hecrc 

vanCarmes. 

Nieuwe -i'roetfchappcn be-
edight. 

Baltha,:,11rvan Dijc.k,.Mekwfr_.
Mr, Jtutger tie B"rgl,.grAtf. 
Clats I(plf Hrntltric1/{· 
Gttrit Engtlf,.,. 
Htndcrick._ I11nf~: 
Hmtltrict Pieck.. Amf,.,. 
Vrimt K,11ydMn Frll7tf,. 
Hcrmmvan Hnncoop Pttttrs. 
KJa,sPttttrf~: 
Pttttr Boom Aàriatnf{· . 
AàriAm van GN.ntlt 1An(\. 
Baltba,:_ar van D~rl{ Atr1J~. 
Dirc/<.Viwlt_"Wihf,. 
Fr.ms 9r#uf{• 

H11ynrt Dirclif{, 
IopnJ1m R.t1111m P«urf'{_. 

Borgermttfters. 
Cornelis ViMl.Atwf~. 
Franfoit 'IIAn Brotc4/myfm. 

Schepenen. 
Litkrt AdriMaf~
Strvats Aà,itu,tf~. 
Dirck.,àe Burgh_ 1ratf. 
Corntlis ConuÜJJ'-'· "J(.J/AdriAtnf{• 
Getril Iar,J~. 'li4't 7,._nrix,:_11. 
Aàriatll'llan VMt AJm11tf,:_. 
Dirc~ vm B1a~tl Dircl<f{• 

Treforiers. 
Gttrit 11111/,:_. """''-Bofol,,. 
Corntlis J(.oljAhitllnft, 

PCllcieDaris•. 
Mr. SebafliMIINI L-fa,t. 
Splinttr van Vool'& 

I$73• 

Nieuwe Vroetfch.appen be
edighr. 

L tontrt Hmtltriclifti. 
I11tob 'IIAn Noart 14.Nfi.,. 

Borgermeefters. 
Adriam '114n dm Htuvtl DirV;;_, 
Itin àt F,ym Brimmf{•d, IOIIJ8'· 

Schepenen. 
I 4n Snot")açdf{• 
Hmátricltvan sev,nbtrgm. 
Willem Pttttrf{. _ 
Gttrit à,Hoogb Chriftojftlf:;_. 
Martm van Aelfl Wil/rmfî.· 
Hmàtrick_Pitck._Aert_({, 
Dirck. Vinclt Willem[:<_. 

Treforiers. 
Cornelis Vinck,.lHmdtrick.,.ûloll(Ia»f{•_ ' 
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4;4 Befchrijving' der Stad' Gorinchefll..J 
Treforiers. 

1574. Adriatn Ianf{• Groot-vtlt. 
Jan J, Ftyter Brimm1 J, long,.

Gouverneur. 
Jonck-heer Adriam Vijgh. 

Nieui.,·e Vroecfchappen be
edigbr. 

Engtbart Verflttgh RJj/ttnf{., 
Aelbrtrhl van looft M11tijjf{.. 

Borgermeefters. 
Adri,zm van àtn Htll'Vd, 
Jan d, F,ym Brimmfr_. d, langt. 

Schepenen. 
Corntlis Vinc1<,. 
Di1cl(_van Bralttl Dir,k.J~. 
Ad1i11m v11nE~ Wilhmfi... 
Frans Ptmr Omnf{, 
S,gervan H011111tlingmHtrlJtr1Jr_. 
Htrmm van Hnncoop Ptturs. 
Pttm Boom Adriamfr.• 

Treforiers. 
Hmdtric'-.Sno,kJ@f{, , 
Adri1ttn van Groot"Jtlt. 

157,. 
Nieuwe Vroerfchappen be, 

edight. 
Stgtr Adri.ten({., 
Htrultric'-. ldnf{• 
Jacob RJym. ~ 
Dirck.·t:an Atlfl Marttnj°{_. 

Borgermeefters. 
Dirck van Brak..cl Dirckk 
Ha,dtrick Pitcf<. Atrtf:{,, 

Schepenen. 
T-Vi!ltm Pctttrj"z.. 
Segcr Adriamji... 
Dircl( Vinci( Willttnk 
Job ï;an ~utDtn Pcrterfi:_. 
Ltendm v,m ftufoort Hmderick/{, 
J(J11ts van Letrdam Pttttrf"{. 
Atlbrccht t·,1n Lorif, M111hijf:<_. 

1576. 

Nieuwe Vrocc{chap bc-edigt. 
Iim van ..A,lfl WiUtmJ{ •, 

Borgermceflers. 
Dirck.,t•t1n Brak.# Dir~kf~. 
WiUtm Petterf{, 

Schepenen. 
Hmtltrick.,Piecl(_. 
Adri11tnvt11t Efl Wilkm:s 
Fr@s Pttttr Omnf{, 
S,gervan Hou111tlingtn Htr'/,mr. 
Pmer Boom ..Adriamf,:,,. • 
Adriaen van Groo1vel, Ittnf:<,. 
HmJcritl(.Snotcl(,Jimf:{• 

Trcforiers. 
1An tl, Fty111 Brimtn1 tk lengt. 
I(JMs vitn Lttrdtnn Pttttrf·❖ 

1577. 
Gouverneur. 

Joockcr·Philipsvllnàtr A11. 

Nieuwe Vroetfchappen be
edight. 

.Ambrofius ~irijns. 
Jan Vogtltfanç~ Gooffms. 

Borgermeeffers. 
Hmdtrick Pieck..Ams, Obijt, 
Iob Pitttrf{• 
Willtm Ptettrf:{,. 

Schepenen. 
14n Snotk.Iacobf{. 
Jan_ dt Fey,èr Brienms tl, long,. 
Stgtr Adriimf,. 
Dir,~ v11n Br11~tl Dircleft.., . 
Dirck.,Vinck.,Wi/Jtmf~• · 
R.,u1gerd, Burgb•gratfCon,el#[~• 
.Ambrofius vand,r ~trvt~'""''-rrc-
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ende Lande v~n Arkel. 
Treforiers. 

Cldts -v.cn Lmdam Pttttrf~. 
~tlbrccb1·1um Loofm MAthijlf{• 

i57B. 
Nieuwe Vroctfchappea be-

cdight. 
]411 V'ogelef1111ck_Goojfm1. 
~eytr '1/an Afpcre 1411/{, 

Borgermeellm. 
J.cn J, Fcyttr Britntns de long,.l• \!All R._uu,m Pctltrf{• 

Schepenen. 
JViUnn Pimrf{.,VAn Vogtlfang Gooflm1. 
..lf,mAm '114n E, WiUtmf{., 
P11m Boom .AdriM_nf{• 
J(jAts vo LttrJA11'1 Pmtrfr;,. 
ComrAtl v4'1 Atlfl M•rtmfi:.t. 
~1ttbonis'V1t1t Outbuefd, Andriefl~· 

Trcforiers. 
.Atlbtrt '11411 Loofm, 
Pu11rBoom, 

1 579• 
Nieuwe Vroetfchap be-edigt, 

À,rt VincJtCornclij{{, 

Borgermeefkrs. 
14n Snotck,_I11cobf{. 
.&lriur. un Jen HtllVtl Dirckj~. 

Schepenen. 
Jim de Ftyter Brimms de Io11ge•. 
.7Ztgcr AdriaenA. 
Dirclt,_'Van Brak,_tl Dirckf{• 
.Aelirech, 1.·A,1 Loofm. 
Adriatn 'llAn Groot-::,!: Janf{· 
,R~ytr 'l.'An Afpmn J,mf-;_. 
Atrl Blommm Aertf{, 

· Trcf.xias. 
Pttter Boom Adriàmf;;_. 
Atrd1.Vir.,k_CornrlifJt.. 

Nieuwe Vroctfchap bc-cdigt. 
ÀtràBlommm Atrtf{• 

Borgei:meefiers. 
.AJriAm vAn dm Heuvtl DirckJ{, Obijt 

in loco. · 
Aell,recbt '1/411 Looftn. 
CIAts '1/411 Lttrd4111 Pttterf,_. 

Schepenen. 
Willem Pttltrf\• 
Dirck,_Vinck,_Wi8nnf~. 
Frans Ptt1er011mf{• 
Pcettr Boom. 
Jtutgatrtlt Bu~~b-grAlfCor,itliff{, 
Direk.'t.'An A elft M11r1mf{.. 
Britnm Je Feyttr I11nf1.• 

Trcforièrs • 
..AtrJ Vinci{_ Corneliff%J. 
R._111gaer de Burgb-gmfCorntliff~• 

1581. 

Droll"ard. 
Jonckcr ,Arm, i,an Bofo"'lftn. 

Borgcrmeefiers. 
J(jats van Ltmuvn Ptcttrf{. 
Atlbrtcl» '!!ml Loofm • 

Schepenen. 
~gtr À driamf~. 
Dirc~ ,:an Bral(_tl DirkJr.,. 
Aàriatn'VAnGroolVtlt lanf:t· 
(oenratt '!Jan Aeljl MATlmf:;_. 
Aert Rlommm Atrtf:.,. 
Folptrt Cormli.Jl\, 
Iaco!, de Lct11..Atrt_({, 

Treforiers. 
R_!11gtr de Burgh-gr11tJ: 
Ht11dl'rick,de IVam 11111/~. 

\, Nieu-
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Nituwe Vroctftblppea 
edighr. 

1ley11tr Itnl,yn Cornrlifft.. 
Pttttr Ianf{, Lnirnf~. 

Borgermeel\ers. 
Jan dr Ft_ytrr Brimntf(. Je ~t. 
.Arlbrtcht't·1111 Laaf, MMl,ijf{, 

Schepcaen. 
Wilum Pttttrf{, 
Dirck.. Viel(_ Wille-{(, 
Pttttr Boom Adriillfl[{, 
I<J111svan LmeumPrntrf{
Dirck..'OMI Aeljf M4r1af:<._. 
Arim Vinck,_Conuliffe.. 
I<Jaes K,lfHm40'iclif~. 

Treforiers. 
Htndrrit:Oanf{. 
Jacob J, L,"' Jlmf,.. 

1s•1• 
Borgermeefters. 

I.m J, Frytrr Brinrms J, Jo,sg,. 
1-ViUtm Peeters """'1u W,uringb. 

Schcpeacn. 
Srgrr .Adriamf,. 
.Adriam Grootvélt Ianf{, 
Itutgam dr Burgb-grMfConuliff{, 
Cotnrattvan .Arlfl M11rtmf:{_. 
Àtrt Blommm Amf~. 
Folpm corntliJTc.. 
fu,vnrr ~byn Corntli§,. 

Treforicrs. 
l,tcob de Lttu ..Aert.({, 
Comratl vim Dtljt Marunf~. 

1584. 
Borgermeefiers. 

A,lbm van Loofm. 
.Atrdl Vinclt, 

be-

Schepenen. 
1,m de Fe.vttr Brimtns de long,. 
Dirck._Vi111:k_ Willtm'i.. 
Pttllr Boom .Adriam

1· 
,; r.,. 

]<Jats van Lttrdam Puterft.. 
Dirck.,wm Atlft Marrmf~. 
Jacob dt Lreu ..Am(:{_, 
Pttttrvan Htufdm ·1anf:(., 

Treforicrs • 
Comrart van .Atlfl MarttrJ,<,. 
JMOb 'llan Noort l«obf{., 

I 5S5. 
Nieuwe Vroccfdup bc-edigr. 

0th Sas looft,. 
Borgermceftcrs. 

..Atlbrrcht 1Ja Loofm MMhflf<• 

..AmlVindt, 

Schepenen. 
S,gcr AJri•mf{.. 
Cllffll'Mt 11an .Atlft Muunf{• 
Àtrtl Blo,,,,,wrt .At11f{• 
Folptrt Corneliff{· 
Jvyntr R,obyn. 
Vrimt K.r"YdamFr1111f{• 
Peettr lanj~. Lirbmf{, 

Treforiers. 
Iacohan Noort J«o/,f{• 
Ian á, Fryter Brimtnf{, 

15S6. 

Nieuwe Vroctfchappcn be· 
cdight. 

Folp,rt Corntliff~. 
-Mr. Àtrl Mcmuncl{,. 
Go'lltrt1;1111 Slingerland CorjJt11{{· 
.AáriMn vA11 .Ailfl GiJfbtrtJ~· 

Borgcrmeefters, 
Àtrt Vincl(.CorneliJl{· 
Àtrl BIWlllnlN ÀUI[~. 

Sche> 

Digitized by Google 



· ende Lande van Arkel. . 4t7 
Schepenen. 

Joh11"11 ]l11t11m Pttttrf{• 
Cl1111 'llAn Ltml""' Pttttrf{• 
Jftlrillffl 'VAn Groorvcl"IAnf{•· 
Jt11tgtr tlt B11,gh-gr,ufCoTflllilf,. · 
Dird::.:v11n .Atlft Mu1mf~• 
]4"# 'llAn Naon I«ol,f{• 
Jn-nrwom It,ycrf,. -

Trcforiers. 
I• dt Ftyttr BrimmsJcioni1.
P1111r 11111/1.· Liáoif{., 

1587. 
Borgcrmecftcrs. 

JoJ 110 Jt"'"'"' Ptatrf1. . 
C1Msv1111 LftrÛIIIPttttrf(• 

Schcpcoco.
.De Jonge .A.tUrrdn 111111 Looft. 
PolJtrl cmulijf~. · 
.AtrtVint~. 
°Jl'1"" Jtdy,,.p,,,,,.,,.,. Ha,fJt 1411{{, 
Co1'"UI 111111 v,mom comdifl:t.• 

Trcforicrs. 
Putcr 14n/{· Li,l,m(t,. •• 
..AJriMn Jtotloff{. FabnJCL 

1518. 
Nieuwe Vroctfchappen be-

cdight. 
Pitttr'l/'11 Heuftl.m 141!/{· 
Hmtltrick_Snotck I•Jr... 
Haultrick,.Vind;,Comdiff~. 

Borgcrmecfters. 
11111 tl, Ftyter Brimms Je Jongt. 
JMob Vtrvoem RtJ"/1.· 

Schepenen. 
Job "'"" Jt•m. 
l.(JiUs':11111 LmJam. 
.ddri4ffl votn Groowd, 1111{{.. 

Hmdtrick Sno«I(. litnf{. 
Dinltv•n Àtlfl M11rtrnft,. 
Vriml J(ruyd11m. 
J;,n Ditrout l.(JtUjft:.. 

Treroriers. 
Pttttr fo1f'{_. Litim~. 
Folp,n Comtlijf,. 

15S9; 
Borgcrmccfters.' 

.Aml B,-.,.J.
In V1rveom lt']tr/{. 

Schepenen. 
J;,nJt Foyttr Brimms dt langt. 
R..'J'"1 R.~-
Puttr 'V.,, Hol/Jo,. 
Ptn,r 11111/,. Li,l,mf~
Co111elis Vt11100rn Comtliff~• 
Hmdtricl(, Y-mck, 
Got1tr1 v11n SlingtrloJ1 Corfti11111/(• 

Trcforicrs. 
FolJHn Corntlij[{,
o,b $111 IooftmJ,. 

1590. 

Nieuwe Vroetfchap be-edigt • 
Cormlis Vtrvoorn Comtli.ff~. 

Borgermccftcrs. 
11111 at F,yttr Britnms à, Iongt, 
.AmBlommtrt. 

Schepenen. 
:{tgtr .Atlri11mf{• 
..Ailri11m 'tlAn Groorvelil•nf{, 
Dirck.,t1An Atlfl Mu1mf:(, 
FolJtrt Corntüff{·
I«•Vtrvoorn a._11erf:(. 
J11n Ditrolll Cl111ff{• 
Comtlis 11111 G;Jbmf,. ' Treforicrs. 
Otb $t11, Obijtin Loco • 
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Hmtlerick_Snotck·limf~. 
Dircl<,v.m A~lfl M•r1mf~. 

ir91. 

Nieuwe Vroetfchap bc-cdigr. 
J,m Dierou, ci11tff1.• , 

·Borgermècftcrs. 
111n Je Foyttr Bripuns Je langt. 
Am Blommtrt. 

· Schepenen. 
I(Jaes ".litn Lmqanz. 
]ltymr R.9byn. 
Ptttcrvan He11ftlm. 
Perm 111,zf~. Litbtnf~. 
Corntlis van Vcrt1oorn Corncliff{, 
Hmderick..Vincl<_Comtlijf:{, 
I(}ats I(tmp R!ycrs. 

Trefori~rs. 
Dir,l(_v,n Atlfl MAr,mf{• 
Pttm JAT.[{, VAn Heufdm•. 

1592. 

Nieuwe Vroetfchap bc-cdigt. 
J(Jau I(Jmp R.,tytrft.. -

Borgermeefiers. 
1An dt Feyttr Brimms d, Jonge. 
Puttrlanf{, 

Schepenen. 
.AJriam v11n Grootvelt 1Anf:<.. 
Dirck..van Aelfl MArltnf{, 
Folpm Cornclijfi:.. 
Vricnt J(ruytlamF,.,,ft• 
1.tcob Vtrvoorn Rtytrf:{• 
Jan Diero.111 I(jmjft... 
Claes van Honck_oop M11thijjf;;,_. 

Treforiers. 
Pttttr Ianf{, t 1an Htufdm. 
1,1'ob Vm·oorn R,fy,rf,. 

I 593• 

NieUW\'C Vroctfchappcn be-
. edight. 

Corntlis 1•11 Gijflmtt. 
J.m 11471 Groorvth Pttttrf{• 
Amhonis 'IJ/tndtr KJ, WillrmR, 

Borgermecfters• 
.A,ll,,ech,_ vAh Loo[m, Obijt in loco~ 
Pttttrv.cn Htufdm. 
Pttttr 1411[{, Liebmf{• 

Schepenen. 
AdriAtn v,m Grootvtll. 
Hmdtrick 'Snotck,_. 
Aml Blommard. 
Foll'rt Corntlifl{• 
Jttyntr R,obyn. 
I11eob Vtrvoorn ~erf{· 
Jan Dierout Cl•eJ]{, . 

Treforiers. 
IacobVervoornJ:vytr[{, · 
Cornelis v,rvoorn Corntli.ff{• 

. 1594•. 
Nieuwe -Vroctfcbappea be· 

edight. 
Jan vim uyt111ijcltGttritj{_. 
lAn VAntltr AmeyJe Jaco/,f{• 

Borgcrmeefters. 
Pttttrvan Htufdmlanft., 
FolpmCortUüff~. 

Schepenen. 
Cl•u van Lttrd""1. 
Hmtlericl(_Snotc~. 
.Atrt Blommert. 
Jttyntr R._tbyn_. 
Vrimt 'J(r11yJ11m. 
Petttilan Liibtnf{• 
l•n viinder .A,myde ~4Cobf{• 

Tre-
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Treforiers. 

Cone,üI Vtrtioo,.,. Comcli.ff{•
LM Diabo11t 1(]111.ff{, 

159$• 
Nieuwe Vroetfdup be-edigt.

7JM, v1111 Hm~ooJ MAthjff{. · 

Secretaris. 
Jol,..,J 11A114tr Do,1. 

Borgermeefters. 
·.11.cn JRo-nuJ: 
Folpm Corntli.fl{• 

Schepenen.
-..A.JriMn VAn Groo,v,lt.1-.v,rworn R.!ytrft,_. 
Conulis v,rvoorn C•nuli.ff{• 
G,wn VAn Süngn-Ln,,11 Corjlmf{_. 
I(JM1 l(pnp B.!Ju[{_. 
J(JM,v1111 Jio,,k_eopMinbij.ff{• · 
J.,. I(olf Hmdericlif'-• 

Treforiers. 
14" Ditrbout, 
L,n".,J" À~d, l«oJfr.,. 

1596. 
Nieuwe Vroetfchap be-edigt. 

lAtl J(olf Hmdtric/if{. 

Borgermeefters. · 
.Aml Bl.ommtrt. 
P1mrv1111 Htufdm. 

Schepenen. 
Folptrt Corntli.ff{• 
R_!yner Jtobyn. 
Vrimt J(ruydam. 
Pmtr 1Anf{, Litbtnj:..,. 
Jm Ditrbout. 
1411 i,411 GroottJtlt Pttttrf{• 
Woutervan Nmcaffil Mathijflr.., 

Treforiers. 
1im'f1Andtr Àmtydm J4eo/,f{_. 
Ni'1Ml'f1411Hon~p Mt1thijjf{, 

1 $97· 

Borgermeefiers. 
PilttrtJAn Htufdm. 
1411Ditrout. 

Schepenen. 
. Hmdtricl(.Snocck,. 
1 J«oi Vtrworn R.!ytrf:(.• 

Con11lil V1,i,oen, Corntlil. 
K.)4u I(pnp Ileytrf{• 
Jan I(.olf. 
AntbonittJAndtr K..• WiUtmf{. 
11111 Vlln uyu,,ij,I<. Gttritf{. 

Treforiers. 
Ni,Lus v11n Honlc.!,ap MAthijj[,. 
Nicl1111 l(tmp R.,tyerfî.. 

15.98. 

Borgermeefters. 
Folpm Corntlijµ,. 
loh11t1 Ditrhout. 

Schepenen. 
AJ,iam va Groot'fltlt. 
Iltyncr B...oby,,, 
Vrimt l(ruydam. 

1 Pieter lanf{• Litbtnf{, 
: K.]11uvan Honk.,oop. 

lm v.mtler Ver,r,m o,rn,UJl~. 
lan Veri,oorn R.tyerf:{_. . 

Treforiers. 
IAn I(.olf. 
I(j11t1 J(Jmp. 

I ~99• 

Nieuwe Vroetfchap be-cdigç. 
Huybm Muyen WiO,mfr.. 

Borgermeefters. 
Folpm Cornrli([r... 
Hmdtriclt,Snoeck_. 

Mmm 2 Sche-
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Schepenen. 

1Aeob Vervoorn R.!yerf{• 
Jan Ditrhout. 
Cornelis Jan G9fotrtt. 
J(jaes J(.anp. 
An,honis 11ander J(.A. 
Hmdtric~dt Wa,.m l@f{• 
Huyien 11411 Muy~ Willmf,. 

Treforiers. 
11111 I(olf. 
ÀnthoniS'IJAn4tr J(A. 

1600. 

:Nieuwe Vroetfcbappen 
e~ighr. 

Wouter M.nhij.ff{. 11An Netrt4.ffel. 
..AJrüun .Andrie.Jl:... Je L411gt. 

· Borgermeefters. 
PttttrTJAn Heufdm1411f{• 
Hmderic4_Snoeck. Ianf,. 

Schepenen. 
FolpertCorneliff{• 
Pmtr lAnf{• Litbmf,:.,. 
Jan'IJA114tr Àmtydt 1Ato6j~. 
Jan J(olf Hmd,rick.f,. • 
JAn '!Jim uy11119d" Gttritf{• 
Ian 'IJAndtr Vtn,,e Cornelijf:<.. 
.Adriam .Antlritjf,:.,,Je un,,. 

Treforier. 
.Anthonis 'IJAnder J(A, 

Ditjaer is geen Faorijck geftelt. 

1601. 

Borgermeel\ers. 
.Am BIO'!mntrd .Amf,. 
Pmerv1111 H111fdm JAnf{• 

Schepenen. 
HmdericJc.Snotd,.J,mft;
Coru 1411 Gijfbtrt!{. 
1("6ts 1(.tmp R..t'!trt. 

l@ Vtrt'OOl'n R_!ym. 
H,nderfrk._dt Wam laf,. 
Huybert Muym Willem(,. 
.An1hony dt Hoogh Àdriàtnf{• 

1602. 

Nieuwe Vroctfchap be-edigt. 
Dirclc.PrAtm Dirclq:{_. 

Borgermeeflers. 
Pitltr 1411['(. vn Htufdm. 
1411 Dierhou, K.)at.Jl{· 

Schepenen.
be. , Folpert Cmrtliff{• 

Pieter laf:(_. Lid,mf{• 
Jm vAntler Àmtydt IAco&fr... 
Wouter 'VAn Nttrcaffel MA1bij_ff~• 
An1honin11mdtr 1(11 w;n,,,,ft• 
.Adri11m .Antlritjf~. J, Lmgt. 
HmdericJc.IvlfHtnthrickf{• 

Treforier. 
.Adriatn .Antlritjf,. de LAngt. 

Fabrijck. 
W,uttr Milthjs ttAn Nurcaffil. 

1603. 

Nieuwe Vroetfchappcn be-
edighr. . 

.Anihony tl, Hoogb Adriamf5: 
lAn ttAndtr Vtr111m CorntliJH: 

Borgermeefters. 
lAn Di,rout I(JAe(({_. 
J,m'l!andtr Amtydtn l1«ol,f{_. 

Schepenen. 
Hmdtric/c.Snotck l,mft• 
Cornelis I,n Gijfl,trtfr.,. 
l,n K,lfHmdtricl<fr.,. 
Jan Vtrt1oorn R.eytr({, 
;Anthonis dt Hoogb .AJriamft• 
Dirck"Pratm Dirc.kf{• 
Hmd1rMc.Mtr,11JJ,. va,, Vliojf. 

Tre-
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~reforier. 

W'Ollltr MA1b91 'P411 Nttrca.ffil. 

F.ab ·· k 
. flJC , 

HMybrtcht Muym Wi!ltmf{., 

160-4. 

Nieuwe Vroctfchappen be-
c:dight. 

Gtt14lrtl wn Block.,l11111l M11rtnifc.. 
HmJ,ricl(_'l!andtr VOojiM,mujJ~. 
Jan lanf1.• i,.,. H1rt1111trdm. 
1mm Vtrfittt,b 1,,J,m foon. 

Borgermeeftc:rs. 
Folpm Corn,li.fft.. 
Jma v11nd11 À1111yJ1 l11co/,f~. 

Schepenen.
l«oi J/tl"IIOOn, 'J(Jytr({. 
Wouttn,1111 Nttrc11jfd, M«l".(•
.A.ntbonis 'l!Andtr J(a Willem {· 
Lm ,c,Antla V,rvm Coni,ü 1.• 
...AtlriAmÀndri,f(',:.,.th L@gt. 
Getril 'l!An Block.,Cind M11rtmJ{, 
111n lAnf{· 'lllln Htrt11Atrdt. 

Treforier. 
H,,yl,11th1 'l!An Muy,n WiUtmf{, 

Fabrijck. 
'.An1honistl1 HPogh Àdrim,f'{. 

I6or. 

Droffàrd. 
Joock-heer R,.otfoj'vA11 .Arkel. 

Borgermeefters•. 
Folptr1 CorntlifTr... 
RJyntr R_ol,yn Corntlijµ., 

Schepenen. 
Jan 'l!ilndtr Àmtydt lAtobJ::., 
lAn 1(.olfHtndtricV~• 
Jim v,n,oom R..eyerft• 
Huylm,bt wm MMµn Wi#unf,. 

pircl(_Pr11tm Dircli[\.
".Àdri11m 'l!An Brott1<_huy[tn 'FrAnfois. 
M11r1tn'lltmBlodJ.:tnJ Gtcritf{, 

Treforic:r. 
Àntbonis tl, ~b .Adri11mf:{_. 
M.acr door lijn venrcck in fijn plaets

gekomen 
Dirc~ Pr11an Dirckf~. 

F.abrijck. 
11111 'li4ndtr ViT'llm Corntlijf.(, 

1606. 

·Borgcrmeefters. 
111n TJandtr .Amtydt Cornelijf~. 
'RJ}ntr R..ok,n CornllifJ,. 

Schepenen. 
Folptrt Cormli.Jl{• 
Jac'ól, Vrrrx,om R.!rtrf{. 
I(]Als J(.tmp 1{,y,rf{ •.· 
.Antbonis'llilnlÛr Jv, WiOt111({. 
Iim11anJer VtnDm Comtliffs. • 
Hnultric/c.'fl4!'d,r Vlloft Marn1ff{. 
I~trt 'll1tnd11 9tttgh l~nchtÎoon. 

Treforfor. 
lAn'llllndtr Vmim Corndi.Jft.. 

Fabrijck. 
Gterit """ Blod}tmd M11r1111ft.. 

1607. 

Borgermeeftcrs~ 
111nTJanJ1r Àm1ydt l«olf,. 
Wouttr'11411 Nttrcilfftl M.111h9/[{.. 

Schepenen. 
Govtrt '11411 Sling,ru,n,l Co1fli11mfr_.· 
1An I(plfHmJerit~{•
...Adri11m AnJrit r{,Jt L1111g,. 
Dirck. Pr11t111 Dir f~• 
Getril 'flan Black.land MATtmfc.,; 
Co.rntlis Folpmf~. · .• 
IMOb l1111f~. 11""'1,r À111tJJ1. 
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Treforier. 

Gttrit 'tlAn Blocl<J,mJ Marttnfr.,. 

·Fabrijck. 
Htndtricl(.'111mdcrVOoft Mmuff,• -

16'08. 
be-Nieuwe Vroetfchappcn 

cdight. 
J.m Snotc/t&ndericlif,. -
BAl1111 l1t11f:{., van Wt'Vtlincl{_hovm. 

BorgcrmceAers. 
Jan Ditrbout '/(JM/k 

. W,uttr'VAn Nttmiffil Ma1h9.fl,. 

Schepenen. 
..An,honilvantltr I(.a Willem{,. 
Ia1t vanJer VtrtDt Comtlilft. 
Jim Vtrvoorn Jltyersfoon. 
Hnulerick..1111ndtr VUoft Mareu.JT,. 

.,· Jmbtrt Vtrjfttgh Imlmchtfz.• 
Im Snoec/i..Htndtric/ef{• 
Pitttr1J.tnHAffil1 Gttritf::,. 

Treforicr. 
Hmdtricl{_'l!Andtr Vlloft Marcu.JT,. 

1609. 

BorgermeeAers. -
Jan Dierout I(l~ffr... 
R._eyner Jl.!,byn Corntliff{, 

· Schepenen,' 
Got:trt van SlingerLind Corflilunf{. 
1anvanJ,r Amlydt f4cobf,. 
Jan K_olf Henderickf,. 
Dircl<,Pratm Dirck[_{_. 
Geerit van Blockt11nèl Martmf,. 
Jacob Vrrvoorn Cor,uliff,. 
Cornelis vandtr Vtn,,en Comeliff-.. 

Treforier. 
Jmbm Vtrfl.ugh Jmbr«hift.• 

Fabrijck. 
Baltus Iitnfr.... 11an Wev,linc/ef,own J,mr 

foon. · 

1610. 

Borgcrmeefters. 
Jltyntr ~ohyn Comtlijf'{_. 
Wouttr11A11 Nttm1ffel Mt11bij(fz.. 

Schepenen. 
..An1honi1111111dtr I(a WiUtmft,_. 
Jttn i,,mdrr Vmitn Comtli.Jf{. 
Huybrecbt Muym Wifltml,• 
..Adriam'VMI Broeck._h11yfm Franfoit • 
1mbtrt Verfleegb Jmkrtf,. 
Baltur ,,.,, Wt'Vtlimk.hO'llm litnft,_. · 
Frans v11n I(erck..111ifck.,• 

Treforier. 
Bal11111111n W't11tlincJc.hown lof{• 

Fabriick. 
lan Snotck.,Hmdtriclif,, 

1611. 

Borgcrmeeftcrs~ 
Folptrt Corneliff,. 
Wouttr11an Neercaffil M,ubij.JT~• 

Schepenen. · 

'/()au I(emp ~~Wf{• 
Jan K.olfHtndtrickJ{· 
Htndtrick._vandtr VOoft Mtrcujf,. 
Gttrit i,an Blocijantl M11thijjJL. 
Cnrntlis 11and,r Vtrvtn Corntlifl,. 
Àerd Blommtrt Atrdf,. 
Martm v11n Àtlfl Dirck.f{• 

Treforier. 
Iim Snorek._Hmdcriclif{• 

Fabrijck. 
Àntbonit v.uuler Iv Wi/k,,,f:{• 

JJor-
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1612. 

Borgerm:eftcrs." 
Cornelis Folpmf{· 
Joh1111 Dieroul l(J.ujf~ 

Schepenen. 
JAeOI, Vervoom R.!rtr/{· 
Govtrl van Sling,,t,md Cor.fliMnf{• 
..Anthonis de Hoogh .AdriMnf{. 
Pinuvan Raffel, Geeritf{• 
Jl#Ob Vtrvoom Corntlij[{. 
BA1111ilanf:<,_. 'IJ4n W(l)elinck..,bovm. 
Litbm ::Qtric.x{té Guri1Jr... 

Treforier. 
ÀtllhoniSVAndlr JÇ.4WiUtm{r... 

F.tbrijck. 
Guri, vanBlodJ411J MA,1m/{· 

. 1613. 
be•Nieuwe Vroetfchappen 

cdigbt. 
MATlm'Vdn .Atlfl Dirk/{, 
ML Johan l(tmp. 

Borgermcefters. 
JohAn Dierou1 J.(j.iejf~. 
R..,cyntr R,-obyn Cornclijf;_. 

Schepenen. 
I(lllts l(nnpJl.!ytrf~• 
1"11 Vtrvoorn RJyerf'{. 
Dirc~ Pratm Dirckf,:,,. . 
Gttrit Blocl4anà Marter,f:{_. 
Cornelis vanácr Verven Corndiff,. 
MamnvAn Atlfl Dirckf'{, 
lan vanBrocc~buyf~ Franfois. 

'freforier. 
Gttril vAn Block]mul Marttnf,:_. 

Fabrijck. 
Hu1bmb1 van Muycn Willtmf:<_. 

16'14. 

· Borgermeeflers. 
Jan 'Vlllkltr .AmcyJc IAcol,A_. 
RJ,,,tr .Itobyn CorntliJJ{• 

Schepenen• 
.An1bcmisv4nJ,r 1(4 Willem/,:.. 
..AJri,un :Anàrit~.dt Langt. 
M4rlm VAn BlockJAnJ M4r1mf,:,,• 
Jmher, Vtr/fttghlmbrecbtf:<,_. 
Piemvan Ha]fdt Gttrit[{, · 
Jacob Vtrvoorn _Comtliff{. 
Baltus 'tlAn WevtlinckJ~·m lanfi.. 

Treforier. 
1-blybrtcht'VDI M111.m Willnnf:(,_. 

Fabrijck. 
M.trltn 'Van.A,111 Dirkf:<,_. 

1615 • 

Borgermeefters. 
Johan Dierout J(]aejf::(_. 
lob.m van .Ameyd, lacobf{• 

Schepenen. 
]411 v41Ultr Vtrvm Comtlijf{. 
Hu_ybm Muym Willtmf~. 
Hendtrick,.vander V/Joft Marcujfr_. 
Gttritv•n BloëkJand Marten[:<_. 
Jacob t•4ndtr .AnitydtIanf,. 
Martmvan .Atlfl Dirkf~. 
lACob van Brocck._huyftn Franfois. 

Trcforier. 
Martmvan ..Atljl DircV,,. 

Fabrijck.
Mr. Iol,An I(.tmp. 

1616'. .... 
Nieuwe Vroetfchap be-edigr. 

Everaer, vanàcrS,buyr. 
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Borgermeeftcrs.

Job.m Ditl'Ollt 1(/,ujfr.,~ \ 1618. 
ÀnlhonisvAnd,r I(j, WiUm,f{_. Borgennecfters.' 

Schepenen. Wouter ii• Nmcaffel M"bijff{• 
'JUais I(tmp Jltytrsfoon. 1<Jtus K.,mp .llrymfoon• 
..Adriam'V,.,.Brotc}(_h11JftnFranpis. 
M4rtm va Bl«l<,""'4 Martmf,.,. · 
Jmbm 'VAntltr Stttgh Imimf{• 
Pitttr V4ft HA.IJdt Gtiritj{_. 
Jacoi Vtrvoom Corntli/J{• 
BAl1usii11n Wl'Uelimk.,h1111mlanf{. 

Trcforier. 
Mr. Joh.tn 'J(tmp. 

Fabrijck. 
Evm vanJ,r S,buyr. 

1617. 

DroJfard. 
Jonck-hecr l4'oh4n PajfmroJ,. 

Nieuwe Vroetfchap be-cdigr. 
Fr41U tanl(~k,,,;j,k. 

Borgermeeftcrs. 
Woum tian Nmca.Jftl Mt11hifff{• 
..Amhonisiiand,r l(a WiflllnJ%. 

Secretaris. 
: • • • tiAn Jen v,ltlm. 

Schepenen. 
111n l(olfHmtltri,lif{• 
Jan 'Vander Vtrvm Corn,li.fl{• 
Jan 'Van Herwatrdtlanf{• 
Jan Snotcl<,Hmderidif~• 
..Atrt Blommtrt Amf{• 
Marten 'l!An Atlfl Dir~/if{· 
Jan vm Brotc~huyfm Franfois. 

Treforier. 
Evm 'VAntltr s,hllJr. 

. Fabrijck. 
Ian vllndtr Vm,m Corntlifft• 

Schepenen. 
Govtrt '11411 Süng,rlAnd. 
Gmit 'VAn Blo,k)and. 
..Atlriam 'Vlltl Bro,,Jd,uyfm. 
ImJart Vtrfl11gb. 
]"'°'1 VtT'IJOOm Comtli ff':<• 
Baltijs Itmf(6 van Wl'llëlim~bown. 
Frans v.m I(Jrcl<,t11ijck.,. 

Treforier. 
Lm 114'Uler Ytrvm. 

Fabrijck • . 
MArtm 11An .Adjf. 

Nieuwe Vroctfchappen be· 
edight den ~7. September 
1618. by fijn Excellentie 
PrinsMAMrit:(. 

JAII Vervoorn .lleyrrf~. 
Cornelis Folptr1f{., 
I.uoi Ianf;,. Àf!'l1J, • 
Pitttrvan Haffil,. 1 
Atrd Blommtrt An-Jf:<_. 
..Adria,n 11111[~. Vrrfoul. 
Michiel Mmnyn,I(.. 
L4mbcrt van H1111tm. 
Getratrt 'l!an Hoty. 
I11n I1111f1i. iillndcr Drtp,. 

16'19. 
Borgermecfters • 

Johan tiantltr Vtr111m. 
Jan J(j11t.fl,. Dim•t. 

Schepenen. 
Jan Vtrvoorn lltJtrf{• 
..Adriatn ÀMritjJ:<_. ác Ltmgt. 
Cornelis Folpmf\• · 
1'11 Snetc/t,.Hmdtrick[:(.. 
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Atrl Blolll#llrl Àtr1r,:,. 

f,a 'J"M artm 'V4" Àt.-.r• 
l;m 11a Bt•~huyfm. 

Treforier. 
MArtm v.rn ..Atljl. 

fat,rijc;k • 
.Acr1 Blommm .A.tft,_. 

1620. 

Borgcrmecfters. 
Ioh411 Ditl"Ollt. 
lob"" v1111dt1 Vcr,i,m Cotndi.Jf{. 

- Schepenen. 
}QMI l(tm/• 
J,nj,rtVtt{fltgh, 
JMOJ J,',ri,oom Cam,lijf~. 
Conttüs 11.mJcr Verven Conuliffi.. 
U1111 Id_A. wn Wtwlincl,bo'llm, 
E-i;c,,tml v,,,,J" Scbuyr. 
GttrM11 'V41'1 Hoty Àtrll foon. 

Tre(orier. 
Atrt BlOIMlln .Atrtf{• 

· Fabrijck. 
Cormli1 EJpmf~· 

1621. 

Borgermcefters. 
Joh.os tlittol#. 
J(J4ts 1v-,. . 

Schepenen. 
. Joh,m 'V.màtr vn-wn. 

..Atlri4m ..Arulri,j[,:,. tl, L4ngt. 
GttrMrl 'IIAn .Blod.14.1fll. 
Corntlis Folptr1 foon. 
J«ol'VAntltr Ä"'#J"'·
,AmBlomr,ur,, 
ÀurJ 'V'!' ..A,lJI DirtV{• 

.,rab " k•rtJC 
!An lAtlft. 't/41'1 din D 

'\ "I• 
1~22. 

Borgermeefters. 
I(}ats J(.tmp• 
..Adri'"11 ..AnJricR~· Je L1111t,t. 

Schepenen. 
Indm Vcrpeegh. 
1411 Snotck. 
Pim, t,•ia, HAffilt. · 
Jatu Vn-voorn Comrli.Jf,. 
B"11u1 IAt1f{• 'VAit W1t1tlinck,.ho'l,tn. 
M•tm via, ..Atlfl. 
Gmurtl 'Vlln Hoty. 

Treforier. 
Jm Ltnf{, 'tlAn tlm Drtf'. 

Fabrijck. 
M11rtmwm Atlfl. 

1623. 
Nieuwe Vroetfchappen be-

edighr. 
Hmtlericl(_..Atlri1U11f~. 'V"" tlt Giefm. 
]d'® Vtrwarn Jatobf'{,, 

Borgermeefters. 
..Atlri,un tlt Limg,. 
JmJ,rt Vtrjfttgh. 

· Schepenen. 
Wouttr'Vffl Nttrea([tl.G,,,,,,n 'V"11 Block]mul. 
Adri"'!' t •,tn Brotck._huyfm• 
Corntlis Folpms foon.· 
Jacob ,:,mJc, .Ameytlt. 
.Al,trJv,tn Áelfl. 
L11mJtr1 'tl.dn $4n,m Ianf:t,. 

Treforier. 
Mamn 'V411 •..Atlfl• 

.Trcforicr. Fabrijck. 
LAm/,trt J,o,,f~· Vdll S.mtm.Cornelis Polptrtf{• .., ,-

. N n n DOr- •/ 
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I 6 24• · 

Borgermeefters, 
1mm Verftttgh. · . 
E,:trd wmder Scbu,vr. 

Schepenen. 
.Adrian1 .AndricjJi:.. dt Lmigt. 
..Amhonis Je Hoe,gh. 
M,mrn van Blokjand. 
Jacob Ven-oom Cornelijf:(_, . 
Bal,us Jan[{_. vau Wh·(Linc/,J,ovm. 
Gmurd van Hoty. · 
Dirck d, ~ot·cr .Anthoniff,:,. 

T1eforier•. 
Lambert ï:an Sa1.tm. 

f Jbrijck. 
Jacob Vcrvoorn lacobf{_. 

1625-

Borgermeeficrs. _ 
. Et·t1llirt '!Jand,r Schuyr. · 

Baltus lanf{. van We-i-elinckhot·cn. 
~ 

, · Schepenen. 
lmbm Vrrfltcgb. 
l.Jcob t·andtr .Amtyd,. 
]anSnotck, 
.Atrt Blommtrt • . 
..Alard'T.'lln Atlfl. 
L,m,bcrt t·,wSllntm. 
Hwdcrick._ï:a,, de Gi,fi.11 .Adriarnf{. · 

Treforier. 
Jacob Vm:oorr.laccibf{: 

F Jbrijck. 
{;eera,r, •i:an Ho1y. 

1626, 
Nieuwe Vroctfchappen bc

edight. 
Dirck._de Jloowr An,honi[{t,.. 
Acrt t·11n Cltt•tflt.vn Dir,kft.• · 

Bórgermeefters. 
F,wramhanJer SchuJr• 
Bal,us lanf;;_. van Wcvclinck},ovm. 

· Schepenen, 
Ioh;m -:;ander Vert.>~ Cornelij[:z:.• 
.Anthonis Je Hoogb. 
Gttraertvari Blockjantl• 
l"fob Vtrvoom Corntlijft,.• 
Gttraml VAn Ho,y. 
Dirck._Je R..,ovtr. . 
I.in va!" WevtlincM;ot•t .An1honijf:z:.. 

Treforier, 
Gttraerd 'llan Hoey. 

Fabrijck. 
Michiel Mmninck._.Atrtf{• 

1627. 

Borgermeefters • 
.AJrillm .Andriijf7i. dt Llmgt~ 
E'lltra,rd t•,uidtr Schuyr. 

Schepenen. 
Baltus l,1nf1,.. van Wevelincl(_hatJtn. 
J,1n van Brotckhuyfm l,1nf c.. 
.Alartl van .Atlft. . . 
Lambm v,m Smitm Jan[~. 
Hnrdtrick van Je Gitfm Adrit1mf{• 
..Atrt Dirckf~• '!Jjffl Cltvtfltjn • 
Mr. .Adrilltr1 Buys '11"11 Wn,elincJc.hovo,. 

Treforier.· 
Micbitl Mcnnincl(. 

Fabrijck. 
Hmdtrick._'!JAn de Gieffm. 

.1628, 

Borgermeefter$. 
..A ;Jriatn Andriej[,:,. dt Ltmgt. 
,.An,l,onisdt Hoogh. 

· Schepenen, 
Gttram van Blocl{J,ouJ. 

Cor• 
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. ende Lande van Arkel. 
Cornelis FJp~rtJ (oon. 
J«o/, Vtn:oorn Corntlijf1.1. 
Gt1rMrJ11im HDty. 
l)ircl< dt Jtooiitr Ànthoniff{• 
J«oh Vtrvoorn J«obf1. 
G'1Vtrl '11411 Ntma)J,l Hmdtriclif{, 

Treforicr. 
Hmtltricl(, AJrittmfr..v'11 d, Gicfln. 

FabriJck. 
Dircf<.Àntlxmis d, J\ot,:tr. 

1629. 

Borgermecfters. 
Job111111M1 Wr.;elinckhov,. 
.An1honild1 Hoogb. 

Schepenen. 
.A.riMn Ànaritffi. dt Ullll,l, 
MArlm 'IJ.OS Blocl(_LmJ, 
Fr1111foi1 ~ '/(trck111ijck: 
J,,n v.rn Brottk,hrl_yfm. 
Haultriil11411 de Gitfan. 
]MJ van Wt11tlinckfaovm Tnmijf{, 
Àll'I "'"" Cln;tfttyn. 

Treforicr. 
Dlrtk.ÀnthonilJe Jtoowr. 

Fabrijck. 
..Atr'"''°' <:lr:efltyn. 

1630. 

BorgermeeRers. 
Ioh1111v.mdtr Vm11m Corntli_f,. 
Jm6cr111mulcrStttgh. 

, Schepenen. 
.Gt1r.iml 11an BIKkJt111d. 
ÀtrlBlomm.irt. 
GttrAtrJ van Hoty. 
.Al,mlvan .Atlft. 
l«o6 Vervoom Jaco/,f~• 
Michitl Mtrmir.cl<: 
Jan~ntler Drtp. 

Treforier. 
À tri i.•,m Clro,fieyn. 

Fabriick. 
J1"0Ó v,rvoom R.,,ytrf{· 

163 l• 

Nieuwe Vroetfchappen be, 
cdight. 

Wil!ltm v.m Grooi-i;tlt Im,f~. op 't ver
foek ende vrywillige affiand van 
Jobanvan G,ootvtl! (ijn Vader, by 
Jonkker lAcobvan PajfmroJ, ende· 
by de Vroecfchappe, tot Vroct-
fchap is gekoren. -

Ààriatn Vinck HmdtrickJ{· 
Cornelis Jan/{· '!11111 W,ul1111ct 

Borgermccfters• 
Jml,,r1 TJ•nJer Smgh. 
Ewr•trl "'"""" s,huyr. 

Schout. 
WIU,m van Grootvtl~. 

Schepenen. 
BaltuJ lanf~. VAn Wt'l:tÜncl<_hov~. 
Frmfoil 1111n 'J(m:k111~ck: 
Johan VAn Brotekbuyftn. 
.Am van J(jt11tjlc_yn• 
Go'l:trl'Viln Nttrtaf[tl. 
Martrn111zn I<,uyl Franfois. 
.AJriamvan .Amtydtl.inf;_. 

Trcforier. 
J.Acol, Vtrt1oorn Iaçobf{· . 

.Fabrijck. 
Gttr4trtl vizn Hoty, 

1632. 

Borgermcefters• 
Ei•,r,urà vandtr s,huyr. 
Bal1111 Iiznf~. vAn Wcvtlinc~bov,. 

N n n Sche-
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Befchrijving' àer_ Stad' Gorinchem., 
Schepenen. 

Jmbm •:.,andtr Smgh. 
Jacob V,Y!Joorn Cornelif['-. 
Gttraerdvan Hoty. 
Mr .A.driatn Buys -ran Wevtlinck_ho-vt. 
Jacob v,n:oorn Jacobft• 
)'v\r. Johan l(tmp. 
Licbtn lan)~· Ttrlauw. 

Treforier. 
J11eob Vt~oorn lÁcobf,,: 

Fabrijck. 
WiOtm Vitn Grootvtlt. 

1633. 

Nieuwe Vroetfchappea be-
edight. · 

Mr. Johan 'J(.tmp, 
Wyndilt .AdriatnA, '111111 de Gr«ht. 

BorgcrmeeRers. 
.Adriam .Antlritjf{_. Je Loge. 

~ B11l1us J1tnf{, v11n Wt'VtliTKk._hovm. 

Schepenen. 
Et·tratrt vandcr Scbuvr. 
Hmdcricl{_van dt Gitfm. · 
]an Teunijf{., vm WtTltlinck._bo'IJt1f. 
..Aml van Clt'Vtfltyt!, 
Go"Vert 'Vlln N ttrcaffel. 
Jan Ianf1..,. van dm Drt/, 
Manen1,·11n ~uyl Fr471kmf{_, 

Treforier. 
Jf'illtm v1111 Crootvelr•. 

. Fabrijck. 
.Adri.cm Vinclc, 

I6°34. 
Nieuwe Vroetfcháppen be

eJight. 
Herbm•WiOtmj'{_. '!Jan Ho11111elingm. 
Thitleman Corntlis Erk.!lrns. 

.Adri11m v11nStock_um. -

..AáriAm P~l 'lhtntltr .Anuyde Ioo.Jlmf\• 

Secretaris. 
Hugo Boxtl, der Philofophia! ende 

bcyde der Rechten_ Doé\:or. _ 

BorgermeeAcrs. 
..Adri11m .A.nàritf[r... tl, Lllngt, 
..Anthonis Je Hoogb. 

.· Schepenen. 
Btdtus J11nf{.; 'l!An Wt'Vtlincl(,"°1Jm. 
1.c~ol, Vm,oom lac@f{., 
.Adriam Pijl va,,áer .A.111,ytl, looflmf{.
Mr. Johan 'J(.emp• 
.AtlriMn Vincl()-lendtrik.f{, . 
Wynmu iie J, Gracht .A.dri11mf,. 
.AJriw, v.o, S,odtum Comtliff{_. 

Trcforicr • 
.A.tlriAtn Vinci<: 

Fabrijck • 
Mr- JohAn](Jmp. 

1f>3 r- . 
Nieuwe Vroetfchap be-edigr. 

TitlanAn Erktlmf{, 

Borgermeellers. 
Anthonis Je Heogh. 
111,0/, Vtrvoornl11colif:{,. 

Schepenen. 
..Adri4tn tle Lu,ge. 
Jacol, Vtnoorn ConrdiJJ,. 
Àtràvitn Clcv1f1eyn. 
Mr, AdriAm Buys 1>,m Wt'Vtlinck._bown. 
Cover, 'l!lln Nterc11Jltl. 
Htrbm vm Houtl'tlinge WiHrmfr_. 
Thitltm.m CorntliJl,. van Erk!ltn1. 

Treforier. 
Mr. Johan J(emp. 
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ende Lande van Arkel. 
Fabrijck. . 

W1""1'' .AJriMn/1.· iurnd, Gr«ht. 

1636. 

Borgermeefters. 
JM'Ob Vtrvoom IACTJb){. . 
Gttrtmd t1ii. J-1My. 

Schepenen. 
Jmkrt Vtrflt1gh. 
llffl Tbumi ff{· vm, WtTJtlinc~hirr.!t. 

-...Adrnm loofl1Pjlv1111 .tfmeyd,. 
Mr. Joh"" K.Jn,p. 
..Adri,un Vincl(,Hmtltriclift_. 
1Pyn"111 .AJri11mft_. 'INlndt Gr«ln, 
.tfdri.unvAn Stoc/(_11111 Cornelijfi.. 

Treforier. 
w,,.m, .Adri11111/1.· i,1111 d, Gruht. 

Fabrijck• 
.Aer1BlommA11. 

- 1637. 
Nieuwe Vroetfch,ppeG,

edight. . 
À tri VAit Htl"'1Alrdt IAnfr... 
Fr11ns unft• t11111d11 Mm. 

Borgermeefters. 
JmmArt '1,AnJtr S1ttgh. · 
GttrAerd wn Hocy. 

Schepenen.J• v,rvoorn IMobf:{• 
Govtrt HmJui,lif{• v1111 Nu"',ffil. 
:M1111m t1.m K"}l. 
JJ,rbm WifltmJ{· 1IAn HOIUl1ding,. 
Thitltm411 'V411 E.rl<!lms•. 
Àtrl'VAn Htrt11Atràt Io,f'{. 
D11nitl Andritff{--Boxt.1~ . 

Treforier • 
..Am Blommtrt. 

Fabrijck. 
Àtrl '11411 Cft'tllfltyn, 

' -

Borgermeefters. 
1_,,._t1.,,dtr Smgb. 
JACOb Vm,oorn 111,;J,Jr.,, 

· Schepea~a. 
GttrMrtl vaHo,y. . 
..Atrt 'lliln J(Jt'IJtjlty1t. 
Mr. .Aàri11m BNJI 'IIAIII W'tTJtli,acJc..bo,,,, 
..AdriAm looflt Pjh• .tf,,uytlt. 
wyn..,,, .AdriMIIJ~.w.J, Gr11eb1, 
.tfJrillffl '11411 Stoel(.,,,._ 

lr11111 I11nf1.• """""Mm. 

Tr•for.icr. · 
Àltl '110 Clto'.fllJ"o 

Fabrijck. · 
..4driMn '11411 Stoc~,,.,. 

1639-

Nieuwc V.roetfchappea be-
edight. -

Ptntr1.1i111Erp. 
J,m 1411/{, Bro,-,r. 

Borgermeefters. 
J11eoi Vtr1.100~ I«obfr... -
.Aer, v11n Cltvtjftyn. 

Schepenen• 
..AdriAtn .Andritf{_'{, J, L1111gt. 
Htrbtrt 'Vlln Hout11tli"8t. 
Thiduniln Corntli ff{• ~- ArJc.tlm,. 
À tri '114n Htrt11Atrdt, · · 
.Atr1v11n Hoiy Gtranfooa. 
Pitltr'IIAn Err(/Jm oude. 
Hmd1ric}c1fd11-,f{, t10 HotT, 

Treforier • 
.IIJri11m 'V"!' Stocl(.um. 

Fabrijck. 
. .AJriMn looft, P9l. 

Nnn 3 Bor~ 
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:t<S .0i • 

-Borgennè~f\ers.
Àtrd'Van Chvefl~rn. 
.Anthonis de Hoog,IJ. 

Schepenen~ 
Gmttrtl t·an Hoey. . ·. 
Mt, Johan J(.tmp. . 
·Wyn11n1v,mdt Gritd,1. 
.Adriam 1.,411 Stock._"m. 
Fráns J,mft,. wmder Mt,r. 
Jan Ianf:{_. Brouwer. 
G1fbrtcht t•11n.1'11trci,Jftl. 

Tr.áorier. 
ÀdriAm Iooflt Pyl• . 

Fabrijck.
Àtrt'Vtm Htr1"Mrd,• . 

u~41. 

Borgermeeftas" 
.Amhoni.1J, Hoogh. 
a,m,ml 'tAn Hoey. 

Schepenen. 
Àtrt•,:im Clmfteyn! 
..Adriam Pijl vanJer Àmtylt. 
Thitltm4n Er1<,Jms. . 
A,r,'llan Htrw;urJ,~ 
..Amv,m Hoty. 
Mr. I(Artl v.m :{jl. 
To/,üu dt Mulder • . • 

· Treforîer. 
Acrt'l!An Htr1'1tmlt, 

.F.abrijck. 
Tbitlcmm Cornelijf~• .Ark_!lm1. 

16.p. ·; 

Borgernu:efters. 
J,iro~ Vm:oorn iarob/1.i, 
Gcer.1ml t:an Hoty. · 

Schepenen.
..Adri4m .AndritjJ~. de Logt, 
.Adriam Vinck. 
W1nAnt Aáriamft,. 'Vlmd1Gr11tht, 
Frans 'VAr.dtr Mttr. . • 
Pitttr 'Van Erp dm ouám. 
Gijflm van Ntertaffil. 
M11thijs -van Htr111aerd11411['{_. 

Treforier • 
ThieltmAn Corntliffi. Erk,l,n1. 

F.abriick. 
Frans 1411/{,'V"nàcr Meer~ 

1(;43. 

Borgermeefters. 
Jacob VtT'lloorn lacoJ({_. 
Willtm ,;o1n Groot'Vtlt lt1nf{· 

Schepenen. 
Gttr1ttrd v.tn Hoty. 
Thielemo1n Corntlis.ErA:,dms. 
Àtrd 114" Htr111Airdm • 
D.ani,l Boxtl. 
Mr, Jv,tl vAn ~l. · 
Mr. Pit1ervAnJm Drtp. 
J(J;us Pimrf{• KJt,,1• 

Treforier. 
fr,tns lAnf{• Vermeer• 

Fabrijck. 
Pm,r v.cn Erp• . 

·1c5 + .' • 4Nieuwe. Vroetfcbappen La ~· 
edigt. 

_G~jim 'V411 Nmcafftl • 
D11ni,i Box,I. , 
.Arm, vo1nJ,r 1(.0Hicl(,. 
M4rttn V4n Je Giejftn. · 

Borgerrnccflers, 
Jtilri4ffl .Andriejf{, Je LAngt, 
Wi/1,m "°"-" Groo,wtr. Sche: 
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Schepenen.

'Àclri4m VincJ:, 
Frans Janf{• Jl1rmm. 
.Atn't•4n Hoty. 
Jm J,mf~. Brou111tr. 
Tr,biAS dt Muldtr. 
Hmiltrick Snneck. 
}An Thitlt111411}{, ErJ:..'tltns. 

Treforier: 
Pi1ttr'l1An Erp. 

Fabrijck. 
Johim B1011t11tr. 

1645. 

Nieu\\·c Vroerfchappen be. 
edigt. 

Jonk-heer 'R.gtlofvanP4.Jftnrodé. 
Joh"71 Boelijf{,. , . , 

Borgermeefiers. 
.AàrillOI Anàritjf'{,- dt .L1111gt. 
Àtrt'IJAn Cll'lltfltyn. -

Schepenen. 
GttrAtrtl v,m Ho111. 
..Aàri,un loofl, Pijl. 
Dmitl Boxtf. 
Gijfotrt -r;AnNttrr:ajfil. 

, M'- Pimrwm den Drrp• 
.Armt 'IJAndtr J(.óUick. 
1),tar11n_'I.I_An àt Gi,Jf.,n• . 

. . Tre.fori~r. 
1o'1An BftlUIDtr. 

. J .• ,<, . ' .' ·1 , 

• Fabriick. · 
Gijfotrt'Vt1nWttrr:.i.fld. ". '·. 

-'~:I:1646 •. 1,. ;: 
Nieuwe ·Vrdetll'hàppe'rl.be:-

edi~hr. .: · · · ,•· .·. 
birek Pratm. . . . · · 
Mr. Pitttr v'anJm Drcp-,die op verfoek 

en vrywillige afftan~ van JolJ4n v4n 

dm ·onp, (yJJ Vader, by lonckheèr 
I«o/, 't1dJI P,ff_o,,od,, f){OIT.ird ' 
en by ~cVroet_fchappen tot Vroet: 
fchap 1s gckoren.' •. 

Borgermeefters. 
Aml""" J(Jn,e/fty,,. , 
Armtvandtr l(_ollicl<,. ,, 

.. Scli~p~cicl{'-' 
ÀdriAm à, Lantff: ·' '. · "'· ; 
JLtrá'l.lan Hoty. · 
Johan BrOUllltr. . . 
Mr,.Jv,rel'tltn~q1. . . -. .. ,.· ·, 
l(.IA,1 Ptttt1f'{• 'f(an/. ;.·1 •. ·.: ·., .. • /4 _;i:, 
Jonk-heer R.gelof;ri4~.~lft1i.rruJf•., . , ; 
Cornelis Schoon#/t'.'nüut. '' -, ' .. .. ' -

Secretaris. 
WiUimi,,m 7;.ijl, 

Treforier. 
Gijj~m t,,m Nierc11Jf,I: , 

Fabrijck • 
Àert 'I.IAn Ht1mi1crd,. 

1647. 

Nieuwe Vroctfchap be-edigt. 
Gin,trti:.m M11tr1; · ' 

Borgermeefters: 
Armt 'IHtntlcr I(o!licl;,_. 
Titltm4n Erk.elmf:i;,. . 

Schout.. ... : • \ ·Ioh4n vaH Groort.'tlt. · 

Schcpe11eri. 
Adriam '1.1411 Sroc~um. • 
DAnitl Boxtl. 
Mr. Pttm van'"' Drtp • . 
IAn Thitlemans F.rk..tlf!IS, : ... ,·· 

· r--,Johan Boelijf m,. 1
• . 

•, ·, I l 

Dirck_Pr.um, 
Gowrt i,1111 MltCTt; 

Tre-
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Tr~oiier. · · 

'Atrt 1111n Htn,mlt,. 

F~brijck.
I>Anitl Boxtl, 

164-1. 

Borgermeefiers, 
Wilnn tiAn Groo,wlt. 
Thicl"""11 Erk.,lms, 

Schcpcaen. 
FrAlts t·Antltr M«r. 
Mr. K,rtl'INlll 5j,1, . · 
M,,nm v.oa de Guffm. · 
CornJis Schoonhofi-m11n. 
Hmdericl(.vi1ndtr Anu]dt, 
l.rn i,,n Erp~ 
Lod1t11,clc l(Jols. 

Treforier. 
DmidBoxtl. 

Fabrijck. -
-Mlfl'tm t-An J, Gitjf m. 

1649. 

Nieuwe Vroetfchappen be
edigt. 

Willtm Gijfotrtf{, vitnder K,. 
Ioh.tn VAn Erp, door vrywillige afftant 

van fijn Vader tot Vroctfdaap ge
koren 

Brimm MAnfon. 

. Borgermcefters. 
WiUtm 'tlAn Groo,velt, 
Jonk-heer RJ,tlofii,n P,Jfmroáe, 

Schepenen. 
'AtlriAm Stoc/c."1ff. 
Pieter 11.m Erp Jm 011dm. 
Ioh,,n 8routDtr. · 
M"hijs van Htrtthtt!de, 
l(JMI Pimrf{, ZV,,,. 

Johi1nni1'V41tdm Drtp. 
Wilûm Gijfomf{,wmtltrf(.4. 

Treforier. 
Mllrtm '1/An Jc Gi,J{m. 

Fabrijck. 
Iolun~jfm. 

Pencionaris. 
Mr. 1<,1111h111n ~I. 

16so-

. Borgermeeftcrs. 
Jonk-heer R_oe[of.,,,,,. ·Pi1Jfmrod,. 
ÀdriMn Vinct 

Schepenen.
Mr. 1C,Arrl'V• ?..,.ijl. · 
Job.m Thi1l,,..,,J~.Erle,lms. 
Comtlis ScbOMhofs•"""'• 
IolMn Bo,li./f{• 
Gowrt 'VAII Mu,,s, 
Hmtkric~ 'VAnMr ÀllllJtl,. 
JohAn '1.1411 Erp. 

Treforier. 
Joh.m Boeli./f{. . , 

Fabrijck. 
Di1'1cPrM111. 

16p. 

Nieu,Ye Vroctf~happen be
edigc. 

1°""11 Tbi,lmw,,s Erl:,elau. door vry• 
willige aflbndc vin fijn Vad~ tot 
Vroetfchap gekofen · 

lohan de Hm,gevAn Orf'/111#1, 

Borgcrmcefters. 
Willem 'VAn Groott1tlt, 
.Adriitm Vin,~. 

Schepenen. 
Fransvander Mttr, 
IobAn BroH111tr, · 
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·ende Lande van Arkel. · 473 
· J(JIIU Ptmr({, J(pu. 

Dircl{PrMm. 
LaJe"ifak. I(ools. 
Wi/k,n Gijf~trts'INl1lilrJv. 
BrimmM1111fon. 

Treforicr. 
DircJc..Pram. 

Fabciick. 
Mr, PtllU"lutn dtn Dr.1p. 

Nieuwe Vroetfchappm be-
cdight. 

JobAJt 't1A11 Grool'!ltlt. 
Lotl1111ij,k. I(ools. 
S•11111tl Pttttrf{• Btfam. 

Tot Secretaris be-c4.itJ~t. 
Rmtl,riclt.. Vin,t der beydcnRechten 

Doaor. 

Borgermedkrs. 
w,a,m t;/111 Gl'ool't1dl. 
FrAnl vA1UUr Mttr. 

Schepenen. 
._AJriAtn Vint~. 
JJ,as Erl(_tlms. 
M11rtm v,m J, Gie(m, 
Gowrt 't1411 M11tri: 
Joh11n 't1An Erp. 
Johan 't1An dm DrtJ, _ 
Jt/u,nde Htrtogv,vAn OrfmAir. 

Treforier. ., ,
Mr. Pitttr'IIAII dm Drep. 

Fabrijck. 
Go'vtrl 'VAn M11trs. 

16, 2.. Heeft Jonkker J11col, 'VAn 
Pajfmrode, in handen van haar Ed: 
Groot Mog: geftelt,het commande
mcnt milirair van Gorinchem , ende 
is het fclve wederom van haar Ed: 
Gr; Mog: gegeven aan deff'clfs Soon 

Jonkkrr Johan 1;,m P11.ffmrodt , Ca-
pitain. · 

In't fclfde jaar is Jankker J11Coh·111j 
P11J!mroá1 geflorven, naar dat hy J6, 
jaren Drolfard çeweeft was. Toe 
dcfen tijd toe zijn de DroR"atrden 
van Gorinçhem altijd gcwecft ge
qualificeerde Edel-lieden , bekleed 
met iirQot gefagh en aanfic-nlijkheyd, 
als hcbbend.e de verkicfinghc van 
Borgermceflc-rs , ·vroe1fchappcn, 
ende Schepc-ncn, 'r welk nu in de. 
DroR"ardé ophoud, by expres Odroy 
van haar Ed: Gr: Mog: in dato den 
2.3. Augufti 16p" ende geftclt is aan 
de Regeerders ende Magiftraat felfs. 

Droaärd. 
Mr. lC•rel 'VAn ~jl. 

Nieuwe Vroctfchappen be-• 
edight. 

Corntlis Scl,oo,ihofs-mAn. 
Ht,uleric~ Snotck._. ,, 
Mr, Hmdericl<,Pr11tm. 
Àilrüim 1;an K.)nf. 
Franck., 'VAJl~tr .Am17dtN. 

Bergcr,neefters.
Àdri•m Vim'<., Obiit, is in Jijn plaats 

gekomen M'• ·l9bAnlvl!J/•
Frans v,mder Mttr. 

Schepenen. 
.Adriam Stod,_flm, 
Mr. Pie1ervmdm Drtp. 
Hmderic/tSnoe,I<, 
Leda,,ijc~ J(ools. 
WiOem vAndtr l(J,. 
Bl'imm Manfon. 
SAm11tl Pu1trf{, Btfam. 

Treforicr. 
G011trt't1An M11trs. 

Fabrijck. 
Britntn Manfon. 

0 OQ Nieu- / 

Digitized byGpogle 



474 Befchrijving' der Stad' Gorinchem, &c. 
• 

1654. 

Nieuwe Vroctfchap be-~digt. 
..A,rdvan Ho,y. 

Borgermeeffer~.
Mr. Johan l(.rmp. 
.Adri,m1 'l:An Stork._um, 

Schepenen. 
Dar.itl Boxtl. 
Johlfn F.rk_tltiu. 
Corntlis Sclxxmhof1-m1111. 
.Adriam van J<jttf. • 
Francf(_vandtr Amtytlt. 
Huybtrt 'Van Wilick.,. 
Martm de Langh. 

Treforier. 
Brimm Manf""• 

Fabrijck. 
Cornelis Srmoonhofs•m41f, 

165r. 

Namen van de Vroetfchappen 
van defcn Jare•. 

Jonk-heer I{.otlof
{Borgermeeftcrs van P11jfmrodt. 

.Adri4'vanSt°'~11m, 
Jvir. Johan 1(-m,p. 
FrAnfOÎs var.derMttr-. 
]An Bro11tt1tr. 
.Arm, vanJtr 'J(.oUit!v 
Johan Botlijfm. 
Mr, Ptttcr 'VAn Jm Drtp. 
Govert 111111 M11tr1, 

Jan van Erp• . 
BrimmMtmfon. 

Johan Erk!lms. . • 
JohanvanGroomlJ. 
Lodttt1ijèk, l(oelr. . 
Corntlir Srho,nhofs•l'IJIDI._ 
Hmdtric~ Snotrk,. 
Mr, Hmderick_Pr.um. 
..A.Jriam t·an Klttf. 
Franck._'llandtr Amtydm • . 
.Aml van Hoty• 
.Adriana Boxel. by vrywillige aflbnd 

van fijn Vader Dltnitl Bo.xrl, Vroct, 
fchap gekofcn. 

Wilûm WiUlwijns, by vrywilligeaf, 
ftaod vao Willem Gyfbmf:(_.virnl.cr 
J.v,, tot Vroetfchap gekorcn. 

Schout. 
Iohm 'VO Groo111elt. 

Schepenen. 
NicLits 1(4nt. . 
Iob1111 B«lijf{. 
Lod1111ij,.,_l(ool.1. 
Brimm ManJon. 
ML HmJuic~Pr""1. 
À4rÎAffl Buel. . 
Wilhm W4d,,i,ijn1. . 

Treforier. 
Cornelis Schoonhofs-11U111• 

Fabrij,k"
Lode111ij'1<,"/(.,ools, · 

Penfionaris• 
Mr. Phlip 11.os Jm Brotc~. 

Secrcrariffe... 
Mr. Hugo_Box,l. 
Mr, Hm4ericlc,Vinck. 

!LADT-
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B L A D T " W Y S E R, 
Van.'t eerfte deel der Befchrijving' der Stad' Gorin-

chem ende Lande van Arkel. 

A.
A Rkels oudheyd. : 2 

Af-komft , hiettcn vtmder 
7),ornen...,. 2 

Arkels eerfie Huwelik, Doopfel, 3 
Arkelfe Kerk ftichtingh. 4 
.Atlccls Kerks hermakingh. 6 
Arkel op de Linge gemaakt. 14 
Accoy gemaakt. 24 
Arkelfe Kerk verbrand. 41 
Arkelfe Koo,wn...,. 49. 
Achterdijk van Oofterwij~, Ke-

kum, &c. _ . 52 
Át11nd i,,11, Ar~lkrijgt Zoelen. 52 

. Af.pere" krijghd Kmys-broeders 
· vanKeulen. · 64 
· S • .Aj,_o//iuris arm te Gorinchem 

gebrochd. , 82 
eAm,d Y•n Ar~l verfoend met 

Hertogh E~,d v•• G1/re. 89 
·Accyfen te Gorinchem. 142 
S • .Agnieten Kloofier. 146 
Hertog Aelbnt ,,.,, Bl]trt# flerft. 

' 153 
Amfierdam toJ.:vry. 170 

Heer eÄtll"IIJa """ Egm,,,~ ficrft. 
170. 

tAm,olà111111 Egmo•d (na Hertog 
_ van Gelre) geboren. 176 

B.
BAtavia ·, naam, gelegentheyd, 

_ gi:oottc,in't begin voor 390. 
jaren. 1 

1 Beerens Warande is den Dam 
t'Arkel. 4 

Branchion van Baar. S' 
Blokland gemaakt. 14 
Borgd t'Arkel gemaakt. . 14 · 

·Burg, en Burg-malfcn of Buren-
malfen gemaakt. 2i 

Burgt van Gorinchem buycen· de 
Dalem-poort gefücht. 3ï 

BotterOootfen dijk doorgefteken. 
42 

Brief van 'tWatcrfchapvan Kuy-
lenborg. 58 

Belvoirts-fieegh en Molen-flraat • 
66 

Jr•BerthotttûKemp. 89 
B,r1ir1gh een Schippe_r weygert fta- · 

pel. 94 
Bram! te Gorinchem. 126 
Bagijn-hof te Gorinchem. 12S 
Bedlen te fchutten. 13, 
Bagijn-hof. . 143 
Blok:-huys in Dalem op de locht 

l7S 
Burgd buyten Gorinchem ver-

nield. 186 

c. 
COq#lt Arkels Pagie geweefl. 

' 
Canenofyc in de P..uochi Ke%. 

I Il• 

0 00 2 Dief-
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BLADT-WYSER.. 
D.

Dlcf-wegh. , · 7 
-Dalem gemaakt. 1 S 

Deylingh in't Land,van Arkel aan 
de Broeders en elks Wapenen. 

22 
Dijk-recht tulfen Lek ende Mer-

we gemaakt. 45 
Dijk-recht Brief, noch van 't fel-

v~ 46 
Duyren tijd; 49 
Dief-dijk. 5 S 
Duyrcn tijd. 62 
Dijkagie van den Lek-dijk. 64 
Dalems Heer Floris fier~. 67 
Dorts Stapel-recht, eerfien Brief. 

· 76;&c. 
Darts Wapen, rood en wie, waar 

uytontfiaan. 78 
Dijk-rocht tuifcn Lek e!1 Merwe. 

. 109 

Dijk-brief tuffen Lek en Merwe. 
120 

Dalems Blokhuys op de lochun 

E. 
ETerwijk of Ooftcrwijk ge-

maakt. 14 
Eynfpik gemaakt. 24 
Everwagh Rcntmeefter. 30 
Everfreyn gemaakt. 94 
Eerden het fierke fiat vernield. 

u3 
Everfieyn vernield. 156 

. F. 

Fop de 1. diend Keyzer Lode-' 
-. wijk.,, &c. en wort Heet van 

.Aki r e. 9 

Word verlla&é inLoreyné. 10 

F•pde2. 13 
Sticht Arkcl,Rietvclt, Kckum, 
Oo!l:erwijk en Leerdam, op de 
Lingen. 14-
Ook Blokland. 14 
Maakt de Koninglijke Borghd 

· t'AckeJ. 14 
Sterft. 14 

Floris de 5.Graafvan Holland ver-
moord van V elfen. so 

Folpm Heer van Leerdam wcçh-
gcvocrd. 42 

Floris Heer van b,alem fterft: 67 
F/or,ns van Dalem. 1o6 

o G.
GEllekom gemaakt. 14 

Gorinchem gcfticht. 31 
Gorinchem geboud. 33 
Gorinchem krijghd tol-vrydom 

door hcelBraband. . · 49 
Ook door bed Holland. 49 

Grave krijgd tol-vrydom in Hol-
land -t9 

Grooten Weerd aan Heer 8,rH-
re• v,,. Arltl- S9 

Gorinchcmfc Schepenen begon-
nen. 62 

Gorinchemfe te Workom niet te 
bcfettcn. 64 

Godden poort. . 66 
Gorinchem krijgt een Kanonify~•

III 
Gorinchemfe ecrfie Hant-,ei, 

u+ 
_Gorinchem brand bykans al u 6 

Stadt-huys in de ttoogh-ftraat, 
. ~ 

·(ic:-
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. B LA D T ·-
Gewand-fnijdcrs. · 129 
Gorinchcm tol-vry te Gccruuy-

denbcrg. . · 133 
: Gorinchcmie Kraan,.. I 36 
Gorind~mfe Accyfen. 142 
Gorinchems Bagijn-hof. IH 
Gorinchcms Suficr-huys. 146 
Gorinchem belegerd. - I 50 
Gafpaim , Hagefieyo, en Ever-

fteyn verniefd. 156 
C5orinchemfc Verraders. I 57 

. Gorinchem ,erkocht aan Hertog 
. WiJu111J. 163 

Gorinchem gewonnen by Rol>-
berts to0rcn vanJonkker Wil-

. km.... 165 
·Gorinchem t'Amflcrdam tjlvry. 

- 170 
Gorinchem komt aan Gelre. 172 
Gorinchem in Jonkker Willems 

bewaringh gegeven. .I 77 
Gorinchem komt aan Holland. 

179 
Gorinchemfe Burgd vernield.180 
Gorinchemfe gheflachten van 

IjOO• tot 1400. 117 

H.
HOomaarecnKcrkgefüch. 4 

Hageftey'n een kerk gdHcht. 
4 

H~••nd"eerfte. 4 
Hoornaars , en Hageficyns Kerk 

hermaakc. 6 
HIJ,,,,,,. de t~ede, tr_ouwt TeclA 

Y•n Wolltbrifna. 6 
Verfaat Arkel om de Roo,ers 
van den Dief-wegh. . 7 
Trekt na. .Vrankrijk, diendde 

w y s E R.. 
kleyne P-,pij•,flcrfuan'c wa-
terd'Elvc. 7 

HIJ""'" de derde, diend Keyzer 
-LoJ,Jnjft • ende word Hrere 
van Arkd. 9 
SterftteM_anderfchcyd. 9 

H9'1Uit de vierde. 10 
Dient Keyzer Ott,. 11 

Komt by Tiel••"• Land-voogd 
van Ooft.:vriefland. 11 ' 

Gaat deur met Silu, fijn Doch-
.ter. 11 

Komtin'tLand van Arkel. 11 
He.rtimmcrt d'Arkelfc Kerk. 

Sticht daar een Ridderlike w~~ 
ning van hout, 1 > 
Doet veel harde fl:eenen van 
boven komen om een Borgd 
t•Arkel te maken. 1 3 
Sterft. I 3 

Heukdem gemaakt. . 18 
Henxt op-geheven door l"" d, 

St,rk.§. 39 
Den H#JH'ft eené Watergang. 60 
H"}g_ Bitter in de flagh te Kort-

rijk. . 54 
Hoeks en Kabbelja~s ontfraat in 

Holland. 77 
Heeten Somer. Ro 
Houwelijkfe Voorwaarden Heer 

IJor """ Hwn/Jeû ende Eliz.4-
beth ,.,, eArk5!. 9 5 

Hn,ii(.K•t111nfM'<!r overf peelder. 
96 

Houwclijkfc Voorwaarden Jonk-
kcr {'"' "'"" Ark5l. · I I o 

-Hant-vefl: van Gorindlcm de eer-
fie van Heer Otto. 1 14 

0 o o 3 Hant-
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119 
Hant-vefi: nnHerdix-veld. 123. 
Heukelem tolvry in Holland. 144 
Hagdleyn vernield. I 56 
HouwelijHe Voorwaarden Heer 

1•n "'" -Egm,nd met ~"'i" 
fllln Ar/(J/, · . I 7 I 

Heerlijkheyd van Arkel ko1nt aan 
Gelre. · 172 

Hant-vefi van Hcrtogh Re111old. 
aan Gorinchem. 172 

Hant-vdl: VaA Herdix-veld. 177 
Hant-veft van Hertog Wü/em aan 

Gorinchem. IS3 
Aeeren van Heqkelcmsgeflacht. 

188 

1. 
.JAn de eerlle des naams, He

van Arkel. · 
u 
4 

Diend Koningh D,1tobrt1 van 
Vrankrijk tegen RMibod#s on-
der Puppijn """ H,1,jl1/. 4 
Behcerft het derde-deel van 
Holland. · 4 
ls d'eedl:ediet'Arkelkomt. 4 
Sticht een Kerkt'Arkel ook te 
HoQrna:ir en te Hagefteyn. 4 
Verlaat Arkel en trekt na Pier
lepont. 4 

'/an de tweede doot Branchion van 
Baar. 5 
Komt doord' AJm t'Arkel door 
een fwaan. 5 
Op den dam genaa~ Beeren
,vaarde. 6 
Hermaakt de Kerken van Ar
kel, Hoorn en Hagefieyn. 6 

B L A D T :. ·W y s E R: 
Hant-vefl: van Dalem van Otto, _Die gewijd worden door Sint, 

Sv,itbert. · 6 

Dient den-grooten Kurlonder 

en wort begraven t 'Ingelheym. 

Vermaakt de Burghd t'Arkel. 

Diend Graaf Dir/c. de derde te-
gen Adelliold. l $ 
Maakt Leerbroek , Schoonre
woerd, Nieuland, Slingeland. 

Maakt Hcukelem een Dorp,. 
Vogelfwerf, Spijk en Dalem. 

x8 

l"" de derde wort Borgvoogd van 
Muyden. 8 

God{cb,lk._11an Arámnrn, fterft, 

i 
l.,, de vierde. 1 i 

11 

Noordeloos tendeele. 16 
F.,yfd na Jerufa)em. 17 
Stcrftte Baruten. 17 

l•n de vijfde. 17 

Trekt na Jerufalem. i8 
Word t'Yffelmond gequetileo 
lterft t'Arkel. · 19 

T"" de fefte. · 19 

711n d'achtfre, trekt tegen de Vric
fen, ook met Graaf 'Dw~ cle 
fefie , voor Utrecht, daar de 
Graafaan de Bilfchop ootmoe
dighcyd toonden. Maakt Ak
koy. Gellekom, Rumpt, Eyn-

fpik, 

Trekt na 't H. Land. 2::> 
Komt te Venegien, 20 
Helpt Jerufalem winneo. · 20 
Sterft te Straatfburg. 21 

l•n de fevende , deeld met fijn 
broeders. Een yder neemt fijn 
wapen, en fterft. 22 
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B L A D T -
Cpik, Burg, Burg-mallfen. 24 
Helpt tA.trno•t 11mho#t, Heer 
van G1imbcrgcn, tegen den 
Jongen Herrogh v~ Braband 
die in de wieg hing. 24 

. Wierd daar verflagen. 25 
Î"" de negende. 2 5 

Sterft. 26
1"" Je thiende. 26 

Reyfd na 't heyligh Land. 26 
Weernahuys. . 28 
Weerna'theylighland. ~9 
l3oud 't Slot te Heukelem, en 
om mu:rrt Heukclem, en koopt 
Afperen. · 30 
Word verflagen te Kocvorden. 

3<>'
t"• d'elfde. . 32 

'Naam, geleçenthe.yd ,en bree-
de bcfchrijv1ngb van de Stadt. 

Sticht Gorinchem. 32 

-,4 
Sticht mede de Burgd van Go-
rinchem. · J7 
Word verflagenvandeStadm-
gers. . 39

T"" de twaalfde, 39 

Is in den ooclogh tu{fen Hertog 
la t111n 'llr"'11111" , •. ende Graaf 

. Sterkte, heftden henxtop met 
fijn bcenen. · 39 
Deylingh metfijnKinderen,en 
baar wapen. 40 
De Kerk van Arkel word ver-
brand. 4I 
Den Boterfiootfen Dijk wo_rd 
deur-gefreken. 42 
Heer li1n fl:erfr. 43 

lt111 de derthiende. 44 

w y s ER:.' 
R1111011tv11nGèlre. 44 

Is in den tweeden oorlogh tuf:. 

Sijnen Soon helpt den Koom,11. 

Maakt ve~dragh vanwaterley-
dingh in de Zeerik. 47 

fen Henogh l1111,4111J,Ab411J. 
ende RtJIID#IV411 q,t,,. 4S 
Verkrijghd Tol-vry door heel 
Braband 49 
Ook door heel HoJland. 49 

49 
/.,11Graafvan Holland. 50 
Heer /1111 word verflagen voor 
- Vronen. 50 
/1111 de veerthiende. 51 

Verkoopt den Achterdijk, die 
van Oofrcrwijk, Kekum, Riet-
veld, &c. 52 
ReyfdnaJerufalem. 52 
Vind te Genua den Arketfen 
Koomm.1. 53 

l,nGraafvan Hollandfl:erft. n 
Heer / 1111 is in den flagh te Kort-

rijk. · 54 

Is Overfie van den Tornoy te 
Keulen, daar fijn Soon trouwd. 

Wind ,t Kafteel te Lienden" 

l3rengd de Kruys-broeders van 
Keulen t'Afperen. t4 
Handeld met d'Heer van Alt~ 

na. 

Kuylenborgh. 1S 
Verleent het Waterfchap van 

Geeft den Grooten Weerd aan 
Heer Hmm11111111 A,k_,t. 59 
Helpt Vollenhoc ontfetten. 6 o 
Geeft die van Syderveld den 
Watergangh den Huybert. 60 

61 

, 63 
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, r. a van den tol, vilfery , en ,;ry
dom van Arrefien, tuffen Go-
rinchem en Workom. 64 
Sterft. 64 

/odcvijft,hiende. 65 
Sijn 9. Kinderen. 65 
Is me voor Kaffel met Koning 
_Phlips Je Schoont. 66 

l11n '"" eArk.,el Biffchop nn U-
trecht. 68 

Heer /11n handelt met Otto '"'" 
tAfptrt"-'• . 68 

BiOèhop /""komt t'Utrccht, lofi: 
eenige goederen. 69 
Geeft fijn peerden fi:al de dll)'t-
fe Hecren. 70 
Wind Tiel. 71 
Loft Over-Y ffcl. 7 I 

/411 ,,.,. tArft.!l komt weer uyt 
Vrankrijk tot Utrecht. 74 
Wind Oudewater. 74 

Heer l 1111 """vlrk.,I verbind hem 
n1et Hertogh W.Om, tegen de 
Hoekze. ' 78 
Krijgd Nicmlekkerland , en an
;dere plaatfen. 80 
Sijn oudf¼éSoon /11n flerft. ·SI 
·Htlledt. 82 

Bifièhop l•n .,,,,,.,, .Arft.!I word Bif• 
fchop te·Luyk. •95 

Jonldtcr 1MJ fllfflV'frk.!I troud'/0-
1,,,,,,,., '"" G,,filt. H 0 

/1111 -v,,n -vl~l Bttfchop ~n :u
·trecht, nu van Luyk fl:erft. In 

Jonkkcr'/-, v•n A~lword•Stad• 
·houder v•n Holland. 12.7 

11111 w,,vl~tl :krijgd de _god.le
ren van l 111ttlrffl t,m,m[~. 1, 32. 

-J.,, de ftllhiende, word eelefte 

Heer _van Arkel. l 3 8 
Koop verfchçyde goederen in 
Zuyd-Beverland~ 139 
Vaard um Hcrtogh .Ae/breç/,1 
naVriefiand. ·140 
Trekt weer in Vricfiand. 14i 
Krijgddegocderenvan w,,.,,, 
11•n Ovm,jn..,. 14s 
WordRekening-afge-eyft. 146 
Ontzeyd Willn,, en eAe/1,,"/,f 
""" Bt7eren..,. 147 
Bcgind oorloogh. 147 
't Land van Arkel word be-
roofd. 149 

. Gorinchem belegerd. 149 
Heer 11111 metnt te Tomoycn in 

den Haagh, maar raakt fijn ju
weelen quijt. IH 
Verloft ,fijn gevangenen te 
Workom,, IS♦ 
Sijn foon maakt bcftand fooder 
hem. 156 
Krijghd twi~ tegen fijn Soon 
Jonkker W,llem.... 156 
Sijn poorten worden voor bc111 • 
· ge0ooten. · 159 
Ook voor fijn Soon. 161 

Maakt verdragh met fijn moe
der.· 167 
Krijgd vry geley van Hertogh 
-RtJ"°"' va Gelr,. 169 

K.
KEdichcm gemaakt. 14 

Koninghlijkc Borgb.t t'Arkd 
gemaakt. 14 

ltampte Venegien. 20 
KOOflll• .,,,,, vfrlt,I. 49 
Kékumfc ,iOetlawi}k': Achter--

. - ~k. 
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BLADT-WYSER.. 
dijk.- , 52 

Xappel in d'ArkeJ-flraat. S' J 
Kruys-brocders van Keulen t'Af-

peren. · 64 
Z>, K,,.p komt eer4 te Gorin-

chem. 75 
Hau-lieaer af-komll. 7 5 

JCµylenborg tolvry in Holland. 84 
X,mp, &,. . · · 8 8 
Kaa.'en van't over-waterfchap.121 
Keur van Bceften te fcbuttca. 13 I 
Kraan te Gorinchem. ·I 36 
Krijt-flraat. 146 
Ke,np, 148 
K4#ne,ashuys. 158 

L.
LEerdaan geboucl. 14 

Leerbroek gemaakt. 14 
Lèkdijk. -64 
Laken-koopers. · 129 
Locvcfteyn bclegud ·en gewon-

nen. 142 
Locht in Dalem. 175 

M. 

Mlrakel te Heakelem. 47 
Mirakel van Koom te Go

rinchem. 62 
M"'ifH'• Keyferin, word Gravin 

van .tiolland. 72 
Draaghd de Landen aan haar 
Soon Hertogh Wi~ op. 73 
Geeft die van Dort den eerften 
Briefvan den Stapel. 76 

Merkt-tollen te Workom~ 86 
Metjcns-hocks Tollenaar dood-

geflagen. 93 
Merkerkfe Zydwijn-dijk t1:1ffen 

_Lek cn'Merwe. 1 z.o 

Mey-boom fpruyt oorlog uyt. 12+ 
Merwe Veyrvcrhuyrd. 161 
Muyr van de Peeterbrug tot Rob-

bcrts toren. 171, 

. N.

Nleuland gemaakt. · 16 
N oordelooa ten deel~ ge.-

maakt. . uC 
Ncder-watc~fchap. 102 

o.
OOfterwijk word gemaakt. 1+ 

Oofterwijkfe,ke~umfe,Rict-
vddfe Achterdijk. 5z. 

Ottp word Heer van Arkel. Si 
Rcyfd na Engdand. · 8& 
Heeft twifi: om •t Graaffchap 
Kleef. 87 
?oh"" fijn Soon geboren. .92 
Krijghd Hertogh eA,/b,,çht te 
Gorinchem ten Tornoy. 91. 
Schenkt hem twee heel grootc 
Snoeken. 92 
Slaat den Tollenaar van Met
jcns-hock dood. 9J 
Maakt het Slot te E,edleyn, 
doet Gafpairn en Hagefteyn 
~erfi:erken. 94 
. SlaaNienProvooft van S.Mcer
ten doo~ 94 
Houlijkt lijn Sufier Eliwah 
aan Heer Bor,;,,, Hmnfteáe. 9S 
Dood den Overfpeelder H111-
ri./c.K•1111et1M'<,er. 96 

Over_waterfchap grondflag-bricf. 
. 96 

Overwecrd Waterfchap brief. 100 . 

Otto koopt een Watergangh ter 
Ameyde. · IÓ.J _. 

P p p Gcefd · · 
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.BLAD T-WYS. ER.. 
·Gcefd die van Lecgh Middel-
koop een uyt watergang t'Oo-
ficrwijk. 105 
Sijn Soon loh1111 troud" 11 o 
Brcngd door loh•n voornoemt 
Floris """ We,e/ink._hov,11 in 't 
Bifdom van Utrecht. I u. 

Ot10 krih;d BurgmaHlèn. I 14 
Gectd Gorinchem d•eerfie 
hant-vctl. ibid. 

Over-waterfchaps kaa'en. n I 
Oorloghom~n Mey-boom. 124 
()11« tegen Vianen. n 5 

Sijn Soon 11111 ·word Stad-hou-

Schoonrc-woerd gemaakt. 16 
Slingeland gemaakt" ibid. 
Spijkgemaakt. 18 
Soelen komt aan ~andvat.Ar-

~/. 52 
Sydervc:ld Water-ganghden Huy-

bert. 60 
Schepenen vanGorinchcm btgon-

neo. 62 
Schuyts-'1eeg. 66 
Sterfte heel groot. 72 
Stapel~recbt,eerffc brief. 76 
Stapel brief.. _ S4 
Sterfte. S9 

. der van Holland. 127 : Stomi. - ibid. 
Otto fterft. 13s IStapel verbiet Heer Otto te geven. 
Ooficrwijks en Kekums nieuwe 

wegh. 140 · 
Overfchiefe vaard gemaakt. 153 

P.

PEl,:ri• Heervan Leerdam ver-

Rietveldfc , Oollerwijkfc 

drinkt. 57 
Pefi:.heelfcl. 102 

lt•. 

RUmptgemaakt" 24 

Achterdijk. . 51. 
Robl,m '""' Ar/rJIverflagen. 7 I 
Ryncfieyn vernield. 141 
Robberts toren. J 6S · 
R9Jtold. '"" G1/re Heer van Arkel. 

172 
s. 

.EensWaan is Leyds-man. 5 
Sr,idbe,1 wijd deKerké van 

Arke~, Hoom , en Hagetleyn. 
6 

. 93 
Sterfte. . 1oi 

Sluyfen voor Arkcl,Viané,Amey· 
de. . 107 

Stapel. . . ui 
Stadt-huys in de Hoog-fhaat. 129 
Schuttingb van Beeften. 111 
Stapel-vonnis. ibid. 
StapeL 134 
Suficrhuys. · . 14,6 
Sufterhuys Kapeel gewijd. 167 

T.
TOrnoyte Keulen. 6r 
. Tol te Workom. 6,1, 
Tol-vry die van Kuylenborgh in 

Holland. S4 
Tornoy te Gorinchem" 92 
T ol-vry Gorinchem te Geenruy• 

denbergh. 13 3 
TolvryAmfierdam te Gorincltem 

170 

Vo-
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BLADT-WYSER.. 
v. 

V Ogelf werf gemaakt. 1 S 
Vronen vernield. 50 

VHferye. 64 
Vodl: een machtigh fiot vernield. 

91 
Vaard van Utrecht gegraven. 1o S 
Viffcryc. 128 
Vaard t' Ouwerfchie. 1n 
Verraders van Gorinchem. 1v 
~ Veyr van de Merwe verhuyrH. 

. 161 
Verraders verkoopen Gorinchctn 
· aanHertogh Wül,111.J. 163 

w~
WOningvan de Heer tot Ar

kel van hout. 13 
Watcrleydinghinde Zeerik. 4 7 
WaterfchapvanKuylenborg. ·58 
Watergangh den Huybert. 60 
Workoinfe te Gorinchem niet te 

befctten. 64 
Willm, de vierde Graafvan Hol-

land fl:erft. · ·72 
Workomfe Merk-tol ea Merkten. 

86 
Qv~r-w,atC!fchap , gro'!d-ilagh-

brief. 9~ 
Wateren door Heer Herkrm va 

Litf11e/Js Land. -98 
Wateren door 'Brduo,u111 Land. 

100 
Neder-waterfchaps brief. 1oz. 
Wacerganghtcr Amcydc. IOJ 

Uyt-watenngh van 't Lecg-eynd 
. van Middelkoop t'Oofl:erwijlc. 

. 1~ 
Wateren door de Wildt in Slijk-

oord. 1-0& 
Wateren doorfluyfen voor Arkel, . 

Vianen. Ameyde. 107 
U yt-wateringh beneden den Dief-

dijk in de Lek. 111 
Wih 111111 Bq,r111, den dollen 

Grave, fl:erft. · ibid. 
Over-waterfchaps Kaa'en. 121 

Wi/Jnn vie11 BIJ"'"• lijd fmaad aari 
des Koaingvan Vrankrijks ta-
fel. 137 

Willem """ BtJernl, Graaf van 
Holland. . in 

Jonkker Wille• wind Gorinchem. 
J6f 

WiOm, 11••'Jl'J"'" Heer .-an Ar-
kel. 17~ 
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B L A D T -- W Y S E R 
des tweede o·eels.'· 

A. 
S"AGnieten Kloollersop-ma-

kenen voltrekken 192 
.,,,.,,,. Hertogh van Gulik, &c. 

. 194 
tAnth,,,;, Hertogh van Braband. 

19 5 
Word vcrilagen tot VuYrne. 

196 
·.dm-111.,.,,LIJ,ni,org. eedleDrof-
. fard van Gorinchem. I'J7 

Draaghd over metten Gerech• 
ten, olld ende nieuwe over ver-
tcytingen en in herbergen ge-
nllcn,rechttedocn,&c. 198 

,.fm,~ 11•• UJ•*t.wordgefon-
den aan Vrou./.ulN, y.anJonk-
ker Wüle•v11•t.Ar~/,omhu-
wclik te maken , doch te ver-
geefs. - 206 

.Arkcls geOacht door .,4J,;..,• 7.,.. 
1Si#s en andere befchreven. 20S 

~.,,,. ,,,,._ Le7111borg word ge-
nngen. 212 

Arkels Dijk-recht te vinden in 't · 
Regiftcrvan Holland. 216 

~n,old Henogh van Gelre" doet 
vereeringh aan Tielre-weerd. 

233 
Arkel is meer dan in vieren ge-

trokken. 238 

oen tot Arkel op den Dam. i6d 
Henogh t.A11rr,a ,,.,. Gelr, geeft 

een brief van hctLingen-recht• 
302 

Afperen gemeen te leen gehou-
den tu(fen ~tger B,eulA•r Cll 

..,{IO'#Á'PÜ(. "•" 1J1efa1• •met 
de moeyten tuifen die tweege-
vallen" 307 

Hertogh tA.,,,J '"" Gelre twitl 
tegen ûjneneenigen fone.Ad•if· 

Adslf ,,.,, qe1,e_ brengd volk bin-
neo Gelre, roofd het Laad van 
Roermond.. . 31J 
Word van 6jaVader·-'•-'il1 
Venlo belegert. 3IJ 
Maaktpeysmcdijn Vader.pJ 
Valt weder in ongenade vall 
fijn Vader. 313 
Reyfd te Bedevaud najciidi-
Iem. ~1J 
Weder-komende krijchd d Of• 

derevan'tgulde Vlies. 313 
T roud C-n""""" docàter vall 
Hertogh K,ml".,,Borb,n. 313 
Bruylofs-feeft gehou4ea tot 
Bndfel. 314 
Vereenight met lijn moeder, 

314 
..AJriM,, """ B,rfa/1111 en ..A111hotis 

Mi&bielfz.. 31_7 
Rijkdom en Heerlijkheden.• tAdolf ,,.,. q,IMr komt met fiJn 

2 3S · Moeder binné de Graaf. neemt 
..,{Arnd /11n(z.. Vader vao.Angnie- \ lijn Vader beJrieghlijk gcvan-

te Sufi:ere ,. trekt mcu C'. Non-
· ), 

sren. 
a 

· 31 S
Woi:d 
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BLADT-WYSEL 
Word gehuld Hertog van Gel
re. 318 

.A,L,,. tM•nnit~ tot Egmond. 
. . . 319 
~nto11is Baftaard nn Bonrgoen• 

jen krijghd voor lijnen Broeder 
X"'11rl lijn domernen. 319 

~ntonis v,an 1Jo11rgoenje11 ondèkt 
d'oprokke.ningh van Koningh 
L,ûY,ijl tuffen K41#1 en fijn 
Vader, en maakt vrede. 3l9 

.,,4dolf , ..,. !Jelr, maakt twiO: met 
Hcrtoghf"" """ Kleef. · p2 

-"ntollis t1a 1J°'l.onje wort van fijn 
Vader na Engeland gefonden, 
om het houlijk te verfocken 
tuffen Kt1rel en vJ/•f:!i41 ,.,,. 
l.r/f.: · 324 
~dslfv•nGelre vlucht uytHcfdin,. 

wol'd vervolgd>op de Mafc ge
vonden. · 354 
:En op de Oooten te Naam(n en 
K-ortrijkgcbrogû. ibid. 

Hertoghv.fn word onrf.ugtn 
binnen de Grave , Roermond, 
en Gelre. . 3 P· • 

.,J-,o,,js 1/AIJ BOIIJl()tnfe ondekt het 
verraad Vin LoálVPijl de~ te• 
gens Hertogh K.-,1. j B 

.4..ru WIJ G,lr, tl,rft. . 354-

.4Jo/f'1!1111 G,Jr, word \'IJl ck Gcl
derCc tet Hcrtogh vedo(huap 
Hertog K.nl,do.cb te verg«fs. 

354bli. · Moet ge,~ y,tn- op 't 
flot te Kortrijk" ibid. 
Word verloft "en Overfte van 
Gcod. · . 377 . 
Wordt ,an de. Gelderfe yer-

focht. 37l 
..Adolf t1t1• Ge/,e verilagen YC>Ol' 

Doornik. 3So 
t"Afperen Onrull: tuffen de Hel-

landc:rs cnGelderfe. 39f 
_Alblatfe1-W_aerds Dijk-hoevon•. 

403, 
Arkelfe gevaagen, haar &oederen 

geroofd en gebrand, door de 
Ooiil:-Vriefen. 4 I S 

Hoc men na ouden herkomen 
Stads Ac,yfen verpacht, met 
haarnamcn. 429. 

.A,J/,reçht """s..,g;•sgelegentheyt 
en groot verfchot aan ~biÜp$ 
'"" Oofl111rijl, en wat fitrktcn 
daar voor •-,:crbonden waren. 

4134-
:B. 

2.BRic:ven ván Dijk-rechten;. 
ge~ven by Hertogh w;1:. 

/t,n 'UMI BeJ.111#f.J 0 I 92. 
Beveftigingli van•i Bagijn-boftot 

Gorioditm. 224-
Bloklandfcn Wtgh. 2n, 
l3nrggen ovel' de Z~erik tchPMdc:B 

by "t LM-d V4Jl ,Arke,1. 24-
5.-.ncl tP.t G(>™1'1J® ia 111,mlc. 

tie KPllJ buya. i66 
8urgerme~ftcrs. • 1,72 
z. Br~vea \tlfJ "'npgll P/fj/;11 
~ J.,,g,oj,,._. rMQ1d~ de 
Tol-rechtm. .i7z. 

&.ger• van .GorindiCIJJ gelwJ-
aen ► krijgen vcrgcvingh. 278 

Brief dat men op den Diefdijk io 
de inrij.ilcnde fchou niet by ga
vingh, maar by boefem recht , 
handelt. 2.97 

p I? I? ·3 Den. 
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. B L A D T - w y s E lt, 
Den uytllekenden BlaawenTo

rèndoor K11relv,n1 ·Ch4r/oi1 ge
maakt, en deffelfrtreffeJijkhe
den. 309 

Bmylofs -Fecft , van Hertogh 
K4Ytl'll4n Bot1rgonje, Heerc van 
Arkel, en Vrou..M"'f!Ïlt ""n 
fffl<., fuftervan'Koning Edlurd 
t1ttn Engtl11nd de 4,gchouden te 
Brugge in Vlaanderen. 32 S 

Beftand ruffen Lode~ijl de xj. en 
K11rel-,11n BtJHrgomje. 3s6 

BtildeYvijn 'l/ttn Bourgotnjtn word in 
genade ontfangen van fijnen 
Broeder Hertogh K urL 356 

Baanrocnfe Hecren van Holland, 
Bmlerode •Egmond, Wdf/tn11,,,., 
Sevenbergtn, Tfeljle,n. en 1oh1111 
de longe, Heer van Egmond, 
Raads-heer. · 378 

Befi:an.dtttffen Arkelfe en Gelder
fe doch Gorinchem daar buy
ten. . 38S 

Befiand tuffen Bommelre-weerd, 
en Gorinchem, door toe-doen 
van.Egmond. 3S8 

Brief van het recht van over-1eve
rin~en,op 't fchot,lot, fchattin
gc 10 't Land van Arkel en Go
rinche:m. 400 

Brief Vat'l de Walen Achter-dijk 
op Rietveld, tegen't Nonnen
Kloofier t'Arke[. 406 

Tafel van S.Barbarm Legende. 
ibid. 

Braband maakt peys met IConingh 
M 4Xi•iliAAII.J. . 411 

Briefv.an.S,Jal)s-gild. 418 

c.
CAnonifre van Gorinchem be

roofd van de Tienden van 
BorgmaHfen. 230 , 

C/11111 ,,,.,, e,l, 3· Vadct TID Ag-
nieten·KJooficr. z.66 

Charlois tegen over Rotterdam, 
267 

C/4i11 "'n EJl,.fterft. 269 
Ghirnrgijns.:gild op-gericht, en 

brief. 310 
C/4111 v,m Huften, verbrand Oo-

fierwijk en Kckum. 3SS 
CLus engbertfr..draagd or M,-dAtl 

"" M11ril ecnigc TlCDden in 
Dalem. 101 
de brievc daar van t'Aamhcit 
vertoond byJ«olm'.]1111 t1"1Mt 
qo,s, - 402 

D.
DAiem verkocht. · 22f 

Vereen aan Henog AlflJ.
in 

Duren-tijd en water-nood in Hol-
land, &c. 144 

Durc~-tijd in heel Europa. i5S 
Durentijd, ftorm,inbraak, in Hol-

landen Zeeland, &c. z.5f 
Dirle. P.e1 Droifard. i.91 
Duyren-tijd, en water-vloed, 31+ 
Duyren-tijd. 387 
Doomik moet een Cappel ffich-

ten ter gedachtenüfe van AMI/ 
_,.,. G1tr,. 381 

DlfViÄ v1111 Bd#rgu11j1 fcnd t[,l-
. fltJII voor Utrecht. 397 

Ook voor Amerfvoord. 391 
Duren-tijd in Koren I en onftuy• 
· spigh weedèr. · 4oz 

· ~roogc 
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B LA o T -
Drooge· Zomer , Kooren goeden 

koop. 409 
Dief-dijk, BotterOoot, en den 

DortfenWeerd,Betuwe,en an
der plaatf en ingebroken. .41 S 

Droogen Somer. · 427 
Dief-dijk gemeten en deielf, fla-

gen,&c. 4-iS 
Huyfen daar nu den Doelen afge

muktis, op-gedragen. 43 3 
Duynen tuffen het Haarlemmer

bos en 't gerecht word het zand 
afgevoerd , en tot Amfterdam 
voor ballafherkocbt, en in de 
plaatfe goet weyland gemaakt, 
'Yervattendeeen nieuwe manier 
om vruchtbaar Land te maken. 

4H 

E 
E. . Li~etb, dochter van Hertog

l•n '""' G•rlid1,word gehuld 
Vrouw van GQrincbcm , ende 

. l:.ancle van Arkel. 229 
Er11JJ viauler .A11, Drolfard. 240 
E.liweth 11t111 Gorlits frcrft,laat tot 

erfgenaam Philps ~a B011r1.oen-
jçn..,._ 2 57 

••gl,ml tÜ Kemp. - · 281. 

Eedt van de Amp,tenaars tot Go-
rinchem. 30I 

t'Egmond op Zee een grooten vis 
aangekomen. 414 

~,eraJ.t Yeer. . 425 
•c Echten een tlerk Kaficel door 

den RQOmfen Koningh gewoa
ncn, ookNieu-fiadt en Stalen. 

42.7 
Erkclens gewonnen door Beye-

un, Salfen ,Kl~efs'- enG~s 

W Y s E a: 
Hertogen. ibid..· 

F.
Furis ,,.,, Buff, H. Geefimee-

fter. . 2.58 
Ft1Jlre He/let, Drolfard. 376. 
Fr#Ulci["'' tweede Soon van~4" 

ritl ,.,. 1Jo11rgo1nje geboren, en. 
fterf in de wieg. . 3.97 

G.
Gorinchem by Jonkker w;1:. 

In, 1Ant4rk,ll ingenomen•. 
206 

Weder gewonµcn by Vrouw 
l«ol111.· 2.07 

G;j/hert ~kei ,Kafi:eleyn. · 2 72. 
Gorinchem-geeft· te kCMen beu• 

ren Iafi,verfoekende lijf-renten. 
teverkoopen, &c. z.8z... 
ende zijn de lijfrenten verkocht 

ibid" 
GiJ!liml wn Bredérode , Büfchop 

van Utrechtgekoren.. 28$ 
D'Stadt Grave doet een verfoek, 

aan d'Stad-houder ende Raden 
in Holland , aangaande hare. 
-vryhe7.d van Tollen te Gorin-
chem. 348 
Krijgen antwoord; 3.49 . 
Den T olnaar van Gorindiem 
Dir~ 'fl4n R&[YriJl word gedag
vaard. ibia•. 
Vonnüfe daar op gliewefen 
481. iliid~ 

Gelderfe Steden vallen afvan het. 
huys nn Bourgoenjenontbie
_den C,ah4ri,u 1ii11 GuJer, kie
fcn tot Monboir Yr,dmk., fl/Û), 

1J11'][Wij/,..;. . - ~ ... 
r" 
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BL1.0T :.wYsEa..1 
Gorinchcmfe verbrande: Schoon-

re-woerd om den Gelrefen 
oorloogh. 317 
Verbranden Vuyrcn. 3 S 8 

Oorinchemfe Voorfl:ad verbrand 
door?nf/nHem,r,J,. 3i1 

Gorincliem verbrand Vuyren an-

381 

. dér-maal. 3BS 
OokAclft. 3SS 

(iorinchcm Tol-vry door G~l-
dcrland en-Zutphen • 

MórtJaarlijksgeldondlrtgéftll 
de Stad Lccrda01 • . 388 
H.GeeftCappclinArkel-ftiaat. 

393 
6ijfbm Piel. 394 

Verbrand ~ctDorp Langeraak. 
395 

Corlnchemfe Huyfen in brandgc-
fchoten door de Gc:lderfz. 39S' 

DeStadGraveTol-vry, volgens 
Vonniffe van den Hove van 

_ Holland. 396 
Gorinchem verkoopt vcrfcheyde 
. Los-renten • 4o6 

Gcnèit en .Brugge ·fiaan op tegen 
'Konink$,c.dmi/ilun, die6n-
ckrfiut werdt van fijn Vadtr, 
keyfer Yrtderi/c. • 411 

HEnril ,,.,. 
H. 
K"'1(_,ru, , Dijk

'Graaf's L'lndsvan ~rkel. 
i,o 

Handvèhen van lierdixvcld, 'Ver-· 
meerdert door At1t1.tl ,,nOmt,, 

. 109 
Hál'lMeft van'Philipsv1111Bdfn%otn

j,, aandievanGocln,~ 334 

Handvefl: aan die van Gori~Ghcm; 
van Philip, ,,.,. Bo#l'goe1jl bc-
vcfrighd. 23, 

Handelingh ~eloft """'Dilph-,1, 
Dom-prooft van Ofenbrug,&c. 

. 24+ 
Handvcft van Noordeloos , ca 

Grooten Wccrd. 
B,r/,trml,,,,fz... 1.Bightvaderop't 

Sufter-huys, ftcrft,in fijn plaats 
. .Am,d J1111fz.. 2~8 
H"Jbnd Terf•l, Oudemr. ,an 't 

Man-huys • ;6.z 
Handveft van Herdi:r•dd , vcr-

mecrderd door.d,srntl i.-•nGnu4 
. . 26f 

HandveR: van G1rffen Nreuw-
Kerk. 269 

Henrift1Jek._k!r, Drolfard • 272 
H1nril11• Sei.-enbergen,Droffard, 

18J 
H,111il(. 111• Ajfenhollk,., Schout, 

ibid, 
Handvcfl: van Graaf Kurl "'" 

(),1111411 , aan Gonnchem, ea 
Lande van Arkel • 299 

Mr. Henrik.,_i.-11n (jorinchn,,. 307 
Hellri/c..,,.,,d,r Wï.leh,,_,,. 354 
Heeten ~roogen, brandtnde So-

mer. HS 
HandveR: van Woudrichem, codé 

Lande van Altcna • 318 
Door t.M"™ flM 11°"'t""Î' 
bcvcfiighd. 37S 

'T vcrvolgh van de Handvcft van 
Noordeloos. 383 

Handveft van Woudrichem, fon
der datum, va• Grt1•flt11:JJ ,,. 
Howw. 58J 

Nodl 
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B L A D T -
Noch een handveft van Wou-
drichetn, fonderdatum. 3S9 

He•rik._ Knobl,0111 ,.,. Os• Heerè 
van OtteJan". 393 

H111ril••• Al•, Reélor. . 393 
Handveft van den Albldferweerd, 

en fijn Dijkagicn • 401. 

Handveft van Noo.rdcloos , be-
veftighd en vermeerden, door 
c.!iK'w ,,,,. Swmlmg,,,_,, 40 5 

H,,.ril(_Knobb,111 geeftfijo góede-
ren aan fijn kinderen. 407 

Houlijk bcflooten tuffen den Dol-
phijn, na Koningh X.-tl de 
achdle, en c.Mttrgrin ,oOo-
ftenrqlt, dochtèrvan vlfoÏII#-
litlO. en weder gebroken. 413 

Hant-vefi van Heukelem. 410 

Hcukdemfe Schepenen doen ha-
ren eed op de volgende punten. 

413 
Spannèn vàn de Vyerfchaar te 
Heukdem. 4Z3 

Houlijk tuffen Hertog Philips ,11,n 
OojlenriJk.. en Vrouw f,btllffl4, 
oudlle dochter vanSpanjcn.42, 

Hnmk.. '"" 1J1111tt#IJ , Drolfud. 
' 433 

Henril(_KnobbONt, Heer van Otte-
land, draaghd op eenigc leen-

w y s E lt. 
. Word gevangen. 196 
y.,, Hent>gh van Brabind. 197 
f"'obt1, Gravinne van Holland, 

Vrouw van Arkel, 203
?••"•• Ar~/ word gcbrocht op't 

Slot te Sevenbergcn. ibid. 
Y(elfteyn belegert en geplondert. 

204 
?cob11 ten huwelijk belooft aan · 

Hertogh /""""" Br.blUUl,maar 
't huwelijk gefiuyt ibid. 

1a """ 'BIJ"'" verlaat fijn Bif-
dom van Luyk ·, foekt Vrouw 
l"'obt1 de voet te lichten. 20 $

p,ç.b• is bedroeft over de doodt 
• van Jonkker w;ae,,, WIJ 4rk.,l. 

, 207
1• w. El""'"' word gevangen, 

cnwcderontflagen. 210 
la Hertogh van Braband trouwt 

Vrouw/11&,l,11. 1n 
Oorlogd tegens Hertogh /411.., 

""" &,,,.,., en belegerd Dor- . 
drecht. . ibid. 

y.,, van 1Je,eren DJa.akt vrede met 
. Vrouw /4'0H. 212 

Word Heer van 4rkel gehuld. 
214

1"" y11n Eg•nd oorloogd tegen 
Utrecht en Amerfvoord. ibid. 

goederen aan 1Jmho11t 'Dirlefc.• . T"" '"" Br,b• maakt fonder we-
434 

t.

INleyding tot tweede Deel. 1 89 
J,n mltte Be/Jen , Heer van Eg-
mond. 194 

Heer '/oh,11 '"" Ark.Il is op de be-
graaftènis _van d111011is Hertog 
van Braband. 196 I 

ten van V rou/ 4&•b..,Ruard over 
Holland, &c. /a ,_,,, &pren . .h 

215 
Dankt af het Vroq-gcflecp van 
Vrouw /11uH. ibid. 

Inbrek van verfchey.den Dorpen 
ontrent Dordre,ht, en defidfs 
namcn,&c. 216 

. Q...:q q /,,,, 
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'/•• v•• "BeJtrt" geeft een nyt-wa

tering aan die van Nuland, &c. 
226 

Geeft cèn Brief van Pri,ile
gien aan de ou fchutterye tot 
• Gorinchem 2.%. 7 
Sterft. 2.29 

7,cob vAn q1111jbee~, Stadt-bouder 
van Holland • ibid. 

._Vrouw /t,co/,1141 houlijk wettigb ' 
verklaard. 236 

1an v,11, BrAbanJ fierft. ibid. 
IAcob van GA11jbeti(., Leen-heer van 

Arkel. 237 
Joh•• Heer ~an Arkel fierft, en 

word tot Lecrdàm begraven. 
238 

Joh,n van Ar~ls, en fijns moeders 
verdragh briefvan Picrlepont. 
. 240 

Vrouw 1acoba foekt penningen te 
leen van de Burg-graaf/"" f/lUJ 

c.MontfoorJ en andere. 242 
Word geholpen door Yr•nl 
v11n 1Jor{elen..,. ibid. 
Troud hem heymelijk. 243 

loh11n van KITfltM. Baftard van 
Arkel. ibid. 

Vrouw lacob11 kri~· hd hal'en man 
Yn,nk._ van 1Jor el,n uyt de ge
vangenis, gee daarvoorover 
:ian Hertogh Philips Hcnegou, 
Holland, &c. 2 52 

J«ob """ qaafbeek._en LennoJ, 2 53 
Johan""" .Ark!/ S. Heer van Heu

kelem heeft een aanflagh op 
Utrecht. 254 

l"ob• V4n BtJere11 fterfr,en Philips 
'"'" BoHTgomje11 erft haar Lan-

den. 1Sf 
/1111 KnobbO#t (v11, Os) Henrilef't.• 

Heer van Otteland. ibid. 
lnbrek op Palm-fondagh, 262 
Jonkker l«ob """ Gufoetl, nn 

Abkoude,&c,gcvangen en ,cr
loft. · 267 

J"" "'"" Lann'!J geeft aan den Bif
fc hop van Utrecht, Wijk te 
Duurfiede en Abkou. 267 
Krijghd Arkel te leen na dood 
van G11111fbee1<.,. ibid• . 

711n mett, Bellen Heervan Egmont 
fi:erft. _ ibid. 

Tfbr••" """"" E7k.: 
J«ol,11"" GA11jb11k._ilerft. 

282 
298 

/"" ,.,, Ltit1noJ verfoekt bevcfiing 
van het Drotfards Ampt, hem 
voor defen gegeven,docb word 
afgeflagen. ibid, 

l•n v,n Llnno, ruymt het Laqd,
ibid, 

IMob v•n Egmond Droffard. 307 
Jonkker Hennen v1111 Loenrefl,ots 

woningh. ibid. 
la•vtm CroJ, 314 
'"" v•n KoefteJ'' Hertogh Philips

Kamei;veger~ · ibid. 
Raad Kurlen 01n te brengen, 
en ric~t veel_bedrogs, foo door 
toovery als apdcrs tegens bein 
aan. . 31 S 

Jan""" YJe twill: tegen Kotjlep,, 
316 

Word gehoord by 'Pieter Htd:..
k.fnbag. wid, 
Die liet K11rel aangeefd. ibid. 

I•• """ Eg""'"' reyfd na Jerufa-
lem. 31S 

/r,h~n 
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l~h4nv11n .Arld8.HeerevanHcu-
. kelem fierfd. 319 
/11n ,,.,, St11•p•s en 11111 ""'" Cro7, 

vluchten na Vrankrijk. po 
Hertog /4r, '"" K/ee.f ve1·bi11d fich 

met Egt11ond, 32 2 
Yfelfieyn verbrand. ibid. 
l .m '"" Kleeft oudfi:e foon ook /"" 

en YreJerik_, """ E2.mond wor-
den voor Muys geflagen. 356 

Jo Hertog van Kleve, M'1'i•v11n 
1Jorgo,njes Land-voogd. 377

l"""'-,,,C"'s, Kafieleyntot Leer-
dam. 3S4 

Heer /1111 '11111 Y"'""' fchiéd ette-
Jijke ber~en en buyfen in Go-
rincbcm10 brand. 3~S 

lllll"v•n ~ond enhn114n w._g-,-

Sterft. ibid. 
Laat na 15. kinderen, de 10.gc-
naamt Willem, /1111, low,an, Phi-
lips, t>J!11xi111ili11an, W11lb-,g, 
C11t11rin;1, vlnna, l<ih11nn14, en 
/ ofi,i vitn Egmond. ibid. 

T[elpqn komt met groot volk in 
T ielrc-wcerd , brand eenige 
Dorpen, de Gelderfe krijgen 
Stadt en Slot van Leerdam. 
tA,lbrecht '"" S11ffen komt te 
Gorinchem, befet Hcukelem, 
en Afperen, maakt een Blok-
huys by Leerdam,had een vlot-
brugh doen maken, wind Ba-
tcnburgh , en maakt beftand._ 

425 
K. 

nurdnjvcndcHoekfeuytLey- . KUylenburghs Vianens ende 
den, &c. · ibid. 

luflvttn Lt,/Mng Stadtbouder vm 
Holland. 39f 

la, eerften Graaf van Egmond 
verovert Dort met Rijs-fche-
pen. 396 

lt111 de derde Heer van Egmond. 
400 

Word Stadt-bouder van Hol-
land. ibid. 

J-,,, f/411841xm,Ridder,Droffard. 
4o4 

/411"i1nE_p,o11d·gdcocbt he~bendc 
d'Heerlijkheyd van Purmer-
eyndc, word daar gehuld, trout 
vJ,111gdidm11 .,.,, WmJtn/,,rrf.· 

. ibid. 
\Vord Graaf van Egmond.4q6 
Word Ridder van 't Gulden 
Vlies. 408 

wcder-aankomfic van de 
Vliet in de Zeerik. 240 

KurJ_J, Sto#k geboren. 252 
Kuylenborgfemergen-talen. 2.56 
Keur-boek van deo dijk des Lands 

van Arkel. 28f • 
KifY,l v4n Borgotnjtn krijgd Arkel, .. 

Putten en Strien. 298 
K11rtl word tot Gorinchem ge-

huld. ibid. 
Sijn vereering dair opgevolgd. 

' 299 
Word gehuld Heer van Heuke-
lem, Loven, en Vogelfwerf. 

31 1 
Krijghd Leerdam, Schoonre_-
woerd, en Heerlijkheyd vander 
Lede. 312 

Koornte Keul~ngoede_koop. 314 
Ook in Vriefi:md. ibid. 

Q...q q 2 Kttrtl 
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K,ml """ Ch111/071 goede manie-

ren. ibid. 
Komt te Gorinc:hcm, 3I 5 
Trekt met Elit..betb '"" Borbon 
fijn gemalin in 's Graven·hagc. 
· ibid. 

WorJ getrooft. ibid. 
Doet Ko~fttJ" en Pj,, vangen, 
en onthoofden. 316 
Word geld gelecnt by Fr11nk., 
'"'" 1Jt,rfdln, en word by Ru
pcnbrouk vcnolgd. 317 

K11rel komt binnen Bndfel met 
gewapende mannen. 3 I 9 
Doet verfouk aan fijn Vader, 
doch word niet gehoord. ibid. 
Vereenight met fijn Vader, en 
komt te Gorinchem. 310 
Sijn Vrouw is daarom verblijd. 

ibid. 
Oorloogd tegen l,odev,ijlt.,. Ko
nink van Vrankrijk, itaatden 
t\agh van Montlehery. ibid. 
Sijn Vrou fl:erft. ibid. 

Kttrel v11n Ch11ru7s komt na ver
ovningh van Luyk -ce Gorin
chem, verfelt met grootegec
fiefijke en W'C'l'eltlijke ilaat. 313 
Word gehuld Heer van Leer
dam enSchoonre-woerd. 324 
Trekt na Braband. ibid. 

K11rel v•n Borgoenjeo doet fijn Va
. ders zegel ontfiuk Gaan en ftelt 
fijn eygen zegel in de plaats. 

32 5 
Houd d'uytvaard fijns Vaders 
te Brugge. ibid. 
Wc rJ Graafvan Holland. ibid. 
:Komt in den Hage , ontbied 

w y s E R. 
.Aàolfv11n q,111. H9 
Doet hem andennaal ontbie
den te Hef din , d_aar hy komt. 

- 350 
Krijgd door tuffen fpreken van 
UICIIS ,,,,. Toudo' Biifchop van 
Sibinien, Henogh eAer11d ver
lofl:. ibid. 
Doet Henoghvlmul groote 
vereeringh. 352 
Soukt hem in fijn Land te bren
gen. ibid. 
Word gefocht omgebrocht te 
worden door 't belmeeren met 
fcnijn nn 6jn utkl. 3f3 
Komt teGorinclacm,hood daar 
fijnen Vaften , wwd te Dor• 
drecht gehuld. ibid. 
Koopt het HmDgbdom Getce, 
-en Graaffchap Zutphen , van 
Hertogh~crd. ibid. 
J:rijgd Gelre en Z11tplten, en 
word gehulcl,ncant twee jOOSC 
kinderen van eA'd./fin fijn be• 
waring, maakt tot Stadthooder 
w-,,,.,, Et.--· 3ff 
Set fchattingh op de Geefielij• 
ke gocdet"-en. 356 
Word twee maal van des.rit· 
zers uy-t •t vd<I gd\agcn, 3~ 
belegert Nancy. ibid, 
Word verflagen en te Nancy 
begt"aven. 377 x,,,,,. 405 

K4trd """ Egr,m,J word gevangen 
en in Vrankrijk gebracht. 407 
Word vcrlofl:, en met macht 
in Gelderland gebrocht, ,vord 
gehuld Hertogh van Gelre , en 
. Graaf 
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Graaf van Zutphen : hier uyt 
barfi oorlog tuff'en deBorgoen
feen de Gelderfe. 409 

Kenners volk doet fchade in Hol-
land. 412 

Kurl,1111 q,1,, blijft in weer-wil 
van de vier Kcuryorftm,cn den 
Roomfchen Kooingh Meefter 
in Gelreland. 414 
Behoud den naam van Hertog, 
en verjaagd Hertogh Adb,,cl,, 
v11n S.iffens Gaarden. ibid. 

K a11rl van qetre geeft de Hecrlijk
heyt van Dalem aan W.JJm, v11n 
RoJftm, en inhoud des brief.s, 

426 
Wort te hulp verfocht van Yre
dril .,,,,. B.dtn Biff'chop nn 
Utrecht, vanght denBitfchop 
van Keulen. 427 
Krijgt hulp van Lotlewij~ de 12. 
Koninghvan Vrankrijk. ibid. 
Verblijfd fijn twift aan de Ko
ningh van Vrankrijk. ibid. 

L.

LTfoetb Henri/v moeder <,p 't 
_ SuHerbuys, fterft. 257 

Lodrwijl(,. den elfde Konink van 
Vra1~kr1jk neemt Klff'el "" 
Ch11rlop , al he~ goet aan hem 
gegeven. 317 
Soèkt door Balde-wijn 1n Bor
go~nj, Hertogh K11Telte dooden 
Qf vergeven. · 352 
Word uytgebracht door Anto
nis v11n Bo,ngoenje, 3 5 3 

Leerdam overgegeven aan lafper 
11"11 K"Jlenborgh, daar na aan 

Wilkm 1itn Egmo11d~ l97 
Lek-dijk van 't ys door-gefiel<en. 

418 
Leonor,i eerfie dochter van Her-

togh Philips""" Ooflenrijl, ge
boren. 433 

M.~ 

M,Arj,, """Ar~I fierft. I 94 
t.Mecbtelt ecrfl:e moedcrop 

't fufi:erhuys. I 9 8 
Man-huys van Gorinchem en def-

felfs ord're. 2 58 
Krijgd fes mergcn op lang Nu
land~ i6I 
Noch een gulden •s jaars. 26'z. 

Marien-hagen 't Kloofi:er begon-
nen. 266 

Man-huys van Gorinchem krijgd 
eenige goederen. 267 

&.Michiel Peeterfr..1411 eA/k..'114er,' 
vierde Vader van 'tSufl:erhuys. 

269 
M'mnebroeders Kloofter gefticht •. 

. 27l 
e.M'l"'""Hee•s-k...trk..Vrou van 

Noordeloos , belooft haar on
<ierfaten te bevryden tegens 
tAerntl 1111n Stri,11 Heer van Se-
veflbergcn. 2.97 

M11,u,K11rel1 Dochter. 314 
Mqn -fJ//ln H etms-kJ,k,.Vrouw tot 

Noordeloos h1ndelt·met hare 
icbep~nen, ten overfiaan van 
haar Schoon-foon d'Heer van 
Scvenbergen. 347 

M IWi• v11n Bo11rgoenje11 maakt een 
ordonnantie mette._Staten van 
Holland. - 356 

· DeffelfsArticulen. 357 
. ~q q 3 Mt1• 
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• . •M"7'ÜI v1111 'B1Nrgoenje11 Vrou van flllll O,iftenrijk_: _ ibid. 

Arkel. ' 377 KomttotGorinchem,en bdc-
Beveftight de Handt-veft van ~ert Utrecht. .- 402 
\Vorkom. 378 Word Roonis-Koningb geko-
Geeft de Hollanders vrydon1- ren. 40s 
men, groot6o.Articulen. ibid. Maakt WiO,,,,v,nEg11Hnt Rid-
Troud ·Prins M11ximiü1111n..,. der, komt te Heufden, Gorin-

ibid. chem, en Dort. · 406 
Hertogh M-,ximi/ûun word ge- Maakt Heer /11nGraafvan Eg-

hult Graafvan Hollant en Heer mond. ibid. 
van Arkel. 379 Man-huys word een huys gege
Verlcenen die van Gorinchean ven, en andere goederen. 407 
eenen Briefvan Accyfen en ge- Oude Mannen-huys van Werken
maal. ioid. dam gefticht. 412 
WortRiddervan'tgulde Vlies, M11XU11ilut1111 en 'Philips ,.,.Ooi-
maakt Wil/1111 v11n Eg111ond Rid- flenrijk, vergunnen die van Go-
der. >So rinchem eenen omfiagh binnen 
Jaagt deFranfen uyt Artois en Gorinchem en 't Land van Ar-
Bollonnoys. ibid. kei. · 413 

M11ximili.u11 wort gehuld ijertog Marien-weerdts Kloofl:er door 
van Gelre, en Graaf van Zut- e.,,,11/bre&ht ,,,, S11Jfm berooft. 
phen. 388 ibid. 
Te Gorinchem Heer van Ar- Makelardy van de Ton-haringh, 
kei. 393 van"tzout,endefoctcmaat,tot 
Send volk in Heukelem, met Gorinchem verhuyrt. 417 
toefiaan van Heer 0110, tegen Mt1rJ!i1t '"" Ooift,nriJ~ troud met 
de Gelderfe. 394 den foon van FerdnM11tl Konink 
Ook na veel tegen O:revens van van Spanjen. . ibid. 
Heer Wejf,l 1111n 1Jo11u1Mr.bin- Maq-huys wort noch een huys ge-
nen Afperen. ibid. ~even,dat tot de Kerk gemaakt 
Komt met r[eljiep, en Egmo11tl· 1s. . . . 416 
te Dort, van daar teGorinchem N. 
en in Braband. 397 Die van Nieumegen Prenten 

M11ri11 virn BoNrgoenjen vald van tAdolf""" q,trein fijn va-
een Tel , en tterft te Brugge, der te vangen. 312 
word daar begraven. 39i Nuys belegert. 1 ~ 356 

M 11ximilûun wort door Holland, 0. 
Zeeland, en Vriefland1ontfan- o·.Proer tot Utrecht, nopende 
gen Voogd fijns Soons 'Philips /4ht1n, geweefde Heer van 

Ar-
~ ,, 
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Arkct 191 

Otto v,c11 Y11t1Ten, Drolfard. 229 
Ol11ndNs en Wolter de Kemp, trek

ken ten Oorl03h tegen M11ho
,.,,, den 2. Turks Kcyzer, on
der Paus C11lipt11s. 283 

Oei, Buyten-weerd, gegeven.aan 
d'Agnieten Sufieren, door/o
h11n ""Ark.,/, àe 8. Heer van 
Heukelem. 302 

Otto, foon van heer Gmà 11111 KHJ

ltnborgs Sufter. 31 1 

Geeft over, neffens Gemd v•n 
K"Jlenborgh 't Slot te Heuke
Iem , aan C4'fel ""' Cb,,r/QJS· 

3u . 
Otto v1111 .Ark.,I krijght na de dood 
. vanHertogh C1111rlfijnheerlijk-

heyd weder. . ibid. 
Otto 111n .ArkJJ, negende heer van 

HeukeJem; 319 
0110 v1111 qelkk_.,,, Ottenfz.. heeft 

, op-gedragen vJledtird V4"-' 

Marle,Tienden in Dalem, on
verdcylt met Willem v.in rMn
doorn. 401 
De Brieven d:iar van 't Aernem 
vertoont by /11com7n11 v1111dtr 
Goes. 402 

Op en af-loop van geld. . 407 
Orden van Beefieo te Schutten. 

412 
Ook op 't rijden als, de boomen 
gefiooten bennen. ibid. 

Otto v.in Ark.,/, heer van AmmeJ
roy , de elfde in 't dalent getal 
van mans oyr van / 11n de Sterk.,. 

435 
OrtJ, 1oh11ns f~~ de negen~e heer 

w y s- E R.:-
v:m Heukelem, Weerdenbarg, 
&c. getroud met W11/ravi11, 
dochter van heerT"" 'lJIUIBroek..
h#Jfen, heeft nagelaten /1111 fij
nen navolger, Geerard, W11lr11-
t1en, B11rt11, en Henric11, en fl:erft 
in't jaar I 505. 436 

, P.

PHilifsvan Buurgoenjen, koopt 
van Vrou EM:.11beth d'heer

lijkheyd van Gorinchem, ende 
Lande van Arkel. 230 

Sijn geboorte en maaghfchap. 
· ibid • 

. Koopt 't Gr:iaffchap van Naa-
men. · 239 

Hertog Philips """ Br11b11mlil:crft, 
· Philips 111111 BO#Tgoenjen erft fij-
ne Landen. · . 242 

Philips'"" B,.,.g,oenj, vangt Yr11nt 
v11n Borfel,n. 243 
heeft fevcn Baftaarden. 2 5z 

Peft. 2H 
Pelt. 25s 
Pefl: neemt haar plaats , en loopt 

den Rijn op. 256 
Philips wnBourgunj,n jaagd Wil

lem v1111 S11.lfen uyt Lutfenborgh, 
fielt fijn Baftaard Cornelis daar 
i~ 257 
Geeft aan die van Gorinchem 
brieven om fijn zegel te ge
bruyken. 264 

Putten en Strien,gegeven aan Ka-
rel 'Jl4n ChArlop. 267 

Philips 11111 Bo11Tgo1nje• heeft on
. genoegen géhad op Jie van 

Gorinchem , volge"s fqnea 
- - - Brief. · 
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Brief. 278 
Noch een tweede Brief. ·2. So 

HertogsPhilips verlcngh van tien 
jaren , nopende den Accys van 

'het Gemaal. . 307 
Philip, verbied 6jn Edelen met fij-

nen foon i:e verkeeren. 317 
Pefr. 406 
Hertogh 'Phi/;ps de Goede doet et

telijke Gelder(e met de dood 
als anders (haffen~ 323 
houd dag-vaard totSluys, foekt 
vrede te maken tuffen Vader en 
Soon, maar eA"4lfgeeft geen 
gehoor. 324 
Sterft. 32.5 

Paus 'P11#1"1 de tweede, vermaant 
met brieven .Aiulf 'flll# Ge/re. 

349 
Philips van W11ffe11Mr- 354 
Phüips '"" Bo,wgo,11jm, Soon van 

..M11ximiliMn geboren. 3.80 
Philips '-"" Oo;.Jl111riJl word Graaf 
- \'an Holland, &c. en heer van 
. Arkel gehuld. 4-11 
Pacht van Affijnfen, en wage met 

de molens , aan die van Gorin
chem vergunt by M11xinNliMn. 

413 
Plak-kaart van Philips,,.,. O,iftén~ 

rijk..., aangaande de hoogbfte 
markten, Keulen, Wefcl, en 
Venlo. 414 

Philips v,m Ooiflmri:J~, word tot 
Dordrecht Graat van Holland 
gehuld. 42. 5· 

R.
R E111o!t Hertog vanGulik,&c. 

194 

· Geeft een brief van beloftenis 
·aan Hertogh 'WiUtm '"" Bt]t· 
ren, nopende de Dijkagie van 

, Dalem. 200 

Sterft. 224 
'R.e,bbtrt VIIII Aric,u Lijk word op-

gegraven, &c. 226 
Rot'4f,anDi1pe"'1o111 Bilfchop van 

Utrecht krijgd Holland, Zee
land , en V riefiand onder zijn 
geel\:tlijk gebied. 2.57 

'R.e,bbtrt """ Dom,, geeft ecnige 
goeJeren aan 't Man-huys. 267 

Le/sf""" Diephot1t, Biffchopt~t 
Utrecht, krijgd onmin met 61n 
Stadt. ibid. 

Ravefway gewonnen door heercn7,,,,,0 Kltef, .en J"" ,,.,,el
,,,,,,, 395 

s. 
Schepenen vanGorinchem ver

volgen of. hare jaren io dit 
tweede dec. 190 

Spook in de lucht geften • en ge• 
boort. · 20J 

Stapel van Dordrecht , en raa»n· 
ge daar o,er gemaakt. 110 

S..der Schffls huys. 2p 
Stad ofRaat-huys van Gorinchc1n 

op de Merkt,en brief vande hal 
gegeven by Phiüps 11•• Bollf• 
gotnjtn. 1 H 

Stadt-huys , te voren in de hoogh-
ftr:iat. 254 

Stapel van Dordrechts vervolgh, 
262 

Noch vordervervolgh. 170 

Schout J1111 Knobbo11t Hmrikfz., 
271 
Sta-
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·Stapds Mderayt-~giagh, tloor I Hertogh Philips t111a 1Jorgotn/e, 

'Philips,.,.,, Bo,wgoenje. 290 en Gorinchem. 2 83 
. .Art.&dcn àtK op gevolghd, 1Tollen op goederen van boven 

: 293 : Kcukneo Venia. 378 
s,,,,,JerY~ Schaar.. 196 1Tai te geYCn by d'Hollandfe Ste-
St11ptl-lCChts,gcfch.il mtfcnDort, 

en,GotiDchcm, 3::-8 
Siaou Y~ r1• YAJl!~, 
· D.roSud. -3 u 
6t#1p•s en Kr~ befchaltiït;caK•-
. ffttcp 6jnas Vada, cäe tot 
. -Gorinchem vlucht. . ; 16 

den, als by Graaf Willm,s tij-
den, 398 

V. 
v&al'"" 'JJ,efelm Stad-hou-

· dervan Holland. . 239 
Viffery op de Lingeo bóven de 

Zijdwind. 2 II 
itapels tcnd:ál tdèa Dort, en 1 Y,-il v.fdn.m(%.• Gafihays
. Gorinchem, by Hertogh.K.rel j meefttr. 322 
: geappointeert. ·325 . Yral fierft, laat tot erfgenaam 
Sterre 11xu:cit~ceu";icft. c:ntha- 1 K IINI..,• '&ln-t«11Je11. 351 

ren tijd. 3 5 3 : Yill&,_ wn M n,rs, Land-voogd 
Scltepmcn,:aoDakm. 4-04 t ~an Gelre, 352 
Storm. · -405 ! Vnid.-barentijd. ~ 53 
Sware Ctbattiaaa or« Hollaad, 1 S..Ulrichs-kerkt'Aalburgh,ttm-

doorHertoglifll1 Sufen. 411 i . meringen en boffen door fiorm 
~paanfe Pokken komen in defe 
· landen. · 425 

, St:iru-oaam van d'cadAe eocer-
- lijkfte gefiachtm van Gorin-

,hem. 4H 
T.

N Ieuw Tëyliqgcn. · '255 
'fien-horcnaanKuylenburg 

over-gedragen dooc . .,4.,.,,. 
, w• <j,t,,,. ibid. 
Tol-redtts-brid'v.anGorinchcm. 

. .. 257 
Tiendin Dalemovergedtaaco by 

Gom New. 267 
Twift over de Viffery vand<; Mer-

we, ende den gevolge, daar ve:-
Ie~ gemoeyt zijn. 274 

Tol-rcchts-v.c:rklaringh ·tufien 

raóeäa-gcworpeq. 356 
Y,.,,J,r;A:_ .,,,,, TfdfleJ'• met Kurl" 

tegendeSwitzers.. ibid. 
Ymhril '"" r[elfle1n en Wiltrn 

-"• Eg-,ugevàngen, 38I 
YJWJenk._Vttn Tfelft9.n komt door 

lafi van 'D41via va Botrr1.oe•jet1 
BHfchop nn Utrecht, voor 
Ut.recht, rooft, brand, &c. 397 
Tracht Utrecht in te .nemen, 
doch mifiukt. · 407 

Yruleril """ 'Bttden Biifchop van 
Utrecht" 427 

Vervolg van Drolfarden, Borger-
meefiers, T reforiers , Schöu-
ten , ea Schepenen der Stadt 
Gorinchem,van Jen jare 15 50, 
totdefCll jart1655, toe. 437 

R r r Jr. Wü-

/ 
0 
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. BLAD T ~ w y s B R.:~ 

w. 
J'· wllle• '"" Arkel • is pre-

fent op de Krooningh 
v:m KeyferSigif,,.,,11J. 193 
Is- in dienfr van den Keur-vorft 
van Keulen. · 

Wi/J,m virnB'}trtn Graafvan Hol
land, vergund aan-Tielreweerd 
by inbraak hulp-gaten in den 
Dalemfen Dijk te mogen fte
ken. 194 
Maakt--verdragh tuffen Arkel 
en Vyanen, over den twill van 
da Waterleydingh. 19S 
Maakt een Brief v aa de grond
vcfi van de Dijkagie vao Da
lem. . 199 

·Sijnen haat, en berou, op Heer 
pin, v1111 eArlr.Jl, en-de fijaen. 

201 
Was van fin fijn Dochter te_ 
huwelijken aanJonkker Wüla, 
vim Ark,.el... 202 
Serft. ibiJ. 

Willem v1111 eÁrkJl neemt Gorin
d1em in. 2.06 
Word verfla~en binnen Gorin
c;hem, me.t meer ander Edele. 

207 
Met hem . vergingh den Stam
naam van de oudfte fonen ge-

• f-efoten. 208 

Word begraven binnen Gorüt.: 
chem. 201 

Weerderingbover de Landen vao 
Thielre-wccrd. . 2..3_1 

Waagh, Kamer-bewaarders Wo
ningh, Raad-kamer, en Mu6-
kers Kainer gemaakt. 254 

Wo#ter Ptt, vierde.Drofiud. 2.63 
Willem de vierde des naams Heer 

-,an Egmond. 2.68 
Had drie Sonen en vier Doch
teren. ibid. 
Noch.twee Soncn.by een ander 
bed; ibid. 

Wü/m, "6 Y.Jler.. 274 
Weck Merkt~ bydicvanGorin

chem Yry te gebruyken. 2SJ 
Geen vreemd water door't lancl 
van Arkel te gelcydcn. •31 I 

W,h """ Epo,,J1 drie Sonm 
lijn met Hert~h K•1I te 
Trier,. by K.eyfer Fr,Jrik.. de 
derde. Hf 

Wolpl,erd vadn Yetr Stadthouder 
van Holland. 39f 

Wageninge gewonnen, door-Et-
mond en Kleef-· 39f 

Willm """ Et."""4 Ger&. 399 
Sijn Graf-Îchrift. ibid. 

Wijn goede koop., 404 
T'famen uytwatering~ en Kaden 

van Noordeloos en oud Gou-
dria:m. 40,2 

~~~
~)~ 

TOT· D O R D RE C H T; 

Tier. Bock-drukkerye van N Ic o L A-A•S DE Va I-Es, woneodet 
• in de Njcuw-ftraat , by ~t Groot School. J 6 S6. 
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