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Oewel het by alle waare en oprechte
Beminnaars der Vaderlandfche ge
.
beurtenisfen, niet fiechts voor gee-
ne onloffelyke maar z~lf nuttige en prys
waardige onderneming gehouden wordt,
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werken. van natuuren als het tegenwoordi~
ge, Befchryvingen namelyk van byzonde•
re- Steden, uyt egte en naa.uwkeurige ge
de-nkftukken faam te ftellen • derzelver
· begin en voortgang uyt de gryze oudheid
als op te delven , en de roemruchtigfte be
dryven haarer Stigteren en voorname· Bur
geren, in een volledig en zakelyk lic_haam,
· ten voorbeelde en fpiegclc der late nako..
melingfchap te vormen: - nochtans ont
breekt het mede aan geene anderen miri
Edelaartige Lieden , die ·door bedilziek
knibbelen of redenloos vitten, oorfprongh•
lyk veel al uyt afzichtelyken nyd en wan~
gunft, dikwerf de poogingen der gemeldé
Schryveren trachten te veriedelen , of der•
zelver loffelyke oogmerken te leur te ftel
len of grootely ks te verhinderen.
Hierom zage~ reeds van ouds de Op•
ftellers en Verfamelaars va.n zulke en an•
dere fchriften naar voorna.a.me Mannen om.
die hen tegens den lafter der· Iaatfl:en be
veiligden ;· en te gelyk door hunne be~
fcherming , of goedkeuring den billyken
)of der eerften of mede toejuichten of des
te helderer deeden uytfchitteren.
Dit, Hoog·Edele Welgehooren Heer! Dit
ook is de reden ,dat ik, zoo wel om eenen
* +
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regtmatigen roem by de eerften en verftan
digen te verdienen ; als om achter een
vermogend Jchild voor de pylen der laat
ften en afgunftigen gedekt te zyn, naar
eenen Meceen of Befchermheer omziende,
geenen beteren noch grooterenSéhutsman
te vinden wiO:·,dan den aanzienlyken Per
foon uwer Hoog Edelheid zelvers; -'t zy ik
aanmerkte de betrekking van dezelve tot
· de Stad , het onderwerp dezer Befchry
ving; 't zy de aloude vereeniging van Uw
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Hoog Edelheids geflagt met dat der alom
beroemde Stigteren dezer Vefl:e: weshal
ven- ik uyt dezen hoofde, volgens de my
vergunde Eere, de vryheid gebruyken dit
Werk, zoo ik hoope, Uwer Hoog Edel
heids aandagt waàrdig, met de eerbieJig
fte hoogachting en cliepfte nedrigheid aan
dezelve toe te weijen.
·
Want, wat in de eerfte plaats het alhier
befchreven Gorinchem betreffe; deeze Stad,
of ·fchoon zy van zommigen in oudheid
van .fiichting overtroffen word, kan zich
echter , boven veele anderen , beroemen ,
dat zy van haare grondveiling af, die ook
reeds voor vyf Eeuwen gefchiede , door
derzelver Stichter en zyne Nakomelingen,
de roemruchtige Heeren van Arkel, een
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der oudfte en edelfte geflachten van Hol
land, op eene onafhanghlyke wyze , held
haftiglyk, ruym twee honderd jaaren lang,
geregeerd geworden is; in zoo verre dat
deze haare eigene, Souveraine Heeren· in
der t yd niet ontzien hebben, ten kofie van
Vryheid, Goederen en Leven, zich man..
moediglyk , zoo tegens de Hollandfche
Gr~ven als Utrechtfche Bisfchoppen te ver. .
zetten ; en voor hunne en der onderdanen
rechten, handveften en vryhedens, ( on.
der welken fommigen aan deze Stad door
Keizers zelven. en Koningen gefchonken
zyn ; ) goed en bloe·d ruftig op te oife
ren.
Eene Stad telfens, die, federt zy • als
geen der minfte Leden , met Hollands
Graaff ykheid vereenigd, en als eene .Stem
voerende-plaats, in geen geringen rang ter
Staa.ten vergadering toegelaten is ; van toen
af tot op heden toe> zoo onder de R egee
ring Jer GRAA VEN, als onder het beflier
der VRYE STAATEN en Doorluchtige
Stedehouderr, de Hoogloffelyke Prmce van
ORANJE, altoos is ·voorzien geworden
met een uitmuntend. Hoofd uit den eenen
of anderen Weladelyken en Voordeftigen
Huize; gelyk ~y althans nog de Eer en
het
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net geluk heeft van uwe HOOG EDEL
HEID in deezen Aanzienlyken Rang ,
namelyk van Beftierder der Opperfte Ge
rechtelyke Regeering, en van Handhaver
des Geheiligden Rechts, en dus van de
welvaart harer V efte en Burgerye verheven
te zien en te mogen eerbiedigen.
Aan wien derhalven HOOG EDELE
HEER ! zoude ik gevoegelyker dit myn
werk hebben mogen aanbieden, dan aan
U,ve Hoog-Edelheid? in wien toch zoude
•ik eenen groteren , eenen magtigeren Be
fcherm-heer; ja, in wien een aanzienlyker
·Liefhebber en begunftiger der oude ge
fchiedenHfen , inzonderheid van decze
Stad, welks heil met dat van Uw Hoog
Edelheid , als haren Hoogftgeëcrden Dros
faard, verknogt is, hebben kunnen aan
treffen?
Uwe Hoog Edelheid vergunne my hier
by nog als een andere beweegreden tot
·het doen dezer ·opdragt aan haren Perfoon,
te mogen byvoegen, gelyk ik zoo even
aanmerkte, de verééniging van haar ge
flacht met dat der aloude, reeds wel uit
geftorvene , doch in naam en roem on
fterffelykc Heere van Arkel; eene verééni
ging, die mede reeds voor drie .èeuwen

ge-
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gebeurden· door het Huwelyk van den
Riddèr Rutger 'Dan den Boetzelaar met Jonk-
vrouwe Elhurg, de Stamdochter van het
Huis van Afpertn en Langerak; eene zyd...
linie van het welgemelte Hoogadelyk Huis
van Arkel; en nog nader , eenigen tyd daar
na door de Echtverbintenis van derzelver
Kleinzoon,Rutger, met Jonkvrouwe Baartt
'Dan Ark.el , -Dochter van Otto van Arkel,
Heere van Heukelom: onder welks Afftam•
melingen wederom de Kleinzoon , mede
als de vorigen, Rutger geheeten, boven al
aanmerkelyk is, zoo door het bekleeden
van den zelfden Poft als uwe Hoog Edelheid,
de Drosfaardy te weten dezer Stad en van·
den Lande van Arkel, als door het yverig
palftaan voor de voorrechten der Landz.
ten, zynde gcweefl: een onder de eerftc,
en voornaamfte dier verbondene Edelen,
welke ten tydc van Koning Philips den Il'"'•
het beruchte Smeekfchrift aan de Gou'ZJer•
nante overgaven ; ~n die· federt, ter lief:.
de van Godsdienft , Vaderland en vry•
heid gewilliglyk alles opofferende , buiten
's Lands, als Balling omfwervende, geftor~
•
ven 1s.
Daar dan nu, Uwe Hoog Edelheid~
op deeze en ontelbaare andere loffelykc
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Voorvaderen ·met recht boogen ; daar ons
Gorinchem op zulke Drosfaarden zich billyk
verheffen· mag ; en daar , behalven die,
Uwe Hoog Edelheids grootheid van ~iel ,
aan die van haar adelyk Stamhuys nog
grooteren Luïfter byzet, en U ,ve Perfoneele
gaven en bekwaamheden, van welken Uwe
Hoog Edelheids zedigheid my verbiedt te
fpreeken , alle uwe aanzienlyke waardig
heden nog meer verfieren, dan de Luiftcr
der Geboorte zoude vermogen te .doen:
daar vleye ik my dan ook dat Uwer Hoog
Edelheids Naam, aan het voorho<;>fd van
dit werk geplaatft, niet alleen aan alle my
ne Medeburgeren , maar tevens ook aan
alle myne rechtfchapcn ·Landgenooten en
oprechte vryheidlievende medevaderlan"
deren overaangenaam wezen, en der zel
ven vriendelyke goedkeuring en toejui
ching erlangen zal.
. ·· Met dat blyde vooruitzicht en vrolyk
vertrouwen frappe ik dan, onder de vleu
gelen ,van Uwer Hoog Edelheids Gunfte,
in welke ik my eerbiediglyk beveelc, met
, alle vrymoedigheid in 't licht; terwyl ik in
tirifchen, met de ieverigO:e verzuchtingen,
den Allerhoogften -zyne dierbaarfte Zege
ningen over Uwe Hoog Edelheids Perfoon,
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en derzelver Adelyk Geflacht en gewich

tige Bedieningen, op het Ootmoedigfte
affmekende, met de fchuldpligtigfte Hoog
·achtinge my noeme

HOOG EDELE WELGEBOREN HEER· .

UWER HOOG EDELHEIDS

Onderdanige en nedrige
Dienaar

1EUNIS HORNEER.
**
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I N T E K E ._N A AR S.
Die m.et ceil ilarretje getekent zyn, zyn groot Papieren.

T

HEODOR. US VAN DIBPE.NBRUGGE.N, Raad h1<Ü
rroedfchap.
J E R. E M I A S D A A L.
I ZAAK ROM.
J E R E M I A S D I E P E N B R. U G G E. N , StalhDtWr.
J O H A N H E N D R. I K V E. R. B O O M, Oud/ Burgermujle,.
M&. HENDRIK VAN DE. R GRAAFF DE VAPO UR,
Httr 'Van. Wu/'Vtn Regerend Burgermeejler.
• MR. W I L L E M HE N D R 1 K V A N B A Il N E V E L D,
Regerend Burgenmejle,.
•JE.AN LOUIS BEJt..THEUX,
C O R N E L I S V A N A R C K E L, C: Z:
J A N V A N "s G R. A V E N WE E R D, JAMSZ.
* Ma.. A B lt A H A M DE L C O U R T, Httr 'l/a11 Crimpm op de Le,q,
Schepen en Raad dtr Stad .A.mjlerdam.
• A D R I A A N V E R H O E FF, Regerend Schepen..
• L E O N A R D U S VA N M E E. R. T E N, Predicant te Ar~!.
ADRI A AN VAN C R. U Y S K E R K E N , Raad en Yr01dfcha1.
• DocT. CORNELIS VAN BORCHAREN, Raad en Yroedfchap.
• H E N D R I K
V A N S L I N G E L A N D T, Prt/Ïtk»t
Burgermee/ler van, ·s Gravmhage.
• H END R I K VAN DER D O E. S, Generaal Major 'Van. de Jnfanterye.
• R E Y E R V A N D E R. S W E T.
C ..E S A R
B O N N E T.
CHRISTIAAN SCHULLER.
LAM BE R TU S VAN ME ER TEN JANSZ. B..egeerend Schept••
JOHANNES VAN
DYK.
I Z A A K H A Z E V E L D, R"'1onflrants Predicant tt Gori,uhem.
Z I M O N V A N S T E E L A N D T, Raad en Yroedfchap.
DIRK VI S.
J O H A N V- A N E Y B E R G E N.
·
P E T R U S M E E S T E R S, Predica#t te Hoog-Blok/an«.
J AN VAN D ER L I N DE Y A N S L INGE L AN D.
D I R K O N D E R D E L I N D E N.
Ma.. AN T HO N IE VAN WEST HOVEN.
N I C O L A A S V A N V U C H T.
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BESCHR YVINGE
DER

STAD

VAN

GORINCHEM.
------------------------I. H O O F D S T U K.

'P••

dt• Eerjle11 Bouwhe,r,

e11

Stigfingt.

Et is alle Oudheid-kenners genoeg bekent, dat de eenht
Bouwheeren en Stigtingen onzer Vaderlandfche Steden
met een dikke nevel van •duyftemisfe tyn bedekt; ,egter
hebbe veele brave Schryveren getragt met grote moeytct
en arbeyd deze fwarigheid t' ontwinden , voornemende
te doen ·dat haar onmogelyk was, en dus zyn eenige in veel grooter
duyftemiife geraakt, als die geene die bekende zulks ondoenlyk te
· zyn; en hebben den Lezere een groot getal van VerdigtZelen en Fa
belen in de hand gefl:oken, zig begevende tot losfe en opgeraapte ver
tellinge, daar het minfl:e goed bewys niet van te vinden is. Go a.
·1N c HEM, ho~wel geen der oudfl:e Stede, is egter ook wegens zy
nen eerften Bouwheer en Stigtinge van deze fwarigheid niet bevryd,
en onze Schryvere verfchillen ook daar in, dog in geenen deelen zo
wyt als wel in andere Steden; zy komen wel eenparig over een dat
cenen Ja -v•11 .Ar/tel deze Stad heeft geftigt, en den eerften Bouw
heer is, maar verfchillen in de tyd, het welk ook verfchil maakt in
den l>erfoon, te meer, om dat de rneefte Heeren van ARKEL J""
zyn genaamd geween.
De gemeene Kronyk van AR. KEL, als ook A•rt Kn11p, houden
het Jaar der Stigtinge te zyn 1212, gelyk blykt op het Tafereel dat hy
in den Jaaren 16o4. boven de Graftombe der Heeren van Aa KE L
geftelt heeft; en dan zoude zy geftigt zyn door J1111 -va• .Arlr.elf
die met Margret• Dogter van Balde~ -v1111 Ni11i-v1 of Nivi/Je, Broe
der des Grave van Vlaanderen wordt gezyd getrouwt te zyn geweeft,
welke Jan v1111 Arlr.eJ zy willen, dat met den Bisfchop Otto -va• der
Lippe in 't Jaar 1227. voor Koeverden zoude gefneuvelt zyn; maar
of dit waar is, zoude ik niet durven vafl: ftellen: want de Heer .Anth.
Mattheus levert ons uyt een oud handfchrift in zyn negende deel der
Analeéta Blaclz: 147. een lyft op, der Heeren die aldaar gefneuvelt
A
zyn,

lll

1

.BESCHRYVINGE
z,11, mtt den gemelden Bi'sfchop, maar daar vind men gccncn Ja•
v~11 Ark.et vermeld, die anders om zyne beroemtheid wel onder de
ccrficn behoorden gefielt te worden.
Anderen fiellcn de fiigtinge van GORINCHEM, op 'tjaar 123q.
of 1231. als Joh•n Gerbr1111dz. var, Leiden Chron: Belg: Lib: 22·
Cap. XI. Wo11ter v1111 Goudhorvtn, H. Kemp, en meer anderen, en
dan zou de fiigting gcfchied zyn, onder den Zoon van den gemelden
Heer Ja,, van Ark.et. die ook Ja11 genaamd wierd, en deze was ge
trouwt met Maria, des Graven Dochter van Yernen/J•rg, Moeder
Benthem.
De groote Kronyk 'Divijie 16. Cap. X. fielt het jaar 1236. maar om
dat zyn verhaal uyt dat van Jan Gerhrandz: van Leiden getrokken is,
zou dit niet veel verandering maken , als dat de fiigting dan onder
.7an van Ark.et bygenaamd de Sterken zoude begonnen zyn, zo dat
'er drie byzondere Stigters geboekt worden, en het nette tydpcrk is
ons ook niet bekent, en by MeJi.r Stoke, IYillem Proc11rator, Ja
·van der Beek, vind men ook geen bewys om dit verfchil te veref
fenen.
H. Kemp in zxne befchryvinge van GORINCHEM, Bladz. 33.
field ook w~gens den ecrflgemelden Jan v"" Arkel, niet veel ge
loof, hy fchryft 'er dus van: ,, 't is zo waarfchynelyk niet, dat J•
,, va11 Arie.et, die met M•rgret• 'lJan Ninive of Nivitle.r trou
,, den , . . • . . en in 't Jaar IJ 76. begon te Regeeren, en 1227.
,, ftierf, de Stad in 't Jaar 1212. zoude geiligt hebben, maar in te-,
;. gendeel, om deze naarvolgende redenen.
·
,, Otto van Holland (dezen Heer Ja zyn Vrouws Moeders Va~
,-,der, verfiaat hier den eerfien Stigter) Zoon van Graaf'Dirl! YL
;, en van Sophia des Palsgraven Dochter van R.J•eggeas , kreeg na
,., overlyden van Ott,, zyn Moeders Broeder, die van Graaf Her..
,, •n vn Sta•lwyl verflagen wierd, het Graaffchap van Benthem.
,, Hy had in de portie van zyn Erfdeel in 't Graatrchap van Holland,
" een klyne 1-lecdyk.heid, of een Dorpje met een Kafl:eeltje , ( dat
,, m1 den ouden Kerktoom van Go RIN c HEM is,) genaamt Wolf~
,, re•, (waar van op dezen Huydigen dag nog WoUeren-dyk, en eenig.
,, land op ffrolftre11 gezeid word,) bepaalt Oaftwaards met de Lia
" l!,e11 , daar die in de Merwe uytloopt , Zuidwaards den Merw~
,, flroom"
,, Wefuvaards .S,htllMJ11e, en Noordwaards 't Land van AR,, KE L.

.

Dezen Heer Jan Vll11 Arkel, getrouwt met Mllf'ia des Graven
Dochter van Y1n,e•l,11rg, kogt met hulp van zyn Vader, en van zyn
Schoonvader, dit W1Jftre11, van Graaf Otto vlln Be111he111, welke
Hecrlykhcid by na zyn Vaders dood, by de Landen van ARKEL
voegden; by nu zelfs Heer zynde , en de fchoone gclegenthcid en
bequaamheid van dit Woljere11 ziende, heeft hem bewogen daar een
Stad te bouwen , die de Hoofdfl:ad en Haven van 't Land van A R
K E L zoude zyn.
En dus zoude Heer ]411 f/1111 .Arl.el by koop, Heer van JYolfere•,
nu Go RIN c HEM, geworden zyn; maar de Geleerden houden dit
zo zeker niet; J.1. Vojfius in zyne Jaarboeken, Lib. JV. meent dat
hy het by Erfei1isfe bekomen ht--cft, en fchryft 'er dus van._ ,, Door

" w.t

,.

\\ 1

,,

\.'.,

,.

~'.

., 1~
,. C'

v.

CL,r,

tl.ii J

è.:1~·

l),

J:ur

zym

,:m

" ,:r
,, F~

"\"21

" i•
.

(t;l ::'.

J-u;e.

kr,m~ \

,w1r;

t41

B,·

llt'2:-t::
r~er:::
he:\.,•·
~. c,r d
i, ...

~ ~

\"'"
A:'
....'l:kl

brd, tl
httft, o

\11 :,;::

1tdik!
. Dei

1

brd.e:1.

ten, Z~

()~•s,c\
geef: b
ZITI

l

Srad t;

mmm
Jaa:e !.~
,, ln ,;:.

\...

,, de K;

Dw
rsc H::
dec fa.::
ben-~ . ,.
i ..........

llr,•:__ ;
-Ul.., l.

re~:,"•.
'·'6• ~

lcn , ei

Van

G o-R I N C H E M.

" een verdrag de Heer van ARKEL aan GORINCHEM gekomen ia
" wcete ik niet, zo hy het niet ten Huwelyk heeft gekregen, als hy
,, des Graven van Benthnns Dochter trouwden, die deze plaats toe..
" quam, het zy hier µ1ede zo het wil, dit is zeker, dat by in 'tJaar
,, 1 ~90. aan Graaf F/or,u wegens Go RIN c HEM, den Eed van ge
,, trouwigheid heeft gedaan. "
. De woorden van Yoj/i11s moeten ~ier wel verfraan worden, dat donr
GORINCHEM Wotjere" moet verfiaan worden, terwyl het zeker is,
dat door de Heeren van .Arkel, en niet door de Graven van Benthem
deze Stad gefiigt is.
Den Geleerden Heer I. Pontan"s Lib. Pl. Buzdz. 167. op 'c
Jaar 1290. fchryvende, zegt ook duydelyk, dat de Heer van ARKEL
zyne Stad Go R I Nc HEM, als een Leen op dien tyd van de Graven
van Holland ontfangen heeft, zyne woorden luyden aldus: ,, Ik be
" vinden op dees tyd, dat de Heer van ARKEL zyne Stad, aan Graaf
" Flor11s van Holland ter Leen hadde overgegeven , en dat by weder
" van den zelven Grave voor hem, en zyne nakomelingen, de Stad
,, als een Leen van hem heeft ontfangen om te bezitten". Het ge
tuygenis van twee zo brave Schryvers , dat G o RIN c HEM in den
Jaare 1290. een Leen van de Grave van Holland zou zyn geweeft:,
komt verfcheyde Liefhebbers vreemt voor, en zy meenen , zo zulkt
waar was, dat men in die vinnige Oorlogen ndfchen Hartog .Aat/Jn-1
-va" Beyere11, Graaf van Holland, zyn Zoon Graaf Wittem, en de
Hceren van ARKEL, daar wel gewag van zoude gemaakt zyn, dat men
cgter niet vind. Andere zyn van gedagten, zo zulks al waar is, dat
het bygekomen is, om dat Wolfer.e• daar Go RIN c HEM op gebouwt
is, op den Hollandfchen bodem lag, uyt welken Hoofden de Heer
van ARK.EL in 't eerlt de Stad Co RIN c HEM van de_Graven van .Hol...
land, ter Leen ontfangen heeft, maar dat zulks niet lang geduurt
heeft, of zy zyn by gifte of koop, vrye Grond-heeren geworden, die
van niemand als van God afhangende waren; van de regte waarheid
vind ik geen nader berigt.
Den gemelden Heer Ia11 va11 .ArlleJ, deede het Dorp T.Polftrt•.af.
breken, en nieuwe Huyzen in forme van een Stad op die grond zet
ten, zo dat de plaats Stads gedaante kreeg ; maar vermids by in den
optocht tegens de Stadingers in den Jaaren 1234- verflagen wierd,
geeft by de volbouwing niet volbragt, maar zulks is naderhand door
zyn Zoon 11111 -u"" Arkel, bygenaamd de Sterlr.111, gedaan; en de
Stad fchynt van den beginnen af al zeer groot te zyn geweeft, ver...
mits my niet meer dan eene vergroting bekend is , en deze i, in den
Jaare 1574- gedaan, alwaar H. Kemp bladz: 281. aldus van fchryft:
" In dit Jaar is de Stad vergroot, agter den Appeldyk, ende gemaakt
;, de Kalkhaven ".
·
Deze J.,, va11 .Arie/, die na zyn Vaders dood, Heer van Goa
l Nc HEM, en Landen van ARKEL geworden is, en geleeft heeft, tot
denJaaren 1275. en dus wel veertigJaaren geregeert, deden de Stad
bemuuren en fterk maken, en byzonder aan de Wefizyden, tegens
Holland; alwaar by met tien hooge en dikke Toornen, (behalve
eenige klyne die naderhand nog opgerigt zyn) de Stad deede verfl:er"
ken , en het i& niet te twyfelen, of by zal de Stad in een goeden
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fl:and hebben gebragt, wyl by zo lange jaarcn geregcert heeft, te
meer, om dat by een Ryk en Vennogent Heer was. En dit dunkt
my het zekerfte te zyn, dat .men wegens den eerfl:en Heer en Stig
ter van G o R 1 N c HE M kan aanwyzen , te weeten , dat l t111 va11
.Arkel, die met MllrÏil des Graven Dochter van Pe,r11n1/mrg is ge
n·ouwt geweefi, omtrent den Jaare 1230. de eerfte fl:igting heeft
begonnen, en onder zyn Zoon Jan 1J•11 .Ar/ui, bygenaamd de S1er
le11, voorts is volbragt.
l\1aar zeker Liefbebber, die verfcheyde aanteykeninge op de Be
fchryving van G o R 1 N c HE M gemaakt heeft, wil deze Stad vry ou
der maken, ja wel zo grys , dat zy voor weynige Steden in ouder
dom behoeft te wyken , en hy brengt wel dri~ à vier plaatfen by,
uyr oude fchriften , ik zal dezelve den Leezer mede deelen, om te
zien of hy het ergens getroffen heeft. Voor eerft brengt by by, een
plaats uyt den ouden Schryver Rigino , Abt van Pruim , Lib. 1L
Pag. 426. alwaar gefproken word van een G•11ti11Jfi Pil/", gelegen in
Bataa, dat is de J/el"we, alwaar eenen zekeren Ht1t.o, door 1aft van
den Keyzer wierd gevangen, en de Oogen uytgeftoken. Wat deze
pla-ats belangt, was voor eerfl: gelegen in de Pet11we, dat geen over
cenkomfi met de legplaats van G o RIN c u E M heeft, daar by zie ik
niet dat 'er eenige gelykenis ruffchen Gu.nll•Jft Pill• , dat is , .het
Dorp of Steedje van Gu•dulftu en Goriom, of GORINCHEM is·,
zo, dat zulke gisfmge, zonder nader bewys , niet aannemelyk en zyn.
Dan brengt by uyt den ouden Blaffen der goederen van St. Murtn,1
Kerke te Utrecht nog twee plaatfen by, luydende aldus : ,, In- Wer- .
" i""' twee Kerken met de Landen tot dezelve behorenden ~ en
,, dan nvg acht andere Hoeven. In het Dorp of Steedje loiichew,,
" het derden deel van 't zelven... Wat voor eerft dit Werh•
IYwlu• belangt , ( in den Brief van Keyzer He"Jrilt 1 Y. in den
Jme 1064- genaamt wierd IYerllm•tt•it11) was geleegen aan de
overzyde van de Rivier de MerweM, in den Lande van AJte11t1, zo .
dat geene de minfie redene zyn, om hier G o R. 1N c u E M door te
te verfiaan ; het zoude eerder eenige gelykenis naar Wor&• heb- .
ben. En J/illd lotiich1• lykt 'er alzo min na, en hem nog myn, is
daar de regte Jegplaats niet van bekent, en by gevolg ook geen. be- .
wys uyt te trekken.
Maar in den gemelden Brief van Keyzer Hmdril!. IV. wonl wn.
een GDddinis Hof//ad, bezyden ff/erieamemde gelegen vennelt, en
bier meent hy het altoos zeker gevonden te hebben" en om van Jo.
dicht,., Godellim te maken, wil hy dat door verandering van letteren
de l voor een G. of Ie op zyn Frans zoude gebruykt zyn, en·
niet JoJiche• maar Gotlich,,,, moet gefchreven worden. Zoete uyt
vindinge, op die wyze zal men alle naamwoorden ligtelyk konne
drajen zo men die gaarne hadden ; daar op merkt by verder aan,
hoe verfcheydentlyk Godillim.r Hoffl•i, by fommige Schryveren ge
boekt ftaat , als by Ja,, Ger/Jraû va11 Leiden, Cordelt.ems Hofllati;
by meent zelfs dat dit een drukfout is, en egter by Boxbon, Thtatr.
HoJJ. 1,1a,z. 3~. ftaat ook Cor,el!.em.r Ho/jlad, dog in de Nederduyt
fche druk fiaat Godelttm.r HofH•i. Zo hy ook meld zyn 'er die Go
lielltm1 Hofflati- fchryven. Hier op grypt hy dan · H. Kemp by 't

jz_rn

J

.it n~-n
:n lht .
t~h·e F

,r,,
µ.J
Th.)rr;
r

,ur/01
~f.~\'C:'.

Tl' erl.e11:
ebt b;:;
f~n, c~
re k~'i:;;t

cm S::

r;.i d;;:i

-

or

hair,

1

ham fi

cor Ver
\"m zr

GoRi~
ken zo
me\\,-;:,
HOM,

beden t

bru!Lit

\\'2.1
heid 0·,1
dat lï'

lritr.r;

t-i, :tt

ten, (II~

Van G O R I N C H E M:.

;

hair, en fchryft dat by onkundig is g~weeft I in den naam .en Stigter ·
der Stad GORINCHEM, en dat by met zyne Fabeleufe 'Gorrekens
wel mag fwygen, en alle die het met hem eens zyn. Want Kemp
zelfs. bladz. 66. zo by fchryft, vermeit op 't Jaar. 1326. al een Gotf
Je11-poort, zo dat by meend hier mede nu het waare doel getroffen
te hebben. 't Is waar, Kemp maakt alhier gewag van deze Poort,
maar het fchynt my toe , dat deze maar een geringe binnen-poort
zal zyn geweefl: : want by. word by hem in de lyfl: der Stads Poorten
niet gemeld, en zo 'er eenige fchyn was, behoorden die Poort onder
de naam van Godtlt.i111.r , of Cordtlt.ems-poort bekent te zyn geweefl:;
en dat by wil dat Vitl• loiichem, en Gotlekim.r EJ.of]ltlll, een en de•
zelve Plaats is, meen ik zeker dat misgetafl: is.
.Yiiltz word by de oude Schryvers voor een Stad , of altoos een
Dorp genomen, en een Hof.ftad betekent maar een Hof, Tuy11, Bo
~•ar4 of ftukje lands by een Huys gelegen, gclyk uyt veele oude
Brieven kan getoont worden : daar by lag Godd.ims Hofllati bezyden
Wer./u11mee11de11, aan de overzyde van de Rivier de Merwetle, zo
dat het op Go R I N c u E M niet kan paffen; en de verfchyde pla:.t•
fen , daar dezen Heer Go RIN c HEM wil zoeken , geven genoeg
te kennen dat by 'er geen zekerheid van heeft. Dog kan iemand
deze Stad zo gryzen tooyzel opzetten , het zal myn lief zyn, maar
daar dienen bondiger bewyzen tof: te zyn.

ll.

HOOFDSTUK.

Et is bekent, . hoe dat de Oudheid-kenners haar gantfche

11

verftand hebben te kofl:en gelyd, om den regten oorfpronk
der namen van onze Steeden en Dorpen op te zoeken~
maar· wat fwarigheden zy çmtmoet hebben, weet ieder die
haare fchriften gelezen hebben II zo dat veele zig gewend hebben,
tot VerdigtZelen en Fabelen-, om te voldoen aan 't geene waar
\13.n zy geen bewys en. hadden. Wat de naam van de Stad van
Go R. J N cH E M belangt , deze word in de oude Brieven en 'Boe
ken zo verfchillig niet gevonden , als wel eenige andere Steden :
men vind die geboekt GoR.NIC HEM, GoR.INCHE M, GoR.ING
Ho M , en by verkorting Go R. K u M ; ik ial de naam gelyk men
heden ten dagen fchryft Go R. J N c H ~ M, in deze Befchryving &e
bruyken.
Waar deze benaming van afkomftig is, daar valt meer fwarig
heid over ; en ik zie niet dat deze zaak ligt te vereffenen is , zo
dat wy zo wel als voorige Schryveren, ons met waarféhynelyke
gisfinge zullen moeten behelpen, en dan aan den Leezer overla•
ten, om te zien welke hem het waarfchynelykfie voorkomt _ ·
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Den Hannel)ter Monnik, la11 Ger/Jrantsz: van Leidm, clift 0111
zyn gevoelen aldus op, Li/J. 22. Cap. XI. Chronic. Be~'l,- Pag. 191.
,, In die dagen was by AR.Kf:L een fierk Slot, toebehorende /an '//111.
" Heer van ARKEL. Omtrent die Slot woonde eenige Visie hers, om
" dat de Rivier de Merwede daar begint te Ebben en te Vloejcn, om
" het ovcrvlocden der waterfiromen de Maas en Waal; welke IP-aat
" by T hiel, een Stad in Gelderland gelegen, is geftopt gewecft, op
,, dat hy zyn loop niet meer zou hebben in de Lingen: maar nader
" hand zig afkeercnde in een dieper en breder firoom, na Bommel.
" omhelfi hy de Maas in de bovenfie en ondcrfie deelen van den
" Bommellerwaard. En om dat die Visfchers, wonende by ARKEL
" wierden genaamt , armen of elcndige Visfchers, in het oude
" Duyts Gorkens, waarom men nog hedendaags plag te zeggen van
" zeer arme 1\1cnfchcn, gor en dor, dat is de reden waarom deze
,, Stad is genaamd G Ho RK u M, maar tegenwoordig Go RIN c II EM.
De Heer H. Kemp, in zyne Befchryvinge van Go RIN c n E 11
Bladz. 34. en meer anderen met hem , volgen ook dit gevoelen , en
hy voegt 'er die nog by tot nader verklaringe: Hem een Engeli
woord , beduyd een Huys of Woonplaats , Htim een Hoogduyt,
• woord betekend het zelven; na het Engels dan Gor-hem of Gorch
hom, den Hom, Huys of Woonplaats der Gorrekens: op 't Hoog
duyts Gorheim of Gorg~heim, den Heim of Woonplaats der Gorre
kens, welk laadl:e naafl: raakt Verder houd hy zig by het eerfie
van den Hannelyter Monnik: maar dat Heim een Huys of Woon
plaats betekent in de oude Brieven, fpreekt den Geleerden loh411
'Oa11 der 'Does wel duidelyk tegen, en beruygt het dikwils in de oude
Brieven gevonden te hebben, betekenende een zekeren omtrek van
eenig Land, Regtsgebied of Dorp : zo dat het beter na den omtrek
van de oude Heerlykheid IYotfere• zoude gelyken.
Mattf?Ys va11 der Ho•vm in zyne Handvefl: Chronyk 1. 'Deel
2.. Boek bladz. 115. fchryft wegens de benaminge aldus: ,, Go R
" 1 N c HEM , een overvloedige en wel ryke Stad , is van klcyne
,, berooide Visferkens , die men ( fpotswyze) Gorrekens noemde ,
" tot groote rykdom geraakt; deze hadden hunne Hutten a.111 de
" Stilfloot in de Rivier de Liagn, ". Andere zeggen , dat deze
. Stad is genaamd na Gorischem, van 't Huys ofte Heim van Goris of
Joris va11 Arkel. dog dit laatfl:e gevoelen heeft by de Liefhebbe
re noott veel ingang gevonden: want in de Stamlyfi:en der Heeren
van ARKE L , by wie die ook opgefl:elt zyn, vind men nergens geen
Georgi•s, of Goris -vn Arkel vt:nneld.
Den Heer Lambert te11 Kate, in zyne aanleydinge tot de kenniffe
van het verheve deel der Nederduytfche Spraken ll. 'Deetbtadz. 637.
geeft ons eene verklaring op , van het woord gorre of goor, en zegt
dat gorre een vuyl en gurig Menfch, of iets dat met vuyligheid be
finet is betekent Goor betekent een Poel of ililfi:aande Water, dat
vuyligheid en flank onderworpen is: ook betekent goor een aanfpoe
Jing van flyk, dac zig als een nieuw land boven het water vertoond,
en droog land word. Dus zou goor of goorheim, afkomilig konnen
zyn -van eenige nieuwe aangefpoelde landen , welkie bequaam gc
rnaakt zyn , om een gedeelte van deze nieuwe Stad op te bouwen ,
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en haare naam aan deze Stad gegeven hebben. Altemaal gisfinge
zonder grond, en wy laten den Leezer zyn vry};leid om genoegen
te nemen, misfèhien zal ons nog wel een zekerder berigt ter han~
den komen.
·

-----------------------II I.

HOOFDSTUK.

y.,, dt GtJegmtheJJ, HfJeu11igheid, Grootte, 'Poorte11 e11z.
Jeztr Stad.

II

Oe dat veele Schryveren met ecne groote verheventheid, de!

aangename gelegentheden onzer Steden en Dorpen , heb"
ben befchreven is genoeg bekend ; de eene Stad word om
_
zyne vn1gtbaare Landsdouwe , de anderen om zyne ver..
makelyke Rivieren , ten top gevyzelc, en geeft een vcnnaak in 't
leezen aan de Liefhebberen die zulks niet bekend is.
De Stad Go RIN c HEM gelegen in het lage eynde van Batavia
en het Land van ARKEL, waar van zy de Hoofdftad is, leid van
rondfomme met zeer vrugtbaare Landsdouwen, en vooral van kla•
\'erryke Weyden ; ten Ooften heeft zy tot nabuuren, de Stad €n
Landen van /?iat,,, Hagtjl,-, ETJtrti"ge,,, Len-ádm, enz. ten W es,..
ten grenft zy aan Z-.,tJ-!iotlMIJ, van welke zyde zy tot nabuur heeft,
den beroemden en grooten A/61•..fferwart• waar mede zy in eenen
Dyk befloten leyd, en werd alleen door den Zouwendyk van dezel"
ve afgefcheiden , en heeft van die zyde ook de Stad 'Dorirecht
in 't gezigt. Van de Noordzyde word zy befloten in haare Lan
den, door de Rivier de Led, alwaar de Stad Nieuwpoort en Schoon.. ·
hovm hare nabuuren zyn. Van de Zuidzyde word zy van de
Scheepryke Rivier de Mtrwedt befpoeld. Dewelke haar van deze
zyde tot een onwinbaare Waterveft diend. Aan de ovcrzyde van
de Rivier leyd het Steedje IYoudrichnn , en 't Land van Alten• 1
en het aanzienlyk Fort Lo,vefl_y11, met .een menigte Dorpen daar
ontrend gelegen: zo fommige fchryven kan men by helder weer;
op den Toom twee en twintig Steden zien leggen, behalven een
· groot getal van aanzienlyke Dorpen.
De Rivier de Lmgm, fnyd deze Stad midden door, en loopt tn
de Rivier de Merwede, zo dat zy tot een voortreffelyke Have diend,
en Stads Watervefien volop vuld, zo dat deze Stad zo wel als een
van onze Steden, op zyne aangename en vrugtbaare Landsdouwen,
e_n waterryke Rivieren roemen mag.
Door het groot getal der naby gelegene Steden, en vooral aan
zienlyke Dorpen worden de Inwoonderen van alles volop voor·
zien; men kan Jan alle zyde, met Schepen en Wagens alles ge•
makkelyk toevoeren , en het getal der Wagens die hier fomtyds op
de Markt komen , is byna ongelooflyk , zo als in 't vervolg zal
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aangctoont worden. Het· groot getal der Wnterèn _ontrcnd det~
Stad gelegen , levert den ·Burger overvloed wn· Vis~ waar',onder
den gcurigen Zalm niet .van ·de minfren is. - De grafige en· klaver
rykc \Vcyden , leveren een groot getal van vette Offchen , ·· Koe
jen , Schapen enz. op , als mede overvloed van Boter en Kaas; en
de Bouwlanden vceldcrlcy zoorte van fchoone Granen: vette Hoen
deren , Ganzen en Endvogels enz. zyn 'er in overvloed, zo dat
den Inwoonder van alles kan gediend worden , waar zyn luft toe
trekt, en voor een civiele prys.
De Schepen van boven langs de Riviçren R.J" en Mll111 na be
neden ficvcnendc" als ook die van beneden na boven vaaren , moe
ten langs de Rivier de Mer':.ï,·ede haare Vefi:en pa{feeren ~ aanleggen ,
en 's Lands Tollen betalen, zo dat haare Wallen dagelyks met een
· goed getal Schepen voorzien zyn , waar by ·den lnwoonder niet
qualyk vaard. Daar by is hier een frisfche en gezonde lugt, en alle ·
vuyle en ftinkende dampen , worden door het aangename en zoete
Water gezuyvcrt, waarom het van ouds zeer Volkryk is geweeft.
Wat de gedaante van de Stad aangaat, zy is byna in een ronde
form gebouwd , dog iets meer uytgefuekt in de lengte als in d<:
breettc, van binnen met veel ruyme en luftige Straten doorfnedcn ;
hebbende een deftig Markt-pleyn, en eene voortreflèlyke Haven,
de Rivier de Dingen, lopende midden door de Stad, waar in de
Schippers goede legplaatfen hebben , om hunne goederen te loffen
en te laden.
Rondfom is de Stad met fwaare Wallen, Muuren en Bolwerken
voorzien, . en is de Sleutel van ons Land, aan· de Gelderfche zy
de, alwaar zy veel aanftoot en overfaft heeft moeten lyden, zo als
hier na, onder Stads gefchiedeniffe zal worden verhaald.
.
De Stad .is van ouds van binnen in vyf Wyken verdeeld geweeft,
en ,iedere Wyk haçl een byzondere Thezorier, of Ontfanger van
~tads inkomften , zo als nog breder zal getoond worden.
I. De eerfl:e Wyk fuekte van de Noordzyde van de Burgpoort, tot .
de Arkcl-ftraat.
·
.
II. Wyk, van de Zuyd-oofl: zyde van dezelve Poort, tot de Markt
en Mole-ftraat toe.
·
III. Wyk, de Noord-weft zyde van de Arkel-ftraat, met de Noord·
zycle van de Gafl:huys-fuaat, tot de Kanze-poort toe.
·
·
IV. Wyk, van de W cfizyde van de Mole-ftraat en Markt, de Zuyd
zyde van de Gafihuys-firaat, tot de Kanz(!-poort toe.
V. Wyk, de Voorftad van de-Weftzyde.
De Stad was oudtyds ·voorzien met agt Poorten, door welke men
na buyten kon gaan en ryden ; dog het getal is naderhand vermin
dert, zo in de optellinge blyken zal.
1. De Burg- of Valem-poort, aan de Oofl:zyde, waar mede men na
dien beroemden Arkelfchen Burg ging, en na het Dorp 'Da-
km, waarom zy eene dubbelde naam voerden.
II. De Hoofd-poort, aaff 't·Zuyden van de Stad, door welke men nn
de Stads Timmerwerf ging.
III. De Btaa,m:e-poort , tegen de Bom-fteeg over, daar mede ging
men na de Schepen die aan de kade lagen.
IV. De
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Van GORINCHEM.·
IV. St~ Chr-ijloffeu-po,rt,

tegen over het Oude Vlles, met deze ging·
men na de Schepen op de Haven: dog beide deze Poorten zyn
în den Jaare 1573. afgebroken, latende alleen een kleyn Klinket
by cle Graafelykheids Tol, zo dat het getal doen venninderd is.
V. De IY,l{n-jè-J(J(Jrl, deze was een.: der oudib:, men ging 'er me
de na ll"oJ/n-m, waar van zy haare benamingè gekregen hadden.
Maar na dat Hartog Willem va" B'.Jern, Graaf van Holland t
mcefier van Go RIN c u E M geworden was,_ liet hy deze Poorc
afbreken en liet 'er een fterk Kafteel bouwen, zo dat de Stad
.
van agt Poorten ~e quam te verliezen.
VI. De g.,,z;e. of KIIIUfitJ.r~powt, in het Wefte van de Stad, dct•
- ze word mede ·onder een der oudfte geftelt.
VB. De Hooge AritJ.Joort, uytgaande van den Kortendyk, wanneer
die_ .is geftigt vind men niet vermeld, maar fchynt ook al oud.
te wezen. Deze is omttend den Jaare J 630. afgebroken.
VUL De. L4ge .ArhJ-pfJ(Jl't.
In den Jaare 1642. wierd de Stad aan de Waterzyde met een nieu~
we en fraje Poort voorzien, en de W•tn-.poor, genaamd, om dat
men door dezelve na de Rivier de MtrWûJt gaat, door deze Poort
Is gedurig v~l gegang • zo na buyten , als van buyten na bill'"

nen.

.

Wat de uyterfte grootheid van de Stad belangt• daar vind ik de
regte rekening niet van: de- Heer H. Knip in zyne Befchryvina
dezer Stad, Bladz. 35. begroot dezelven in zynen omtrek te zyn
drie duyz~nt Paffen , of drie hondert zesendertig Roeden , ieder
Roede op twaàlf Voèten gerekent, en telt die aldus op: van de
Burg-r,oort tot de Kanze-Poort agt hoodert Paffen, of boodert en
zeftig Roeden ; van de Hooge Arke~poott, tot aan het Tolbuy,
hy de Wacer"poort , _en zo voorby den Blaauwen Toom duyzent
vier bondert en veertig Paffen. of twee hondert agt en eagentig Roe.
den; volgens deze tellinge krygt by maar twee duyzend twee hon
dcrt .en. veertig Paffen , maar wel vier hondtrt agt en ~enig Roeden,
4og dat hier eenige- poften worden <J1Vergefiagen, dat is zeker ge•
.Dotg, zo dat men op deze Rekenilll geen ftaat maken kan. Wae
de groote der Stad t~enwoordig is, zo vind ik in eene aftekening
1'aJl den Jaaren 1750. hue lengte deze, van de Kanze-poort tot
de .Dateffi1)dort. twee hondert en zes roeden; en bare breete, \i'all
de Arke11)oort tot de Watff1)00rt M,ndert en vyfenveertig rocdeb'
llynlandfahe maat : .en de nette grooten is in de neven& ftaandt
p-oottekemng te zien.
- - :
·
__
In den Jaare 1312._ zo den gemelden Schryver Zegt, was de St.ad
~ digt betimmert: want op dects tyd Hèer
'lla :driel, van
Keulen t' huys komende, bragt eenige Vaders 1'tuyt-Broeders ~
de, met dat voornemen om in zyne Stad een Kloofter te ftigten,
-maar by alles wel beziende, vond hier toe zo veel lege plaats niet.
Zeker Liefhebber onzer Vaderlandrche Oudheden, merkt hier op
aan , dat H. f(tmp, en die hem hier in volgen , zeer mistaften : en
daar zyn veel blyke by de hand_, die het tegendeel bewyzen , en dit
komt my waarfchynelyker voor; want de Stad had toen maar om
~ t tagentig ja'aren in wezen geweeft, en het is niet te denken, dat
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\Vapcn van Holland.

Maar in den Jaare

1441.

wanneer Hartog

Phitip.r van.Bourgo11ie11, Graaf van Holland, en Heer van GoRIN
c H E M en Landen van ARKEL was , wierd het Stads Wapen we

der . verandert, •zo als uyt den volgenden Brief te zien is.
.

,, pHilip.r by· der Gratien Gods Hartog van Bourgonien, enz. al
"
zo onze Onderzaten, Poorters van Go R I N c HEM, in haar
,, Zegel tot nu toe gcbru:i"kt hebben, vier Leeuwen gequarteleert •
" dat het Wapen van Henegouwen en Holland is. Zo hebben wy
,, deze Stad (omdat eenige andere onzer Onderzaten 't zelve Wa
" pen hebben;) geóorloft met dezen Brieve : dat zy in haar Zegel
" en Banieren , mogen zetten onze Wapenen, die wy op dees tyd
" voeren , en in zulken order, als r,y de andere tot op dezen dagen
,, gevoerd hebben. Gegeven den 1ojulius 1,441. \Vas getekent,

Yruu.
,, By myn Heer den Hartog, Graaf van Ho1fand.
l\1aar by verandering van Staats zaken, is het Wapen der Graven
wederom vernietigt, en het oude Wapen op den Throon ~tet.
Van het oude Wapen der Heeren van AllKEL, zal ik hier n•
breder fpreken , in het Hoofdftuk van hunne Lcvensbedryvcn, .zul.
lende daar beter te pas komen.

-----------·------------V. .H O O F D S T U K.
Y•• Je: G•.f/4!,l.t Ge"°'"1Jn dtr Std, Ktr~ , Kl#jkn,
kapellea, God.rh1lyr,en I e11~•
Olgens het voorbeeld onzer Voorvaderen, zullen wy ttt
de Geeftelyke Gebouwen treden , dewelke by ben dc11
eerften rang bekleden. Na dat den Stigrer , Heer J•
v411 Ariel , de Huyzen van het Dorp W ~fern, had la
•
ten afbreken, zo wierd de Kerk van dit Dorp, die een
weynig landwaards in lag, ook afgebroken ; het Kafteel van W1lfe
re11 , zo eenige Schryvers melden, wierd tot een Godshuys voor de
Inwoonders gemaakt ; en de Heer H. Kemp, fchryft 'er Bladz. ~S
aldus van. ,, De fieenen van de afgebroken Kerk van W olfere,,,
,, wierden gebn1ykt tot het maken van een Kerk, aan den zelven
,~ Toom, (verftaat hier den Toorn van het Kafi:eel,) nu nog de
;, grootfte Kerk van G o RIN c HEM ; maar of den Toorn toen zo
,~ hoog was als hy nu is, of dat er een ftagie op gemetzeld wi.erd,
" of dat hy toen van de grond op gemetzelt is , ( 't geen ik het
" heft geloof,) is my onbekent: zo hoog kan niet wezen, om dat
" het een klyn Kafi:eeitje genoemd word , en den Toorn een groote
" hoogte heeft; een fiagie opzet, en blykt nièt uyt het werk, om
" dat
9
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" dit het cene hand i:~itt ~ weta\: nmr het is gelooRyker, dat
,., het Kafteeltje in het werk gcvoegt of gebruykt is , ua deszelfs ge,.
" l~eid geöeel of ten <ieelen" a:o als de uytftekende kante 11a
" het -Zuyden. en Noorden nog emig{i~ uytwyzcn. Maar .A,L
" Kemp zegt, dat de Kerk is gcfi:igt aan den Toorn, zynde het nu
,, nog de muuren van het Kall:eekje , hebbende de Kerk drie Pan"'
" den , en twee Chooren, ~ynde na lange Jaaren begonnen een
,, nieuw muurwerk \tan graauwen Arduyn, 1naar onvottnukt weder•
" om afgebroken•. Dit verhaal komt ineeft overeen, met dat van
1• Gtrbr,i11Js v1111 Leiden; maar als men met aandagt den Toom en
kerk befchouwt, zo ,:al een iegelyk die tnàat eenigfints de Bouw
kunde verlbat, met tnyn m~a tocltemmen, dat dit Kerkgevaar
ten een gebouw is, van nieuws uyt de grond opgehtmlt I en geen
vennaakzel van een Kafteelrje.
Maar dat dit Kaftceltje, by de eerll:e ftigti11g ; tot een Kerk ot
Godshuys is gebruykt, komt 111y niet onwaatfchynelyk voor, ~
meer• wy1 het zeker is , dat by de cerfte ffigting het getti det" lfl&
,voonders niet groot zal .ty11 geweeft ; daar by zal den Heer van
Aa.kE L in den beginnen, zyn handen vol genoeg gehad hebben,
.met Timmeren van H•y,:;n,, het maken der IYallen, Vellen, '#'-fJfJr
m. enz. Maar na dat alles in ftaat was gebragt, en het geml der
Inwoonderen 1merke1yk aannam, zal de:te Kerk door de Heer van
AR. lt EL gebouwt zyn, ll1aat des.telft begin en -eynden is myn on
bckent; maar dat de Jlla'trialen, io van de oude Kerk van #'r,Jfiml,
i1s 'Van het Kafteeltje, tot deze K~rk tyn gebruykt, en dat ret- plaat•
%e daar d~n Toom van het Kafteeltje gefi:aan heeft, den Toott1 der
Kerke ieut Is, en de oude Fonthmenten öp de O\'t't'een ktnnende
p1aa12en t)lll b~n titt:en • wit ik niet betwiften. _ Het is toe tt\ett
&eloofbaar. dat in dete Smd een geheele ni'euwe Kerk is gebO'l.l'Wd,
dewyl een ieder weet, hoe pragtig de Heeren van AR lC ~ t waren,
om hunne groote Rykdommen ; waatfchynelyk zo het my voot
komt, is het gefchied, onder den· Heer Jat
.ltrlel, bygenaamt
de Sterlln,, te meer: otn dat dezen Heer, en zyne Gemaalinne itt
det.e Kerk begrave zyo, zo als wy nade~ zullen verhalen. Ik vindeJ.t
tn een heel oud briefje aangetekent , dat deze ·Kerk in den Jaare
1263- .den derden Zondag na Paasfchen, onder toeloop van een groot
getal Menfchen lngewyd wierd, met drie Altaaren, en het Ketkhof.
Het is een heerlyk -en deftig Kruysgebouw, pronkende met twee
Chooren en drie Panden, ter eeren- van den I-L Bisfchop M1Jrti11•s
en Pi11tt11titu ingeweid, zo dat zy van ouds twee Schuts-Heyligen
baddeo, ttne mania' in die tyd gebruykelyk. . De. Uytérlyke gedaan"
te van Kerk en Toorn , kan den Lezer in het nevenfiaande Af..
beekw:I ~ien.
Deze Kerlt is ~n binnen ook een hcerlyk geb01tw, en de bouw"
kunde fn alles wel waargenomen; den Buyk der Kerke mfi: op twaalf
Pylaaren, waar van twee 11s een vierling aaneen gevoegt, onder
fchragende de boogen van de genoemde zydwelfzels. In dezelve
hangen vyf Kronen , twee ieder met vierentwintig Annen, twee ie
der met zeftfen Annen , en een ïn het midden konftig gedreven,
uyt driehonderd en vyfi:nzeitic .fiukken, Jlle in malkander fluyten"
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de , zynde ook met vierentwintig Annen, gemrutkt door den Kon~
ftenaar l/7illem va11 der Burg. Wiens wcderga men zegt niet ge
zien te zyn , dan één in Duyt5land , door den zelven Konfienaar
gemaakt. Op de zyde vind men deze volgende woorden :

\1

1/.,ftien maal ho11dtrt jaar en agt tn tagtig n;en
Me11 fthreef, toen ii voJmaai.t was door de lr.oiijlige ha11tl;
Yan Willem van der Burg, die door den geeft gedrroe11,
Tot ,ier4/Jt dezer Keri, br•_ylr.te zyn Hoek ve,jia11d•

.A. Vosl,ergt•.
Als men fthreef agt

e,1 ta,(tig Ja•re11

gejlt,akt,

·

Heejt Mr. Willem van der Burg, deze Kroon~ tot Gorkum ge•41Ji:t.

Het Orgel boven de Toorcn deur, is çicrlyk met Schildenverk
opgefchikt : het werk ruft op agt Pylaren , gevende dezelve een
mooi geluyd; de groote der Kerk is in haare lengte hondcrt vyfen
dertig V oeteH , en breet negen-en-negentig Voeten , haare hoogte
is drie-en-zestig Voeten; mffchen den T oon1 en Orgel , zynde het
middelpand langer dan de zydpanden zeven-en-dertig Voeten , en
dertig Voeten brcet, het Portaal voor de Zyd-deur, aan de Noor~
zyde, is vyfendertig Voeten lang, en dertig Voeten breet, ftaande
deszelfs banken en gefioeltcns in zo een nette order als elders.
. Oudcyds pronkte deze Kerk met zeer heer}yke Altaaren , kofte
lyke Ornamenten , Standbeelden , Schilderye , en Graftomben, wel
ke byna alle , in de Beeldftorminge, als na het overgaan der Stad,
zyn vernield.
Het Choor is tweën verdeelt, deszelfs groote is agtenvyftig Voet
in haare lengte, en zesenzeffig Voet in haare bteete ; oudcyds droei
het de naam van ons Lieve Vrouwen Choot, in 't welke de Heerc
van ARKEL een voortreffelyke Graft-kelder hadden , waar in men
neder klom langs eene trap, waar in vecle Heeren en Vrouwen van
dit Adelyke geflagt begraven zyn , en hebben daar geruft tot den Jaa
ren 1604. wanneer de gebeentens orttgraven, en byeen, onder een
verhevc Tombe weder ter aarden beftelt wierden , alwaar door
..ll. Kemp dit volgende Graffchrift wierd gemaakt, boven de Tombe.

Joha11
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van Arket de 11egenjle Heer , wilt dit volge11de ( Cro-,ie)

onthol4wen,
·
0
Heeft .A • 1212. tot 's L11nds eer: de St11d Gorb111 111 Jez, Keri
doe11 hotr.2Jen.

Het getal der Altaaren in deze Kerk was wel dîie- ofvierentwintig,
dog al de namen der zelve zyn myn niet bekend.
I. flet Hoofd .Altaar, dat ter eeren van de Patroonen der Kerke In
gcwyd was. Dog hier bezit ik het Origineele niet van.
II. Het Altaar van onze Lieve //rouw. Deze fiond in ons Lieve
Vrouwe Choor, by de Graft-kelder der Heeren van ARKEL, die
ontrend (den Jaare 1300. of iets eerder, dezelve gefi:igt heeft. In
den Jaare 1496. den 18 van Zomcnnaand beloofde J1111 de Sage,,
Jan van Sa11ten, en Arend Arendsz., voor Schepenen, dat zy on
der het Aita,11-tafcl zoude doen l\iaken een gefncde Kooker, de
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Stamme Jeffe verbeeldende, welk werk zy aannamen voor het
. ccrftkomcnde Fcefl: van Paasfchen te volbrengen, 'heel cierlyk na
het Patroon daar van ge~aakt, en het in konfl: eer betêr als fleg~
ter uyt te voeren. Het 1s een frn.,y Konfl:-fiuk gewcefl: ; maar
wierd in de Beeldfl:onning vernield ~ hoewel fommige willen ,
dog zonder grond , dat l5y èenige Liefhebbers nog overblyfzels
daar van zyn. Aan dit .Altaar was ook een ]}roederfchap gefl:igt
of opgerigt: want in den Jaare 1491~ dên 6 Maart, beloofüe de
Gilde-meefl:ers aan Schepenen, dat zy het koftelyke Tapyte kleed
waár in onze Lieve Yrouw zeer konfüg geborduurd fl:ond, en
aan het Gilde door Juffr. Lys/Jet v•n der H1Z1Jr, Weduw van Me
dartJ va11 Marle, voor deze hier Tollenaar, gefchonken was,;
nooyt zouden vervreemden of verkopen, ,vant het wierd om zyne
weergaloze konfl:, van veele Liefhebber§ ge'zogt~ Ja11 war, .Arkel
heeft dit Broederfchap opgerecht en met ee11ige inkomfl:e voorzien ;
m.hir de tyd is niet net bekent. De verdere Ornamente en Altaar
çieraden, waren alle even kofl:elyk, nieefl: door de Heeren van
ARKEL gefchonken, die in alles hunne pragt lieterl zien.
IIL Het A.ttur va11 St. Bar;ara. In deriJaate i489~ maakten.Adriaa11
Jan1z. zynde een Beeldfnyder, een deftig Altaar-tafel, aan dit Al
taar, waar in St. Bar6ara eq haare Marteldood verbeeld fl:onden.
Aan dit Altaar was èen Broederfchap ter haarer eeren opgerecJ.)t;
ik heb een' Regifl:er gezien van verfcheyde Perfooncn, die nog in
~ denjaare 1517. in dit-Broederfchap ingefchreven waren. Het Ge
nootfchap moefl: alle week een Mis op hunne kofl:en aan dit Altaar
laten leezen, en 's jaarlyks een eeuwigdurend Jaargetyde voor de
Overledene Broeders en Zufl:ers laten doen, deze Mis wierd door
den Pafl:oor gedaan, en trok daar voör een .Poht Hollands; en
de Priefl:er voor ·de weeke}ykze Misfen tien Ponden 's Jaars. _ .
iv. St. 'Pieters .Altaar, dezen Altaar word in een .Brief van het Jaar
1386. al vermeld, en was met vier Mislè ter week belafl:; in den
. Jaare 1405. was Jo Claa.rz. ~nonik, den Vikaris ci:L,r ván. .
V. St. Ca1h•ri11a'.t .Aka11r ~ dit vind ik op· hei Jaar 1400. venneld:
en-in denjaare 1455: wierd 'er een konfüg Altaar~täfel opgemaakt,
de :Marteldood van deze H. M•agt _verbeeldende, waar voor be•
taalt wierd twintig Ponden Hollands. In een Brief vind ik ver~
meld; dat den Heer Cornelis Cll/f AdriU11sz;. en zyn Vrouw J"dit
_ Yo.ffen Dogter, Stigters van dit Altaar zyn· geweefl:·, en fchonke'
aan het zelve verfcheyde goederen; dog vermits deze fl:igting ·iets
later als in den Jaare 1400. voorgevallen is, zo denk ik dat het.
maar een vermeerdering van inkomffen, of ftigting van eeq. Vi--'
-. karye zal geweefl: zyn.
_ . _
VL Het .Altaar v•11 het H. Kr•y1, dit
in dcrijaare 1365. al in'._
weezen , want op dces tyd Otto v•n .Arlt.et horende , · dat zeker
Borger van Go RIN c HEM, Hendrik Ka1111emaller door onkuyfche
driften, veele Maagden en Weduwen had gefchonden en bedro
gen,· en ztûks in zyne Stad niet wilden dulden , nog ongeftraft Ja"
ten, vervolgden dezen onkuyfchen Boef, welke om Heer Ott,o.r
handen te ontvlugten zig in de Kerk begaf, om de Kerkelyke'
wyhedcn te genieten; Hee,:- Otto de Kcrkclykc vryheden nie{ wil,.•lendtl

was

•
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lende fchenden, en veel minder nog dezen Booswigt vry laten, ·
liet een groote Verwers kuyp in de Kerk brengen, welke by voor
het H. Kr•ys Altaar over hem deed ftulpen, tot by van den Bis·
fchop verlof kreeg om hem uyt de Kerk te mogen halen; en deed
hem tot verdiende ftraf den kop aftlaan. Nader berigt vind ik van
dit Altaar niet, het is zekerlyk een der oudl:e geweefl
VII. Het ./ltur "•" St. Joris, dit wient in den Jaare 14~3. door Bor•
genneefteren en Schepenen, met verlof van Hartog '"" "• B~e
re11, Graaf van Holland aan de oude Schutters gefchonken; maar
de ftigting is my onbekent. Het Genootfchap der oude Schutters
hadden haar eygen Vikaris, die op de geftelde tyden den Gods
dienft voor haar moefl: verrigten. Het was met kofi:elykc Oma•
mentcn voorzien, zo dat het voor weynige in pragt behoefde te
wykcn : boven heA: zelve ftond St. Joris, met zyn Speer te Paerd
zittende verbeeld, welke van de Schutters voor hunnen Patroon,
of Schuts-heylig gevierd wierd.
VIII. Het .Akur """ Bos111,u n, Vt1111i1111#r, dit is in den JaareJJ 1465.
door het Gilde der Heelmeell:ers geftigt, die het tot hunnen dienft
gebruykten, zo als in 't vervolg zal blyken, als van de Gildens
gefproken word. Zy hadden ook hunnen eygen Vikaris tot venig•
tinge van.den Godsdienft, die Jaarlyks daar zyn geld voor trok.
Het was niet minder als het vorige van alles voorzien, en wierd
in den Jaare 14<>6. met een konftigc Aldw'·tafel voorzien, en een
zilvere Kelk aan dezelve gefcbonken, en meer andere Omamen.
ten.

•

1X.

H,1 Altlllll' 'fJG St. Jh,us, dit vind ik op het Jur 1465. ver•
meld, maar is naderbanáafgebroken en verpbatft, het ftond aan
de Zuydzyde der Kerke. G«rtfa lt1111 Dogter had een weeke
lykze Miffe aan 't zelve gdl:igt". waar toe zy Legateerden zes

Mergen Lands.

.

·

X. Hn Altur 'fJ4# St. J• MIi 'IMptr, dit Altaar wierd in den Jaare
156~ door het Gilde vm de Kleermakers, WandfnydersenDroog.
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fcheerders gebruykt, zo als in 't veivolg blyken zal; het was van
alles ook deftig voorzien > lJlllr de byzonderhedcn vind ik niet

"1

vermeld.

"

IX. Hd .Jlltur '1.W J, uws lY,i,,.
XII. St. Cwatlu All..-.
XllL Het Ältur wa Je 1 ~ J Mlllrl~IMw, dit was tot gebruyk
van 't Schippers Gilde; ik vind Jûer van geen nader berige.
XIV. Het .AJ/.Mr wa ~ie-R.,;,,,~.
XV. Het .AJt114r Jn- Rn,y,,n, n JnwM!em HHt',., hebbende de
ze naam van dit Broederfchap gekregen; anders St. 'Petn-1 en rp,,,,,_
1w Altaar gemamd, en in den Jaare 151 ~ den I o September ge
iligt. Geer,,...,, .AtlrÎMlls Dogter, en haar Zoon Joho ,AilriM,u,r;.
""" ier Hur, fügte aan dit Altaar een eeuwigdurende V.tbrye,
wee'kelyks belaft met drie Müfe , en dewyl myn de ftigting Brief
telfs in handen is, zal ik hem hier invoeaen en luyd aldus.

,." DEnren,10 Gttrtr-,,
September 1512. Conffituëcren, Fondetr~ en Datee•
~ , en Mr. Jo""1, .4tlriutls;;. 'Il• Mr
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ter eere Gods Almagtig, zyncr Gebenedydcr Moeder de l\1aget
Maria , ende der Heyliger Martelaaren ; Sinte Adriaan en Sinte
Chriftoffel, ende den H. Biffchop en Confeffor St Scrvaas, tot la
f, feniffe en zaligheid der zielen van .Adri11a11 Jan.rz. haar zaliger
" Man, of Huysheerens Vader, mitsgaders haate, eri alle haartt
" andere Vriende zielen , eene eeuwige Vicane en Capcllene , op
,, St. Paulus Altaar in de Collegiale Kerke binnen deze Stad, en van
" welke Vicane en Capellene, de bezitter in der tyd gehdtiden zal
" weezen, alle weeken te Celebreren by het zelven, als hy bequaam
,, is, ofte anders by eehen anderen Priefter drie Miffe, te weeten,
" d~s. Maandags. een Miffe van Reqnienie; · des Woensdags een
" Miffe Qa zynder Devotie , ende des Saturdags een Miffe van
,, Onzer Lieve Vrouwe, en die te Celebreren op 't voorfz: St. Pau.:
,, lus Altaar, ter cyd toe; en zo lange de voorfz: Geertruyd .lldriaan.r;
" ofte de voorfz: Mr. In .Adriaan1z. v1111 der Haar , in gebreke
,, van haar, een nieuwe Altaar geftigt zal hebben in de voorfz: Ker•
" ken , en zal den Vikaris van deze Vicane gehouden wezen , te
!J, komen in zyn Religie in alle generale Profeffien ; en tot welke
,, Vicane en Capellene ten behoeve des Bezitters~ éerft de voorfz:
,, Geertruid A,riaa111, heeft gegeven de volgende Renten èn Lan•
,, den.
· .
.
. .
·
" Eerfi: drie Engelfe Nobclen 's Jaars, Erfelyk op den 21 l\1ey te
,, betalen, op een Hoffiad tot ARKEL, en op zes Mergen daar ag
,, ter aan, gelegen tuffchen'.11111 Spinndx Erve aan d'ecne, en CJaa.r
;, Sta11fos. Erfgenamen aan die andere zyde , en die voorfz: Rente
,, te bemle\} 's Jmu-lyks met agt Rh. Gul: en vyftien ftuyv~ van veertig
,, grooten Vlaams de Gul. volgens Brieven van den:.21 Mey 1416.
,, Item nog vier Croonen en een halve Cr<:1011; tot vierentwintig
" ftuyv. de Crooa, 'sJaars te betalen op St. Pieters dag, op een Huys
,, en Homad·, ftaande en gelegen aan die Visbn1gge, daar die Borg..
,, ftraat aan d'eene zyde, eI1 l11s. v11n Zydewyn.r Wed: met haar me
,, dewerkers ter andere zyde ; fttekkeride voor van de halve ftrate
" toe, tot ·agter ~,,,, Kep,pe11 ouwer Huyzinge, volgens Brieven in
,, dato I o. February 1480. .
" Item nog twêè go\.lde Francryxe Croonen 's Jaars te betalen op
,, Meydag, op een Huys en Hotnad, ftannde op den Langendyk;
,,. nrlfchen Hmdrik Y erwer.r Erfgenamen Erve , ende A11rd vll11 Sche
" h1'it, aan di~ eene zyde, ende He°'6tii Ldmbrtcht.rz. aan d' andere
;, zyde , ftrekk<mde voor van de ftrate ,: agtcr tot de halve water..
" gang, te bettlen elke Croon met vierentwintig fiuyvers, volgens
,, Brieven in dato 4 Mey 1421.
,; Item nog twee Bourgonifche Philips Schilden , 'sjaarlyks te be
,, talen op St Bavo's dag, uyt een Huys en Hofflad ftaande op den
i, Langendyk buytendyx; tuffchen la11 v1111 Zute11hem Erve aan d'ee
" ne, en B.rN.,,,e1 tie Bru,,,in~z. aan d'e andere zyde, 'volgens Brie•
,, ven van den 12 September 1436.
"· Item nog twee Philips Bourgonie Schilden 's.Jaars, te betalen
,
1 den 20 April,• eyt ~en Huys en Hofilad op den'··Kortendyk, tus
j, fchen A•I CoJve Erve
die eene, en Ck"u CIIJ/ms Erve aam
C
,; dit
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,, die andere zyde, fl:rckkcnde voor van de fl:rate agter tot de have-,
,, volgens Brieven in dato 20 April 1438.
,, Item nog twee Beyerfc Guld. 's Jaarlyks te betalen ~P ·St Lauw
" rensdag, uyt een Huys en Hofilad fl:rumde in de Molefl:rnat, ms
" fchen J,,,, Stoecken.r Erve , en G_ys/Jn-t v•11 Yee11r Erve, fl:rekkcn
" de voor van de halve fl:rate, tot de halve watergang, in cfato den
" 2 September 1436.
" En heeft Mr. Ja11 .Adria1111.rr.. 'fl"11 tier Ha•r, gegeven tot de
,, voorfz. Vicane en Capellene , tot behoeft des Bezitters, de volgen
" de Rente en Landen.
" Eerfi: ccnen gouden Engelfe Nobel, 's Jaars erfclyk te betalen
" op St Meertensdag in de Winter, de Nobel tegens agt Schilde
,, van vyftien fl:uyv. 't fl:uk, U)1 een Huys en Hoffiad, ftaande en1, de gelegen op den Donk tot ARKEL, tuffchen de Molewerf aan
1; d' eene, en Ja11 Gys/Jert.tx;. aan die andere zyde, ftrekkcnde voor
l.Mn.r Erven , ende op eenen
1, van den Mandelcam tot Gy.r/J,rt.r
lVIcrgen
Lands
in
Cort
Nieuwland,
tuffchen P.je,, 7Ja,,iet, en
,
1
j , Jan v•• Beefl ann die cene zyde, ende Cla•.r Gielu, die Beer,
" ende Jacol, 'Vn tier, H4ar mm die andere zyden, ftrekkende yoor
" van de Seerreck tor den Leerdenbroekfchen Vliet toe, volgens
,, Brieven in dato den 9-Nov. 1429..
,, Item nog twee Wilhelmus Hollandfche Schilde , 's Jaars te beta
,, len op St. Pontiaansdag, te nemen uyt een Huys en Hotnad, fl:aande
" op den Langendyk, tuffchen IYem111tr Wn11111erflh Erve aaq die
1 , eene, ende Syme11 Nieuwl.t Erve aan die andere zyde, firekkcnde
,, voor van die halve ftracen tot de halve watergang; nog op een half
,, Huys en Hofflad, fiaande op de voorfz: Langendyk buytendycks,.
" onverdeelt met Kh1U Jas Erve, tuffchen Meefl:er Neyn, Erve
,, aan die eene, ende- Aetl,erl Hen11ix Erve met zyn Werkers ter an
,, der zyden , firckkende voor \'an d' halve fl:raten tot d' haven toe,
~, volgens Brieven 1 in dato 26 Juny 1435.
,, Item nog twee Bourgonie Schilden 's Jaars, veertien witte fiuyv.
" voor elke Schilde te betalen ~s Jaarlyks op den 2 Mey, te nemen
,, uyt een Huys en Hofilad ftaande ende gelegen tot Arkel op den
" Dam, mffchen die Roefiege aan die ene, en KJH,/,nt W atechoor
,, Erve aan die andere zyde , ftrekkende van den Dyk totter Rojen,
1 , volgens brieven in dato 2 Mey 1458.
,, Item nog zeftien hond lands, gelegen agter Arkel aan die Kaje,
,, tuffchen Ly.rhet /11• Rotlo/.r Wed. Erve aan die eene, en die Be..
" ghynen binnen G o RIN c u E M ter andere zyde, ftrekkende van
~, die Nieuwlandfe kaje tot den Banfloot toe, volgens Brieven in da
,, to den 10 Nov. 1500.
,, En wanneer de voorfchreve Vicane of Capellen zal open en Ie
" dig zyn van den Bezitter, zal de voorfz. Gen-tr1'id, en Mr. W crt
,, haar Zoon , daar toe nomineeren en prefiliteere eenen anderen.,
" en na haar luyder beyer dood, zal die Nominatie en Prefentatie
1, komen, aan den Outfie en naafie van .A,riu11 /1111.r, haar ovcrle•
:n dens Mans en haar Confl:ituante, wel verfiaandc dat de Mannely
" ke kunde en in gclyke graad wezende, die Man voor die Vrouwe
• zal wezen geprefcrecrt.
·
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,, En op dat dcfc Fundatie mogt vaft blyven, hebben de voorfz.
Gurtruid en l\1r. lohlln gebede de Eerwaardige Vader in Code'
Heer Frederik Bisfchop tot Utrecht, gehore Markgrave van Ba.
den, dezelve te willen Approbeeren, en de vöorfz. goeden!, en
andere die tot de voorfz. Capellene hog mogte komen te Noiti..
ficeere , e~ in een eeuwige beneûcie te Etigeeren , en. Govert
lafe Clercq des Chrifl:ertdoms van Utrecht, fot cerfl:e Bezitter der
zelver Vicane te willen Infl:itueeten, en hebbe daar toe gebeden
den Deken en d; Heer van 't Capitte1 binnen Go R I N c HE M, de.
ze fundatie van alzttlke berteficien als voor.zeyd is , irt haare Kerke
te willen admiteeren en toalaten , en inet hàar Capirtel Zegel beze.
gelen, en heeft de voornoemde Geertruid by gebrek van hare11
Zegel" gebeden Mr. Aart 'Van de,· Haar, Canonik St. Pietc~ tot
Utrecht, en .llaJ/Jerts 1-Pillem haat S,vnger voor haar deze te willen
bezegelen , gelyk mede die van 't Capittel, als dezelve Fundatie
hebbende geadmiteert, in hare Kerken dezelve mede hebben be·
zegelt op den I o Sept. 1512. en had den Brief vier uythangende
Zegels in groene was, aan dubbelt Francyns fl:aart als die van 't
Capittel , verbeeldende, een Kerk ofte Capelle met het Beelt vari
Zinte Maarten daar midden in fl:aande, met dit omfchrift, Segel
Jum 'Deca11i f5 CapituJ.r Gprchomie11ji.r, Het Cel 'Van den Velun ;,.
het CapitteJ 'Van Gorinthem. En de drie andere van Aa/hert, Wil
km en la11 'V1111 der Ha11r, zynde twee Bare van ARKEL, en een
lopende Wolf.
De verdere Altaaren dezer Kerke fchuylen agter 't floers der oud.;
heid, zo dat het niet mogelyk is den Leezer hier van eenig berige
te geven.
Behalve deze Altaarert ftortd irt het hooge Choor rutn de regter zy
de van het 1-Ioofd Altaar, een kofl:elyk H. Sacratnerit huysje, 't wel
ke ontrent den Jaare 1330. door de Heer Johan 'Va11 .Arkel was ge
fiigt, rufl:ende onder op een Verheven fleené bazement, zynde met
koftelyke kopere tralien en konfl:ig beeidwerk voorzien, hebbende
boven op zyn Cap of dekzel een vergulde Pellicaan, die uyt zyn
borl1: met. eyge bloet zyne jonge laaft, zinfpelende op de inftellinge
van ChrifulS H. AvontmaaL H. Kemp verhaald dat EJiZMJeth 'Vtlll
Bo11rl,on, Gemaalin van den Grave Karel 'Ua11 CharJoi.r, om den gro
ten twift die by met zyn Vader hadden, in den Jaren 1465. te Go R1 N c HEM woonagtig was, zo als haar Gemaal weynig te vooren ook
.was geweefl:, en wanneer door tuffchen komfl:en van voorname Hee..
ren, op den Goeden Vrydag verzoening tuffchen Vader en Zoon
wietd gedaan , zond by van Bruffel eene Ren Boode, om hier van
aan zyne Gemaalinne kennis te geven, welke met deze aangename
tydingè op den H. Paasdag, terwyle deze Princeffe· onder de Hoog
miffe was , aldaar aanquam , en zy ook aanftonts. biet van kennis
kreeg, waar op na de Hoog-miffe, met groote blydfchap om Godt te
:danken, den Lofzang te 'Deum Ladam111 gezongen wierd, en 0111
dankbaarheid aan God te betoonen , fchonk zy haaren kofl:elyken
Tabbaart daar .zy in getromvt was, voor het H. Sacrament, latende
dezelve met zyde quafl:en en goude letteren oppronken, welk ge1efchenk zy 's avonds voor den Feeftdag van het H. Sacrament, tyn•
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de den 1 3 van Zomermaand naar de Vefpercn aan 't zelve overg~f.r
Na het verhaal van H. Kemp zou dien koftclyken Tabbaart maar tot
een Velum van het H. Sacrament op den Altaar hebben gcdient;
maar uyt de aantekeninge van een Oudheid-kenner, dede zy van den
Tabbaard gordynen maken, om het H. Sacraments huysje rondom
te dekken: en dit komt my ook het waarfchynelykile voor: want het
Yelum dat op den Altaar voor het H. Sacrament word geftelt, heeft
naauwlyks de groote van een vrouwe fchort, des niet gelooflyk d1t
zo koftelyken Tabbaart daar toe is gebruykt geweeft, zo dat dit H.
Sacraments huysje, om Z)11e koftclykheid de oogen der Aanfchou
wers tot zig trok; dog is in de troubclen mede tot den grond toe
vernielt.
Ook was deeze Kerk met vcrfchcyde Reliquiën der Hc}1igcn
voorzien , onder welke den Arm van den H. .Apoll111arN.r , Bis•
fchop van Ravenna in ltalien , en naderhand Bloedgetuygen va11
wel een der voornaamfte heyligdomme was. Zo Kemp fchryft zoll
Nicolaas 'Prylier, Paftoor der Kerke te G o RIN c n E M, omtrent den
Jaare I 355. dezelve uyt ltalien mede gebrngt, en aan zyne Kerke gc
fchonke hebben, welk heyligdom door de Borgers en omleggende
Dorpelingen, zedert dien tyd in groote waarde wierd gehouden, en
men vierden daar ~sjaarlyks een byzondcr Feefi: van, op welken dag
men dezen Ann in een zilvere doos door de Stad en Kerk, met
groote ftatie rond droeg. 1\1.aar dat de Paftoor Nicolaas Prylier de
zen Arm uyt Italien zou hebben mede gcbrngt, daar fchynt de Heer
H. Kemp niet wel in onderrigt gewed!: te zyn. Maar zo den geleer
den Heer Á. B11chel, in zyne aantekeningen op den Bisfchop /411
v411 .Arlt.tl by Sted11 /,kul. 255- fchryft, is dezelve door den gemel
den Bisfchop mede gebragt , hy fchryft 'er aldus van : ,, In myn
" handfchrift worden ook eenige zaken verhaald van den .Arm van
" den H. .Apoltinarus, door hem van Ravenna mede gebragt ". Zo
dat het zekerder is, dat den Bisfchop Johan v•n .Arlt.el, die aan den
gemelden Paftoor zal hebben vereert voor de Kerk van -Co RIN
C HE M.

',.

Het is zeker dat 'er toen nog veele andere Reliquiën in de Ker"k
waren , waar van wy het egte niet magtig zyn, maar zo als uyt de
aantekeninge van de Kerkplunderinge blykt, zo zyn 'er verfcheyden
zilvere doozen met Rcliquiën door de Plunderaars gerooft, en eeni
_ge door goede Lnyden by tyds in vyligheid gebragc. Zilvere Kel
ken, Remonfirantien., \Vierooks-vaten, Ampullen, en wat verder
tot den ·Codsdicnft behoorden was hier in overvloed; en een groot
getal koftelykc Schilderyen en Standbeelden, enz. Ik vind in eene
aantekening van de Bceldflorminge dit navolgende: ,, Deze Kerk
,, was ook heèrlyk verçierd met allerhande Ornamenten van goude
" fi:ukken > van Cappen, Cafufelen , 'Dienftrokken , Altaar kleden
,, van divenc couleurcn , van Zyde" Zajetten , ook van Camelottcn •
.,, als van grove Grynen , ook van andere Lakenen , na dat elke
,, Feefl:dag vereyfien '".
·
In den Jaare 1564- wierd op ordcre der Kcrkmcefl:ere, van la 'Va•
fier Steen, Govertz, Gerrit de Burg-graaff, Cornelis e11 11111 Knol,..
'lotr'1.t'I l•1uz, al het Zilverwerk gewoogcn, en vind 'er deze lyft van.
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Een groote vierkante zilverè vergulde Monfi:rantie of Ciborie;
met een Chriftalyne glas daar in fiaande , wegende vyftien l\1ark
vier oncen.
~- Een beflote ronde .zilvere vergulde Ciborie; wegende negen Mark;
3. Een .zilvere witte Monftrantic 11;1et een Chriftalync glas , den En-'
gel in het omrantje ftaandc , en 't zelve verguld, weegt zamen vyf
Mark vier Oncen en elf Engelfchc, is in den Jaare 1563. door
Adriaan van der Haar aan de Kerk gegeven.
.
4- Een befloote zilveren vergulde Ciborie, genaamt dat 17iatic11m"
met zeker zilverwerk dat 'er fl:aat, weegt vier Mark vier en een
halve Once.
5. Een diverfe zilvere vergulde lWonfl:rantie , die het Chrifl:alyne
glas over divers fl:aat, gevuld met Reliquiën , weegt zmnen vier
en een half Mark.
6. Een witte zilvere Monftrantie met een Chrifl:alync glas, dat de
Kerkmeefl:ers des Zondags voorfl:ellen, weegt drie Mark.
7. Nog een vierkante Ark daar die twaalf Apofielen omfl:aan, met
een voetftel van Blik daar in gewerkt; weegt zamen dertien Mark
vyf Oncen.
.
1. Een zilver wit Cruys op een boute voet, weegt met het geene dat
'er in is, behalve de boute voet tien Mark.
9. Nog een zilveren Arm en Hand 1 wegende zes en een half Mar~
Jo. Een groote zilvere vergulde Kelk met drie Patellcn, weegt zes
Mark drie Oncen.
·
Dat dit Zilverwerk tot de Kerk of Hoofd Äitaar alleen heeft be,,;
hoort is zeker, zo dat het Zilverwerk der byzottdere Altaaren hier
niet :by g~rekent is; en ook niet minder zal zyn geweeft. In den
·jaare 147~. by het orergaan der Stad, wierd op bevel
van den PRIN~
1
VAN ORANJE, het Zilverwerk van de Kerk, tot s Lands dienft over
gegeven, zo als onder Stads gefchiedeniffe zal verhaald worden.
In denJaare 1450. was deze Kerk ook al met een Orgel voorzien.
want in de fügting van een eeuwigdurend Jaargecyde, wierd den Or
ganift voor het fpeelen op het Orgel betaald zes grooten.
Een tweeden Orgel is in denJaate 1518. 'er by gevoegt, want op
dees tyd wierd met goedvinden van den Droft, Borgermeefl:eren;
Schepenen , en Kerkmeefl:ers der Grootè Kerke , een Pofityf en
een groot Orgel aanbefl:eed te maken aan Mr. Bemt, en Mr. Jas
GrtJuro-1, zyn Swager, het model was genomerl naar het groote Or~
gel in 's Gravenhage_, en bedongen voor vyf honderd Guldens v;m
veertig grooten 't ftuk. De Kerkmeefters inoeftcn leveren twee hon-
derd pond Tin, .en de l3Iaasbalken, het Poficyf moefl: te Pinxtere;
en het groot Orgel te Kermis kfaar zyn , en zo goed als die van
,
's Gravenhage. Het befl:ek van dit werk was als volgt.
,, Het groote werk zal zyn van twaalf voeten en vyftien Regis•
;, ters" hebbende eefi goed fcherp fnydent werk van twaalf voeten.,.
" een Doös van twaaif voeten , een Coppeldoos fuper Oétavi te
,, bezigen ii1 de doos; dan drie fcherpe poften, en een Cymbale,
h en een Excellente Fluyt; een nieuw Lade Pedaal ende Trommel,.
,, en een geluyd van Vogelen byzonder Nagtegalen. Nog een an•
,, dere Lade met ftemme,
·
..
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Trompetten als den Bas,
,; 6. Excelente Fluyt,
De Trompetten Excelcnt;
,, 7, Hoornen,
" 3. l\1et Schalmyen,
,, 8. Een klinkende Cymbale als
,, 4- Holfluyte van zes voeten ,
,, klyne hommelkcs : het Pofi·
tt 5. Fluytcn van drie voeten,
,, tyf van zes Regifters.
,, Dit is het gcene ik van de Org.cls vermeld vind.
Maar het gccne nog tot grooten luyfter van deze Kerk ftrekte,
'\\ras, dat Otto va11 .Arlr.el, met hulp van zyn Broeder Joh1Z11 van
.Arkel, Bisfchop van Luyk, in den Jaarc 1378. een Kanonnikaal Col•
Jcgie van twaalf Knnonnike met een Deken in deze Kerk fügten. Dog
R. K tt11p khryft, dat P. Bold,.m/Jerg veertien Kanonnike field, en
het Jaar der fl:igtinge I 373. dog Boltllenherg nnziende zo vind ik het
daar niet, en H. Kemp wyft ook geen plaats aan , en zo Bolr.lr.e11herg
het fchryft, zal by 'er den Deken by tellen. Dit Collegie wicrd in
den beginne door zyne Stigters met goede inkomfte voorzien, waar
onder de hoge en L1gc tiende te Borginalfem ook gctelt wierden ,
de finaltiend alleen U)tgezondcrt. l\1aar wanneer Rti11out Hartog
van Gelder, dit Capittel in <lenJaare 1411. ook had beveftigt, 20
wierde de inkomfte door hem ook merkelyk vermeerdert: maar w:m
neer tuifchcn Holland en Gelderland , kort daar na eene zwaare
Oorlog ontfiond, 20 wierde de inkomfte in den Jaare 1425. door
de Gclderfche haar ontnomen , en merkelyk vermindert. Het ver•
geven der Kanonniks-dyen quam den Land-heer toe. In den Jaare
1564- vinde ik vermeld, dat dit Capittel jaarlyks nog aan inkomfte
had twee hondert en tagentig Caroli guldens, van tienden, en ieder
Kanonnik die zyn poft zelfs bediende trok veertig guldens t en die
het liet bedienen by afwezen, trok veertien Reyks guldens, en den
Deken trok alt)!d dubbelde portie, waarlyk een fober inkomen voor
zo een Genootfchap, maar of hier onder de profyten van Miife,
Jaargetyde, en uytdeelinge zyn geweeft, cfat geloof ik niet, ik denk
dat die veel meerder zullen bedragen hebbc~
De \Vetten en Ordonnantien die dit Capittel heeft gehad, heb
ik niet magtig konnen worden, hoewel my verzekert is dat zy nog
in goede l1anden zyn.
Den Deken in het Capittel hadden een Zegel waar nîède zy
hunne Kerkelyke Aétens bezegelde , verbeeldende een Kerk waar
in van binnen hun Patroon St. Maarten verbeeld fl:ond, m~t dit om·
fehrift: Segell11m Veca11i ~ Capit1'Û Gorchomie,ifa: Het CeJ 'Vtlll de•
~elte11 in het Capittel -van Gori11chem. Ik hadde den Leezer graag
wille mede deelen , een lyft der Proosten die met een Deken wa
ren , maar ben die niet geheel magtig konnen worden , maar het
gene ik 'er van gevonden hebbe, zal ik den Leezer mede deelcn.
1407. Heer Jan Gardy11 Deken en Proost, wanneer hy Deken
·icworden is, of overleden is, heb ik niet gevonden. Wy zullen
in Stads gefchiedeniife op dit jaar, nader van hem fpreken.
1441. Heer /{/11/em 'Dankert, Proost en Deken, hy had op de
.ze tyd al ccnige Jaare die poft bedient, zyn overlydcn is my niet
bekent.
1447. Heer Hendrik van Eet en, deze is op het Feefl: \4'!\n onzer
Lieve Vrouwe Bezoekinge, in 'c Jaar 1482. des na de middags ten
twee
,, 1.

,, 2..
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twee uuren overledci1t hy wierd begraven op 't Choor by de Non
ne St Agniet
1482. •1484- Heer Floris Floris~. was mede Km1onnik te Leiden "
is des Woensdags in 't Oéèaaf van St. Agniet oveI'leden , en op 't
Choor der Groote Kerke begraven.
1550. Heer J"" Hendriksz. ~yn begin en eynde is my onbckent
1554. Heer Michiel Adria411s'z. by is te Delft in denJaare 1562.
den 17. Juny overled~n, en te Gorinchem in de Groote Kerk be
graven.
1563. Heer loofl va11 Amero"gm; zyri Sterfjmtr is my onbekent.
1572. Heer Willem Kalf, deze wierd in dit jaar by het overgam1
der Stad, met de andere Geefl:elyke mede op het Kafteel gevangen
genomen, maar doot veel geld los gekogt j egter heeft by zyn levert
:in Ballingfchap moeten eyndigen: toen nam dit Capittcl een eyndc,
na dat het 194- jaaren in weczen was g<lweeft. Het Kofl:erfchap dezer Kerke wierd eerll: door d<i! Hecren van
ARKEL, en naderhand door de Graven van Holland vergeven, en
.wierd fomtyds door een Kanonnik bedient t die dan een Onder~
kofl:er had. In den Jaare 1515. was Con,eJis S11oelt, Kanonnik en
Kofi:er dezer Kerke, c:n trok van dit Ampt jaarlyks veertig guldens.. .
zo dat het inkomen na dien tyd nog redelyk was , en zal zekerlyk
buyten de vervallen zyn geweefl:.
Ik hcbbe hier voren al eenige meldinge gedaan, van eenige Gees"
telyke Broederfchappen in deze Kerk, dog is het zeker dat 'er ons
verfcheyde onbekent zyn , all€en vind~ ik deze vyf in eene oude
Brief vermelt
1. Het Broederfchap van 't H. Kr11.11.
2. Het Broederfchap van 't H. S11tr11111e11t.
3. Het Broederfchap van Sr• .A11111J.
+ Het Broederfchap van de Zrue11 IP'1ë11 "•" o•~t Lieve Pr,11w.·
5. Het Broederfchap van St. 'Pittn- en 'P1J#l111 f bygenaanit del'
Romey,,e11, waar onder ook de Jeruzalems Heeren behoorden.
Deze Broederfchappen , ook wel Gildens genaamd, waren egter
onderfcheyden van de Gildens der Handwerkers en Kooplieden;
men heeft oudtyds in onze Steden en Dorpen, een groot getal van
zodanige Broederfchappen gehad. Het doelwit der eerfi:e infi:ellinge
was goed, maar door de ( door de tyd) inkruypende misbn1yken,
zo geraakte de goede regels bedorve11. De Broeders en Zufl:ers wa•
ren gehouden op gezette tyden voot malkanderen te bidden , en
verfcheyde Godsdienftige werken te doen t malkanderen in ziekten
en nood by te ftaan , de overledenen te begraven 1 en zeer veele
onderhielden .,hunne Armen , dat een groote verligtînge voor Ste
den en Dorpen was , men onderhief e~ne byzondere broederlyke
liefden, den band van het Gemeene-beft, enz, Zy hadden gemeen
lyk hunnen eygen Altaar en Bedienaar , daar zy op zekere tyden
den Godsdienfi: lieten verrigte , hoewel de prngt en grootsheid met
'er tyd daar zyn Rol wat te veel onder begon te fpeelen.
Wat rampen en ongevallen by verloop van tyd deze Kerk over•
gekomen zyn, daar vinde ik weynig berigt van, alleen vinde ik, dat
in den Jaare 1361. den Kerktoom by een zw:mr onweder ter ne:
dcr"
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derfiortcn, en fchynt tot den Jaare Is 17. toe, ·in zo een fi:aat ge
bleven te zyn , wanneer Cornelis Jroutersz. Mr. Timmerman, het
opmaken van den grooten Toorn, en het zette van de Kap op het
klyn Torentje aannam, voor een fomma van vierenzefiig Ryns gul
dens, maar de Kerkmeefiers moeften het hout en alle de andere ma
trialen leveren, en om dit geld uyt te vinden, wierd 'er eene belas
ting op de Bieren , die den Burger quam te drinken gezet, van twee
ftuyvers de Ton. Maar de fom tot zo een werk fchynt my zo ge
ring, dat ik niet geloof of Kemp zal hier in misleyd zyn geween.

Het BAGYNE-HOFF èrt deszelfs KERK.

D

At ik het Bngyne-hoff àgter de· Parochiale Kerk laat voigen , Î5
niet om dat dezelve zulks in oudheid toekomt, maar om d.-it
de Kerk van het Bagyne-hoff, tot een tweede Parochiale Kerk
is verheven geweeft: want in oudheid zoude twee Kapellen inoeten
voorgaan, daar ik in 't vervolg van zal fprekeri. Wanneer het Ba
gyne-hoffis gefiigt, vind men geen vaft bewys van; en leyd iii de
windzcls der vergetentheid opgerolt; my is wel gebleké'n dat eenen
Heer van ARKEL oaar ~eni-gc huyzen toe heeft gegeven, dog niet
op wat jaar.. H. Kemp fèhryft wel bladz. 128, dat het huys in de
l faarfira.1.t, ( iti '-k'we-lke het Bagyne-hoff begonnen is) in den Jaa
re 1391. al in wezen is gewccfi , befl:aande uyt verfèheyde klyne
woningen , in welke een of twee Maagden byeen woonden " en
daar ook weder uyt mogten gaan. Dit is het oudfte berigt dat men
•er van vinden, en dewyl de Stad GORINCHEM in denJaare· 138H.
door eene zware en verwoedende brand, voor het gtootlt~ gedeelte
in de Afièhe wierd gelcgt; en zo H. Km,p fèhryft wel tsoo haard
fieden kwamen te verbranden, zo zoude het wet konnen zyn " dat
dit huys na dien brand gefl:igt is, terwyl men zo kort na dien brand
_daar melding van ~nd gema.-ikt: want H. Kemp fchryft bladz. 14:;
daar dus van : ,, Donderdags na Alderheyligen , wierd het hHys in
" de Haarftraat tot GoRINCIIEM in ~t ja.'lr 1391. vermelà~ tot een
" Bagync-hoff gemaakt, en op den 3 van de Winterin.\and hebben
,, de Bagyne haarc cerfte ,vetten gemaakt ". Als dit op vafi bc
wys n1ft, zoude men het nette tydpark van ·t begin weten., Den
Schryvcr van de Hifiorie des Bisdotns van Utrecht ll. Deel bFadz.- 6~:;
fchljrft ook dat de Kerk e}1 het Klokhuys in den Jaare 1391. is be
gonnen, zo dat de fügting ten eerften al zeer aanzienlyk moet zy11
gcwceft , om tcrfto11t .zo maar een Kerk , Klokhuys enz.- fe bou
wen.
· De Kerl( volbouwd z~11de wicl"'d in den Jaare 1402-. op den 13 De
c:cmbcr, zynde den dag van St. Lueill, tot een Parochiale Kerk ver
heven en Ingewyd; maar zo H. Kt111p fchryft, zou deze' verheffing
tot een Parochiale Kerk in den Jaare 1422. het dertigfte der bcdic
ningc van den Bisfchop Frederi1r. -v1111 B"611/t.enhtim 1 ecrft bevcftigc
iyn, hoewel hy ook vaft fielt, dat ten tyden van Heer Ja" va• .Ar
kel, in den J aare 1402. die Kerk reeds ( die' door hem gefl:igt was, )
tot een Parochiale· Kerk verheven en lngcwyd is ~e\vccfl:. Den ge
.
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V!ttt G O R i N C H E M.
Jterdèh Heet én f\-11': C9'r11e/is va11 So,,,ere" , ih zync aàrttëkcninge
op de Stad Go R IN c HE ~1, merkt hier op aan, en houd het zeker
dat deze Kerk by dè ëerftc Inwydingé. , niet tot een P.ar-ochi~ale
Kèrk verheven is ge,veefl: , maar alleen ten dienfie. dèr Bagy11en
was lhge«ryd; maar in den Jaare 1421: bp 't verzoek van Vrouw
J acohà, Gravinne van Holland , door den gemelden Bisfchop, .tot
een Parochiaalc Kerk verheven is , èti dit komt rtiy ook wel het
wa.1rfchynclykfie _voor. Wat het vérdere verhaal -van 't Bagyne
hotf, en de Kerk aángaat, leyd in .de Windzels _der. vergetentheid
opgerolt : alleen heb ik ovêr eenigé jriaren; een oud gefchreve ge
bede boekje gehad, het welke afkotnfiig was van een Bagyn , die
liet tot G o lt I N c HEM had gebruykt ; en woonagtig was geweefl:,
waar in agter aan fl:onden ; de Wetten en Regels der B~gynen , hoe
wel dezelv.e door verwateringe en: vuyligheid rileefi onleesbaar war
reh ; waar uyt ik evenwel met veel moeiten; dit nnvolgende heb
opgeficlt
.
·
.. . .
{;· L Dat niemand op dit Bagyt1e-hotf zal ontfungen worden als Maag~
,-, den, bekend van een goed ,en Godzalig leven te zyn, waar na
,, den Paftoor, als ook de Moeder van 't Bagyne-hotf, goed on
~, derzoek zullen hebben te doen, om dus by goedvinden vrui
,, haar, en de gemeene Zufl:eren ontfàngen te worden.
.
;, IL leder Zufl:er die op het Hoff ontfangen word , zal van ~en
. ,, goed Bedde, met .zyn toebehoren moet~n voorzien zyn; oolç
" eerlyk en wel gekleèd z'yn; mi de wyiè cri otdolina:ntien der
,, Zuftcrcn.
.
. ;
•
,
,,, III. Wanneer. i.y ontfün'gen ,vt>rd" zal den Pafiopr of Vader der
,, Bagyneri, in 't byzyn. van de Moeder, en de :mdere Zufters,
,, haar ae Wetten en. Ordonnadtien der Bagynen Zufters vopr
,; lezen, welke zy zal moeten beloven te onderbonden, en den
" Pater, en ook de Moeder in alles onderd:rnig te zyn, en al de
,, lafien die haar ten dienften vad 't Bagyne-hoff worden opge•
,; legt, gctrouwelyk uytvoeren, én zo zy hier in komt. te mis':.
;~ doen , zal den Vader of Moeder, haar daar. over vermanen i
;, en zo 'ty gewillig _geen beterniffe komt te doen , zal zy an~
,, dermaal ,
derdem.1-al vermaant worden , na welke Jaafte ver
,, maning . zo zy on,villig blyft , zal zy haare plaatfe verliezen•
" en üyt het .Bagyne-boff worden gezet , en het geene zy daaI."7
~ in heeft gebragt zal aan het zelve blyven, uytgenomen haare
,; klederen. .
.
.
. • .
,
..
.
~· IV. Ook zullen zy aHe dagen de. Hoog-mis in d~ ~erk met ze•.
;, digheid gaan hooren, en niét. vermogen op een andere plaats_
;, te ga.1n leggen of zitten , . als die voor de Bagynen. byzonder af..;
,, gefcheyden is;· ook zullen. zy ten minften alle Maanden, aan,
" den Paftoor of Bagynen Vader haare Biegte fpreken, en na
.,, zyn goedvinden tot het H. Sacrament gaan. Tweemaal des'
,, jaars zal haar de vryheid vergunt werden, van een byzonder~
" Biegtvnder te mogen hebben, die in de Kerk op de. gefl:elde
" plaats , haar Biegt zal mogen hooren, en haar na een wettige
;, opgel~yqe boeten, de ontbinding~ geven.
_
. ._
! _
,; V. Niemant z:tl zonder verlof van den Paftoor en Moeder, .des.
D
,; nagts

en

I,

,1
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,, nagts buytcn het Ilagync-hoff mogen blyvcn of flapen, ook brui.:
., re Vricn<le niet mogen gaan bezoeken, voor en al eer zy zulks
,, van de Moeder vcrzogt heeft, en voor een gcf.1:elden tyd ver
" kregen heeft, buytcn welke zy niet zal mogen uytblyvcn. Ook
,, zal niemand zig by haat op 't Bagync-hof 's nagts mogen op
" houden , Kinderen , l\Iaagdcn , of andere Perfonen , ten zy
,, zulks eerf.1: by den Pater of l\1oeder word vcrzogt en toegc
" fl:aan; vooral zal niemant eenig 1\1ans-perfoon in haare woninge
" mogen brengen, of ten ecten houden, ten zy het haar Vader
,, of Broeder was, en zullende egtcr daar toe verlof moeten ver
,, zoeken, dat haar toegefl:aan zal worden , vermits altyd ten min
" fl:en een of twee Zuf.1:ers tegenwoordig zyn , maar des nagts
,, zal zy haar geen verblyf mogen geven.
,, VI. Niemand zal met den anderen mogen kyven , onn1f.1:ig lee
,, ven , eenigc onmanierlyke woorden fpreken , of cenig onbe
" hoorlyk werk doen, of zullen door den Paf.1:oor of Moeder
" daar over worden bef.1:raft, en zo zy niet gehoorzaam zyn, en
,, zulks is drie maal gedaan, zal zodanige Zufi:cr uytgezet wor
,, den.
~, VII. Zullen zy alle dagen drie Patemof.1:ers lezen, voor den Heer,
" Stigtcr, en alle cldoendcrs van 't Bagym~-hoff, des zullen zy
,, ook van de irikomilc trekken, het verdere zullen zy met Spin
" nen of \Veven eerlyk winnen; ten ware dat zy van haar cige
,, zo veele goederen hadden , om ecrlyk van te befi:aan.
" VIII. \Vannccr ~en der Zuf.1:ercn komt te fterven, zal het gecne
,, dat zy op 't Bagyne-hoff heeft g.ebragt, aan het zelve blyvcn,
,, uytgezondert Geld, Goud of Zilver, d1t boven de waarde van
" drie Pond is , waar voot den PJfi:oor des avonds de Vigilien
" zal lezen , en des ailderen daags een Ziel-mifre doen, waar na
,, de Zufl:ers een vrolyke ma.1ltyd zullen genieten.
l\Ieer diergclyke regels en ordonnantien fronde d,ar wycllopig ge
fchrevcn, maar niet leesbaar" Uyt het reeds verhaalde blykt, dat de
Pafi:oor hcc oppergezag hadden, of Bagyne Vader was; dog zo ik
uyt cenige andere V'erhalen beb konnen befpeuren , liet hy dit Ampt
fomtyds door een ander Prief.1:er· bedienen. De l\1oeder wierd alle
drie jaatcn verandert, '\Vatmeer zy voor den Paf.1:oor, en al de Bagy
ne Rekening moef.1: doen, van a-l'le ontfängf.1: en uytgaaf. Dit Ampt
wierd meeil: door een dep oudfl:e Bagync bedient, welke nog twee
Mede-zuf.1:ers tot haar l1u1pe· hadden, waar toe ieder een zonder te
genzeggcn mogt gekozen worden.- In een geheel oud handfchrift
ftaat, dat in dit Bagyne•hoff' E>ok hebben gewoond, eenigc Nonnen
van St. Auguf.1:yns f>tder" l\1agdalena Zufiers gen·amnd, en ware op
gcflote Nonnen , dit vinde ik nergens anders vcnneld.
In 't Jaar 1598. den 14 Jtiny" wierd een gedeelte van 't Bagyne
hoff tot een nieuw Gafi:huys gemaakt , ten dienf.1:e der Annen en:
gequetf.1:c Perfoncn ; dat heden ten dagen nog in weezen is.
In den Jaare I 6o1. wierd daat agter aan een deftig Pefi:huys ge
maakt, en in den Jaare 1607. dog andere zegge 16o4- wierd van het
Paters h:uys een Oude Vrouwen huys gemaakt. Beydc nog in wee~
zen.-
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Van GOR IN C 1t EM.

1-tier by zal ik iaten volgen een iyft, der Eerwaarde Hcerc Pre
dicanten, die zedert de Refbrmatie te G b R. 1N c HEM geftaau heb..:
hert.

LYST D.ER· ltEEllE PREDICANTEN;
Die zedert de Reformatie te GOR INCHE M geflaali

hebken tot den JMare 17 s4 tot.
t.) Aco•u• M1cHASLVS, gción 6. Til O iit A s s p Il A N Jt R u Ij EN , Be
. den van DorJ.recht I J73• beeft hier
veftigt 1188. vercrokken na Leidm
nog geftaan, volgens zyn eygc baud•
lf9~•
7. J o o o c ~ s G E IS T E R 4 N t11 , Pre_.
fchrift, den 1 ,4\uguftu1 1J78.
t. R '7D<>LP v Alt V BLT. gczeyd
dicant te Affe,Jelft. Beroepen 1593.
Getl:orven 2.oOéèobcr 1630.
LA.Ji•s, gekomen van LJfolhq~ uyt
de Pllitt lf73•
Ao~MVI à LovAJUo, volgens
· Contraét van de Heere Borgcrmccs
teren , en gemeenc V rocdfèhappen,
by advys en goedtduoken van de Con
Bftorie met hem gemaakt den 11 Navem~r I r7;~
.
4. CAsPEa CooLli&As. mede ge
.komen uyt de P11l11, ecrtt te Dt'llta•
tw , en van daar binnen deezc Srad ,
· Beveiligt •114· en het ztlfJc Jaar
vertrokken na Lqám.
;. HaNa1cos RoL·ANo·u1 VstJ
t. EN I u s • gekomen. van Frak/ort ,
volgens zync Q.uitantac gegeven ( den
1 Mey 1178. den dag zyner aankom•
tte , aan ..Adri~"" vo áer r,lám , Rent. meeftcr der Ker kei yke goederen, we
gens •t Rembourfièment van zyne
ReyskoO:en, mitsgaders nog volgens
Q..uitantie van [llCOr, 'VA,S Noord r11cohs~.
en ..A11rá Yink._ C,,n,,lin:.. in dato 2, Ju
ny •J78. voorfz. welke zy den voorn:
Renrmccllcr v11n der r,lám haddc ge
g_even, over de Rctl:itucie der penn:
. d.-: zy .aan den Bode hadden verfcho
. ren, welke uyt laft van den Agtbarcn
Raad dezer Stad, den voorre Do. Hm'. rict11 had afgebaalt, hy dcde in den
jure 1180. de Lykpredicatic ovcrbct
.afficrvcn van den Borgerm,: Aári111111
Dirx~ TJ1tn dm He11111I , den ccrtl:e
Fundament legger van onic <iorin
thm,fo vry heid , en ftaan clezcn voorn:
Do. r,llmi•s zyoe Wapenen in den
Doelen boven op de grootc Schutters
X11JDer. Gd\orvcn oot.rent het jaar

3.

,6oo.

.

8.

P&TllUS

TilEobonus

LEEÛWJUS,

Predicant te HA[trrwoMát ; Beroepen
1600. in plaats van Do. Y«llmii,s;
Overleden 1617.

9-

)oHANNss SPILjARous,Pre

dicant te Ro~md.ial; tie roepen 161 8.
in plaats van Do. Lu•wius, b::rocpcn
te 's Bofch a.j' Jüny 16;o. en nadcr
lu_nd VO?r de 1.wede maal , dog beiJe
tc1feo ®Or den Kerkenraad van Gor~
in&hn~ gewcigert den beroepenen t~
. omfiaan, 0':'crledcn 16;8.
.t O. j O H A N V E L T H U IS EN, J3crot.J
pen 162.r. O,crlcdcn den 2,~ Dccem•

her 1649.
H EN JU c à s

11.

AL u T A Il I

u s, ~c

w~ Predicant te Rott1rá11m, 1632..

als derde Predicant beroepen in plaats'
van Do, Gtift1r111111s, Overleden dea·
1 Fcbruary •6H,
n,. GE o RG rus 1(. os JE as, Predicaoé
te P11rmermt J Beroepen in plaats vaJI'
Do. A/11t11riu1 den 16 Mey 1634. bc
vell:igt den 1 3 Auguft. gefiorvcn den
2.6 September 16tl·
·
1 ;. S 1 M o N R A v EN s B t Il G, Predi~
cant te Oofhanm; Beroepen den 2. Ju
ny 164t4. in plaats van Do. Rofa•r•
bé:vefögt den ~• July. vertrokken ia
H1111rltm den 8 April 1649.
14. J o· H AN N E s M E ss 11 , Predicant
te Helvo,tfluJS; Beroepen als vierde
Prcdicant den 17 Juny 1647. Over"'.

leden 1662..

j A CO Il U S 5 O'U T B a IU 1, Predr•
cant re Twisk..,; beroepen den 9 Sep.
tember 1649. in plruus van Do RA11msberg. ( na dat den 8 Jul.Y 16-1-9- waaD 2, · . ·
be•

1 j'.
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beroepen Dti. foh.innes V11/kf.111 Pred.
te 011dewaur; en den 2.8 dito Do. Ar
nold11s Borni111, Pred. te 11 óerdm; die
beide bedankt hadden) Overleden den
s4 January 16ro.
16. JoHANNEs ZAs, Predicant re 1f"éfl
maas; Beroepen den 2.6 April 1651.
in plaa~s van Do. So11uri•1. ( na dat
Do. A. Borni•s, den 2.9 Sept. à6fo.
voor de twedemaal beroepen was, en
bcd:ankt had.) Beveftigt den 2.r Jany
16f•· vertrokken na Go11da 161J•
17. HIERONUIUS ALUTAIUUI,
Prcdiamt re SumWJl:..; Beroepen den
16 July 16J,. in pfaats van D. Yelt.
h•1z.en ; bevcfligt 3 September 16.J 1.
Gcftonco 1663.
18. AD à JAN 11 s HE s s EL s • Prcdi•
ant re Vryberlm; in plaats ,•an D. Zas,
~roepen I Decemb. 1611• Gcftortco
2.6 April 1666.
19. M A a c u s v A N Es, Predicaat te
lmbroefu Beroepen den4Juny 16r9.
in plaats van Do. Spiljard.Hs , venrok
ken na Leiden, 2.8 06:obcr 1666.
20. CoRNEL Is DAN x Ell Tl, Pre
dicant in den Briel; Beroepen den 2.4
Auguftus 1661.. in plaats van D. Mejfo,
vertrokken na AmfleráAm 1 3 Augus·
tus 166r.
2.1. An.NoLDU s VoLTB LB N, Prc
dicant te H·'ef/-ua11"'6m J Bcroeptn den
18 Novemb. t663. in plaatsvan Do.
Hieron. Al•tari•s; vcruokkennaStvo/
2.9 Auguftus 1669.
2.2.. G EOllGJus na MaY·, Predi
ant te Stmrw1l:..; Beroepen den 12.
Jtpril i666. m plaats van Do. I>Ank.!rts,
Be,·efögt den 1 3Juny 1666~ vertrok•
ken na Go111U ~ Auguft. 1 68ó.

t3.

NtëOLÀAS 0l1 WENS, Prcdi·
cant te M11as-Jl•is; cetfl: beroepen den
3 Dccemb. 166f. in plaat• van D. DAII•
k!rts: dog niet gekomen, wytde Ker
Jtenraad van MAAJ-jllli1, en de Claffis
van Delft-Land wygerde zyn Eerw:
van den dienR te ondlaan. Daar na
ten twedemaale beroepen den J Dc
cemb. 1666. in plaats van. D. He./fols;
:Beveiligt 16 January 1667. Ovcrlc•
den 1690.
14. ALJiaàTv1Wo·oDWAR»·,Prc
dicant te Soeurwo11de; mede Beroepen
den f Dccc~b. •.~66. in plaats van
D. van Es, Bevefügt 13 Maart 1667.
. Beroepen te Leidm I r Mey 1668. dog
bedankt: maar verä'okken na ', GrA
, 1imhA,t~, t8 Fcbrnary 1 67 B

%f. JoilANN E• UB&LM AN, Prbli
cant te Nie11wpdort; Beroepen den 6
Mey 16jo, in plaats van Oo. r.i,,..
lm, geftorven den 2.4 January 1 71 r.
2.6. p ET Il UI DV 8011 ' Predicant
te Strufk..,erk,,_; Beroepen den 6 Oao
ber 167 J. in plaats van D. Wootiw,mi •
,·ertrokkco na A•fl"dam den 2, MeJ
1687.
·
2.7. AoarANÛs CAMBIEa., l>reài
cmt te 's Gravtndeel; Beroepen den
11 Febr. 1686. in plaats van Do. de

MeJ, Overleden den

I i.

April 169 3.

2.8. Co a N E LJ vaS eau LTI Na, Pre
dicant te Noordw;k_trho•t ; Beroepen
den 12. Augufi:us 1687. in plaats van
Do. dM Bois , bevcftigt den I a OOob.

1687. vertrokken na AmjlerJAm dca

September 169'3.
2.,·..F LO :R. EN 1. u s Dt 8 R. 0 1 N. p,._
d1cant te Schell•i11~, beroepen den 12.
Sept. 169a. in plaats vàn Do. 011wnu •
beveftigt 2.906:ober 1690. Overleden
den r July 17s4.
·
2.4

30.

0

JsACVS VAN WYNG ERl>EN,

Prcd1cant te 's Oraveunde; tot derde
rredi~ot _beroepen den 7 Maart 1 69410 plaats van Do. C.imbier, ge!lorveli
17 November 17or.
J1 • M A Il IN u s v AN Ho E K E N , Prc
dicant te Oofterho111; tot vierde Predi
cant be~otpco, op den zelven 7 Maart
1694. lÖ praats vào Do. Sch11/ring. be,;
vc:fögt den 31 Mey 1694. Emeritu1
vcrklaan den ~ 1 Mey 1730. Overle
den den s4 N ovemher 1 73 7.
32.. A D&1 AN os SPE Y .1.a T, Predi•
cant te N(INw/.cnd; Beroepen den J
Mey 170J. in plaats van Do. -z,a'
H1ng"Jm, Overleden den 2.+ Sept.
1 72 3·
A1utor.nos YssELDYK, Predi
cant te: ~rave; Beroepen den 2.1. Aprif

33·

1 71 r, m plaats van Do. Vbe/ma,
Overleden a;~r34· H~Nll1éus ViNJt, Prcdicant te
H•aflrecht ; Beroepen den J 4 April
1.72.4- in plaats van Do. Speym; Eme
f1tus verklaart den 2.9 Mey 174;. O
verleden den 2,0 February 1744.

3.s'·

Lvoov1cus V.o\N Z&EBBllG,·

Prediant te P11ttn-shoel:._; Beroepen
den ~2, Maàrt 1 72.r. in plaa:1 van
Do. tie Br•in, bcveftigt den 2, 7 Mcy
112.r.

36.

JoH.t'NNSS v.A.·N" WYNGltà•

Prcdiant te Gieffendlll#, m l'v"e
d,rhardings-11elr; in plaats van D. v1111
D-E M,

J/otk,tll

1 '.

i'
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Hoelm, Be~n dca 11 Juny 1730.

Prcdic.,~t re Ark!!; Beroepen den l o
vertrokken na ,, Bofth den 17 Oéto•
Juny 1743. in plaats van Do. Yin~
bcvdl:igt den n Auguftus 1743 •
her 17~4. 37. Luoov1cus VAN ToULoN, 40. AD a 1 AN u a 's G Il A v E z AN o B,
· Predicant re Cius-wAAI ; Beroepen
Predicant le Afperm; Beroepen den
den 1 7 Dccctnber 1734- in plaats van
J 8 Oétobcr 1 745'• in pla:its van Do.
. Do. flAn H711:n-th•; bevcftigt den 1;
Dom,il, bcveftigt den j- Dec. i 74f•
vertrokken na Middel611r: den Já~
Mcy •7~f.
.
38. JoH.A.N Dèol\.NJK, Prcdicantte
nuary 1749.
Oeft-Geeft, Beroepen den 2.8 Auguft. 41.. EGBEllTUS CAPPELHOtF,
173J. in plaats van D. TffeláJl, O- " Predicaat re Z11ikype; &roepen den
verleden den 3 July 174;.
.
16 Juny I 749. in plaats van D.'s GrA111~11Je, bcveftigt den Jl Aug. 1749~
39· C O Il N E LIS " .A. N G È N N & p '
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De twee Parochie Kerken met hèt Bagyne-höff afgehandclt heb"
bende, zal ik tot de Kloofl:ers treden;

HET
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it is het e_enigfte Klobfi~t ván dé Mannelyke Scxe, dat de.:
ze Stad is geweefl:, daarom zal ik het den voorrang geven~
hoewel het in oudheid voor de andere moet wyken. Wan
neer, of door wien , dit Kloofl:er is gefl:igt, fchuylt agtcr het Floers
der oudheid, en onze' Schryvers zyn wegens den tyd der ftigtinge
niet eens , en de Heer H. Kemp, fchryfè 'er bladz: 273 dus van:
,, In dit Jaar 1454- ( Hoewel Goudhoeven meent van ouder Jaaren ,
,, en van Gaudenten bewoond) is gefl:igt of begonnen het Kloos.:
,, ter der Minderbroeders , Evmr den derden Regel zeyd Veny.r_
" M•tZ4ard in zyne Kcrkelyke Hifl:orie van Nederland,) binnen
,, GORINCHEM in de Arkelfiraat, genaamd tot onzer L.- Vrou.:
;, we te Bethlehem ".
.·
.
Dat de Franciscaneh voor het Jaar I 454. hier al poft hebben ge
vat, ben ik ook varr gevoelen; maar dat de Broeder~ Obfcrvanten
niet voor dit jaar hier in bezit zyri. geraakt, zoude wel ,vaar kon
nen zyn. In het .Aniverfario· van St Agniete Kloofler ,, wèrd het.
Jaar 1454. ook bevefl:igt, en daar fl:aat het volgende: ,, Item, doe
;, men fchreef LIIIL wierd dat Convent der Obfervante, ofte Min. ,, derbroeders , hier te Go RIN c fl E M alder eerft begonnen , op
,, onzer L. Vrouwen Ligtemiffe avond, ( dàt is den I Febr.) en is
,, genoemt tot onzer Lieve· Vrouwe te Bethlehem ". De Minder
broeders die in den' Jaare 1454. hier poft hadden geVát , wierden·
O/,feMJ1111tt11 genaamd : waar ontrcnt aan te merken is , dat eeneri
Ber11,tÜ1111.r -v•• 8mm , het groot vervat van deze Order ziende;_
omtrend den Jaare 1419. een Reformatie ondernam , waar in hy
door eenige andere Mannen wierd geholpen, zo dat de vorige Mon··
niken van deze Order, die men wel Tertiar'J en G1111de111e11 noem•
den, gedrongen wierden, zig na de gemelde Reformatie te fchik
ken, of hunne Kloofters te verlaten; waarom men dan die gccne-;
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die de Refonnatie aannamen Ohfero,tttt• noemden.- En daî cûe·
Tertiar, op fommige plaatiè eerder gewoond habbt:n, als dat 'er ee11
l\1inderbroeders Kloofl:er is gcfl:igt geween ~ blykt uyt Fr•11ti1c1'z
Go11za~a, een Schryver en Monnik van deze Order:· v,m het Kloos
ter te Leydcn, laat hy zig aldus hooren: ,, Het- Leydfche Kloos
" ter, fiaandc even buyten de Stad Leyden" is in het J~ 1445.
,, voor de cerfie reyze bewoont door de Broeders Obforvante. Te
,, vooren was die plaats bewoond" door de Broeders, die den der
,, den Regel van onzer rulerheyligfien Vader Fra11ciicus onderhou
" den". Hier uyt blykt dat voor· den Jaare 1445. te Leyden al een
Minderbroeders Kloofier is geweefi; nogcans word by onze Schry
vcrs, op dit Jaar, de fiigting van dit Kloofie¼" eertl. geboekt.
Het zelfde bewys heeft men van Goad.., dat in den Jaare 1418.
aldaar zyn gekomen twaalf Monnike , om die gene· die daar woon
de, en al lange haddc gewoond,· te hervormen, en wierden van de
Magiflraat ook aangenomen, en dus is het te G o R I N c HE M ook
gewceft. Want W. Golldhown, fchcyft in zyne Cronyk bladz.118
aldus : ,, Te Go R I N c HEM hadden de Minderbroeders die men
" Obfervanten noemden, -een Kloofier Anno 1454. hoewel ik meen
" dat dit Convent, als mede dat van Leide•, ouder is, en dat daar
;, te vooren Gaudcntcn in woonden, die inkomen hadden en goe
,, ·deren mogten bezitten, 't welk de Obfcrvante ( "" de geniuJe Re..
;, format ie) niet en vcrmogtcn.
Dat lf/'. Go11thQevt11 ~ het wegens Leiden wel heeft geraden, heb
ik zo even bc\vezcn, en ik twyfcl geenzints, of hy zal ook goed
bewys van dat van Go R r N c HEM gehad. hebben. En dat H. Ke111p
en andere Schryvers , de fiigting van dit Kloofter op het Jaar 145+
fl:ellen, zal 1niffchien daar van daan komen , om cL1t op dit jaar,
het Choor en het Pand aan de Noordzyde , •gebouwd is, en dat
zulks op dit jaar is gefchicd , hel> ik zelver uyt cenige· Kloofkr
fchriften, myn voor dezen vriendelyk gcleent, door den Eerwaar
den Heer A11g11Pimu Hoppenhrouwtr" waardig Prior van de Reguliers
Kanonnike te Loven , bevonden, zo dat het zeker is, dat 'er het
ander gedeelte " a1 van te vooren moeft gefl:aan hebben. In het
Jaar 1455. wierd het Hoofd Altaar " in het nieuwe Choor gezet"
dat een fi;aay en defüg Pronkfiuk was ~ de Altaar-tafel verbeelden
de afneming van ~t gezegende Lichaam , van onzen Zaligmaker van
'"t Kruys , fiaande de Moeder Chrifii met den H. Joh1UU1es en meer
andere daar by " en van ter zyden den H. Fra,isc,u , knielende
met uytgefl:rekte armen , om het H. Lichaam te omhelzen. In het
zelve Choor !tonden twee Standbeelden, levens groote, het eene
St. Fra1Jcisc11s, en het anderen den H. Bo11avo•t11r11.. D.en Buyk
der Kerke die vry groot was, pronkte aan wederzyde met twee Al
taarcn , dog de namen zyn myn onbekunt, verder was deze Kerk
van binnen met zeer fraj~ Ornamenten en verçierzelen , tot ver
wondering van alle Aanfchouwers, opgeçicrd, zo dat het een :L1n•
zicnlyk Kloofier is gewcefi.
. Wat 'er verder van dit Kloofler;, zedert den Jaare 1454. tot den
Ja:u-e I5i2- is voorgevallen, fchuylt agtcr het floers der oudheid, al
ken- heb ik een oud Regifiertje van den Jaare 151 ~- dat 'er toen
een-
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~enent\vintig l\1onnikkë in dit Kloo11:er woondén I iynde ieventiea
Priefl:ers, eh vier Leke Broeders; eri hadden met de l\1agi0raat op·
deze tyd verièhil, omtrent de dagen om langs de firaat brood te
bidden.
Omtrent den Ja.cire 156o. was Ä11to11i111 M1ul.11/11.r; een Gorinchem.:
iucr van geboorten, hier Monnik, en in den Jaáre 1572. Gardiaan
of Overfl:e tot Gouda; by was kleyn van Lichaam; maar groot van
geeft, en zeer welfprekende, en zo men verhaalt was hy tot Gouda
zo bemind, dat by fqmtyds onder het Sermoen " een getal van drie
of vier duyzend Toelioorders hadden. Na dat hy tot Gouda de
woedende handen van den dollen L•m,i gelukkig was ontfnapt, trok
by na 's Hertogenhofch, daar by oolt Gardiaan wiefd, e·n naderhand
·te Antwerpen, van waar by om zyn gezondheid, een reysjc na P.arys deed, daar by overleden is. .
.
Nillola11.r Pielt., ook een Goririehemmer vari geboorten; Broeder
van Cor11eJ,u 'Pielt, wierd hier ook Fransciscaner Monnik , en ten
faatften Gardiaan , en wierd -met elf van zyne Monnikken, en nog
ccnigc andere Geefl:elyke, na dat de Stad in den Jaare 1572. aan
Princen zyde was overgegaan, op 't Kafteel door L11mei.r bende te~
gen verdrag en accoort gevangen genomen, en wredelyk gehandelt;
na welke onmenfche}yke pyningc haar aangedaan te hebben, wier.:
den zy naar den Briel gezonden, en alle opgehangen , tot misnoe
gen van alle btavc Lie'dc'IÎ, zo wel Gereformeerden als R.oomsge-'
zinden.
Maar dewyle dit droevig fchoufpel door G. Ejliu.r ; 'P. Op111~er
Seduti11.r, en meer andérc reeds wytlopig befchreve'n is , zal ik daar
geen verder verhaal van doen, die begerig is kan ~e Schryvers na
zien. Alleen zal ik hier byvoegen 't gene den voortrcffelykcn ge
fchiet Schryver Hoofd, hier van in 't kort verhaalt.· ,, Den dag na
" het overgaan van dé Stad Dordrecht, aanvaarde de Gemeynte van
" C o R I N c HEM, by opfteken van Hoeden, en gcfchrecmv VI v E
" LE GE u s , den zelven Eed , haar voorgehouden by Hopman
·,, Mari1111.t Brand, die van 's Princen goedwillighcderi; niet eenig
" Krygsvofk ingcl~tcn was. De Priefters ,; Klooflerlicden, en veele
" Roomsgezinde Burgers, in 't Slot gevloden; tagcn zig 's andererl
,.,. daags 's morgens gedwongen 't zelve over te geven; met bchoude
,, nis van haar leven : dog and~e zeggen; op gcnadé of ongenade.
;, Maar de·ze verovering heeft men met alledey laficr v;m rugte
,, looze ongefegeltheid , en uytgemten moetwil bezoetelt. Twee·
;, van dê Burgers wierden op de markt, met de koorden verdaan,
;, d' andere op rantzoen ~eftelt, den Droft, zym?° 1-h.tysvrouw, zyne·
;, Dogter I en eenentwintig gewyde Perfoonen ,· na den Briel ge
,, voerd. De finaad, nïishandelirig; en ovcrvuylè vinnigheid, ge-·
" pleegt aan deze Geefl:efyke, bewyzen ( zo men op Schryvers der
" Spaanfche zyde vertrouwen mag) dat het :L'lrdryk geen ongedier
,, te zo fel voed , als de Menfch is , die , bereede van de boos
t, heid zyner woefl:e lufl:en , teffens God eri zync eere vergeet.
t, Want al zy (uytgezondert een of twee, die 't Paufelyk geloof
f, verzaakte) al t' zamen , qualyk geworgt , na verfcheyde quella
,, gien t in een Kloofl:er.fchuur, de·n gantfchcn nagt ever, zielcy..-
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o-end(! in den fl:rop gehangen hadden ; leuterde nog den Sold:i~
~ fen zoo wreed in dartelheid,. dat zy, d' een de Neus, d' ander
:; de oorcn, d' ander de mannelykhciçl van dezen of dien l\1onnik ;_
" den Beul afvorderden , en ais n·effclyk den guis fpclende , en
,, frnay bevedert, met die leden op den hoed; in de Stad kcer"
,, d en.
Het Kloofl:er dan van Inwoonders ontbl9ot, bleef evenwel nog
ftaan tot den Jaarc 1577. op welk jaar de Predicantcn dezer Stnd,
aan hun Ed: Gr: Mog: door een verzoekfchrift ve.rzogten, om het
zelve af te mogen breken, de penninge van de Mattialen komen-_
de, voor een gedeelte te mogen gebruykcn, tot reparatie van de
Groote Kerk, welke to~q in een flegten fta,at was, het welk doo~
iyn Princelyfre Hoogheid, eri de gemelde Staten, aan I Ieere Bor
gèrmeeftercn eri Regeerders der Stnd, den 6 November dezes jaars
wierd gelafl: werkfl:ellig .tQ maken , en binnen ve~en dagen te vot~·
brengen , zo als 1Jyt de nevensgaande Aéte blykt.

Copie

Apoftille by de Heere'n Staten
van Holland gedaan , 11:ellen in margine van
de Requefte aan dezelve gepreffnteert by den
Kerken Dienaren der Stad Go R I N c n E M,·
ten eynde het Convent van de grauwe 1\1011nikcn aldaar, mogte werden gcdcmoliccrt "
tot reparatie van de Parochie ofte Groote
Kerke dçr voorfz: Stad.

,,:s·
Yn J!:xcellentie, by advys van de Staten neffens hem geconi:.:
,,
mitteert, heeft geconfentcert ende geaccordeert, mits dat de,, .
Burgermeefters en Regeerders der Stede van GORINCHEM ,
,, het Convent , ende die Kerke van de grauwe Monniken aldaar,
,, doen demolieercn en afbreeken , en dat binnen veertien dagen
,, n~ f In.finuatie van dezen, en die helft van de pennmgen daar
,. · van komende, den Supplianten te laten volgen tot reparatie van
" de Kerke van GoRINCHE·M voorfchreven, breeder in dezen
,, verhaalt, qi zo veer de voorfchreve Burgenncefl:ers en Regeer
., ders van G o R IN c HEM in geb~k blyven 't zelfèle te· volkomen•
" en die voorfchreven- veertien dagen overfl:reken zynde, heeft iyn
,, voorfz. Excellentie·,. ende de Staten neffens hem gecommitteeit,.
,, den Supplianten geconfenteert ende geauthorifecrt mits dezen•
,, .'t zelfde Kloofter ende Kerke van de vooriz. grauwe Monniken•
" te mogen demolieren , die materialen verkoopen, - ende alle die
" penningen daar van komende by de Supplianten t' in1plojeren tot
" reparatie van de voorfchreve Kerke van Go R 1N c li EM. Gedaan
,, tot Delft den zesden November· vyftien honderd zesenzevcntit;.
" Onderftont, Ter Ordonnantie van zyn Excellentie, en de Stnren
,, neffens hem gecommitteert, en was getekent Waghewyns. l.ager1, fl:ont , gecollationeert jegens zyn principaal , en bevonden däar
;, mede te accorderen. By my G. V11J.,11s Secr.· 1577.
l\'Iaar
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Maar Borgcnneefl:ers , enz. dit bevel niet nakomende , wierden
de Heere Predicanten den 13 December van 't zelve j:iar gemagtigt,
met het afbreken der Kerk en het Kloofter voort cé varén, zb als
uyt de volgende Acre blykt.

Copie

M1ffive van de Heeren Stàtert
van Holland, gefchrevcn aan Hecren Burger
ineefl:eren en Regeerders der Stad G o"R. 1 ~
c HEM , ten eynde zy Luyden volgens voor
gaande Apofl:ille genegligeert hebbende , te
demolieren het Convent van de grauwe Mon
niken bitj~cn derzelver Stad, haar Ed:· den
Kerken Dienaren onbelet, daar mede zoude
laten· voort vareri.
·

"w

,, Et.R.SAME LIEVE BESONDER.E,

Y hebben op huydan on~ngen uwe. Miffive van dato Men
"
agtfl:en dezes , inhoudende dat de Kerken Dienaren hen
,,
vervorderen , uyt kragce onzer Ordonnantie te doen de" molieren en afbreken de Kerke van de grauwe Broeders binnen
,, uwer Stede, en alzo wy bevinden by dezelve onze Ordommn,
,; iîe, dat UI: de voorfchreve optie ende keure gegeven is, om zel
" yer dezelve demolitie te mogen doen , en die penninge daar van
,, komende, d' een helft te firekken tot uwer profyt, waar van gy ·
,, lieden u zyt in gebreken houdende, Soo is 't, dat wy perfifte
;, ren by de voorfz: Ordonnantie , den voorfchreven Kerken Die:
,, naren verleent, gemerkt die penningen daar van komcmde, ~ui
;, len verfuekt worden tot reparatie uwer Parochie Kerke; die zeer
,, bedorven ende ontramponeert is; ordonneren zulks _Vlieden den
,, voorfchreven Kerke.µ Dienaars voort te laten prµced~ren in 't af!.
;, breken der vooifz. Kerke, zonder henlieden eenig belet daar inne
;, te doetj. Hier ine,de
,, Eetfame· Lieve Bezóncfete, on~e Heere God zy met Ulieden•.
" Gefchreven tot Delft den dertien.den December, vyftien honderd
,, zesenzeventig. Onderll:ont Ter Ordonnantie van de Staten ge
,, committeert neffens zyne Excellentie , en was getekent IY•ght•
,, w_y,u. De Superfcriptie was aan de Eerfame Lieve Befondere,.
,, die Burgenneefl:ers en Regeerders der Stede van G o R c u M. La.._
" gerll:ont. Gecollationeert jegens zyn principaal, en bevonden daar
,, mede te accorderen.
By my G. 'D•J.,111 Sec. 1577.
Dus nam dit Kloofter een eynde , dat voor dezen
aanzien was geweeil.
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HET ZUSTERHUYS,
OF St. AGNIETE KLOOSTER.

D

it Zuficrhuys of Kloofier was gelegen aan de Zuydzydc v~ut
het Kerkhoff, der Groote Kerke, op den hoek van de Cryt·
firnat , gelegen naafl: het Erf van den Heer Ja• Gerardyn,
Proofl: en Deken. Het fchynt in den Jaare 1401. zyn begin geno
men te hebben , op welke tyd zekere Weduwe Ly.rbet , getrouwt
geweefl: zynde met Flort11 Spro11I., Schepen dezer Stad, by uyter
fle wille aan den Heer Berber Jansz. Priefier, opdroeg, een Huys
aldaar fl:aanden ten behoeven van eenige Geefi:elyke Maagden, om
daar in by een te woon en , en God den Heer in fiiltc te dienen 7
zo als by Brief van Schepene in dit jaar blykt, getekent by Pieter
Reye, en Gofr.1,yn 'Dirluz. op den 14 van Bloeimaand, welke wy den
Leczer zullen mede declen , en luyd aldus;

FUNDATIE BRIEF

(

Van 't KLOOS1ER van St. AGNIETE binnen ·

;, wy
"

"
"
"
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"
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"
,,
,,
,,

GORINCHEM.

Pieter Beye, en Gofewyn7Jiris!J. Schepenen in Gon.J
1 N c HEM , oirconde dat voor ons quam , •Elft Floris
Sprnx Wyff, was met haren gekoren Mombair, ·die haar
met regt gegeven wa~, ende droeg op als recht is Heer Her/J4re11
Ja11.rz. Priefter, voor haar eeuwig Tefiament ende Memorie tot
eeuwigen dage durende , een Huys ende Hoffiad tot Behoefs
zufieren die daar in komen zullen metten woone , welke Huys
ende Hoffiad ftaande ende gelegen is aan die Zuydzyde van die
Kerkhove, op ten hoek van de Crytfl:raat, ruffchen Heer J1111 Ge
rardJn.r Erve Priefter, aan d'ecne zyde, ende die Crytfiraat aan
d' ander zyde. Ende verteegh daar op als recht is tot behoeft der
Zufieren voorfz. ende geloofden hem dat te waaren als recht is.
In oircondc 's Briefs gegeven op ten veertienden dag in Meye,
in 't jaar ons Heeren du)·zent vier · hondert ende een.

In dit Zufierhuys, is de Weduwe zelf op onze Lieve Vrouwe
· Hemelvaart avond, . met nog eenige Maagden getreden, onder wel
ke wa, eene Magttld, Mr. lf/i/lm, Z11.flm Dogter, van te voren
Ilagyn in deze Stad, welke tot ccrfte Moeder of Befiierfier van dit
Huys gckoren wierd. Onder deze Maagden was nog eene Magteld,
'Dfrk Smeeds Dogter, welke agtenveertig Jaaren in dit Huys gewoond
hebbende na Arkel trok, en het Kloofier van Maritnhage aldaar
mede fiigten. Van den Jaare 1401 tot 1404. fchyne deze Maagden
gccncn gezetten Kloofl:er-regel gehad te hebben, maar den 25 van
Hooy-
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Hooym3and dés Jaars 1404- op St. J'llcofn dag, begnveh t.y .zig t>n'der den derden Regel van St. Fra11cisctJ1.
·
In het Jaar 1407. wierd de Capel vnn dit Zufterhuys, ter eere van
St. A11.-1e.r, St. J•11 tien 'Doper, en St. Ag11ie1 Ingewyd, den 4 van
Wynmaand op St. Fr•11ci.rct1s dag. De Kennis, of het Wyfeeft wierd
Zondags agt dagen na het Fe~ft van Maria Bezoelinge gevierd. Het
Huys en Erve van de Heer J"" Ger•rtiy•, Deken en Prooft van
het Kanonnikale Capittel , wierd eenige tyd daar na by Confiscatiè
mede aan dit Zufterhuys gevoegt. Ook bequame deze Zufters, he~
Huys en Erve van de Heer Br11eni.r ~ of Laag Blokllllld, genaamd
.Amlwofuu Wo•ter.r~. en front by de Markt, om dat zy beyden van
Verraderye befchuldigt wierden, zo als blyke zal, in -het Hoofdftuk
van Stads gefchiedeniffe, zo dat dit K.loofter of Zufl:erhuys; al van
.
.·
een groot beflag geweeft is.
In den Jaare 1412. op St. Jtulas dag, hebben deeze ZufterS zig
aan de opfluytinge onderworpen, en in 'tJaar 1413. op St. M4arte,u
avond , hebben de gemelde Zufrers haare K.loofrer gelofte gedaan.
Naderhand; wanneer verfcheyde Kloofters den derden Regel van
St. Fr411cisctu quamen te verlaten, zyn zy mede tot die van St. A11•
s•.fl.Y• over gegaan.
.
Eer ik verder in de befchryvinge van dit Kloofter trede, moet ik
den Lezer een wonder voorval , het welk op het Kerkhof îou voor,
gevalle zyn, mede deelen, de Heer H. Kemp befchryft het bladz. 203
aldus: ,, 's Woensdags na Pinxtetent in den Jaare 1417. den laat1
j, ft~n van Bloeimaand, zyhde Quatertemper dag , en den zelven
,, dag dat Hartog Willem, Graaf vnn Holland overleed , waren te
" GORINCHEM vier ryke Poorters Kinderen, des avonds vrolyk
,, in een Wyn-herberg, op den hoek van de Stooffieeg aan 't Merkt•
,, veld, by een Hofpes .Aardt genaamt, en zyn Huysvrouw Zoetje•
" in welk huys daar na heeft gewoond eenen Hendrilr. Yollr.ier. Dez-e
,, vier jonge gafren, ontrent de klok twaalf uuren naar hunn~ puy..
,, zen gaande , in de Crytftraat komen aan 't gemelde Kerkhof,
,, ontrent de deur van 't Huys van den gemelden Ambrofi11.r W DIi
" tn-sz. Heer van Bruenis of Laag Blokland , nu tot St. Agniete
" Kloofl:er hotende; alwaal' zy aan de Ztiiclzyde zagen een ligt als
,, een Blixem aankomen , horende befcheydentlyk een krytendc of .
;, huylende ftem, zeggende: Permatedyd moet God zy• die m_y• ge..
,, ftht1pe11 heeft , vermaledytl Z.J Yader m Moeder die my 1.e'll)o1111e•
,., he/Jóm, · fJmnalet!,d ~J 't lllnd, dat ~lt. oo.,t gilt.ent hel,l,en. Dit Kerk-
" hof was in dien tyd aan beyde zyde met een muur afgefcheyden,
" dewelke daar na tot verbrfding der firaat afgebrooken zyn. Deze
" vier Jongmans ontfteld van verbaafrheid blyven ftaan, en dur@e
,. niet verder te gaan, daar op quam 't Blixem ligt fterker als te
,, vooren, en het gekryt was weder, Y erm11Jedyd en. Hier op na•
,, men zy alle vier de vlugt na de voorige Herberg , om dat zy
" vertroude dat het Volk daar nog op zoude zyn, daar komende
, ' met grooten haaft, en met verbaaftheid kloppende op de denr,
. ,, de Dienftmaagt open doende, lopen zy in Huys, en vielen van
,, verbaafiheid in fwym; den Hofpes en zyn Vrouw hier van ver•
" fchrikt zynde , kloppen de Bucren ten bedden uyt, en zonden
E i
" aan•
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aanil:onts om de Ou<ler5 , die al wenende quamen lopen: mene'l14
de zckcrlyk dat haar eenig ongeval overgekomen was, vifentce..
ren hunne Kinderen of zy ook ergens gequetil: waren, maar geen
quetzure vindende , bragt ieder de zyne na huys. Des anderen
daags als deze Jongmans, elk tot zig zelve gekomen was, zeide
elk van hen: dit heb ik gezien , en dat heb ik gehoord, komen
de haar verhaal eenparig overeen, en dit gerugt wierd door de
gantfche Stad verfpreyd, daar op quam des avonds om agt uuren
een rennende Poft-bode, genaamd J"" 'Vtl11 BeeR, zeggende: ziet .
wakkcr toe, Hartog IYiJkm is gifi:er avond tuffchen negen en tien
uuren overleden, dit gefpook maak.te zo veel gcrugt binnen GOR•
" 1 N c HEM, dat de Wethouders goedvonden , by klokkeflag, op
,, Iyf en goed, te verbieden, hier niet meer van te fpreken•.
Het geval is zeldfaam , waarom het by veele niet veel ingang zat
vinden, en ik laat 'er den Lezer het zyne van nemen; want in zo"
danige zake zyn vele wat te ligt, en andere wat te hard van geloof~
beide een peft van veele gevallen; maar om dat H. Ke•/, alles zo
omfiandig verhaalt, zo dunkt my dat by 'er op geen loffe vertel"
linge van gefchreven heeft, te meer, om dat hy 'er de Wethou
ders der Stad in vermeld wegens het verbod, om 'er niet meer van
te fpreken , en zo het een verdigczel was, daar op niet ftil gefwegen zoude hebben.
·
·
In den Jaare 1444. gaf J1Jt1J/, v11• G111JJ/,ttk, Droffaard van Go R
.1 N c HE M en den Landen van ARKEL, uyt naam van Hartog Phi
Jip.1 van Bourgonie, Graaf van Holland, aan deze Nonnen, ecne
Hoffiad genaamd den OuJ,,, Hage, en te ARKEL by den Dam ge
legen in Erfpagt over, welke gifte op verzoek van deze Nonnen,
door Vrouwe lfa6etle van Porrugaal, Gravinne van Holland, en
Gemaalinne van den gemelden Hartog , door den volgende Brief
bcvefiigt wierd.

i

1'

Confirmatie Brief van Vrouw lfabel/e

.j

v~n Portugaal, over de uytgifte geda2n by Jacol, Heer·
van Gaasbeek, aan de beflotene iufi:eren van St. .Agniett
te G o RIN c Fl E M, wegens de Hoffiad ,m 011tlen Hage ~·
gelegen tot ARKEL.

1

l
1
~:

,"

" J!a!Jel Dogter des Konings van Porrugaal, by der Gratien Gods
;,
Hartoginne van Bourgonien, van Lotharingen , van Brabant,
,,
en de van Lymburch, Gravinne van Vlaanderen , van /utoys ,
" van Bourgonie " Palatine , van Henegouwe , van Holland, vaa
,, Zeeland, en van Namen, Markgravinne des Heylige Ryks, Vrou
,, we van Vriesland, van Solm5, ende van Mechelen, macht, en
" de 't Gouvernement hebbende , van Mynen Heere. den Hertoge
" in zyne abfentie , zyner Landen van Holland , Zeeland , ende
,, Vriesland voorn. Doen kond alle Luyden, alzo myn voorfz. Hee
,, re by zynen openen Brieven bevolen ende gemachtigt heeft, on
;, zen geminden Jacoh Heer tot Gaasbeke, zyn Droflàartfchap en
,, de RJ:ntmecfl:crfchap zyns Lands van AR. .K & L, ende van Go R-
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met hàrer toebehoren , :tlio a1s dezelve Brieven dat
,, vorder uytwyzen., ende by by machte van dien Brieven uytge~
,, geven ende erfêliken Verpacht heeft van wegen myns voorfz.
" Heere, µen befloten Zufieren van St. Ag11ieten binnen G o RIN
;, c u E M , een Hoffiad gelegen binnen den Lande van ARKEL,
,, geheten J,,, 011der1 Hage, met allen haren toebehoren, gelyk en
,, de in zulker martieren , als zyn Brieven ~ dié hy als Rentmeefi:er
,, des Lands voorn: daar af gegeven heeft; dat uytwyzen, die wel.:.
,, kc van woorde te woorde hier na_ befchreven volgen.
" Jacol, Heer tot Gaasbeke, tot Abcoude, tot Putten 1 ende tot
;, Scryen, doen kond allen Luyden , dat wy als een Droifaard des
, Lands van ARKEL ende Stede van GORINCHEM, van wegen
', des Hoochgeboren Vorfi:en Philips Hartoge van Bourgonien, van
', Braband, ende van Lymburch enz. om myns voorfz. genadigert
:, Erfrenten te vermeeren, in zynen voorfz. Lande·, van vry ende
, zeker geld daar af te hebben; gemerkt die groote ende .zware on.;
:, kofien die jaarlyks aldaar vallen, gegunneii,; ende gegeven heb
" ben , gunnen ende geven met de.zen onzen Brieven , als een
,, Rentmeefier 's Lands van ARKE L voorfz. den befloten ,Zufic.;
~, ren van St. Agniete11 binnen GoRHlCHE M voorfi. een Hoffiad.
" gelegen in den Lande van ARKEL voorfzi geheten den OMdes
,, H•ge, met allen haren toebehoren, gelyk die gelegen is tot AR~
" K,:. L by den Dam binnen dyks, met feifc ende een half Mergen
,, Lands daar agter aati leggende, geheten die Gheeren, te houden
,~ ende te bezitten, ende te gebruyken die voorgenoemde Zufie•
,, ren, ende haren nakomelingen Zufieren tot eeuwiglyken dagen.;
;, ende tot haren oirbaar ende profyten. Behoudclyk dat zy ·jaar
;, lyks mynen genadige Heeren voomoentt oft zynen Rentmcefter
~, in der tyd wezende, des Lands van. ARKEL voorfzó daar voor
~; uytreyken ende betalen zullen t.efi:ien Wilhelmus Schilden erfly
,, ker rente vry gelds boven allen kofien van fchoten 1 waterfchap,;
" dykagen, of andete diergelyken , daar die zelve Zufieren , den
,, laft af hebben ende dragen zullen. Van welken erfrenten voorfz.
" te betalen als vootfz. ftaat, die eerfi:e terinyn ende dach vallen
,, ende vetfchynen zal van St. Pieters dage "' C'athedram naafi:~
,,_ St. Pieters dage ad C'•thet/rlJn,, in eenen jaar daar na volgende.
;, ende alzo voort van jaare tof jaare, d'een den anderen naaft ach~
" tervolgende elks jaar eeuwiglyke ende erflyke de voorgenoemde
,, zeftien Wilhelmus Schilden vry gelds. Ende· om dat myn voorfz.
,, genadige Heere voor hem ende zynen Erven van den voorfz.
,, Zufteren, ende haren nakomelingen Zufteren wel verzekert m~
,, gen weien, de voorgenoemde jaarlykfche renten te hebben, en•
" de doen heffen ten dage voorft. zo hebben die zelve Zufieren
,, wederomme mynen genadigen Heere voorft. gezet tot eenen on•
" derpant de voorft. HQffiad, metten zeife ende een half Mergen
,, Lands voorfz. ende ook alzulke acht Mergen , als zy hebben leg
" gende aan den Elfen , toebehorende der Heerlykheid van den
In oirkonden van
1, Lande van ARKEL, geheten die Roeden.
,, dezen zo hebben wy J•col, Heere tot Gaasbeke voorn: on•
1, zen Zegel hier aan gehangen. Gegeven op ten achte ende twin•
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" twintigficn dach vart Januario ~ in 't jaar ons Heeren duyzent viet
1
" hondert vier €ndc yeertich. &c.
,, Ende ons de voorn: Zufieren ootrnoedelyk hebben doen ver•
" zoeken ende bidden, dat wy van wegen myns voorfz. Heeren
,, den voorfr. erfpacht believen ende confirmeren woude , aangc
,s zien dat voorfz. fiaat , ende dat Gods dienfl: daar inne gedaan
,, ende vermeerdert worden zal. So is 't, dat wy dit merkenda en
" de aanziende , den pacht gegeven by den voorfz. Droifaart, 'c
" goedtdunken ende advys van hun alvoren, ende ook van den
,., R.1.den myns Heeren , alhier by ons wezende, ende van zynen
,, Procureur Céneraal van Holland lacol, B,ffaarl daar op gehad,
,, van wegen myns voorfz. Heeren , ende by zyner machte ons ge
" geven uyt fpecialc gratie den voorfz. Zufieren gegunnen ende
,., btlieft hebben, gunnen ende believen met dezen zelven Brieve
" den voorfz. erfpacht, om dien in zulker manieren als by gegeven
;, ende voorfz. fl:aat, van mynen Heere ende zynen Erven tot. eeu
" wigen dagen te hebben, te bezitten ende te gebruyken rufi:elyk
,, ende vredelyk. Ende om dat wy immers willen,· dat die voorfz.
,, Zufl:eren in den zelven pachte ende gifte wel verzekert ende ge
,, houden mogen blyven eeuwiglyk ende erflyk, voor mynen Hee
" re, ende zyncn Erven ende Nakomelingen zy hare Erven ende
;, Nakomelingen. Zo hebbc~ wy by der macht als boven voorn•.
" bevolen ende gemachiigt 1 bevelen ende machtigen met dezen
,., zelven Brieve la11 ,;,,,, Poel Stedehouder van den voorn. laco,
" Heere tot Gaasbeke als Droifaart, van onzer wegen, ende in den
" name van mynen voorfz. Heere , den voorn: Zufl:eren over te
,, geven den vtyen eygendom van der voorfz. Hoffi:ad ende Lande
" voor Schîpenen van C o R I N c u E M, alzo als dat behoort, ende
,, men aldaar in rechte van Erven gewoonlyk pleegt te doen. Be
,, houdelyk, dat de vootfz. Zufl:eren mynen Heere oft zynen DroS4
" faart , tot zyner ende zyner Nakomelingen behoef, Heeren tot
" ARKEL zullen zeker doen, zullen als voorfz. ibat, ~nde daar af
" goede Brieven geven. Ende dat alzo gedaan , wy geloven in den
" name van mynen voorfz. Heen: van woorden te houden , ais 'c
,, geene ,- dat by den voorfz. Ja,, v1111 'Poet, in der voorfz. overgifte
" gedaan zal worden. Ende ontbieden daarom ende bevelen van
,, wegen myne voorfz. Heere by machte als boven t den voorfz.
" Dro(faart ende Rentmeefl:er 's Lands van ARK EL, of die in der
" tyd wezen zal, dat by die Zufieren voorfz. die voorfz. Hofilad
,, ende zeife ende een half Mergen Lands rufl:elyk ende vredelyk,
,, laten gebn,yken ende bezitten tot harer nutfchap, in zulker vry
,, heden ende rechten , als zy tot hier toe bennen gezeten hebben,
,., ende nu ter tyd zitten, als voorfz. is, zonder hunluyden eenigen
,, hinder , letzel of moeyeniife daar inne te doen, of te laten ge•
" fchien, den voorfz. pacht betalende in eeniger wys. Want ons
" dat alzo gelieft, ende gedaan willen hebben. In oirkonde dezen
" Brieve, ende onzen Zegel hier aan gehangen. Gegeven in den
" !"Jago ~P den zeven ende twintigfl:en dach in Novembris , in 't
;, Jaar ons Heeren duyzent vier hondert vier ende veertich. Op
1, de Plycque fiont, By Myne Vrouwe de Hartoginne" ende was
,, ge-
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getekent, Ve Croi~; hebbende onder Uyt hahgcn aai1 ec11cn (hlb..
belde frnncync fiacrte, ccnen grooten Zegel in roodcn waffchc,
ft.iande in 't midden van dezelve, eencn zittende uyrgcvlcrkten
Engel , hebbende van zyn borfi: tot zyn voeten voor hem de
volle Wapenen van Bourgonien, en Porcugaal, fi:aandc in 't mid~
den van dat van Bourgonicn, een Escufon met de \Vapcnen van
Holland, en hebb~nde tot omfchtift: Elijueth Vei Gra: 'Dr,ci.r
'' fa B•rg: Loth: Bra/,ati Limburgi , Co: Fla11d1·i111 , .Arthiji~
,, Holla11di".
~,
,,
"
,,.
;,
"
,,

es

• Wanneer in denJaare 148~. tuirchen de Burgers enz. van Utrecht.,
~n den Biffchop "Dllflid van Bourgonie, een grooten twifi: was , nam
den Wy-Biffchop zyn verblyf in deze Stad, de naam word wel niet
vermeld, maar meene zeker dat het 7/Jo,,,u.r B11ji111,.1 zal zyn gcwcefi:.,
óp welke tyd, zo Kemp fchryft, ve~le Wydinge fn deze Stad gcfchie"
de, en op .St. Jm,n en luáa'.r dag, wierd door 1\-lr. /a,r Riek ook
ten nieuwe Klok , St. .Ag111.t genaamd , in deze Kerk gewyd , en
zo ik vinde vermeld, zo hield den Wy-Biffchop veel zyn verblyf,
in dit Nonne Kloofter , het Wyden of Doopen der Klokken was
in dien tyd zeer gemeen, ja wel zo gemeen , dat men geen Klok
in eenige Kerktoom mogt ophangen of moefi: eerfl: gewyd zyn, en
kreeg dan haare naam, na deze of geene Heylig€n. Deze Cere
monie is al vry oud, en was ten tyd~n van Caret de11 Grooten al ·in
gebruyk , dog het wierd in dien tyd al met veel misbruyken .be
zoedelt, zo dat hy het by Ordonnantie deed verbieden : hier van
zoude ik een omfiandig verhaal konnen doen, maar dewyle het zel
ve in verfcheyde Boeken 1 en byzondcr in de Befchryving van Delfl:
wydlopig van gehandelt is, zal ik dit voorby. flappen.
De verdere omftandigheden van dit Nonne Kloofi:er, · fchuylt ag"
ter het gordyn der oudheid, en is niet denkelyk dat zy ooit zullen
ontdekt worden , alleen zal ik 'er dit nog van melden; dat het re
delyk wel van inkomfte is voorzien gcweefi:, maar in latere tyden
door ongevallen veel vermindert, den Kloofi:er Regel wierd in het
zelve zeer flip onderhouden, zo dat veele brave Maagden en Bur
ger!! Dogters daar in woonden , en het getal fomtyds over de vyî
hontrert was. Hier zal ik nu laten volgen een lyfi:, van de I>aters
en Moeders zo wyt ik die magtig ben.

Paters of Regenten van St. Agnietc Kloofter.
L. Hwl,er 1•11.tr.. aan deze zo als in ft voorgaande is gezegt, droeg
de Weduwe L1s/J,t, de eerfte W oninge of het Huys op, en wierd
in den Jaare 1401. de eerfte Regent ofBiegcvader van deze Maag
den ; welke poft by loffelyk eenenveertig jaaren heeft bediend,
en is in het Jaar 1442. in het agtcnzeventigfte jaar zynes ouder•
doms overleden.
n. ArmJ 1411.tJG. deze heeft het zelve Ampt ook tien jaaren be
. diend1 wanneer by met vyfentwintig Maagden na ARKEL trok 1
en heeft daar het Kloofie Marien"H11ge mede helpen ftigten, en
heeft

I
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heeft als Regent eh Ilicgtvadcr deze poft nog elf jaaren bediend.
III. Nicolaaf 'l:a11 der Eyk, bediende na hem te GoRI~CHEm dit'
Ampt drie jaarcn, en is in het Kloofier te Swyndrecht, in den
Jaare 1456. overleden.
IV. Michiel Petersz. van Alkmaar; heeft over dit Kloofter negen
tien jaaren het bewind gehad, en is in donjaare 1475. (en niet
zo andere fi:hryvcn 1471,) overleden~
V. lf/. Rtaasz. van deze vind ik geen ander berigt, als dat hy in
den Jaarc 1480. Bicgtvadcr in dit Kloofter was.
VI. S't.C·eder Hendrik, Willem Wil{gersz. van Amfterdam, het begin
en eynde van zyn bediening is myn onbekent, alleen vinde ik,
ebt hy in den Jaara 1496. de Nonnen in de Gregoriaanfche Kerk
zang 011detwezen heefy Ik vinde na dez~n geen vermelding vati
-Paters meer, als dezen Iaatften~
VII. Johan van Oofterw_yk f Kanonnik Regulier; Hit het Klooftcr te
Rugcn by den Briel ; welke een dezer Geeftelykc: is geweefi, die
door de woedende benden van L11mei by den Briel opgehangen
wierd, wiens marteldood door GMiJhtlm#s Ejli#s, in zyn Boekje
det Martelaren van Go RIN c HEM ,' ook befchreven word , en
dewyle het meeft den fiaat ~ dit Kloofier raakt, zullen wy het
verhaal hier laten volgen.
.
,, Johan van Ooflerwyk, een l\1onnik uyt het KlooRer van Ru
;, gr , van daür door dè Overfie na O o RIN c HEM gezonden, heeft
,, daar het Nonne Klooftct van dezelve Order, als Pater gcregeert.
,, Hy heeft het gen1clde Kloofter zeer arm gevonden , tot welke·
" annocde het vervalle was , door de zorgeloosheid en overdaad
;, van eenigc Regenten. Dog deze armoede had door Gods fchik
,, king aanleyding gegeven , tot een welgeregelde mgt: deze Nori
,, ne, door de goede vennaning van loha11 vn 01/leru,yl àange
" moedigt, hebben met groten yver deze welgeregelde tHgt bewaard
" en onderhouden. Zyne Sermoene tot de gemelde Nonnen, met
;, zyn eyge hand gefchrcvcn zyn in bewaringe van Ejli11.r. Zo heeft
,, hy dan zyn lot , hoe oud hy was , met zagnnoedigheid verdra
,, gen , zonder zig re bekreunen aan de ongemakken der armoe..
;, den , die hy gemeen had met de Maagden, zig vergenoegt hou~
,,- <lende met een zobere tafel. Ondertuffchen word zyn Kloofier
,, door de Aanhangers van de nieµwe Seéte uytgeplundert en ver
,, wocil:: en als hy onder andere hoorde zeggen, dat eene van zy
,, ne K!ooftcr-broedercn, zyn leven door een Marteldood had ge
" tj11digt , riep hy , ( na diergelyke dood verlangende) aanftonts
,, uyt; Och! of God my die genade deed, 'VII# ZIJ ee11 dood te jltr'Vm!
" Dit hoorde een oude Nonne met namen Urzt1ÛI, welke gewoon
" was hem te dienen , en gaf hem tot antwoord: dat verhoe,t God
,, o P11ter ! God /Jeu,•are 11w va11 1'W Jeve# door etn jlrop Ie verlie•
;, zen: u:ant 11J i.r dit ee11 Jigtt j/r1Jffe, zy i.r egter te11 hoog/In, filh1111" delyk. Maar hy, .nog voor de doodikaffc, nog voor de fchande
" vervaard, zeyde wederom tot vcrfcheyde reyze: Och of God my
,, deze gunfle u1ilde /Je-i,1,yze11 ! zo heeft God d2n zyne begeerte ver
" vuld , en heeft zyn revon met de anderen in den Briel door een
,, firop gc-eyndigt.
Uyt

- - - - - - ~ - - . . _ - - ~ -
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Uyt dit verhaal ziet men, dat het Kloofier in 't laatfl:c door de
zorgeloosheid en overdaad van cenige Regenten , tot grootc annoe
de was_ gebragt, daar het voor dien tyd, van goede inkomfl:c voor
zien was; dit Kloofier dan, wierd in den Jaarc 1572. uytgeplundcrt
en verwoefi.
·

Moeders van St. Agnieten Kloofter~
I. Magtelá, Meeil:er Willem Zaffen Dogter, welke te voren in de~

ze Stad Bagyn was geweeft ~ wierd tot eerfl:e Moeder verkoren ,
en is in den Jaare 1417. Overleden.
IL Lyshet, Hendriks Dogter, wierd _de twe<le l\1ocder, en heeft haar
Ampt loflyk bediend, en is denjaare 1439, Overleden, nalatende
verfcheyde goederen aan 't Kloofter.
IlL C111ryn , Hendriks Dogter, deze heeft haar Ampt zeer wel be
dient, wat onder haar beftier is voorgevallen, of wanneer zy Over
leden is, is niet bekend 1 zy leefde nog in het Jaar 1450.
IV. Margaret11, welke op het Jaar _1465. als Moeder word vermeld,
ik vind 'er geen verder befoheyd van, nog _van geen volgende.
Alleen vind ik nog eene Elizal,et, "//offen Dogter, Moeder van
St. .Agniete11 Kloofter, maar zonder jaar getal. Hier zal ik nog
byvoegen, dat de Weduwe L,y.róet cerfi:e Stigfter van dit Kloofrcr,
in het zelve heeft geleeft Godsdienfi:ig twintig Jaaren, en is in
den Jaare 1421. in het zelve Overleden en begraven. De twee
Kloofters die in deze Stad zyn geweeft, afgchandek hebbende,
zullen wy tot de Kapellen treden.

1
1

1

V A N DE KA P E L L E N.
·

D

E eerfi:e Kapel die ik vermeld vinde, is na het fi:hryven vau.
H. Kemp, kort na de fiigtinge der Stad gebouwd, en heeft by

de Kanzc, of Kanzelary-poort geftaan, maar wie de fchuts
Heylig daar van is geweeft, is niet bekend. In deze Kapel was een
~rocderfchap, of Gilde van onze Lieve Vrouw; want in een Brief
van den Jaare 1518. word vermeld, dat Corneli11, Claa,r Dogter vart
Hoor1111ar, by uyterfie willen maakten aari den Deken van de Ka
pelle van onzer Lin1e Vrouwen Gilden, aan de Kanze-poort, twee
Rynsgulde Jaarlykfe renten. In deze Kapel waren de Burgers ge
woon wanneer zy na het Veld trokken , en als zy weder t' huys qua
men , den Godsdienft te gaan hooren. Ook vinde ik vermeld, dat
de Misdadigers , ter dood veroordeeld, ln de·ze Kapel de laatfte Mis
fe' quamen hooren , op welke tyd al de Magifrraats Perfoonen in
hunne Plegt-gewaden daar tegenwoordig waren. In deze Kapel wierd
de onderhandeling met den Hopman Marinus Brand, op den 26 Ju
ny des Jaars 1572. wegens het overgeven der Stad voltrokken, zo
dat deze Kapel toen nog in wezen is geweefr. Deze Kapel had
een eyge Cappelaan ter verrigtinge van den Godsdicnfr, die 's jaar
lyks daar eenig geld voor trok.

F
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Een tweede KAP E. L , ftond aan de Wcftzyde benevens de fogtt
Arkelpoort, had ook een cygc Cappclaan , en goede inkomikn,
maar de tyd der fiigting, naam, of fchuts lleylig, vin<l ik nergens.

DE

H. G E E S T K A P E L.

Deze was gelegen in de ArkcHlraat, en zo .A. Kemp, in zyn kort
verhaal fchryft, is deze Kapel al voor den Ja:1rc 1300. door ccncn
Heer van ARKEL gefiigt, zeer waarfchynelyk door la11 va11 A,-kel,
bygenaamd de Ster/ten, en pronkte met een frajc Spitfe, of Toornrjc.
Deze Kapel en ecnigc byil:aande woningc, fi.:hynd tot gchn1yk der
H. Geeft Mcefters gefchikt te zyn gewecft, in deze Kapel wierden
de Aalmoefièn aan den Armen uytgedcclt, ende Rckcninge 's jaar
lyks gedaan. De Burgers die by befprck, of uytcrfk wille, van hun
ne Vriende iets aan den Armen uyt te deden hadden, quamcn zulks
in Perfoon in deze Kapelle doen, en deze licfdcns plig-cen waren
zo menigvuldig, dat 'er naamvlyks plaats was om de uytdcdingc cc
doen, en zulks duurden zo H. Kemp fchryft tot den Jaare 157z.
zedert welke tyd door de troubelen , en andere ongc\·allcn, dit
Godzalig werk, tot groot nadeel van de noodlydcn<le Armen, is te
niet gegaan.
Omtrcnd den Jaare 1480. i~ deze Kapel of Woning, in een La
tynfche School verandert, waar van wy nader fpreken zullen , 't wel
ke met het vorige niet al te wel fchynt overeen te komen.
Hier zal ik den Lezer mede deelen, een Lyff: der I-L Geefi: Mees
teren zo verre ik die magtig ben.

H. Geeft Meefreren.
1~97~ Dirk._de Mmnik.._. Dirk Marcclisz.
1436. Mr. Cl11asz:..
11, 8. Dirk._ de Gr11af, Roelofsz.
Tsbr.,,J, lansz.
Folpert, Matthysz.
1111• .AlarJ ,u H111111. Matthcuaz.
.Adriaan va,i der Ha11r, Govcnz,
Cornelis Vi11k._, Aartsz.
11J6. .Adri••n v•n der H•ar, Govcrtz.
Cornelis Vink._, Aartsz.
.AlarJ 'VAn Malfm , Luasz.
1f17• Cornelis Yinl, Aartsz.
.Al11rJ v11n Malfm , Luasr.
GerArá de JJ11rggr11af, Cornelisz.
ljj'8• .Alará van Malfm, Lucasz.
Gm,rd J, B•rggr11af, Cornclisz.
.AdrialUJ v11n KNJI, Florisz.

·.Adriaan van der HllAr, Goverrsz.
Cornelis Vink._, Aaruz.
.Al.crd van MA/jen, Lucasz.
Ger11rJ J, BNrggraaf, Cornelisz.
.AdriAAn van K111l, Florisz. al1

Boekhouder.
En is deze Blaffi:nden tf Augus•
rus dezes Jaars , op het Scadhuys
in de Raad-kamer, by de voorn:
Vaderen gerefumcert ende gecol•
Jationeert tegens den ouden Blaf
fert, gcfchreven by de hand van
Mr. f .tn Vink._ zaliger Prieftcr, en
dezen nieuwen opgeftelt door han
den van Egbert Kemp Aartz. als
Rentmeeflcr, die •t zelve Ampt ·
ook bedient heeft gehad tot den
.
In dit Jaar is de nieuwe Blaffen
Jaarc 1167.
van de H. Geeft goederen gemaakt l 11'J• Gerard Je JJ11rg[.r1Uf, C~rnclisz..
AdriAAn van K11yl, Flor1sz. Boek•
by de Oude en Nicawc Vaders,
als namen tl y k.
houder.
Al11itd tk H1111n, Mattbcu11.
M.iarren va" A~!.ft, W illcmn.
1560.

·--1

G Ö R t N è HE M.

Vart
itl>o,

·Adriaansz. gezrgt Bu]i. in dit jaar
in qµaliteid alsGafthuys Mccller,
Boekhouder van den H. Geefl. al
zo .de 1-J. Geeft Meefteren geen
ontfang hadden.
.
.
En was Aa.rt M,mni'ng Ontfanger
ofcc Colleéteur van den zelven;
,
en nog was 1 ,-8 3. en 1586.
1518. R11tger de B11r~graaf, Cornclisz.
Yriendt Cr11yda1111, F ransz.
Jitob de Lmnv, Aarrsz.
.En Boekhouder den \'OOrn. Adri-

AáriAO 'Vlffl Kl']l, Fiorisi.
M,urten van Aalft , W illemsz.
.Al11rá VA# Ma/fan, Lucasz.
MAarJm 11"11 Aalft, Willemsz.
Al•r"'- vMI Ma/fen, Lucasi.

•s6•-

/Jarmt 'Van Y ttn, Adriaansz.
1162. A/11rtl. van Ma/fa., Lucasz.
B,:u;mt 'l/"11 /Tem, Adriaaosz.
Cmie/is /(11/f, Adriaansz.
1161. BIITait VAN Yeè,,, Adriaansz.
Cm,elµ Kalf, Adriaansz.

J•

van Afrrm, Claas~:
/(alf, Adriaaqsz.
Ï"" ""• Afpern,, Claasz;.
Hm11an Gilüu••
"l/1111 Afper•, Claasz.
Her1t11111 Gil/is:(..

1164. C9nlelis

.

1•

.1161.

. ÇJJTWl.is vm HO#Ule#ngm, Hcrbc:rii

1

f 66.

H""""" Gillis:(..

Cumeüs11A1J Ho~lingn,, Herbcrtz
'Gmvd de B11rg:r11af, Cornelisz.
1 J67. ~,,..,lis 'lllllJ Ho11weli1Jge11, Herbertz
Gn-47;{1. M Bmg,.,-uf. Cornclisz.
;p;,.J,__ -V.inl, W iUcmsz.
:1168, (1m1rá ,tie B!']'ggruf, Comelisz.
Dirlr..,Yi,l,

-W illcmsz.

FrMS Ter La11w, R.utgc:rsz.

•J&J. Dirk..,Yink..,,

Willeinsz.

L"""',

FrlPIS .Ter
Rutgcrsz.
. -Si,,,o,, ,C-k.,
Y.an Afpercn.
•170. Fr,;RM _y-q LtMV, Rutgcrsz.

Jamz.

~- C,l, JaDSE.

~ Y.r-i,,fo,

.PietGraZ.

ï-1;,,1. ·SJ1t10n Ok..,, Janaz.
Hf1R'ilr... .Er;.fo• •Pietcm.

. , ~_,,,M,. •"'"" V..w,., Adriaansi.
Ï17'-• Hmril Yriefo, iPiet~rsz. _
..ddr~ TJMJ Y "" • Adriaanat.
_,..,. S1111tl, Jacobsz.
t t'73• AdriNin van
,Adriaansz.
.A:11,nhys c.,,,_ .JJr111,wtr 1 -.1..o(o
,

r,m ,

·Snoek.

, • ,

Hlilk,,, 11• Li,.sv,lt• Wiilcmaz.

1

,IJ"74• .AJriAN,.111111 Vu,,, Adriaanaz.
M-#lhJI Cmrm.
Wi!lm,

43

v• Lw'-'H/4, Willeuisz.

Ji>it jaar..alle drie -gccontiDJJccrt.
IJ7J• Corndis .J11111 GJl.berm:... .
.
CLw .'f/MI 1),,)1#11. Adnaansz.
. Dirk.., i,o AAljl , -Matthysz.
,'4f/6. WNfllis ·?• G7J,msz:..

:Dir,k._ 111P1 Atllft, Matthysz. . . i
.
Rmgu dl Bilrggr:uf, CQrncbsz. !
_1t,77~:Dirlc.,.'fl• .AAf/t, MaEtbysz.
.Rlltgn- Je RtnttPuf, Cornclisz.
.-y,ia,J, CrMJaAIIII, :Fransz.

Eo ,was ..itJri.Mn ..'l/11/J, J,r Weterinz

'

da~

v•n tier U-~uring.

.

J•

1

111

.

•179· JTr,enJ.. Cr117daan, Fransz.
Jacob áe Leeuw, Aartsz.
ServAlls , Adriaansz.
En was Cornelis Jan Gpbmst.. als
Gafthuis Meefter, Boekhouder van
den H. Geeft , alz.o die geen ont•
, tàng hadden.
1 j8o, Jaco~ de Lee11w, Aartsz.
ServllAS, Adri~ansz.
Rutger á, B11rggraaf, CorneJisz..
En was Adriaan TJan Aalft Gys
bcnsz. als G,dlhuis Meeftcr, Boek•
., houder van den bi. Geeft.
·
1591. s~rvllas, Adriaansz..
R11tger de Burggraaf, Cornelis~.
Adri1tan van Ejf , W illemsz. ·
E~ wa~ Jan v~rvoorn Reyersz. ali
Gafthu1s,Medler.,BQckhoud~r.\'.é\li
de H. _Çec(l Armen.
(S~2,. Adriaan v11n Eft , W illemsz.
Cot!nrAA(i.t Vifn Aa/ff, ·Martinusz."
Adria,:m van Grootvelt, Jansz.
,Ep W;IS Ç/1t11s van D117nen Adriaans?.
als Gafthuys Meefter, Boekhou
der -v.an ~e H. Geeft Armen. al
zo, defe voorn: Vaders geen admi~
nillratie hadden.
1583. Coenriiat 'v,:p, Aa/ft, MartinuK.
Adriaan V/ln Grootwlt, Jansz.
_
J.icob 'l/Afl ,N,ort, Jacobsz.
1184. Adriaan 114,a Grootvelt, Jansz.;
. J_aco~ van NHrt' Jacobsz.
l"n va 4a/ft, W illemsz.
i f8f. [Acol, i,an Noort, Jacobsz.
J11n van Aaljl, Willemsz.
,
R11tger de B11rggraaf, Cornelisz.'
1j86. Jan v,in Àal/l-, Willemsz.
R11tger de B11rggr11af, Cornclisz.
AJr,1111,11 v11r1 K117/, Florisz.
ts87. htger ,Je B11rggraaf, Cornelisz.'
. Overleden den 9 December ; en
quam in .deszelfs plaats,
,tlÁriAAn van Grq,,velt, Jansz.
J!Jrwu, VMI K11,/ , Florisz.
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Hendril:.., van der Giefen~ Aartt:
1615'. Jiecob Vervoorn.
1616. Gerard va,a HoeJ, in qualiteid al~

Adri,1,m vAn Grootve!t, Jansz.
Adriaan van Kuyl, Florisi:.
Henril:__ Vriefa, l'ietersz.
i r89. Adriaan van Ku]I, Floris2:.
Hmrilz. Vriefe , Pietersz.
Gerard de B11rggraaf.
1 $90. Henri'<. Vriefa, Piecenz.
Gmird de Burg graaf.
J,m Dierho11t, Klaasz.
1 J8i.

En wa'.'> dit jaar Rentmccfrer
r.trá van Hoorn,

1612..

.

1612.

Gafihuys Mecfter Boekhouder.

Ge

en die 't nog was

t62.1.}4eo/, Vervoorn, Jacobsz.
Michi,/ Memûngh.
Michiel ·z:an Steenwin~I.
162.2.. .11-fichiel Menning.
Michiel van Sumwink.!l.
Lumbert van Z,mu, lansz.
! ·
i 62. 3. Aficl,ie/ van Steenwinl:,!l.
Lambert van Zanre, Iansz.
Jun v.in Broek__hHJU, Francoisi;
162.4. Lambert V,tn z.mre, Iansz.
/an van i Broe~h11yu, Francoisz.
. JJ11lthaur v11n H'rvelin,hoven, Ianst.
162.1. Jan van Broelz.h111z.e, Francoisz.
·
JJalrhaur van Jf'evelmchovm, lansz.·
162.6. Barha~ar van H~vel,nchovm, lamt.
Liebert ter Lauw, lansi.
acob Vervoorr,, Jacobsz.
162.7. Liebert ter Lauw, Iansz.
Jacob Vervoorn., Jacobsz. in qttalicé

.f9 I. Gerard de B11rg gra,if.
J.zn Dierhout, Klaasi.
d, Feyur.
1 SS' ., , 1/an Dierho11t, Kfaasz.
fan de Feyter.
J.zcob VervtJorn, Klaasz.·
ti?J. Anthonius van Roemer.waal.
Vriend Cr111da,zn . Fransz.
- Amhonius van Aeljl, Maartensz.
Jf?4, Vriend Cr11yd.tan, Fransz.
Anrhoni11s van Aalft , Maartensz.
als Gafthuys Mecfter Boekhouder.
Pieter, Jan Lievensz.
fan dt fonl, Iansz.
159f. Anthonius van Aalft, Maartensz.
162.8. Liebert ter LallW, Ianss.
Piettr, Jan Lievensz.
Folptrt , Cornelisz.
162.9. Jan Je Jong, lansz. Boekhoader.:
1630. Frans, Jansz.
15"96. Pieur, Jan Lievcnsz.
Michiel van Srnnwin~l.
Folpm, Cornelisz.
111//em van Duffe/dorp, Hcrmansz. 1631. Michiel van Steetnvinktl.
Liebert ter La#W, Iansz.
i 5'97. Folpert , Cornelis~.
11i!l,m van D11J!ador1, Hcrmansz. 1632,. Michiel van Stee11win~l.
Jan van .Ec~
Limrt ter LAll'UI ' lansz.
W,!!,m van der K1111 ; Theunisz;
1 J9S. Willem 111111 D11.ffelurj,.
16H, H'illem van der K11A, Thcunisz.
l1tn van .Ed:•.:,
Hendrik._ VAn S'1iell111ne, DirksZ;.
Liebtn van Zirk._~ee, Gcrritsz,
Frans , lansz.
J 199· Jan van Ecl~.:
Lieben vAn Zirk._ue, Gcrritsz.
1634. Wille" van Jer Ka11, Theunisz.
.Adriaan v11n der StAAl, laosz.
Hendril vAn Schelb,1nm, Dirksz.'
1 600. Lieben v11n Zirk._z..ee, Gcrritsz.
Arye Daat~elaar, Matthys~
Adriaan van der Staal, Jansz.
1631. Hendrik._ van Schell111nen ,- Dirku.,•
Adriaan de Lange, Adriaansz.
Arye DAAtz:.e/a4r, Matthysz.
1601. Atlriaan van der St1111!, lansz.
16~6. Adriaa• Daatz..e!Aar.
.
Aáriaan de Lange, Adtiaansz.
1637. .Adriaan Daatz:.elaar.
l,m van Eck_;
Hendrik_ van SchellHp,e.
r6o2. Adria.m Je L.cnge ,Adr~nsz.
HWem van der Ka11, Theunisz.
Jan van Eet
1638. Willem var, d~r Kaa, Thcunis~
Adriaan Daatz.elaar.
Jmbert v,m der Sueg.
Hendril(__ van S,helluyn,.
1603. /.in -a,an Ec~
Imbert van der Stteg.
1639. Wille" v•n der KAA, Theunisz;
l 604. Imbert van d,r Stug.
Hendrik._ van Sch.ilinge, Matthyst.'
16~8. fan van Brotk_h11p:.e11.
Hn,dril van Hoey, Adriaansz.
1610. Nicolaas van Honk.gap, Matthysz.
1640. Hendrik._ van Sch.i!,age, ~atthysz~
Pieter van Honkoop, Aalbensz.
Hendrilz. van Hoey, Adnaansz.
Hendnk._ van der Giefm , Aartsz.
Cornelis Lever, Gerritsz.
1611. Pietrr van Honk:.Eop. Aalbertu.
1641. Hendrik._ van Hoe1, Adriaansz~
Hendrik._ wn de?"_ Giefon, Aa~tsi!
Cc,rn:/is U11rr ,· 01:rriuz.
I

/.m

f

.-

'[_hWJli~

4~

Vàn G O R I N C H E M.
The111'1is vAh M111lwJk.., Cornelisz.
Corntl~s Ltvtr , ~erritsz. .
.
The11n11 van MuJlivJl, Comelisz.
Dirk._ PrAa,n' Dirksz.
1643. Th,11nis v,n Muylwyk._, Cornelisz.
Dirk._ Praam. Dirksz.
Jacob, Lambertsz.
1644. Hendrik._ CaHwml,erg, Matthys!:.
Pitttr v.rn Erp, ~ie~e.rsz,
Jan de Jong, lansu
i645. ian van de Gr1taf.
Jacal,, l..nmbertsz.
LodrwJk.. Cool, Fransz;
1646. L,drwJl Cool? Franst.
Jan van der Graaf.
1647. ian van th GrAAf.
LodtwJ.l Cool. ·
ÀArt ae With' Iansz.
1648• .Aart de H'irh, Iansz.
Ian BroNWer, Huybertsz.
IAn de Ionl, Iansz.
j 642..

1649. Am-t d, 'With ; J:insz:
[An de long, lansz.
CIAAS CAnt, Petersz.·
1650. Jan de long. Iansi.
Cla11s Cant, Pietcrsz.
Jan BroNW", _Haybertsz•.
1651. Claas Cttnt, P1etcrsz.
H1illtm WAltwJns.

1652.. W'illtm Waltw]'U,
COYMlis.

16J3. H1ilttm

Wálew7nJ;
Hmdrik._ 'liim Herwaarde:
Abram van Thitl.
161+ Hmdrik._ vah Hn-wa11rd1n.
.Abram van Thièl.
Pittér van Sumbtrgm.
16Jf· Alm,m van Thitl.
Pieter van Stembn-gm.
P4111Ns Sttmwink!I.
1656. Pieter vAn Sttmbn-gm.'
PaNINS Sttmwink!l,

In den Jaare 1657. is den Heyligen Geeft aan het Weeshui'S ge.~
komen , en de Kinderen daar in te zamcn gecombineert.

HET OUDE G·ASJH tJY S.
Et zeive ms ·gelegen in de Gafthuys il:raat, welke ·fl:raat ze~
kerlyk zyne benaminge hier van gekregen heeft , en is al
voor den Jaare 1300. in wezen geweefl:, zo dat het al kort
:ha de fl:igting dezer St.1d gebouwd is. Wie den Stigter is geweeft;
daar is geen vaft bewys van, maar veele mcenen-dat den Heer van
ARKEL, den Bouwheer is geweefl:. In dit Gajlhuy.r wierden zo wel
oude Armen Vrouwen, als Mannen , eerlyk onderhouden, en be~
zorgt van 't geene tot levçns onderhoud nodig was. Dit GaPhll:J.r,
had ook iyn eyge Kapel en Kapellaan, die dagelyks den Heyligen
Godsdienft moefl: verrigten , de Zieken en Kranken de H. H. Sa
cramenten bedienen , enz. En de KapeI was ter Eeren . van de
H. Etizaóeth ingewyd. ,. By dit Gajlhuy.r fiond e~n Bouwhuy.r , to
dat de Armen van Melk, Boter, enz. hier voorzie~ wierden. Dit
Huys wierd naderhand tot een Beyaard, of Logy voor armen Vreem
delinge gemaakt, w~lke twee à drie nagten mogten Logeeren, en
kregen des :ivonds een portie Eeten. Dit gebouw wierd in den
Jaare 1599. tot gemeene Burger huyzen vertimmert, gelyk dezelve
nu nog in wezen zyn , en het jaarge·tal met ankers in de gevels ge
maakt, te zi~n zyn. En de Beyaard wierd in deh Jaare' 1604. tot
Burger woonhuyzen gemaakt, nu nog iri wezen.

H

Gafthuys Meefters.
1321. ClAAi Hellinchroáe.
134:z.. BoHáewJn van dèn H,vr~

1

l 134~•

Hmdril KnoJl,o#t, CJaasz~
BoHdNv)'J vlfn Jm Hn,r.

F 3
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1577. CIAas van Drqnen, Adriaam'i:
13rr. Otto, Heer Jan Cansz.
1315. À;ent v11n Gujlhove.
.Adrillan van der lfétering, Adriaansi
13p. .Robbrecbt, \Viîlc:msz.
Adri.ian van Grootvelt, Jansz.
1 358.
an, Michiclsz..
t r78• .AdriaAn van tier Wetering, Adriaanu
1360, Claas Piek.:_
.Adriaan V4tl Grootvelt, ]anS1..
1366. Cl""' Vos.
Cornelis I"n, Gysbertsz.
13ï8, Claas Pie~
i f79 . .Adriaan va11 Grootvelt, Jansz.
Arent van Holl.md.
Cornelis lllil, Gysbensz.
1380. Óa.u Piek.:,
Adriaan TJAII .A4/jl, GywertsZ.:
J .382. fan Scolp, Dirksz;.
1580. Cornelis Jan, Gyshcrw:.
I 3S6. J.icob dm Smit,
Adri,w, va AaJJI, Gysbcrtsz.
J,m ( Verv,orn l Reyersz.
1387. Ian Scolp, Dirkst.
Iacob dm Smit.
1 jS i:. .Adrialffl v.ui Aalft , Gysber:sz.
1389, I,m Scolp, Dirksz.
Jan ( Vervo"1'11 ) Reycrsz.
1406. Dirk._ van Le:4ve11.
.
C/aas v,in D•ynrn • Adriaansz.
141 ~. Hendrik._ KHobbo11t ~1101 Os, Cla:i!t, 1 582.. Jan ( Vervoorn) Rey:.:rs'1436. Heyn Bory.
Clalls van Duynen. AJ.ruamz.
I 441,, Floris van Beejl.
Gerard v.m Blok.f.anJ• Maartensz.
J468, Frederik._, Adriaansz.
1\83. C/aas VAn D11Jnen, Adc-i.lansz.
IjI8, J"n AArtun den Lyndr.tjer.
Gerard van JJ/ok.f..ind, tdaartcnn;,;
.Aart, Fredt:riksz.
Hendrik._ Vink._, Jansz..
J.m van Strien, Jansz;.
J.f84. Gerard van BlolrJ,and, Maartensz:.
Hfflliri/z_ Ymiz_.. Jansz.
Jffî. Adriam, van J6n Hr11vrl" Dirksz.
1567. C,rnelis B1t71.
PieHr K,ning, Jansz.
Adriaan van K•yl, Florisz.
1 s-8 s. Gerard van BlolrJ,and, Maartenu.
Pieur ian, Licvensz.
Hendril van Lofen.
I j68. Hendril, van Lofe n, Mattbysz.
/4co/, Y ervooni , Reyersz.
Jan van Afperen, Claasz.
1f86. Pieter Jan, Licvensz. Koning.
Hendrik._ v,in Srvenbergen.
Jacob Y ervoon,, Rcyenz.
r r69. I1111 van Afperen, Claasz.
Nikf!laAJ va Hmkf!op, MattbJSL
Hmdrik._ 11an Sevenberger,.
1 $87. J",ob Vervooni, Rcycrsz.
Servaas, Adriaansz.
Ni/to/a41 VA# Honk!op, Mattbysz.
1170. Hendrik._ vAn Sevmh1rgm~
1-auens Snaats , Hcndrik.z. Over.;
ServaAJ , Adriaansz.
·leden I
Marcelis van Aaljl, Willemsz.
rf-SS. NikEla•s vn Hrmk.._oop, Matthysz."
i 171. Servaas, Adriaansz.
AntholU#J v,m Aalft, Maartensz.
Marceli1 van Aalft, Willemn.
Aum 'lJAn .Jm He•wl, Adriaaniz.'
Jan Kalf, Pietersz. de jonge.
1si9. .Amthoni111 V4II Aalft. Maartcmz.
·1572, Marcelis v.m A11/jl, W illellllZ.
AJA,,, van tbr, HeMvel, .l\driaansi.·
Jun Kalf, Pictcru. de jonge.
Liebm 'lllUI .Zieril_i:.ee I Gcrardsi.
He,u/,rilc.. Vll11 Srvmbergm.
lf90. Admn vAn den H11tvel~ Adriaansi;,.
1J73. Hendril van Sevenbergm.
Li1/,en van Zierik_t..ee, Gerardsz.
Maarten van Aalft.
Aart 'JJ/oemaart, Aansz.
Herman van Honk!}op , Picterft.
1 ~!>r • L"ben van Zierik._t..n, Gcrardsz.'
"i57tf, Hendrik._ v4n Sevenbergtn,-Huygensz.
Aart BlomMATt, .Aartsz.
gecontinueerd vermits de dood van
Hi11t" van N'6r&ajfo/, •.Maubysz.'
Maarten van Aaljl.
'
·Brouwer.
Hem,4n van HonJ:!"P, Picteraz.
1,f9i. AArt BIHM44rt, Aarrsz.
Dirk._ Vink__, W illcmsz. Boekhou
H'óNter fJAn Neercaffel, Mattb~

1

f88.

der overmits het overlyden van de

·huisvrouw-van

1/erm,m van Ho11-

l:.!!op.

i 11f• Dirk._ Vink._. Willemsz.
Claas van D11ynen, Adriaansz.
Dirk__ van Aalft, Martinusz.
1176. Adria"" van Aalft, -Gysbertsz.
é!aas van D11ynen. Adriaansz.
.Adria•n 11an der rVettring, Adriaansz

Brouwer.
Gerard vAn Blokj.i,,J, Maninusr..
I 193· -WHHr .fl..., N1trcaJ]el, IMatthysL

Brouwer.

GtrArd v.in Blok]anJ , Martiousz..
Pieter Behoort, Pietcrsz.
1 f94· Gerard van JJl"lrJ,IUUl, Martinust.
Pieter Behoort, Pietcnz .
1 S9f • Pieur Behoort, Piecersz.
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Hier beginnen de Vaders van het

N I E U- W E G A S T H U Y S.
1604. Fr.tnco v11n K•Jl, Adtiaanst.
.Alex11ndn- 111111 d,n Bofah, Gerardsz.
Anrhoniss v11n Jer KAA • Willemsz.
160J. Alex11nder v11n dm Bofah, Gerardsz.
.Anthonius va der Ka11 , W illcmsz.
Anthonius B1'0uwer, Jaosz.
1606 . .A11th(!nius v11n der Ka•, Willcmsz.
Anthrmius Brouwer, Jansz.
.Ailam v11n dm Heuvtl • Adriaansz.
1607. Ànthonius Jlrouww, Jansz.
Ad11m v11n den Heuvel, Adriaansz;
Matthp vAn rem , Adriaansz.
1.6~8, .Adam t111n dm Heuvn, Adriaansz.
MAtthys 'fNtn r,en, Adriaansz.

· 16~8. Aart vAn Hot].
1639. Frans t1an der Mew.
1640. Frans van der Meer.
Meertm van de Gie~m•
1641. Frans van
Mew.
Mttrtm van de Giu.m.
Aart van Hory.
I 642.. Meertm van de Giez::.tn.
Aart van Hoey.
H'ill,m van GrootveJJ.
1643. Aart t1an Hoey.

•er

Mîllem

VAn

1

i

i

1

Grootîlelá.

Fr11ns van der Meer.
1644. Willem îl~ Grootveld.
BAltus vAn H'rw,linclwum , Jansz.
FrAns van tier Meer.
Meertm t1An de Gieun;
Brouwer.
1609. M11tthp v11n rem, Adriaansz.
164r. FrAns van der Meer.
B11ltt1s v11n We11e/inch,n;m, Janaz.
Meeru• van de Gi,z.m.
Àard va Hory.
Brouwer.
Dirl Praa111 1 Dirks~
1646. Metrtm va de Giez.m."
Aard van Hoey.
1611. Dirk._ Pr1111m, Dirksi.
Pieter TJan der Drept.
'/an i,an Herwurdm , lansz.
Adrüucn van Broel,h11yz::.m, Francoisz 1647. Aard van Hoey.
Pieter van der Drept."
1612,. '/an viin Herwaaráen • Jansz.
Adriaan 11An Stock!'•~
Adri111111 """ Broek,!u,yz::.m, Francoisz
Imb,rt r,rjlegm , linbrccbtsz.
1648. Pieter van der Drept.
AdriaAn îl ,,, Stoc~n,.
t 613•.Adriaan v11n BroeJ&up.m, Fraricoisz
Dirl Pr,w••
Jmbert r erflege • lmbrcchtsz.
Jan Sn«l,, Hendriksz.
J 649, Adri11an VIW Stoc~••
Dirk._PrAAm.
162.9. Willem van Grutt1eui • Jansi:
Fr11ns van thr Mttr.
Hendrik._ t1an St.ck.!'m, Cornelis:t..
Pieter van Erp.
·
16ro. Dirk._ Praam.
Frans va• der Meer.
1630. Henáril """ Stock.!'m, Cornclisz.
Pieter t1tffl Erp.
Hmdril vAn der ÀmJáen;
Jan van Herwurtlen , Jansz.
1611. Fr11ns """ der Meer.
163 l, Pieter 11an Erp.
Hendrik._ TJAn Jn- À•t)tk• Bock&;
1ohan îlAn Gro,t'lJ~ui.
Jan van Htrwaardm , J.ansZ.:
FrAnfoÎs VAn KerlwJ~, Adriaansz. 16J3. ïoh11n t1An Grootve/J.
1631.. Jan van Herwaaráen, Jansz.
.AdriAAn VAn Stock._*"'•
FrAn.fois van Kerlwyl, Adriaansz. 16ff• Adria11n vàn St1&k6•-.
CNI, de He,r,
fAco6 Yervoorn, Jacobsz.
1633. FrAnfois van KerlUJl,Adriaaosi. 1656. Cut, de ·Hetr.
;aco/, rerooorn , Jacobsz.
Löbwyl CtlOIS~
H'iiiem t1an Groott11ui, Jansz.
1 6J7. C11/e Je Heer.
Lodewyk._ Cools.
1634. Jaco/, rerooorn, lacobs.
Joh11n Br,..,,,,,, den ouden;
H"i//em 11an Grootveld, Iansz.
FrAnfois va der M«r , Iansz.
I 6J8. Loárwyl C,ols.
fohan Bro11Wer, den ouden.
163r. HWem VAn Grootveld, Jansz.
Dirl v11n Cln,jlp.
Franfois va tin Mrn- • Janu.
FrAns • lanaz.
1 619• Joh~ Bro,nv,r • den ouden;
Jlirl,.:11.in Cln,f/;11.
1637. ÀArl. .,.,,.,. H•'J•
,AJriMII
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.Adria11n v11n Sprang.

1660. Dirk van Cl,veft;n.
Aária.in VAn Spr,rng.
M,1tthi11s van Hoe].
J 66 1. Adriaan van Spr,tng ~
Matthi11s van Hory.
ohan Brouw,r, de jongen;
J 662.. Matthi11s van Hory.
1oh.m ~ro1twtr, de jonge.
A~raham van Cltvejlyn.
1663. Joh11n Brouw1r, de jonge.
.Alm1h,1m van C/eveft;n.
Joh.1fJ Brouwer , den oude...:
1664. Abralu,m van Cüve/l;n.
oh,m Brouwer, den ouden·.
Dirk_ van Clevejlyn.
166j'. Johan ~rouwer, den ouden..
Dirk._ van Cltvef};n.
Pieter van Stunbergen.
1666. Dirk._ van Clevef}Jn.
Pieur v11n Steenbergen.
Adri11an van Cleif.
'11,67. Pieter van S1eenbergm.
Adriaan van Cleif.
Abraham 'Dan Thief.
1668. Adriaan van Cleef.
Abr.iham van Thiel.
Adriaan van Spr@l.
1669. Abrah11111 van Thiel.
Adriaan van Spr@g.
AdriAan van H"J·
1670. Adriaan van Spranl•'.
Adriaan van· Hory.
fohan van der· Doet.
1·671. Adriaa11 van Hory.
ïohan v.tn der Doer:
:-~
Adriaan van Donge1J.
1672.. Johan van Jer Don.
AdriAAn van Dmgen.
H!i/lem C11p.
1673. AdriAan van Donl,n·
H'illem C11p.
6errit vAn H1111fim.
1674. Willem Cup.
Anw/dus va11 Hoq~
Gerrit van Haaftm~
Jol.,an Steenir.
167f. G,rrit van Haaften;
Johan Stee11is.
l_oh.tn Bosman.
1676. fohan Steems.
ïohan Bos111an.
Cornelis- van Birtharm.
:1677. rahan Boimmi.
Cornelis van Borch11ren.
Ioh,in van der llfe11lm.
1678. Cornelis van Barcharm.
Johan virn d,r Me11l,n.

1

1

Ulil/em SnOlt
Ioh11n va,, Jer Me11/e11~
'WiJ/em S1111,t
Hendrik._ Y erfth11ring.
1680. Willem Snoek_;
Hendrik._ Yerfah•ring~
Antoni, 'llat1 M11JIWJ~
1681. Hendri~ Yrrfth11rin~.
Antoni1 1111n MuJIWJk..:
Johan v11n Diepenbr11glr·
1682,. Anranie van M111lwy'<:
Johan VIIIJ Diepenbr11gge:
Jol,,cn /Joi"an.
1683. Johan v.in Diepenlm,ggt.
Johan Bo1m;1n.
Hendrik._ van B;l,md.
l 6841. ?oha11 .Bosman.
Htndtil v11n JJyl.md.
Nico/Aas Ujtmans.
1f>8j'. Hmdril van JJ;l.md.
Nicolaas '14;tmans.
1686. NüolAAS 'HJtm,mI.
.Antoni11s van Daoro.
1687. N1COIAAS 11Jtmans.
Anto11i11s van Doorn.
Richardus Sumis.
1688• .Antoni111 van DHm.
Rich11rd11s Stemis.
lkndri'<_ va B1/11ná.
1689. RichlU"áuI Sttenis.
Hmdril van B;l,mJ.
GerArd 1111n WaAIWJft:.:
1690. Hnulril VAn BJland.
Gernd v11n WAAIWJJ:.:
Cafjer van Hory, Abrahamsz.'
1691. Cafjer van Hory, Abrahamsi.
Johan van J,r Me11/m, Johamz:
Johan Stmzis, Johansz.
1692,. Joh1111 van tÛr Me11lm, Joba~
Johan Sreenis, Johansz.
Gerard van WiulwJlt_:
1 ~3• Johan Steeni's, Johansz.
tS1r11rJ VAn 'J1,'áalWJlt_:
Hendrik._ vAn B11rnevelel.
16g4. GerArd van J1JaalWJk..:
Hendrik._ vAn Barnev~ld.
Diderik._ van der .Afe1de11.
16':JJ. Hmdrii{_ van Barneveld.
Dideril ~an der M ryûn.
GerArd van U·'aalwJl

1679.

De-ze bovcoftaande zyn geconti~
nuc:en tot den Jaare 17oz..
1707,, Dideril van der Mrydm.

1703.

Gerard van W11alw;'<:
.Antonius van Doorn.
Ger11rd 111111 Wáalw;lt.:
Antoni11s van Dwrn.
Dillrrilr._ v11n drr .AfryJ,,,;

Van GOR t N CHE M.
i704.
170J.
t706.
1i07.
i 7b8.
1709.
1710.
1711.

1729. Hsbert v11n Borchate,J.
Abr11h11m van HoeJ.
1 731. .Abr11h11111 i,an Hoej.

JAUn "'"' BJIAnJ.
Düuril van áer M'i]'lm.

,,~o.

ÀntOIIÎe vAn DO()T11.

fAZ..ln

11"11

llJl,inJ.

1733.
t734.
t73J,
1736.
1737.

17u. Adriu.n Y erboom.

P"!'

v,:u, Gnmep.
Abr11ha111
liorj.
Anthoni, HagOfW'á.
AbrAIJ11111 van Hoe1i
PVi/11111 va Gnme1.
Ct1nuliJ van Borch.irm.·
1738. Alm,h11m v•n Hory. ·
173'1• Anthonie H11goort.
1740. Corn,lil v.in Borchare11.
1 74-1. Corfu/is va Borcharen.
1741, ,A"thoni, H11goort.
1743. Cormlis van Borcharen.'
I 744. Al,raha• v11n Hory.
& 74,f, Anthonie Hagoort.
1746. Al,raha111 v.m Hoe]•
1747. Abr11ha11111an HotJ.
I 748. Antonie H•goort.
1749. c,,../i, v11n 1Jorch11rm.
17.f0. Al,rAhlU# va Hoey.
I7fl. Anthon;. Hagoort.
· 17p. Ct1nulis v11n Borch11rn,~
1113. lflhan Srhiltht1#W" 111111 lfotj;
17;1. JVi//m,

.Antho,,ie van Doorn.
Didrril v.tn tin- Mrydnl.
JAZ.on van BJLmJ.
Anthonie 111111 Doorn.
1711,. Adri""11 Yerboom.
1713. Ànthonie v• Doorn.
.
1714- Did,ril van tin- MryJm.
171j• ..AJri4411 Y1rboo111.
1716. AdriàAn Y,rjonn.
1717• ,A/,rAhAm van Hory.
.
1718. Ditin-il i>An tl.er M17dm.
1719. Aárüurn Yerboom.
171.0. AbrAh11m van H«J.
17u. Ditin-il '""' der Mrydtil.
1713. Alm,hAm V4n Hol).
AáriAMI H11goort.
17.J.4. Aáruu,n Yerboom.
171J. Abrlll,Am "'"" HOI)~
1726. AJriun Haioort.
1717.
van Nor~n.
17 2.g. Alm,/,11111 111111 Hoep

49

.

van-

j

H E T M A N N È N H U Y S,
in de Molefrraat.
it Mannenhuys in de Moleftraat, fchynt in den J~ire 1442.
een begin genomen te hebben : W!lnt zo H. Kemp fchryft
Bladz. 258. zo heeft in dit Jaar den 5 van Oogfi:maand, de
Huysvrouw van Merte11 S,ho#tens, St,ndelt gcnaamt, hier toe een
Huys in dé Moleilntat gcfchonken ; om een Oud Manncn-buys
van te maken~
In dert Jaare 1498. den 10 van Loumaand, droeg Hmdril. Yol
iier, Ja11iz. aan dit Oude Mannen-huys op, een· Huys daar by ftrutn
de; welk Huys tot een Kerk wierd gemaakt. Verfcheyde liefdadi
ge Burgers, hebben dit Mannen-huys met verfcheide goederen be
fcbonken, w3:ar van nog een nette lyft is, maar heb die nooit kon
n:en magtig worden, dog het is zeker dat het goed inkomen heeft
gehad. In dit Kerkje wierd door een Kapellaan dagelyks Miffe voor
de Oude Mannen gelezen, die hen ook by ziekte de H. R -Sacra
mente bedienden.
De Oude M·mnen waren aan verfcheyde Wetten of Ordonnan
-tien verbonden; en waren gefchreven op Françyn, in vier Colom
men" op een groot boute Bord geflagen , en zyn van dezen in-'
boud.·

D
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WETTEN DE lt
11··,Lk zal zorg <lragcn een-;
~ W " dragtig te leven , wie
~~~ tweedragt maakt zal
"'
~ vergeving bidden, en
zig beteren.
ll. Al wat zy hebben of hun gcgc- ·
ven ,vord, zullen zy in 't geineen gçbruykcn als Broeders, ·
en men zal een icgclyk uyt gemeen geven , dat hen van noden is, byzondcr zal men den
zieken goedertieren wezen, niemand zal zyn zelven zoeken,
maar in allen d'cere Godts, en ~
vredc onder malkander.
~
lil. 's l\1orgens als zy opfblan, zu1J;
lcn de gezonde ter Kerke gaan,
en Mifle hooren, bidden , voor ·1
al die haar goed gedaan hebben,
levendige of doodc.
S
Ter Mette11 ~d.
g
Zal een icgclyk lezen vyf Pater-3
qofl:ers en vyf Ave l\1aria's, ter$
gcdagtcnisfe dat de Hcere Jezus
voor ons gevangen, van de Jo- S
den geleyd, voor An11a1 en Caja- S
pha.r gcbragt, dcerlyk gcflagcn 3
en befpot wierd.
S
L •

kroont, ter dood venvezen , en
met het zwaar Kruys op den
hals gcleyd wierd.
Ter Sextt Tytl.
Zal een iedt.T lezen drie Paternofl:crs en drie Ave l\1aria's, ter
g'cdagtcni~fe dat de Hccre Jczu~
quam aan den Berg Calvarkn,
daar zy hem wrcddyk omklcden, en hingen hem naakt aan
't Kruys,, hebbende niets om 011
te n1iècn dan de yzcre nagelen.
Te J.,oe11 T_yll. .
Zal een ieder lezen drie Patl:r
noikrs en drie Ave l\Iaria's, ter
gcdagteni~fc hoc de I kcrc Jezw,
1i1rak de zeven woorden aan 'r
Kruys, en overluyd riep, \'ader
in uwe handen beveel ik mvncn
Geeft, en hoe zyn gcbencdydc
.zyde doorfl:oken wicrd, daar
uyt vloeide bloed en water.

1
i

i

i

S

Te Prime Tytl.

S

Te YtfPer T_ytl.
Zal een icgelyk lezen vyf Pater
nofl:ers en vyf Ave l\lrria's, tot
gedagtenis dat J ei;us van 't Kruys
genomen wierd, en den groten
rouw , van zyne gcbencdydc
l\iloeder Maria.

E11 tn- Co•pletè T,tl.
Zal een iegelyk lezen drie Pater- S
nofl:ers en drie Ave l\1aria's ter 3 Zal een ieder lezen drie Pater
gcdagtenis, datJezus als een on-! nofters en drie Ave l\1aiia's, G4
nozclLam, voorPi/atu.rfl:ond.
verdenKende hoe de HeereJe'T,r Ttrtu T"ltl.
$ zus onzen Zaligmaker, Godts ·
Z.11 een iegelyk lezen drie Pater- S Zoon in 't gmf geleyd , en van
nofters en drie Ave l\faria's, tot S de heylige Vrouwen ( de drie
gedagtenisdatonzc Hcere Jezus S M11ritl.r) befchreyd wierd.
van •Pilat,u tot Herodes gcleyd 31V. Ieder die gezond is, zalZon1Vicrd, daar gcrckentals een gek, S dags l\'.lis , Prediking , en de
weder tot 'Pi'4t,u, daar de Jo- S Geboden horen in de Parochie
den riepen, Kn1yfi hem, Kruyfl S Kerk.
hem, hoc hy wredelyk gegees- SV. Een iegelyk zal Bicgtcn tegen
fdt, met fchcrpe doornen ge- S zyncn Parochi-prieO:cr, of dil"

S

.

Hü t._}'•· vltJ{cl,
Geeft gnen ~rfcl,

NA 9ntn 111ft,

8
S H :,,,, •et verdriet
S Dit zal verwn-vm S Il WM 11iet
8 Een u11wig ftervm S N11 ben ik__ iet S Als 't God ._f!.ebict
S Al :..onder ruft. S En d11t iJ k,!mz; ta Zo moet ik..Jum.

"
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by hem zet, en zal ten H. Sa- S ten {!rekkende rot Cod5 eer.
crament gaan vyfmaal 's jaars, 3.X. \Vic ongehoorzaam in deze
als Pasfièhen, Pinxtercn, ons S punten is, zat men uytden huy• ..
L. Vrouwen Hemelvaard, Aller- S ze zetten, en nimmenneer we·
~cyligcn, en Kersdag._ \Vil 'er~ der o~tfangcil:
iemand meer gaan , die doe het ~ XL Als iemand m 't huvs ontfan
met raad van zynen Priefter.
gcm word, zal men hem deze
VI. Ieder die gezond is, zal ledig- g poinéten te voren overlezen, die
heid fchouwen , en altyd wat
hy moet beloven t' ondcrhou
handwcrk hebben , om zyn Ie- S dcu , O\) deze manier.
dige tyd- oorbaarlyk door te S lk N. lV. ~e~en dezt Artilulen,ge
brengen.
t fthreven 111 t lang, op ee11 Fr/JllcyVII. Nicmant zaleenig Vrouwsper- $ 11e11 Bord, m_y voorgeleze" te zyn,
foon alleen in zyn kamer fpre- S l,_y 1\7. N. N. Man Hays,.mreflerJ'
ken zonder eygentlyk verlof, S teGori11chem,te11byweze11-va11M
ookingeenherbergengaandrin- S . Pajloor aldflar, en helove m_y11. Ie•
ken, nog .'s nagts uytblyven {]a. 3 ven tiaar na te fchillke11, eN die te
pen.' dan met verlof. Niemand
011tierho11den myn leven."111g, 1111
zal hegen, zweeren , en den an- ~ m.Jn óejle vennoge11 ~ m heb dit
dere lochenen, die het doet zal ,g d1Jarom ondertekmt.
. men zwaarlyk berifpcn, zeyt hy XII. Als iemand aangenomen is,
niet ootmoedig, 't is myn fchuld,
die zal hem zes weken beproe•
ik wil my gcern beteren, men zal
3 ven, bcrouwct hem, hy mag'er
een ander bcraat daar op hebben. ~ weder uytgaan , gevende voot'
VIII.. De de\lr zal men 's av_onds 3 zyncn kofl: datredclyk is, wil hy
flmten, en smorgens ontl1mten , 3 blyven , by zal beloven , al 't
op een zekere tyd, dat is, als men S goed dat hy heeft of krygen mag
geen penning kennen kan, voor, S in 't gemeen te brengen, om al·
of na die tyd mag niemand uyt- S tyd zo -te blyven.
gaan zon~ter verlof.
~XIII. Boven al zal niemand vergcIX. Wie berifpt word van onze- ::i ten te lezen, dagelyks vyf Patcr
digheid, luydrugtigheid of veel
nofters, en vyfAve Mm-ia's, voor
woorden , zal terfl:ont zeggen , ~ al de gene die haar Aalmocne ge.
't is myn fchuld , ik wil my gecm :.j ven , d' arme Broeders om God
beteren. Als men zal gaan eeten,
dankba:u- te zyn voor al zyn ga"
zullen zy t' zamen de Gebenedy- g ven.
ding lezen, en na den eeten de SXIV. Al deze punten zal men eens
Gratie, en die dit niet kennen , 3 te veertien nagten, of ter maand
zullen voor en na lezen een Pa- g de Broeders voorlezen.
ternofi:er en een Ave Maria. Nie- S
Leeft -vretlelyl, ~ uiGods vre•
mand zal overtafel eenige vrem• 3
de en lieft/em,t II z_yn, dQfJr Je
de praat voortbrengen, maaral- S
ZNm
Cbrijlum, Amen.
leen dat fi:igtig is~ waard te ho- S

i

3

'

1

i

f

1 1

S

l

j

s

f,_,,..,,,,,

D,s Hmw J.J, S Dnt MW~,. flr.de, 3 Il &m GoJs k,j,,J S Il ui
Dn- he/Jm nooJ,
SV jlerw. ,-Je • S YAn G~ inrm,J, S AJ 1:.P11Jw jlervm
DerHértû/Jbtdrog, $Gt4'nlA:!Jit--"g.
S Door grm, ,?Ml.$ EmGoá'l;k•.Joon.
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BESCH R Y VI N G E

Wat verder in dit Mannen Huys van tyd tot tyd is voorgevaf.:
len, is my niet bekent, zo dat ik 'er geen breder verhaal van ka9.
doen. Nu zullen wy laten volgen , een Lyft der Manhuys Rc!
genten, zo als die daar toe jaarlyks zyn geëligeert

Regenten van het Mannen Huys.
16or. Ba!thAu,r, Jansz. Brouwer.
1002.. H11bert v•'! M•gm, WillclDIL
1603.
van l"erwm • Corncliaz.

. Àrllllá, ]amz.
149f• .Aart!. Yo1.

J 1'94•

J.ui

1 H'4 • Rol,/,",, Jansz.
i f5<'. Hendrik.._ van Zev~"gm.
ISf6. S11nder v1111 tk Wetering.

r~7-

1
H 1'9-

S11nd" v11n ff."n-,JIJn, Claasz.

116; •

Sander

1&13. Cornelis

.Al.irá 11im A11ljl. Dirksz.
Adriun Ylnl
.Aart!., Simonsz.
1631 • .Aard M Brimiox.
.
1,37, Pieter,"""" Er/, den oudtn.
1638 • .A_ará 11an Herw.wráe,,, de joagc.
i6;o. Pieter van Ge;1t, Gysbcrtsz.
1 641. Af.rtthJs van Herw.t11rde11.
1G42. J:1:::..on van BJ!.md.
16..i3. Ïvh.in """ H.iffelt.
16.J+, D.uriel RoeAt#I.
16.u. T••s Je_ M11!~er.

Cornelis Yinl
1 f6:>. Cornelis Yinl, Pictcrsz.
'l/An

ff/'ereftJn•

If6f. Willem, Pictcrsz.
1r66. M4tthJs, Picteru.
1 r67.

Willem, Pictersz.. .

1 j68.

G"ard vAn

i f69.
I r ·o.
J 57,.
1571,
J f73•
1 f 74.

CDrMlis Yink..,, Aartsz.
f.icob van tier Hemt, Robberts•.
Cornelis K11lf, Adriaanu.
"8 C•JP"·

Je B11rg~uf.

J.ico/J Yero,ón,, Cornc]iaz.

1614.
161 f •
16.28.
16s9 .

Je" liof.:h, Janst.

Jan

Willem, Pietcrsz.

1646. Cornelis

Schoonhoffi,ulu,

Willnn, Picrcrsz. gccontinaeen in 1647. Dirk.,,..,, CheJIJ".
plaats vàn Antoni, ""• R,murs• 1648. D1111iel Hn11fo,1. .
164,9. Dlllliel Boni.
"'""', Pictersz.

Jt7f• Dirl •wu, Br11Jc!I, Dirkst.
l 57 6. Hendrik.._Pi.ek.._, Aansz.
1 r7 7. AJriAAII Sorch ,. Gysbertu.
1 s7s. M11tthp Comni Bro.-wer.
1 " 79. H'ilüm , Pittersz.
1f8o, .Adria1111,

Herbcnsz.

16410. AArtJ 11..,. H'"41AArda;
16f I. HnulriJc. S11H(.;
l Óf~• Joba
M1' Äll#Jffl.
1613. DIIIIUl Jûxd.
. ltÏf♦• G"Ar" v... Ofol,.
16JJ• .AarJ VMI limvu,Jn,.

Ple11n de Gorter, Comclisz.
Dirk., át B11rg1111.f.
Sander v1tn tu Wetn·i•t , Adri:aamz.
Cl.tas Dierht,,,t, Aansz.
Cla•s """ D•]M!I, :\driaansz.
1,8f, Pieter v"11 He111Jm, Jaosz.

1s81.
1 r82.
t ;s 3.
1584,

1s86. Anrl,,ni11s 11a ~•"""""""'• Jansz.
1181. Adriu,, vAn Gr11weltJ, Jansz.
J r88. Conulis Yervom, , Corncli.sz.
1sS9. J.in Dierho•t• Claaa.
1190. Matth]s DutulAllr. Cornclisz.
1 r91. J1111 M FeJter, Brouwcrsz. de jonge.
1r92. Jacol, Yervom,, Rcycrsz.
1593. Anthani11, 11An RomurswAAl • Jansz.
z.f9'4, Yrimd C, •J""°.· F ransz.
lf9f• Cornelis, Jan Gysbcnsz.
1r96. f.icob Yerwont, R.cycrsz.
J f97, Anthoni•s v"11 R1e•"""'"'" ,Jansz.
J 598. Yrimd Cr,'l""-, Fransz.
H99- fan 11411 Yn-wm. Cornclisz.
16oo. Cm1,Ji1, Jan Gysbcns~

'l ..,.

l

16s6- HniJril Siwl
16r7, Aári111111 """ Cu,f.
16f8. Antbrmi11s ,,..,. ÀAl/1.
t6f9• Gerard. ,'fla .Aaljl.
166o. .AbrAJ,.,,. 11• HOIJ1661. DirJr.. v• Clrw/1911.
166.i•

.Adrwa,

11a

Spr""l·

1663. Gm,nl v.- AA/jl, fictctsz,
166+. A~AI,.,,. """ HoÇJ,
166r. f!h• ·11.,, HerwMrám.

1666.

pi,,,. TIM M~lll'S,

166,. AaJ ~• Erp.
1668. I,ha 11An Jer MnJm.

1669. Dirl t1111JC!ewjl9n, d' Erfgenamen
doen de Rekening.
16jo.
J 67 r.
167.i.
1673.
1674.
1671.

lohAn v1111 Jn E.lb11rg.
Cmielis 111111 BorchArm.

Ioha Broll'llln'.

.ArmÁ PHl#M11S, W cd. R.ck~

'l ..,. :J."""'·

Hmáril
Willm M H'QI •

.-

-

.

.1~.,&.

Van GOR I.N C H E.M.
,675. f__oha Sd,i/1h111w".
1677.
1678.
16 79.
1680.

S3

171 J. Johan van H.t4un.

~ha Yi~

:
'/_oha van der Stttal.
;~ Bro11wn-, Hubcnsz.
HTillem van dm Oever;
1681. H11/,n-t Yn-men-tm. ·
168~. Cwntlis Pelt.
1683. Gerard van HotJ•
1684. Gmtrd van Haaftri,~
168J. Gerard van H11aftm.
1 686. Willem X9urs.
1687. Jo/ias va_n ~em/4nJ. ' ,·
1688. Àbraha• van ~jnguràm;
1689. Folpert 11an Ho9.
1li90. RichardMs Sttmis.
J 691 • Carne/is .Sp9ert.
1692.. Otto Kim.
..
1693. Himmi,n11s VA# Ytchovm.
•~• Michiel van Sieml,ergm.
l~J. Matthp Stl#fc.:
1696. !ohan van H1111ftm, Coroelisz.
1697. Wïllm, Yn-fth.,.ing.
1698. HitrfJIUIIIIU VA# Yti:htn,m•
1 699~ MAtthy, ~n,,fc.:
.. .
1700. Michie! -ban Stem&erg_m.
1701. !ohan van Haaftm, Córnclisz.
1702,. M111thp Snoefc.:
1703. M11tthp Snoet
1 7\>4· Johan van Haaftm.
170J. Hier,nim111 van Yechovm.
J 7o6. H"il/en, Yerft/,11ring.
1701. Johan 111111 Haaft~.
1708. Matthj1 Snot1<;,
l 709• Hieronilll#I VA# Ytthovm.
J 7. 1 d. Willem verfah11ri11g.
J 711 • Johan va Haaften.
J 71 s. M111thp Snoek,:
l711. Conteüs van S&hAgm.
J 714. foha 11a Huftm.
w

1 716.

R~h11rd OIIWtlU.

1717. Cornelis CAjlelp.
1718. fohan .Yink.;
1719. MatthJS Snoek_;
.
172.0. Cornelis van Jn, Doe,;
i 72.1. Cwn~lis Cajle!yn.
172.2.. J,han Yink,:
172.3. Matthp Snoek.,
172.4. Cornelis van der Does~
172..f. Cornelis Cajlelp.
172.6. lohan Yink,:
172,7. Johtdl Yin~
172.8. Cornelis 11411 der DotJ.
1 72.9. C'!rnelis van dn- Does.
17;0. Cornelis Cajlelyn.

1

11 J1. Mattbp Snot~
1732.. Carnelis VAII der Dot1)
•7l3· Nico/AAS 011Wms.

17~4• M11rti11111 van Barnev,/J.
1731· Cornelis van der Doei.
1736. Nic,laa, 011Wms.
~737• Nicolaás 011Wnu.
1138. COT111li1 van der Doe,:
1739. Ni~olatu 011wmr.
1740. M,mi11111 van Barnn,e/J~
J 741. Cmulis van átr Do,s.
1 742.. Nicol1111s 011Wms.
l 743• Martin•s VAn Bar11t11e/J:
1744- Cnlis i,An dtr Does.
Nicolaas OIIWms.
l 746. MArtin111 vAn B11rnev,lJ.
1747. Cmielis vAn dtrDo,s.
1748. Nü11l11A1 OMWms.
J 749• MA1"tin11s VAII Barnrveld.
J 7JO. Cor111li1 vAn dtr Does.
17f 1. Nit:~s Otlwtn1.
1 7J'J.. MartitJNr v11n Barnt111/J.'
t 713· NitolAAS 011wen,:

1,4,-.

8Et OUDE VllOûWËNHUYs. .
.

G

Elyk wy hier voren op 't Bagyne-hof gezien hebben, zoudé
volgen~ het fçhryve,i _van H. Kèmp , dit Vrouwen Huys ifl
:.·
den Jaare 16o7. zyn gefligt,. of het Huys van' de~ Bagynen
Paçer, wierd 'er toe gefchikt, dog andere fl:ellen het .begin op :c
Jaar 1604. waarfchynelyk .zal het éene jaargetal op het be~n , e,n
het andere op de voltrekking zien. In dit Huys worden eenige ou•
de Vrouwen onderhouden , en vair levens onderhoud voorzierr,
zynde in alles tot haar gemak bequaam gemaakt ; hier zulfen· wy
laten volgen een Lyfl: der Vaderi en Regenten.
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Regenten van het Vrouwen Huys.

16of. Johan v,in tbr À1llt}'lffl.
16o6. Johan v•n der .A""J'"", doet Rek.
1607. Lam/,m va• Z@tt, in de sdaun.
9
1608. Hendril, van der Git[m I Ad r11anaz.

doet Rekening.

la """ HAjfolt,
1'639. /1111 '"'" H.iffeû,

16.fo.

1641.
16,p,.
van de Rekening.
16,u.
1610. Hendril:_ vAn der Giefo11, Adriannn. 16+4.
1611. L.imbertvanZ•nte,Jansz. doet Rek. 16.fj".
16a. Hmdril, v••derGi,fm, Jann.blykt 1646.
uyt de volgende Rekening.
1647,
1611. Gerard vAn HOtJ, Aardsz. Bóekh.
1614. r,:rcob van der
doctllck. 164-8.
. Htndril, va der Gieftn, Adriaansi. 1649.
161r. Hmdril, v.t• der Gi,ft•, Adriaanu. 16f0.
16p.
doet Rekening.

1609. Jooft, Hcrbertsz. gemelt in 't Qot

À•tJ""•

Pietersz.
doet Rc5"Ïng.

.AJriu11 PJI v"" Jn, ,A,-,Jm d~•
Rekniina,
....J
'
--,,

l•un "'"" BJÛIUI,
/1111 llr,11wer.
M11tthJS van,NotJ.
ArmJ va ,In Kolf.
Art•d v.u, tÛr Kolf.
DAnitl B•xtl.
.
/,in Bro1n41,r , Jan1z.

de jonge,

Boekhouder.

Ia[ptr VIUI tÛ Ytlu.
/11/jtr tlAII dt YûJ,.
C,rnelis SchHnhofsM1111.
I11cob YerverlotJ, Boekhouder,
7.,,, van Broeth,'}t.m.
.
161.1. Gerrit VAn M111rs.
1616. Joh.tn v11n án Yerwm} doet .Rek. 16r3. Corfli,1,111 Ytr11tJOr11.
Lambert vAII S4111m, ansz.
l6f4, Chriflofel va Kerk:},.,1t
1617. /,in van Br«l,h•Jun, doet Rek. 16ff• f11&0~ Hjt11M11S.
Cl.t•s H111gms.
16r,. GfJ'lltrt va Me11rs.
1618 . .AáriAan v4'1 án Stul.
16f7. loh111111ts """ du Ell111rg.
16 19 , Gerard va H0tJ, Aardsz.'
1618. Ioha1111es 'tllln der E//,*rl·
1620 . /.u, v.tn Broei:.fu,p.m.
16f9. loha """ M111rs.
J6u. Cl.ras H11ygms.
1660• .ArmJ 11411 tÛr Kolf, de jonge.
16n. G1s/,er1, R.cycrsz. als Man ende 1661. Dirl:.,_ t1A1S Z;á,rw/J.
Voogd .van /mnelm· Pt•lo111t11s, • 661. Piet" s,an dtr Drept.
Wed: wylen.Adri11A1111a,cdtrStul 1663. I.h"" VA# M,11rs.
Jansz. voor de zclycn """ Jv St.tal. 166+, Ad™"" "U.cn Do,,gen.
L11m/,er1 va Zantm.
l~f. /oh.,,. Yos/,,rgm.
1623. Gyslltrt, Reyersz. doet Rckcning.11666. FrMKl dt. Br111"Ian dt Fryttr.
Hmdri~ 1111• den Bofch~
1667. Petr11s C.nt.
1624._ /1111 de Fryter, doet Rekening.
Dirl, v1111 der À""Jdn,, Jann.
1668. Ewo11t van T,nl""'• Barcnt1.-162f· Michiel VAM Stt,nu,i~l.
1669. IohAn Sttt11is.
161.6. Willem Yervtrloo, Jacobsz.
1670. Johan vAn Gmntp.
1627. Tilmun Erk.!lms, Comclisz.
1671. w,a,,,, dt Hólf.
1618. L.t•/Jert van z.,,,m,Bockhoudcr. 167~ Di:I:.. van Sttenwin/:.!I, doet Rckc•
Miçhi1/ Mnmi,,g, Rcntmccftcr.
nang, als l(trouwt bc~odc de
1619. Willm,, Y,ri,er/o,,Jac:obsz. Bockh.
Wed. van c,rwlis v• Kluf, in
1630. Willem Ververloo,Jacobsi. Bockh.
zyn leven Vader en Boekhouder,
.Adr~ PJI, Jootl:cnsz.
1673. Dirl:.,_ van Sttmwin(!l.
1674. Pittn- va Stmwergen.
1 631. Ti/e111411 Erk.!/n,s, Cornclisz.
. i6;,~ Corn,!is á Stigttr.
1 631. Cwne/is I Fot~nsz.
•616• .Antho11ills v• DNrn.
1 633- I.t• van Brot~11p..m, Fnncoisz.
1
163 ◄. 4driaan Yink.._, Hcndriksz.
677, AárÏAAII Yill/c.;
163r. Afichiel .,,,,.,, StHnWin~I, doet Rü. 1678, Fr••f•is 11• Kerlw1k.:
Áári1W11 P]l 111111 "" Atw)dm.
161,. /z:.uft Btms.
1636. Hü/m, vAM ~ KAA, Gysbcnsz. i68o. Corwlis 1111n ~or&h11rn1.·
16j7. H'üinn t111• á,r KAA, Gysbcruz, 168 1 • /11&ob van S1mátrt.
doet Rekening.
168'. HnJril Yerfch•rm:.
Kl4as Cttnt, Pictcnz.
1683. /., i,,m Jn, Àll#JtUn,
1tS38. Adri11.,, v,in Stoçk.._u111,• Bockhou- 1584. AáriAAn Litsho11t.
der, doet Rekening.
168f, J'lári11.:1n Li1sh•1tt.

1~86.

~~

Van· G 0-R.I N è t-I EM.
1'686. l•ba '""' •sGrÀfJt11t1111m-tl.
1687•. .A.drillO

1'18-

689.

'l/1111

Spr1111g '

M"11Ïn#I Pompt.

Aardaz.

,..

M111thJJ w• Spr1111g • Aardsi~
J.69o• Wi/ln,, K9urs.
i'9t• Diáeril VAn Jn M9Jnl.
1 ~ 2 • C,rntlis vllli So111trm.
,193. C•fj11r 'tl"" IIHJ. ,
.
1~- M1111J,p .vlli,. s1rog' Aardsz.
1

1,9r.

1696.

M•inMs Pon,p,.
.
Hmdril, va BIITllftJtU, Wallcmsz.

1697. Cm,1/is "'"" Gnmtp.
· 1 cs98.

1699.

Cmielis Ynh.tf.
Pitttr vo Bekom.

1700; Cornilis """ <Smn,p.

CmieliJ Ytrhoef.
1702. Piet,r """ Btkt..
1703. Cornelis 1111n Gm,wp.
1701,

1738. /11col, Tierms.

1704. Conulis YuhH/.
17or. <:otwlis "'"" Gffllll/.
Cml4lis P-trl,oef.
1107. Pieter """ B,lchi.
17o8. Conuüs v1111 Gnmep.
1709. Cm,eliJ Ytrl,oef.

•'°'·

1739. Hendrik.._ B111foch11m 111111 Jer i:.mJï.

1740. Diluril, VAII

BlpWJt

. i14l. 'lf'il/m, v11n Gt11111/.
1742.. J11Ço/, Tierms.
1743. Hmdrik Br11foch11,. """

11•+· Didnil 111111 BIJs"'Jt

.

der f;,,Jji

l~•""'

i 7♦f• HmJr~l, 1111n J,r GrAAf Ik Ytfpo111'.
1746. H,ndr,/c.. Be11foch111n v1111 an- Litidr.·
1~47. D1der~J:...1111n_ .BIJsw1t
I 7_-t8. 1HI/,,,, 111111 Gmn,p.
.
17◄9. Hnufril, van der Gr1111f de P-11po11_t.

T"•"

ftch11m, uyt de Stad vertrokken
zyode , Simon v11n StttlMul.
17ro. Simm v11n Stee/and.

1710. Pieter 'tl.Ml Be/c,,,,.
1711. Cmulis v1111 Gnmtp.

17u..

1711. Dirl, Spt7ert;
1722. Joh11n O/dmut/.
t713. r•col, Je H11rder.
1724. Dirl, Spryert.
172s-~ Johtfn Olámt..ul. .,
1726. f,icob. van Affend,lfti
I 727. Corw/is 111111 Borchu,,i~
1'72.8. Jacol, Tierins.
1719. Dirl Spt]trt.
.
1730. lacol, 'IIA# AffmJef/t.
I 73 •. Cmulis 11an Bwch11rm."
1732. Jacob Tierms.
~ 733• Hmdr,il, _B,11foch11111 v11n J,r LinJt;
1734. Corntiis VAn BorchArm.
173f. l11col, v11n .A.ffend,ift.
1736. Didtrik, 1111n BIJsw1k..:
1737. Wil/,;,, VAn G,nn,p.

tÛ H11~Jtr.
1711• Pieter.,;.,, Btk•m.

; .
1714. Dirl S/tJ"', voor twee JWCD.
foh1111 O/ámt.ttl.
·
171J. f!h"" v1111 GrMJNJeltl.
1716.
M H.,-án-.
1717._ Dirl Spq,trt.

1718. Jth11n

ofJmu,1.

.

1719, 7!h11n va Gr,ott11IJ.
17s3.
,û H11rdn-. _

iac•

En 111 plaats van de Heer v:in Jj,,_~

17fI • "Di,û;ilc.. ;",, BIJsw1k.:
17J2. 'lflil/em v1111 Gmntp.
1 '713.

.

Hmdrll 'l/1111 dir Gruf J, Ylljo11r~

De Oodshuyzen ván hmien ·en Oude Mannen , en Vrotiwcn,
afgehandelt hebbende, zullen wy overgaan tot het Weeshu_ys, waar
in men, in plaats vari het H. Geeft Huys, de Armen en Ouderlo
ze Kinderen, eerlyk onderhoud en. opvoed.

H E· T ··w· g R S H tJ Y S.
it . Huys tot· hulp .en troofl:" der Atinen en Oliderlooze Kin
deren, is in den Jaare 1557. den 12 December, door M•t
th,.r A11t/Jer1sz. en ·zyne Huysvrouwe Mar,tjt Kotff, ·geftigt,
zo als blykt by. de overdragt van haare Huyzinge tQen gedaan, wel
ke in 't volgende jaar" den· .13 July, door den Droft Philips Hi11.:.
urt, .Burgenneefl:eren, en Schepenen, aangenomen en goedgeke~
wierd. Het is .een fraai en· deftig Gebouw , met veele kamers en·
vertrekken voorzien·,. zo -als tot zo een plaats dienfi:ig en QDdig: is.:. I1i
tie groote zaal hangt· nog eeµ Tcereel met twee openOaande deu-

D
.,

H2

~,
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ren, verbeeldende het 1an.tfte oordeel, Îd het weike ook nà het lo-a
ven, den Heer Sdgter en zyn Huysvrouw, geknielt tegen malkan"
der over leggen , met eeniF Weeskinderen verbeeld ftaan , het
buytenfle der deuren pronkt met hl1'e Waptnen. Dat van den Heer
Sdgter is een Veld van Zilver , met drie' zwarte Roskammen, de
handvatzels van Goud. Dat van zyn Huysvrouw, een bbaaw Veld,
doorfnede met een goude balk• in 't .hoofd van 't Scbild twee opene
banden, de duymen tegen een ftaanden, ·en in 'c oadclile deel, een
zwarte Hamer met een Ooude fteel. Onder aan de Lyftvm dit Ta:
fereel, ftaan deze Vaarzen te lezen.

Hier ziet mn, gtrntwftfl

e•

N

't

kvtt1;

Marylte Jeris,· :r,J!' wurll HMtl'fJro1111;t# ~ ..._ ~ie tot et11Jer .A""'-Je 1#1,/,,• gtjligt nM ltf.""",
2Jit Weesbuys, w,r Yuer n, Moeûrlooa IC_.,.,,, i,, ,w,wn, 11 •
~t Heer wiJ :r,y• z:tt,tt1i•X"' 1• goed/N~ "'1n i,,"°"11i,,,,
0/> die het getrottu.•ehi re:,rrt•, o -wor 't het IH/lt 11,n,;
'Deze" Fo11iJ11teur i.1 ovn-JeJta, a ,-n, hll,·lrvron,,
ln 't Jur d11,zent v1f ho•dert 57, fl/ St. Tau "4tb,
E11 zy11 tnlltlrt Ha1.1vrnu·t 'r,Z,·n-d beg-llflt11, ••
lt'lllHII•
111 '1 J""" ~Jyc LPlll~ lle11 A April, #Ie# Ie.,-~• :,;«h.
Matthys Alberts,

••tû

Vermits my verfcheyde ftukken dit Wceshuys rakende , zyn ter
liand gekomen, zo zal ik •er eenige den IKLcr med~ decdcn : en
voor eerft de Stigting, door Màth,s 4.Jlm-tszs. en Mar,i, .1oriJ,

zyne egte Huysvroawe, gedaan indenJaarc 1557. den

en luyd aldus~

12

December,

T ranfpo~ Br~f S?Cdaan by Matt~71 Aa/1,ertsz.
·

•nde M11ru Jorid. Egte Luyden· van baarlieder Huys ende Er
ve, ftaande ende gelegen in de Molenflraat, ten behoeve van

Vaderlooze ende Moederlooze Armen Poorceren Weeskinderen,
~mme tot behoef van dezelve , daar van geftight te worden,..
een vaft ende ordinaris Weeshuys bhmen dezer Stad· Go a.1 N•.

,w

CHEM.

,,.

Y Meefter H•tlrii Cor•JiJ...,,., ende Satlw w,, Wm-e.,,,. , CltlulJS. .Schepenen in GO Al N CHE M.- Oircon,t
den, dat voor ons quamen Mt11t* ,4.J/,,,1111. en M11" r,m zyn wettige Huysvrouwe , ende ~ e n op gezamcnder
,, hand,.als regt is, den Armen Scblmelen Weèskindercm, die van

,,

" Vader ende Moedet verftorven zyn, te Mllell Vader nog Moeder
,. hebbende, nu of hier 11aroaals wezende een Huyzinge ende Hof
• fbd zo groot ende kkyn, als dat ftwlde ende gelegen is in de
" Molenftraat, met eenen uytpng daar benovem, of bezydta-aan
n ~~nde, gemeyn met f'utn- lil 8-,. Cmulins. daar zy Compa•
$t ranten opdragers in dezen nu ter tyd t' zamen in woonen, daar ·

• Zuydwaart naaft geërft is ConulU MidJhls11. alias Sdw,,,,,~,

,, ende: Noordwaart ren naaften, d• ~ · van RM•f ,rrit1~.
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firekkcndc •oor~- der Stratén agtér tot

een Wa

' tergang toe , met ook alle den Inboodèl , Huystaad , ende an
, ders • te weten als na de doód ende aftyvigheid van de langft
:' levende van hen beyden, daat fnne btvohden zàl worden, ende
' dat met den lafte van drie Schilden , •s jaars Erftenten, die de
:: l1arochie _Kerk bi~,!Jeh dezer Stède, d,at _jaatlyks_ .op 1j,reekende
., heeft, m1~ condiuen dat zy_ _Çom~tett het nieuw Voorhuys
, tot den rtuddel gevel toe ; met 21 da~ er itt ·1~ , tufi:elyk ende vre•
:, d~yk gebruyken ,. eride. bezitten ~ulleh haarer beyder leven lang
" gedurende , ende langer nitm Ende t:y Comparanten verregen
, daar op als regt is, tot behoef den Mmen Sclantelen Weeskin·
:, deren voorfz. gelownde · bcmluyden boven'. de Edl-ente vootfz.
" dat te waren , als regt is I ende dtt tot alzUlke Fundatie, ende
,, Ordonnantie, ~ by den zelven M.r1h_y1 A•J/Jtrt.r,:;~ ende zynC!
Huysvrouwe voorn: by raadt, adfyS en go~cidünke'n van den Bur~
': gcrmeefteren 111et den Gerechte· dezer Ste~e gemaakt, ende ge•
:, ordonneert zal worded, Alles iotidet argeHft. In Olrconden des

" Briefs gegeven op den twaalfden dag van n·ecember. In 't Jaar

" ons Heeten duyient', vyfbondert %even ende vyftii, ende wu
1, ondercekent, G. 7Ja".,tl ,, hebbende onder uyt hangen aan twee'
6 fraftcyne ftaeftc, nree Zegden in groenen waffche.
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·Tranfport Brief ged~an by Cwne/i1 Michieliz':
SchiT11111tlpe1111i11g, van iyn i-luys ende Hofflad, ftaande maft 1é

Weeshuys ; met de refpeélive vrydomme, van uyt ende ingang .
als 't zelve over de naatl: gelegene huurhuyzen, tot in de fi:eeg·
uytgaande op dm1 Langendyk , zynde het agterdeel van dit
Huys jegenwoordig dt k-euken; ende agterkeuk.en van 1ç Wees_.

w\'

.

-~

hllyS.

Alr'Îlilill "'"" le11 Heroil î;Jirl.r~. ende Piettf' de Bie
Car#eli1~· Schepeneri in Go RIN c HEM , Oirconden ,
,, ·
dat voor o~s q~, Cor111Ji1 Mu_hiellz. Schim1ielJ11111hg ,;·
,. ende dröeg op als recht is, Heer H1dr,i ..,.. .A4/fl c,,,,,.11ttsz.
,. ],u, dt Chtrf lán.r,r;. ende .Adri111111 -v11• tier HMI' Gft/n'1/is. alle·
,, drie te zamert Weesmeefteren , van de Anne &:hllmeleii Wee)!en
" binnen der vaorti.. Stede GolltNcHEM, in
naam ende tot
,, ~hoef \Tan detelve Weezen ~ eed Huys ende' Hotnad, zo groot
• ende kteyn a1' dat dunde ende· gelegen is binnen deze Stt~ in
·,, de Motenftraat.; tufi"~hen der Annen Weezeil--hliY& ende Hoffiad ~
"reordonneert, by· zaliger' MMt4'1 .4111/,erlsllS, ende Mr,ie .1or#
,, D0gtet' , zyn w&ttïge' Huysvroowe·; aan die: Noortiyck: Ende·
,, d' Erfgenamen van ialiger' Hûert Wo11ter1a,. Huys ende ~me
» ren aan die 2\-tydzyde' ten JlSÎRen; ftrekkcnde· voor M de Strate,
,. ~ r tot det"-Stads nalve Watergang toe" ende dat met de ge
~, rechtigheid van den uytgq ende ingang door die tlnge gaande;
;, ende refponderenae· achter ovet des voorfz. H,d,ert IY1111wsl$.

n
,..

1

'

1

l

den

;1

l
1
\

\

:

•1

l

Eifgertamen Er\Te, ende zoo voorts over dffl WatcrPDt tuffcheli
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,, IPiJ/em . 7Jirl.r,:,. met B11ltbllur Po.t .Aertsz. haerluyder ··_r,.._
" ve áàn de Noortzyde , ende Ia 'Va11 Zutichems Erve aan do
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,~ Zuytzyde ten naafien tot op den Langendyk uyt. Ende voort
,, in alder manieren , en met zulke geregtigheid als den voorn: Cor
" 11eli.1 M,chieJsz, daar aan eenigfints hebb~n of hem competeeren
" mag, al ~ermogens Zegel ende Brieven daar af zynde. Ende dit
" met den kille van zes Schilden 's jaars, van veertien fiuyvers 't
" fiuk, tot zulke Renten, als partycn Rentheffers met haar Brieven
,, en bcföheyt 't zelve deugdelyken verifiëten of befchynigcn zul•
" lcn mogen , welke Renten op 't voorfz. Huys ende Hofilad zullen
" blyven fiaan. Ende die Weesmccfiers voorn: mitsgaders andere
,, toekomende , te weten nu ter tyd, of namaals wezcnde, gehou
,, den worden in den na.'lm van de Schamelen Weezen voorfz.
,, · daar op tot haaren lafie te houden , onde dragen. Ende Coru
" Jis MichieJsz. voorn: verteech f daar op als recht is, tot behoef
,, der Arme Schamelen Weezcn binnen Go R. 1 N c HEM voorfz.
" ende geloofde hcnluyden dat te waaren m'et zulke oude Brieven
" als hy Corneli.t daar af hebben mag. Alle welke Brieven hy by
" 9czc .mede overgedragen heeft, ende daar op vt-rtege1t ais recht
" 1s tot behoef als voren ; wdverfiaande alzoo de Weesmeeflers
,, voorn: van penningen by henluydeh ·den voorn: Ctm1tli.t Mi&hiels,;,.
" over den koop, ende beterniffe van dezen Huyze ende Hoffiad
,, belooft, onderhoudende zyn van de lcfie refie twee hondert Ca
,, roli •Guldens hooftpenningen op Renten, als om veertien Caroli
" Guldens 's Jaars ,- ter los met gclykc fommc van twee hondert
;, Caroli Guldens , ingaande op den l\1eydag Anno negen ende vyf
,, tig toekomende, breder blykende by den R,entbricf, die dczcl
" ve Weesmeefiers hem op huyden datum ·van dezen voor ons
" Schepenen voorn: daar af verleden ende gepaffcert hebben. Soo
,, is 't expreffelyk geconditionecrt, ende bevoonvaart, dat den· zei
,, ven Rentebrief van twee hondert Caroli Guldens hooftpennirtgen'
" voorfz. onder 't. voom Huys ende Hoffi:ad fpecialyk ftaan zal te
;, waàrni1Ien , op indien , riu of namaals tot ceniger tyd, op 't zelvé.
,, . Huys ende Hoffiad, eeniger kommer, hindet fchade, of laft van
,, des voorfz. Cor11eJi.r Mi&hieJs~. wegen quame, ende oprees, .01nm~
" die voorn: Weesmeefieren , of andere toekomende , in zulkeà
,, gevalle henluyden , tot behoef als boven , daar aan te mogen·
verhalen , zonder voorder of· andere waamüfe by den zelven·
,, CornetiY Michielsz~ gehouden wezen ·te fiellcn, alles zonder ar.
,, geliQ:.. Jn Oirconde des Briefs gegeven op den zes ende fuin~
,, tigfl:en dag van Augufio, in 't Jaar ons Heeren duyzent vyf bon·
,, dcrt acht ende vyftig, ende was gctekent,. /. 'D1uly11.r. . Hebben
,, de onder uyt hangen aan twee francyne ftacrten, twee Zegelen·
,, in groene waffche.
·
·
1.
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Volgt, den eerften Tranfport Brief van· de Vrydom van deri door
gang van 't gemelde Huys , ende· fervimyt , die Are11tl Ne,
Flori.rz. huys, daar door is lydende.Meefier Ctu.r
de" St•al' ClllllJ'Z. ende Hn,Jrilr. Calf
.dtiria,msz. -Schepenen in G ó RIN c HEM; Oirconden, dat
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,, voor ons quam Lifll~ 1,111,Zllf#J t ende dl"oeg Qp als recht is, .Arenl
,, N,y Fla•i1r.. een Huys end~ Hoffiad, alzo vry flaande ellde ge•
,, l~~n is in die-Meulenfuaat~ me.t eene1l do9fgang Q\Çer Ma1thy,.r
,, dt HUJI en En,. tuJlèhen M1111b.,.r ,, H,",, en Huys ende Hof-
,, ftad· mm die eene. z.yde, ~nd~ J-, Sitta,-s~. Huys ende Hoffiad
" a.\ll die andere zyde, fttekk~nde van de Watergang tot def Sted,e
" ftmt toe, ende verteeg CW\t' op als. recht is, tot behoef Ar,114
" Nry voorfz. ende geloofden hem dat te waren, als recht is , met
~, alzulk~r voorwaarden of M1111h:,.r tlt H4'1M. dc:n voorfz. Nt., Flori.rz.
,, den voorfz. gang niet en wilde la.ten gebruyken , zoo zal Mat
voorfz. den voorfz. Nr, jaadyks U}'treyken derdalve fluyve{
,, 's jaars, in alle manieren, alzo die oude Brid, die daar af zyn da,t
.,, inhouden , ende begrypell,, In oirconden 's 13riefs geg~vep. op den
,, zeften dag in Julio, in 't Jaar ons Heeren vyftien hondert ende
,, zes, hebbende onder uyt hangen aan twee fra11cyne ftaert~-, tw~.~
" Zegelen in groenen wa{fche.
,, 1h.,1

Volgt den Tweeden Tranfport Brief

w

van de Vrydom van den in ende uytgang, welke Nc.,.
Florisz. Huys zal hebben QV~r 't Erf, agter 't huys van
W'"'" H116ertsl!S.

tt
Y 11111 Yinl! la11.r,s. en~e 'Diri K1e'fJHI ]411.rz. Schepenen in
"
Go RIN c u E M, Oirconden, dat voor ons quam Wouter
,,
H11/,ertJ1:J. droeg op, ende gaf qver, dat .Arelld N,y Flo,, ,.i.tJtJ. zynen uyt ende ingang hebben, ende behouden .zal, over
,, eyn Erf, gelegen agter zyn hnys fhumde nu ter tyd in de' l\'1o•
·,, lenftraat, uytgaande tot den Langendyk toe, nog zyn 't voorwaar·
,, dcHt dnt Ne, voomt: aan die muur van Wo•ter.r voorf~. Huys,
" Timmeren ende Ankeren mag , alzo dat nu ter tyd betimmert
" ffaat, met voorwaarden , dat Ney voornt: die voorfz. muur half zal
" heuden, ende maken , als dat van node wezen zal. In oirconden
~, 's Briefs gegeven op den leften dag in Decembri, in 't Jaar ons
" Heeren vyftien hondert ende tien, h~bbende onder uyt hangen
;, aan twee francyne {berten , twoo Zegelen in groene waffche.

ln den Jaare 1538. den ~3 Mruµ-r , begunffigde den DroffaaFd "
Burgenneefteren , Vroedfchappen en Schepenen der Stad G o R I N"
e HEM',- dit nieuwe geftigte Weeshuys ook met verfcheyde inkom
. ften, zoo iüs uyt de nevensgaande gifte brief blykt.

Gifte van Drosfaard, Burgermeefteren,
Schepenen ende gemeen& Vroedfchap der Stede Goa.INcttEM,
tt>t Fundatie van 't Wecshuys , ende alimentatie der Arme
Weeskiruwren in den ielven huyze woqende.

, IKStede van

. ,,

'PhiliJs Hi•tlt,,1, Heere tot l\ioerfel, als Dro{faard dei·
Gorinchem, ende 's Lands. van AaKEL, ende w)'
"Mur-

I
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·s, Bürgctmeeficren , Schepenen· ende gemeenè Vrd'edfchap · der
,, voorfz. Stede, doen condt eenen icgelyken , voor ons, ende on
,, ze nakomelingen, dat alzo zaliger memorien Matthys AaJ/Jertsz.
,, ende il111ryle Joris Dogter zyn wettige Huysvroüw, onze Inwo
" tiende Poorter ende Poortereffe; deur zonderlinge groote gonfte;
,, gratie, ende liefde, die zylieden tot den armen behoeftigen en
;, de miièrabelcn \Vecskindcren " dragende waaren, haarluyder Huys
~ . ende Hoffiad , ftaande ende gelegen iri de Molenftraat , zulks
,: als 'r zclvtt, by hnarktyden in 't lefi:e van haaren leven, van vo
;, ren tot agtercn bcw'oont worde, gctrnnfportccrt, gelegnteert, ge
,, doteert, ende voor Schepenen dezer Stede overgegeven hebben~
,, tot bcho·cf v:m den yoorfr" arme fchamcle miferabelcn Weeskin
' dctcn , om:tne daar mne onderhouden te worden, volgende, en
,: de na uytwyzen, de ordonnantie ende fundatie daar van by d~n
• voorn: Matthys, en zyn voorfz. Huysvrouwe, met onzen adVIfc
:, geconcipieert ende gemaakt. Soo is 't, dat wy Droffaart, Burger
,, meefieren, Schepenen, ende gemeene Vroedfchap voorfz. con,, fidcrerende, ende aanziende dit voorfz. Godlyk ende deugdclyk '
" werk, willende ende begeerende 't zelve te augmenteeren, ende·
1, vcftigen, ten eyndc 't zelve gû<!d Godlyk , e~dc deugdelyk, voort_.
" gang mag hebben , ende tot volkomen etfeéè~- mag komen , by
" goeden rypcn raade, ommc de voorfz. W e,oskinderen te beter in
,, den zelven Huyze, tamelyken ende ecrlyken geälimcntcert, en~ de gefüficnteert, ende onderhouden te mogen worden , van der
,, voorfi. Stede wegen gegunt 'f ende .gegeven hebben, gunnën en:.
1, de geven expreffelyken mits dezen 't voorfz. W ceshuys tot' pr~
" fyte, ende ten zake als voren; eerft dat ~Ie de genen, die van
,, buyten komen, ende onze Poorters begeeren te worden, wy de" zelve als Poorters niet en zullen ontfangen , of aannemen, of dat
,, de.zelve binnen dezer Stede geen Poorters neeringe en zullen mo" gen doen , ia geencr manieren , ten zy dat dezelve ecrfi: ende
,,. alvoreH den Huysmeefiers van 't voorfz. Weeshuys betaalt zullen
,.,. hebben zes Carolus Guldens, eens tot veertig gr0oten 't vlaams
;, 't fiuks , voor clken Perfoon , die orµe Poorter of Poorterefië
,, begeert te wezen , . ende zullen alzwke Perfonen- gehouden
,, zen, de Burgermeeftcrs in dci: tyd daar van te brengen een Bil" liet van den Huysmeefter, al eer de voorfz. Burgermeeftcrs haar
" luyden den behoorlyken Eed· als- PoQners af zal mogen ,nemen,
,,· hebben insgdyks van der voorfz. Stede wegen, den voorfz.·Wecs- ·
" huyze gegunt ende gegeven , gunnen ende geven mits de.z:en tot
" behoeft als voren, lde Torf tonnen, zulks die tot nog toe by
,, der St1ds gezworen Roeydragers gebn1ykt, enjaarlyks naar ou" d~n heerkomen verpagt is geweeft, met allen den aankleven van
,, dierl, niet daar van uytgezondert, hebben nog die· Heylige Geeft
" Meefters ende· Gafi:huys l.Weefters dezer Stede by onzen confent
" ende goedtdunken , expreffelyken overgegeven ende mits dezen
,, gelooft als vooren , elks 's jaarfyks mede te contribuëren , de
" fomme van vyf ende dertig Caroli Guldens, gedurende den tyd
,., vail · tien jaaren lang , te rekenen van dato van dezen af, ende
»- die voorfz;. tien jaaren goëxpireert·zynde ,, na dat als dan 't·vo<;>rfz•
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Weeshuys bevonden word gefi:elt te .zyn; 't zy om zonder deze
,; contributie f den armen Weeskinderen te mogen alimenteren, en
" de onderhouden of niet, · zullen als dan de voorfz. vyf ende der
tig Caroli Guldens, 's jaarlyks efäs byzonder mogen continueren,
9, of anders daar mede ophouden, zo dit? Heylige Geeft l\1eei1ers,
,, ende Gafthuys Meefters in den tyd, by raad ende advys als voren;
" des goedtdunken, ende gelieven zat Sonder erch of lift. Ende
,, des t' oirconden hebbe ik 'Philips Hi11k•ar1 Droffäard '\'oorfz. my
" nen Zegel, ende wy Burgermeefteren, Si:hepenen ende gemeene
,, Vroedfchap voorfz. der voorfz. Stede Zegel hier onder aan doen
" hangen. Gegeven in 't Jaar ons Heeren duyzent vyf hondert
·,, acht ende vyftig op den drieentwintigfi:en Marty, naar ftyle van
,, fchryven alhier tot Go RIN c HEM geobferveert; hebbende onder
,, uyt hangen aan dobbele francyne fiaerten, twee Zegelen in groe~
,, nen waikhe ongecanceleen.
.t,

f,

In het z~lve jaar, en op den zelven dag, wierd by Heeren Bur
germeeficren, Schepenen, en gemeene Vroedfchap, een Ordonnan•
tie gemaakt onttent het beftiet van 't gemelde W eeshuys , beftaan
dc in zeventien Anykelen, welke wy hier ook zullen late volgen,

Ördonnantie gemaakt by de.n Heeren
Burgetmeefteren , Schepenen , ende gemeynen Vroed
fchap der Stege van G o RIN c HEM, Qp 't fiuk van det:t
Armen Miferabelen Weeshuyze, by Matthys Aal/Jert.rz.
ende zyne Huysvrouwe gedoneert, ende gegeven, op den
drie ende twintigfl:en Marty , Anno vyftien hondert agt
·
ende vyftig. Stilo Communi.

L

IN den

eerll:en , zoo zal .'t voorfz. Weeshuys ; nu c~de altyd
genoemt worden , et Huys van den Defolaten M1ferabeleli
Weeskinderen,, ende en ·zal volgende den Brief van donatie,
- .nu nog tot geener tyden, worden, verkoft, belaft ~ nog bezwaart
,. om gecnderley. zaken wil , nog men en zal 't ook niet vcrhuu-

ll.

ren.

Item zullen voot d; eerfte by Burgermeefiers, ende Gerechte ge
nomineert worden, drie bequame Mannen , om Huysmeefters te
wezen van den zelven Armen Weeshuyzen; dewelke genomi"
~ert ende den Officier in enkele getalle overgelevert .zynde, ge
houden zullen tyn 't zelve Officie te accepteeren, gelyk den The
fauricrs, of by den Officier daar toe geconftringeert worden, van
welke drie, d~een Boekhouder zal wezen, welk~ Boekhouder 't
~ynden 's jaars afgaan zal, te weten den laafien Aprilis 1 ende zal.
een ander op dm agt ende twintigfien Aprilis genomineert wor•
• dm , dcrwelke op den eerfi:en Mey 't voorfz. Officie gelyk de
Thdàuriers zal aanvaarden.
-·
lt'efll, in de plaatfe van den Boekhouder, die afgeg:lan is f zal
een van de twee eerfte genomineerde Perfonen, weder fuccedee"
ren. ende een jaar Boekhouden; ende 't eynden 't jaar de derde

m
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van de eerfl:e genomineerde Perfoncn , ende zoo voorts conr~
quentelyk, ende fucceffive d'ecn na den ander volgende.
IV. Welke afgaande Boekhouder , als dan , een maand na dat by
van 't voorfz. Officie verlaten -zal wezen , te weten op den eer
ften Juny gehouden zal zyn Rekening van Ontfimg ende Uytge
ven te doen, tot den alderminfl:en ftuyver ofte penning toe, en
de die met behoorlyke quitantien ofte recognitien te verifiëren.
V. Item, zal men in 't voorfz. Weeshuys niemant ontf.mgen, dan
· Kinderen, die verfl:orven zyn, van Vader ende Moeder, ende
die haar Ouders zes jaaren Poorters geweeft zyn, ende daar op
zal men wel fcherpe opzigt dragen, maar zullen geboren Poor
ters Kinderen, gepreferecrt zyn voor uytheemfche Poorters Kin
deren.
VI. Item, als 'er eenige plaatfe vaceren zal, zo en zullen de Huys
. meefters terfl:ond, by h~n zelven geen Kinderen mogen ontfim•
gen, dan zullen die namen van die geencn , die henluyden gc
prefenteert worden , op gefchrifte nemen, ende de Burgermees
ters communiceren, omme by henluyden dan daar uyt geëligecrt
te w.orden, de geene, die t.y bevinden zullen 1 d' alderarmfi:e en•
de miferabelfte te wezen, zonder daar inne te dragen eenige g1JIJt,
fte ofte wangunft, dan alleenlyk naar dat haar confcientie, daar
inne tuygen zal, ende hier op zullen die voorfz. Huysmeefters
alle Zondagen, 's morgens te agt uuren vergaderen, als 'er plaatfe
vaceere in !t voorfz. W eeshuys, omme te hooren • wie daar ge
prefenteert zullen mogen worden.
:VIL Item, en zal men voor d' eerfte reyre nirt meer Kinderen ne
men dan tot twintig toe in 't getal, _onder meyskens ende knegt•
kens te zamen, dewelke gekleet zullen worden met tanneyt ende
root wollen laken t' zamen gedeelt.
· .VIIL Item , zo en zal men in dit Weeshuys geen Kinderen ont•
fangen die onder de. drie j3aten oud zyn , of die nog onreyn
leggen.
.·
.
IX. Item, of God verz.'\ge, dat dit "Îluys by donatie van goede luy•
den, meer goeds gekregen , zulks dat men daar mede meer Kin
deren zoude mogen onderhouden dan twintig , zoo zullen die
Huysmeefi:ers , met die Burgermeefters t' zamen communiceren,
om 't getal te vergroten, na haarer difcrede, tot zo veel toe, al$
hen dunken zal, datze ztûlen mogen onderhouden.
X. Item, zullen de Huysmeefters ende die Moeder van de Wee
zen , goede toezigt ende reguard op henluyden nemen , welke
Moeder henluyden leeren zal haar Cebedekens, ende de geb~
den Gods, ende voort te induceren tot kenniffe van 't Goddelyk
Woord, ende te bidden voor de geene, die hcnluyden zo mid
delyk hebben voorzien , tot prys ende eer van den Almogende
God; ende den Kinderen eeuwige vriendfchap te voeden onder
malkanderen , alle Menfchen vaderlyke reverentie ende vriend
fchap bewyzende. Alle Zondagen ende heylige dagen manierlyk
met haare Regente uyt ten Huyze, te kerken te gaan twee ende
twee t' zamen ,.. d' een den anderen hebbende metter hand, ftil·
zwYgende zonder fpreeken, ende alzo op baarluyder plaaáè bty-
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ven zitten , ter tyd toe, dat den dienfl gedaan zal tyn , ende als
dan in gelyker manieren weder t' huyswaards keeren.
·XI. Item, deze Kinderen zal men doen leeren leezen ende fchry
ven redelyk ende mogelyk , ende als dan aan een Ambagt hel•
pen, na difcretie ende goedtdunken van de Huysmeefi:ers, ende
na de qualiteyt ende conditie van de Kinderen, ende als zy zoo
verre gekomen zullen zyn , dat zy haar brood zullen weten te
winnen,- of ·haar Ambagt ende handwerk kennen, zoo zal mcnze
al! dan uyt den huyze !tellen, met henluyden gevende twee hem•
den, een paar fchoen, ende een redelyk habyt, van andere co•
leuren, onverdeelt na difcretie van de Meefl:ers.
XII. Item , indien dat 'er eenig Weeskint nog in •t W ceshuys we•
. zen de· aanbefl:erft, of by Tefl:amente gemaakt werd eenig goeds
daar van zal dat vrugt gebruyk komen aan 't W ecshuys , zo lange
als 't zelve Kind in 't Weeshuys zal wezen, of indien 't de Vrien•
den na hen wilde nemen, met den aanbefl:orven goede, zullen
als dan gehouden wezen voor elk jaar mondkofl:en ende onder·
houds., dat 't zelve Kind in 't Weeshuys geweefl: zal hebben, te
betalen twaalf Carolus Guldens , waar van die voorn: Meefl:ers,
goed pertinent Boek ende Regifl:er zullen houden ; ende als 't
Kind uyt het Weeshuys gaat, zo zal men hem zyn aanbeil:orven
ofte gemaakte goed wederom geven , in zo verre 't voorfz. Kind
bequaam ofte wys genoeg waare, omme die zelve goeden te ont•
fangen, ende regeeren, ende ingevalle 't voorfz. Kind die voorn:
goeden niet oorbaar en waaren gegeven, zullen die W cesmeeil:ers
die mogen onderhouden op Renten, · ten behoeve van 't zelfde
Weeshuys den penning zefüen, indien henluyden goed dunkt en
de gelieft, ter tyd toe 't voorn: Kind verfl:andig ende bequaam
genoeg waar, omme die zelver te ontfangen ende regeeren , en
de dit al by advife ende goedtdunken van Burgermeefl:érs in der
tyd wezende , leggen in die Weeskamer dezer Stede , agtervol.
gende die Ordonnantie ditar op gemaakt.
XIII. Item, indien eenig Weeskind , zulken goed aanbefl:orven, ofte
by Tefl:amente. gemaakt zynde, aflyvig worde, nog in den Wees. huys wezende, zullen çle Vrienden ofte Erfgenamen , al dan 't
goed voorfz. daar inne tot des Weeshuys behoeft mogen laten ,
of indien zy willen mogen 't na haar nemen, mits betalende voor
elk jaar mondkofl:en , ende onderhouds van 't zelve Weeskind,
twaalf Carolus Guldens als voorfz. is.
XIV. ·Item, -zo· zullen de Fundateurs van den Weeshuyze, te weten
Mt1tthy.r Á11//Jert1z. ende M11r.,llm Jori1 Dogter zyn Huysvrouw
ende haare Erfgenamen in haar plaatfe nominatie hebben ten eeu
wigen dagen van vier plaatfen, te weten twee van M11tthys /Jal
/Jtrt.t~. zyde, ende twee van M11r_,lee11.1 zyde, omme plaats te he~
ben voor andere Weeskinderen, wezende armen Weezen, 't zy
ofze verftorven zyn, van Vader ende Moeder of maar van eenige
van hen beyden , ende zullen wezen ingeboren Poorters Kinde•.
·· ren, die men alzo gehouden zal wezen t' accepteren , al agter•
volgende den uytterfte wille van Matthy1 Aal/Jtrtsz. ende M.,.,.
h• Jwi1 Dogter zyn Huysvrouw voorfz.
·
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XV. Item, of ~ gebeurde, dat eetûge van de W eeskitltitteo, in 't
Weeshuys wezende hem 9ualyken oft~ ~erlyken gedr()egea, by
eenige ondcugt, rnbo1:1vene ofte rebelligheidJ .ende zy daar af twee
of driemaal vermaant , :verboden of gecomgeert waaren, en des
nog niet·en li~teu, zuilen~ Regeerders tiat zelve Kind daar
uyt mogen zetten , ende. een ander in de plaats van dien oru:&ngen.
·.
XVI. Item, zullen die Huysmeeften alle Zondagien of 1-Joogey·dm,
als de Kerkmeefters met den Bode m.der ~uken omgaan, mede
• gaan agtcr de Kerkm€eftcrs , oode van ~U~'dtt pnt&ng goed
pertinent Boekhouden ende -me.de Rdcenmg~ dur af 40CD, eens
's jaars op den dag ~ voorfz. 1s.
XVII. Item, van gelyken iullen « B~dlm, met die Huys
meefters viermaal 's jaars omgaan, t.e wet@ driemaal lllC!t ter Scna
len als Paaffchen, esde Pinx.t«m, .ende KeMmillè, ende tl<tg ttns
om haar vleefch, t.e -weten op .den Niaarej32l'S avond, ende al
tot behoef ivan den armen \\'eczen v.oonH

.

Nu zullen wy nog laten votgen eene l>Nloftnarttie, beil:unde in
2es en zeveetig Areyculen.

·oRDO.NNANTIE
Beroerende de Weezen 'binnen Gorinchem.
·ALzo tot kenniffe van de Bm-germtelters ende Rcgeercitrs der
Stede van Go R. l N c H t: M , gekomen ende by d,iveerfche
·klagte aangedrngen is, dat tot ·nog me, der W eeun goeden
der •Zilver Steden eR Landen wn AaxI.t. daar and.er reforterende,
zeer qualyk ende ontrouwclyk ( tot heuren grooten interell ende
agterdeele) gerçgeert ende geadminiftr"rt zyn geweeft , .dat ook
Vrienden ende· Maag~n ·van de Weeten • wienme naar regte 't
Monboirfchap bewint, ende Adminiftrad.e van dien toekomt, ende

competeert, hem qualyk ende onttouwcdybn daar inne quyten, J'Qt
grondelinge verdedfl!Difiè van den Arm, Wee~en, ende diffipatic
van hun goeden, hebbe omme daar inn.e vopr den toekommden tyd
remediens ende alzulken inconuëniinren te verhoeden , naar ver
mogen zeker~ Oéèr~·t, by henhlyden van de Heyc. M.ii, .daar toe
geimpetreert, in dato den ,cvij. Aprillis Anno ~ilien hondert ende
eenenvyftig, gakozen ,ende gcm~minecrt, drie bequame Perfoncn ·,
van de Rykfte ende Treffetykfl, der 4Yporfz. Stede, als /Yp11ter
Htaric:te, 0th 'Ih,mp, ende J1111 Je Chnf, tot Waeiimedlers te we
zen van der itede, ende Landen wn AllKEL voorfz. ende alzulks
te aanvnarden , Adminiftreurs ende opzigt Cl! nemen vnn alzulke
goede, als den zelven l>Y doodcm, van heure OudeJS, Vl'iendm,
ende Maagden , otu anders toekt>IBCn ofte .,anftmven zuU.ct, ift wat
maniere dat het zy , ten mcell:en oorhaar crnde r,rofyten van den
zelven Weezen, als naar gord, reden,, ende in regie confcienrie
be·

[
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1,tber.en ~al, welke -roorfr... drie Pfffoonea ben ·hebben ,;e!xctûeert
ende onwillig gemaakt, den voorf,. wt: van 'c: Weesmedl:erf.èhap
t' aanvaarden , voor ende aleer de Burgermeefters ende Regeerders
der vt,Offl; S~e,, volgende dm voortz. Ofuoye geëri~ert, geftigc
ende geinftiruëert zouden bel,beu een goe<h: vafi:e Weeskamer, op
't Stadhuys aldaar, of tot andere bequame plaatfe , daar inne men
den Weeien Gelden, Juweelen, Brieven ftukken, Papieren, ende
andere ma-ende &l)Cderen, zekerlyk zoude mog4m opfluytffl ende
11enren. lis in andere Steden van Holland geda1n werd, voor en•
• ._, ook flllm. ltenluyde van der Stede11 wegen gelewrt zoude
he1'1>ffl, zdrenr peninente inftruéöe ende ordonnantie by Anyculen,
Dlll' .d~1" zyluyden gehouden zoude zyn, hen der W~zen ·g.ot
ck 1111pande·, • ,reguleeren, prclè.nt eer.mde het u1vct gvdnan %fn.
•., het yoc,r(z. Officie van W eesmeefterfc:hap te acc~pteeran, m•
ae wn ben. daar inne gctrouwtlyk te quyren, den· behooriyken Eec
te dc,en • naar behooren zal, ende al7.0 A•tonis '1111• Br•h,f,11 Dros
van GoJLuceHEM en Landen van Aalt.EL voonz. hem hic:tr
mede niet .latende genoegen, deze voorfä. drie Perfoonen uyt zaa•
te voorfz. van wegen de voodz. Burgermeefters ende Regeerdm
voor ckn Geregre vnn Go RJ N c HEM aangefproken ende tegens hen
Juyden , tot zwaare amende geconcludeert gehad ·Meft, hebben
die i;dve hem .als by llequefte aan den Hove van Holland be
k:1ngr, ende zo veel pdaan dat Partym, ende aldaar voor Hee
Je van Il'asfo11/wu, Ridder , a1s Conunifiàris gecomprueert ge•
wttft Zl'n , by den welke tot zyQe ailliteotie genomen hebbende,

mrt

y,.. 'Pietlyi

Secretaris van den wven Hove, die zelve eyndctlyk
geacoordttrt gcweeft zyn , dat zo veel die Bur:genneefters ~nae Re•

perdar6 Mr voorfz. Stede, als die voorfz. gekozen W tesm~fters,
Mder .den voorfz. Commiffaris overgeven -ende leveren zullen, al

iulke Artyculen , ende middelen als elk van dien geconcipiëert,
ende geraamt heeft , dienende tot de Inftruéöe ofte Ordonnantie
die men zoude mogen maken van du Stede wegen, op 't fiuk van
de Weezerye voorfz. omme daar uyt by den Commiffaris ende zy
nen Alllftent voorfz. gecolligcert te worden , alzulke Artyculeµ, ·
.is 't:'f der voorfz. Ordonnantie aanroerende bevinden zouden, tot
brnamilfc van der We~n goeder),· in goeder confcientie notelyk
• eyn, ende die den voonz. Hove vertoont ende naar den voorfz.
Part-yen, aan weder zyden gezonden te worden, omme die zelve
• viOteren , en beboorlyke refulutie , daar op den voorfz. Hove
ever • fchryven , omme eyndeJyk by den zelven Hove gedecre
teert, geapprobeert ende geconfirmeert, ende voorts van der St••
t.½en wegen .imHfeétucert te mogen worden, tot gemeen welvaart, en
de inwnderlwid van den Wceun, ende heuiten goeden, ten eyn•
. ck die zelve ten minfi:e kofi:en by ~en luyde V oogde geregeert,
1eadminiftJ."ttrt , ende bewaard mogen wordan.
Agtervolgcnde welke lefte aff'cheyt tuffchen Parthyen voonz. voor
èa voom. Commiflàris uyt diverfche Artyculen, ofte Ordonnande
4er Weeu:rye aangaande , van ander~ Steden by henluyden tat
NYde ,zyden in ~ynen handen gelevert , gecolligeert heeft deze
nurvolgendc Artyculen, 11s hem in goeder confciende notelyk ge•·

-
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dogt hebbende te wezen tot defentie van den Annen \Vcezcn;
ende bewaarniffcn van haaren goeden.

Hoe di,

v1111

de11 G1rtgt~ #fJll# Go Il l N c HEM wdmttr1•
x.u/Jm drie Wee.rmtef/tr.r.

Art I. ·
tnlen binnen der Stede van GoR1NcHEM geonllneert wor
den drie Weesmeefters van den treffelykfi:en, rykften, ende
bequaamften Borgeren van dien, dewelke goeden opzigt ne
men zullen op alle der Weeskinderen goeden, binnen derzelver Ste
den , ende Landen ·van AR. JC. EL wézende , omme die by haarm
Voogden ofte Mombers tot haaren meeften oirbaar te doen regec
ren, bewaren~ ende adminiftreren~ t~n zy dat by Vader ende Moe
der gezamenderhant , anders ende ter contrarie gedifponneert zal
zyn , ende zu1len ten eynden als voren deze Meefters haaren be-
hoorlyken Eede doen, in handen van den Schout,. ende in zyne
abfentie, in handen van den oudften Borgermeefter, van hen, in
dit haarluyder Officie, wel ende getrouwelyk re quyten, ende den
fiaat ofte geftelteniife van der Weeskinderen goeden, niemand te
ontdekken ofte verkondigen , dan by weete, confente ende believen
van beur lieder Voogden ofte Momboirs, ende van de Burgermèes
ters ende Regeerders der voorfz. Steden, ende tot meerder zeker
heid , ende prefervatie van der Weeskinderen goeden, zo zullen
de Weesmeefi:ers t' zamen voeren, een gemeyn Signet van de Wees
kamer, 't welk zy ·aldaar neerfi:elyk zullen bewaren om te gebru}:- .
ken, d2'T 't den Weezen nootelyk ende profytelyk zal wezen, h1
de veranderinge , venninderingc ofte 't'erkopinge, van haar immoe
ble of erfagtige goeden , waar van in 't x.mii. Anycül -van deze
ordonnantie breder verhaalt word.
·

Z

Hoe de H'e1n11eefl1r.r liex.e• z•llt• ee11111 Ckri ofte Secret•i~

IL
Die Weesmeefiers zullen voor d' eerfi:e reyfe allttnelyk" om de'
groote moeyte die henluyden apparentelyk, in 't eerfi:e· dunkt te zyn,
kiezen of eligeeren eenen goeden of bequamerr Man tot haaren
Clerk ofte ·Secretaris te wezen , welke eleétie namaals gefchieden
zal by de Burgermeefiers, Weesmeefters ende Vroedfchap, ten
eynde dat de Weezen ~nde haar goeden, nu ende hier namaals in
goeden equiteyt zouden mogen worden geadminifireert, welke Clerk
ofte Secretaris Eedt doen zal, in handen van den Schout ende Gc
regten, goed outentyk regifi:er te houdea van alle den goeden, ende
inkomfi:e den Weezen toekomende , ende competeerende , ~nde
den Regifi:eren t' zamen t' zynen !aften in de Weeskamer te bewa
ren, zonder die daar uyt te dragen, nog ook iemand eenige.Extrac
ten ofte Copyen daar uyt te geven, dan by confent en ten bywe
zen van den Weesmeefters ~ ook niemand den fi:aat ofte geftelteniffe
van den W eezen goeden t' ontdekken " 0fte te kennen te geven,
't waar by monde ofte g.efchnfte, dan by confente van den Wees.roeeil:eri
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meellers ·, .ende uyt bevel ende laft van de Burgermeefl:ers, ende
Geregte van Go a.1 N c u E M, ende dat omme zonderlinge confidtl
ratie, hem luydc eenfamentlyk daar toe moverende.

Hoe m,,.,,tl Î# m, Sterfl,11.:,1 tmige pJm, dur Weezt114llfl geregtig
z.JII, a11t-fle11 Jul, iJ"1I tm /JjUJeJGm "'"" de IYeesmeejlers.

.

IIL

Wanneer een Sterfhuys binnen GORINCHEM voorfz. gewllen zyn
tal, daar Weeskinderen aangeregtigt zyn, en zal niematid ge<>ot•
loft zyn ~nige goeden aan te taften, ten waren ten bywetèh van
de Weesmeefters ende haaren Clerk , ofte Secretaris, op dè ver•
be\lrte van vyftig Philips Guldens, te verbeuren by den geenen; die
zulks gedaan te hebben wettelyk overtuygt zal worden.

v,,.

Hoe tie Tl'N1t11te_/Jers toe~gtlm Jl'.llllnl, •Ik de .fotm i•'t Sttrfhs_yr
M-'e, l,rfll.1/e tJU11 t1oeide _'tY" uJ, l'tJer 't 1111Jl.t# """ l11'lle111.,-ir.

iv.

·P,e Weesmeellers ten Sterfhuyze ( daar W-eezen aan geregtig zyn
tunen) gekomen zynde , zullen terll:ont alle de floten aldaar we
zende, met haare Zegelen toe zegelen, terwyle tnen de goeden in

.-len zelve Sterfhuyze wezende , in prefentie van de mede Ertge•
namen zal inventariferen.

Y•• ~,'1ir mtM te Joe11,
TJIIII AR. K EL

op 41# 'Dorpe• li1111e• de,, Loin,
011tler Go R. i NC H Ê M reforletrt11de gelege11.

v.

Insgelyks zo wanneer een Sterfhuys binnen een van den zelvea
Dotpen of Parochien van den Landen van AR. K EL voorlz. geval•
len zal tyn, dru- Weeskinderen aan getegtigt zyn zullen, en zal
niemand eenige goeden in 't voorfz. Sterfhuys zynde, mogen aan•
taften, Mg rippen nog roeren, dan ten bywezen van Schout ende
twee gezworens van den zelven Dorpen , daar 't Sterfhuys geval•
len is, en dat op de verbeurte van vyfäg Philips Guldens, by den
geenen die zulks gedaan te hebben overkent zal worden als vooren.

. Nog 'fJO dnl zel'llm.

vi

·

Desgeiyks· zuilen Schout ehde Geiworens ten voorfz. Stertituyze
gekomen zynde, terftont toe.tegelen álle de floten daar inne bevon•
den , gedurende dat men in prefentie van den andere mede Erf
genamen den Inventaris van den goeden , van den zelven Sterf
huyzc wczendc, by den Secretaris van den Weeskamer merken zal,
die gelevert zal worden in handen van de W eesmeefters binnen
Go a.1 N' c HEM voorfz. welke Schout en Gezworens, ook daar op
geëedt zullen zyn de voorfz. toezegelinge zulks te doen als voorfz.
fiaat, zonder eenig faveur, diffimulatie ofte bedrog, zonder ook
daar inne iemand aan te .zien ofte te. vreezen,· ende terftont den

s~
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Sccret'Uis van de Weeskamer te Infinuëeren, omme den
zoo als vooren is, te komen maken.

Inventarli

Wat die geene vtr/Jeure• z•llm, die 1111ige gDetlm ( dur Wee.1li11itr~•
aa11 geregtigt z_y11 z11JJe11) verzwege ofte 'flerfltlle• z#Jlt•
htbl,e11, z,o11der te Jate11 of ,Jon, l•11e11tllt'ift11.
VII.'
Zo verre 't gebeurde dat na 't maken van den Inventaris, eeni
ge goeden in 't Sterfbuys bevonden worden , die by weeten van
den langft levenden, of eenige van de Vriendc verzwegen, of ver
fteken geween hadden , ende in den Inve11taris niet gefielt hadde
geween, zal in dien gevallen de geenen die zulks gedaan te heb
ben, genoegzaam ovenuygt zal worden, gepriveert worden van zyn
geregte erfdeel van de voorfz. verfteken ofte verzwegen goeden. ,,.

Y1111 11/z.#Jlr..1 mede tt uf, rm ,p de• ?)orpe li1111e de11 Land,
ARKEL, D11der Go R. IN c HEM rejortermdt gtllge11.

VIII.

'f/11•

.

Zal den Schout met den Gezworens, goede ende neerffige toe
zigt dragen, dat in 't maken van den Inventaris als voorfz is, van
den goeden in den Sterfhuyzen bevond!n, geene van dien ver•
, zwegen nog verfl:eken, maar alle; geene uytgezondert, den Oerk
of Secretaris van de Weeskamer te regte aangebragt worden , des
zullen zy hebben voor haaren fallaris, als de Weesmeefi:ers, te we
ten, van elk honderd gulden 's jaarclyks inkomen twaalf ftuyvers,
ende van de roerende goederen van de honderd gulden , gelykc
twaalf ftuyvers.

HDt •l1 de IYttzn -un-florvt11 ~,,, Jr,11/ln, , Yder oftt Moeitr
( wez,11de fÛ IIUlgjl/run,ie) dtztl'fJt ÏII Yoogd.,e jleJlt11 ui.

1 x.
Wan neer eenige Weeze, ofte Weei:en verfi:orven zyn, zullen van
Vader of Moeder, 't zy hen of henluyden eenig aanbefi:orven is.
of niet, zal de langfl:levende van der Egt(chap gehouden zyn , bin•
nen agt dagen naar de dood van den eerften overle~ne die zelve
Weeze in Voogdyc te ilellen, op de prene van twee Guldens, te
verbeuren by den geene die van zullts te doene, in gebreken be
vonden zal worden, ende ingevalle dat binnen die eerfi: agt dagen
niet gedaan en -waare, maar nog agt dagen daar naar verliepen, zal
wezen op gelyke prene of muléte van twee Carolus Guldens , eq.
zo voorts van agt dagen tot agt dagen, ter tyd toe die langftlcvende
't zy Vader ofte Moeder zulks gedaan zal hebben.

Hoe 11/J Je Weezes -uerj/flrfJtt1 z_yn zt1lktl .,,. Y11dtr m11e Moelw,
,;, .zetv,11 b.1 haart 1111lljle Yrin1dt11 /Jm"m agt d•gn duf
. . . ÎII Yoog'1e :tflelt :;t,s//n, woráe11.

.

x.

Of't zo gebeurde dat Vader ende Moeder be!·dc gelyk il01Ttik
.
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al 'eer de Vnogdye van hcurc Wcezen. bezworen waren, zoude twee
van haare naafie Vrienden, d' eene van 's Vaders en de andere van
's Moeders zyde gehouden zyn, des vermaant zynde, dezelve Wee
:zen te fiellen in Voogclye, binnen agt dagen~ naar de dood van de
laaften gefiorven Vader ofte Moeder voorfz. op prene of mtilél:e
van elks te verbeuren twee Carolus Guldens, mits zy dezelve binne
die eerfte agt. dagen niet in Voogdye gefl:elt en zullen hebben, en
·zo van agt dagen tot agt d~gen, by elks van de tw~c naafl:e Vrien..
den, te verbeuren twee Carolus Guldens, ter tyd toe zy die vooriz.
W eezen in Voogdye gcftelt zullen hebben , als vooren verklaart
ftaat.

Hot 111e11 de 'J,'9ogtle11 ofte Moml,oir1 kieze11 ~al, tt11e v11,11 's Vaders
énde d' and,re van ,., Moeders :zyde.

XI.
Dat wanneer Vader ofte 1\ioeder , ende by gebreken van hun
Iuyden, twee van de naafl:e Vrienden voorfz. van . de verftorven
Weczen , twee Voogden gekoren zullen hebben , gehoude zyn zul
len te komen voor de Weesmeefters ter Weeskamer, ende met heni
te brengen twee goede notabele Mannen, dezelve Weezen in bloe
de befiaande, of bewant zynde, ih de derden, tweeden ofnaderen
graat d' een van 's Vaders en d' andere van 's Moeders zyde, den
welke de W eesmeefl:ers verklaren zullen de namen van de twee
Voogden, die zy begeeren· te hebben, ende dat in heur luyder ab
fentie, en zullen die Weesmeefters Vader ofte Moeder voornt: en•
de by beuren gebreken" twee van de naafte Vrienden van de Wee•
zen voorfz. die henluyden den voorfz. Voogden aanbrengen zul•
Jen, vermanen by beuren eede, dat 'er naar beuren beften vermoe•
den, dezelve Voogden houden voor wel gequaltficeerde Perfoonen,
ende. van goeden gouvernementen , omme die Weezen goeden te
regeeren ende t' adminiftteeren , zohder aanfchou te nemen wie de
outfte of naafl:en van bloede is , maar wie den W eezen voorfz.
tot beuren Voogden te Weezen profytclyk zyn.
. '.D.r me11 de Yoogdt11 niet verlaten en ui, van he11rluyitr Yoogdy~
aar, omme groote merie!)lr.e zaaien.

XII.

. Die voorn: Voogden alzo gekqren zynde, en zal men by geene
middelen va11 beuren Voogdye mogen verlaten, ten waare dat die
van den Geregten ende W eesmeefters daar toe geoorzaakt worden,
uyt merkelyke zaken die in regten gefundeert waren 9 aangemerkt
als voorfz... is , dat men tot Voogden te wezen. van den W eezen, niet
nemen zal, de outfl:e of naaflert van den bloede, niaar de bequaam•
fie ende profytelykftè voor den Weeskinderen, ter discretie van de
Wecsmeefl:ers.
Y1111 zulks mede te plegen e11 te •ftre11 op· de Vorpe11 ;,. lie Lou
va11 ARKEL onder Go R I N c HEM reforteer_ende.
·x111.
Zal de Schout met de Gezworens, ende rula!te Vrienden van den
.K
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\Veezen, binnen agt dagen, naar dat 'er een Sterfhuys in een van
dezelven Dorpen van ARKEL gevallen zal zyn, te zamen met den
Inventaris van de \Vcezen goederen; gaan by de Weesmeefters en"
de verzoeken aan den Geregten , Voogden tot de Weeskinderen
en heuren goeden, gef.l:clt te worden; van de bequaamfi:e van beuren
Vrienden, als voren verhaalt ftaat.

Hoe de IYeumeejler1 in ik plaatzè -v1111 de· Poogd dit 11iet 1111t o/tt Ie"
gtHrdeelt en worde, ee11e11 andere# ii1ze11 ;;alln,.

IJ"""'

XIV.

Waar 't zaken dat binnen Go RIN c II E M ofte den Landen van
AR K E L , een Sterfht.1ys geviele, daar de Burgermeef.l:ers ende Wees
tneef.l:ers twyffelde van finif.l:re ende ongetrouwe adminiftratien van
de Voogden, zullen als dan mogen kiezen eenen anderen Voogd ,
· van derzelver zyde, daar of die Voogt alzoo verlaten of verf.l:orven
gekomen waare, of eencn anderen bcquamen l\1an van ecren , om
den voorfz. Weeskinderen goederen te rcgeeren , mits hebbende daar
van zyn bchoorlyke fallaris, tot taxatie ende difcretie van de Wees
meefters.

Hoei, /Yeemueflen •.Yt Je -v,or11: /7d0gde11 l:iezc11zulle11ee11Bodho11der"
XV.

.

De W eesmeefl:ers zullen uyt de voorfz. l\1omboirs of Voogden
ordineeren naar beur luyder befte wetenfchap" eenen Boekhouder'
-van den voorfz. Weeskinderen goederen, die gehouden zyn zal den
lail: aan te nemen, ende jaarlyks goede rekeninge, bewys en reli
qua van beuren goeden , in handen van de W eesmeefiers in de
Weeskamer te doen.

Hoe de geordi11ttrd1 Yo1gdt11 ofte Mom/Joir1, voor die •z111• J,11 Gertgtt_
eedt dotD Z.#llen, mtie faffijante Borie Ptllm, -van Je 1'ee:u11
ioed1re11 getrouwe!Jll t' admi11ij/rere11.
XVI.
Zullen die geordineerde Momboirs terfl:ont, naar zy den lafl:e aan•
genomen hebben , voor de W eesmeefters den behoorlyken Eedt
doen , van den Weezen goederen getrouwelyk te regeeren , ende te
adminiftreeren , ende tot dien eynde goede füffifante Borge te fi:el
len, tot kenniife van Schout ende Schepenen~ welke borgtogte by
den Clerk of Secretaris van de Weeskamer, te boek gefielt zal wor;.
den , elk op zyn plaatfe als 't behooren zaL

Hoe ,,uk

W""1'

.,Je de Poogtk11 ofte Mom!Joirs ,:,eekere don 1:"lk11
voor Jn- W ttze'II goedere11.
XVII.

Deze zekerheid ofte borgtogte zal moeten gedaan worden met
1eenende Borge, of op erfugtigheden, met de Borge eenfamentlyk,
in dezer maniere, dat men te boeke fiellen zal, die leenende borg
togt, en daar naar d' erfagtigheden, gelegen binnen den Schependom-

------~
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domme van
gens elders.

GORINCHEM t

of Landen van

ARKEL,

9Jat een Yoogd niet flllee11 Poogdye ho•tie11

e11

ende ner

moet.

XVlIL
Dat geen Voogd van Weezen alleenè Voogdye houden moet J
zonder een mede Voogd te hebben, langér dan agt dagen; op de
boete van ~vee Philips Guldens.
Hoe mm den gee11e11 die 111wi/Jig weze11 zal, l,y de IYee1meejler1. tt
k.0111e11, o,,,,,,, met de """/Ie Yri~11den te helpen liezen YoogJ,
ofte P~ogáen voor de Wee.ri111dere11, dtulve daar toe.
co11Jlringeeren ut IJy gyftli11ge.

XIX.
Waar ~t dat terrtànd verz6gt worden van Vader ofte l\1oeder vart
den Weezen, of eenige van de Vrienden van de Kinderen die men
in Voogdye doen wilde , met henluyde te komen by den Wees.
meefiers, omme met henluyden te kiezen Voogden zo voorfz. is;
ende tlät wederzeggende waare; of niet doen en wilde, zal men zulk
een ontbieden voor de Weesmeefi:ers • tot dien eynde, dat zo verre
hy zulks· ontboden zynde , niet en quame , de Weesmeed:ets dat
's anderen daags den Raade in de kamer te kenne geven zullen,
die als dan alzulke on\Villige gebieden zullen te gyzel te komen,
ende daar te blyven , tot dat by alzulks ged~1n zal hebben, op de
boeten van tien Philips Guldens, alles ten zynen kofi:en.

Hoe me# Je, Weezea goeden emplojeere11 e11 /Jeltggc11 zal.

XX•.
Voogden en zullen der W eezen gelt, niet

D~ Wcesmcefl:ers öfl:è
mogen uytil:ellen op handfchrift:en , maar die mogen vn1gt geven ,
op tenten gcypoteekeert, verzekert ende veronderpant op goed fuf.
fifänte fpecialen ende generalen Ypoteeken, ter plaatfen ende voor
den Gercgten, daar onder die goeden fpecialyk, verbonden, voor
den zelven renten gelegen zyn_, n~,r uytwyzen der Placcaten d~,r
af zytide , onder behoorlyke Brieven voor dezelve Regters gepas
fèert , ende of iemand van de Weesmeefi:ers of Voogden ter con•.
trarie deeden, dat zolido wezen tot zynen prykele,
Ho~ /7aáer rif Moeder 'VIJ# d, Weeze11 die gee# Borgt tt, ht/J/,e11 tl;
Mtte•, en daar de goede11 ,:;eer ileyn z,11; hurl#Jiltr Wee1ä11dere11 goed 'fJall Jur tot j11ar ver/Jorge11 zuJJn.

xxi.

Dat Vader ofte Moeder die geen Borge en hebben te zetten, voo~
haaren voorfz. W eezen goederen , zullen die van jaare tot jaare ver•
borgen, ofte tot haaren kennelyken wederzeggen, behoudelyk dat
dezelve zes weken Borge zullen blyven, n~,r zy die borgtogte op•
gezet zullen hebben, dan zo zullen de Wecsmeefi:ers terfi:ont voor
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hen ontbieden de Voogden, ende toezien dat de Wcezen goe
den voorfz. bewaart worde, tot haarluydcr mecfkn profyten.

Efoe de naafle Vrienden van tie fll'eei,e11 h114rJ11:Jder ioed, onderhottáes
m va11 de vrugtcn va11 dien , hentuyden atlimenteren e11de haar
Juyde11 andere nootdr11ft /Jezorge11 zutle11, zo11der de Weeze11
goed, dat i1 't Rappitaat of Hoofdfommt 'V•n die11, •l.r '1 """
rente gelegeR is, of haar 14111/ of Erve t, TJtn11indere11. ·

XXIL
Indien ecnigc Weeze ofte W cezcn, Vader ende Moeder verftor"
ven zynde , niet zo veel goeds ende inkomens en hadden , daar
mede men henluyden zoude mogen onderhouden, van tafele ende
klederen, zonder verminderinge van beuren principaale goederen,
zal men der zelve W eezen goed of geld ·op fuffifänte zeekere !tel
len , ende geven mogen in handen van hcure naafi:e Vriervie11a en
i'laagden , op dewelke 't voorfz. geld , by doode van de voorf.z..
Wcc zen, zoude mogen verftervcn, die de voorfz. Weezen goeden
werden daar op t' onderhouden ende te bezorgen , 't geen hunluy
dcn van noden· is, zonder den Hooftfl:oel, dat is 't principaale goed,
wezende Huys, Hof, Landt, of Renten, van dezelve Weezen te
verminderen.

]trog V411 Je11 zelve11.

XXIII.
Zo verre by weygcringc van Vrienden cpde Maagden, op zulke
conditie der W cezen goeden te willen aanveerden , een vreemde
Perfoon den zelve in bloede niet befiaande, op fuffifante zeekere
der voorfz. W eezen goed, of geld aan veerde , met de houdeniffe
van den zelven , die zal dat mogen houden en zyn profyt daar me"
dc doen, tot dat dezelve Weeze ofte Weezen, gehuwet of tot ha.1rcn goeden gedaan zullen worden , behoudelyk waar 't dat die ge"
durende, die voorfz. houdeniilè en nog in Voogdye zynde ftorvèn ,
zullen de geene die dezelve by refufeering van den naaften heurer
Vrienden ende Maagden, onderhouden zullen hebben, by advyfe
van de W eesmecflers der voorfz. Weczen goed ofte geld, behou
rlcn, en hebben tot beur luyder profyte1:1 voor d' andere, wet ver
fiaande, indien de Vrienden ende l\1aagden van de Weezen, de"
zelve beftaanden in den derden of naderen grade, heurluyder goed
.erven ende deelen willen, worden gehouden, die houdeniffe ende
ànc\ere kofi:en aan den Weeze of Weezen gedaan, voor al te betaaien, tot goedtdw1kcn van de Weesmeefl:ers.
·

. Hoe dat me11· 't ioed fJ4"11 de Weeze11 oplegge11 moet, ÓÎ#nen tlttrtit
·
JAgtll 1111•r ,Jat ditr.elve gehuwet, geporom, of 't
hure• 101de• gedaa11 z111 zulle11.

'

XXIV.

Alle Weezen geld, daar voor, voortaan Vàder ofte Moeder, ofte
cenige van de Vrienden ofl\-laagden van de Weezen, of andere Per

foncn,
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fcmen, omme die bcwareniffc ofte houdeniffc van den zelven Wee"
zen goederen , zeekere ofte borgtogcc fl:ellen zullen moeten , zal
moeten verkent zyn voor twee Schepenen, ende daar af bchoor
Ivke örievcn gemaakt worden , inhoudende dat zo verre dezelve
Weezen namaals huwden , fl:orven , ofte te haaren goede gedaan
worden, zy Vader ofte Moeder of cenigc van de Vrienden en l\1aag- den, van den voorfz. Weczen ofte andere Perfooncn , gehouden
zyn zullen , dat voorfz. geld binnen veertig dagen daar na, op te
leggen, ende dat men der Weeze ofte Weezen gefl:orven, gehuwt 1
ofte t' beuren Erven, daar van volkomentlyk vcrnoegen zal moe
ten, zonder langer dilay.

Nog -va• de11 zelve11,

XXV.·

\Vaar tt zo dnt by verföymeniffe ofte anderzints, de Voogden tan..

_ger dag geg€ven hadden~ omme der Weezen geld voörfz. op te leg•
gen, dan hier vooren gefchreven ftaat , of dat de voorfz. condi•
_tien in de v-oorfz. brieven waren vergeten te fl:ellen, ofte te narre•
ren, zo zouden de Voogden die zulks verfuymt hadden , gehouden
zyn te refl:ituëeren den Weezen haare fchade ende interefie, ende
nogtans zullen Schepenen ':oorfz. 't geld doen opleggen, t' eynde
de voorfz. veertig dagen, des. van de Weezen wegen , ofte haaren
Erven verzogt zynde.

Ha, ie Weesmeefler1 hem /Jerade11 zullen met Je Yoogtlt•
Weeze• , die gee• Borge krygn,

'IJM

de

t# hJ1111e11.

xxvr.

tndien difi! Voogden van de W eezen , geen 13orge voor haarer
g~eden en konden krygen, of dat haarluyder goeden zo zeer kleyn
·,varen, dat de Weesmeefl:ers nodeloos dogte die zelve te doen ver
borgen , zullen hem dan beraden met de voorfz. Voogden, hoe dat
zy luyden dan ordineeren ende t' zamen zetten zullen, naar hcur
luyder befte wetenfchap, ende vyf zinnen, tot ter voorfz Weezcn
profyten, ende dat zal dan van waarden blyven.

IY111111eer eenige Weezen !Jaflaart r..J#tle, ee11ige gi/itfJ•11deYMlwgege-ve11
S!!J" i;•I, hoe mell dit Voogden -va11 zuJie Wetznl leiezet1 ui; .

XXVIL
Ats eenige Weezen baft:aart , gifte gegeven zyn zal, van Vader
"Ofte Vriend of Maagd van 's Vaders zyden, zo zal men mogen kie
·zen eenen Vriend ofte Maagd van 's Vad<irs zyde, ende eene van
's Moeders zyde, dewelke komen zullen tot den Weesmeefl:ers en•
de kiezen by haarluyder Eede twee Voogden, te weeten van elke
·
-tyde eenen, in der maniere vooren verhaalt.

Ab eni1,1 Weezm /J11flllll1't ~ 't goed -verflerft 'IJ411 tier Moet/er,
•
·
hot ,ne11 tlie Yoogám iiezt• uL

Zo

XXVIII.
wanneer eeni1e Weezen , baftaart zynde, eenig goed verfterft
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van 's MordcrS zydc, zullen twee v~n de naafic Vrienden ,~n der
zdvcr zy<lc, brengen, twee Vrienden van des l\-foeder5 zydc, tctt
c!crdcn ofte nadere graden, der -zelver \Veezen befiaandc, ofte in
bloede bcwant zyndc, dewelke den WeesmeeO:ers verklaren zullc1i
de namen van de twee Voogden v:m 's 1\-locders zydc, die zy bc
gecrcn te hebben, ende dat in abfentie van de Voogden, dewelke
Voogden de \Vcesmeeflers den behoorlyken Eedt afnemen zuilen,
van hun luyde getrouwclyk in 't zelve Officie te quyten, ende als
dan voorts te procedeeren , als met andere Voogden gedaan zal._
worden.

'f:Jat ee11 gerethtt P'oogd hem vd11 Ier Yoogdye "iet zal mogt11 excr'.foereQ. -

XXIX.
Wie dat gerechte Voogd behoort te weezen, te weten die naar 't
overlydcn \T!ln den W cezen , by rcgten fücceffie haar goed zoude
mogen erven, ende wys genoeg van de Vrienden ende \Vce.;meeg
ters gekent word, die en zal hem van der Voogdye dér zelver \V ce"
zen niet mogen excufcercn, des zal hy mede fiellen füfficante cau
tie, op de corrcfiie van der Steden, ten ware by excufatie hadde
in rechte gefundeert zynde.

Hoe ik Weu111eefler.1 filet de gtordi•en-de Poogden , de goeden in de11
Sterfh11yze hevonde11 wteze11de zulle• doen u,1Jent11rifeere11.

XXX.
De W ecsmeefl:crs tnèt de geordineerde Voogden , zulten weder
omme in den Sterfhuyze gaan, ende by haaren Clerk ofte Secre:
taris, daar over geroepen, die men fchuldig is te roepen , te weten
de mcefte Erfgenamen , doen inventarifeeren alle die goeden daar
in den Stcrfhuyze wezende, ende tot den Sterfbuyze behoortnde,
roerende ende onroerende, brieven, regifieren, ende andere !tuk
ken of munimenten, niets uytgczondert.

Hoe de Voogdt11 met ie l.Pee.rmeeflers den l11ventaris voorf~. gemaakt
Z.J#dt • flrJOrts proceleere11 ZrJl/e11, tot parti11gt, divifie ofte
deyJi11ge va11
gei11'CJentarifteráe goeie11.
XXXI.
Naar den Inventaris van de voorfz. goeden gemaakt zyn zal, zul

,e

len voorts procedeercn de Voogden met de Weesmeefier5 , met de
~mdere Erfgenamen , indien daar eenige zyn, en 't gene den voorfz.
\Veczen ter deylinge toegevallen zal zyn , zal men by nieuwen In
ventaris regiftreercn, ,vaar van den Clerk ofte Secretaris twee au
tcntyke Copyc maken zal, ende d' een van dien keuren onder de
\Vcesmecfters, ende d' andere de geconflirueerde Voogden, ende
zal eenen zekeren precifcn dag geftelt worden, omme haarluydcr
Rckcningc ter \Vceskamcr te doen.

Hoe die Yoogtlen de Jeyli11gt of divijie va11 den 1'eezen g91dm
.
gedaa11 zy11de, die voort.r "egeere11 ZMlle11.
.
XXXII.
Enua zullen deze agtervolgende geflclde Veogdcn , die admini
firatie

G O R I N C H E ivt.
lrratie van den Weeskinderen goeden aanvcerde; ende cÜè tot haa
ten meeften oirbaar ende profyten regeercn , ende indien daar
onder cenige verderffelyke ofte ook andere lVIeubelen , goeden be
vonden worden, die oitbaar waareri verkogt te worden, zullen die
zelve by raden ende advyfen van de Wecsmecftcrs, by haaren Clerk
ofte Boden verkogt worden ; ten hoogfi:en pryfcn , ende penninge
daar van komende , ende alle ttndere gcrecde penningen , in den
Sterfhuyie bevonden ~ gebragt worden in handen van de Wees
meefters ( die dezelve onder hen houden ende bewaren zullen, iri
eene kifte ofte koffer daar toe geordineert, ende to verre daar eeni~ ge wetagtige fchttlden zyn, die de Weeskinderen betalen moeten,
zullen die Voogden by ordinantiè van· de \Veesmeefi:ers die beta
len , ende de overfchietcnde penninge zal men beftellen of uytzettcn
op renten; tot den Weeskinderen mceften_ oirbaar ende profytcn;
en.de t' beuren minften kofien, als men 't beft zal konnen doen:

Hot

mm erfagtighedea

'VIZ11

de11 ll'eezen vermuleren zal moge•.

XXXIII.
Waar ;t zaken dat de Weeskinderen in de Sterfhuyzen, aange
deylt waaren eenige immeuble goeden , 't waren onverdeylde Huy•
zen, Landen ofte Erven , die oirbaatelyker waaren verkogt dan ge
houden, zullen de Voogden dat de Weesmeefiers aangeven, ende
t' zamen gaan by den Burgermeefters, ende verzoeken heurluydet
confent ende advys , ende zo verre deri Burgcrmeefte~ goed dun
ken, ttilleri de Voogden van de voörfz verkopinge geven aéte vari
approbatie , ende ratificatie , welke aéte de voorfz. Wecsmecfl:ers
zullen laten regiftreren , in 't W eesboek , by den Weeskinderen
goeden , ende zal 't principaal tranfport van die verkopinge of
veranderirtge der Weeskinderen goeden , . 't eyndè aan der Sche
pen Zegel , mede bezegelt werden met 't Signet van de Weeska
mer, ende dat niet alleen van goeden gelegen in 't Land van AR•
lCEL, maar ook in de omleggende Landen, als Althena, f/iann.
Leerd11111; &c. ende die anders dede, waare by elke Voogd te ver·
beuren tien Caroli Guldens , ende zoude daarenboven alzulke vcr-
kopinge van onweerden zyn.

Hoe mm vtrmi11deringe mtlkm mde tnfenteert# i'.lll tllOgm, 'Od11 dm
IYttun goeden; '111111 twi11tig ScheJJi11ie e11te ""4i' ntkr.
XXXIV.
Als eenige Weezeil nootzakelyk van doen zal hebben van haareri
goeden, zo dat men die zal moeten verminderen; worden de Voog
den gehouden te komen by de \Veesmeefters, ende henluydèn té
kennen geven by goede verklaringe, hoe dat 't zelve toegekomen
îs , ende indien 't den Weesmeefters redelyk dunkt, zullen de Voog
den voorfz. vermanen by liaaren !:ede, ofhenluyden den nood wel
kennelyk is, ende redelyk dunkt, ende beter gedaan dan gelaten,
ende die Voogden ctat zo zwerende, zullen de Weesmeefters voorfz.
zulks gedaan te worden mogen confenteeren, te weten van twintig
Schellingen grooten , ende daar onder behouden, dat de Clerk of
Sccre"
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Secret1ris van de \Vccskamer gehouden word in de btieveu te ·fiel;.
]en ofte te narreren , .de redenen by goede verklaringe, waaromme
de verminderinge gcconfenteert is , ende den Eedt van de Voog
den voorfz.
Y1t11 minderi11gt

de Weezen goede11 'Van twi•tig Schelli11gen
grooten en daar 6ove11.
XXXV.
. Insgelyks waar 't dat eenige W ~ez~n, van ~oen hadden een min·
cleringe die bedrocgc boven de twmtJ.g Schellmge grooten , zouden
die Voogden moeten komen in de Weeskamer, by de Wccsmeèt;
ters ende hcnluydc dat te kennen geven, als hier vooren verklaart is.
1J1111

Hoe de Voogden ofte Boekhouder, 11/11 jaare" wor de JYeesme!f/erz
Rekening dom z11Jle11.
XXXVI.
D.e Momboirs ofte Voogden zullen gehouden zyn , jaarlyks ter
Weeskamer voor de Weesmeefiers rekenfchap ende reliqua te doen,
van alle op geven vrugcen ende inkomfien van der Weezen goe
deren , by henluyden opgebeurt ende ontfängen , tegens welken ont
fang haarluyder uytgeven vereffent zal worden, mits dat zy leveren
zullen behoorlyke Quitantie , van haaren uytgeven voorfz. als 1,e"
hooren zal.
Hoe de WteJmeej/ers met Je YoogJe,, •Ik fleerjligl,eiJ do111 zuJ/e11,
omme de overfthietende pt1111iNge tot l,ehoef 'lJ.,, Je" IYte:u11
·
:ukerlyk lot i.opingt van Landm of Renten tt /Jeltggen.
-:
XXXVIL
Naar de Weesmeefters ontfangen zullen hebben, die penningen
van de voorfz. Rekeninge, zullen by advyfen van de Voogden van
de voorfz. Weezen, alle heurluyder neerftigheid en diligentie doen,
omme die zelve penninge tot h_eurluyder behoeven , . zeekcrlyk tot
kopinge van Landen ofte Renten te beleggen.
,Zo wa"neer de Pooide• eenige talangie llllngeáaan ofte weáeruare11 zal,
;:;utJen geho1"/ii, zyn dat áe 'Voorfz. //;'ee.smeejlers aan te groen.
XXXVII!

Wanneer de Voogden eenige calangie hebben zullen, uyt zaken
van \Vcezen goeden , zullen dat de Weesmeefters aangeven , en
met hen daar op advifeeren end~ delibereren~ ende haarluyder ge
meene advys ende deliberatie~ de Voogden leveren by gefchriften,
onder de hand van haaren Clerk ofte Secretaris, daar naar dezelve
hen zullen reguleeren ende excuteeren, op de boete van zes Caroli
guldens.
Hoe de Wee~en tot heurluydtr jure11 gd.ome• zynde, 1Jaa "e ll'ta~
meefler.r en baare Yoogdm zulten mogm eyflhen rekening ende

reJiq11~ van haarJuyder goeden dtlllr v1111 zy Juydm de ·
ha1JdeJing gehadt zullen heóótn.
XXXIX.
De Weezen tot haarluyder mondige dagen of jaaten gekomew
zynde
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tynde, zullen van de Weesmecflers ende hcure Voogden, ortdcl'
wint ende adminiftratie van haaren goeden gehadt hebbende, mo
gen daar af cyfchen behoorlyke rckeninge ende reliqua , dewelke
dezelve zon-3er eenige zwarigheid gehouden zyn zullen te doen ,
ende ook volkomen rcftitutie te doen van alle der Weezen voorfz.
goeden, ende penninge nog .in haaren handen wezende , naarvol"
gende den Inventaris daar af gemaakt , mits haarluyden daar van
gevende. haaren behoorlyken füllaris ende quitmtie.
Tot w4t ty/en ofjaare11 die Weeze11 wor mo11diggeagt ndegehouden worde11.

XL.

'. De Mans Perfoons. zullen voor mondig gehouden wordén tot zy.
ne veertien jaaren , ende een Mcyskcn tot haaren twaalf jaaren ~
ende niemand en zal een anders Voogd mogen weezen voor hy zy
9yfentwintig jaaren oudt.

Hoe de /Yeeslût1dere11 o,,Jer Poogd_ye hlyven Z1'11en tot haare11
wyfentwintig jaareN.
~

XLL
De jongelipge Knapen of Meyskens zullen in of onder Voogctye

van haare Momboirs blyven, tot haar vyfentwintig jaaren toe, zon•
der eenige haildelinge of adminiflratie te hebben van haaren goe
tien, ten waare zy luyden gehuwelykt , ·of anders tot eenigen· ftaat of
·Officie waren gepromoveert, ofte in eenige faculteyten gegradueert;
in welken gevallen zy ·adminiflratie of bewint van haaren goederen
·zullen mogen hebben , by goedtdunken ende advyzen van haaren
·Curateurs en anders niet
!J)d geene T.Peeski11dere11 onder hurl#yJer ·vyfe11twi11tigjaaren Z1'lle11
•oge11 tloe11 eenige 1ra11/}orte11, ·of ooit. ftbulde11 ,mogen m11lt.e11.

~.

-

-Waar

.

XLII. ·

,

·

,

,

't by alzo eenige Weeskinderen binnen ofonder haariuycier

vyfentwintig jaaren eenige tranfporten, of lofi:eni!fc deede, of ook
fchu1den of finantie maakten, 't waaren by Schepene Brieven , of
onder haarluyder eygen handtekenen ofrecognitien, boven de weer
den van vyf grooten Vlaamfch, en zullen alzulke tranfporten, Ios
teniffen , fchulden ende finantien van geender waarden of kragten
wezen , · nog men zal daar over geen regt, nog ook betalinge ( die
vyfentwintig jaaren geadimpleert zynde) daar van doen.
·

2J,

Weedi1tftren tgt b111Jrt11 '1J,Jfentwi11tig j~rm geh111e11 :.ynáe,
Zi11J/e11 t ey11tle va,, die11 moetm -verzoeken -Vil# tier YoogJ,e,
·

011tJl•gm ·mdè gedeJi/Jrurt te
.

XLIII.

-Z,Yfl.

,

Zullen de jongelingen , Knegten ende Mcysjes ~ onder Voogdye
ftaande , d!e vyfentwintig jaaren beuren ouderdoms vervult hebben
de, aan de Weesmeefi:ers mogen verzoeken van de Momboirfcl1ap
e>fte Curateele ondlai;ten ende iedelibreert .te weczcn, omme ham·'."
L
·
luyder
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-luyder goederen zelfs te mogen regeeren ende adminifireeren, welk
-verzoek den gcregce by de Weesmeefiers aangegeven zal worden~
die henluyden ende de Voogden van de Weezen, daar op gchoorc
hebbende, den voorlz. jongeling aanfchouw nemende op haarluydcr
voorgaande leven, ende converiàtie, den zelven uyt der Voogdyc
ftelien ende van dien ontllaan zullen.

Hoe me11 Jeve11 ui met de 1Yeeze11, Jewetke 11441' zy hJUZTJuyáer vyfe11twi11tig }uren verv11lt z11lle11 hehhe11, niet wys genoeg zyn
11111111e burlttyder goederm te •"'1uniflreere11.

XLIV.

Waar •t dat iemand van onze Poorteren ofi:e Ingezetene des Land!I
½n ARKEL qua.men te fterven, Weeskinderen een ofte meer ag
terlatcndc , die t' eynde haarluyder vyfentwintig jaaren niet vrocc
genoeg en waaren, omme beuren goeden te regeeren, die zal mctl
by aanbrengen van haare Vrienden ende Maagden, by gocdtdun"
ken der Raaden der voorfz. Steden, ende W eesmeefters , in der
W eezen Boek zetten, gelyk andere Weeskinderen.
Hoe de IYee.rmeePer.t Voogde• lciezen z,4/ten, over áe11 geeaen die
. te o#dl wruft efte wr/Jlit,1 ~ r.ulln,.
_

~z

XLV.
lnsgelyks zo verre iemand van onze Poorteren , ofte Ingezetene
•s Lands van ARKE L, zo oudt, verblind ofte verzuft worde, d:lt
die van den Gerechte ende W eesmeefters oirhaar dogre henluyden
Voogden roe te voegen , omme haaren goeden te regeeren, daar
toe nut ende bequaam zynde, zoude men zulks
ende al.zul
ke Perzonen in 't Weesbock fi:ellen, met haaren goeden als andere
Weeskinderen goeden, 't waare Man of Wyf zoRder daar tege1iç
te mogen zeggen.

doen ,

lf/11t de geme fler!Jeflrm zal, Ji, nmntlige Ki11áert11, rud ofte ,JuJ
geve11 zal om te he.,liclen, n.,tm btHre Y o.r,ie11 ~,uk hur •Mfle
Vrim/e c011{tnt1, r,o ll#lg, tlie•,u/n- ie IYees•tflw.tJtlO.
XLVL
Zo wie raad ofte daad geven 7.al de onmondige Kinderen nog
onder \Veesmeefters ftaande, hen te geven tot huwelyken buyten
confcnt van haare Voogden ende mafte Vrienden, ende men dat
over alzulk een , genoegzaam zal konnen beniygen , die zal daar
aan verbeuren vyftig Caroli Guldens, ende daarenboven fi:aande tot
arbitrale correétie van Schepenen.

Hoe me• corrigure,, ut tin, gtnu ái, de ie-ntle WeesmeePers of
adere in den Eedt 1/llll de Wet1lllmer weeze,,de , met
woor(/111 efte mei wtrim mi1dom ~I.
XLVIL
W mtr 't ook dat iemand van onze Poorteren -ofte lngezeetene
's Lands van AR x. :r. L, wie by waare, eenige van de drie gezwore

\Vees-

,

1,;

'1,11
il:

:''
1
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'\V€csmcefi:crs , èenige van de Voogden der W eeskindere11 , eenige
Yan de Schoutc ende gezworens van den Dorpen, den Clerk ofte
den Boode van de Weeskamer, of iemand die in den Eedt van de
Weeskamer mogte zyn , misdeeden met woorden ofte met werken ,
die zal gebannen worden voor den tyd van zeven jaaren, uyc der
Stede van Go RIN c HEM ende Linden van ARKEL voorfz. op
de verbeurten van zynen ofte heurer rcgtcr vuyfi , het welke ge
executeert ende geëffeél:ueert zal worden, die dczcl'l gccontraviniëert
zal hebben , aller- Weesmeefl:ers voorfz. zullen gehouden zyn te
gaan zitten.

HDe 't Gerechte dm Wees111eeflers "'flant doen z11lle11, i11 al het
gee•e daar inne zy hen behoeven zulle11,

XLVIII.
Zo verre de W eesmeefi:ers in eenige zaken , poinélen of Aiticu•
Jen voorfz. die van den Gerechte van doen hebben, zullen de Bür
germcefiers gehouden zyn hertluyden in d~n beften te raden , hul
pe ende byfiant te doen , met den Gerechten, in alles daar zy haat
van de W t:eskamers wegen in van doen zullen hebben.

Wat men ;,, der TYeezen Boek /Jy de11 Secretaris gefchreven of /Jy
ha11d geteyient óevi11de11 zat, dat zat van weerden óJ.,ve11.

;,11

XLIX.
Als men by den Clerk ofte Secretaris in den Weesboek gefchre...
ven, of by zyne hand ondertekent, bevinden zal, dat zal men ge
loof geven ende van weerden houden , of 't vQor Schepe11en ge•
fchiet waare , behoudelyk dat by zyn hand teyken , achter aan 't
Schrift fi:ellen zal, ende den Weesmeefiers eerfl: zal hebben laten
zien, ende leezen, 't geen hy gefchreven zal hebben , ende wan
neet daar iet meer aan gefchreven zal worden , zal den voorfz.
Clerk ofte Secretaris naar dat by eerfl: 't zelve den Weesmeefl:ers,
zal vertoont ende laten lezen hebben , zyn hand daar ageer aan
zetten, 't welk alzulks voor ·wet waardig gehouden zal zyn.

Hoe de TITeumetPers zitte11 zu/Je11 twee áage11 ter weeke,
aû dingsátJg.r endè vrydags.

L.

l)e W eesmeeners tnet haaten Clerk, zullen zitten in de Wees
kamer twee dagen in de weeke, als dingsdags ende vrydags tuffchen
negen ende elf uuren toe, op of haar iemand van doen mogt heb
ben , van henluyden geholpen te mogen worden, ende indien dat
'er niemand en komen voor tien uuren, die de Weesmeefl:ers be
hoefde, zullen ongehouden zyn daar langer te zitten.

IY4ar de /Yee.rmeefler.r Boode 11iemant 11iet thuy.r 11i11de11 tll ~al;
·
zal hy voor op ter deure met lt.ryt een l.ruys fthr.,11e11.

da•r

Ll.
Waar de Boode van de Wecsmeefl:ers Man nogte Wyfthuys vin...
·
L z
den

1

1

1

•
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den en zal, omme die te citecrcn , ofte vercfagvaarden voor dert
W ecsmecftcrs, daar zal hy een kruyfe voor op de deure met kryt
maken , ende doen evenwel die weeten ten naafi:en huyze, zo ver4
re zy dan naar zy de wecte van de Buuren ontfangen ~uilen heb
ben niet en komen 1 zullen verbeuren eemm halve Philips Gulden.

1/l'at men den Clerk ofte de11 Secretari1 111 Jn Booie11 'll(III át W,u"
• metjlers geven zal , W4nnur die hy he111 l,11yte11 ha11rlu.,der
t,ewoo,Jlyk.e zitdagen gehaalt, zitte11 :;;uJ/en.

LIL

Zo wanneer iemant de W cesmeefters van cioen zal hebben, buy
ten haarluyder gewoonlyke zitdagen voorfz. die zal den Clerk ofte
Secretaris voorfz. ende den Boode elks geven eenen ftuyver voor
baarluyder moeyenifiè , zonder meer iemand anders te geven, en
de en zullen Clerk of Boode niet gehouden wezen uyt heurluyder
huyze te gaan, zy en zullen ~rft elk ecmen fiuyver ontfangen heb•
ben , als voorfz. is.

y.,, den gtt11t11 die eenige /Jrieve11 i11 de lYeeskamer ui/en wille11 legge11;
·

.

w•t die

1i1Ut fJOor

:r.ulle11 gehouáe11

z-,11

.

te geve11..

LIIL
Ofte gebeurden dat tienige van de Poorteren I der Steden van
GORINCHEM ofte van de Ingezetenen 's Lands van ARKEL, gee
ne Weezen zynde, eenige brieven of geld in de W ecskamer bren"
gen wilde, zullen daar voor betaalen voor de bewaringe als de Wee"
zen doen, ende zal men die ioeden, geld ofte brieven voorfz. leg•
gen in eenc andere kille, daat' den Weeskinderen goeden, geld of
te brieven niet in en leggen, ende henluyden daar af geven voor
den behoorlyken Recepiifcn, als men van den Weeskinderen goc•
den geeft..

7J11t lffll' Il'uslilldwn, WÎtfJm 'DNjllllNII 1• ulle• , r,a /411ge
•lt dezelve onder Poogden jlu11.

LIV.

.

Voorts en zullen geen Weeskinderen brieven verjaaren mogen ~
:alzo lange als zy onder de Voogdye ftaan van haare Voogde1J, en
onder de W eesmecil:ers.
~•t ,.,, dw Wee~e11 brievt11 die "Dtrloorm w1rát•, ui wedtrommt
-veTflinwen ge~ die te vooren waare11.

LV~ ·
\Vaar 't alzo dat eenige Weeskinderen brieven, geftoolen, ver
brand" ofte anderzints by verfuymeniffe verlooren ofte verbeyftert
\vorden , ende daar ~n genoegzaam bleeke, zal men wederom an
dere nieuwe brieven in haar fteede maaken, als die te vooren waa
~en, tet'l eynde de W eeskindcrcn daar by 11iet verkort en worden.
Il,e

Van GORtNCHEM.

St

llot #1111 Ie# f.L11e11 iuielt11 ui te zitte;,, teg1n1 den Heer ,.eruie der Stede
die voor de Weeski11dere11 goeden z11JJen wîtle11 zweeren, over den wel• .
llt1' ,nç11 zaJ f!IO_ge11 l,et1Jyge11 tiat by of zy den Weèze11 fthuldig is,
lndü!ti

at.11' icrrtant

LVL
is die voor den

Weeskin.detert go~d zweerert

;,il.de, ende men over hem of haar bccuygen mag, dat Schepenen
geloven~ dat derelve nogtans die contrarie zweeren wil, den \Vee
zen fchuldig is , clie zal men gtbieden inne te zitten tegens den
Heer, ênde der St~de, ende over hem doen alzulke correétie, dat
hem een ander daar aan zal fpiegelen mogen, ende wagten van ge
tyke te doen, ten eeuwigen dagen, ende voorts den W eezcn aart
den beuren helpen, daar toe zy Iuydén geregtigt tyn.

,t,

tin, Sebout e""4 Schepmn l,etu,ge• w;
iema11d te&Jie11
ui ,z;y11 i11 te zitt111 '/1411 de• IYttztll wrege11 1 tegens
tin, Hder e11de Schepewen v1111rfa.
LVIL
Is dat dè S~hout met de Schepenen iemand gebieden, in te zit~
ten tegens den Heer, ende der Stede f uyt zaken den Wcezen· aan.2
roerende , zullen de W eesmeefters uyt dat Comptoir nemen zes
ftuyvers, ende daar af geven drie den Schout ende de Schepene11
drie, ende dat doen behoudelyk wu: die inzit niet en zal uytgaan;
hy en kebbe eerfl: die zes ftuyvers in der Weezen kifie ge1eyt, daar
die uyt genomen geweefi: zullen hebben.

Jrllt

11it11

7Jat de YrJOgtle11 tot h"4:1'et1 wille 111tfa11ge11 zulle11, •t w1II. z.,
voor de Weezm verleyt he/,/Je11.

LVIII
eenig~ van de Voogden of Boekhouders, voor de We.e"

Zo wat
tot beuren oirbaar ende profyten verleggen~ die zelfde gelden
t zy veel of weynig , zal die geenen die fhi: verieyt zal hebben,
t" zynen wille wederom ontfangen.

fen

TF4neer de IJllie Wu1meefler.1 4/gMII, e,zJe wederom 11114,re
il, 1,..,111.,Jer pHllltje gelt.llre• zullta worde11.

LIX.
De Wmmeefi.ers die nu cerft geordineett zullen worden, zullen
tt zelve OfficÜ! bedienen, den cyd van twee jaaren, ende f eynde
die twee jaaren voorfz. zal de oudfie van dien afgaan, ende op den
dag als men gewoonlyk is 't Geregt te kiezen , te weeten vrydags
\roorfz. zal als dan in zyne plaaûe by de BlH'germeefters ende Ge~
tegte gekozen ·worden , een van de. treifelykfre ende bequaamfte •
die zy naar heurluyder befte wetenfchap , · binnen der Stad zul
len weten te vinden , den welken met de andere twee oudfte
Weesmeefl:ers dat toekomende jaar ~ de Weeskamer hew21"ei1 zal,
ende daat van den behoorlyken Eedt doen, agteryolgens de ordon
hantie die daar van zynde, ende zal zo voorts t' eynde van eiken
jaar een argaoo. , in wiens plaatfe een ander gelooren zal worden,
lis voorfz. Haat.
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Htt loo11 van de WeeJmeeflers ende heure11 Ckrk of Secretari.r,
LX,

Zullen de W eesmcefi:ers ende den Secretaris of Clerk hebben,
voor 't maaken van den Inventaris van den geheelen Boedel, van
elke hondert guldens , die de meubelen ofte havelyke goeden van
den Boedel wcerdig ·zyn zullen , twaalf fiuyvers, ende van de mcu•
hele goeden , van de hondert guldens jaarlyks inkomen , van. twaalf
fiuyvers, de Clcrk of Secretaris zal hebben vier fiuyvcrs, ende. de
W cesmecfiers onder hen drien , agt fu1yvcrs.

Nog va• de11 zelven.

LXI.
Ook zullen hebben voor 't hoore van de jaarlykfche Rckeninge
van elke hondert gulden ontfängfi, agt fu1yvers , en de Clerk of
Secretaris vier fiuyvers.

~., •lle ~k.e11 die 011110:zel Z.JII z•JJm, fl""" tot 'Zltrld11ri11ge
van de Weesmeejler.r,

LXII.
Wat zaaken de Wcesmeefters kennen zullert 1 uyt onnozelheid
gefchied te zyn, zullen 11:aan tot haarluyder vcrklaringe, alzo alle
deze poinél:en gemaakt zyn ter goeder trouwe, zonder argelifr.

Hot die /Jo1te11 hier voore11 geroert, gedaan e11dt ge•emplo1eert
zuJlen worden.
LXIIL

Voorts zullen alle die boeten hier vooren verhtffilt, gaan ende
geëmployeert worden , een derdendeel tot profyten van den Dros
faart van GORINCHEM ende des Lands van ARKEL, van wegen
Con. Majt. die de executie van dien doen zal, nog een derden deel
tot maaken ende onderhoud van de Weeskamer, en 'c derde der•
dendeel , tot almentatie en fufientatie van de arme Vondelingen ,
Huysfitten ende arme fchamele jonge Maagden , omme die daar
mede voort te helpen , tot Huwelyk ofte andere ecrlyke Staaten ,
Geefl:elyk ofte Wereldlyk.
7Jat t11e11 de11 W~enne,jler.t mee gee11e11 adert dienfle11, haarer 1Joorfz.
die11P geá1'•re11tle, en ;;:;at mogm l,1ûfte11.

LXIV.
l\1en zal de Weesmeefl:ers met geene andere dienfi: van der Sce.
den mogen belafien , zo lange als haaren dicnft van de W cesmees•
terfchap duurt

1Yat den Ckrk of /Jootle• v1111 de H'eennteflers he/J/Jt11 :ui, van
ee11ige11 Inboedel tle11 IYetzen k.omtntie te verkopen.

LXV.
Wat Inboedel by den Clerk of Booden van de Weesmeeilers,
_Weezen aankomende verkogt zal worden, zullen de koopers gchou•
·
den

Van

GORINCHEM.

<1en ~yn tnet geteede gelden te betalen , of ibffifante ·borge 11:cllen
binnen zes weeken na de k,oopdag te betalen , welke dag van bcta·
linge -omme gekomen ~ynde , men jegens -den geenen die in ge
breeken ~yn zullen van betalen, executeeren zal, als elen exchy
fen, en g~lyk exeautie verleenen., jegens den Ouders of Voogden,
van de Weeskinderen, uyt oorzake dat zy van de Weezen ondet
haar hebben zullen, naar die zelve, tot beuren mondige jaaren ge•
komen zyn zullen , en zal den Clerk of Boode, van de verkopin-
ge te doen, hebben öen veettigften penning_, dat is van elk hon
dert Schilden., twee ende een half Schilden.

Hoe ,v,el .dm Clerlt tJf Secrtt4ris 'fJ4# Je Wees•efiers ut he/J/Je11
w11 Je wrkOfi,,gt, i11 of 11_yt h,t Bod t, zettm.
·

LXVI.
Zal de Cle:rk ofte Secretaris van de Weesmeefi:ers van elk ver"
kopinge of koopinge te boek te ftellen, ende weer· uyt ~t boek tet
doen, hebben twee ftwyvers.

Hoe áe Regeertlerz tler Stede w,,

GoRINCH-EM

ee11e Weeskamer

ordi11eerm Z1t1Jltll.

.

LXVIL

De Burgermceftets ende Regeerders van <1 o RJ N c HEM, tullert
ordtnccrtn een goede vafte Weeskamer binnen den Stadthuyze of'
öp een andere bequame plaatfen, die 1..y bevinden zullen alderze•
kerftc te zyn , daar nienmnd de Sleutel van hebben zal dan dt.

Wecsmeefters die dezelve ook neerftelyk zullen be,varen.

r.,, •

,;eAJn..

LXVIIL
Welke Weeskamer voorfi;. by Burgenneellers, Schepenen ende
Raad, ook mede by advyfen ende goedtdunken , van Mettelaars,
Smeeden , ende Timmerluyden , hen zulks verftaande, naar haar
luyder confcientie en befte wetenfèhap verklaart zal worden , be•
quaam, fuffifant ende vaft genoeg te zyn, omme den Weeikind~..
ren goede zekerlyk daar inne bewaart te mogen· worden.

/

Nog ...,_ dt11 ;:;tlW#~

LIXX.
Tot meerder zekerheid ende confervatic vatt de Weezett goeden•·
ende omme alle perykelen te eviteeren, zullen de Na~ers die
metter kleppe ontme gaan, by den Burgermeefters Jaarlyks geëedt
worden , dat yegelyk van hen , als hy van 't Stadtbuys zal gaan •
omme zyn ommegang te doen, eerft op 't Marktveld voor de buy
tenfie deure van de voorfz. Kamer kleppen ende roepen zal, ende
in ~t wederom komende, zynen omgang geda,an hebbende, desge•
lyks doen zal, voor de tralicn op tt Kerkkof.

H,1-
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Hot dtt1 Vroffeart, Burgermetj1er1 t11de Gerechte va Go RIN c HEM,
dm totk.omende IYee.rmeejler.r levert• zullen in ee11 groot /Joelt, by
goede jpecificarie, de geinventorieerde goedt11 va• de Wte.rii11dere11 der Stttlt van GORINCHEM m Lantin, va Aruü:r..

LXX.
Zullen Droff~art, Burgcrmeefiers, en 't Gerechte der Stcede van
G o RIN c HE M, die voor dezen tyd tot nog als Oppervoogden de
~dminiflratie van de Weeskinderen goede, der Stede ende 's Lands
van ARKEL voorfz. gehadt hebben den gckoozcn Wecsn1eefit.:rs
in een groot Boek leveren by goede fpecificatie, de gcinventori
t!erde goeden , van dezelve Weeskinderen, mitsgaders de Rekening
by hcnluyden daar van gehouden•, zo na als hcnluydcn docnlvk
zyn zal , omme ·hen voor zo veele nut ende oirbaar wezen z~il,
daar naar van nu voortaan te mogen reguleeren .
. Hoe dat wanneer ,enige Opdragt of Tranfport -oa• Erffmijfi11 , ,,,
Renten ,({edaa11 zal werden, men fthulilig zy11 zal 011dtr tien
Eedt va11 den Y erkooper te Jpecificeertn de11 geheeles

'lJOorgaandm lommer.

LXXI.
Voort meer ten eyncle van nu voortaan in 't verkoopcn, over
zetten ende tranfporteeren van eenige goeden , ofte renten, nie
mand bedrogen ofte gedefromdeert en worde, als ·eertyds wel ge
beurt is, zal den geene die uyt titelen van verkoopinge of andere,
aliantie, eenig goed of rente een andere, byzonder wezen zal, wil
len opdragen ofte tranfporteeren, gehouden zyn by zynen Eede by
goede fpe~ificatie te ve~klaren, allen ~en voorkommer daar op fraan 1
de, op prene van arb1teraale correéäe van Schepenen, voorfz. gee
ne die contrarie zynen Ee.dt agterhaalt zal worden eenigen lafi: of
voorkommer, in 't groot ofte in 't kleyn , agter gehouden ofte ver
zwegen te hebben , tot profyten voor d' een helft van Droffaart,
ende voor d' andere helft , tot profyten ende onderhout ,van .· äe
Weeskamer voorfz.
".f

Eedl v•• ,~ W~t1111eefler.r,
.

.

_

. LXXII._

.

_

,

~

Dat zweer ik Weesmeefi:er binnen der Stede van G o RIN c n E M
~nde den Lande van Al\.KE L te weezen • der Weezen goeden by
haare l\1omboirs wel ende getrouwelyk te doen regeeren ende ad
minifueeren, goede opzigt daar op te hebben, de penningen van
der W eezen goeden komende , ende boven der zelver Weezen on
derhout overfchietende , te beleggen tot beuren meefien oirba:u".
ende profJten, tot allentyden goede pertinente Rekeninge te doen~
den gcenen die zulks behoeven zullen , die ordonnantie daar op ge
maakt te onderhouden naar myn befte vermogen , ende in goeden
conièicntie voorfz. voorts alles te docne ende te laten, dat een ge
trouwe _V\/ccsmcefi:er fchuldig is en behoort te doene , ofte te hl
ten , zond et ccnig profyt, gunfi:, .icId of vreezc van der Weeskin
~
deren

1

Vaii G O R I N C H E M~

'

:8-~

deren wegen daar af te nemen ; · zo moet my Godt helpen en allè
2:yn Heyligcn.

Eedt v11n dm Clerk ofte dtn Secretaris:
,.

~

LXXIIL
-Dat zweer ik Secretaris ofte Clerk te wezen van de Weeskamer
'binnen Go l\. 1 N cHEM, alle neerfiigheid doen zal, omµ1e pertin~n
telyk alle zaken te Regifueeren , die men van den We.esmccfl:cr$
bevolen zullen worden; den Weesmeefiers dat te laten zien, ende
daar naar myn hand agter aan te fiellen, voorts 't zelve myn Offi
cie wel ende gctrouwelyk te bedienen, den fiaat van ~en Weczcq
goed niemand te reveleeren, nog ook eenige Copyc daar van iemand
uyter Weeskamer te geven , dan by believen ; ende by confèntc
\Tan de Weesmeefiers, met loon dat_ de Weesme~fçers my toeleg
gen zullen, te vreede zyn zal, zo moet my Godt helpen ende al~
Ie zyn Heyligen. _

Eeit
~ bat iwt!e'r

'1Jt111

de YoogàeN~

LXXlV.

ik Voogd ende Curateur të wezeri van deze Wéeien,
fcherp opzigt op haar Perfoon en goederen te hebben , haar Perfoon
tot Godvrugtigheid te raaden, henluyden naarfielyk tot deugdelyke
converiàtie te vermanen , haaren goeden wel ende getrouwelyk te
regeeren en te adminif.l:reeren, naar myn befte wetenfchap t' beuren
nieeltett oirbaar ende profyttn , alle jaar goede pertinente Reke
ning -van myne adminifl:ratie , wor den W eesmeefiers in de \Vces
kamer te doene , naar uyt.Wyzen der Inventaris my daar van gele
vert, en de overlopende penningen, boven der Weezen voorfz. on
derhout , te brengen in handen van de W eesmeefters ; ommc by
benluyden tot der Weezen profyt , ende meefie oirbaar aangeleyt
te worden, ende voorts al te doene dat een goede ende getrouwe
Voogt , naar Godt , reedene , ende regte confcientie fchuldig is,
~nde behoort te doen, zo moet my Godt helpen ende al zyn Hey
ligen.:
&tll

-ua eent11 Scho#t, ende e111

G_tzworn 'l/411 et•ige 'Dorpe11~

LXXV.
.
Dit zweet ik,-' dat ik terfl:ont als het -tot rityrre kenniffe gekomen

1

1

zal zyn, 't zy doof myns zelfs weetenfchap , of door advertiffement:
van iemand anders , dat 'er een Sterflmys valt in onze Parochie;
daar eenig Weeskind bf Wees1dnderen in gerechtigt zyn , als dan
van fionden aan zal helpen toezegelen ·, alle de floten in deszelfs
Sterfhuys wezende, ende dat ik daar myn befte toe doen zal, om"
me den Secretaris van de Weeskamer aldaar met ten eerfien t' ont•
bieden, ende den Inventaris van der zelver goeden, in myn ende
der mede Erfgename prefentie te maken , ook dat ik ncerfiige toe~
zigt zal dragen , dat in 't maken van den zelven Inventaris , geen
van de goede in 't Sterfhuys bevonden wczeude , verzwegen nog

.
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verfiekeil en zullen worden·, en dat niet te laten om profyt, goed~
gunft of vreezen , nog om geenderlcy zaken , zo moet my Godt
helpen en al zyn Heyligen.

Eedt vo de11 Bootlm.

LXXVI.
Dat zweer ik Boode te wezen van de Weeskamer binnen Go R.•
1 N c HEM, regte weten te d~n , door bevel vaq de Weesmeefters
of van de Weeskinderen Voogden , of iemand ánders , die aan der
Weeskamer te doen zal hebben, van alle weeten die ik doen zal,
goed regifter te houden , op de behoortyke zitdagen met de Wees•
meeflers mynen dienfi: waar te nemen, met fallaris dat my geordi"
· neert is te vreden te zyn , ende voorts al te doen dat een goede
Boode fchuldig is te doen , zo moet my Godt helpen co al zyn
Heyligen.
Nog wierd in het Jaar 1558. by de Magifuaat, ter verbeteringe
en onderhoudinge van 't gemelde Weeshuys, vergunt een Loterye
uyt te fchryven, bedragende ieder Lot eenen ftuyver.
In den Jaaren 1583. wierd by de Vroedichap nog eene nieuwe
Ordonnantie voor 't Weeshuys 1emaakt, en Iuyd aldus:

Ordonnantie ende Refolutie ·van de
Vroedfchap der Stad Go R. J N c HEM, waar by den Wees-
meefteren belafi: wordt • geen Kinderen in 't Weeshuy9
te nemen, voor ende aleer der zelver Kinderen Voog•

'ALzo

den ofte Adminiftrateun van der zelver goederen I l>e
hoorlyke Rekeninge, bewys ende reliqua hebben gedaan
van haarer Ouders , ofte Vrienden goederen, voor den
Heer en 't Gerecht , ende het overfchot in 't W eeshuys
gebragt , ende dat de Weesmeefteren by 't uytgaan der
zelve~ Kinderen, daar van, nog van 't geene gedurende
haar .verblyf, haar aangekomen mogt zyn_, yet, daar van
uyt te reyken.

die Magiftraten der Stede van Go a.1 N c HE M , hoe
langs hoe meer bemerken , dat het Weeshuys binnen der
zelver Stede, in groote t1 achterheid komt, zo door dien,
dat voorgaande W eesmeefi:ers , belaft ende gehouden zyn ge"
weeft, ·eenige Kinderen, uyt den Weeshuyze gaande, uyt te rey"
ken, ende te laten volgen 't geene zyluyden in den Weeshuyze ge
bragt hadden, ofte henluyden middelercyd aanbeftorven , ende by
andere Weesmeefi:ers genoten was 1 als ook overmits eenige Voog
den in gebreken blyven , pertinente Reekeninge te doen , van der
zelver Kinderen Ouders agtergelaten goeden, en omme daar inne
behoorlyke te voorzien, ende te verhoeden , dat 't voorfz. Wees
huys niet en kome in grondelinge bederffenüfe. Soo is om deze
meer- andere oorzaken ende redenen, geordonneert, e_nde overdra-

gen

Van GORINCHEM.

_8j

g~n by den Droff.µut, Burgermeefl:eren, Schepenen ende gcmcync
Vrocdfchap der voorfz. Stede , dat van nu voortaan, de Wees•
meeflcrs van den \'oorfz. Weeshuyze, geen Kinderen in 't zelve
ecshuys zullen mogen nemen ofte ontfangt!n , ten zy dat de
Voogden ofte Adminifl:rateurs van zulke Kinderen, die men in 'c
voortz. Weeshuys begeert_ t:e hebben,.· e~rft ende alvooren gedaan
zullen hebben , goede, deugdelyke Rekeninge, bewys ende reliqua,
van der K.indere1' goede , of 't . Sterfhuys -van haar Ouders ende
Vrkriden, eride dat voor den Heer ende 't Gerechte, als Opper.;
Voogden van alle Weez~n. Ende zo verre dat 'er bevonden word
yet over te fcliiet~n ; dat 't zelve met de voorfz~ Kinderen in den
Weeshuyze, tot profyt van_ den zelven Huyfe gebragc zal worden,
zonder dat de Weesmeefters te~ tyde van der Kinderen uytgang,
zulks .tullen dorven uycreyke11 in geenderqande manieren. Van ge.
Iyken of 't gebeürde ; dat tot eenigcr. cyd den. Weeskinderen , of
eenigc van dien, gedt.irèndé den tydt dat,ze in 't W ~eshllys onder
houden worden , eenige goederen aanbcftorven , dát alle dezelve
mede komen zullen tot profyt van d~n Weeshuyze , in der maniere
ende zonder uytreyken als vooren. Ende zo verre de Voogden _
ofte Vrienden van den zelven Kinde ofte Kinderen, 't zelve niet
en wilde laten volgen , datze in zulken gevalle gehouden zullen
wezen , de Kinderen na hen te nemen , ende zelfs te onderhou
den, ter tyd toe , datze de goederen laten volgen , zo vooriz. is.
Afulm in de vergaderinge van de Vroedfchap, den zeftiende July·
Anno vyftien hondçrt drie ende tachentig. Ondcrftont. · Ter Or
donnantie van de Vroedfchap by my. Ende was getekent, J. va•
11m Ytkle. 1583•

"r

. Verfcheyde Burgers der Stad GoRINCHtM, het goed inzigt

dé.;

icr ftigtinge beziende,· hebben ten eerfl:en het begonnen werk met
eenige gifte begunftigt, waar van nog_ veele Brieven overig zyn.
_ CórneJis Pi11k .Aarti.. droeg den 20 December 1557. ten behoe
yen van'. het nieuwe geil:igte W eeshuys op, een Erfpagt Brief, .van
vyf en een halve Carolus Gulden 's jaars, onder voorwaard~ dat by,
of zyne Erve, altyd het recht zoude hebben tot vcrkiezinge van een
Weeskinds plaats, wanneer 'er een plaats zal komen open te vall~n.
.Adri111111 v1111 den Heuvel, Virluz. begiftigde dit Hu'ys" den 21 Dé.;
cember 1557. ook m~t eenige inkomfl:e, onder beding dat hy, of
zyne Erfgenamen, altyd de vergcvinge vnn drie Weeakiuderen plaatfen zullen gepieten ten eeuwigen dagen.
· -.
. Cornelis Schimmelpe1111i11g, Michielsz. d1:oeg ten behoe-ieri van dit
nieuw geftigte Weeshuy~, den 26 Augufius 1558. op, ·een Huys en
Hoffiad, gelegen naafi het Weeshuys , zynde het agterfte deel van
dit Wecshuys , tegenwoordig _de Keuken en agterkeuken. In dees
tyd ,vaare Weesmeefteren, de Heeren Headrik va .A11Jjl Cot11r""'1s~~
J1111 de Cherf J1111.rz. en Adriaa11 van der Haar GO'tJtrt.r,;.
Jaco/J Claa.rz. Schrynwerker, droeg aan het gemelde Weeshuys
in den Jaare 1568. den 14. Juriy op, ce·n Huys ende Hotnad fraan
d,e in de Moleftraad, van \veikcrs agtergcdeelte nu iemaakt is, de
llàkkeryc in het \Vccshuys.
.
.
.
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.Adritt1111 va11 .Aaljl Gys/;ert1z. droeg in den jaai-en 1592. den 9 JaA
tmary, ten behoeven van 't arme \\\:eshuys op, twee vcrvalle Huy§ ..
kens daar agter in de P.mnekoekikeg , wclkers grond tegenwoor
dig is de grootc pla:1.ts , met het Kleermakers huysken , agter het
\Vccshuys uytkomende.
Een groot getal giften zou mc:n nog konne11 optellen, maar te
lang om hier alle by te voegen.
In den Jaare 1619. vcrzogten de \Vecsmeefieren en Regenten
van 't Wecshuys, aan den Drosfaart, Burgermccfieren enz. dat de
jongeling~n uyt het \ Vceshuys gaanden, en op haar Ambagt kon
nendc bcfb:m, zonder ccnige lafkn in het Gilde van haar Ambagt
mngtc ,vorcten aangenomen , het ,vclke haar vergund wierd.
Dit W ccshuys was ook met een Kapel voorzien, waar in een Af.
taar fiond, want in cene Rekening van Jan Antho11isz. Schrynwer"'
kcr, in den Jaarc 1565. den 6 F ebniary vin de ik, dat by had aan
~cnomen den voetbank in de Kapelle, om het Altaar te maken.
Ook had het \Veeshuys zyn eygc Priefier of Kapellaan , die ook
wel volgens oude briefjes Paftoor wierd genaamd, en zommige na
men het Ampt van Schoolmecficr over de Kinderen ook wel waar;
ik vinde op het Jaar 1563. vermeld eenen Heer Le11ard, en nog in
het zelve Jaar Adriaan ván P!Jme11, Pail:oor van 't Wecshuys ge•
naamd, by woonden in een byzonder Huys, naait het W ecshuys,
hy trok voor het lezen van twee l\1iffen 's weeks, jaarlyks tien gul•
dcns, en voor het School-ampt twaalf guldens en vrye Huyshuur.
Ook wicrd 'er op andere dagen ook wel Mis gelezen, door cene
byzondere K,,ppellaan, en die ook het School-ampt wel waar nam.
In den Jaaren 1573. wierd aan de Weesmeefieren vergunt, om
de fchaarshcid van Geld , zelfs eenige kleyne Celd-munt .te laten
flaan, gelyk dat in andere Steden ook wel gebruykelyk was, maar
dat had geen langen duur.
Hier zullen wy laten volgen een Iyfl: van de Hecre Vaderen,
en Boekhouders, opgefi~ld door den Regeerenden Vader en Heer
MR. C o R N E L I s v AN S o ME Il E N, tot den Jaarc 1 700. en ver"
volgt tot <lees tyd toe.

Lyfte v~n alle de Heeren, Vaderen ende
Boekhouderen.
Welke gcweefi zyn zedcrt de Stigtinge van dezen Weeshuyzcn.
JS'f8.
1r~9.
1560.
l r6,.
I 562..

1563.
IJ64.
1 565'.

J.u,

I s-66.
de Clmf, Jansz.
1 j67.
Hendrik._ va A.u;1, Coenraadsz.
Adri.1.An VJ#.dtr H.wr, Govtrtsz. 1168.
W,1/em van BHel, Dirksz. Pricft:cr. 1 SÓ9.
Hendrik._ Vrie::.e, Pictcrsi.
Adriaan van Ku1l, Florisz. Schout J no.
If7I.
Adri.i.m v.in Kuyl, Florisz.
• f7i.
Cl.u1s Dierh111t, ·Aardsz.
I f73Pieter de Bie, Cornclisz.
Sen,aas , Adriaann..
lf7+•

Servus, Adriaans-z;
Pi,ter Behoort , Pitcrsz.i
Dirlz.de BorgJ_rAaf, Comclisz.
Co'ltlelis vAn de• Dylz. 1 gczcyt l"'oJ
en B11ys, ·Aardn.
.
FrAnçois """ Broelz.h111un, Damclsz.
Cornelis Vin/z_, Aardsz.
Nicolaas v"n D11ynen, Adrinansz.
Zrger van Jrr PVetering, Adri~nsz~
AdriA.tn v11n den Heuv,l, D1rksz.

111;.
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t f7f. Ltonará vAn Rifoart.
nis. A,n/,ro/i11s, Q.uicynsz.
1y7.,. Hmdrilz. flan Zrotnbtrgm.
1 578.
Kolf, Adriaansz.
•n9, Pitttr Koning, Jan Licvensz.
1 J8o. Pitttr Koning, Jao Lievenst.
1 r81. LA11rens S,iaats, Hendriksi.
lfb. Aard Yinlz,, Corncfüi.
l f8;. Ot Sas, Jooftensi~
1584. Cornelis Ytrvoorn, Cornelis!. in
plaatfe van La11re111 SnAats, Hendrik?:.
1585. Gerard van Blokf.1tná, Marcynu.
1 s-86, Klaas Dierho11t, Anrdsz.
1587, ?All van A11/ft, Willemsi.
1 s8S. H'ii11ttr vAn Nttrca.ffel, Matthyn.
1589. Wo11ttr van Nttrca.ffel, Matthysz.
voor Hmdril Vink_, Cornelisz.
15"90. Pieter Koning, Jan Lievcnsi.
1591. Pitttr Koning , Jan Lievensi. in
plaatfe van Cornelis vAn Aalft,
1

T""

1~2.9. Jan van Broel:J.1u7{.e,,, Francoisz.
1630. 111cob Vtnoorn, lacobsz.
16 3 I .

Willem vAn Grow,.1e/á, lansz.

1G3&. François 11,1n der Afeer, lohansz.
1633. Titltrnan Er/.:!lms, Cornelisz. die

ten behoeve v;m zyn Zoon ddi
ftccrde.
1634. Johan Erf<!lms, Tielmansz.
163f. Adria11n van Stock§m, Cornelisz~·
1636. Daniel HeinjiHs, W illemsi. in plaat~
fe van FrAnfois v1111 Kerk._wyl, over~
)eden.

1637. 1f'Jn11ná v,m áer Graft, Adriaansz.
1638. Adri1111n Vink._, Hendriksi.
1639, Michiel van Stetnwink[/.
16-40. Johan Bro11wer, lohans~.
1641. HjnanJ v11n der Grllft, Adri:iansz.'
16.p" JohAn Erk!lms, Tielmansz. ·
1643, ÀArá van Herw.iarden, lohansz.
1644. Hmdrilz. v11n Schell11pun. Dirksz.,
1645'. M11tthys v11n Htrwa11rden.
Gysberrsi.
I 646. Htndrilz. Snoet
1 s91. Adri.ian van Aaljl, Gysbcrtsz.
1647. Samuel Be.ffem , Pieters?.
J 593. Jan YervtMnl, Reyersi.
16+8. lohan Dro11wer. Johansz.
, .f9+• Nicolaas van HonkEup , Manhysz.
1i9r. A11rd Bloemert, Aardsz.
1649. r_oh11n Erk!lens, Tidmiinsz.
I 6Jo. lohan van Samen.
I 59'. Anthonis van Aa/ft, Marty ASZ.
16p. fohan de Hertog van Orsm11a!.
1;97. 1fó11ter van Neerca.ffel, Matthysz.
16p.. Martyn van der Giefon.
J 5'98. Pieter Koning, Jan Lievensz.
16r3. Lodewyk._ Cools.
1 f99, Liebm van Zierilt..ee, Gerardsz.
16s-4, AdriA@ van Cletf
16oo. Folpm, Coroclisi.
1601. ran van Eck,;
16rr: rohAn Brouwer, de jongen.
1602., Willem v11n D•.ffeláorp, Hermansz. J 6f6. Daniel Heinji11s, W illcmsz.
1603. Adriun van der Staal, lansz.
I 617. MatthJS van Hoey , Gerardsz:
1604, L"b;n van Zierilz,z..ee, Gerardsz.
En ia op dit Jaar, en onder dc:4.
160.f. AdriaAII áe LAnge, Andriesz.
zelfs Regccringe den He.yligcn
16o6. bnbert van der Steeg, lmbertsz.
Geeft Armen aan 't W cesbuys
16o7. Cornelis de B11rggraaf, lansz.
gccombincert, en over zulks Pil
1608. Nico/au van Honk._01Jp, Matthysz.
Wces ende H. Geeft Vaderen.
I 009. Adri1tan v1111 Broekb11p..m, Francoisz. 16sS, luh11n Bro11wer, Habectsz.
16f9. Willem Hl.zelWJnS.
1610. H'oNttr van Neuca.ffel, Mattbysz..
1660. Dionp van ll~11JIWJ(:.
16n. H11bert v11n M111en, Willemsz.
1661. Ja~b WjtmAnS.
161s. T"" Vervourn, Reyersz.
1 662.. AdriAan van Cleef.
1613. Wóuter Heyft, Gcrardsz.
1663. H11/,regt van W,elich.
1614. A.dri11An v"" tin- Staal, Iansz.
161r. M.itthe11s, Pietersz.
•66+· Cornelis vo dm K,ll, Arcndsz.
1616. Anthonis van áer Kaa, Willcmsz. 166r, H11lwe:1 Bró11wer.
16 1 7. Baitb11far vanHTevelincbO'llm,lansz. 1666. .Anthoni111 vAn ÀA/ft.
1618. facob Yrrvqqrn, Cornelisi.
1667. l•cob Erk!ltns, lobaosz:
1619, I111bert Ytrjleeg, Imbensi.
1668, 1ohAn Schil1b,11wer.
1
62.0. Hmdrilv"" J.erGiesfo• ,Adriaallsz. 1669. Ioho Bro11w1r, JQbaosz.
16u. J"n v,m Htr1Purdm, I,msz.
-,_670. AdriA4n van Kleef.
t6u. M11arttn va• ÀA/jl , Dirksz.
1671. IA&ob """ der VJft,
i62.3. Dirlz,á, Rover. Anthonisz.
1671. AnthoniHs van A.al.ft. voorde Wcdf
I 62.4. BAlthA[llr va" 1f'rotlincl;oven , Iansz.
van L11mbert v11n S1111t111.
162s, J:ieben ter LA11w, lansz.
Anth,niHS van À11/jl.
1 jJ.6. Lieb11rt v@ der Wétering, Adriaansz. 1674. Johan va dtr Me11/10, lobaasL
161~. Adria,in RAap, Florisz.
1427. L11111bregt """ Zanten, lansz. .
l6J.8. CorpeJis 'IIMI Jen Verwen, Cornclisz. 1676. H,nJrik._YnfthHrinz.
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1677 • .An1hmi11s turn M•1lw1k.:.
1e78. IAcJ, vAn S,mdert.
1679. Ioh1111 Sp,1ert, Corndisz.
1680. lohan Vinlz., Hcodnksz.
1681. H"zllem Je Wolf.
1681.. Anthoni•s van D«m1.
168 ~- GmmJ v11n 'fVicalwy'<:
1"iS4 Adriun Bmnall, lohansz.
168f. Adriun BormAn, lobansz.
1686. Folp"t van Hoey.
1687. C11fp"1' 111111 Hory__, Ab!"hamsz.
1688. 'joh1111 Spe;"t, Cornchsz.

1Gs9 Lo,,p Je G,ltl.", Abnhamsz.

16<.;o. L•Js Je G,lá", Abrahamsz. in
plaats van HmJril Yerflb11rin,:,

overleden.
1 ~~t. ; acob Me11lft.
1692 • .Antboni•s van

Doom.

169j. P,tr11s Boxel, HugcnSl:.
J 6s,4. 'f'Vill,m Key~ers.
169S'. ·Otto Kien.

1696. Cornelis van So"'"m, Johansz.
16<;7.

.AnthrmiHs 11,:111 Doom.

1

1717. H'illnn KeJurs.

1; 18. H',//nn KeJ~ers.

.

1719• Witte. Yerfcl,11rint•

1

172,0. Cafj,Ai11s 111111 Hory.
1 7:u. Hti/lm, Kep..n-s.
1721., H'illen, K9urs.

1723. "johan D9111.
172.4. CafparHJ 111111 H°'J.
171 f: 'Willem Y erfch11ri11g.
172.6. Cafpar11s va Hory,
1717. Cafp4T#S van H09.
172 8. Johan DIJ"'·
1719. Cafp11rt1s va Hoq• .
1 73 1.

C11fpar111 v1111 Hoq.
C11fpArt1I 'IIAII Ho,y.

1732.

Cafpq,u

1730.

•a

H"J·

1713. Pieter J, B.Jt.
17 34 • 'foha Dry111.
17;f. Cafpu111 VAn Ho'},
1736. G~r•rt' LeeNWe van H11Jlh•JUti•
1737. Pmn- Je BJe• .
1738. Cafpar111 v,.n Ho9.

1__,ha Hmdri/c..Y"/,00111.
7,han De]"'•
G'!'ará Lmrwn, """ H11jlh111u11;
WJ/em Hnuirsl VAII B11rneveld.
Joha Dep,.
Ger~rd Lmrwm '""' Hiljlh11p.m;
Joh•n Hendril,__ Perbot1111.
·
174-6. Hil/e,,, Hmdri~ 111111 BarnrvetJ.
1747. Joh• D9111.
17,.S. [oh.- Hmaril
173~.

1698, H ille• KIJ~S.
1699, Cornelis van Somn-m, l_ohansz.
1700. .AnthtJnÏNl van Doom.
1ïo1. H'il/m, Keyurs.
no:i.. Cwnelis v• Somerm. lobansz.
1703, CafpAr V"" HDeJ • Ab,ammsz.
1704. W,llem Key~s.
1 7of CorneliJ 111111 So,Mrm, lobansz.
1706. H'illem Key~s.
1 707. hchard11s Stm1is.
1708. CA[par111 va H#J,
J 7<:XJ• H'Wem Kep.."s.
171 o. JtithArÛs Stemu.
171 1 • Hieronim•s vAn Ytclwvm.
17u. W,llem Kep.ers.
17q. H'illnn Yerfoh11ring.
1714 C•fpAr#S vAn HHJ.
171J. H'i/lm, Ke1~s.

1740.
1741.
I 74-2,
1743.
1744.
• 74f•

17◄9- Hïllem

y,,.,,.,,,_

Hmaril 1/AII BRMVelá.

Voor de overleJcnc Vaders v1111
Lmnvm en DIJ"!'•
SillUtm Perns Co/lot J•Efa"TJ•
StbaftilMII """ Noom,.
r7ro. Sinuon PetrMs Co/lot á'Efè11ry.
I7fI. Se/,aPüun va Noom,.
17fJ.,. /ohan Hmdril Yn-boom.
17SJ. H'il/m, Hmá~s/c.. van Bamewlá~

1716. Willem Y n-fah1tring.
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At meeft alle onze Steden, om in nood en óezoekingè van
Pefi-ziekten, Huyzen hebben geftigt, om de Kranke die met
deze quaal befmet worden te bergen 1' en dus zo veel docn
lyk is het voortlopen te ftuyten , is genoeg bekent, waarom deze
Pefihuyzcn g\!meenlyk buyten Stads wallen geplaatfl: zyn , dog in
deze Stad is het binnen deszelfs muuren geplaatft, en omtrent den
Jaare 16o2. gebouwt, zo als reeds in de Befchryving van 't Bagynen
hof is gemeld. En wortl voor tegenwoordig· ook gebntykt voor Inno
cente Menfchen, waar voor men huisjes buyten tegen de muur heeft
gemaakt

1

\

l
,•

~
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Van

~'maakt ~ welke haar uytzigt hebben op den Tuyn. Het opzigt
\Tan dit Huys, word a:m drie Peihneefi:eren ofRegente toevcrtrouwtt
·waar van wy een Lyft zullen laten volgen.

Regenten van het Pefr-huys.
16~7. f1111 Ti-tlm11111S Erk!ltns.
-1618. D411Ït/ Hp,ji#S.
16~ 7,.,, tk Jong I Jans&.
1~0. Mt111rfm KMJI.
1641. Govtrt v1111 Os.
Hnu/ril MatthJ~; ·
1643. Pieter """ Erp, de joop.
1644. l• Je 'fang, Jansz.
16.1,J'. Ptttr Gmt, Gysbertsz.
1646. l• va z,intn,.
1647. , ~ 110 J, Yeltlm.
1648. Dm]s """ M11JIWJt
1649- Hnulril C,,rwe,J,erg, Manhysi.
16Jo. I,h1111 B,rman.
16J r. Corwlit Litsho11t " Aalbciua..

1642,.

lt~Jl· Cmu/u "''"' dtr Jfln-w.
1611. »Mis Jf~I.
l 6J6. ,,,,, """ X1Hf.
J61'1• p,,.,.,,, """ H~~
16Ji. D,EJw Pilt.
16J9. Coradis "'"" Wtul.
166o. /MJ
Kleef.
1661 . .Ah-il,-,""" Thitl.
1661.. l'inn- v1111 Sttmhngm.
.
1664- Cmwtis B--:gru/, Aardsi.
1661. Ht/,,,içh flA• ·»•tttl.
16M. H,,,Jril TAMI ""' lhfoh. ·
1661. c.,,,,,lis L~h,,,,.
•668. 11111
clèn aud.ca.

v••

'Tl" a,,,.,, ,

•~9. <ia-rit""" Huftm.

1 67•. CWllllis Liesho..wi.
1
/Anw "'"" Gtjfol, AdriaanR.

67 •.

,1,,3.

H,ï/Jn,,

~

.,,, OnHr.

1674. M.ul,ys n....,1.
167J. Gnrit .,,.,, W"41WJ/(:
167,. In Li-gn,.
1677. Dirl "'"" Slil]s.
1678, IMJ "''"' Sl#Js.
1679. ClnWAAd Dirkaz.
1680. EJ"l"tNoorJhw..
1 681.· Cornelis Y "h«f.
1681,. l'ut,r M L]ur.
•6H3. .Adri'"" va C11pptl.
1(>84,. Dir~ Swn,1.

a686. DirlSwms.

,

Murtm B,-sw"•

1687. Anthoni, 7/An DA11'1.
1 688. lohClllltS 1/A,S Mtrrtttl.
1~9. Pi.eter Ti"'1Wrs.

1(,go. Marit 111111 DIJ"d.
1691. Cm,1/is """ Gn#lrp.

a6,s.

l~IU G1m/11,,J.

1 tigJ. .AdriAAII VAn HAttNII.

1694.
169r.
16g6.
16g7.
1691.

Ni"lu,s R11•.
T,~iAS BrMJ'IS.
G"11rà Br•ps:
H#Jbm VAN Jn, 01vn-:
ltrm,ûs VAn Dupnwr11g1J.·

I1111 Oldm~ttl.
1699. loha Olámutl.

Hi'i/lm,

'flAII

Do,r••

1700. /11n wa tin- B'".fh.
1701. ln-m1i111 Ditpm/,r•gzn,,
l 702.. loh41111es OUmud.
170J. /.,, v~ d"_B•g.
.

1704- ,,,.,,,,,., Di#pntl,1'#f.llli·
110J. -/oho Old~J.
11(>6. Joho 'flMS d,r Bll'Tl~
1 "'07. P,trtu 'IJMI L..
1 708. lob.,, 0/Jnsz.t,I.
1 70<J, IAco/,#1 J, H.,Jq~
17 1 o. P,nws """ L1111.
l 'f ll. J,h"" 0/Jnuef.
111s. 11111 •
Jw E~,rg_T,;
1713. WillM flMI VJhl'}~
1714. /oho Y~

B,1,,,,,:
r"t

1 71 J. Dirl 'fJMI
1 716. Dirl
Btk1111.
1 71 7•. 1,1,.,,

11""

1718. AJriun YtrhllA1':
1 7 19· f J,1111 • • R,_,m.
1 72,0, Jol,"" ,., Ja. E~I,•
1 72. 1. AdriMa ,,-.,_..
171,s. / ~ flMI R'JM•
1 72.J~ IohMI ,,,.. Jw EJ/wt/,.'

17S4- AdriM,, Ytrl,Mr.
1 71,J.
1 716.

Ioh,m v,m R<IJm•

v1111 der E//,,rgh.'
t 7s 1. .Aári••11 YrrhlUO".

172.8.

1 719.

Ioha

IAn """

Joh•

ROJn.

11"" Ju

E&,rzh.

Adri'"" Ytrhur.
17;0. Hn,d,.il:._M11rhMWJ, Duksz.·
17 31. Pi,ttr VII" À•tJ-·
1732.. loha 7/MI Mr E~erzl,._
17 33. Hmdril MewhouwtI.
1 734• Pitt" "'"" À"'tJffl.

11731~ I,h11•

'Vllff

Mr EIHr:h:

1731;

9z.
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--~n6. HenJi-il MurbauwJ.·
J 7;7.
Î 738.

741.

'I

742..
1743.
1744.
J

1

74J.

Pieter v.in Am,ydeo.
Ioha11 v.in der Elb,rgh. . . .
Hendril Murbouwá, D~rks,:.
Hendrik,_ MurhauwJ, D1rksz.
Piu" de BIJ! •
Jan vari Dyk:
.
Hmdrilc.,M,,rha,m,J ~ Dirksz.
'

l 746. l'iet, ""• ·Jer Etb,,.ih.

~

·

1747. Pietrr de BIJ.
1748. /,w 1lAn DJk.:
1749. Pieter van Mr ElJ,or~(h.
1,ro. TheoJorus VA# Ditjtnbrugge.
17p. I11n v1111 DJt
,
t 7SJ•• Pieter va drr Elborl.l,•
1713. Strom van Mr Af11r~

Alle Jaaren wierd 'er een nieuwe Gafi:huys Meefi:cr, Manhu~-,
Mcefter, Vrouwcnhuys Meefi:cr, Pefi:huys Meefi:er, L1proos l\1et~
ter aangefi:eld. Het getal befi:ond uyt_ drie ~1anncn, waar v:m dan
eene afcraat , deze afgaande levert dne l\1annen op een Ceel, en
die vanb deze drie de mecfi:e fiemme hadde, wicrd in zyn plalt$
bevefiigt.

DIACONIE

ARM HUY S.

Ndcr al de nuttigfi:e Meubelen die· in een St1d vereyfi: WOJ.}
den , îs geene van de minfte een Armhuys , hoewel deze
Stadt tot den Jaarc 1753. druir van is verfi:eken gewecit,
menigmaal is het door Broedere Diaconen getendcert ge\Veefi:, by
haar Ed: Gr: Agtbaaren te verzoeken , tot opregting van zo een
Huys, gelyk in den Jaare 1750. nog by Requefi'e is gefchied ~ maar
hebben noyt het zelve konnen magtig worden. In den Jaare 1751.
hebben Broederen Diaconen wederom een Memorie overgcgèvc11
-aan haar Ed: Gr: Agtbaare Droffaard en Burgermecfiercn enz. wa3r
in de nuttigheid en noodzakelykheid word aangetoond van zo een
Huys, en alle redenen van bezwaar weggenomen, die het zelve tot
riog toe verhindert hebben.
.
I. Hebben de Broederen Diaconen geen ander inzigt in het zelve J
dan alleen ; het nut en voordeel van de Armen Oude Lieden en
Kinderen , aan haare zorge toevertrouwt , en dat dit zo is zal
niemand in twyfel trekken, wyl het zeker is ; dat Oude Lieden
gebrekkig èn ~wak Z)n , en in een Huys meer gemak en vcr
quikk.ing kan worden toegebragt, als zy hebben, by die geencn
daar zy nu befl:eed zyn, die alleen dezelve aannemen om voor
deel d~ar van te trekken; en zig voor . de ·refi: geen: of wcynig
zugt d~r voor hebben. En wat aangaat haar eeuwige Zielfl:nad ,
en een aannaderendc c·cuwlghcid, by haar voor de deur {bande ,
daar helaben zy geen occafie toe, hoorende noyt van Godt, of
Godsdienfi: fprcken; waar toe zy in zulk een i-.iuys occafic zou
den vinden.
IL En wàt aangaat de Kinderen , is te beklagen , dat wat moeyte
en arbeid Broederen Diaconen van tyd tot tyd am_nvendcn , om
waare het mogelyk, derzclver welzyn te doen betrngtcn, alles is
te vergeefs; geen of wcynige komen tot perfecûe, en het kan ook
niet anders zyn: de Jeugt op zig zelfs geen agt 0aande; en da:u;
zy by beficed worden, niet min<ler als het wclzyn der Jeugd in
agt nc111cndc, maar cyg,c voordeel, lopen in bct wild , zelfs by

O
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nagt en ontyden, ja op dat wy niet zeggen , dat zy veel ligt tot
vuylgewin gebruykt worden. Welk alles in zo een Huys, onder
goede direétie zou voorgekomen worden.
111. Het voordeel dat in zo een Huys is, is kla~ te begrypen, on
treht kolt: en kledinge; wat aangaat de kolt, die kan men uyt dfl
eerfi:e hand en een goede quantiteyd gelyk kopen , bevryd van
alle Iaften; klederen die nu afgeflonfr en weynig herfi:eld worden,
en die te klyn worden raken weg, en daar moeten ev€nwel an
d.eren zyn , dàar die dan van den eenen aan den anderen ko_n. oen werden gegeven.
lV. Wierden in gemelde _Memorie, eenige fivarighcdcn opgegeven,
opgeloft, en bondig wederlegt.
Haar Ed: Gr: Agtbaare Heere , Droffaard, Burgermeefieren en
Regeerders dezer. Stad, het zelve !ngezien hebben_de; hebben daar
op een gunftig V1at gegeven, en is op den 8 Apnl 1752. met ken,
niffe van haar Ed: Gr: Agtbaare Heeren Droffaard en Burgermees
teren, gekogt van den Heer Bernhard111 Specht deszelfs Huyzing,
Cllfll. A1111exi.r , fl:aande aan de Noordzyde van de Wefiwagefiraat,
öm vervolgens tot zodanig Armhuys te Appropriëeren. En is by
de Heere DrQffaard en Burgermeefl:ers de voorfz. koop geäppro
beert, en verder by dezelve gequalificeerd , de Heer Willem 'Vllll
Ge1111tp, Regeerend Burgermeefter, MR. lflïtltm Hendrik· 'li1111 Bar
flt'lltkJ, Raad en Oud Burgermeefter, Simt», Petr11s CoJ/ot tl Eftury,
Raad en Vroedfchap, en Nitolus v•• Sl,pe, Secretaris; om met,
en benevens Broederen Diaconen het voorfchreve Huys,· op de
menagieufte wyze tot deszelfs oogmerk te appropriëeren , gelyk ook
gefchied is in het zelven Jaar.
Dit Huys nu geappropriëerd zynde , hebbe Broederen Diaco.
nen zig aan haar Ed: Gr: Agtbaare geaddreffeerd , met verzoek
()M de Direéäe over . dit Huys -te hebben , gelyk zy te vooren
altyd over der Annen goederen hebben gehad, het welke haar wierd
toegeftaan. En :hebben Broederen Diaconen dit volgende Regele
ment gemaakt, en aan· haar Ed: Gr: Agtbaren ter Approbatie over·Jegeven, luydende woordelyk aldus.

Reglement en .Ordonnantie van het

ARMHUYS.
JWnü
.

D

,ü Ydtr ei, Mttjltr
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i• 't Hu.,1.
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E geftelde tydcn op welke de Meefi:er School houden zal,

werd gereguleerd voor Kinderen die nog op geen Ambagt
gaan , des Zomers te beginnen 's morgens ten half negen
uuren , tn des Winters ten negen uuren , en te eyndigen ten elf
uuren, en 's namiddags te beginnen ten een uur, en te eyndigen
des Zomers ten vyf uuren .,_ en des Winters ten vier uwen; zul•
·
~
N
lende

BESCHR YVINGE
lende daar van uytgczondcrt wcczen Dingsdag en Saturdag,
neer ten drie uuren zal fpccltyd gegeven worden.

wan

IL

Voor Kinderen die ouder ~yn, en bereyds op een Ambagt
gaan , zal buytcn de voorfchreven tyd werden School gehouden,
des Zomers 's morgens van half zes tot zeven uuren, en des Win·
ters avonds van zes tot agt uuren, in welke Avond-fchool fchoon
principaal op het ondcrwys van de geene die op Ambagten g~n
toegclcgt worden zal , egter ook zullen moeten komen de andere
Kinderen in het Huys geällimcnteerd werdende, en zal die Avond•
t
fchool duuren van den ecrften October tot den eerften April

11 I.
l)e bcf.l:emde tyd tot het School houden zal by de Meeftcr zorg•
vuldig in agt werden gei:iomen ? en d~ Kinderen door h_em in die
order gehouden , om i1g precies op ieder geftelde tyd m School
te laten vinden.

1 v.

De Scho<;>ltyden zullen begonnen en aangevangen worden met eeri,
Gebed, het geene daar toe zal worden opgefteld, cot het doen vat1
welk Gebed eenigc van de oud{te en bequaamf.l:e Kinderen zuil.en
gebruykt worden, om zulks by bew:twilfeling te verrigtei.
·

.

v.

Na de middag zal na be~ doen van het Gebedt ~ een Capp~~
uyt de H. Schrift gelezen worden , waar toe m,e.d,e eenige van ~
bequaamil:e Kinderen zulleQ werden gebruykt,, en z.ü zorge gedia.-
gen worden dat een ieder zig inmiddels eerbiedig hC>t.lCkn , en. ~.

zulks met alle oplettenJ;heid werd aangehoord. .

. VL

,

·

De Meefter zal alle ·de Kinderen na derzelver jaarm , beg_r.ip flt\
vermogen, getrouw en na~g onderwy~en in leezen en fchr-yv_en.,•
ook in de Cyffer:-koiµt ;_ en. voor al d~zclve 'latl, der j~ug~ afi aan,.,
tragten in te fcherpen de beiinzelen van de- Gerefonu~arde, R.ctli~
gie , haar vroeg leeren het Gebed des Heertm-, h• Mt)rgen en. Avon~
Gebed , de Gebeeden voor en na den Eeten , en verder andere
nuttige Gebeden , de twaalf Artykelen des Geloofs, de Tien Ge~
clen, en den Heydclbergfchen Catechismus.

.

VII.

Des Woensà.ig en Zaturdag na de rriidda,g,, zullen de Kinderen
werden Gecatechif~erd; en eens of tweemaal in een week, na haar
vermogen zulks toelaat, gehouden worden, tot het t,pzeggen van
een Zondag uyt qe Catechismus_.

VIII.

,veek ,

Ook zal de. MecQ:er in i~er
een bchoorlyke tyd afzon~
deren , die by bepsaldelyk zal I11oe.tfl? 'gebn1ykeri tót- ondmvyS'· der
oude Lieden-in.de Godde]yke waarhedtri-; en om-de geene·diawa(_ ,.,
meerder. kennis krygen- daar in· te doeit.-vorderen,. en inzonderheid
alle en een ieder ge!tadig voor· höu(\eit de rioodzakelykheid dcr·bc•·
keering, en· alzo dezelve onc\er de· mcdéwerking: ·van God~ .Gerit'
t.c. bereyden tot een gelukzalige ·Eeuwigheid.:
IX.

\
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XXL

Den l\'1cciler zal gehouden wezen, wanneer op den dag gewerkt

·1

.'

1

is iii den Oly-moolen, om des avonds alvorens by na bed gaat, in
qen Oly-moolen te gaan zien of alles aldaar in qrder is.~ dat geenè
zwarigheid van brand ontftaan kan.

· Rak.n11Je Je Moeder i• •, Armh91.

AR.... I.

i '

l!:n Prefident van Broederen Di~conen, zal weekelyks aan ~
binnen l\1oeder ter hand ftellen , zoo veel geld als op dé
.
ordinaire Comparitie in het Huys , by het Collegie geregl,l'
lcerd zal worden , regard nemende op het geenen geconfidereerd
,vord , dat nodig wezen zal om in de huyshouding te worden ge
\,ruvkt; en zal de Moeder nette notitie van deszelfs uytgave moe•
ten· houden, en daar van op de voorfz. ordinaire Comparitie ee~
lyft overgeven.

D

IL

De Moeder zal behoorlyke agting moeten ~men op de Keuken,,
dat de fpyze wel en na bchooren worden g~kookt en opgeda~,
csn niets verwurloofi:, waar toe aan haar zullen worden toegevoegt
.wee of meer van de bequaamfte Meysjes, of oude Lieden uyt" he~
Huys, of wel anderen, zo als zulks by het CoHegie van Broederen
Diaconcn nodig geoordeelt zal worden , en z-1 de Mo~qer mede
iorg dragen , dat de fpys in 4e bakken, zo veel doeqlyk ls, Ciaa.\
werd ve~'deelt, en dat ieder z~e portie beko~~n kan.
·11L
D·e Moeder zal be~}yk regard en toezigt ~emen, op de goe.
deren die in de wafcb werden ge~"n, dezelveQ wel en exaél: teUen,
~ maken dat het wel tn ·in ~rder gewaffchen worcl , den dag 4~
Heeren d~ in ve:nuydeade; gewaffchcn zynde eer het na den B,Iy~
gaat wederom tellen , en thuys lcomende nogmaals tellen , om te
verzorgen dat niets wegraakt ,. of vern.iift word , voorts bezorgen
(iat het te ·drogen werd gehangen· , en na behooren gchandelt, ook
aagaan dat de regte quantiteyt in de kaften daar toe gefchikt, op.
&efioten word.

. 1 v.

Zal ook goede opzigt nemen over de Beddert, Vàn alle de G~
allimenteerdens , dat dezelven ordentelyk gedekt zyn , en op zyn
tyd verfchooQ.d worden , en zullen alle de Geällimentecrdens de~
Zondag 's 111orgens als zy hun verfchoond hebben, haar vuyl goed
moeten brengen by de binnen Moeder, die Zarurdag 's avonds to
voren aan een ieder fchoon goeçt geven z;al.

v.

De l\loeder zal veu.!orgen , daç alle en een ieder zuyver blyft v~
0ngedierten , daar toe de Kinderen na behooren doen reynigen,
kammen en waffchen ; en die in ftaat zyn zulks hun zelven te doen,
daar toe houden dat zy zulks op tyd daar tee.gerepleer4, zonder
nalaten verrigtcn.
··

VIJ

N3

"'

1'

•

1

1

1

'1

'I

•

B E- S C H R Y V I N G E

98

V 1.
De l\·Ioëder zal ook moeten verzorgen , dat" der Zieken kaii1er
zt1yver en fchoon word gehouden; dat de Zieken getrouw cri wel
worden opgepafi, haare bedden ter behoorlyker tyd en vereytch
worden gefchud, en verfchoond, en de fpyze die tot onderhoud
rn noodtdruft, na derzelver omfiandigheid worden vereyfcht moe-
ten klaar maken, en verzorgen dat die ter behoorlyker tyd aan de
Zieken gcbragt worden , en generaal dezelvcn in haare zwakheid in
alle getrouwigheid adfifl:eeren on byfiaan.

VII.
Jj~. Vrouwen en l\1eysjes boven twaalf jaarcn oud , of anders daar
toe m ftaat zyndc, zullen hun eygen bedden moeten aftrekken en
opmnkeri , alleen daar van geëxcufeerd zynde , die door ziekce,
zwakheid, öf booge jaaren daar toe niet in fl:aat zyn..-

.

. .
VIII. .
De bedden van de Mans, Jongens en klyne Kinderen, en de
géen~n dfe wëgens ziekte , zwakheid , of hooge jaaren daar van ge

~

excufeerd zyn, zal door een Meyd van het Huys , indien die ge
houden word, ( anders door Meysjes gefchikt om de Huys-dienfie11
te verrigten.) worden opgemaakt, op een tyd by de Moeder d:iar
toe ·te regufeeren , wanneer verzorgt zal worden dat geen Mans·
of Jongens op de SlaapKamer :z:yn, en die gehouden zullen wezera
daar op zynde, zonder waarfchouwing- · daar van af te gaan. .

1 X.

De Moeder zaJ alle de goederen van het Huys wel gade flaan,
en bezorgen dat geene vermifl: worden , en iets van importantie
weg rakende, daar van op de eerfi:e ordinaire weekelykfe Comp~
ritie kennis geven, op dat aanfl:onds onderzoek daar op· gedaan kan
worden; en zal de Moeder mede wel gadeflaan en zorgvuldig be
waren de kle"deren van de Geällimenteerdens , de befte klederen en
hoeden in de week wegfluyten, en daar ontrent alle mogelyke me~
nagie praétifeeren.
·

X.
De klederen van de Kinderf!n, Linnen , Wollen, Schoenen en
M'uylen , zullen op een dag in ieder week , by het Collegie van
Broederen Df!l'coneri daar toe te fl:ellen, behoorlyk moeten worden
verfl:eld, gelapt, en gerepareerd, door zodanige Perfoonen, ·als daar
toe het bequaamfl:en zullen geoordeeld worden.

'·

XL

De Moeder zal geene goederen die verfleten zyn , mogen ,veg
dO'en of brck~n , voor en aleer dezelve aan het Collegie van Broe
deren Diacone1i zullen zyn vertoond , en voor dat zy p·ermiilie-
bekomen heeft.
XII.
Ook zal de l\1oeder zorg dragen, dat zo veel bequame Meysjes
als mogeJyk wezen zal , by ordentelyke Lieden van de Gerefor
meerde Religie zynde, aan de huyzen gaan naajen-; de_ ~elden d.1at
van ~omen de van de Meysjes ontfangen , daar van notitie houden,
en' op de ordinaire weekelykfe Comparitie, aan den Prefident van
Broederen Diaconen verantwoorden, met ecne notitie waar op ge-

fi~l-1.
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IX.
. .
Oe l\1eef.1:er zal zö wel oude Lieden als Kinderen, gefl:adig voor~

I

houden Gods Naam niet ligtveerdig te gebruyken, niet te vloeken
of re zweeren; en in tegendeel, een ieder tot de vree~e Gods ver•
manen.
X.
Ook zal de Meefler de oude Lieden en Kinderen , fteeds ver-.
maanen; om in het Borgerlyke alle agting en beleeftheid aan een
ieder zonder onderfcheid te betoonen ; eu- inzonderheid zig eerbie
dig te. gcdrágen , tegen allle die in Politie of Kerk eenige aanzien~:.
-4Yke Ampten bekleden : Overheden, Predicanten ; en Ouderlingen,
ook .tegen Broederen Diaconen, en Boekhouder, Vader en Mo~
der van h~t Huys, en alle waar onder zy in eenigen opzigten gefield· worderi~
·
X 1~
.
Des morgens zullen de .Ambagts-gezellen en Kinderen op een be•
fteind uur moeten maken op te wezen , wanneer de Meefler het
l\1orgen Gebed zal doen, leggende alle op haare kniën.

·

XII.

Ook zal den Meefler des morgens ten ·agt uuren alle Perfoonen
jong· en oud, die in dit Huys geällimenteerd worde, in de Eetzaal
doen by een komen, alleen uytgezondert die wegens ziekte of an•
der· gebrek daar ·in verhindert zyn, en aldaar een Gebed d~n me
de alle knielende; en zal zulks des avonds alvorens na Bed te gaan
op gelyke wyze moeten gefchieden;

XI It
Den Meef.1:er zal des morgens· en des avonds eenigen cyd afzon•
deren om zig te begeven op de Ziekenkamer, en de kranke Per
fddnen· na haar ftaat en toefland aanfpreken , en vervolgens voor
dèzelven een Gebed doen.

·x1v.

Onder de maaltyden zal den Meefler door een bequaam Scholier
de H. Schriftuur laten leezen, waar toe eenige zullen gefteld wor•
den, die zulks by tourbeurten verrigten, en zal zulks met ftilzwy
gen in eerbiedigheid door een ieder werden aangehoord: en zal des
avonds na den Eeten een gedeelten van een Pfalm geaengen worden.
XV.,.
Op alle de gefl:elde tyden zal de Meefler zelf in Perfoon de Ge~.
beden mdeten doen " uytgenomen dat by deze ofgene gelegentheid
zulks doot hem zelf niet konde waargenomen worden ; wanneer hy
4iaar toe zal vermogen te gebruyken iemand van de oude Lieden
die het gefchiktfi:e van gedrag, en de meefle bequaamheid daar toe
·heeft; of wel iemand van de Kinderen, zo als by in gemoede oor•
dt!elen zal het nuttigfle en ftigtelykfte te wezen.
XVL
Den Meefter zal alle de bejaarde Perfoonen en Kinderen in di(
Huys geällimeilteerd wordende, des Zondaags ter Kerk geleyden in
àeze order .en rang, eerfl de Meysjes, dan de Jongens, daar aan
zullen volgen de oude Vrouwen , en daar na de Mans, gaande al
le twee aan twee : en zal niemand zig van de Kerkgang n;iogen ont-
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houden, ·dan die om noodzakelyke dienfl: in' t Huys, of door Ziek,
ten , van den Meefter zullen geëxcuzeerd worden ; en zullen alle
dezelven des morgens qua~r voor negen uuren , en des namiJ
dags quartier over één uur in de Kerk moeten zyn, en de Catechi
zatie mede moeten bywonen; en zal de geenen die op de beftemde
uuren zich abfenteert, of niet maakt in gereedheid te zyn, op oi;•
dere van Broèderen Diaconen worden geftraft

XVII.

Des Zondags avonds voor zes uuren, zullen alle Geällifüenteer
dcns jong of oud in het Huys moeten prcfcnt zyn, wanneer de:
l\1eefter dezelve zal 1moeten bezig houden, met het leczcn Yan de
H. Schrifnmr, Catechizatien, of andere Godsdicnft pligtcn.
•
4

XVIII.

Den Meefter zal in de School geenc Boeken laten gcbn1ykcn <lan
die ftigtelyk zyn, en aanleydinge geven .tot Godzaligheid en goede
z~den, en die alvorens aan het Collegie van Broederen Diaconcn
zullen worden vertoond, en door het zelven gocdgekeurt; ook za•
generaal niemand in het Huys andere Boeken mogen gebruykcn,
waar op de Meefter exaél: zal moeten vigilceren, en bevindende door
iemand contrarie gedaan te worden , daar van by de eerfte gclegend"
heid aan het Collegie kennis geven.

XIX.
Op dat de Kinderen van de geene die van den Armen worde1' ·
geällimenteerd , of eenigzints daar van worden onderftand gedaan,
door onvermogen of onachtzaamheid van haare Ouders, niet ver"
fieken blyven van noodzakelyk onderwys, zo zullen alle derzelver
Kinderen boven de vyf jaaren oud zynde, dagelyks voor en na de
middag , of wel op zodanige uuren als by het Collegie van Broede
ren Diaconen anders geordonneerd mogt worden , gehouden zyn in
dit Huys te Compareeren , om aldaar in Leezen , Schryven, en
Cyfferen , on9erwezen te worden , zonder dat eenige buyten con
fent en kennis van den Meefter, door haare Ouders worden thuYS
gehouden; en op dat het Collegie van Broederen Diaconen" en oot
de Meefter , weten kan wie daar tn nalatig zyn , zo zal aan den
Meefter worden ter hand gefield een Lyft, waar op dat alle Kin•
deren van Lieden die van den Armen worden bedeeld , en die
School zullen moeten komen , zullen gefi:eld worden , en zal den
Meefter gehouden zyn alle week op de ordinaire Comparitie in het
Huys te houden, fchriftelyk op te geven de geene die in 't geheel
niet School komen , en ook de zodanige die daar in gcdeeltelyk
nalatig zyn, op dat daar in by het Collegie mag worden voorzien,
en gehandeld zo als geoordeeld werd te behooren.

XX.
1\vce Drie of meerder van de grootfte Jongens zal de l\1eefter
l1ouc.len en gebruyken, om Bier in prefentie van de 1\'.loeder te tap
pen, aan de Tafel te brengen, te fchenken, Turf en Hout te ha
len, boodfchappen te doen, vuur te brengen by de oude Lieden,
alle deuren en venfters te fluyten en ontfluytcn ; en Toorts zo dee
Mec~cr als l\'locdcr in alles te adfiftecroo.

XX l
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field is d~ namen van de geenen door wien het is verdiend , de~
~al de l\1oeder geene Mcysjes uyt nàajen mogen laten gaan , of
buyzcn voor dezelve mogen aannemen, zonder alvorens daar toe
permiffie van het Collegie van Broedéren Diaconcn te hebben bekomen.
.

!l••ntk á

Y•tkr n Moeder i• het ll11_y1, /Jè,Jlt11.

ART. L

Ën Mee!l:er te gelyk Binnen-vader zyhde, zal benevens de
Binne-moeder hebben en genieten vrye inwooning in het
Huys , in een Departement voor ieder gekhikt , oQk vry
Kofl: en Drank, Vuur en Ligt, mits zig vergeiloegende mct·de or
dinaire Spyfe die voor het Huys gekookt word , en zal aan hun
boven dien gegeven worden, een Jaarlyks traél:ement, namentlyk
11an de Binne-vader en Meefl:er een fomme vai'.l 220 guldens, in
welke îomme de Kerk zal lail:en en betalen 90 guldens, en vooru
de Diaconie, en aan de Moeder een fomme van 75 guldens, bcy.
de eens geld.

D

IL

De Vader en Moeder beyde, zullen gehouden wezen alle pro•
vifien in het Huys wel gade te flaan, en daar op exaél: agting ge
ven, en te verzorgen dat geene van dezelve konnen worden weg-:
genomen, of verminderd, ook dat dezelve. zuyver en zonder be
derf worden gehouden , waar op de Moeder inzond'erheid nau,v
keurige to~zigt hebben zal.

1

iL

Zullen mede gehouden wezen zorge te drag~n ~ dat de Beddens ~
Meubelen . en. Inboel in. ordr~ . wor~en ~ehoud~n ~n· ~ewa~d, o~
pame dat indien bevonden ~v1erd· , iets m het Huys d.oor 1çmands
achteloosheid weggeraakt of verwaarloofi: te wezen ,· het zelve daar
aan _vwhaalt zal worden.
.J
..
.

1

v.

is

de

Wanneer des morgens het Gebed
gedaan ' zullen atle
Ce
allimenteerdens by den andere blyven, en zal aldàar aan ieder als
het Gebed geëyncligt is , tot haar ontbeyt gegeven worden een bo.:.
teram~ welke boteram aldaar, of op de fpeelplaats zal word~n g~
confumeerd', zonder dat imand· die zal mogen bewaren of verbergen.

.

v...

.

:De B'°nc-vade~ en Moeder zullen des namiddags de maaltyd doen
beginnen, ten. twaalt uuren, en des avonds ten agt uuren, doende
dezelven- beginnen en- eyndigen met den Gebeden, volgens de For-·
mulieren daar. van .zynde,. en zal ieder' op de gefl:elde tyd zig aan
Tafel moeten laten vinden,. en. die .gewooritcn maak't van te laat te
komen, voor die middag van de ,Tafel blyven~
·

VI.

I

•

De Geällimenteerdens zullen des middags en 's avonds geplaactl
~rden•aan-twee Tafels, aan de eene Tafel de oude Lieden, en
un de .andere de Kinderen, zo gereguleerd, dat de Mans by cl•

kander, en de Vrouwen by elk.ander worden gezet, ei1 zo ook de
Je_n•
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Jongens en l\:kysjcs, zullende een ieder met de plaats aan tafel voor
hem gcfchikt, moeten genoegen. nemen, zonder ~en woord daar
tegen te mogen zeggen; in het Gebed moeten eerbiedig en aandag
tig zyn , elkander niet onvriendelyk, maar met liefden en genegcnt
heid bejegenen , in de (chotcls voor zich taften, en de fpys en drank
met alle zedigheid en matigheid dankbaar gebruyken, zonder iets
van de Tafel te mogen meden nemen, opk zal door een ieder met
fl:ilzwyge eèrbiedig worden aangehoord het 1ezel1 van de H. Schrifluur,
•t geen onder de maaltyd zal worden gedaan; en zal niemand zig
v:m de Tafel mogen begeven, maar aldaar blyven _tot op ordre van
de Vader gedankt wezen zal , om alle welke goede ordres te hou
den, de binnen Vader gedurende de maaltyd in de Eetzaal zal te:
gcnwoordig ~yn.

.

·

VII.

Buyten de voorgemelde gezette tyden zal aan niemand het zy ou
de Lieden of Kinderen, ecnig Eeten mogen gegeven worden, en
geweerd dat zulks door niemand anders wordt gedaan, en zal de
geene die zulks mogt komen te doen , na vereyfch worden gecor
'rigeerd of gefl:raft, waar ·van ·alleen zullen uytgezondert zyn kranke
Perfoonen.
.
.
VII L
..
_
· Indien by het Collegie van Broederen Dfaconen wiird geregu
leerd, dat eenige Perfoonen met de Vader en Moeder a:tn Tafd
·eeten, zal zulks 111oeten worden opgevolgt, én zodanige Perfoncn
aldaar met alle vriendelykheid worden ontfàngen en behandeld, gc
lyk ook de Moeder zal verzorgen dat andere gereguleerd om apart
te eeten, ter behoorlyker tyd daar van worden bediend.

IX.

_

Niemand der Geällimenteerde Perfoonen zal eenige Sterkendrank
of zwaar Bier in Huys mogen brengen , of buytens huys gagn drin
ken, maar zal een ieder zig met het Bier van het Huys moeten ver
genoegen, ·op pcrne van daar over na bevind van zaken te worden
gefuaft , en zo iemand zig daar in quam · te buyten te gaan , die
zal eenige tyd over de maaleyd als anders, als een Dronkaard werden
ten toon gefl:elt, en zal ook niemand in hèt Huys Tabak mogen
roken , als op de plaatfe daar toe geftelt.

.

X.

Niemand zal ook vermog~ eenige dove kolen of duyfl: in het

Huys te brengen of verbergen , ook des avonds na half tien uuren
op geene Vertrekken of Kamers , eenig ligt , vuur in ftovcn, of
anders mogen wezen , maar zal zig dan een ieder ter rufl:e bege
ven, en zal de binne Vader en Moeder, alle avond voor of met
het klokflag van tien uuren, alle de venrekken en Slaapkamers vi
fiteeren , en naauwkeurig onderzoeken of alles in ordere en na be"
hooren is geftelt, en als dan de Slaapkamers fluyten.

.

XI.

.

Niemand van de Geallimenteerdens, het zy oude Lieden of Kin,
deren , zullen zig verder buytens Huys mogen begeven als op de
plaats, en die om eenige redenen eens wilde of moeften uytwezen,
zal alvorens daar toe permiiile moeten vragen en bekomen van de
·
binnc
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binné Vader, of in diens abfentie van de binne Moeder; waar van
eenig en alleen zullen wezen geëxcufeerd, zodanige di_e de Moe".'
der om eenige dienften buytens Huys zal zenden, .eri zal niemand
die permiffie bekomen heeft, later mogen uitblyven als tot agt uüren·,
en zal de binne Vader of Moeder ook geene permiffie om later uyt;
te blyven gevrn, als in een enkelt geval, dat billykc redenen daar
toe zyn , dog zal zulks zig nooit later uytfuekken als tot tien µuren 1
op welk uur het Huys door de binne Vader, of op zyn ordre in
zyn tegenwoordigheid zal moeten wonjen gefloten;
XII.
De Vader of. Moeder zullen geen Perîoonen of Kinderen, ont
gepleegde misdaden aan een blok mogen ftellen , of in een vertre~
mogen opfluyten, buyten refolutie en goedkeuring van het Colle•
gie van Broederen Diaconen, maar zullen alle wanordre en onbe•
hoorlykheden die gepleegt mogten worden, aanftonts aangeven aan
den Prefident Diacon, •aonder daar ontrent eenige verfchoning te
gebruyken.

XII L

Wanneet door de Kinderen meer als gemeene misdaden ~egaan
worden, en dat by het Collegie werd go.edgevonden daar over ka
fiydinge te doen, zo zal zulks door de Meeft~r in bywezen yan het
Collegie moeten gefchieden, ten ware dat anders gereguleerd werd,
zulks door den knegt te laten doen.

XI V.
De Geällimenteerdens zullen in allen deele vriendely k met eikan
der omgaan, en zorge gedragen worden dat den een den anderen
niet verongelykt, inzonderheid dat de Jongens _niet vegtel) ,. of~
ftydinge onder den anderen .doen, op prene van fuengelyk te W-Or
&len geftraft.

XV.

Niemand van de Geällimenteerdens, het zy oud of jong, zai zig
ttyt de Stad mogen begeven , ten zy daar toe bevorens perIJ}iffie
verzogt en fchriftelyk bekomen heeft by het Collegie van de· Broe
deren Diaconen.

XVL

· Gcene Kinderen îri dit Huys Geällimenceerd werdénde, zullen
des Zondags het zy onder de Kerkteyden, of buyten dezelve, op
ftraat mogen lopen, vecl min aldaar gaan fpelen, en die op lopen
fpelen langs de fuaten geattrappeerd worden, zullen daar over ge
ftraft worden.

XVIL

.

De binne Vader en Moeder zullen ook zorge dragen, $t altoos,
zelfs op de fpeeltyden, de jongens en meysjes gefepareerd zyn, en
dat dezelve niet onder den anderen lopen, maar op byzondere plaat•
blyven.
XVIII.
.
.
Ieder der Geällimenteerdens het zy oud of jong, zal zig met alle
beleeftheid en .onderdanigheid moeten gedragen tegen de binne Va
der of binne Moeder , en geene van deszelfs ordrei of beveelen
in den wind flaan, maar die met alle onderwerping opvolgen·, ze~

ren

0
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nl wierd icmantl vcrmcchcl dnar in verortgelykt te wezen; zuhenctd
èen ieder zig daar over konnen beklagen op de ordinaire weekelykfo
Compalitie van Broederen Diaconen.

·

XIX.
De binne Vader en Moèdef ztûlcrt .zig irl :lliert deelen ge(chikt en
Godvn1gtig gedragen, voorbeeld gevende aan .de geene daar ovet
zy direétie oeffenen , dezelve met alle tederheid en liefde behandC<'
len , en voorts zig generaal in hunne direétie trouw en eerlyk ge"
dragen , en alle mogelykc voordeelen en menagie tragcen te oeffcncn.

.XX,

.

Ook zal de Vader en Moeder zig 111et alle reverentie gedragen om"
trent het Collegie van Broederen Diaconen , en alle f.hikkingen door
hun gemaakt, opvolgen, zonder eenige te negligeeren , ook bezora
gen dat alle bediendcns en andere Perfonen, haar opzigt aanbevo-Jen en in ordrc houden, dat 'er geen twedragt in het Huys zy, e11
dat alle en een ieder zig modefl: en ftigtelyk gedraagt. ..

XXI.

:.

De binne Vader en Moeder, tulkn ten allen tyden het Collegi~
van Broederen Diaconcn, met alle vlyd en naarfl:igheid ten diea•_
fie moeten zyn , in alle zaken èenige direél:ie van dat Huys , of
Perfoonen zig daar in bevindende concerneerende.

.

XXII.

En zullen de voorfz: Vader en Moeder, geene ordres of fchik~
. kingen in het Huys mogen verandenm, of invoeren, zonder ken
nis en toefiemming Van het Collegie, niets btiyten het Huys over•
dragen of rapporteeten , en nien1and in het Huys traétceren of lo«
geeren, dan die daar in behoren.

XXIiL

.

De voorfz. Vader en Moeder zullen moeten gedogen , .-d,~t Broe"
c1eren Diaconen Collegiaal, of ieder byzonder; zig in her-Huys be"
geven zo menigmaal als het hun gelieven zal,. en alles onderzoeken
en nagaan, wanneer de binne Vader en Moeder altoos zUllen b~
reyd zyn, om alles aan te wyzen en te vertonen.
,
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Róederen Diaconen ·en Boekhouder, zullen hun pofl: na beho.
ren en in alte getrouwigheid waarnemen, het intreft van den
Diaconie Armen in 't generaal, en van het Armhuys i~ het by
zonder behartigen, en omtrent beyde alle mogelyke toezigt oeffc
nen , en menagie praétifeeren. .
1L
·,
· Het Collegie zal weekelyks des Dingsdags na de middag,
het
~nnhuys een ordinaire vergadering houden, dewelke in dè vier
Wintermaanden, November, December, January en Febnmry, ·aan"
vang_ nemen zal des namiddags ten twee uuren, en in de overige
maanden ten vier uuren, en als dan de geheele behandeling va!f het
Huys naauwkeurig cxamineeren, vifitatie doen op de Koornzoldet •
in de Kelders, in de vtrtrekken van de Gcällimcntecrdens ,: Xeukco

in
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ken , Kl(l~lders,. Turf en Houtzolders ~ en het geene verder no~
dig geoordeelq \\'Ort!, 't welk ook na goedvinden zal mogen worden
gedaan op andere dagen, .en by een ieder in tyrt párticlilier.
I I I.
·
Ten zelven dagen ui mede informatie worden gedáàn;
i~ihand
iets heeft voor te dragen, en aangehoord ~e verzoeken eri l<lugten
die de binne Vader en Moeder, of de Gaällimenteerdens te doen
hebben, en voorts naauwkeurig overlegt worden, 't geen ten mees
ten nutte en voordeel van het ·Huy~ zal konnen ftrekken~
.
,
IV~.
.
Eénigè goéderèn het Huys nódig zyrtde, zullen op èlié ordi~
naire verga~ering worden gekogt, of immers gerefolveert waai- rnen
dezelve kopen of" ontbieden zal, en tot wat quantiteyt, het wëlk in
opzigt van alle goederen zal moeten gefchieden , daar men dezel
ve het befte in deugt , en tot de civielfte prys weet te bekomen,
)Va~ omtre~ men in zo verre zal v@rmogen af te gaan , van de
Re(olutie van Haar Ed:. Groot Agtbaren, vervattende dé poinél:en
tot Redres van de finarttie van den .Armen, van dato deri 21 No
vember.

of

in

v.

Niemand van de regeerende Diaconen za1 eenige leverantie van
goederen of waaren in het Huys nodig zynde, mogen doen, waar
van egter uytgezondert zal zyn den Boekver!wper Teunit Hor11eer,
(lie .~ans Diac;on is , voor zo veel aang!at dé leverantie va!1 !l~eken ~
Papier en Pennen, welke hy aJs voorheen zal mogen leeveren.

.

.

VL

·

Ten zelven dage zal aan de geen die fpinnen, mede worden
uytgedeelt zo veel Vlas als voor een volgende week word geoor•
deeld, en aan de geene die breyden , de Wolle of Sayet, en van
dezelve ontfangen het gefponne gaaren , en gebréyd goed, en na
gegaan of alles wel conform word overgegeven; en zal darl aan een
ieder di~ zulks gemeriteerd heeft, worden gegeven eeó wèekelyks
elouceur, geproportioneerd na haare verdienfte, regard nemende op
àerzelver gedrag en naarfi:igheid.

VIL

En zullen om alle confufie in de fchikking en direél:ie van het
Armhuys voor te_ komen , de voorfz. en andere Comparitien zo
,vorçlen geregµlecrd, dat die zig niet later uytftrekken als des avonds
tot tien uuren.

,

...

·

., VIII;

.
.
.
. Br<>eaeren. Diaconcn en Boekhouder zullen· zig in de diteétie van
clen Armen füptelyk gedragen , overeenkomftig de Poinél:en en AI
ticulen tot Redres van de finantie van den Diaconie Armen , ge
arrefl:cerd den 21 November 1739. in zo verre by dezen de Appro
batie van Haar Ed: Groot Agtbaare , daar inne geene veranderini
gemaakt word.
.
·

IX.

. In dit Huys zullen geen gehuwde Perfonen, ofdie met kinderen
belaft zyn worden ingeoomen, ook geene Kinderen welkers Vader
tJf Moeder
deze Stad w~nen , maai; zullen dezelve gebre~ heJ>.;
·
O 2
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bende, op de ordinaire manier worden bedeeid, uytgezondert warl~
neer in opzigt van Kinderen, welkers Vader of Moeder alhier w~
:hen, daar toe dringende redenen voor handen zyn , en zullen alle
de geene die in dit Huys gebragt worden , moeten wezen van de
Gereformeerde Religie , en zo veel mogelyk gemenageert om
vreemdelingen daar in te btengen~

X.
Zo eenige vàri de Bediendens of Geällirheriteerdens haal' qualyk
tomporteeren, zullen dezelve met alle befcheydentheid tot beter
fchap worden vermaand, en daar aan geen gehoor gevende na me
rites worden gecorrigeert en geftraft, en by continuatie in een quaad
gedrag voortgaande, met II fc:hande uyt dit Huys worden gezet, ter
atrcluikking van andere.

XL

Daar zal eert generale ribtitie gehouden worden , vari :die oude
lieden en Kinderen, die in dit Huys ter Allirilentatie worden inge
nomen, met byvoeging van derzelvcr ouderdom, en zal een iege
Jyk na zyn vermogen worden te werk gefield , daar by het befte
bequaam toe word geoordeeld, Vrouwen inzonderheid tot fpinnen
en breyden , en aangetekent 't geen door ieder gewonnen word,
om ten voordoele van den Armen verantwoord te worden.

XII.
Men zal zig mede in alle exaétheid informeeren op erffetiiJTen;
die de Geällimenteerdens zouden mogen aankomen , als mede op
·alle andere voordeelen, die men uyt hoofde van de Geälliriientecr·
dens zoude konnen genietefü
·

_

XIII.

Daar zal inet alle exaétirude gelet worden , op de Kinderen van
de geene die van den Armen eenige onderftand of alllmentatie ge
nieten , en een lyft worden geformeerd van de geene die School
moeten gaan , zullen de Ouders of andere, nègligent of nalatig cL,ar
in zynde, en haare Kinderen daar van onthoudende, worden aange
maand zulks te verbeteren, en die daar in nalatig blyvcn, worden
onthouden de bedeeling, die andeffints aan hun gegeven word.

XIV. ·
De giften die by Tefiatnent of anderfints ten voordeele van het
Armhuys worden gemaakt , zullen geheel en al ten voordeele van
het zelve geëmployeerd worden, en zal in de Kamer van het Col
Iegie van Broederen Diaconen worden gehangen een Bord, en daar·
op genoteerd worden alle giften of makinge , boven de honderd
guldens bedragen de aan den Annen gedaan, ten ware den Maker
of Geve.- iodanige notitie had verboden, of' dat· deszelfs Erfgenamen zulks verzogten~
.
·

.

. XV.

By vacatuurc van binne Vader of Moeder in het Huys, zal in 't
vervolg zulks worden gefuppleerd door een ongehuwt Perfoon, ten
ware bevonden wierd voor het Huys nuttig te wezen, dat de Vader
een gehttwt Perföon was , en met zyn Vrouw in 't Huys wierd aan·.
genomen, en zal by zodanige vacature een nominatie worden ge.
Blaakt van twee Pcrfoonen , en· geprefenteerd aan de Ed: Groot

·

Agtbaare

~-
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Agtbaare i-Ieeren Drotraart · en llurgermeefteren, om daar uyt ééri
als binne Vader of Moeder te eligeeren, en zal de verkiezing en
afzetting van alle áhdere Bediendens tot den Armen behorende •
geheel fiaan aan het Collegie van Broederen Diaconen , des zul~
len · alle bediendens van het ~mhuys moetèn, wezen Ledematen
van de Gerefbrmeerde Gemeente.

XVL
Tot meyden in de httyshoudihg zullen wbrden gèbn.iykt; eènig~
van de grootfte en bequaamfie Meysjes, na dat bevonden word
zulks nodig te wezen, en ondér de oude Vrouwen, zullen eenige
geordineerd worden te verrigten zodanige dieiJfien in het Huys, als
aan haar geordo'nneerd worden zal.
·
.
.,
. XVIL
'
,-.
.
De Knegt vart _het Collegie tal eens in de week by ~ Meefier~
en Baazen , daar \!enige Jongens op een A~bagt gaan, ook by d<:
Naayfiers daar de Meysjes leeren , informeeren op hun gedrag eri
naarftigheid, ook inzonderheid of een ieder wel op zyn tyd te werk
komt, en daar .van op de ordinaire weekelykfe Coniparitie van het
Collegie, kennis geven•
:

. XVIIL

.

.

Den Knegt van het Coliegie zal gehouden worden, orti alle mid~

dag ten twa~r uuren of.half ~en, zig i1,1 ~e,t Hliys._ te addreffeereq
aan de binne Vader, en hem vragen of hy iets aan hem te bev~ele~
heeft , en zal by gehouden zyn zulks op te volgen, en de binne
Vader by alle voorvallen in het ·Huys te adillteeren, om onorden~
telykheden t~ weeren.

.

X

i X.

De Jongens en Meysjes zullen op· geene Ambagten mogen be~,
fieed worden, als by Baazen of Vrouwen van de Gereformeerde
Religie, en geconditioneerd dat de Jongens geen Maandag houden~

XX.

Twee maal de~ jaars zal in prefentie van het Collegie , en door
het zelve,onderzoek worden gedaan, op den voortgang van de Kin-,
deren in Leezen, Schryven, Cyfferen en de Religie, op welke tyd
alle zulle"n moeten prefent zyn~ . '
.
XXL
.
,
Alle dè Jongens eï1 Meysjes zullen moeten gekleed worden iri
eem\er~ey gewaa,d en couleur, en de oude Lieden zodanig als ten·
meefi:en_ mena~ zal worden goedgevonden , en zullen de boven"
Meysjes, bm de twee jaaren tegens Paas
klederen van Jongens
ièhen worden vernieuwt.

en

XXII.

.

.

Niet:nand van de Gefillimenteerdens iullen vermogen' uyt de Stad
gaan , als na dat alvorens by het Collegîe zulks fchriftelyk geper"
mitteerd is geworden·.·
·
te

XXIII.
Daar· zullen geen Jongens uyt het Huys worden gelaten, voor dat
t.y den ooderdom van vyf en twintig jaaren bereykt hebben, en vol...
komen in fiaat bevonden worden , met eer~n haar brood te win"
ilen ,- en een jaar lang' .ten voordeelen van het HllYi hebben ing~

0 l
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bragt vyf á .zes fchellingen ter week; en geene Meysjes voor dat rJ
t\vee en twintig jaaren oud zyn , en na behoren hun Ambagt ver
fiaan.

XXI V.

Wimh~er eenîge jongmans of jonge Dogters riyt het Huys gedi
tnitteerd worden , zal aan dezelve gegeven worden eene uytzetting,
zo als by het Collegie zal worden bepaalt, e.n waar van een Lyfi:
2 al worden gemaakt, waar na in 't vervolg het Collegie zig zal moe
ten gedragen, zonder dat het zelv~ zal mogen worden verhoogt,
als om merkelyke redenen van profyt, 't geen zodanig Slibjeél: aan
het Huys boven andere heeft to~gepragt.

.

XX V.

. lngevalle byzondere redenen mo~en voorkomen, om voor een
enkeld geval, een Jongen of MeysJen voor het bereyken van de
hier voorgeftelde jaaren , uyt het Huys te laten gaan , zal zulks door
het Collegie na bevind van zaken mogen worden gedaan, mits niet
anders gefehiedende als met unanime ftemnien , en niet voor dat
den. zodanige zyne belydenis zal hebben gedaan.

.

XXVI.

Daar zal by het Collegie worden gemaakt een Inventaris van alle
de Meubele , Huysraad , Inboel en Klederen , die tot het Huys , en
·de Geällimenteerdens behoren , om altoos te konnen nagaan of iets
vermifi: word, en zal drie maal in het jaar alle de goederen worden
nagegaan , en vergeleken met den Inventaris , om te zien of alles
niet alleen nog in wezen is, maar ook of alles in goede· ordere word
nagegaan en behandeld, en -zal telkens wanneer zulks verrigt is daar
van aantekening worde gedaan , met byvoeging hoe en in wat ordei-e
alles bevonden is geworden.

XXVll.

Den tegenwoordigen Bakker zal blyven woné'n daar by nu woond,
gehouden zyn zo dikwils het nodig word geoordeeld in het Arm
huys te komen bakken, en zig moeten gedragen na de fchikkingen
en ordres van het Collegie, en in diens abfentie na die van de binne
Vader, die hy gehouden wezen zal ftipt op te volgen, dog den te
genwoordigen Bakker overleden, of gedi1D1tteerd zynde, zal men
tot waarneming van de Bakkery , een of twee van de bequaamfte
Jongens, in het Huys geällimenteerd werdende, employeeren.

en

XXVIIL
Den tcgenwoordigen Bakkers Knegt zal in dienft worden gehou•
den , zo lange het by het Collegie word goedgevonden" of zo lan
ge by zyn clienfi: na behooren ,vaarneemt, dog zal geen andere in
zyn pbats worden aangefi:d4"· maar daar toe gebruykt worden een
van de Jongens daar toe applicabelfi: zynde.

XXIX.
Alle welke Poinl'ten en Articulen by het Collegie van Broederen
Diaconcn en Boekhouder waren beraamt, om zig nu, en in 't ver"
volg in direétie van het Armhuys comform en overeenkomfiig de
zelve te. gedragen, en daar na te reguleeren, Iafi:ende en beveelen
de de bmne Vader en Moeder, dezelve in allen deele op· te vol
gen en na te komen , en te doen opvolgen en nakomen , in onze
ver"

Vàn G ·o R t N. C lt EM.
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het Arillhuys binnen Go R r N c dE. M dcrl
.
..
'tEUNIS HORNEE~
MARTIN lJ S MEKEltN Junior,
WILLEM DE LOOY.
tGBÊR TUS VAfll WEELDEN.
R. E y NIER ~ AN KRIEKEN'.
JEREMIÁS DAÁL.
AD R IA N U S A L E B E E C Q.
BAREND ANTONIE BEIUilitJYSE~
IZAJ\C.ROM
.

en Regeerders det Stad d d ItJ
hebbende het Reglement door
·
Broederen Diáconen en Boekhöuder van de Diaconie Ar~
róën dezer Stad •, aan Hruir Ed:· Groot Agtbaare geprefenteerr ;
houdende de PoinRen en Artiçulen volgens wélke het Diaconie
Anrthuys binneri deze Stad zal worden geregeert; en bcfi:iert, en
\Vaat na de Bediendens en Geällimenteerdens in het zelve Huys
hUii zullen moeten gedragen~ hebben goedgevonde·n het voor{z.
Reglement te Approbeeten ,
als Haar Ed: drooc Agtben het
zelve Approbeereti by dezen , laftehde Broederen Diacónen en
den Boekhouder om het zelve ih. allen deelên ftiptelyk te obfer
Veeren, en tè doen obferveerén, rèferveerende Haar Ed: Groot
Agtbcn aart Haar de tnagt , om het voorlz: Reglert1ent zodanig
té Altereèren en Amplieereli , als Háar Ed: Groot .Agtben ten
diénfte van . den .Diaconie Armen~ en tot nut v.tn het Diaconie
HU)ts zullen oord~elen te behoren.

'j; n
. ..· köfraatd áurgermee_fi:érert
~,
ï N c t-t t M , geëxamineerd

,,
,,
"
n
"

,,
,,

"
~,

;,,
"
"

"

;,

zo

Aéhul'l ter

den

Kamer van Hèerèn Droitaart en Burgermee!l:eroa

30January -1753.

.

In kennüfe van

my Secret,.

N, V. S L Y P

E.

'V~idtt fs i,y Broedëtén Di~èonen nog ~en llequefl: geprefenteerd1
töt btkomirtg van AÛthorifätie toe het doen van een Colleéte binne
~eto St1d t en luyd (roordelyk aldus:

A~:n zyne_Hoog Fdt. den ~ecte Dros...
faard

, a·

en

de Êd: Groot Agtbaare Hèeren Burgermeefteren er,

Regeerder! der $cad Go R. 1N c lf EM.

"

·,t

·

Even met-vttk:t11.i1dige Eerbiedigheid te kennen; de onder..
· getekende Btöedéren Diaconen en Boekhouder van dell
Gortformèerden Diaconie Armen alhier , dat "-Y zig al 11Y deu
~ aa1l!'

'
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~ankoop van het nu geftigte en ge:ippropriëercie Àrmhuys ter At..
limenteering van oude Lieden ert Kinderen , by Requefte had
deri geäddreffecrt aan U Ed: Groot Agtbaaren;. en in alle eer
biedigheid verzoek gedaan , omme geauthorizeerd te werden ter
onderfteuning van dat Huys, tot het doen van eene Colleéte bio
oen deze Stad, en daar by geällegeerd, dat hoe zeer'men pas op
den Drempel was gekomen , wel befpet.n-t konde werden, wilde·n
men alles tot laft van den Armen F ourneeren , zonder zo een
onderneming met eenig favoriet te' begunftigen, dat het werk dan,
èn iniortderhdd in den aanbcginnen , van een zeer drukkende
belafling zoude wezen, en dat het dierhalven wenfchelyk en noQd• .
zakelyk ware op d'eene of anderen wyze, iets ter onderfteunin:g
van het zelve te vinden , dat de Suppliante nu wat verder geko•
tnen , en het werk in die ordre gebragt Z~'nde , dat beryds alle
de Kinderen en een groot gedeelte van de oude Lieden zig in
het Armhuys gefield vinden , en by d:oen der jaarlykfche· Rekening van den Boekhouder den 29 Maart 1753. gedaan, geble~en
is, dat den zelven 254 - 2 - 8. daar by is te kort gekomen , en
dat den Armen ook ten zynen lafle heeft gekregen 240 gukt.
"s Jaars, uyt kragte van den Renten brief, ten lyven van de Heer
Bernardus ·Specht, de lntereffe van g~negooëerden twee duyzend
guldens , waar van ook de aflegging door de tyd moet worden gedaan, en nog zes jaaren gemift moet worden een Penfioeh van
,, 217 - 3 - 8 , 't geen den Armen ten laften van de Stad heeft,
" dog het welk ingehouden word ter verkryging van twee duyzend
,, ~lden, die den Armen nog aan de Stad zoude verfchuld zyn,
,; als rente van meerder fommen, verfchuld geworden in den jaa,, re 1740. en dat van tyd tot tyd gezien word dat geftadig nood,, wendighedèn ( tot zo een Huys behorende) ontbreken, die ver,, zorgt moeten worden , en dat de oude Lieden in dit Huys ko" men , arin en berooid, van alles ontbloot, en om die te brengen
,, in de kleedy, die zy niet miffen konnen 'T zwaare kofl:en geëx.,,. prendeerd moeten worden, het geene de Zomer geëyndigt, en
,, de koude aankomende weder augmenteeren zal , zo dat U Ed:
,, Groot Agtbaaren wel zullen konnen opmaken, dat zonder eeni~
" ge meerdere Penningen , de direétie niet zal konnen gaanden
" gehouden worden , en daar tegen dat verdere belafting zwaar
" vallen zal, en dewyl U Ed: Groot Agtbaren de Supplianten goed" gunflig• hebben gelieven te honoreeren m~ de volle direétie van
,, het Annhuys, en, zy hun den welfiand van den Armen" en van.
" het Armhuys allefinds t~r harten nemen , en zig bevlytigen , om
" dat te brengen in een goede order en toeftand, zo geeft zulks de
,, Suppliante des te meer vrymoedigheid • om zig andermaal te wen•
,, den tot U Ed: Gr: Agtbaare, en te folliciteeren, dat U Ed: Gr:
.,, Agtbaare gelieven te overwegen , of wel eene Colleéèe niet ten
,, uyterfie applicabel ( voor het geene nog tot het Armhuys beno" digt is) zouden wezen , immers het zal noit gezien of gehoort
-.,, wezen, dat ergens zo een Godshuys is geftigt, zonder dat eenig
" favorn~el hehulpmiddel daar toe is uytgedagt, en eene Colleéte
,,.. 1s het Juyflc middel waar uyt de liefde gaven , en beftaan van
~,
;,
.,
,;
,,
"
"
"
,,
,,
,,
"
,,
,;
"
,,
"
"
,,
,,
"
,,
"

"

"Annen

~

·van G O R I N C 1-I 'E M.
,,
,,
"
,,
,,
,,
,,

I
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Annen gevonden word; ·en verftrekt niemahd tot belafiing, al·
zo een ieper daar in. niet, meer contribuëerd als by goed vind;
en dat U Ed: Groot Agtbaare voorts na overweging van zaken
de Supplianten goedgtmfiig gelieven te accordeeren en te autho
rizeeren, om voor eens, zonder confequentie voor het toekomen..
de, by ·Colleéte een Liefdegaaf ter onderfl:euning van het Arm
huys te verzoeken binnen deze Stad; .
't Welk doende &c,
En was getekent als onder.

Van welk voorfchreve Requefl: vier eensluydende zyn gefchreven,
by alle Broederen Diaconen en Boekhouder ondertekend, en daar
van op den 4 April , 753. ( by ieder gevoegt een gedrukt Reglc.
ment ter direél:ie van het Armhuys) en een is geprefenteerd, aan
den Wel Ed: Geboren Heer Reprefentand Droffaard Simo11 Petru;
Collot d'Eftury, en een aan de Heer CorneJu va11 der 'Does, en
een aan de Heer Joh1111 Hendrik Ver boom, zynde deze twee laatil:~
Heeren te dier tyd Regeerende Burgermeefl:ers , en het vierden ge"."
zonden aan den Hoog Ed: Geboren Heer .J. P. v. BoETSELAAR,
Droffaard dezer Stad G o R I Nc HE M, &c. &c. &ç. Hebbende tot
bylage een Miilive van den volgende inho1.J.d.
"

·" w
.

Hooc Eo: GEBOREN HEER,
Y · vervrymocdigen ons om aan U Hoog Ed: Geboren te
,,
zenden een Reglement, volgens welke het nieuw gefl:igte
"
Armhuys gederigeerd en bellierd zal werden , het_ welke
" WY. hebben laten dnikken, en µ1ede een Requefl: om van tJ Hoog
,, Ed.: Gehore te folliciteeren, A11thorifatie tot het doen eener Col
" leéte binnen deze Stad, tot benefitie van dat huys, €:D konnen niet
" nalaten U Hoog Ed: Geboren de proteéèie van dat Huys aan te
" beveelen, en te verzoeken dat U Hoog Ed: Gehore dat Requeft
.,, ·met eene goedgu_nfl:ige en favorabele difpofitie gelieven te hono., reeren,
·
· ,., Wy bcveelen U Hoog F.d: Gehore, zo dierbaar Juweel voor
:,. deze Stad, in de proteél:ie des Alderhoogfl:e , en wenfchcn dat
" over U Hoog Ed: Geboren aanzienlyke Perfoon en Familie, een
" lange reeks van jaaren des Heeren dierbaarfl:e Zegeninge mógen
n worden uytgefl:ort, en vinden ons by deze vereerd te tekenen,
Hooc Eo: GEBOREN HEER,

U _Hoog Ed: Geb: Oodmoedige Dienaaren

eóR.INCHÈMf

den 4 April
I

1 5 3•

p

Ttu11i.1 Hon1ter.
M11rtinu.1 Mel!ern. Junior.
Willem de Looy.
Eghertus van I-Yetldt11.
Reynier van Krielt.en.
Jeremias Vaal.
Adria11u.1 Ale6etç'f·
Barend Berlt.h11yzm.
Jx,aalt. Rom.

Op
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Op welke voorfchreve l\iliffivt by het Coliegie van Broederen
Diaconen .is ontfangen een Miffive van inhóud en gedateerd als
volgt:
t.r

/lag, tien 5 .April I 7 53•

EER \v AAR.Dl:. Hl!.E.llEN,

~, HEden heb ik ontfangeri UE: Miffive met een bygevoegt
"
Requeft aan Droffaard, Burgermeeftèren en Regeerders
;,
der Stad G o RIN c HEM , inhoudende een verzoek om
" permiilie tot het doen van een Colleéte, tot onderfl:euning van
,, het nieuw geftigte en geäppropriëerde Annhuys, gelyk ik in ge"'
,, moede en na waarheid betuygen~ dat ik met Hart en Ziel wen
;,- fche ietwes te kunne conttibuëeren tot welwezen van de Stad
" en Burgerye, zo hoop ik dat UE: my de Jufiitie doen, daar van
" niet alleen verzekert te zyn-4 maar ook dat ik in het byzonder
" wil helpen bevorderen al wat ftrekke_n kan tot onderfteuning vm
. ,, de Armen, en van het gemelde Armhuys, maar met de een te
,, helpen , moet men den anderen niet ontrieven, en dit is dan ook
,, de reden, waarom ik zo veel my aangaat niets pofitiefs kan ant•
" woorden, op het hier boven gemelde Reqtteft, niet wetende of
,, 'er eenigc gegronde redenen of difficulteyten zyn tegens ~et b~
,, willigen van deze Colleéte; 01µ egter daar aan geen retardement
;, toe te brengen , heb ik UE: Requeft gezonden aan Heeren Bur
,i germeefi:eren , verzekerd zynde dat Haar Ed: Groot Agtbaaren
" daar op zullen difponeeren ,
als bevinden zulks te fuekkcn
;, tot het meefte welwezen van derzelver Stadl... Burgery en ~ e ;
,, Ik blyve oprcgtelyk Eerwaarde Heeren, U .t.erw: D: '\\': Dien:

zo

was getekent

J. P. \'.

BoE TZELAAR.'

. tJroederen :biaeoneh en Eoekhouder na vede inftruéüen, i;o mon•
tlelyk als fchriftelyk gedaan, wn Haar Ed: Groot Agtbaare Heeren
Droffäard, Burgermeefteren en Regeerders deur Stad, authoriza"
tie bekomen hebbende , tot het doen van eene Collette binnen de•
ze Stad, ter onderfieuning van het nieuw opgeregte Armhuys, en
welke Colleéle gereguleerd was · op Woensdag den 23· Mey I 753.
ten overfiaan van de [d: Groot .t\gtba:lre Hecren Droffaard, Bur
germeefieren en Vroedf~happen,
En op dat een ledet der Inwoonders dezer Stad, en inzondet•
heid van de Gereformeerde I\.eligie , zulks bekend mogtt weten.
zo is een Memorie van wegens Broederen Diaconen , Zondags te
voren van den Predikfl:oel afgelezen.
Zynde vervolgens op de voorfchreve 23 Mey, des morgens ten
tien uurcn begonnen, en de zefiien Schalen uyt het Weeshuys tot
de Colleél:e gebruykt, en is de Colleéte gefchiet door de agt regee
dc 13rocdcren Diaconcn en Boekhouder , de vier Iuatft afgegaane

Di~~

Van G O R I. N C H E M~

t t t,

Diaconen, .Anthonit Swt11s, Pieter va11 der K1111, C,r11eli.t Bol, erl
Ja• Cray'lleli, waar by tot adfül:entie was verzógt, Hercules Met
"'""' Bajliaa11 vt111 Mterten, en Airianus 'lllln_ .Appelteere11, te zameli
zeffien Perfoonen, die zig ieder hebben verdeeld twee aan twee. in
ieder Wyk , om welke wyken alvorens door Broederen Diacorien
het lot geworpen was, welke Wyk een ieder waaniëmert zouden;
en was gevallen, en Qntfangen als volgt :

.

In de twee Schalen op den
Langendyk
·

- -

Op den Appeldyk • .

.

H

13 -

J

10 - 0

MartiflR.t

Meker11"1nior~·

) Wilkm de Looy
• • SI - 1 7 • d J 'Pieter van der K"t.1~

d k

Op den Korten Y

·Op den

)· Te1111is Hor11eer.
l

o J) .Adri_'f!'".t Aleóçecq,
Adr1a1111.r 'IJ~11.Appelttere11~

139 - _II •

.nd· k.
· __. ·8 ) Izaa_ll Rom, .
Y • • 97 4
. J .Bajl,a1111 'Van Mttrten;

ave

In de Hoogfiraat • - . 163 - i~· - o ) Rey11ier va11 Krieken,
Ja11 0.-,a'llyveld.

In de Arkelfiraat .,; .;. - 9~ - 18 •

_iri de Weil:-wageftraat -

103

)J 1f:ren1 B:1;.l!huyze11',

1_0

nereu,es

.1.uetma11.

) Jeremias 'Daal,
•
l Ca.(P6ru.r !-'~" Tj/erltNg 1
•
9 6 r 111 abfenne van
J Cornelis Bol.

•

. , , ·
) Eg/Jert111 'IJllll W ec!Jen,
Op de Markt • • • 157 - 14 - 8 J AnthOH'Y Swen.r.
Nog in de Schalen gedaan 21 •

-

o

10 •

ó

$

Nog byzonder na dato ontfangeri

-

.;

.;

-

-

5~ -

Zo dat den geheelen ontfang is.

•

•

.; f 993 -

1l - 0
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V I. H O O F D S T t1 K.
Yan St4'1 pa/Jlitfllt Gt/Jo"'llJ'", •Is R"41imiJU, IY11•g, KrlltJII:,
Lat.,nfche School , 'lJ,6ktl , M.,-i1n ; n, •lid ._,._
trtjfe!,~ Ktljl,elnl , t•A ·

I~~~;□~:~~ Èrwyi de Kerken tyn ·de Zetcls, -waar in de Lceraarer;i
Gods Beveelen en Wetten aan 't Volk komen te ver.
kondigen , zo zyn de Raadhuyzen van gelyken de
,.-~ Zetels , waar in de Overigheden van Landen en Ste
den, aan hunn'e Onderdanen ook komen bekent te
maken, de Burgerlyke Wetten en Bcveelen van dé
l-tooie Overigheid, ten beftwezen der Gemeenten
gemaakt , zo dat de Raadhuyzen in rang naar de Geeficlyke ge•
ftigten volgen. · .
·
·
Wat de oudheid der R.aàdhuyzen belangt; daar zou èies wegens
al veel te onderzoeken zyn, maar zou ons veel te wyd leyden. Dac
men de Vierfchaar, en Raadsvergaderingen oUdtyds onder den blo.:
ten Hemel plagt te houden , is zeker, dog om de ongemakken van
regen , wind, enz. te ontgaan, heeft. men bier ook wel de Ker•
ken , Portaalen der Kerken , Kerkhoven , enz. gebruykt , en op
de Dorpen wierd de Vierfchaar veeltyds onder den lommer van
groote Linde Boomen gefpannen, zulks is nog op fommige plaat-
fen na den Jaare 1400. in gebruyk geweeft. Maar vermits het (pannen
der Vierfchaaren , enz. in de Kerken , in 't vervolg der tyden ge
oordeelt wicrd niet te paffen , heeft men daar toe byzondere
bouwen beginnen te· gebruyken , . en met 'er tyd aanzienlyke Gc
ftigten opgeregt, zo als men in alle onze Steden , ja op fommigc
Dorpen ziet, en ieder heeft naar zyn verniO'gen hier in zoeken uyt
· te munten.
..

Ge

S T A D S R A A D ·H U Y S.
Aar he_t eetitc ·Raadhüys heeft gefbátl, of welk Gebouw iri
den beginnen daar toe gebruykt is geweefl:, gaat niet zeker.,.
en men vind daar geen duydelyk bewys van. 't Is waar;
Bladz. 129. fchryft 'er met dee~e weynige woorden aldus

W

Kemp

van: Htt Stadh11_y.r Po11d ia tk HoogjlrHt, dur ,,. de ll".Yzm, (of
drie HM_yzm) va 't 'PIJier No/Ier z_y11. En bladz. 253. verhaald
hy uyt het kort uyttrekzel van .Aard Kemp, hoe dat zeker Koop
tnan, 'Dirl: va11 Lnve11, omtrent het beginne der Stad, ter plaatfe
daar nu het Stadhuys ftaat , een groot Pakhuys zou gebóuwt heb
ben, langs de Markt, na de W efl:-zyde van '~ Kerkhof, waar op
ik aangem~kt vinde van een goed Liefhebber, dat de l\fagillraat
hier ook eenigeil cyd eer het tegenwoordige· Raadhuys gebouwd is ,
haare vergader plaats gehoudc·n hebbe'n. En dat dit Gebouw meer
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ais eêri gemeèn Pakhuys is geweefi:, biykt duydelylt : wárit aan dé
Zuyd-zyde van dit Huys was een plaats piet een muur afgefloten ~
e·n was ,van bo\'en met een leyendak overdekt , waar onder d~
Schalye-dekkets; haare Schalyen of Lyen goed maakten f onder het
zelve áfipantel hiefden de Wandfnyders ook hunrle _winkels. En
tó Kemp fchryft, fiond 'er in ~t Pakhuys ook een.Al~; en wierd
veeltyds de eerfie Mis gelezen~ ~o dat het waarfchynelyk is , dat
het ook een Kapel zal hebben gehad~ Dit Gebouw _fèhynt o.mtrenè
den J:iare i 436. door de Magiftraat in liet ~nwoordige_ Raadhuys
verandert tè zyn, _en Knnp tchry~ '.er Bladz. 254 aldUs van: ,, De
" Ed: Heeren van Go~, N c H B lVt , hebben op dit Pakhuys van
" Viri vtm Le#'Ve11 , en de Hal ( aan de Noordzyde van den
,, ·Tootn, die zy in_ 't midden diar op fie~deri) ren _groote zaat
" gctttàakt; .~et een vierkante Raad~mer; ook Zolders en eeri
v Schalyen dak, en aan den Noorder Roofter een Stads Wynkel-
,, der, makende onder de Zaal èi1 Raadkamer een Vleefcli-hal op fi:e
?' t1é welfielen". En ter plaatîen daar te voren de Wandfnyders
· ~nkel~ waren geweeft, wierd naar den Jaare 1500. een fchoone
Stads Waag·, W~ning voor deri Kamer-bewaarder, me·t een heerly:
ke groote Raadkamer , en een zyde Kamer voor de Muzikanten
gemaakt..
.
.
Wat de Vleefch-hal belangt ; deze ziet men dat Ha'.rtog Philips
van Bourgonien , Graaf van Holland, en Heer van Go R I N c HEM"
het oude Vleefclt-hliys of H~lle in den Jaare 1436. in een eeuwig~
Érfpágt over gaf áan de Magiftraat •an G o a IN c HE 1" , zo als
ûyc de.te· zynen openen Brief blykt

;, p·· Lcithtyck,by van

der Gratie Gd~ H~ogê van Bourgoi_lien ~ va~
Braband, van L1mborch , Grave van Vlaan..,, dtten , van .Afthoys ; vait Bourgonlen , Palatyn , van He~
;, negoutte, van Holland, van_ Zeeland, ende van Namen, Mark
,, gnive des Heyli~en Ryks, Heere van Vriesland, van Salims en
~ de vian Mechelen. Doen condt allen Lieden, dat wy om gon~
u fte ende liefde, die wy hebben, ende dragen tot onzer goeder
,, Stede -van Goa tNCHE.M, ende om dienfl:e wille, die onze goe-·
,, de Liedm ~ -vari ante. Stad voorfz. ons , ende onzen Voorvade
" ren, Graven tot Holland gedaan hebben, ende of 't God wil nog
,, dden tullen, der zelver onzer. Stede gegeven ende verpagt heb
;, ben, geven ende verpagten met dezen Brieve, tot èenen eygen
,, ~euwiglyk ende erfelyk; gedurende onze. Vleefch-huys ende Hal-
" lé tot Go RIN c iI EM, met .tynen toebehoren, alzo· groot ende
,, alzo ldeyrt, to als dat op deie eyd gelegen is, ndfcheri den Kerk
,, hof aan tfeen .tyde endt den ~ark~elde aan d'andei'iyde, firek..:
" kende langs den Kerkhove tpde Marktvtlde voorfz. tnffchen de
" twee Straten , die tuffchen de twee Roofteren gaan , voor die
,, foinrne van twee ende eenert halve Ttoys Mark fynen Silvers
,, 's jaars, te betalen ende kommer vry tè leveren, op onze voorfz.
" Stede cofl:e, onzen Rentmeefter ons Lands van ARKEL , die in
;;· ~ét tyd wezen tal, alle Jaat op St. Ptter, dag, "" Cathetlr.,,,,
;i m de Lenten~ Onder deze V9orwaardên, dat onze voorfz.
. .
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" Stede dëS Vlèrfc:h-huys e1ide. Halle voorfz. zullen doen timme ..
H ren ende op1J1aken tot. haares zelis cofie, na dat zy vcrmogcl?,
" ende hen gocdtdunken zal. Ende wat zy daar op, aan, of 1n
;, timmeren ende maken. zullen , dat zal komen ende wezen tot
,, oirbaar ende nuttigheid van onzer Stede voorfz. zonder dat wy
;, of om~e nakomelingen , Graven tot Holland voorfz. iet daar af
;, hebben of ons eenig recht daar aan vermeten zullen ten ecu
;, wi(l'en dagen, uyrgefcheyden dat wy hebben, ende aan ons hou
,, de~ zullen , onze Pagte van het Silver voorfz. met di€ helfte van
,, die Excyfen,. die wy nu daár af hebben, ende onze voorfz. Sec
,, de , dat ander deel hebben. Ende om dat wy immers willen ,
,, dat onze •Stede V-')Orfz. in "den voorfz. Pagte ende gifte wel verzekert; ende gehouden zal blyven, ten eeuwigen dagen, zo heb•
" ben wy bevoleri ende gemagcigr , bevelen ende magtigcn tegen
:: woordelyk met dezen onzen openen Brieven,. onzen -lieven Neve ende getrouwen Jacob Heere van Gaa5beke, Droffaard ons
" L·mds van ARKE L voor.1z.
r. van onzer wegen , en d e m
. onzen
;,
,, name onzer voorfz. Stede .over .te geven, den vryen eygendom
" van den Vleefch-huyze ende Halle voorfl;. ende hem daar af doen
,, alzulke overgiftc ende ovcrdragt~ voor onze Schepenen van Goa
" 1 N c HEM, als. men van Erve fchuldig is te doen met rechte.
" Ende des onze voorfz. Neve in die overgifce van den eygendom
" van den Vleefch-huyze ende Halle voorfz. doen zal, dat zullen
" wy ~nncn ende houden van zulker wee~de ende magte gelyk
,, of die by ons zelfs hand ende monde g~daan waar. Ontbieden
,, daarom ende beveelen onzen Ren_tmeefier ons Lands van AR,, K E L , die nu is , of andere onze Rcntmecfi:eren die in tyd we-'
" zen züllen , dat zy onzer voorfz. Stede dat Vleefch-huys met
,, der Halle voorfz. zo als dat gelegen ende voor bepaalt {taat, ruik-'
;, Iyk ende vredelyk laten houden , bezitten ende gebruyken met
" alle nuttigheden ende renten , vervallen ende profyten, als nu
,, daar toe behoren, of namaals behoren zullen , zonder hen eeni•
;, ge hinder of moelykhedcn claar aan te doen, boven onzen Pagte
,, ende Excyfen, voons verklaart in eeniger maniere, ende des niet
;, en laten , want wy 't alzo gedaan willen hebben. In pirkonde
,, dezen Brieve bezegelt met onzen Zegel hier aan gehangen, ge
,, geven op· den vierden dag in January, in 't Jaar ons Heeren duy
" zend vier honderd zes en dertig, na den loop van onzin Hove.
,, Onderfiont. By 1"1ynen Heere den Hartoge Grave van Holland~
;, tn gecckcnt. J/rieze.
; Tenvyl hier van de Pagt van 't Vleefch gefproken word , zo vind
ik het voJgende daar van vermeld, van een Rund een grootje, van
een Varken een half grootje, van een Schaap een vierdedcel van
een grootje, en van een Lam een agtfl:e van een grootje.
; Dit Gebouw dan met 'er tyd tot een deftig Raadhuys ge
maakt ·-z~rnde , is. met veele aanzienelyke Kamers en Vertrekken:
voorzien-, · al waar de Magifi:raats Perfoonen hunne vergaderingen
houden. De uytwendigc gedaante kan den Leczer in de nevens~
gaande Aftekening zien.
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Het R.aadhuys befchreven hebbende , zo dunkt my redcÏyk mt
iets vnn de l\1agiftraats Perfoonen te melden, dog deze Stad heeft·
met haare nabuuren dit gemeen,, dat ons het regte blyk der aan~
ftellin~è en Perfi?ci~en niet en ~lykt, hoewel ·het zeker genoeg is.
dat van den begmri~ af dusdamge .Perfoone~ zyn gewee.fl: , welke
het Stads befl:ier waargenomen hebben. Het oudfte befcheyd d~
wy van Schepen.én vinden , is va~ den Jaare 1313. dmtrent de
-tachentig Ja.1ren naar de fticlitinge der Stad. Schout en Burger
meefl:eten komen ons nog veel later voor; tria,ar het is zeker dat
het regre · berigt daar van , mede in de windzels der vergetentheid
opgerold is, en het oudfte berige dat ik -van Schout en Blirgermees
oeren \rinde, is in een Handveil: van Heer OtttJ va11 Arkel, in àeri
Jaare I 382. aan die van G o '!l l N c H E M verleent, ( het ottdfte Hand-:
veft dat ons bekent. is ) m het XIX. Artycul van dit Handveft
fiaat aldus : u Iemand recht ; den Rechter ··eyft vreede; hy geefç
,, ge~n gehoor , verbeurt vyf en veertig Schellingen". Dat dooi'
het woord Rechter hiét deri Schol.id word verftaan is buyten te•
genfpraak, en wegens Burgemi_eefte~eit ftaat in het L L Artycul al
dus: ,, Jaarlyks als men Schepenen Eed , zal men twee Burger.
,, ·meetl:ers zitten , én de Heer zig beraden niet de Gerechte ou~
,, en hieuw". Een duydelyk bewys dat op. dees eyd , eh al voor
dees tyd , beyde deze Ampten té Go R I N c u E M in wezen zyn
geweeft, en meene het genoegzaám zeker te z~ van den. beginné
der Stigtinge, hoewel de naam
Burge~efte~ toen genteenlyk
voor Raadsmm geboekt tlaat.
,
. ,
.
Het aanftellen qer Magiftraat, flond in den eerften by de Heerett
van ARKEL, welke zulks met ~oedvinden der Regeeringe quani
te doen; maar na dat Go RIN c HE l\f onder het gebied der Graven
van Holland quam • en de Graven daar hunne Droffaarden ftelden,
\vierd dit vergeven der Aillpten , aan hun over gelaten ; maar in
aen Jrutte 1652. den ~5 van Augiiflus, is cîo~r.eene byzondere ver•
sunning vm1 Haai Ed: Groot · Mogende zulks aan de Màgiftraat
over gegeven, zoo als in de Lytl: der Magiftraats Perfoonen nader
vertoond zal worden. Ik zal hier wegens Stads Ampten en Ma
glftra:tb Perfoonen, uyt een oud Handveft van de Heer .Aard Kemp
J«ol,sz. een net verhaal den Leezer mede deelen, waar uyt hy
ttn vo1komen berigt _zal vinden, en zelfs tot de GildC11$ toe, eti
is vau dezen inhoud:

van

E~traé\: uyt ..(#ard

.

Kemp

'J11c_,bz;

met de hand gefchrevcne Chronycque, der Stad
CoR.INCHEM, en den Lande van Aa.1t&L;
Folio 281 , boe dat Goa.iNcHEM van ou..i
den tyden , en van den beginne is geregeerd
_ geweefl:.

~ TEn ecrfteri ,zyn die Edele Heeren

;,

ti

van .AaKEL; F~da-

telll"S en I-teercn dezer Stad Go R. 1 N c HEM, en de~ 1..an:.
de van Aa KEL geweeft, ende die Mo1end~ Heerc

...n or,.,_
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van AR K r. L, in het cerfl:e Artycul zynder Handveften en Rech
ten der Stad Go RIN c HE M , gegeven zegt , dat deze Städ
het regte Hoofd ende Maalfl:ad is ende wezen zal , van alle za
ken , die onder ons in den Schependom van Go RIN c HEM
gefchieden ofte vallen mogen, voor onze Schepenen tot Go R
" 1 N c 1I E M te recht zullen fiaan, en recht bcgceren , daar zyze
,, hem btwroeden konncn ; dit confirmeert IPïtlem van Beveren ,
" als Grav~ van Holland en I-Icere van ARKEL, in zynen eerften
,, Brief in 't eerfl:e Capittel , van gelyke alle navolgende Heeren,
,, behoudens nogtans altyd die Heer vaü den Lande zyn hoogheid
,, en gercgtigheid.
,, Deze Edele vennogende Heeren van ARKEL, alzo zy op ver
" fcheyde plaatfen veele diverfe Heerlykheden hadden , en overal
,, zelver niet .prefent mogten wezen ende regeeren , ook veeltyds
" in vreemde Landen reysden ende Oorloogden , al5 in andere
,, 's Lands affaires , hebben van begin aan en aln·d gefl:elt haar
" Droifaarden, die zy daar toe Eedtden, en commiilie gaven, om
,, in haarlieder abfcntie ofte pretentie, in haaren name, die Stad,
,, ende den Lande van ARKEL te berechten als Hoofd-Officier',
" ende geroont hebbende zyn opcne ende bezegelde Commiffie
,, doet ook den Eede in handen van de \Vet.
·
•
van
"
Zyn
Officie
is,
die
Gemeynte
en
onderzaten
in
'vrede
te
hou1
'tOfficie ,, den, ende die Quaatdoendcrs te doen vangen, en by de Heeren
Schepenen te doen examinecren, ontf1aan ofte verwyzen, ende
0° den 1, die
fententien ter executie te fl:ellen, zo in Civiele als Crimineele
" z.1ken, Rekeninge daar van zyncn Heere te doen , die Heylige
,, Kerken in haaren rechten te houden , zynen Heere in a1les ge
" trouw te zyn , en zyn Eere voor te fl:aan, ende het profyt van
" de Republycq ende die gemeene welvaart te zoeken, recht te
" doen naar uytwyzen 's Lands rechten , ende in haaren rechten
,, te houden en fl:erken , breder vennogens haar Commiffie.
•
van
" W eiken Droffaard ook mag fl:ellen by voorgaande verzoek en·
2
rleszclfs" de confent van Burgermeefl:eren, Schepenen, Oude en Nieuwe
Raad (nu de Vroedfchap) eenen Stadhouder, die in zyn ab
iou er.,, fentie zyn Officie bedienen mag, die ook den Heere Droifaard,
,, ende de Stad, ende den Lande Eede van getrouwigheid zal doen ,
" ende van allen Boeten, Emolumenten en Vervallen zynen Heere
,, gocdë Rekening zal doen, breder vermeldens zyne Commifîic.
" Den Droifaard ende Magiftraten, mogen ook zetten vier •s Hee.;
3. Van
's H~e-,, ren Dienaars ofte Conuyvers, die de geinventarifeerde goederen
ren Die-,, van de gecondemneerde bewaren in civile zaken, en ook venno2:en
naars
..,
· ,, den Droffanrd ofte zynen Stadhouder in Je .Arrefl:en, ende ap" prehenfien die zy doen te helpen, en ook de gevangenen voor
,; 't Recht · te brengen , eerfl: gedaan hebbende den Eedt voor den
,., Droffäard en Magifl:raten , dat Officie is van ouds bediend ge
,, weeft by de Gerechts Bodens, die mede ·s Heeren Boden waren,
,, tot omrent den Jaare 1574 of 1575.
.
4• Van " Den Droffaard vermag ook te zetten eenen gezworen Clerk m
den . ,, de Criminccle zaken, die zyn Rekeningen voert, ook op -t e:x,a::.
0
,., mineeren yan de Gevangenen, fchryft haar belydcniffe &c. doen, .
~,
"
,,
"
,,

ra::ct ·,,

ta~- ,,

~:1~\~
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•~ de Eedt dezelvt Stad, in handeh des td: Heerè .brosfaard.
v" Van gelyken eenen gezworen Cipier, die de Gevangenen in d!· c'î1
,, hechten bewaart.
· pier.
" Dezen Droffaard is ook Cafl:eleyn ende Capiteytt van der Stc~ Den
,, de ende Kaileelc:t tot G o 1\ I N c HEM; heeft ook de authoriteyt, Dros
" van ouds in den naam, van den Heere van den Lande, Jaarlyks îa~ is
' ,, te verilellen de Weth , ende te fluyten die Rekeninge van der Call~
" Stede , dat Caileleynfchap ende Capiteynfch:.1p bedient by , als leyn_
,, wezende een Frontier-Stad tegens Gelderland.
·
" Hy is ook Opper-Dykgraaf 's Lands van ARKEt~ ende den Den
" Land~ van GoRINC:HEM, wiens Officie is te buechten van allefa:;;ris
·;, materie van Dyckag1e ende des Lands zaken betreffende; Hy ook
;, mag tot aller tyd by rade der Hooge Heemr3:ders, den Hoogen Dyk, Heemraad af en aan zetten na zyn goed dunken, by heeft zeven
:; Hooge Heemraden, eenen Clerk, ende een Dyk-bode, heefc:au ·À:
,, ook hoogc juriscliétie ·in en op de Dykagien. Dit Officie van kcl.
" Dykgraaf heeft bedient by Hartog Reynotd Vllll Gelre tyden , als
" Heere van ARKEL, den S~hout van G o R. t Nc HEM als daar ftaat
" in zyn Handvefi: der Stede ende Lande gegeven Anno 1409. in
t, 't vyfde Capittel, dat onzen Schout van G o R I N c HEM fchou,, wen zal op den hoogen Dyk, binnen den Schep<mdom van Go R" INC HEM, gelyk als gewoonlyk heeft geweefi:, ende naar oude
,, herkomen. Dit confirmeert Hartog Willem v1111 Beyeren , Grave
,, van Holland, als Heere van ARKEL niet, maar verhaalt d~t den
,, Droffaard 's Lands van ARKEL , die in der tyd wezen zal~
,, binnen den Schependom van Go RIN c HEM fchouwen zal
" op den Dyk, gelyk als gewoonlyk is geweefl , en naar oude
,, herkomen &c. Nogtans in 't Jaar 1456. doen die Heere van.
,, G11111btek , Heer en Regeerder was des Lands van ARKEL , van.
,, ons genadige Heere van Bourgonien wegen, en als doen Dros" faard was Jonkheer He•drik 'IJ,11 Sev,n/Jergm , doen was Schout
,, en Dykgraaf Hendrik '111111 Affen/Jroek. Maar Anno 1547. die Gra.,, ve van Egmond, als bezittende 't regt van het Droflaardfchap e11
" Wet te verftellen, met allerhande andere Officien ( den huyze
,., van Egmond by een Pillegif gegeven ) heeft den Raad zelver
,, verzet, met die Kerkmeeilers, Heylige Geeft Meefiers, Gail" buys Meefi:ers, en Manhuys Meeilers, ende als doen voor het
,, geheele Gerecht gefchonken ende geëedt Pieter Kalf Adria•nz.
,, als Dykgraaf 's Lands van ARKEL, met alle profyten en emolu•
,, menten daar toe dienende zyn leven lang, ende anders niet.
"Dat Schout Ampt van den Schependom van G0RINCHEMVan het
~, is van ouden. tyden gegeven , by den Heere van den Lande, ~out
,, ofte van hem gekogt om een penfioen 's jaars, tot dat Willnll pt.
» '111111 Beyere11 den 25ile Grave van Holland , die men noemden
,, den Vulkn 11/itlnn, in eenen bezegelde Brief, dat met het Se,. cretarisfchap gaf de Stede van Go RIN c HE M, van welken Brief,
" na zyn doodt, het Hof van Holland weynig hielt, alzo by door
,, krankzinnigheid, om een ieder te believen gaf dat zy verzogten.
"Maar in den troubel tyden d' Anno 1586. of daar onttertt,. heeft
" dezen Briel' voor goed gekent geweeil, ende 'die Stede daar uyt
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eenigc zaken aan haar verkregen. Zyn ûfficie ènde Ecdt is, ·dac
by de S~d van Goa1NCHE1--1, ende allen den geenen die-in
den Schependom van G o RIN c HEM woonen, recht ende jufi:i..
tie doen zal , naar inhoud der Handvefi:en , ende die vonnlife
zo in Crimineele ali Civile ter e.xecutie te doen fi:ellen, en hen
ook gelyk te doen , en mede de eerfi:e zitplaats by de Scht:11
penen , als zy over de Proceffe en Vonniffe zitten , gegeven
wordt. Dezen Schout mag houden eenen Subfi:ituyt , die den
zelven Eedt moet doen. Hy heeft ook zeven Heemraden, eenen
Clerk , en eenen Bode , om den Banne van G o RIN c Ht M te
befchouwen, op alle Wegen, Weeteringen en Waterfchappen,
daar van alle de boeten aan hem vervallen, hy vermag met Sch~
penen , en ook met zyn Heemraden alzulke Ordonnantien en
Statuten te maken, die naar gelegentheid der tyd, die Stad, en
de den Lande nut ende Profytelyk zyn, ende dezelve ter exe
cutie te fiellen , ende te befcbouwen naar den R~chte van den
Lande.
·
Van
" Ook 2:et men alle Jaar zeven Schepenen, als Hartog R~//1
Schcpc- ,, va11 Gelre, als Heere van ARKE L in zyn Handvefi: verhaalt, des
nen.
,, naafien Dingsdag na St. 'Po11tiu11 in January, en dat is van ouda
,, -gewoonlyk geweefi:, zo by fchryf\: in zyn twaalfde Articul, te
" weten die afgaande ftemmen elk dubbel getal, de welke in haar
" Vergaderinge overzien hebbende, fi:ellen in 't gefchrift veertien
,, clie by haar de meefte ftemmen hebben , ende dat dubbeld ge
" tal leveren zy den Heere Droffaard, die in den naame van den
" Heer van den Lande, daar uyt kiefi: zeven, die voor dat jaar
,, dienen zullen ; en verdaagtze tegens den voorfz. dag, om te
,, komen doen haaren Eedt , te. zitten als Schepenen dat Jaar, op
,, prene van honderd goude Realen aan den Heere te verbeuren,
" en den Heere Droifaard Eedt dezelve , recht te n1ygen , recht
" te wyzen; recht te zegelen , naar inhoud der Privilegien en .Hand•
" vefi:en , ende volgende haar vyf zinnen &c. Ende dat is zo wel
" in Crimineele_ als Civile zaken, ende hebben , ende exerceren,
" alle hooge, middelbare ende lage jurisdiétie, ende vermogen in
,, grootc wigtige zaken den atgaanden Raad tot haare hwpe ne
,, men , ook oni Confültatie trekken.
Van
" Die Schepenen geëedt zynde voor die gemeynte, vertrekken
Burger- ,, in de Raadkamer, daar die Heer ofte Droft in 's Heeren plaat•
ze met den ouden afgaande Raad, en den nieuwen geëeden Raap~
· ,, en Schepenen, kiezen en zetten twee Burgenneefteren, die dat
,~ Jaar voor Burgenncefters wezen zullen, ende hebben het ordi
,, nis beleyd en gebied in alle Polityque zaken , zo wel die ·admi•
" nifuatie van Stads goederen , en inkomen, als den welftand ende
" bewaringe de Stad betreffende, ende deze worden by den Heere
" Droffaard geëedt, dat zy die Stad in haar regten zullen hel.pen
,, houden , naar inhoud der Handveften, en haar vyf zinnen. Wel
;, ken Droffaard endtt twee Burgermeefi:eren , zyn. in der Oorloge:r:i
,, beleyders van de Burgerye, en waar die voorgaan, doen de Buri.
,~ gers .Ecdt haar te volgen.
·
Van de " Die Heer ende Schepenen hebben ook vier wetagtige knapen
Bodeus.
" als
"
"
,,
"
"
"
"
"
"
"
,,·
,,
"
,,
~,
"
,,
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,, als Haitog R.eyt1fJld zeyd ·in zyn twaalfde Artykel tot Boden die

zy Eeden , dat zy recht. doen zullen en tuygen i rechte weeten
ende daginge doen zullen, naar inhoud der Handvefl:en ende die
zal onze Stad 's jaarlyks kleden, als gewoonlyk is geweeft, ende
Heer Otto van .Arkel zeyd in 't vyferidertigfl:e Articul, ende Har
tog Wilte111 in den eerften Brief in 't twee en veertigfi:e Articul,
dat onze Boden 's jaarlyks haar· Roeden nederleggen zullen , op
den ·dag dat wy ons gerecht verzetten, ende niet weder aanvangen voor wy 't haar beveelen.
. ·.
" Dezen voórfz. Droffaard, ~n twee Burgermeefl:erc11, niet di~\ran_ dé
,~ zeven Schepenen~ die des jaars voorlede1i gedicmd hebb.en, en- otide_n
,; de d' andere zeven Schepenen in der tyd dienende, h.ebben van :_.~:cu'
,, ouds geweeft een Collegie van den ouden ende nieuwen Raad Rad.'
,; van der Stad, die in alle gewigtige zaken beraadflaagt hebben tot
;, nut ende oirbaar, der voorfz. Stad G o RIN c HE M.
.
.
· ,, Tot ..Iat in den Jaare 1557. daar van by den Koning Philips Van.'~
" van Spangfen onzen Landsheere gemaakt. is ~en Collegie van vyf~:~1~~1e
,, tnde twintig Perfonen, die men noemd de Vroedfchap, (bov.en'.Vrocd
;-, het Collegie van Burgermeefi:eren ende Schepenen) van de ryk- fchap.
,, fte, notabelfl:e , bequaamfl:e ende vreedfamigfte van de Steden ,
,, daar uyt de twee Burgermeefl:eren gekoren worden , en fommi.
;, ge Schepenen, waar van den Cafl:eleyn ende Droffaard het hoofd
" ende die vyf ende twintigfl:en is , omme die zaken ende lafl:en
;, der zelver Stede in raade ende dade te helpen derigeren , ende
,, dragen tot ontlailinge van de andere Regenten , volgens den Oc•
,~ troye van: den 28 Septembris. 156o. en advifeeren van alle zaken
~, concernecrende den ftaat van den Lande ende Stad, en 't zelve
,, wordt by de gantfche Burgerye gevolgt zoqder oppofitie.
,, Dit voorfz. Collegie Eedt ook eenen Clerk van de Vroedfchap,
b, waar v'an den eerften is geweefi: Splinter -van Voqrn Cornelisz.
" Den Heere Droffaard vermaant 's jaarlyks die Burgcrmee!l:eren vari
,, en Schepenen te nomineeren, op den 28 Aprillis dubbelt getal de vyf
,, van vyf Thefauriers, uyt die vyf Wyken van de Stad, van de
;, notabelfte ende oirbaarlykfl:e Perfonen, die regeeren zullen eer
•
,, lyk ende ·deugdelyk die goederen ende inkomen van der Stad,
,, daar van den Droffaard vyf Eeden zal voor den Gerechte, en
,, doen geloven, voor hem ende Gerechte oude ende nieuwe, Ryk" dom , Vroedfchap ende gemeente van Go RIN c HEM , goede
;, ende getrouwe Rekeninge ende -bewys doen zullen van der Ste·,, de goeden, daar van het een Jaar twee, ende het ander Jaar drie
,, vernieuwt zullen worden, volgende den elfden Articul van Har.;
,, toge Carels va11 Bo#rgonie11· Handvefte , van dato den twintigfte .
.,, Maart 1458. Deze oude Ordonnaptie is gecontinueert tot den
;, 26 July 15 I 6. dat by de Commiffariffen van den Hove van Brus• Thcfau..
.,, fel, van wegen den Prince van Spangien Car,J de V.,ftle geëedtricrs.
· -,, .zyn twee Thefauriers, als J•11 Vink Jan.rz. en Hmtlrii Zetm/choeil
" ,naier Jan.rz. met ordonnantie dat jaarlyks te vervolgen, welke
~, .Thefauriers · zullen wezen nog van den Gerechte, nog. in eenige ·
,, andere Officien binnen Go R I N c HE M, ende ontfangen die Ste.i. de •inkom'en , geen reparatien mogen doen boven de zes gul..
· .. ,,.
Q ~,, cleg3
,;
"
"
,~
"
"
~,
,,

~:~;au-
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l 1.
J

.

.

120

B E S C H R Y VI N G E

" dens, tonder beteykende ordonn-antie van de Wet,. e_n- daar bY
1, quitantie , ende alle jaars rekeninge te dom· voot den- Heer en
,; Gerechte.
\Tanden · ,, Op den ~1 February 156o. is deze Stede een Inanwüe gege1_·11c tau.. ,, ven , waar naar die Regeerders~ BurgermeeReren" Thcfauriers,
en " Schepenen, en Vroedfchappen, haar zouden hebben· te regwee
rycq,, ~en , daar inne geordonneert- is ,. dat den, oudfien 'Jbc:faurier, al~
,~ feen hebben zal· den• ·geheelén•ontfang ende nyrgaafvan. de Stad•
.,, .ende de jongfi:e zal wezen Fabrycq· dezer Stede.
van den
, I-let Secretarisfchap dezer Stede, is van alle m1de tyden by den
1
s_ecreta- ,, tteere van den Lande verletnt ofte verpagt geweefi: , dan daar
m.
,, naar by den- Brief van Hartoge Wilkm v•n JJ~m, den dulleB
" Grave, deze Stede gegeven als \70orfz. ftaat. Dezen doen deii
,, Eedt pertinent Boeken ende Regifters te houden , regt te ièhry•
,,. ven by Schepenen , ende by aanbrengen van Schepenen naar'.
,, haar vyf zinnen, ende mag dezen een ofte meer Clerken. hou..
,, den tot gerief van de Gemeynte, nogtans dat alle Aéten, B,ie,.
. . ,, v~n , Copyen van Scher,enen Bttieven, by den Secretaris .zelil
· ,; geauthorizeert , en geteykent tyn- , volgens het Placaat van. de
,, K. Mt. van den •••••
Van den· ,, Deze Stede heeft ook van ouds een Penfionaris gehad., die
Pen_fio- ,, op 't Penfioen van de Stad diende, ·een Man van goede geleerd•
nµu.. ,, heid en .verftand, die men dede komen by den Raad in gewig•
" tige zaken om mede te beraden. Ook den zelven alleen ofte
,~ beneffens eenen Burgermeèfter ofte een uyt den Raad, geinftru•
,, éert zynde te ~"enden op de V ergaderinge van de Steden ten
,, Hove, ofte om iet te folliciteeren voor die Steden, en op der
" Stads kofi:en, maar deze Ordonnantie is by den Koning Pbillp1
,, van Spangien, onzen Landsheer niet goed gevónden , maar geor•
~, donneert dat men om te fchouwen die grote gagien en PenfJOenen
,, der Stede, ende overmits die zelve Steden dikwils bedient wor•
" den by vreemde Penfidnariifen f die de gelegentheid en ftaat van
van dé " de Steden niet te regt kennen, dat men van doen Voortaan op
Kerk- ,,.-alle Vergadetinge van de genera.'lle Stedort, uyt elke Stad zoude
mcefter.s" Committeeten twee ofte drie na de groote der zelver Steden van
~ua~~~ ,, de Principaalfte Raden, ofte Vt0edfchappè11, die de ge~kheid
meetterr " elk van haar Stad beft bekent is.
..
H.ceeit ,, _Deze voorîz Overfi:e Magifi:raten, maken o6k by haar zelven
Beefters ;, alle jaars ende geven onder die Gemeynte op den !:18 Aprillit
m~~1t~~s" deze . Öfficien. Als Kerk-meefters , Gafl:huys Meefi:ers, Heylige
Laproos ,, Geeft ~1eefters , Manhuys Meefi:ers, Bagyn Meefi:ers, Laproo:;
;:~;ers,, ~eefters Weéshuys Meeil:ers, naar ou1er gewoonte, en nu van
mee!lets" n1eüws Pe{Un:ty~ Meefi:ers, Vaders van t Oude Vrouwen Huys,
Pefthuis " en Vaders van de Heylige Geeft Kinderen, die men noemt Von•
delingen , wáat \tan den Oudften in dienfi:e, dat jaar 't Boek
vrouwe" de11 ontfaflg ende uytgaa( '\I0ert , ende die Rekenlnge daar af
rneefiers ,, döen V9ör den Heere Droffaard en Magifi:raten.
,
g1ce7t· . 1, Ért_Plcgen in deze S~eden te gefchieden veel fchoone deylinge,
Kinde- ,, by füverlè ~ér1ykè Lieden daat toe gemaakt, als by de. Kork.•
ren Va-,, meefters in. de Parochie Kerk, by de Gafthuys Meefi:ers dn Heydcrs.
,i 1:igC ·

. F~
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· ., lige Geeft 1\1eeflcrs in de Heylige Geeft Capelle, ertde nog nnn
" Linnen en Wollen , ook voor fommige Altaren in der Kerke tot
.,. den Jaare 1572 toe.

· ,, Dezê voorfz. Smd heeft van ouds ook gehad c1t'ie Coltegien Van cfe
,~ van Schutteryen , daar inne altyd van de treffclykfle, eerlykfte Schutte•
" ende- vreedzamigfte van de Burgerye in ontfängen worden. Als rycn,
,~ 31. S1/111Pi111111s Schutterye ~ hanterende den Fliercsboge. Die ou-;:~Jt
,, de Schutterye hanterende den Voetboog. End~ de jong<? Schut- aan, St.
,t terye, hanterende de H-indbuffche, de oude genaamt St. Joris{0 ri!;.
,, Schutterye, en die jonge St. Chri/loffel.t Schutterye * die elk had" 11
.,, den eenert Koning, met. heerlyke halsbanden, Papegayen en an• · ,.
;, dere koilelykhedeu. Ook vier Conefiabels, vier Lieutcnants elk j
,; ook elk eenen Vendrig, elk eeneh Schutsknegt, 09k ot> haare
,-, Koninglyke Feefi:en,,. als zy om eenen nieuwen Koning fchoten,
,, allerhande andere Officieren tot haar Hof nodig, ende dan hiel•
" <lenze dk drie dagen open Hof met groote magnificentie, ende
,, -wat boeten in dier tyd binnen .de Stad voorvielen t quamen niet
,, den Heere Droffaard , maar haaren Koning en tot zyne Tafel, .
~ In tyd van Vrede waakte die Borgerye, zo tY woonden met fl:ra~
,, ten , in der Oorloge waakte deze drie .Schutteryen met beur- ,, ten of maandfchutten. Zy verfterkten de Juftitie van den Hee-_
,; re, zy togen uyt met den Hcere, en Burgenn·eefieren, qaar het
,, van noqen was, die oude- Schutten in voorleden tyden te paer. ,, de , maar de andere te voete" zy hadden fchoone Privilegien
" van i'>n1mige Heeren, als Hartoge John va Bryerm, dié jonge
" Schutten van den Keyzer C11rel de 17.,fde, die oude Schutten van
;, zyn Excellentie ~en Prince van Orange Grave Willem vdn N11.r-:- •
,, fa•, zaliger Memorie. Zy droegen haar éoleuren. van Schutter
,, Tabbenl@n, elk met het Zilver op haare mouwen, deze voorfz.
,, drie Confrateryen hielden elk haar maandfchutten , in 't fchieten
" des Zondags , in •t teeren, in 't offeren op haar Feefidagen, al
;, YOlgende haar Brieven ende Ordonnantien, heerlyk om te ~an,.
,. fchóuwen, St. S1b4/li1111•s Schutterye is in voorleden tyd afgeze~
,, én bedankt, overmits zekeren dienft by haar in 't Convoyeren,
,, ~n geleyden van eenige groote Heeren, dat het Hof mishaagde
,, m qualyk nam. De andere twee. zyn nog tegenwoordig in we-.

~~:i~

,, zen.

,, Deze Stad Go&tNc HEM ende derzelver Burgeren, is ontrent Van de!
,, den Jaare 1589. verdeelt in Quartieren, by den Heere Droffaard,•gtBur.
,, Burgenneefteren , Schepenen, en Raad, en gemeene Vroedfchap «f:c Ca.
,, der zelver Stede t onder agt Capiteynen, agt Lieutenants, agt ~cn.Y
,1, 'Vendrigs, die te gebieden hebben, met andere haare Sergianten,
,, Adelborften, Landspaffaden, en Rotmeefiers, over die Wagten.
·" Waar van den Ed: Heere Droff~d Collonel is, ende dit waren
,, die eerfl:e agt Capiteynen van der Stad, Hnulrii Ymi C0111tli.rz.
~, J• v• Gr«Jt1Jtlil 'Put,rsa;. Gy.dltrt Jouph.rr,. Joofl fla Schr.~i~n-1,:,. M.tth:,1 B~ei Fr1111.rr,. Pitttr 'UII/I Hnudnl J11111z;.
B 7'o,,,1,nt111 .,,.,, '11#114 7),risi;. en .A,d B""""1ert 411rtb,:;. vol•
;, ceode àit veers:
·

,, g,,,

Q_3
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Yfok in 't Veld, Sch,•er en Schragm, Ken11ip en 17la.r 1 Voor•.111 Blam...
Vit zyn d' eerjle agt Capitey11en 1;an Gori11chom.
~~ Deze hebben hrtar Ordonnantie, waar naar te reguleeren, ook

~,
,,
"
,,
,,
"
,,

haarcn Provoofi en Knegrs ende Schryver , en vergaderen ter
week eenmaal , zyn ook verbonden aan de Hooge Overigheid,
van haar Magifirnten te trekken , met haar Vendels des noods
zynde, en opontboden zynde andere Steden, Cafieelen, Schan
fen ende Forten te bewaren tot der Hooge Overïgheïd kofien,
daar voor die Steden jaarlyks trekt het ,vaargeld. Ende deze
Stad heeft ook eenen Wagnneefier, en eenen Lieutenant.
•t Re,, 't Land van ARKEL heeft yder Dorp be hal ven haare Se hou..
~iment " ten en Heymraden, die 't Land dienen', ook elk Dorp eenen
L~n'J " Capiteyn , eenen Lieutenant, Sergianten en Trommelflagers , en
nn Ar-,, de eencn Wagnncefier Generaal om te waken, elk op zyn ge
kei by ;, zet geweer tegens den Vyand, in de geordonneerde Schansfen,
1
~~: 0- ;, Wagthuyzen , en Reduycen, volgende de Ordonnantie daar op
,, gemaakt.
Vandc
" Deze Stad heeft ook de naarvolgende Gilden van Ambagten, a~
Stads
Gilden
Groote
en de " ·
Amban-- ,., Kleyne
0

,c:n.

,,
,,
,,
,;
,,
,,
,,
,,

Schippers.
Schi ppers. ·
Laken Verkopers.
,, Kleermakers.
,, Weevers.
;, Speldemakers.
,, . St. Eloy, Smeden 1 Slootma
. ,, kers en Koperflagers.
,, Kuypers en Hoepmakers~
"

,,
,,
"
,,
"
,,
,,
va-1 der
Jcrnza- ,,
~ems

Rn-,,

m~ynC:-,,

Gild.

,,

"
"
,,
,,
Van den· -

t~1~~r "
Apothe~,,

ker,

Schoenmakers.
St. Nicolaas Gild ofte Kramers.
Bakkers.
~·
Brouwers.
Tappers en Hegtappers.
Vleefch-houwers.
Barbiers.
De Drie- Koningen ofte Tim~
,, merluyden Gilde.

,~ ·neze voorfz. Gilden houden alle Jaar met confent van den
Heere Droffaard eenen Teerdag en byeenkomfi, ook morgen
fpraak ofte vergaderinge der Gildebroederen , waar ihne zy die.
abuyzen der Gilden rigten , ook heeft elk Gild alle Jaar ofte ten
twee ofte drie Jaaren twee nieuwe Deekenen , die dan dienen,
met nog ander twee oude daar aan gebleven , de welke haare
Rekeninge doen van der Gilden inkomfien, boeten en voorval...
len vo·or haare Gildebroeders ofte· oyde afgegaane Deekens.
" Heeft als nog:een Confraterie ofte Gild van St. Pieter en P•u"
wel.r, genaamt de Romeynen, waar onder mede zyn die te Jeru•
zalem geweefi hebben, die jaarlyks op Petri en Pauli dag by een
komen, en op haaren Altaar ( als ook alle andere Gilden hadden)
gingen Offeren , ende daar naar te zamen tecren , al volgende
haar Gilde Brieven. In welk Collegie Anno 1610. doen ik dit
fchreef waren eenen Pieter Ahrûz. Jeruzalems Heer, en zoo
in de Stad , als in 't Land van Aa. K EL. ontrent dertig Romey-_
nen.
.
,, Dc:?:e Stad heeft ook ende houd gegageert eenen Doél:or in de
l\1edicyne, ccncn Apothecaris, ende eenen B,arbier ofte Chirur-:
gyn l\lccficr , deze doen Eedt (met. ook vier ofte vyf Vroecfi
'

·

.. ,

.

,,

vrou"

-·

.
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,, vrouwen) voor den Oroffaard en Magiftrated. Ook eenen Or~Chirur•
,, ganift, Schoolmcefter, Kamerbewaarder, Boomfluyters, Portim , f O ,

,, twee lopende Bodens met Stads Buffche ofte Wapen, en veelT::;_d·

,, meer andere hier niet genoemt
wen ,
,, Zyn ook gefalariëert ende gegageert die twee Burgermeefterert, ~rga..
,, zeven Schepenen, den Secretaris, dif Thefauriers, dti!n Penfio- ~~~~ 01 ..

,, naris en ook de Bodems.

mcelter;
Kamer-

•

~:-aar

Het verhaal dat A11rd Kemp doet wegens de Oroit'aatds, die by tyden van de Heeren van AR. K EL zouden geweeil zyn, moet wel wot- Boo:0den verftaan , dat hier door Droffaard t zeker Hoofd Officier, die by fluitt'rs
afwezen van de Heeren van AR.K~L, het opper gezag quam te be•~~rtr•
kleden te nemen is; en Hn1dril Kemp %eyd ook wel duy(\elyk, dat
·
by geen Droifaarde vermeld vind, voor den cyd dat C o a I N c HEM
onder· de Graven van Holland ·gekomen is. En het Handveft van
Heer Ott,
Arlt.eJ, van den Jaare 1382. aan de Stad Go at Nc HÉ M verleend , maakt wel gewag v.an alls Stads Ampten , ja tot
Bodens Ampt toe, maar van den Droffaard word geen gewag ge•
vonden , w~lke nogtnns op de eerfie plaats zou behoren te fiaan.
Vermits het welvaren der Landen veel afhangt aan het beilier der
Vorften, zo hangt · ook het welweten der Steden veel aan de goe
de regeringe der Magiftraats Perfonen , en om dat zy hun Ampt
getrouwelyk zouden bedienen , wierd hun by het aanvaarden der
Ampten een folemneelen Eedt afgenomen, waar by zy den Almo
gcnden God tot getuygen roepen , om hun Ampt getrouwelyk te
bedienen. Dus ~inden wy dat Karel w. Bourgonim, Grave van
Charloys, Heere van ARKEL en GoR.INCHEM, ·omtrent dep
Jure 1458. aan alle Amptenaren dezer St4ad zekeren Eedt voorge
fchreven beeft, welke wy den Lezer hier ook zullen mede deelen,

'IJ•

'Dt1 Httrm Etát

'IJIUI

ARKEL.

,, Dat zweer dy dat gy onzen Heer wezen zult tot G o R. 1N c Ii E M Nieuw
" ende van den Lande van ARKEL , onze Moeder drè Heylige

f~ut

,, Kerk in haaren rechten zult helpen houden, ende ons zult hou•Fol. 13.
b' den in allen onzen rechten herkomen, vryheden- ende tollen die verfo.
,, wy nu ter tyd hebben , ofte hier naarmaals verkrygen mogen,
9 , het zy binnen 's Lands ende daar buyten, naar uytwyzinge on•
,, zes Handveilen ende Prlvilegien die wy daar af hebben, van on" zen lieven ende genadigen Heer van Bourgonien , ende anders
" onze Voorheeren ende Vrouwen, t' A Il K EL zaliger gedagten
,, oni gegeven he\:,ben, ende voorts al te doen dat een goed Heer
" zynen Onderzaten fchuldig is te doen. Dat u God zo helpen
1J ende alle zyne Heyligen.

,

91ts 9Jroffurtls .Etdt.

" Dat zweer dy dat gy DrofTaard wezen zult tot Go R. t N c HEM Nieuw
,, ende· in den Lande van AR. K EL, onzen Moeder die Heylige Keur
" Kerke van Go a IN c HEM in beuren rechten houden, een iege- ~k 1
~ lyk recht te doen, ende te doen doen, ende in onze rethten teTCrio. 3e
.
,, hou-

1

1

1

l
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,, houden ende te helpen fierkcn, naar uw vyf zinnen , ende na in
,, hout der Handveficn. Dat u God zo helpen ende alle zyn Hcy
" ligen.
Zie 't
oudklyu

Ve.r Jchouttn Eedt.

Keurbock
" Dat zweer dy dat
F~l. 40.,, recht doen zult een

gy Schout wezen zult tot Go R l N c HEM ,
iegelyk naar inhoud der Handvefien. Da,t

boek
Fol. 13..
rerfo.

':Dtr Sthepmtll Eetl.

•

~~:~ ,, u God zo helpe en alle zyn Heyligen.
. ,

ou~k1 ~,,
Keur-Y "
boek
"
~~1• 4°· ,,
K~eu~~ ,,
boek
"
Fol. 13.

,, Dat zweer dy dat gy Schepen wezen zult in den Schependont
van G o RIN c H E M, recht n1ygen, recht zegelen, recht wyzen
zult tuffchcn twee mantale, by uwen vyf zinnen daar gy u be
vroedcn kondt, naar inhoud der Handveften , ( a) dat en zuldw
laten om liefde, nog om nyde, nog om Heerfchaps gebot, nog
om angfi'e van uwen lyve. Dat u G,od zo helpe ende zyn tley•
ligen.
71tll Burgtr111tef/trt11 E,Jt.

Dat zweer dy dat gy Burgenneefier wezen zult der Stede van
~~Ït ,, G o RIN c HEM , ( b) dat gy die Stede van G o RIN c HE• in
Fol. 4o.,, haaren rechten zult helpen houden, naar uwen vyf zinnen, en•
Nieuw " de inhoud der Handvefien. Dat u God u, helpe ende zyn HeyKeurli
boek
"
gen.
Oud

"

Fol. 14.

.

!Der Clerk.en Eedl.

Oud
" Dat zweer dy dat gy Clerk wezen zult tot Go R rNC HEM,K w~
bock
" recht fcchryven zult by Sh
c epenen , ende by aanbrengen der
Fo~. 4c. ,, Schepenen, naar uwen vyf zinnen. Dat u God zo helpe en~
Nieuw
alle Z'Jlln
Heyligen•
Keur- "
., u
bock
Fol. 14.
'Der Bodt11 ENlt.
Ood
,, Dat zweer dy dat gy Bode wezen zult tot Go RIN c HE M, en•
Keur- ,, des Schependoms van GORINCHEM, dat gy recht tuygen zult,
~_oek
" recht weten doen zult, recht daginge doen zult,
recht doen

}:t· 4°• ,,

• kc:;:w "
boek
·
Fol. 14.

en

zult naar inhoud der Handveften , by uwen vyf zinnen. ( c)
Dat u God zo helpe ende alle zyn Heyligen.
2Jt!r -vyf Thefarierm Eeát.

f;~~w " Dat_ zweere dy dat gy vyve wezen zult der

hoek
" 1 N c HE M ,
Fol. 14.

Stede van t; o R.•
der Stede goed ontfangen ende uytgeven zult , ten
»

"

mees-

( a) Nota , in 't Nieuw Keurboek !laat Terdcrs onder den Eed by den Secretarif
Dud111 gcfchreycn, tndt :c.t~t twte 11ieuw, Or"""""'1tim ,w,lnhand dAar aan lmlAAk!
( b) ln 't 1'ieuw Keurboek fiaat ter zyden door de: hand Tall Iafptr van Ik Yelde,
dm ~yd v.tn tu-tt ja,irtn /mrt,
( c) In 't Nieuw Keurboek fiaat ter zyden door de band nn den Secretaris Dud1n;
,,d, ,! doen d.u u11 goed Bode fthuláig ;s te tUm, enlÛ "4t gJ Ml Hetrn,., t1J die Stad.$;
brtHk,!'n

",11J

z.ult brrn;,rn

I

d,1.fr

gp:.. t vernemen tn wttr._,z ~ont;

_

1.. .. ~ s. n
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" meeften profyten ende oirbaare der Stede voonz. gelyk gy toe
, uwen oirbaar van u zelfs goede doen zoudet , der Stadts breu•
:, ken ende dat der Stadt toebehoort neerltelyken in 't recht win•
" nen zult , alle groote nieuwe werken niet befteden noch doen
,, maken zult , ten zy by den Heere Burgermeefteren , . Schepe
,, nen en gemeynen Rade der zelver Stede , ende hier af t' eyn•
,, den 's jaars den Heere en 't Gerecht goede Rekeninge doen zult.
" naar uwen vyf zinnen. Dat u Godt zo helpe ende alle zyn
,, Heyligen•.

~it 'Poortd' E,dt.
,, Dat iweer dy dat gy Poorter wezen zult tot Go R. IN c HEM, Nieuw
~, uwen gerechten Landsheer boude ende trouwe zult, onze Moe-~cur
,, dèr die Heylige Kerke in haaren rechten zult helpen houden, F 1 ~
~, uwen mede Poorteren haar befte doen zult , ende haar ook be• -.trfo.
,, waren, ende al doen Jat ee'n goed Poorter fchuldig is te doen. '
,, Dat u Godt zo helpe ende alle zyn Heylige°'

~t

~tr Sth1't~tr.r Etdt, 't r.y jo11g of 0#4.

,~ Dat 2/Weer dy dat gy oud ofte jong Schutter tot Go R. IN c HEM Ni~u•
" wezen zult, uwen rechten Landsheeren houwe ende trouwe zult 0
,, wezen, voorts zo wanneér die Heer van den Landen f ofte ey14,, nen Droffaard van Go R. IN c HEM , met den Koning oftfi Co• vctfo.
" ningsftaf zelfs tegen die Vyanden, Geweld-doenders ofte Rebelle
, trekken, 't zy binnen ofte buyten der Stede , dat gy die zelve
,~ volgen adfifteeren ende byftaan zult; zonder die zelfde te ont•
" WYken of af te gaan in eeniger manieren , ende voo_rts alles te
" doen, dat een goed Schutter naar uycwyzen ende inhoud der
,, Schutte~ Fundatie Brief of Brieven, ende beur Ordorinantien be•
» hoott te doen. Zo helpe u Godt _ende alle zyà Heyligen.

fc t

F:.

Nlllltrm Etit itr 'Poortd'.r.

,, Dat zweeren wy dàt wy de Con. Majc. als Grave van Holland, Nfèuw
,. ende Heere van Aa. K EL , onzen natuurlyken overfte Landshec-~·
,~ ren , ende Prince; met •er Stede van Go R. IN c HE M , gebouw Fol. 4,_
" ende .ge~ouw wezen zullen , dat wy ook niet en zullen in rade
,, of in daqe, daar hem zyne Majefts. Landen, ende Onderzaten,
" ende de Stede van Go RIN c HEM , eenig hinder , fchade of
,, letzel af komen mogte. . Maar indien zulks iet tot onzer ·ken•
;, niffe quame, zullen dat naar onzen vermogen , beletten, ende
" zyne Majt. of zyne Majts. Stadhouder ofte Drofiaard met den
" Burgermeefters der Stede daar af waarfchouwinge doen of doen
~, doen ; Item, dat wy de Rechten ende Privilegien , mitsgaders alle
,, goede Policien van der Stede voorfz. zullen helpen concerveren,
,, bewaren ende voor!taan, den .oirbaar ende profyt ,derzelver ge" trouwelyk te helpen raden ende voorderen, voorts dat wy omme
"de Steden Goa1N.CHE~, onze Huysvrou~en, Kinderen ende
,, Goed te befchermén, ende te bewaren" zullen malkanderen by..
R
"fta«n,
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,, fl:a.,n , oprecht ende getrouw wezen by dage ende by naèhte,
,,
,,
,,
,,
,,

met lyf ende goed , als goede getrouwe Burgeren met den an
deren fchuldig zyn en behoren te doen. Al naar den vermel
den ende vermogen den ouden Eedt, by on9 ende onze Voor
ouders geobfcrveert. Zo waarlyk helpe ons God-, ende alle ty
ne Heyligen.
Nllfln,111

Eetlt

va tU1I riJroJ/Mrtl.

Nieuw
" Dat zweerd gy dat gy Droffaard wezen zult tot GoRJNcm:M,
_ Xcur- ,, ende in den Lande van ARKEL, die Stad goed ende getrouw
~~ 41.,, zyn zult, mitsgaders in beuren Rechten houden, eenen iegelyk
,, recht te doen, ende te doen doen, die Rechten , Ptivilegien •
Dezen " ende goede Politien helpen bewaren ende voorftaan , alle goede
Eedt
" Ordonnantien, zo van overleveringe, uytleggingen als anders ter
di
executie te ftellen ende doen ftellen , [alles naar inhoud der
1 » Handveften,
ende ·Keurboek dezer Stede, ende voorts al doen,
houder " dat een Droffaard fchuldig is ende behoord te doen. Dat u God
zo helpe ende zyn heylig Woord.
·

t "

tn;t~~

Dr~en "

faard.

Uyt eene aantekeninge blykt, hoe dat honderd Jaaren daar naar,
te weten in den Jaare 1558, den 28 April, wegens den Eedt van
eenige Ampten veranderinge is gemaakt , als ook op verfcheyde
Jaaren , waar van ik een goede Copye hebbe , en den Lezer ook
zal mede deelen.

Eede der Proedfth•JPt11.
,, Dat zwee~ dy dat gy Vroédfchap wezen zult binnen dez~
Exuaa" Stede van Goa1NCHEM', de Con. Majt. (a) ende de Stad van
~~~-,, G C! RIN c HEM goed ~n getrouw· zyn zult, d_e Rechten, Privi..
gifter " legien ende goede Pohtleo zult helpen béwaren ende voorftaan,
derWet-,, den oirbaar ende profyt der zelver gettouwelyken helpen naden,
ende voorde.ren ~uit ~- fcha~ en onprofyt afweeren ende ontra-
Stadt
" den zult , by den Heere of Burgermeefters daar toe geroepen
Gorin- ,, zyndè-, op ptenen ende breuken te verbeuren compareren zult,
chcm. ,, ende voorts al doen zult dat een goed ende getrouw Vroedfchap
,, fchuldig is, en behoort te doen. Zo help u Godt ende alle zy
,, ne Heyligen. (b)

~:j: ,,

Eede 'V/111 IÎé Cleri #fJIIII M Yrwdft!Mp, mie Soli,itlltt#rZ (Uz;lr St,de.
,,- Dat zweèr dy , dat gy Sectetaris tuit wezen van de Vroed
,~ fchap tot GOllJNCHEM, ende Solicitateur van der Stede zaken.
,, alles wat zy Iuyden te fchryven hebben , getrou\velyk fchryven·
,, ende
· C•~ Ju 't Groot Keutboet ftaat aldtis : Ondér i't Gou-rcrnement Tlfl dcll Prit1cc Taft
Orange" als ~yn Majeftëvts Stadhouder nèr Holland. Den Grave Ttn Lyceftcr Go\J
-.crncur Generaal met de: lfoogc Overhedt:n. la •t Klyn Schq,cn boekje ter Sccrctaryc
berufiendc, in plaeu van de i;Cfubergdcerdc woorden, aldus: 1>c Stacn no den Lande
als aangenomen hebbende t de Hooge tnerighcid ende llcgcetlnge vm den Lanàc nn
Holland met de Stad, goed en getrouw zvn zult &c.
(b) Groot Keurboek, Ende zyn Hcylig Euangdium~ Schcpell boekje, Zo helpe •
God en zyn Heylig Woord,

Van G·O.R INCH E.M.
;, ·ende regiftreren zult, en al waar by de VroedCchap van gehan
;, delt werd , fecreet houden zult , tonder dat iemand te revel~
,, ren, tot eeniger tyd, ende voorts al te doen in 't vorderen vari
;, der Stede zaken, volgende die conventie by de Vroedfchap met
,. u gemaakt, dat een goed, getrouw S\ecretaFis ende Dienaar fchul.;,
,, dig is, ende behoon te doen. Dat u Godt zo helpe ende alle
,, ·zyne Heyligen,

'

. Ext·atl

Ettit va11 BurgmntePtrm,

uyt het

Stadt:;i;_c

" Dat zweert gy , dat gy Burgernieefter wéze~ ~t der
,, Go~INCHEM, den tyd van twee Jaaren lang, m t leven zy1Ftê1"'van
,; de, _dat gy de Stad GORINCHEM in haare Rechten zult heI-5chcpe•
;;·pen houden, naar uwe vyf zinnen , ende naar inhoud der hand- nen FoJ4
» vellen. Dat u Godt zo helpe ende zyn heylig Woord.
·
à~·1:

'

N11dert11 Eelt

.

'IJIIII

l<'.>3<f•

È#rgtrlliee/ltrm. .

.

.

.· E:xtraa

.. "' Dat zweert gy , dat gy Burgenneefter wezen zult der St_nd uyt het
" Go RIN c HEM, den tyd van. twee Jaaren -~ng, in leven zyr:ide ,. nieuwe
,, dat gy de Stad Go RIN c HEM in haare Rechten zult helpen S.:hepc-·
,, houden, naar uwe vyf zinnen, ende naar inhoud der Handves- ~f!~e:e•
" ten_-, ·dat gy de Notariffen , Procureurs ende Boden zult .laten ct' Anno
,, uytfterven tot zeven, zonder middelcrwyl iemand aan te fl:ellen ,
,, de Godshuyzen zult laten blyven op haar oudt getal, te weten 0 ;
,; -het ·Weeshuys op vier ende ·vyftig Kinderen, 't l\ianhuys op Jaare
,, _twaalf Perfonen, bchalven de Binne-moeder ende Meyden , 16.31.
,, ende_ alzo ook het Vrouwenhuys op twaalf Perfonen, ook behal,,, ven- de Binne-moeder en Meyt , ende de Vleefch-houwers zult
" houden in de Halle te zitten, zonder te gedogen, dat zy in haar
;, huys mogen verkopen.
·
·

rt;)·d;;

I
1

Extraé.t

Eeit van Schepmm.
uyt J1ec
nieuwe
· ,, Dat zweeren ·wy , dat wy recht zullen tuygen ende zegêlen ; Schepc~
;, aangaande alle Aéten · ende Inftrumenten , die voor ons ovcrge- 0 ~ Ae~
;, ven ende gepaffeert zullen werden. Dat wy ook goed Rechtt~g1~~
" ende Juftitie zullen doen , ende Adminiftreren , allen den gee- nendc
;, nen die het aan ons zullen verzoeken , zoo wel den Annen als met dea
,, den Ryken, zonder aanneminge ofte verkiezinge der Perfonen,{ :
,, ook zonder eenige gunfte , ongunfte , ontzach ofte diffimulatie Fol.;_
,, daar inne te gebruyken, zulks ende zodanig als wy na onze befte en Fol.
,, .wetenfchap , in goeder Confcientie bevinden zullen te behoren,
j!_
,;• ~nde voorts generalyk alles te doen; dat goede ende getrouwere 163+
" Schepenen fchuldig zyn ende b~horen te doen. Zo waarlyk
,~ moet ons Godt Almachtig helpen.
ExtraB:

d;~

.

!)yt

het

Nog 11"'1,r Fmnlitr ,in 1m Eedt tier B#rgtrmeePtrm.

. klcynh
5 C epen
· . ,, Dat zw«ert gy , .dat gy Burgermeeficr wezen zult der Stad~~
•~ Go RI Nc HE M, den tyd van twee Jaaren lang , dat gy de Stad crctary
,, Go RIN c HEM in haare Rechten· zult helpen houden, na ··uwe buw,.;
'

.

.

R

2
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vyf zinnen, ende na inhoud der Handveften. Dat gy ook nlec
zult te buyten gaan de Refolutie op · den 9 Maart 1669. in de
Vroedfchap genomen, te weten het getal vnn Procureurs ende
Notariffen, ende Bodens te laten uytfterven tot op zeven, hec
Weeshuys niet meer te belaften als met vier ende vyftig Kinde
ren, Vader ende Moederloos , -het Manhuys en Vrouwenhuys
te laten ieder tot het getal van veertien Perfonen , de Moeder ·
ende de Meyd daar onder gerekent. Mitsgaders geen Kinderen
tot }afte van de Stad meer aan te nemen , dat gy ook niemand
zyn Ampt zult ontnemen , 't geene hy uyt kragte van de Re
folutie van de Vroedfchap, ofte wel by de Heeren Burgermees
teren in der tyd heeft bekomen , maar dezelve ruft ende vred~
lyk laten behouden, ende 't efFeét daar van genieten, ten ware
,, fufflcante redenen die daar tegeus koften ingebragt worden.

"
,,
,,
"
,,
"
,,
,,
"
,,
,,
"
"

Vermits het beftier des Lands ende der Stede laffig valt, en de
Overigheden des wegens Gods genadige hulpe benodigt hebben,
wierd hier door den Heer Secretaris voor het aanvangen der 1,c
foingnis het volgmde Gebed gedaan.

Onfe hulpe beftaat in den name des Heercn
die Hemel ende Aarde gefchapen heeft.

;, ALmagtige , Barmhartige Codt, Genadige, Lieve, Hemel"
fchen Vader, Gy zyt het waaragtige Ligt, de Fonteyne
"

des Levens, de volkome Wysheid, ende de volbdd van
alles, ook d' Alderopperfi:e Regeeringe, ende Rechter der gant•
fche Wereld, nadien U belieft heeft ons te beroepen tot de Ad•
miniftratie en Beleyd der gemeene zaken dezer Stede, ende wy
alhier vergadert zyn, om met malkanderen te beraadflagen ende
refolveeren, in zaken , concernerende , Uwe Goddelyke Maje
fteyts Eere , ende dezer Stede welvaren. Wilt ons buyden, en
de ook allen tyd onzer bedieninge, door Uwe Goddelyke gena•
de zulks verligten , ende byftaan, dat wy in ons Ampt ons vr~
melyk vrymoedigt en ongeveynft ende Yrymoedelyk quyten, en.
dat wy mogen aanmerken , verftaan t refolveeren , ende doen 't
geene tot eere ende dienft Uwes Hooge Majefteyt is ftrekkende,
ende ook tot dezer Stede welvaren, Vreede, Eenigheid, ende
" Gemeene-befte , zonder ter regter ofte ter flinker hand af te
,, wyken, -of door eenige gunft, haat ofte andere affeéten ons Ja·
,, ten bewegen , ofte ons ergens inne uyt eeniger oorzaken te ver•

,,
~,
"
"
,,
,,
,,
,,
,,
"
-,,
,,

,. geten , in allen onzen handel anders niet voor oogen hebbende.
,, dan dat behoorlyk ende- recht is, op dat wy ten jongften dage

,, zonder verfchrikken voor den Rechterftoel van Uwe Majefteyt,

" als Koning der Koningen, Heere der Heeren, ende Rechter der
,, Rechteren 2 onbefchaamd mogen verfchynen, ende met alle Uyt
n verkooren van Uw ontfangen, 't eynde onzes Geloofs , nament•
,, 1yk onzer Zielen Zaligheid. Dat bidden wy Uw ootmoedelyk
" door Uwen eenigen Zoon, jEZUM Caa.rsTuM, in wiens na•
n me

5%?1 -
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,., me wy U aanroepen met den volkome Gebeden, 't wefk fft
,, ons geleert heeft; zeggende: O"ze Vader, enrz.
· Wat verdere veranderingen omtrent Stads Amptèn en Magi~
,~erfonen voorgevallen zyn, als mede een Lyft to vah Drosfaards IJl
Burijermeeneren, Schepe~en • Schouten, 'l'hefatttiers, enz. zal ik
·den Lezer agter aan dit Werk ntededeelen, otn deh draad dèr an,
dere zaken door deze lange Lyfi: niet te breken , welke zyn begiit
neemt met den Jaate 1313. dus voor weynige Steden m:hoêft ·Ut
wrken, en zullen nu tot and~re Gt:bouwen tr~dcm.

·'D

S T A D S D O E L E.
At onze meeile Steden al vart ou_ds , met ieRer tl'l!ff'elyt

Gebouw, den 'Dotle genaamd, voorzien zyn geweeR:, heffl
·
geen bewys van noden , welke Geftigten op veele plaàtteri
zo ptats en heerlyk pronken, dat zy voor Stads R..aadhuyten naaÜ6
welyks te wyken hebben. Waar het woord 'Dode vah àfkomftig
is, dunkt my genoegzaam uyt den handel der Schutters te velgèn 1J
te weten : naar zeker wit of doel te fèhieten. Het gebruyk vrui
_naar zeker doel, wit, _en ~pcgay te fchieten, _is al vait een gry.
zen ouderdom , en nusfchien wel zo oud , als de Btlrgetye üet•
Steden zelfs, en het is zeker, dat onder Graaf Wilb ll. hèt zei•
ven al by zommige Steden in geb~yk is geweelt· Ooch Wanheet
het Genoodfchap der Schutters in deze Stad opgekottteii i§ ; dáàt
vind men geen vaft bewys van ; maar het is zeket dllt een g.Jëd
gettl van Burgers dezer Stad, al vroeg in den Wapenhandel eytt
geoeffent geweeft , en menigmaal met hunne Heerei:i loffelykë da•
den uytgevoert hebben, waar toe men in die tyden gèttteenlylt bet
puykje der Schutters, welke men, tot het gebrtlyk van met
f,oge11, H1111,•lloges , IYi,11/uJ-/Jdge# , Kr•JJ-/,;Jt• te fchletert nàin ~
~ t het g~bruyk der Musketten en Srtaphanen is veel later 4 en

Y.,,._

na dat hét varderfMyke Buspoeder in deze Landen uytge\fonden is
eerft opgekomen.· Ja den geleerden H. J•11i•1 in zyn Batavia rtoemcl
deze Schutteryen , de magt en zenuwen van 't Land, zo tot het
dempen van twifi: en oproèr, en inV1lllen der Vyanden te belet
ten, enz. En zo eèn Prins or Graaf in te hàlen is, of ie~ indets
tot eer van eenig_Vorftelyk Perfoon is te venigten, zy dan 's Lands
magt en heërlykheid vertonen. En dat zy oudtycb ·bytonderlyk
den ftut des Vaderlands zyn geweeft is zeker• vermits het gebruyk
van bezoldigde Soldaten. aan te néitlen, eetft omtrent .de tyden van
C,el û St011tes opgekÇtmen is, voót' welke tyd de Burgerye met
den Graaf' ten Oorlog trok, w:ittrom ic:der Stad en Dorp , op L.e-
kere Man(chap was gefield• en men gemeenlyk Mannen uyt deze
SchUtten benden koo, ; waardnlme de Graven van Holland , en
andere bytondètë Heérén , aan dusdanige SchUtteryen, veelè vry
heden en gunll:én \ràn eyd töt tyd qtlànien te fchenken; zo nis wy
.,-inftonds zullèn :tièn.
,
·
. . Deze Genoopfchappen waren onder zekere Opper-hoofden ver~ 3
deelt
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deelt, waar onder zy op hunne gcftelde tydcn dan quamen , om
zig in den Wapenhandel te oeflènen , waar toe zy dan zcke~
plaats hadden, een Doele genaamd, welke plaats voorzien w~s met
wel gelege laanen, en wandelpaden, maar vooral waren de fchiet
parken , rondom wel met heggen en graften ofgefloten, om alle on
gemakken voor te komen. Daar by had men dan een voortreffc
lyk Huys , voorzien met ruyme Kamers, en konftige Schilderyen,
. alwaar de Opper-hoofden, als het geheele Lichaam der Schuttct'ye
dikwils te zamen quamen , en gemeenlyk eens jaars een vrolyke
maaltyd hielden. Het getal der Schutters , is in onze Ste~n in
den beginne niet talryk geweeft : want de oprichting van dusdani
ge Genoodfchappen viel koftelyk, daar by moeften zy veel tyd tot
het fchieten naar het doel , en andere Wapenhandel fpandeeren,
dat veele in 1t eerft niet aangenaam voorquam, zo dat men in die
Genoodfchappen maar het puykje der rykfte en befte Burgers vond;
maar naar verloop van eenigen tyd, namen ·deze Genoodfchappen
fterk aan, zo dat men genoodzaakt was> die in verfcheyde Com
pagnien te verdeelen.
In deze Stad zyn oudtyds drie Vergaderingen van St'lds Schut
ters geweeft , de eerfie die van St. Se/111jliaa , welke den Fliens
boog hanteerde. De tweede, de Oude Schutters van den Voet
boog, of van St. Joris. De derde, de Nieuwe Schutters van den
Hand-boog, onder den Sçhuts-heylig St. Chrijloffet. De twee laat
ften zyn in wezen gebleven , maar het eerfie is om zekere reden
vernietigt. En om eene zaak niet tweemaal te verhalen, zo heeft
den Lezer hier voore Bladz. 121. uyt het verhaal van .Aard Kemp,
wegens de Ampten en Magiftraats Perfonen, maar te zien, op wat
wyze deze Genoodfchappen verdeelt waaren, en wat plegtigheden,
by hen waargenomen wierden.
. Burgermeefteren , Schepenen, en Raden der Stad GoRINCHE:\r,
befchonken met goedvinden van Hartog ]1111 v1111 Beyere11, Graaf
van Holland, en Heer van Go RIN c HEM, in den Jaare 1423. de
Oude Schutters met verfcheyde inkomften; voorrechten, en vry
heden, welke zo gunftig waren als ergens eenige Schutterye beza
ten, waaroi:n dat ik den Brief hier zal byvoegen.

Handvefte van de Oude Schutten , van
St. Jori1, ofte van den Yoet-/Joge, binnen Go RIN c HE M.

w

Y Burgenneefieren , Schepenen, ende Raad der Stad van
;,
Co R I N c HEM, doen kondt allen Luyden, ende beken,,
ne met dezen opene Brieve, dat wy met voorzetten wil,
,, ende goeder aandagte , ende mede by goedtdunken confent,
,, oorlof, en wil onzer genadigen Heere Hartoge _7oha11 v1111 Beye
" ,-n,, Zoon van Henegouwen, van Holland, Zeeland, &c. ende
" by zynen genadigen , hoogen, eerbare ende wyzen Rade; in
" die eere Gods, ende St. Joris gegeven hebben, ende geven den
" gezelfchap van den Ouden Schutten binnen Go R 1 Nc HEM, en
" die

t,

~ - - - - - - - - ~ - ~ -
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die ook namaats wezen: zal,. alle ~tulke Privilegien 1 ten eeuwi
, gen dagen gedurende, als hier befchreven ftaat,
·
~ ,, In .den eerfl:en hebben ~ hem g~even twintig goede goude
" Wilhelmus Hollandfçt1e fchilden 's Jaars , alzo wy die. jaarlyks
,, hebben ende 01,beuren , van der Stad Açcynzen enqe Renten
" van Go RIN c n E \\f, ende die zullen wy jaarlyks uyrrey~q ende
,, t,etnlen, de helfl:e op Allerheyligen dag, en die ander~ op Mey_
,, dag, ook zal den eerfl:en ,betaaldag wezen op Allerbeyligen d&(
,, nu eerftkomende, na datum des Briefs.
" Item•, hebben wy hem nog gegeven, ende geven , zo wie by
" nacht ofte by dage dobbelde , die zal elks gev~n van die dJnr
~, dobbelt eenen Bergfchen groote ~, ~nde zo. dik ende menigwer;
ven, als die. geen des weygcrde, die daar gedobbeld hadt, ende
:: men hc,m dat overcuygen kan , zal hy verbéûr~n tien ftuyverj
;, geld; ende die Queek-fcboole, van gelyke.
·
· ·
" Ook zo hebben wy hem gegeven , ende gevc:n, die Viffcn·e
:a, in de korte en lange. Graften, tuffchen die Langendy~ ende qcr
>' Merwendyk, eeuwiglyk gcdurendr.
·
· ,, Item, zullen alle- die Gezell~n van den Ouden Sçhutten., die
•n daar nu zyn ofte namaals wezen zullen ende inkomen, vry wè•
,, zen van waken, ende van waakgel~ ten zy, dat 1,,y_ k~nn.e'lyken
,, noot, dat het Gerecht desgelyks zelver waakt,
• ·
· ,, Item, waar 't zake dat onzen Lieve"1 Genadigen H~r ofte_'\fY,
~ tot eeniger tyd deze Oude- Sch~en van doen ~~n, ZQO za~
,, onzen Lieven Genadigen Heere ofte wy • eenig van 011s. bey4en
n diezc van doen mag hebben, fcbepen ende ~neo d:Q.~~ l~yè
,, ren binnen G o a.1 N c HE iw-, daar zy mede, buyten ha3,:eQ ~~
~, reyzen ofte varen mogen, daar toe. haaren koO• ttJWYWJl zy b_uy;.
" ten GOR 1 N CHE M · zyn, ofte elk Schut 's daaii VOOl" zyu ~ft 1
,, zes Leeuwen.
·
,, Item, waar 't dat het een pmeyn klokceO•z wur , bµ_yten
,, onzen- palen , daJt zouden zy doen, ·gelyk ónze mede. ~Q()r~~rs;
,, Item, waar 't zake dat cenige van deze. Oude Scbuttèn g~qqe{t
,, wierde, in onze Genadigen Hecre, ofte iq onzer Stàqs di(!nft,
" ofte: reyzen, die zal men doen heelen buytm haaren kone, van
,,. den gcene die 't te doem hadt. Ende alle dagçn, alio lang~,
" als hy bedlegerig ~ , zullen hem die Coninks Stavels uyn-,ey- .
,, ken ende gevep, Vl\n die Oude Schuts Renten cwee Vlaamfthc:
,, plakken.
,; Item , at, die Oude Schutten die P.ape_gaaY. &:bieten " z.o wie
~ dan Koning worcl~, zal vry wezen• van zynen koft.
,, Item, zo wie 'Ylln daes Oude Schutten niet en quam ter mor
t>· ienfprake, als hem var,. den Konings Stavel ofte Hoofdlieden,
,, die weten gedaan waar, die zoude men afpanden nvee plakkell,
" alzo dik en n,entgmaat, -hy ~at dede, ten waar dat by beruygeJJ
n mogt, dat het b~ Jloodzake benomen hadde, ofte ~t by oiç;
,
,, thuys geweeft· en hadt.
,, Item, alle boete die deze Oude Schutten opzetten, ende g~
" zet hebben, ende: daar teë haàr Renten desgelyks, zal men hem
1~
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,, uytpandcn , alzo dik ende menigmaal, als 't hem nodig wezen
,, zal by onzer St:ids Bode.
,, Item, zo wie van onzen Konings Sta.vel gekoren wordt, en
,, de by den gemeyncn Schutten in haar gezclfchap komen , zal
,, geven tien leeuwen ende een pont was , den Schutten voorfz.
" ham· Gilde mede te beteren. Ende waan zake, dat eenige van
,, deze Oude Schutten voorfz. onderlingen gefchille ofte twifl: had
" de, van eenen vuyfl:en flag, die boete zullen zy onder haarlie
" den houden, haar Gilde mede te beteren , ende dat zullen die
" Koning, ende Konings Stavcls voort in die hand nemen , ende
,, dat zoenen binnen agt dagen, ende en mogten zy dat niet zoe
" nen , zoo zullen zy ons tot Overmans nemen , ende zo zy 'c
,, dan by ons zeggen laten, daar zal 't mede gezoent wezen. En
" de wie den zoen niet houden en wilde , die wy hem met den
,, Koning, ende Conings Stavels toezeyden, die zal uyt dezen ge
,, zelfchap wezen.
,, Item, waar 't zake dat eenige van dezen Ouden Schutten on
" redelyke zaken hanteerden, ofte doen woude, ofte ook niet doen
" en woude dat hem den Konings Stavels geboden , die zoude ook
,, uyt dezen gezelfchap zyn.
" Item, ~uilen altoos in dezen gezelfchap zyn agt ende twintig
,, Gezellen, ofte meerder ende niet minder. Ook en zal daar nie
" mand inkomen , ten zy by ons ende by des Konings Stavelen
,, ofte Hoofclluyden wille , nogre uytgaan ten zy onder die Pape
,, gaay, als men die fchieten zal.
,, Item, als eenige van dezen Ouden Schutten fl:erfl:, die nu zJn
~ ofte namaals wezen zullen, ende aflyvig wordt, zullen zy geven
J, elks van den geenen die daar aflyvig geworden is, zynen befte
,~ Boge, or eenen ouden dortfchen gulden daar voor , den Gilde
,, daar mede te verbeteren , ende daar voor zullen alle deze Ge
" zellen, · dat Lyk· mede ter aarden helpen doen , ende daar over
,, eenen penning offeren, Gode ter eere , ende zyner Ziele zalig
,, heid, op die boete van twee Vlaamfche plakken.
,, Ende wanneer wy Burgermeefl:eren, Schepenen en Rade voorfr.
" immer willen, dat alle deze Punéten, Privilegien ende Rechten
,, voorfz. vafl: ,. fl:ade ende onverbrekelyken gehouden ende vol
,, daan worden , zo hebben wy tot eener getuygeniff'e der waarheid,
" dezen Brief bezegelt, met onzer Stads Zegelen hier aan geban
,, gen. Gegeven op den drie ende twintigfl:en dag in Julio, in 't
,, Jaar ons Heeren duyzend vier honderd ende drie ende twintig.

"ov

Kn1rn1 """ die O•ie &h#ttt11 'Doelt.

erdrage~ , dat niemand oudt ofte jong, klimmen en zal in
,,
die Schutten Doele , over muuren , heyninge ofte water
·,, ganga , nog tot geender plaatfe inkomen en zal , dan door die
" deure, .op die boete van tien fl:uyvers, halfdie Schout, half die

~fü~

.

.

.

" Nog waar 't dat iemand in der Doele iet misdede, aan iet te
·,, óreeken , fnydcn ; houden, aan eenige heyningen, bomen, ofte
,, mrt
·
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~, met eenigerhande ding te werpen in den voorfz. Doele, hoe dat
,, wezen mag , zal verbeuren als boven.
,, Of 't gebeurde, dat iemand in der Doele Iet misdede, in ,voor
den ofte werken , dat den Schutten nier en beliefde , ende die
:: Schutten bieten hem zwygen ,. ofte af te laten, ofte uyt die Doel~
,, bieten gaan ende dan contrane dede, dat zoude wezen op die
" boete voorfz. ende dede 't eenige van den jongers , men zal 't
,, die Ouders afnemen.
,, Nog dat niemand in den Doele eenig laken ofte klederen bley.
,, ken zal, of op die hoornen hangen ofte drogen, nog geen ·var.
,, ken daar in houden op die boete voorfz.
,, Ende hier van zal die Burgermeefl:er, ende· alle oude Schut..
,, ten mogen bekeuren~
" Voort als men met den Boog fchiet , dat men dan met den
,, bollen, ofte met den hoefyzet niet fchieten en zal, op die boete.
,, als vooren, ende die zullen komen aan S. Jori1.
'

· ' De: Stad Go a. 1 N c HEM zo door de voorgaande Oorlgen, en an•
dere rampen in zmare fchulden geraakt zynden , wierden deze ·
Schutters dikwils hier over in andere Steden bewaard , in -perfoon
of hunne goederen gearrefl:eert , waarom Keyzer l<.arel V. Graaf
van Holland , enz. hen in den Jaare 1525. begunfl:igden deswegen
met eene Vrybrief van dusdanige ongemakken, en wel ernfl:elyk ge"
bood , de gemelde Schutters of hunne goederen in geene van zy•
ne Landen om Stads fchulden te mogen belafl:en of arrefl:eeren,
zo als uyt zynen opene Brief die wy hier by voegen~ blykt.

Oaroyc van de Keyferlyke Majefl:eyt,
gegunt den Schutten van den Hand-/J,uftht binn·en Go a"
JNC HEM, van dat zy om der Stede fchulden, ncrgem;
in zyne Majefteyts Landen zullen mogen worden bekom
mert, ofte gearrefteert, maar vry ende onbelet, door de
zelve zullen mogen verkeeren ende handelen.

, c.4,k,

by der gratie Gods, gekoren Roomfch Keyzer, al•
" ·
tyd vermeerder 's Ryks , Koning van Germanien , van
,,
. Spangien , van Arragon, van Navarre, van beyde den C~
,, cilien, van Jeruzalem, van Hongarie, van Dalmatie, van Croa..
), de enz. Ertshartog van Ooftenryk , Hartoge van Bourgonien,
· · ft ván Lothrik, van Brabant, van Lembourg, van LtLxenbourg, en
" van Gelre, Grave van Habsborgh, van Vlaanderen, van Tyrol,
,, van Artoys van Bourgonien , Pais-grave, ende van Henegouwe,
,, Landt-grave van Elfate, Prince van Swabe, Markgrave van Bur•
·,, gau, ende des Heyligen Ryks, van Holland, van Zeeland, van
,, Ferrette, van Kiborg, van Namur, ende van Zutphen, Grave,
n Heer van Vricsland, van der Windifch-mark, van Slavonie, van
" Portenau, van Salins, ende van Mechelen. Onzen Lieve .-ende
;. Getrouwen, die Hoofd Ptefidenten, ende Luyden van onze fe.
,. creten, ende grooten Raden" Cancelier, ende Luyden van on•
·
S
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zen Rade in Brabnnd, Prefident en Luyden van onze Kamcre
van den Rade in Vlaander~n , Stedehouder , Prefidcnt en Luv
den .van onzen Rade in Holland, Meyer van Loven, Amptmàn
van Bruffel, Markgr:we van Ant\verpen, Schouttetten van den
Boffche, .ende van Mechelen , ende alle anderen , onze Richte
ren, Officieren ende Onderzaten , wien dit aangaat ofte aanroc
ren mag, of haaren Stedehouder. Saluyt ende dileétie, van we
gen den gezworen ende gemeynen Schutten van de Handbus
fche binnen on~er Stede van Go RIN c HEM , is ons vertoont
ge\veeft , hoe dat om gemeyn profyt oirbaar , ende befcher:..
minge der voorfz. Stede , ende tot onderhoudinge van haare
Schutteryc, by den Droffäard, Burgermeefieren, S~hepenen en•
de Raadt der zelver Stede, onder andere Artieulen, Vryhedcn
gegunt, gegeven ende verleent is geweefl:, de ibmme van zefiig
Caroli guldens, van veertig grooten Vlaams 't ftuk, alle jaar• in
twee termynen , waar voor zyluyden fchuldig ende gehouden zyn
in veele ende diverfe dienflen, als dat zy alle agt dagen moeten
waaken, ende uyttrekken tegen onzen Vyanden tot allen. tyden,
ende zo dikwils als 't ons ende de Stad gelieve ende noodzake
lyk i! ; maar overmits den laften van de voorfz. Stede , zyn zy
niet wel betaalt van de voorfz. zefiig Caroli guldens 's jaars, en
de dat erger is, zyn zy dngelyks gearrefteert, om die Stede van
G o R 1 N c HEM s fchulden , ons ootmoedelyk biddende, dat aan
ziende , zy om onze , ofte der voorfz. Stede . dienfi niet en be
hooren veragtert ofte befchadigt te wezen, ende op dat zy ons
ende onzer voorfz. Stede beter ende gewilliger dienen mogen,
wy hen verleenen willen, dat zy over allen onzen Landen mo
gen handelen , gaan , ende verkeeren vry ende onbclet , zonder
dat zy, of haare goederen ter caufe van die voorfz. Stede fchul
den in eeniger manieren, gevangen, bekommert, ofte belaft mo
gen worden , ende daar af onze behoorlyke Brieven, waarom wy
die zake voorfz. aangemerkt , ende hier op gebade , 't advys,
van onzen welbeminde Burgermeefteren, Schepenen ende Raade
onzer voorfz. Stede van G o Il IN c HEM , wy die voorn: Suppli
anten genegen wezende tot haare fuppllcatie, -geofuoyeert ende
geconfenteert hebben , ofuoyeren ende confenteren, hen geven
de oorlof ende confent uyt fonderlinge gratie mits dezen, dát
zy luyden zullen mogen gaan , komen ende converferen, ovtr
ende door allen onzen Landen ende heerlykheeden , ende we
derom t' huys trekken, als het haar goedtdunken zal, vry ende
veylig ende ónbelet, zonder dat men henluyden of haarèn goe._
den, om die fchulden of laflen van onzen voorfz. Stad vah
G o Il IN c n E M, zal mogen aantaften, bekommeren nog arrefte:..
ren , in eeniger manieren; behoudelyk, dat zy van haaren eygen
fchuldén, gehouden zullen wezen te verantwoorden met 'rechten~
daar ende alzo 't behooren zaL Ende dat onder't dekzel van dezen
onzen tegenwoordige Oétroye ende confent , zy ander Luyden
goeden niet en zullen mogen van arrefien voor der Stede van
Go RIN c n E M fchulden bevryden, op die verbeurten van der be
ncficie van onzen tegenwoordige Oétroye, voor den geene die 't
~' zel-

-

Van G·. 0 R I N C H E M.

13;

,~ zelve gedaan zoude mogen hel:,bcn. Ende dat zy gehouden
,, zullen wezen ons te dienen, ende uy~ekken tegen onze Vyan
" den t' allen tyden, ende zo dikwils als ·ons , en die Regeerders
., onzer voorfz. Stede gelieven zal , na uytwyzen haarer ftaniten
·) ,, ende ordonnantie daar af zynde. Ontbieden u daaromme, ende
" beveele , eenen iegelyken van u byzonder, zo hem toebehoren
" zal , dat gy den voorn: Supplianten, doet, laat, ende gedoogt
" van dezen· onzen gratie, ofuoye , confent ende veyligheid in
" der voegen ende manieren vooren verhaalt, ruftelyk , vredelyk
" ende volkomentlyk genieten ende gebruyken , zonder hen te doen
,, ofte laten gefchieden eenig hinder, letzel ofte moeyeniffe ter con
" trarie , want 't ons alzo belieft• niet tegenftaande eenige Brieven
,, verkregen ofte verkrygende ter contrarie. Gegeven in onzen buy
" ze van den Hage in Holland den achften dag van September
,, in 't Jaar ons Heeren duyzend vyf honderd,. ende vyf ende twin
,, tig, ende van onzen Ryke, te weten van 't Roomfche en Hon
,) garien 't achfte, ende van Spagnien en andere het tienfte. La"'
,, gerfiond, by den Keyzer, in zynen Rade, en was ondertekent,
,, L. Vul,Jio11J, en hadde onder uyt hangen aan eenen enkelde fran
,, cynen ftaerte, eenen grooten Zegel gedrukt in rooden wáffche.
Behalven den Schtttters van den Voet/Joog, waren 'er ook Schut
ters van de H1111d/,"ffehe , die tot ·hun Patroon den. H. Chri{loffet

vierden, wanneer dit Schutters Broederfchap zyn begin genomen
heeft , zou ik zo net niet konnen zeggen , maar dit is zeker dat
dit Genoodfchap door den Droffaard, Burgermeefteren , en Sche•
penen, in den Jaare 1531. met veele gunften, vryheden en ordon•
nantien begiftigt en beveftigt is , en zoo uyt de gifte Brief blykt"
waarom zy zo wel als de voorgaande , gehouden i11Rden van nood
of ongeval, enz. den Grave als Heer van de Stad , en Landen van
Arkel, als mede Stads Overigheden, ten dienfte te ftaan, en ver•
mits in den gemelden Brief alles duydelyk word verklaart, zal ik
bier van geen byzonder verhaal doen, maar den Leezer den Brief
zdf mede deelen , uyt welke hy alles zal zien waar toe zy verpligt
·
waren, en luyd aldus :

Handveft van ·-Jie Busfchutten ofte van

,w

St. ChriPo.ffel.1 binRen GORINCHEM.

Y Joha11 v1111 der Aa, Ridder, Vryheer tot Boekhoven,
,,
Droffaard der Stede van Go RIN c HEM, ende des Lands
,,
·
van ARKEL, ende wy Burgermeefteren , Schepenen,
,, ende Rade der zelver Stede, doen kondt allen Luyden, die de
" zen onzen openen Brief zal getoont worden, dat wy om gemeyn
,, profyt en oirbaar der voorfz. Stede van GORINCHEM, gegunt,
,, geconfenteert, ende gegeven hebben, gunnen , . confenteeren,
,, ende geven met dezen onzen opene Brieve , die gemeyne ge
,, zwóren Schutters van der H1111ill,11Jftht• binnen der voorlz. Stede,
" die nu ter tyd , ofte namaals wezen zullen , tot onderhoudinge
S
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,, van fomrer Schutterye ende Gilde, deze nabefchreven ordonn:m·
,, tie punélen ende vryheden.
·
" In den eerften zo beloven wy die zelve Busfchutten , van den
" voorfz. Stede goeden, voortaan ·s jaarlyks uyt t.e reyken, ende
" te betalen, de fomme van vyföen Carolus guldens-, tot veertig
,, grooten Vlaams 't fiuk, te betalen tot twee termynen 's jaars,
,, te weten Mey dag ende Gods Heyligen dag, daar van den eer
" ften termyn vervallen en verfcbynen zal op Allerheyligen dag,
,, naaftkomende, ende zo voort van halve jaaren tot halve jaaren. ·
,, Nog beloven wy die zelve Schutten alle jaar uyt te reyken,
" op onzen omgang dag, op den Vaften avonds dag, en op die
" Heylige Sacraments dag, rot eiken dag derdalve Carolus gulden
,, ten pryze voorfz. die zy t' zamen tot eiken dag voorfz. v~rtee•
,, ren ende verdrinken zullen.
" Nog zo beloven wy die zelve Busfchutten , elk van hem te
" geven , alle half jaar een half pond Kuypcruyts, behoudelyk dat
" dken van den ~elven Busfchutter, elk haar half pont kruyt zelfs
,, gehouden zullen wezen te halen by der Stads knegt, biruien
,; veertien dagen na Mey dag alle jaar, ende insgelyks binnen veer•
,, tien dagen na Allerheyligen dag. Ende incijen. die zelf~
,, Busfchutten elk zyn kruyt zelfs in Perfoon niet haalde, als voor(z.
" ftaat , zo en zal men die zelve · niet gehouden wezen, daar iet
,, af te geven.
·
_
·
" Item, wanneer dat dezelve Busfchutten die Papegaay fchieten
" zullen , zo zullen· zy haaren Wyn ende Bier , dat zy op den
,, Raadhuyze inleggen, ende in haare Feeiten drinlc'en zullen, gee
" nen Accyns af geven , ende daar toe zal hen de Stede nog te
" baten komen , vyf ende zeventig Ryns guldens , ten pryzen
,, voorfz~
·
" Item , dezé zelve Busfchutten zullen gehouden zyn, elk een
,, goede . Handbusfche te hebben , met den gereedfchip daar toe
" dienende, ende zullen ook gehouden wezen, altyd elk een half
,, pond kruyt in haaren hoorne te hebben , met loden ende an•
" dere haare gereedfchap, op die verbeurte van zes fulyvers, zo
,, menigmaal eenige van henluyden d~ op_ bekeurt worden, by
,, haaren Konings Stavel, ofte haaren gezworen Dienaar.
" Ende die Konings Stavele zull~n byzonder. gehouden wezen
J' by haaren Eede, alle half jaar om te gaan fchouwen, die zelve
,, Schutten , of zy haaren ~ereedfchap hebben als voorfz.
,, ftaat, ende daar gebrek is, die zullen zy gehouden wezen te be..
,, keuren op die voorîz. breuke.
.
,, Item, zullen deze voorfz. Busfchutten ook gehouden zyn h~
,, maandfchut te houden ende te fcbieten, te weten, die vier Ko•
" nings .Savels in der tyd, zullen 's jaarlyks loten ende ftellen die
" voorfz.; ·Schutten in vieren, ende elke Konings Stave!, zal met
" den zynen ter maand eehs in haar Doele komen, ende fchieten
" haar maandfchut~ Des zal men eiken van de Schutten zynen
,, eerften · fthictdag laten weten by den Schutten knegt, ende nie~
,, meer; ende zo zy dan geloot zyn, zullen zy dat Jaar blyven.
" Ende dat eerflc maanfchut, zal alle jaar ingaan des Zondaags , na
.
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,, beloken Pa.,ffchen, ~nde voorts ·. alle Zondag 1 gedurende tot
,,:zondag. na Sinte Baven _dag ende die mede~ ende zullen gehou•

den wezen, öp haaren maanfchuts dag, alcyd m den Doelen ite wc~
" zen, al eer die klok op den Raadhuyze éét1 naat , .haar Paleu.r
" aan hebbende, ten waare zake dat zy Rouw droegen, ende ook
,, e& met zyn zelfs B~fch ende ~ereetf~hap. Ende wanneer .dat
. ,, ·maanfchut get:choten JS, zo zal dte Komngs StaveJ met den mees•
2' te ftemmen die l{olf leggen~ waar dat zy by malkanderen iui
" len gaan teeren. Ende zo wie V2l1 den voorfz. Schutten in der
" maniere, als voorf~ ftaat, niet t:er Doele ende in die Herberge
n e1i qua~e, ende ru~ kennelfk ziek, of van zyn huys Wlar, ofte
,, anders m gebreke viele van t geene dat voorfz. is , zal verbeu
,, ren vier ftuyvers , die zy als dan mee malkanderen in 't maan
" fchut verteeren zullen, ende daar toe zal hem die Stede tot el.
,, ken maanfchut te bate komen, vyf ende twintig ftuyvers tot haa·
,, re teeringe.
·
.
. . . ·
,; Item, wanneer ~enige van den Bustèburçen atlyvig worde · zo
,, zullen die Konings Stavels, haaren Dienaar om Iaen gaan ," en
" de laten eenen iegelyken Schutter weten , voor zyn hoofd ofte
" tot haare woonftadt, dat zy komen , om haaren Medebroeder te.r
" aarden te. helpen; zo zullen zy gehouden wezen haaren dood~n
" Medebroeder te dragen , ende die andere zullen paar aan ,paar
,,. .agter 't Lyk voor die Vrienden· gaan , haar Paleur aan hebben
,, de, ten ware noodzakc als voorfz.. is•. Ende wanneer 't lyk ·begi;-a
,, ven is , z.o zullen zy weder paar aan pur voor die deure van
.,, haareri doode Medebroeder gaan, ende fpreken een Pater noft~
" voor die Ziele , op die ~rbcurte van .elk tien ftuyvers. . Ende
,, als men die üytvaart van haaren Medebroeder doen zal, zo z~
,, men den Schutten Knecht wederom -laten gaan , ·ende laten el
" ken Schutte weete voor zyn hoofd, ofte zyue woonftadt, dat by
,, komt offeren naar ouder, gewoonte , • ende op alzulken Altaar,
,, als die zelve Schutten hebben, ende elk haar Paluer aanhebben
n de, op die verbeunen van elk vier ftuyvers.
,, Item, of eenige twift ofte gefchille quamen onder die voorfz.
,, Schutten , dat zullen die Konings en Konings Stavels zoenen,
" ende -die twift neder leggen, gelyk die Oude Schutten, ende zo
" wie dat niet zoenen woude , die zal verbeuren alzulke breuken
,, als die oude Schutten, tot behoef der Schutterye voorfz.
" Item, zo en zal niemand van den Bus.f.èhutten .voorfz. die
,, zyn, ofte namaals wefen zullen, eenige Paleur .van Schuts Tab
.,, berden doen maken, dan die by den Koning en Konings Stavele
" geordonneert is , ende voorts zo wat by den Koning , de
,, vier Konings Stavels, ende by der meefl:en opinien van den &hui•
" ten gekeurt wordt, roerende haar Paluer en 't Zilver daar op, dit
·,, zullen die gemeyne Schutten gehouden wefen te agtervolgen, op
, , die boete van vier ftuyvers , zo menigmaal . eenige van
" den Schutten daar op bekeurt wordt by den Koning, ofte een
,, van des Konings Stavels, ofte by- den Schutten Kne~ht.
,
" Voorts 1Ullen allen die voorfz. Schutten gehouden wefen haar
.., Zilver , niet van haaren Tabbaart te doen , ten 2,y dat 1,y eerft
S 3
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,, . ende alvorcn eencn nieuwen Paluer gekeurt hebben , op die boë..
,, te voorfz.
" Item , zo wanneer die Koning ende Konings Stavels van den
,, voorfz. Schutten morgen fpraak willen houden , zo zullen zy
,, eerft ende alvooren gehouden zyn, die zake ende redenen waar
,, om zy morgenfpraak willen leggen , den Droffaard ofte zynen
" Stadhouder , ende een van de Burgermeefteren in der tyd, dat
,, eerft te kennen geven, ende oorlof te bidden alzulks te confen
,, teeren , op pc:ene van meyneedigheid, ende oorlof hebbende zul
" len zy haaren Knegt om laten· gaan , ende laten weeten den
,, Schutten, dat ·zy tot alzulken uure als men· hen befchcyd , en
" de die aldaar niet en quame , zonder kennelyke noodzake van
· ,, ziekte, ofte van huys te wezen, die zal verbeuren vier ftuy,, vers.
,, Item , zo wanneer die Drofiaard, ofte die Burgermeefteren in
,, der tyd de voorfz. Busfchutten begeeren, ende tot eenigen tyd
" te doen hadde UYî te reyfen , ende iemand te geleyden in der
,, Keyzerlyke Majefteyts dienfte, of van der Stede wegen, of an
" derfints, 't zy geheel ofte half ofte vierendeel, of alzo verre van
,, hen luyden als men haar van doen mag hebben, naar gelegene
" heid van zake , zo zullen die zelve gehouden wezen te reyfen
,, op een boete van zes Carolus guldens, die eene helft tot behoef
" van myn genadigen Heere, en die andere helft tot behoef van
" haar Schutterye. Dies zal die Keyzerlyke Majefteyt, ofte den
,, Heere uyt zynen naame, ofte die Droffaard, ende voorfz. Sted~
" van Go RIN c HE M, ende tot wiens verzoek zy die zelve reyfe
,, doen zullen , die zelve zullen gehouden wefen, hen wagenen of
" te fchepen te bezorgen , buyten der Schutten keften. Ende
,, daar toe elk van den zelven Schutten daags tot teeringe geven ,
" en betalen vier ftuyvers. Ten waare daar een gemeyn klokke
,, geOag waarc , zo zullen zy reyfen met haare Burgermeefi:cren,
,, gelyk haare mede Poorters.
·
,, Ende indien 't gebeurde ·, dat eenige van den voorfz. Bus•
" fchutten, op eeniger wyfe van de Vyanden ofte Rebellen gequetft
" ofte gewond worde, die zal men doen meefteren buyten haaren
,, kefte.
" Item , zullen die voorfz. Schutten gehouden wefen te Kerke
" te komen op St. Chriflo.ffel.r dag , naar ouder gewoonte, ende
,, gaan. famen teeren, alzo verre als zy by huys zyn , op die boe
" te van elk vier fu1yvers, ende haar maalteyt, ende die van huys
,, zyn , zullen evenwel gehouden wefen te betalen haar maalteyt.
" Item , wanneer die voorfz. gemeyne Schutten ter eerfte Miffe
" geboden worden , zo zullen zy hebben van der Stede, alzo veele
" als die Oude Schutten_ hebben , derdalve C~olus gulden , tot
,, eene tonne Biers, ende eenen Hatnel.
" Item , zo wanneer eenige van den voorfz. Schutten aflyvig
,, worden , zo zal St. Chri/loffel haaren Patroon daar af hebben,
,, tot deri. Schuttel')oe behoef, die Btûch met haaren toebehoren,
·
· ,, ofte twaalf ftuyvers daar voor.
,; Item , zo wanneer ecnige nieuwe Schutten aangezet w,orden,
.
,, di~
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,. die zullen elk gehouden zyn te geven tot haarer blyt!e inkomft,
,, twee Carolus guldens tot behoef van haare Schutterye.
,, Item , zoo zal men alle voorfz. breuke , den Schutterye aan
,, gaande , ende ook St. Chri/lo.ffeJ1 fchulden , uyt mogen halen reë,, lyk, gelyk als Heeren fchulden.
.
,, Ende alle deze voorfz. Ordonnantien, Punéten en V~·beden,
" ende anders , zullen fiaan , gedurende , tot wederzeggen van den
" Droffi13rd van 's Keyzers wegen, ende van den Burgermeefteren f
" Schepenen ende Rade der voorfz. Stede van GORINCHEM, 1n
,, den tyd , alle ding zonder arg ofte lift.
,, In kenniffe der waarheid van alle 't geene dat voorfz. is~ zo
,, hebbe ik Joha11 '""' dtr Aa, Ridder, Vryheer tot Boekhoven,
,, mynen Zegel· hier onder aan dezen Brief doen hangen; ende
" wy Burgermeofl:eren, Schepen~n enda RAde voornt: hebben tot
" meerder zekerheid, van gelyke der voorfä. Stede Zegel ter zake
" hier mede aan doen hangen, Gedaan op den eerfien dag in
" Julio, in 't Jaar onzes Heeren vyftien honderd een ende dertig.
,. Ende hadden onder uyt hangen twee Zegele, aan dubbelde fran
" cynen ftaerten: , d<:n eenen gedrukt in rode: en den anderen in
,, groenen waffche.

Uyt de gemelde .Brieven tiet men dat de. Cenoodfchappen op
die tyd niet talryk waren, om in tyd van. Oorlog of ongc:val, den
Graaf als ook de Stad t~n dienfte. te !taan , maar zo zy in zynen
dienft wierden gequetft , moeften zy ook op zyne kofl:en gone"
zen worden , en trok zo lang by bedlegerig was , twee Vlaam
fche plakken daags uyt Schutters inkomften. Ook hadden zy 's jaar
lyks het gebruyk van de Papegaay te fcbietèn, en welke die quam
af te ligcen wierd Koning geQaamd, en met g(OOte ilaa,tfie getrak
teert; maar om dat zulke gevalle veele wat te kofielyk vielen, zo
befi:onden de Papegaay Schutters, 1Tu1ar uyt eenige der aanzienlyk
fie Schutters , welk Gezelfchap men wel een Confraterye, of ook
wel een Broederfchap noemden.
1"Ia.1r waar deze Schutters Genoopfchappen haaren Doelc , of
Tergaderplaats voor den .Jaare 1500. gehouden hebben • vinde ~
niet vermeld, maar w~l dat omuent den Jaare 1499. J1111 Jans~
heeft opgedragen aan J• Yi11/e, Con,tli1 YoJ/ti.er Hnulriluz, J4
R11tger.rr;. en Ge"it 'Diri1~ eep. lloffiad in de Moleftraat, tus
fchen L•btn LtRniert1~ aan d'eene iyde, en HtYI Kolu ~ haare
Erven aan de andere iyd~ ielegm , (b;ekkende van. 1• J-.rR:.
voorfchreve huys tot d~ Watergang toe , met voorwaarde dat de
Schutters zyn ligt agter het genoemde Huys, nooit zullen moge1\
betimmeren, en dat hy cm iyne huysvrouw altyd een vryen uyt e~
ingang zullen behouden. Hier voor gaven de Schutters zeffig fchil
den van agtentwintig {tuyvers het (luk, en in drie teI'lJlynen te be
talen. Wo11ter l/•.Jbert1,s. verkogt aan de Koning! Stavels ten be
hoeve der Schutten, oQk een Huys in de Moleftraat, gelegen tus
fchcn Lam/Jert L•rnwt,~ huys, en "t Manhuys, ftrekkende van de
ftraa.t of tot de watergal)g toe ~ voor zesendertig fchilden , in drie·
jaaren te bctal~n.. 14,nh,t ""'1,~trtlz. verkogt aan de Konings Sta-velg
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vels, ten behoeve der Schutters, ook zyn Huys, leggende bezy
dcn der Schutters Erve , voor honderd en vyf fchilden. Gerrit
Hmdriisz. verkogt aan dezelve ook een Hotnad , gelegen achter
zyn huis, nlffchen de Schutters Erve aan d'eene zyde, en Gerrits
Erve aan d' andere zyde, waar uyt geooegzaam blykt, dat de Schut•
ters hier een groot gevaarte , en veele huyzingen hebben gchadt.
Omtrent den Jaare 1589. wierden alle deze Huyzen afgebroken,
en men bouwden aldaar dit heerlyke en deftige Gebouw den Doe
Ie , welke in defägheid voor geen eene Doele van andere Steden
behoeft te wyken, en meer als eenmaal de verblyf plaats van Prin•
een , ·en aanzienelyke Staats•perfoonen is geweeft , .en nog gedu
rig is.
En om een nader berigt van den opbouw te hebben , zo ziet
men uyt twee Brieven, van den Jaare 1589. den 19 Maart, dat de
Oude Doele in eene zeer flegten ftaat, en bouvallig was, en ver.
mits tot het maken van zoo een nieuw Gebouw , veel geld nodig
was, viel zulks voor een Schutters Genoodfchap te zwaar, daar bj
zou men voor ieder Gcnoodfchap wel een Gebouw benodigt heb
ben, waarom dat de Oude en Nieuwe Schutters zig te zamen ver
bonden , om den nieuwen Doelc op gemeene koften , en tot ge
meen gebruyk te maken, waar toe. zy een fomme yan agt honderd
guldens Negotiëerde, 's jaarlyks aan renten hier van betalende zes
en vyftig guldens, en om 'er een netter verhaal van te doen, z~
•ik den Lezer de twee volgende Brieven hier mede deelcn, en Iuy
den aldus:

Contraél: tuffchen de Konings Stavels
van de Oude Schutterye, ofte van den Yoet-/Joog ter een er,
ende de Konings Stave! van de Jonge Schuttcrye , ofte
van den Colvmiers ter andere zyde, over het make van
een nieuwe Doele, ofte Doelhuys, in de Moleftraat, vet·
mits de Bouwvalligheid van het oude.

, wy

Ja•û F~ter, Brt1p1Ïllg.1z. de jonge, en Ht11drii Yi11I.
"
c,,.,,,Juz. Schepenen in Go RIN c HEM, oirconden, dat
,,
voor ons quamen en compareerden; Hmdril Jnoei Josz.
" als Lieutenant van wylen J• St1otlt ]1«0/,sz. zynen Vader, was
" in zyn leven Koning van de Oude Schutten van den Yoet-l,oge11 ~
,, .A•tl Blomurt A,d.tz, Ht1ldrilt Vi•i Cm,;Juz. CflNltlis V,r,voo,.,,
,, Cort1tlu11. en J1111 """ der Y,rw,,. Cm,eluz. als tegenwoordi,
" Konings Stavels van de Oude Schutten voorfz. ter eener, ende
" J•
Ejl Adrüw,sz. als Lieutenant van wylen AdrÎ41111 va
" EP. Witlmuz. zynen Vader, was in zyn leven Koning van de
,, Colve11iers, Schutten van de Ha11d-!Jtllftht, 'Dirlt -vn Aaljl Mar·
,, tmsz. J11col, Je Leeuw .At1rd.t~. 'Do,ni11ic11s """ 'D,or11 'Dirluz.
" en Ctus Kn11p Reyersz. alle tegenwoordige Konings Staveli van
,, de Cotvmier.r Schutterye voonz. ter andere zyde. Zeggende,
,, bekennende en verklaarde , hoe dat zy Luyden aanmerkendc ,
" dat het Doelhuys fiaande binnen dezer Stede Go RIN c HEM p
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in de Molell:raat ,- door oudheid, als anderfints zeer is Virvallen•
de ende vergaande, ende dat mitsdien tot eere van de Stede eá
Schutterye hoognodig bevonden wordt:, aldaar een nieuw Doel
huys gemaakt en geftelt te worden, 'c we~ die Oude Schutten
niet alleen ll\Ogte vervallen, zyn daarom dtt yoorfz. Comparan
ten van beyde de Schutterye~ (by e_xpres ~Qnfent, en believen
van de gemeyne Schutten j die tot dien eynde, op huyden daar
op vergadert zyn geweeft) te zamen in 't minnely_k, en vriende
Iyk geaccordeert en overkomen " in dier voegen en manieren
hier na volgende. Te weten dat beyde die Schutteryen, zullert
aan gelde opbrengen, gelyk zy '1lfede opgebragt hebben, de fom. » me van zes honderd Caroli guldens, als die Oude Schutten twee
" honderd veertig Caroil guldens , ende die Colveniers Schutten
,, drie honderd zeftig Caroli guldens, omme met dezelve pennin.:.
,,. gen, en meter andere, die daar toç zullen gelige en gefourneert
" worden , als hier na verhaalt wordt , en gezamender hand tot
,, beyde der Schutterye behoef ende gemak~ te doeµ maken , een
" nieuw Doelhuys ~ ende dat op :t erf van 'c .oude Doelhuys, ·voot
,> in de Moleftraat uytkoinende, die breette en lengte na den eyfch,
,, al agtervolgenJe 't befiek, ofte Patroon, d~ van alred~ gemaakt,
,, ofte nog te maken , en naar vermogen van de voorfz. Schutte:.
,, rye. Welk Erf of doele, met alle timmeringe, van nu voortaan
;, beyde die Schutteryen zal toekomen, en all~ lafien , reparatien,
n bepotinge en beplantinge zal altyd half en half gedragen worden.
;, Mits dat elk blyven gebruyken, haare tegenwoordige fchietplaat
,, ze, en dezelve onderhouden, uytgezondert de Plantages, die ge
;, meyn blyven zal, onder exprefre conditie , alzqo by deze ofte
f, andere timmeragien, die men aan 't nieuwe Doelhuys zoude mo
n gen maken , dat 't zelve haar fiek , daar door fchade Jecdt ofte
"· afgebroken moell:e worden , dat in zulken geval, die Oude Schut
,, ten, die preferentie zullen hebben , om haar fl:ck te doen ver
,, ftellen, 't zy in 't midden 1 of op die voorfz. plaarze, in welke
;, koften beyde de Schutteryen gehouden zullen wezen te contri
s, bueren half en half.
Ook zullen zy Luyden naar ouder herko
,, men, die preferentie hebben van 't voorfchieten, te weten de klok
,, ken één uur, ende· die Colveniers ten twee uurcn, mitsgaders zul
j, len zy de keur hebben , aan wat zyde zy Luyden haar kamer zullea
f, doen fiellen , mits dat de kameren uyt een der handt gemaakt
~, zullen worden; ende gemerkt die gemeyne Schutten gaarne za
" gen , dat die timmeragie en metfelarye. gevordert worden van 't
" nieuwe Doelhuys, zo _hebben zy Luyden gefamender hand, by
,, gemeene refolutie op huyden dato van dezen geconfirmeert, ge
,, ratificeert en geapprobeert , en approbeeren mits dezen, al 't
,, gee~e, die tegenwoordige Konings ~tavels gevordert hebben, zo·
" in 't op1igten van zekere agt honderd Caroli guldens, daar van
" op huyden een Rente btief op den Doele verleden en gepafreerc
,, is, als ook in 't verzetten , en verbinden van alle die inkomen
,; van beyde· de Schutteryen , voor den tyd van zes jaaren lang
" aan den anderen gedurende, daar uyt komen zal de fomme van
.,, twaalf honderd. Caroli guldens , behalven nog negen honderd Ca.
T
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,, roli guldens, die dezelve Konings Sttvels by Requeile, tot fut>
,, fidie verworven hebben van de Scadt, alle welke penningen ver~
~, ftrekke zullen tot makinge ~an •r nieuwe Doelhuys vooriz. En
" hebben daar benetrens die gemeene Schutten overgegeven en
,, geconfenteert, dat als die timmeringe en metzelarye volbragt is,
" zo zal de huyzinge by de tegenwoordige Konings Stavels van
,, bcyde de Scbutterycn , onder zekere voorwaarden, aan een be
" quaam Perfoon verhuurt mogen worden, die de waarde daar voor
,, meeft zat geven, ten ware of die Konings Stavele van den Ou·
" den Schutten , in der tyd , eenen bequamen Man willen , van
., den welken zy Luyden, met zyn handwerk in haar Doelen ~ou
,, de mogen gedient worden , in welken gevallen zy Luyden om
" dier oorzaken de preferentie zullen genieten, mits dat hy zo veel
,, zal geven als een ander, welverfiaa_nde , . dat die laften tegenwoor•
,, dig op de Doelen {1:aande, ofte die namaals daar op zullen kou•
,, nen komen, zullen gedragen worden in het gemeyn, tot bey4e
" die Schutteryen voorfz. Des zal het Huys niet den Dode, en
,, alle den aankleven van dien , nu en ten eeuwigen dage in 't ge
,, meyn -blyven, tot profyte van beyde die Schuneryen voorfz. en•
" de z;al de eene Schutteeye niets moge'1 doen , zonder voorwecea
,, van de andere Schutterye, voor zo veel als de Doele en gereg•
" tigheid van dien aangaat. Alles %onder argelifl Des t' oirconde
" hebben wy Schepenen voornt: elk onzen Zegel hier onder aan
,, gehangen , ende tot meerder vaftigheid, hebben de voomt: Co1n
,, paranten gebeden Jonkheer
11a BoshMyu", Drosfàard de
,, zer Stede en 's Lánds van A Il K EL , met den Burgermeeftcrcn
" der zelver Stede, dit met haaren Zegel mede te bezegelen, 'twelk
" zy Luyden gaarne gedaan hebben , op den negentienden dag van
" Maart, in 't jaar onzes Heeren duyzent vyf honderd negen on
" tachentig, en was ondenekent c. '1.Ju,,,s, 1589. en hadde onder
" uyt hangen aan dubbelde franeyne lberte, het Zegel van· den
" voorfz. Droffäard, gedrukt in rooden waffche, 't Zegel van de

,A,.,..

,, voorfz. Stad Goa.1·NeHEM, gedrukt in groenen wafiche, en
" de twee Zegelen van de voorfz. Schepenen mede in groenen
,, walfche gedrukt.
En ter gedagtenis dat clezen D<>eJen in den Jaare 1589 gefligt
is • ziet men nog zekeren blauwen langwerpigen fieen gezet bo
ven den trap daar men naar den toom gaat, hebbende in 't mid
den het Wapen van ARKEL, en aan beydc de zyden het Jaar
getal d~ ftigtinge,

Hypotheecq Brief van zes ende vyfcig
· g\llden, Los,n:nten , 's jaars te. lo(Ien met agt honderd
. guld~ns J(;ipitaal 1 ~maakt by de Lieutenant van den Ko
ning, en Konings Stavels, van de Oude en Jonge Schut·
· ~e, i~n behoevo van de Wed: van 'Pieur Behoort,
·. en geveffigt op 't Huys en Erve van den Doele, tot op•

makingcr van een nieuw Doelhuys.

" Wy J•• it Feyttr .Br11,-ï,,gsz. de jonge, ende Hnulril: Pi11i
,, Cor•
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,, Corneli.rz. Schepenen in Go R fN c u E M oirconden, dat voor oni
" quamen ende compareerden He"dr,k S,1oek. Ja11.rz. als Lic:utcnant
" val) wylen ]an Snoek Jacobsz. zynen Vader, in zyn leven Koning
~, van de Oude Schutten binnen der voorfz. Stede , Jan_ vàn E/l
,, Adriaansz. als Lieutemmt .van wylcn .Adriaan va11 Efl IPiJ/emu;.
,, zyncn Vader, in zyn leven Koning van· de Colveniers Schutte..
" rye binnen der zelver Stede , Ä•rd Blommer_t .Aardrz. Hendrilt
,, Vi11i Cor11eJisz. Cor11elis //ervoorn Cor11eluz. JllH va11 der ,Perve,1,
,, Corn,Ji.rz. ·als Konings Etavels in der tyd · van de Oude Schutte
,, rye voorfz. 'Dirk van AalP Maarte11sz. l•rob de Lte•w AardJz.
,, 'Domi11ic11.r flan 'Doo,.,, Dirluz. ende Claas Kemp Reyersz. als Ko~
,, nings St.1vels in der tyd van de Colveniers ~chutterye voorfz.
,, ende hebben gezamender hand in der qualitêyt vo01fz. micsga~
" ders by bewilliging ende overgeven van de gemeyne Schutten
,,-van beyde de voorfz~ Schutteryen, met advys ende confent van
. ,. den Heer, Burgermeefl:eren, Schepenen, ende gcmeyne Vroed,.
,, fchap der Stede voorfz. opgedragen, ende dragen op mits dezen
" als recht is, Marxriete Govert.r Dogter, naargelate Weduwe van
" wylen Pieter Behoort Pietersz. den ouden, een Losrente van zes
,,, ende vyftig Caroli guldens, v.an twintig ftuyvers 't ftuk, •s jaars
,, erffelyk ende eeuwiglyk jaarlyks op den Meydag te betalen, vry
,, van alle fchattingen , zo van tienden , twintigften , vyftigfien,
,, honderdfi:en , minder ofte meerder penning, hoe die genoemd
" zoude mogen worden , precarien ·, verpondingen , beydc
·,, ordinaris ofte extraordinaris , die nu zyn ofte namaals opge~
,, fielt zouden mogen worden , geen uytgezondert, niet tegenfl:aan
,, de eenige Placaten, Ordonnantien ofte OOroycn ter contrarien,
,, die iegelyk Rentheffer · zoude mogen miHteren, van welke Pia. ·,, caten, Ordonnantien , ofte Ofuoyen ,- mitsgaders claufulen dero
,, gatoir, de voorfz. Comparanten nu voor als- dan , · ende als dan
,, voor nu Rennutieerden ende te btlyten gingen by dezen·, gelo
" vende by trouwe, eere, ende zekerheid;· in plaatfe van eedy
·,, henluyden daar mede ten eeuwigen dage in geenderhande ma
" nieren te behelpen, maar veel meer den Rentheffer, ofte aétie
,, van hem hebbende, daar van te vryen, ende fcha_deloos te hou
" den, waar van het eerfte jaar Renten .verfchynen ende vervallen
,, zal op den Meydag, Anno 1590. te weten van Meydag nu eerf1:..
" komende over een jaar , ende die te nemen ende te heffen op
1, ende uyt het Erf ende plaatfe van die Doelen dezer Stede, me_t
" alle het getimmer dat 'er nu tegenwoordig op. is , ofte namaals
" opgezet, gemaakt , ende gefi:elt zal worden, daar Noordwaards
·,, ten naaften gehuyft en geërft :zyn 't Manhuys binnen Go RIN•
\, · c HEM met het Kloofl:er van Si11tt Ag11iete11--, in den Zufl:eren
:,, fl:eeg , ende andere diverfche goede Luyden, ende Zuydwaards
-,, La•ren.r Speldtma/ur la,uz. ende andere divcrfche goede Luy
.,, den , ftrekkende . voor van de Molenfl:raat af, agtcr tot in de
,, Krytll:rnat uyt, ende voorts óp der voorfz. Schutteryen inkomen,
.,, 't zy van Vifferyen , Renten op de Stede voorlz. fP.rekende;
,, ·mitsgaders generalyk ende fpecialyk op alle haare andere goede•
. ,, ren, rocrcntie errde onroocende, verkregen ~n~e .nog te verkry-
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,, gen geen uytgczondert, gelegen In den Schependom van Go R..
,, 1 N c HEM, ook mede die huure van het nieuwe Doelhuys, wel
,, ke huure, te weten de penningen van dien , de voorfz. Com
" paranten geloven voor haat , ende µaare nakomelingen niet te
,, -ligten , nog te ontfangen dan by expreffe believen van den Rent
" heffer, omme den zelven daar mede jaarlyks ten vollen te be
,, talen , ende of zy Luyden van zulks te doen in gebreken bie
" ven, zo bekenden de voorfz. Comparanten voor haar ende haare
,, nakomelingen, Koningen , ende Konings Stavels in der tyd ver
,, wonnen .te wezen met allen rechten. met voorwaarden, dat die
;, voofz. Comparanten of haare nakomelingen, deze Rem~n zul
" len mogen afloffen tot allen tyden als 't henluyden belieft, met
" agt hondert Caroli guldens eens , ten pryze als vooren, ende
,, met den Pagt na advenant des tyds , ende dat met alzulke ge
" valuëerdc goude penningen , ende zilvere payementen, haaren
" behoorlyken gewigte hebbende , als ten tyde van de afloffinge
" gevaluëert zyn, ende gangbaar wezen zullen; mitsgaders daar den
,, eenen Koopman den anderen deugdelyken , ende zonder eeni
" ge ,zwarigheid mede confenteeren ende betalen kan, welke
,, voorfz. agt hondert Carolus guldens hoofdpenningen by de voornt:
" C<ftnparanten ,. gelicht ende ontfangen zyn, om te verfirekken
" tot opmakinge van een nieuw Doelhuys, alles zonder argelift. Des
" e oirconden hebben wy Schepenen voorfz. elk on.len Zegele
,, hier aan gehangen , ende tot meerder vaftigheid hebben die voor
" noemde Comparanten gebeden Jonkheer Art11d v411 Bo.rhuyzm,
" Dröffaard der voorfz. Stede ende 's Lands van AR ic EL, met de
" Bürgermeefl:eren der zelver Stede, dit mede te willen met haare
,, Zègelen bekragtigen, 't welk zy Luyden gaarne gedaan hebben,
,, op den negentienden dag van Maart, in 't Jaar onzes Hecren duy
:, zent vyf hondert negen ende .tachentig. Getekent, C. Vudyu
" 1589. Hebbende onder uyt hangen vier Zegelen aan francyne
" fl:a_erten , een in roode , ende drie in groene waffche, 't eerfte
" de· Wapens wn Bosh•yzi11, zynde een fchild vol lampen, met
,, dit'· omfchrift, Jonltbetr .AtJrd 11. Boshu_ys 'DroR V. St. Gor. tri d.
" L1111d.r .Are. , 't ander een Poort met een dak , en twee vaanen
" op yder hoek, en twee toorens nevens de Poort, met een vaan
" boven op tegens elkanderen , hebbende in 't midden van de poort
,, de Wap,ens van Bourgonie, zo als die Hertogen Philips en Ka
" rel plegen te voeren , met dit omfchrift , Sig.i/Jum oppidi de
,, Gorinchem, 't derde een fchild beladen met drie molen-yzers ;
" en door den helm met een bandt gèvlogten S. ]411 Ft,yur de
,, jonge, 't vierde een helm met een fchilt, beladen met een h~l
" ve Leeuw , met dit omfchrift, S. Hendrik Vink C,rnelisz. Op
" den rugge fl:ond, Rentebrief op het Doelhuys van zes en vyftig
,, guldens 's jaars, ende daar nevens , den Heer· Adriaan Boxet,
,, oudt Burgermeefl:er en Konings Stavel van .de Colveniers ofte,
" Jonge Schutterye , ende de Heèr Adriu11 v1111 Sprang , en den
,, Heer Arnoldu.r van Cle-vtfly,,., mede Konings -Stavels der voorfz.
" Schutterye, hebben op heden op dezen Brief afgeleyt en betaalt
,, de fomme van vier hondert guldens, zynde de helft van den iq,,hou~
. ·
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,-, ·boude der zelver, volgens confent ende aUthorlfittie ·van de Ed:
, Achtbaare Heeren Droffaard en Burgermeefters Regeerders dezer
;, Stede , in dato den dertiende Maart zdl:ien honden agt endè
" tachentig , ende aan de Regenten , Vaders , ende Rentmeefter
.,., van 't voorfä Weeshuys betaalt ende QVl!rh~ndigt, dewelke be
,, kende de voorfz. fomme met den verlopen mtreft yan dien ~nt•
, fangen te hebben, aéhun Go RIN c HEM den zeventien den Maart
:, zeftien hondért agt ende tachentig, onderftont, in kenniffe van
" my Secretáris; was getekent CIJr111Ji.t Mutelieff, als Rentmeeftet
,, .AdritU11 de· Raap.
Dit is het geen ik dcm Lezer wegens deze Stads Doele heb m(f4
de te deelen.

HET LATYNSCHE

SCHOOL.

At onze Voorouders al goede zorg gedragen hebben tot hèC
opregten van Scholen , vind men in veele oude ftukken
vertneld, nift alleen om de jongheid te leeren lezen en fchry
ven, maar .ook in de Latynfche taal te onderwyzen, en men ziet
nog ten huydigen dagen , dat op veele Dorpen buyten onze Pro•
vintien Latynfche Scholen zyn, en een goed getal Leedingen heb
ben, zo dat die Taal daar veel gemeender is, als wel in. onze Land•
ftreek. Wanneer het Latynfche School in deze Stad is opgerecht,
Vind men niet vermeld, maar wel dat zekere Huyzinge van de H.
Geeft Kapel, omtrent den Jaare 1480. tot een Lacynfche School is
gemaakt; maar het is zeker genoeg, dat men voor dien tyd alhier
de Jongheid in· de Latynfche Taaie onderwezen heeft. Dit School
wierd onder het befl:ier van een Reéèor en vyf Conreél:ors gefteld,
en veele Kinderen van buyten plaatzen , wierden hier ter fchoole
geleyd, en uyt het getal der Meefters is ligt te bevroeden, dat het
getal der Leerlingen vry groot moet zyn geween:. Zo Kn11p fchryft
zyn hier beroemde en geleerde Reéèors en Conreéèers geweeft.
waar onder eene Hendrik
.Alm; welke omtrent den Jaare 1520.
het Reél:ors Ampt bedienden , word geroemd. Verder berigt heb
~k van dit School niet konnen vinden , als alleen zekere Ordon
nantie van çle Heer Droffaard, Burgermeefteren, en Regeerders
der Stad G o RIN c HEM , van den Jaare 1706. den 30 Val\, Mey,
~egens het houden van Vacantien, waar van het Extraél aldus
luyd:

D

-v••

,, DRoffaard , Burgermeefl:eren, Regeerders der Stadt Go llI N•
,,
c n E M , hebben naar ingenomen advys , van de Heere11
,, Curatoren van de Latynfche School, de refpeéäve Vacantien ge•
,, reguleert als ·~t volgt,
.
,, Voor de Vaften-avond een balven dag.
" De Vacantie van Paaffchen, zal beginnen vrydags 's middags
,,_ voor Paaffchen , en .continiiëeren de lieele Paafchweek.

.

T3

»~

...

146
,,
"
"

,,

BES C HR Y VING .E

" De Vacàntie van de ecrfic en laatftc Jaarmarkr, zal duurcn tQt
woensdags in duys.
,, De groote Vacantie zal aanvang nemen met den I Auguftus,
en eyndigen met· expiratie van de maand, zullende vervolgens
het examen moeten gedaan werden in 't laatft van July, en voor
de vette Beeft, en Paerde markt dien geheelen dag.
In kenniife van my Secrettiris

C.ASP.

VAN

HOEY.

S T A D S -K R A A N.
At men van ouds in de neringryke Steden , tot het uyt co
in laden van zware Koopmanfchappen in de Schepen, ze
ker werktuyg een Kru• genaamd heeft gebruykt, is geen
bewys toe van noden , en worden nog in alle Steden gebruikt. Dat
'er voor den Jaare 1400. te GORINCHEM ook dusdanigen Kraan
i~ peefi, blykt uyt het volgende briefje van Heer Otto va11 .Ar•
keJ > des Jaars 1395. maar wanneer dezelve gebouwt is., · vind ik
geen blyk van.
"Otto, ·Heer van ARKEL, (a) Rechter, Burgermeefi:ers, en
~, Schepenen van Go RIN c HEM , maken kennelyk, dat wy mee
,, Hendrik. -Poker overgedragen zyn van de Kroon-fiede, en Kraan,
,, zo die nu betimmer:t is , in dezer voegen : de Heer, de Stad,
" en Poft.er, zullen elk een derdendeel houden , maken, gen1eyn
" verhuuren , en elk 't zyne genieten , Pok.ers derde deel zal zo
" wel uytgepant worden als de anderen; wilde Poker deze Hoffiad
" betimmeren, daar de Krnan op ftaat, zo zal hy een en doorgang
,, laten, regt door den Hotnad, tegen de Kraan tien voeten breed ,
,, die by boven mag betimmeren, dog zo hoog dat 'er geen ver
,, hinderinge zy·, om allerhande goed door te dragen, of arbey•
· ,, den. Hendrilt Poier zal de Kraan, den doorgang, en Hoflt.id
" mogen gebruyken, wanneer hy wil, als den Heer, de Stad, of
,, den Huurman die niet gebruykt. Den I:Ieer nog de Stad zul
,, len geen chyns geven, die op de Hoffiad fiaat. Dus bekragtigt
,, met des Heer, en Stads Zegel , op Nieuwjaars dag 1395.
Dat de Kra~ op dien tyd al ter zelver plaatze gefiaan heeft,
waar die nog fi~t, ( en na alle w;iarfchynelykheid dezelve is, die
tn den Jaare 1738. afgebroken is) blykt weder uyt een briefje van
den gemelden J-Ieet, enz. zynde van den zelve Jaare.
· ,, Dito, Heer van ARKEL, Rechter, Burgermeefier, en Sche•
" penen van Go RIN c HEM, maken kennelyk, dat zy met wil van
,, Jo Yriefe•, den uyterfien paal van de Kraan, die fiaat ter Vis
,, brugge ·waards, op 11111 Vr~efèn.r Erve, in de haven geflagen heb•
,, ben, en kennen dat het zyn Erf is. Dies mag by op den paal,
" of daar aan, timmeren als hy wil, zo gewoonte is op de Haven
)' te timmeren , van die aan de zyde der Haven wonen , daar de
" Hoffi:ad· leyd. Bezegelt op St. 'Pontiaan1 dag den 14 vanJanuary
,, des Jaars 1395.

D
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(a) Vcrftaat hier door Rechter, Drofraard:
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- De Kr:ian , zo uyt den eerfien brief blykt , wierd verhuurt of
vcrpagt, en den huurder word in eenige brieven van den Jaare 1500.
Kman-vader genaamd, en heeft tot zynen dienft eenige Knechts,
die veeltyds Knlan-kinderen genaamd worden, en gefield zyn om
de goederen met de Kraan uyt of in de fchepen te winden. De
•Kraan-vader of Meefter heeft van de Magiftraat zekere Ordonnan
tie, wat hem voor het loffen of laden der goederen toekomt,
welke Ordonnantie al voor den Jaare 1500. in wezen is geweeft,
die ik hier ook zal byvoegen.
1. Van een voeder Wyn zes grooten.
:. Van elke Aam een groot.
3. Wat beneden een half Aam is, geeft men niets van.
4. Wat een half of daar boven is , zal men als een volle Aam
betalen.

.

5. Wat afgaat of wegvaard llalf geld.
.
6. Van een Molen fteen, of flypfleen zes grooten.
7. Van een ton Staal twee grooten.
8. Van een ton Vlas twee gr00ten.
,
p. Van een ton Yzer eenen ~ t
1 o. Alle goed in boute vaten geflagen, als Honing, Zeem, Oly,
Smout, Wyn, en Edik, wat boven een half Aam is, eenen groot.
11. Wie van eenige der voorfchreve flukken, zelf op doen wil,
uytgenomen \Vyn, zal met half geld vry zyn.
·
1~- Buyten den Kraan-meefter mag men .niet opdoen, inen laat
het hem eerfl: weten , op de boete van dri«: pond, een voor den
Heer, een voor de Stad, en een voor den Kraan-meefter.
.
13. Verzuymen de Kraan-mee!ters iemands goed, dat zullen zy
hem goed doen by 't gerecht. _
14. Van Wólle zal men geen Kraangeld geven.
In den Jaare 1751. wierd een nieuwe Kraan gezet, aan de over:
zyde van de Haven, op den Appcldyk_
.
. Stads publicque gebouwen afgehandelt hebbende, want van de
Stads-Poorten breeds Bladz. 8 en 9 gefproken, zal ik in ~t kort ie~
van deszelfs publicque Markten, en van eenige Straten melding~
doen.
Voor eerfi: is de Stad met een redelyk groot' en vierkant Markt•
veld voorzien, digt by de Groote Kerk, Stad, Raadhuys, Waag
en Vleefch-hal gelegen, zo dat den Inwoonder tot zyn geryf. bier
veele zaken by een vind, en worden hier op zyne gezette dagen
de goederen ter markt gebrngt : op welke tyden !\et Markt-vel4
vervuld is , zo van Inwoonders als buytè Luyden. Op dit Markt•
veld leggen nog eenige blauwe fteenen , waar in de gaten gezien
worden, tiaar ten tyde wanneer Hartog K•r1J .,,•• Bnrg011ie, Graaf
van Holland tot Heer van Go a. 1 N c HEM gebuldigt wierd, de pa,
Jen van de Triumfbogen in hebben gefiaan , als mede van het groot
Tooctel , waarom de Burgers met groote pragt , zo te voet als te
paert, hem by zyne Intrede verwellekomden. Verfchcide voor
treffelyke buyzen en winkels, komen aán dit Markt-veld uyt , dat
een aangenaam gezigt geeft.
·
Yi,...,.,.,, , is ook eene aanzi~nlyke plaats , en hier word door
de
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de buyte Lieden een groot get:11 van verfche Rivier Vts ter markt
gebragt, om dat de Salmvangfi hier veel en overvlot!dig is,
zo word ~er veel grote handeling in gedreven. Veeltyds is hi'îf
ook wel de n1ymten van Zee Vis, welke met fchepen zo uyt Hof.
land als Zeeland aangevoerd word. Heer Otto va Arie/ begunfiig
de deze Markt in den Jaare 1382, dat alle Vis binnen den Sche
pendom van Go R. 1 N c HEM gevangen , moeft gebragt worden op
,de Vismarkt ear men die vervoeren of verkopen mogt , op een
boete van vyfenveertig fchellingen. Ook vind men een Keur van
omtrent den Jaare 1500. wanneer van de Vis tot een pagt , den
zeiligfien penning moefi: worden betaald.
De //ismgge over de Haven of Rivier de Lingen leggende, vind
men omtrent den Jaare t 300. al vermeld. Ik vinde een verpagtin
ge _van de visfiallen of banken in den Jaare 1393. door de Stad ge"
daan, zo als uyt het volgend~ briefje blykt.

Verpàgtinge van de StaJ ~ van de frallen
op de Visbrugge , gedaan in den Jaare dertien honderd
drie ende negentig.

,; Dit
,,

,,

,,
,,
,,
"
"
"
"
,,
,,
,,

_zyn zulke Renten, als die Poort heeft op der Visbruggen
van den Kamercn, die daar op fiaan , ende J"" vt111 Bta11•
kenvóertie: ende Tjebrand v,11, der· E_yde, als Burgermees•
ters der Poorten , des jaars drie ende negentig, de Luyden ver~
huurt hebben, vyf jaar lang; welke vyf jaar ingaan op Sintt Pe-
ters dag in de Lemen , in den Jaare van drie ende negentig,
en zyn verhuurt om een gouden P.eter , of twintig Vlaamfche
plakken voor eiken gouden Peter. Mede zyn 't voorwaarde, dat
een iegelyk zynen bodem digt houden zal, van planken, ende
waar 't ook zake dat onze lieven Heer van ARKEL, of die
Poort der Kameren van doen hadden, zo zullen zyze altoos aan
vangen, binnen een maand, na dat hem daar af de weet ge
daan is, ende vergelden den verzeten pagt.

De K(J(l1'11 Milrit , word aan de Haven gehouden, zo dat de
Kooplieden hier gemakkelyk hunne granen uyt en in laden kon
nen, hebbende aan de Zuydzyde den Appeldyk, welke benaminge
zy van dit fruyt gekregen heeft, dat hier in overvloed ter markt
gebragt word.
· Aan de Wefl:zyde van de Haven of Rivier de Linge, heeft men
de Hoog- en Gafl:huys fuaat , beide omtrent den Jaare 1300. al
bekent, alhier word 's maandags, woensdags, en vrydags, week"
markt van allerhande eetbaare ,vaaren gehouden.
· De lJet/le Markt, \\rord in de Arkel ftraat gehouden, lopende
naar de lage Arkel~poort , deze ftraat vind men omtrent den Jaa
re 1300. vermeld.
De Burg Prut, die zekerlyk eene van de oudfl:e is, en langs
welke men voor dezen naar dien berugten Burg gong.
· De Mole flraat, Zuydwaards van 't Markt-veld gelegen, is mede
om4
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omtrent den Jaare 1350. al in wezen, en met aanzlenelyke Huy•
zen betimmert geweeft.
f.A11ge11 ·en Kortm-4,i, worden beyde op 't Jaar r300. al in Stads
Bru:ven vermeld. · •
·
De Kapel Steeg, is mede van gelyke ouderdom, en heeft zyne
benaming na de H. Geeft K.ape_l gekregen.
.
De Kr.1t S1rut, agter de Groote Kerk, naar de Wolfers Poort,
deze zo zommige willen, zou in dep Jaare 1417. deze benaminge
gekregen hebben, van het gehuyl en gefchrey, wanneer Hef:r JJ'il•
km 'IJ"" Ar/tel alhier verflagen wierd, dog andere meenen dat zy
deze naam al veel eerder gehad heeft. .
Noch een goed getal van Sttaaten zou ik konnen optellen, die
al .kort naar den Jaare 1300. in wezen zyn geweefi:, en met veele
brave gebouwe pronkten, maar myn inzigt is niet alle Straten en
Stegentemelden,.vermits ikweinigLezers daar mede zoude voldoen.
Wy willen nu liever een weynig buyten de Stad treden, èn eens
een verhaal van den vermaardcm Keyzerlyken Burgt doen.
• Naar dat Ja11
Arlt,J omtrent den Jaare 1230. begon de Stad
GoRINCHEM te fi:ichten, zo wilde hy in pracht voor zyne Voo~
zaten niet wyken, welke voor dezen een Koninglyken Burg te Aa•
K EL hadden gefi:igt , zo als wy in de. Befchryving van AR. K Ex.
zullen melden. Hy begofi: dan aan de Ooftzyde. van zyne nieuwe
Stad 1 een ongemeen ·~n voortreffclyk Kafteel te bouwen, c:n ver
mits dit in heerlykheid cm luyfter , · dat te ARKEL veel ilond te.
overtreffen·, gaf men het den .naam van den · Keyzerlyken Burg.
H. ·Kemp fcbryft Bladz. 37. dat by den Burgt te AR. KEL deed af.
breken , en de bouwftoffen tot dezen nieuwen Burgt gebruykten,
zyne wóórden ~tuyden aldus: ,, ·DezetJ Heer Jan de11 eJ[de11 , thn·
" merden · aait 't Oofi:en buyten by .Go R 1N c ff E M een Keyzerlyk
,, .Paleys, ·aanmerkelyk Keyzerlyk, hoe groots, hoe prats, hoe trots,
,, dat men· biet de Burgt, of 't Hof te ARKE~, vennits by do.en
;, ·de afbreken de Koninglyken Burgt tot ARKEL, de fteenen, de
,, balken , en andere bouwftoffen, .wederom gebruykten tot dit Slot,
,, ·daar hy en eyne nazaten bleven wonen ". •
Dat .den Burgt te A 1\. K EL toen zou ;lfgebrolcen zyn , fchynt zo
vaft niet te gaan, want zo de gemelde Kn11p zelf fchryft, was de•·
ze in den Jaare 1267.- nog .in wezen, en de woonplaats der Hee•
ren en Vrouwen van ARKEL : - want op dit jaar verhalende het
grouwelftuk ván Folptrl f/1111 Le,run,,. om zynen Neef Jo va .Jr.
lel, bygenaanid de Sterlr., op Kersnagc in de Kerk cc ARIC&L
om 't leven te brengen, zo fchryft by, dat Btrt•, J• fJO Arltlt
Gcmaalin groot zwanger ZYOde , ·met haar gevolg op den Burg· te
·ARKEL bleef; vermits de nieuwe Burgt by GORINCHEM, nog
niet çierlyk genoeg bereid was, om aldaar in het Kraambed te ko•
men. En zo men op ·alles wel agt geeft, zo is het waarfcbynelyk dat
dezep_ Burg in den beginnen niet i~ ·gebouwd , .om dat den Heer
van ARKEL met het ftichten der S~d, ·Kerk, Wallen, Muuren,
en T~rens,de handen eetft vol_genQeg zal hebben gehad,·zodat het
waarfchynelyker is,dat deze ftigting onder J1111'U1111Ariel bygenaamd
de Sterlt, voorgevallen is, welke müfchien den Burgt te AaK~L
V
zal
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tal· hebben laten afbreken·~ en de bouwftoatn tot dllt nitu~ ~tze gebouw gebruykt h~bben.,:_
•
·
.
· ·Het gebouw· was zo aanzltnetyk, tût er. ~Ybs ~lyken in cantkh
Duytsland niet gewflfft is , dus een parel -aan de kroon 'iln Go k.•
IN c HEM t ió kleyne Stad te pronken met ten· Butgt die 't ~r
maarde Duytsland d' oogen uytftak. Wat de gtdaahctn van dit hftl'
lyk gebouw btlangt't daar vind men niet veel betigc van, fll fchuyk
ngter het ftom dei". oUdheld. H, XIIII/ doet 'er om rper dit vd'

haal van. ,, 1kt hoge Hof hadt In zynen omgang icve onwin~
" Toornen , met een hoge l:tnge en wyde zaat, ~n ten f~hoone
,, Kapel kofielyk vcrçiert, dnar de Heeten, Vrouwen, en Kin~
,~ .ren van ARKEL den Godsdlenft in hoorden.

't l\1iddelfte Hof

,~ hadt vier groote zwaare Toornen, en beyde de Hoven een grote
,, wyde orngmmde gragt. Hee nederfte Hof hadt rondfum em grote
.,, dikke· hoge cinget.tmJur, met veele ftcrke Toornen en een grote
,, VOOl'l'Oort, In 't midden van 't neder hofj ftond een grote tèho

voorihm , \Ylal' in de gcmecnc Die•
,, naars van de Heeren van AaK&L dagelyks den Godsdienft hoor
,. ne Kerk , met eén Choor

,,· den. Deielve Burg hadt ook fcbone hoven m boomgaant~n,
,; en langs de fteeg of Dalemfclle weg , gtOte opgaande boomen•
,; ëen werk, dat het gezigt der aanlèhouwers met ~rwondcriug fter•
,, oogende naar zlg trok.

.

·

Dit is dan het geene hy ons van dit heerlyk gebouw mtM deeld,
wàar uyt genoeg te ·beflUYten is, dat het z~kctrlyk weynig iyns ge.

lyken· zal hebben gehad, en In ptagt alle andere ovenroffèn b~ft•
zo dat het den naain van een Keyzerlyke Burgt wel heeft mogen

voercm.
··.·wanneer Graaf Flwis Y. In den Jaare 1sa96. zeet 8:handelyk
tiuyten Utrecht wierd gevang-en f en daar naar veraioord t zo hadt by
beyde zyne Neven .Awn,u en Yo,n,, nog jonge Hcerm zynde by
2ig, welke by geluk de Verraders bande•· ontfuapten, en weder te

Utrecht ~ quamen. J•• w. Arill op dees tyd ook o: Utrtchc
zynde:. nam beyde deze jonge Hetren met zig, .en bragcze op zy•
nen Buri als in een vafte boede voor Vymds banden-, waar van
Mrlû Stni bladz. 123 a1dU.4 Wlryfta

De Heere -van Aa tt.l r. nam beyde,
Die twee Kinder (a) In zyn geleyde•
Ende voerde.ze ( zynen huyze mede, ( b)
-Om te hebben beteren vrede.

De H~ C. 'llMI AlinllllM Zeyt op 't Slot wn AllK&Lt daar•
1cer1yk hler door den berugten Burg moet worden vffl'ftaao. Wit
de verdere gevallen van dezen Burgt belangen, daar vind men io
'7Ccl befcheyt niet van , maar wanneer Hartog Willdtl w,, Bt.,trlll •
Craaf van Holland , naar veele Oorlogen tett mtften In den Jaare
1412. Heer van · GO lU N CHE M wierd , zo" 1110tft dit htcrlykc ge
bouw

.
"

zync woeden uytftaan, m

deed htr itlVcn toi een ipyt van

.

vcsQis

(a) A
en Voorn.
.
' ~) Ee.rft ep zyn Slot, daar naar te Dordrecht..

«
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de Heeten van Al\.KEL ten gronde toe nederwe~en en verbran"
den , om dus zo veel hem doenlyk was de grootsheid ·en magt der
gemelde Heeren uyt te wiffen. De Heer H. H111g1111 heeft ten dien
gevalle deze vaarzen Go RIN c HEM toegedagt.
Die my benydelyk 's hooghs A R·KE L s huysbezit,
Ter aarden effende t was verre van zyn wit.
Wat geld' ik zedert min, wat kon ik minder gelden,
Zo lang myn muuren ftaan, en 't- klaver in myn velden
Voor 't klaver niet en wykt? zo lang myn volle Merw f
Myn wit gevronge melk, myn altyd ·bolle Terw
Te winf.l:e van my haald, zo lang myn aarde punten
Het oog verbyf.l:eren, die op myn derve munten?
Zeg dan t zeg zelver nyd, zeg met den bitzen bek,
Maar zeg waarfchynelyk, wat 's G o a I Nc HEM s gebrek?
· Hartog Willem den beroemden Burgt vernield hebbende, onder•
nam .een. nieuwen , om zyn ~~gt en luyft~r te doen blyken ,· op
te regten , of zo het my bef.l:e dunkt , · by wilde de Burgers van
· GoatNcHEM hier door den breidel in de mond leggen, zorgende
dat zy hem nog eens de voet mogten ligten , gclyk het naderhand
ook nog voorvieL Hy doed dan aan de Zuydzyde der Stad by de
muqr aan de Rivier de Merwede , op nieuw een deftig Kafteel
bouwen, waar by aan de water zyde een poort deed maken, oin
zonder de Stad te moejen in te kannen komen, om dus by alle
gelegentheid de Stad onder zyn gebied te houden ; maar het kon
in f.l:erkte of heerlykheid in geenen deelen by het eerf.l:e haal~n,
en was ook maar van een korten duur: want in den Jaare 1461.
liet K,,t d, Stot11111, Graaf van Holland , dit Kafteel ook afbîe-!
ken,
weder een ander· van veel meer fterkten en pragt bou\Ven,
.. ~t welke nog in 't zelve jaar op St. La111/Jtrts avond begonnen wierd.
Dit Kaf.l:eel zo Kemp fchryft dat overtrof weder alle Kaf.l:eelen·
in de omleggende Provintien. Den eerf.l:en Toorn hadt onder· de
dikten van zesendertig voeten muurwerk, en boven van negenen~
twintig voeten , een zaak die naauwlyks geloofbaar is, en wierd
zeer· konf.l:ig opgewrogt, van binnen met- fterke kelders en gevan-.
gen huyzen voorzien, de venfters van buytenen met zware yzere
tralien bezet, daar by ftond van binnen een grote water put, waar
in het water door een riool uyt de .Merwede wierd geleyd. De
twede Toom was van· gelyke dikten maar niet zo hoog. ··De der
den Toom is nooit in 't geheel volmaakt geweef.l:, en ·alles· was
un blauwen f.l:een , Uyt de ingewanden der Luykfche groeven ge-,
haald. - D~ eerfi:e. Toom
·boven met veele-defl:ige kamers voor.J
zien, welke van alle zyden haaren uytZigt hadden, de daken wier
den met blauwe fch~lyen gedekt, dat een groot aanzien gaf. Bo.
ven dit werk was nog een hogere vierkanten .Toom, van binnen
met een breede fi:eene wenteltrap voorzien , hebbende in het op-,
perfi:en een deftigen trans .of ommegang ~ en dat zeldzaam is zo
Kemp fchryft, fi:ond hier boven. ook éen Koom-molen , dte met
paerden omgetrokken wierd.

en

.was

~

: .."
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. Buyten het blamve· fiecnc werk was een cînget om- den groten
Toorn, daar men rondfom zo te water als te land het g~zigt had•
de, hebbende van bovenen een fchuyn aflopend dak, zynde in 't
ronde met eenige klcyne Toornen voorzien , en alles wierd in 't
" ronde met een wyde watergragt afgefloten. In 't bovenfte van den
Burgt na de Merwede toe,- ftond een grote vierkante Toom• ge
naamd Barbaryen; naar het Oo!len àond Hartog K4reû Toorentje,
een lullig gezigt over het water hebbende ; dan was 'er nog· een
Toorn Bourgonie genaamd, diep aan den waterllroom uytfteken
de, en met dikke muuren voorzien. Aan de poort da~ by Kempz
tyd den Wolfskuyl aan den fluytboom. van de Haven was , ftond
Hartog 'Philips "1Ja11 RIJ'fJejlyn.r Toorenge. Het hinne voorhof was
met een cingel-muur met hoge fiene bogen , en een poort afge•
dykt, hebbende de poort by de volbrugge e~n Toom , over welke
brugge men naar het nederfte Hof ging, al~ar op den boek naar
de Stad toe ook een ronden Toom ftond. In den Toom binnen
was ook een Kapel of Kerk, als inede een pynbant voor de ge
vangene.
Het nederfte Hof fi:ond met fchone bomen , en in •t midden
voorzien met een groote Undeboom , verfcheyde paerde ftallen,
daar by ook met een diepe en wyde graft omringt, hebbende een
poort door dewelke men ter Stadwaards inne ging, zynd~ alles zeer
begt en fterk voorzien. En zo H,,11/,.ile Km,p fchryft, h~ft zynen
Schryver daar by dit uyt heeft , alle deze gebouwen zelf gezien
en betreden, welke ik meen dat
K,,,,, ial zyn gewc.-eft.
·
Uyt alle dez~ verbalen en omftandigheden blykc klaarlyk dat dit
gebouw zyns gelyken niet heeft gehadt, en den eerften Burgt wyd
overtroffen heeft, en fchynt of den gemelden Graaf, zyne fchatten
daar aan heeft willen uytputten.
. Dog boe fterk, hoe prats en heerlyk het was , moeft echter bin•
ne twee eeuwen en eerder het lot der twee vorige ook ondergaan ;
want dit Kafteel, alle die overfterke Toorens, muuren , poorten;
enz. en al w-at 'er aan hoorden, begon men in den Jaare 1578. af
te bre~en , het wierd ten eerften wel niet geheel gefloopt , maar
in den Jaare 16oo. raakten het genoegzaam geheel onder de voet
Alleen zo Kn11p fchryft ftond 'er omtrent den Jaare 1650.. of iets
vroeger t nog eenigc brokken van muurwerk omtrent een mans
h00gten boven de aarden, waar onder een gedeelten van den gro
ten Toom zlg vertoonden, toen den blauwen Toorn genaamd.
De ·Heer L"°'f Smiu vertoont ons in zyne Schatkamer bladz. 2 t
het zelven in print, dat met dit verbaal Wel over een komt. Dus
danige voorbeelden dienen ons om 's Werelds vergankelykheid te
befchouwen, en te belJlCikeii daJ 'er hlor niets beftendig is.
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ra# St11ds N1tri#gt112 ,4mlu,gt111, tll Gi/tit,,1"

toe,

tle onze Stede Bekhryvers leggen het daar op
om den ouden bloeiftand ·van K.oopmanfchap, Nee"
,---.1~• ringen, Ambagten , enz. ten top op te vyzelen , die
.. - behoef ik niet te bewyzen , -die hunne Boeken ge,
lezen hebben , is zulks genoeg bekent De een~
•2~:1~~if'~.=1 roem4 op de Drapierderye der Lakenen, bereldinge
van fyne Lynwaten , Zyde ttoffen , 'èn met een woord al wat de
Weverye raakt , ander, op haar groot getal van Brouweryen -en
fmakelyke Bieren ; Koopmanfchap in G~nen t enz.; Ambachten
van allerhande Handwerken worden 'er mede opgetelt, zo dat het
wel nodig is -dat wy deze wyze ook in onze Befchryvinge volgen,
hoewel ik ·niet van voornem~n ben , .bier veel papier om vuyl te
maken : want het is zeker genoeg dat de Stad G o a 1N c HE M; leg•
gende zo gunftig aan Scbeepryke waterftromen, van den beginnen
af, florifant in den Koophandel heeft geweeft. Dat de Burgers vah ·
deze Stad al vroeg zware Kopmanfchap langs de Rivier de Maas
en Ryn, op Duycsland hebben gevoert, is zeker en gewist als me
de op Braband, Vlaanderen, enz. en de vryhedeii van Tollen die
hen door de Vorfien dezer Landen zyn vergunt, geven zulks ook
dirydelyk genoeg te kennen. Wy hebben hier voore van de Mark•
-ten handelende reeds aangetoont, den grooten overvloed van goe
deren hier ter Markt komende; waar van zekerlyk het grootfte ge•
:deelten naar andere Provintien gezonden is,·
D~ Brouweryen, Koopmanfchap in Granen, hebben hier in een
goede bloeyfiand geweeft, hoewel het getal der eerfl:en ons niet net
bekent is. De Laken rederye heeft oudtyds hier ook in een florizan•
ten fraat geweeft, maar gelyk alle Wereldfcbe zaken veranderinge
onderworpen zyn, zo _zyn by verloop van cyden eenige zaken of
-hanteringen vermindert• waar tegen deze Stad weder met een .aan•
zlenelykei:t Tol begiftigt is.
Ambagten van alle Handwerken zyn van den beginne af ook
talryk in deze Stad geweeft, en wanneer wy van Stads gefcbiede
_nHfen zullen fpreken ~ tullen wY duydelyke proeven opleveren, waar
in men zien kan , dat de Inwoonders al van ouds wel geftelde
Liede!l tyn gewecfl: f dat bier alles dat tot Stads welvaren nodls
·was, m een goede !bat was. En om dat de Ambagten door buy•
te Lieden , in deze Stad niet zouden bedurven of vermindert wor
den, heeft men hier ook verfcheyde Gildens opgerecht , volgens
welker wetten en ordonnantien verboden wierd , dat niemand de
zelven binnen deze Stad_ mogt oeffèn~o t ten waare by Burger wa&
Het getal der Gildens zo wyt wy die magtig zyn , zullen wy den
J,.ezer mede deelen, en· zyn deze· naar volgende:
·
_
J,

Het gro_te Schippers Gilde. 1 ~- Het kleyne Sçhippers Gilde. V 3

"

3. Het
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5.
6.
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Het Laken-kopers Gilden.
Het Kledérmakers Gilden.
Het Wevers Gilden.
Het Speldemakers Gilden.
7. Het Smits, Slootemakers, en
Koperflagers Gilden.
8. H~t Kuypers, en Hoepmakers
Gilden.
.9. Het Schoenmakers Gilden.
JO. Het Kramers of St. Nicolaas
Gilden.
11. Het Bakkers Gilden.
t ~. Het Brouwers Gilden.
13. Het Tappers Gilden.
14- Het Vleeshouwers Gilden.
15. Het ijarbiers Gilden.

16. Het Timmerlieden, en Schryn•.
werkers Gilden.
17. Het Viffcher~ Gilden.
18. Het Schilders , en Verwers
. Gilden. ·
19. Het Glazemakers Gilden.
20. Het Knopemakers Gilden.
21. Het Wagemakers, en Stoelemakers Gilden.
22. HetHoveniersofGroen Gilde.
23. Het Zilverfmeden Gilden.
~4. Het Voermans Gilden. ·
25. Het Metzelaars, Lydekkers,
en Steenhouders Gilden.
26. Het Grutters Gilden.
'l7. Het Slyters Gilden.

De overige die 'er geweeil: eyn, zyn my onbekent, en wy zul•
len den Lezer alle de oude Gilde Brieven niet mede deelen, fchoon
wy die meefi: magtig zyn, om dat zy de halve Befchryving wel zou
de uytmaken , alleen maar deze twee volgende.
In den Jaare 1414- wierden de Kramers of Winkeliers~ door .de
Magifuaat dezer Stad, met den volgende Gilde Brief befchonken.

Gilde Brief van de Kramers, of St. Ni-

•w

•

''"'•' Gilde binnen Go a.1 N _c HE M.
Y Burgermeefteren, Schepenen, ende Raad der Stad van
"
G o RIN c HEM, doen condt allen Luyden, dat wy by
,,
. rade ende goedtdunken , Heer Are•U van Leyenhureh ,
,, o~zen Droffaard, ende by den gemeyne Wette Oudt ende Nieu
,, we overgedragen zyn, dat de Koopmans van Jintt Nicohu Gilde,
,, alzulken vryheid hebben zullen , als hier na befchreven !1:aat,
,, dat is te weten , dat niemand binnen onze Stadt van Go RIN•
,, c HE M, kopen nog verkopen en zal van eenigerhande penning ·
,, waarden , die men met fchalen weeget, als Kruyt, Spek, Reu
,, fel, Zeep, ende andere waaren_ die der Kramerye toebehoren,
,, hy en is onzen Poorter· ende Gildebroeder van Si11tt J\licola11s.
" Ook en zal niemand van buyten in der weeke voort doen, nog
,, om gaan, <;Ian binnen zynen huyze, ofte voor zyn zelfs deure,
,, h~ ~n. ware 's Maandags, ofte binnen onzen vrye Markten. En
" de waar 't dat hier iemand tegen dede , ofte ongehoorzaam in
,, ware, _die waar in een boete van een pont, alzo dikmaals als 't . .
,, gefchiecJe, dat een derdendeel die Heer, dat andere die Stade,
,, en dat' derde die Gildebroeders voorfz. In kennUfe der waarheid
,, zo h~bben wy onzen Zegel hier aan doen hangen, op den tien,, de ya~ Decembris, Anno duyzend vier honderd ende veertien.
De Heelmeefi:ers dte gemeenlyk den H. Co111141 en 'D•m;;,11111 tO(
Patroonen vieren, wierden in den Jaare 1465. zo J(•p bladz. 3z1
.
~bryft,

--~~--·----,
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, ~~

fcl\ryft; door~ MàglRnat dte;lf Stüd, ondtr !ek@r~ Îteurén ell
wett.:n, ook met een Gilde Blief b~glftlgt, t!tl '#áren gehoudel1 ia
de Groote Ktrk een Almtr t-cr ~en van 1n111"~ Pattohcti op te
rechten , aan 't Welkt ~y op ge1ttte tyden de MIJ. motltèh lat<.'il
lezen. Den inhout van hwir tllldt Btll!f blyd alttlilS t
'

t. Nieand wn buyten lnl

ttlntttd O0n.lflltMf!M@eft Mèéth!rf

.

t,

t,

dtn~ · . ·
.
.
,, .~. Knegt,, die leemt fcli«ltrett • tlill~n gtwn eeat l)ofi.1 'Wà9aan 't Gild.
,, 3~ Gehuurde KnegtS. ( gt?~fi Leer4megts tyi'lde) cèn htlr pgnd
Was.
,. 4- Alle -Meeam bldnen a o a Ik~ h I M ; .tüll!i\ gewn lat\ ,
Cild, van eiken kyns g\ildtn die 'Ay Winnen met meeil:ertn 1 •en
halve wi~ ftuywt~
_

" op zetten om m tèherren •, or hy lal §fven tweê foüde Ryt1f11
u guldens , en Pt>oners Kindt~I1 tnAat etrten hàlvett 1'.yntl!n tui·

,,
,,
"

"
. '" 5. Geen Meeitefr !Al dUS"iltUl~ts Mteltt~ ~ ~ f t tèheerêll
J, meer dan nn1, dts vel'Wltdgt door eën wh de _Dtkehs ; óf di
;, voorgaande Meeiltt 2y eetft 'V(>ldáád vàtt voorgaAndè fuhuld.
;, nn fcheer.m , op de bodtl vafi eètt pond Wat, fü\lf dt Heer,
,, half 'r Gild.
.
·
· ·
.
" d. Geett Meeflar blt1hfn O o a.1 N (! H t M Wöttend~, !ll d' !{16

" der M1e.lhrs verbanden of zltktn verblnd•tt tJf wrmllk<!tt; bOV~ft
_ een reys, of c1· eetitO .Metfb!r iY etrft Voldään Yilti iyh ~êh•
,, 'ften, op de boete ~ een go~den Lee~w, half de Heer ; bilt
" 't Gild, c,n dei,tve volckMnlng 111 fbu\n öl> ,en noop Wyn., tea
., wate, ht hadt 's ltllC:hts van der\ IM'd o~g41téati , af bUytffl 4f.
,, rey'1, &t zou ·twee, Roop Wlzfn,
·

.-,,. r• Niemand· ~

op Hoc,g.cytten , Apoi\lf-dagen, londftgfra •
c,,,,,,,
en 'IJ•iUll.14,tg -~ooeren • op tte ·1:K1cttf väft ~ra
• pon4 Wu van ydet bt gun· ~ · Vbren deed hét dts M~Rart

" nog

I

t

,, Wyf, of Boden, gelyke boeterl, ten waar de genaqige Heer 0~
;i, ve van Cblrlóys t ZYri lltvl ·VtO\JW, ofe•ntg VllD lteYdeft biftt1e11
ff Ca1ulfcu&M wutn. ·
-·
_
._
;•
~ e. Nlemtnd vatt \'Uyten ~ ltinnert ó o Il I Nt tt E M , 61' In 'f
" Land van Al\ ka 1. kome11. ntetl'lirett

eenlgt giwon4c!; hy en &t!6

,, vt v~ ieder een pond Wat, &t niet wllltmdf dotn,

men

ver•

,, bied hun 'c meeAeren, van dl lioor en ótredhU we~ft ; rnet
" een '• Hemn of der Srad gttwttte Boda, Wildet dl MffRer dán
" nta ge\'en, dAt ·, dë boc,ce van Clen wîtta RuyYffl , liJlli ft Meff 1
,. balr de Kerk en 't GDd.
·: _-- -

.- ,, 9. Wan11e,r de Dekens -morgen-f}'.nU]C Ittggan, ttndct tllf· c1t·
,, weet heeft, en nierkomt, zal. 'terbeurén ee·nen ouden Vlaamfen •
._ dea fit 111\rOl~de bowft,n tll~en tOt 'C Oilaa bebOdt
..
,, 10. Wio op St. <:1,mu ori. 'D11111iu11.,.lklg de. weet beWJeQde
;.. met de gemeene ltoedefj niet. komt e,cen, vorbuurt eeilen .ou•

;, den BrafP-c;nning.

. · _ _· ,,· r1. Geen-~« at ,,mnen 1dor. deut t ~ ; ~ z, dat
" htt een feteykeadtfl dq van gotu aderlatett Is,· ett tnèD .tal ,eeat
· . ,~
,, bloecl
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" bloed op de venfteren of voor de deuren langer laten fban, drut
·,, tot twaalf uuren toe, op de boete van een half pond Was.
; ,, 12. Een Gilde-broeder ftervende, wie de weet hebbende niet
,, ter uytvaart komt, verbeurt een ouden Vlaamfen.
,, · 13. Eyndelyk is 't- zelve Broederfchap toegelaten, dat zy alle
" breuken en fchulden voren geroerd, t' allen tyden mogen doen
" uythalen met-een gefworen Bode van GoR.INCHEM. Gegeven
;, den 8 van Slagt-maand, in· 't jaar ons Heeren 1465.
.
In. den Jaare 1515. wierden de Timmerlieden·en Schrynwerkers,
door· den Droffäard , Burgenneefteren , enz. met een Gilde Brief
befchonken ., en hadden eenen Altnar : in _de· Parochie· Kerk, de
H. 'Dri6 Ko11it,ge11 genaamd•
. De Smits, en Koopluyden in yzerwerk, · wierden in den Ja~re
·15!23.. onder een Gilden gebragt, onder de naam van St. EJty, ~n
hen. wierden zeer wydlopige Keuren en· Ordonnantie11 geftelt. ·
denJaare _156o.- wierd by~de gemeene Vroedfchap dezer Ste•
'de, eene· Ordonnantie ge1Tu1akt, dat geene Dekens van eenige Gil
dens, · zouden vermogen een · nieuw .Gilde-broeder aan te nemen,
.vo"or en al· eer :hY. blyk van Kerk-meefters zal hebben vertoont,
dat by de Kerk haare gerechtigheid heeft voldaa11.
· .In den Jaare. 1563._ en niet 1496. io Km,p fchryft , wierden de
Laken verkopers , en Droogfcheerders ook een Gllde Brief ver- ·
gunt, · en het Altaar van St. J,.,, de11 'JJ,pn- ·in de Groote Ke.lk,
wierd ·haar ·gefèhonkcn, om •den Godsclienft aan te laten venigren,
;zo als zy ,dan op zyne gezette tyden door een Priefter de Mis lieteD
leieï1: . ·
.
.
· · ·. In den Jaaré ·1563. · wierden .de K.ledermakers door den Drofraard,
Burgermeefteren, enz. ook .met eene wydlopige Gilde Brief begif
tigt, en waren gehouden aan het gemelde Altaar -van St. Ja des
'ZJIJper , .ook den Godsdienft te laten venigten. Dit Gilden is al
veel eerder in wezen geweeft, zo my ,uyt eenige Brieven gebleken
~, zo dat deze Gilde Brief eene vernieuwinge en verbeteringe zul

. In

zyn..

..

-

.

.De Laken kqpers en Kledermakers. zyn voor dezen onder een

Gilden geween, zo als uyt den volgende Brief blykt. In den Jaa
re 1564- viel 'er onder de Gilde-br()eders van het Kledermakers G~
den verfchil, wegens het Jaarlyks maaltyd, dat zy gewoon waren
te houden , waaromme zekere Gilde-broeder een verzoek fchrift
~ den Droffaard, Burgenneefteren , enz. prefenteerden, om haa•
re ·verklaringe cles wegens te mogen weten, en dat aanmerkelyk is,
~e:n. M~ :troofd VOQr- hoofd wierd ter -maaltyd voor koft en drank
l>efteed voor drie en een halve ftuyver, 't welk fommige nog dagt
t:e v.~J !C. -zyn, -wy zullen het verzoek fchrift bier ook laten volgen_

Req·~·~ile geprefenteert -aan den Droffa_ard ,
· ._ Bu!Jermeefteren ende gemeene VroeMchap der Stad Go1uN
. c ff p;, M ; by die .van het Kledermakers Gilde.
" -v~rthoont ende geeft te kennen" 1«H Jos,:;. Kledermaker,
,~ __ ·_. -~Ol: dat zeeker - korte jaaren acJcden, wanneer die I.aken
~
·
·
,, kopers

. . -. . 't
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·t, kopets , ende Snyders, ofte Kledermakers, gefepareert, ende vat1
~ den andetert gefèheyden ~yn. Zulk dat elk een Gilde apart is

geworden , ende die Snyders apart gegeven is by myne Hc!eren
behoorlyke Brieven, ende Ordonnantie, na dewelke zy hen zul•
len hebben te reguleeren, en daar inne w.el exfprem~Iyk gecon·
ditioneert zynde, indien eenige duyfl:erniffe ofte quefl:ie gev1ele,
ofte ger~zen tufiah7n _den _Dekenen , _~ode eenige. Gilde-broeders , beroerende die voorfz. Ordonnanne , dat dezelve wezen
" ende fl:aan zoude, tot difcretie, determinatie, goedtdunken vet
:: klar~n , ende uytfprekeil .van. uw Edele Heeren. Ende nu het
zo is 1 dat op baarluyder laafl:leden teerdag, de Dekens; den ge•
" meen en Gilde-broeders befl:eet hádden in de Roze, te weten: dat
'' elk voor den maaltyd en het bier geven zoude drie- en een halve
" ftuyv~r , in allen fchyn of zy daar prefent waren , ende mede
•" van den biere gèdronkeri hádde, het welk zulks niet en behoort,
" maar die inaaltyd álleen behoort befl:eet te worden , ende het
" bier buyten te betalen, gelyk 't meerder van den Gilde-broeders
" hen ook iaten dtinken, ende wie niet en komt, zyn maaltyd al·
" leen maar behoort te gelden , · ende daar mede vry te zyn, · en
~ in het hier niet te geven, ende die Dekens, ih dien fchyn , wel
,., zoude mogen befl:eden , te drinken tot in den donkeren nagt;
: 't welk immers geen eygenfchap en heeft , en dat die geene ~
,, die _niet prefent en zyn, of daar niet by en komen, in het bier gelden zoude, zulks dat zy verhopen, dat zy volfl:aan zullen, mies
:: gevende alleenlyk den _maaltyd, dat is een fi:oter zond~r meer.
" Daaromme aan tnyne Edele Heeren verzogt word, dat myne
" Hëeren believen , omnie dezelve Dekens , ende Gilde-broeders
" te brengen tot eene goede Politie ende Ordonnantie, hier op te
~ determineeren, verklaren et1de uytfpreke haar luyder goedtdun ..
,, ken. Dit doende ent. In margine fl:ondt voor .Apofl:ille. Ge•
" ordonneert hy die van de Vroedfchap, dat zo wie breukagtig
,, valt, ende riiet by en komt ter maaltyd; dat dezelve zal vetbeu
,, ren de maaltyd ofte twee fl:uyvers daar voor. Aélum den ne•
" geoden July , Anno vyftien hondert '1er ende zeftig. En was
,, ondertekent. Spl111ter """ Poor#.
'
,,
"
"
:;

Dit is het geene, dat ik u van de Gildens heb mede te deelen •
en denke het genoegzaam te zyn.

t ;8
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Pan Stads Ha1JlvePet1, Yryheie#; Ke#rn, 1 Ortlon•IIIIIÎltl, n:G.

·111Et

:

is zeket dat· de eetfte Hnndveften door de Gravtn
, van Holland, en ook d~ eetRe Lands Heeren van fom~ .. mige Steden in de witJdzels det vergetenth~ opgttold
~ · leggen, Go R i N c H t M hoewel die niet een der oudfte
· · · ·, Steden is 1 is echter van haare eetfte liand'f'eften- door
dit ongeluk mede bezoetelt, en het ee'tfte dat tnen vind , dat door
de Heeren van ARKEL ; Lands Heete·n en Stigters dezer Stad,
aan dezelve is gefchonken, vind men te zyn '72n Otto ,;1111 .Arl:1J,
des Jaars i382. Dat deze aanzîenelyke Heeren; in den beginnen
hunne Stad met llandveften en Vryheden befchonken hebben , is
zeker en gewis , vermits het de regels en 'Wetten zyn , daar het
Stads beftier na gerigt word. Men vind echter eenige Vryht(kn,
zo door de Hartogen van Btaband , als Gtáven tan Holland Yall
gryzer oudardom; waarom wy met deze ook een begin zullen ma.

~~

.

Hartog' Ja van i..oneringen d·n :Btabmd, om de trouwe ~ffea
door J•11 'IJIPI 4rllet tegens Graaf Rey111Jld van Celder, in dèn Oor•
log om Limburg aan hem béwezen ; fchonk in den Jaatè t •17.
aan de Poorters en lnwooi1deB det Stad Go it. 1 N c fI E M dè vry.
heid, dat zy door alle zyne Landen met hunne goederen Tol-try
mogten pafferen, uyf welke vrydont ook voort gekomen is 1 (lat,
die van Go a 1 N c Hi. M oudtyds grote Koophandel op Btaband bt~
ben gedaan. HnuJrii Kemp maakt hier bladz. 49. ook ge-trng 'Van~
1
·en geeft er ons ook een lcort begryp van, maar vennks wy ee11
goede Copye hebben uyt het Latyil verttak , zal ik dettlve In 't
geheel ~r ~voegen, en luyd aldus~

,., W

Y J"!Jn by der genade Góds lürtage· van LOtlityk ·énde
,,
van Braband. Eeneil iegelyken die· deze tegenwootdigo
~, zullen zien ofte bQren" willen wy door deze opene ktteren be
,, kent maken, dat wy onzen bertilrlden ende getro~en , ~n tde
" len Man J oha11 , Ridder, Heërc Vàn A tt K E 1, , om byzontlcl'l!
" gunfl:e tegens hem ende den zynen , gelyk zyne verdienfl:en 't
,, zelve z.yn vereyfchende, en om de vrywillige dienfl:willigheid
,, van dea zelven, aan OQS gedaan , bylonderlyk te erkennen ge
" lyk wy fchuldig zyn.- Vergunnen door deze tegenwoordige, dat
,, alle zyne Poorteren, wonende in zyne Stad·, genaamd Go a IN
,,. c HEM , overal binnen ons gebied ende difl:riét pafierende, voor
" by alle onze Tollen, welke aan: ons toebehoren, zy luyden zo
" in haar Perfoon, als met bonne goederen, van alle afvorderingc
" en betalinge van dezelve Tollen vry zullen zyn; en voor altoos
" daar van, zo te land als te water, bevryt zullen blyven. In ge
>' ntygenifîc van welke vryheid, en tot een eeuwigdurende beves•
,. IÏplge , wy deze tegenwoordige Brieve met onzen Zegel heb~
" ben
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,. ben doen bekragtigen. Gegeven den vierden ifèefl:dag naar de
;, Oétave van des Heeren derthiende dag. In 't Jaar naar deszelfä
;,- geboorte, duyzend twee honderd zeven ende tagentig.
In 't zelve Jaar dingsdags naar het feeft van St. Pieter eh 'Pa11l•1, vernieuwde dezelve Hartog deze glinfl:e, waar by lfy nog voeg•
den dat niet alleen de Burgers en Inwoonderen der Stad Go R I ~"
e HEM , maar ook alle die in den Land~n van AR. K EL gezeten
waren, dezelve vrydom zouden genieten ; wy zullen zyrie opene
Brief uyt het Lacyn vmaalt; mr ook byvoegen, en is van dezen'
inhoud:

,. wv

Joha

by der genade Cods 1-tartog van Lothfyk ende vati
"
Braband, doen kondt eenen iegelyk, zo tegenwoordige als
u toekomende, dat wy voor oogen hebbende, den dienfi: van den
1
2, Edelen Man, Jnzen lieven getrouwen .7oha11 Heere van ARKEL ,
,, welke in onzen dienft vrywillig heeft betoont, en op dat by in toe
,, komende tig daar inne te lievet ende te gereeder zoude gedra•
" gen , .hebben wy geoordeelt , aan alle zyne Luyden van zyne
,, Stad tan GORINCHEM, ofte In deszelfs Vrydom woonende;
,, vryheid te vergunnen , dat zy door onzen Lande met hunne
~, waaretl ende goederen, gaande ende keerende; van alle Tollen,
" ons, ende oi1:ten naarvolgeren te betalen , vry en voor altoos
...;, onbelafl: zullen zyn. In geruygenüfe dezer tegenwoordige lette
,, ren, zyn dezelve met onzen Zegel bezegelt. Gegeven des vry~
;t dags naar de hoogtyd van de· Heyligcn 'Pieter en Pa11Ja1 , in 't
~• Jaar ons Heeren duyzend twee honderd zeven en tagentig.
Door deze gunfte wierden de Inwoonderen nog meer gefterkt,
om den Koophandel voort te zetten , dat den aanwas der Stad
Go R. I NC Ii E M zekerlyk zal geholpen hebben.
1•11 vdll Ariel, om zyne getrouwheid en dapperheid by...de Vor•
ften bemind, fl:ond ook in de blakende gunfte van Grave Flori.t Y..
welke by met zyne Go R. IN c u E M s c HE Burgers, grote byfümd
tegens de Vriezen hadde gedaan, om zyne Vaders dood, (te weten
Koning Willem) te wreken ; waarom de gemelde Graaf in den Jaa
re 1289. ook. aan die van GORINCHEM Tol-vryheid fchonk door
alle zyne Landen, zo voor haai: Perzonen als goederen, wy 2.ul
len zyne opene Brief bier ook by voegen.

"J

K Flori1, Grave van Holland, maken kondt allen die ·dezen
"
tegenwoordige Brieve zullen inzien. Dat ik de Luyden van de
,, Heeren lohas, Heere van ARKEL, onzen lieven ende getrou
» wen Ridders, te Go Il IN c HEM woonagtig, de eygenfte vryheid
,, die zy van onze Voorvaderen tot nog toe gehad hebben , eeu
" wiglyk vergunnen, zo dat zy door myn Land, zonder Tol, vry
~, konnen verkeeren. Gedaan t' Utrecht in 't Jaar ons Heeren
11 duyzend twee honderd negen ende tagentlg, des Zondags voor
" Y11/mty11
.
.Martelaar.
,
..
Uyt
·x ~

_J
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Uyt dezert Brief b1ykt dttydelyk~ dät. de Sntd G oilfNcJ.IE M van

den beginne Af, doör de Graven van Holland met deze gunfi:-e tyn
. befchonken geweefi: want Gtaar Flwl1 ro by geniygt , vergandc
haar de eygcn vryheid, die zy reeds van te voren van zyne Voor
vaderen verkrégen hadden , zo dac 'et lilet Aan te tt.ryffiden is , ·of
zy ·hebben die ten tyde van Gtäaf Fll>l'i.t 1Y. welke van dm Jaare
i ~23. tot 1 ~35. het Lands beftiet gevr,erd heeft al ffrktegtn he.\J,
ben , hoewtl de bewyua of eéhtt ftükktn , achter he fl<x.-n der
óudheid fdruylen. . .
· In den Jaare t 3~. io ~zörgdên 1-lëtr- IMI 111111 .llrûl zyJ1e lu,.
woonders der Stad Go R I N c H & M ook no,t eenige vryheden, wanc
verdroeg met lYillem va11 Hoon, , oudfte Zoon van Heer Gerard,
Heer van Altena en Woudrichem, dat hunne Jnwoonders van we•
derzyde by malkanderen zouden vry zyn ; den korten inhoud luyd
aldus. Voor eerlt de Heer van Aa. K EL, en de Poort~rs van G o a1 N c u r. M zullen vry iyn van den Tol te Woudrichem. Van ge"
lyken die van Woudrichem zullen Îol vry zyn te CoR.INCHtM,
met Schepenen Brieven zal -men malkander van Wederzyden reehf
doen. De Heér van Aa:KEI. 1 DOi dePooners van Go&INCHEM,
nog hunne goederen ; zal men te Woudrichen'l nog in den Lan"
den van Altena niet mogen bezetten, 1t zy dezelven het over gé•
ven voor twee Sc:hepenen van Woudrichem, of vier Wethoudet1
ten platten landen , en 0\1er dwars nacht rt:cht doen , van gelykeft
waren die weder van Woudrichem vry w Go RIN c u E M, en in 't
Land van ARK:IL.
.
. Dit verdrag wierd door beide de gemelde Heoren • als mede Grave.
Wille111 van Holland, 11111 I-ieer van Heusden, IPiJJm, 111111 Vuyw11•
voorde, Ridder, op onzer lieve Vrouwen ligtmis dag den 2 van
February, in den Jaare 1322. be\'effigc. Hier door geraakten beide
deze Steden in grote vrydom en vriendfchap.
Wat vryheden of handveften de Hceren van Aa.Kt·L zedert dec:~
tyd tot· den Jàate 1382. we, hebben verleend blykt ons niet, maar
op dit Jaar heeft Ot10 wa Arul aan de Scad Co & 1 N c u E M een .
wydlopi_g ~andvefi; pfcbonken_, 't ~ene d~ pondflag was , waar_
de befüennge der Stad gcveftip wierd, ak zal hèt den Lezer m t
geheel van woord tot woord, gelyk het óvor meer dan drie Eeu
wm is gefi:brevert • voor oopn Rellen, en luyd aldus: .

öf

In Godes name Amen.

Salomon fpreekt

in zyn Parabelen in den vierden Capittel, Goede giften zal ik
u geven , myn wet en wilt niet agter laten hierom : want de
namure der Menfche vergettlyk, en dat leven· kort is ook mo•
de: want men vele ól> éentie ieeften, ot dat leven, of befchey•
de, ofte bevroeden en mag, den geenen die na lange tyd na
komen , tnen en laát1è ben In gefchrlfte die daar :tf befchey.
dèn ende bevroeden ~ Daarom u 't dat wy Ott, Hee~
van ARKEL, döen c:oodt allen den geenen die de.te Brieven
ende Letteren zullen tleti ofte horen lezen , dat fly overtnit.t

omtne verzoeke end~ bede willen ons gemeyn lands, des Scho.pendoms van Go & I-N c u 11, by onzen tt)'êft wille by vollen
Rade

1
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·Jlade en gocdrdmtken on2!er' magtn ende vrienden f om oirhaat
e~ nuttigheids wille om gemeyn Lands vooriz. gege•~n hcibbeu ;
ende pven tot eenen ceuwigén T eüamens, ende tot eene eeu-·
~ige memorien , voor ons 1 ende voor onze nakoaielingen, car
eeumgen dagm dLJrmde" onze Otrecbte tot Goa.1H~Hi.M,

.. onzen Poorr:eren , aJdc allen onz~n Ondt2-z.aten 1 '1ie nu ,et
tyd onder ons in den Schependom van Goa.nrc-H&.M womr
achtig zynde, ende ter eeµwigen dagen naniaals wqnen tullen~
alzulke rechten, punéten en aken, als deze Brief ende Lette.
ren inhoudende, in alle maniete als hier na befchreven ftaac..
Hür /Jigittt

H,,,.

Otto van Árke& ttr/lt K4Jitttl
~,11n'

Hadvej/1t1.

11•

Att.L

I

.

N den eerften dat alle i~eo die onder on~ in den Schependom

Go R.I N c u E M gefchieden of %Ullen gefchieden, of vallen mo.
gen, voor onzen Schepenen van Go R.1 N c HE M te recht ftaan zul•
kn, ende dac haar rechte hoofd ende Maalftad is, ende wezen ~ ,
•an alle zaken die zy begeeren van richts weten , daar '/:y •t he:\!
bevroeden konnen, zo zulten zy 't fteden ende ~gen drie \reer
tien daien lang" na •n tyd dat zy 't eerll: gefieet hebben, en t• efl\· ·
tie die drie veertien dagen Çof' zy •t dur ert binnen niet en wysden)
dan een. herberge kiezen bmnen Co RIN c HB M, ende niet UYt tet
hdberce fcheyden zy en hebben gewyft binnen den eerften veet•
tien dagen na den tyd dat zy eerft in de herberge komen t die eer11:e twee da1en als zy eerft in der herberge komen 1 tal eiken Sche
pen hebben us gul~n das daags voor zy11en koR, van den genen
4ie \fan dien vonnifre in den onrechte beviele , ende die ander
t\\1nlf dqen zuIIen die $çhepenen hen zelven quyten llyt der het•
_berge t waar 't dat zy dat vgnrti1l'e zo lange droegen, UY'fterto.me

tau ,, Menfc:be lyvo.

P.,, Hll'fJ/11,ltfllle 1Joorw111Jrdm tlllk

fJ4/le

gtll/fHl.

IL

?tem. • zo en zat meii nog en mag men geen \'oorwaarded nog
Ctlofte maken , die vaft en geftad~ zyn tullen of mogen ~ mea
nláaktze voor Schepenen tot OoatNCHtM, zonder alleen vao.

Huwelyk gefcheyet goede wetagtige knapen, die daar over gefteft
hadden, maar altoos zyn zy naarre met een goede gemyg@n ( ont
gane dan dat menze verwinnen zal Of mag.
4

Yn- S,"/,tHJ.!J,i,ve-.

t I I.

Item, alle Brieven van fchulden die op de digen gegeven ZYff,
of gegeven of gemaakt a\lllen worden , daar zal men recht mede
vorderen binnen 's jaars na den dage der betalinge t wie dat niet
en çlede , die en zoude men· geèlf recht doen met dien brieven,
ffl alle ·btlèVm· die &elovet ofte gemaakt tYD • '1f 1elo•ei of_ ge•

.

'

.

X3

maakt
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maakt zulten worden tot wille te betalen, daàr zal men recht tnede
vorderen binnen 's jaars naar datum 's briefs, wien 't ni~t en dede
die en zoude men geen recht doen met drn brieven , uytgenomen
of iemand buyten 's Lands waar, en goed aanbeftorven is, Sche
pen brieve van fchulden die en zullen niet verjaaren , alzo verre
als zy haar recht met dien brieven ~rderen, binnen 's jaars na daf
zy binnen 's Lands komen.

Y1111 Erj=,/niwn, t11tle !lmtt-/Jrir-.1111.

l
1

,1

1
1
1

I

v.

Item, alle Erf-brieven ende· Band-brieven die ge-eygent :ZYD, of
ge-eygint zullen worden , zullen blyven in haare magr, ende niet
verjaaren , en alle jaarlykfche Tynsrenten zal men binnen 's jaars
na .de dagen der betalinge winnen, en niet meer dan YaD een jaar.

y,,,, Y••g-1,rirom.

v.

Item , alle Pandt-brieven daar iemand met recht alt<> verte mede
gevaren hadde, dat wanneer by 't mand goed of den Perfoon b&
·wezen mag, dat men hem daar aan panden zal, als recht is, die
en zullen niet verjaren , dat is te verftaan , dat men dien Perfoon
by enen van onzen Stads Bode van Go R 1 Nc HEM, of by eenen
van onzen gerechte van Go ru N c HEM, mag doen leyden in on
ze gevangeniffe, en daar niet uytfcheyden by en hadden geëffent
ende gepunt , met den geenen die hy die Schout fchuldig was ,
_ende wanneer hy alzo gepunt ende geëffent hadde, zo en zoude
_men niet meer doen met den Pand-brieve, ende wie den andrren
_alzo in de gevangeniffe doet leyden, dien zal by au-0 veel broots
_ende borne doen leveren , als by eeten ende drinken mag , ende
daar en zal men ook geen !teen , nog fluytg<dd, nog leygeld af
hebben, ende waar 't ook den genenen dogt die den anderen al
zo dede vangen, dat hem onze gevangeniffe niet zeker genoeg en
ware, zó zal men dien Perfoone leveren tot zynen buyze, of tot
zyner herberge , of tot zyncr woonftadt , in hegten en boeyen,
,ende dur zal by hem water ende brood geven als voorfz. is, en
_de waar iemand die aldus in de gevangenüre lage, ende uyter ge.
vangenüfe brake, die breuke zoude ftaan tot onzer genade, en niet
quyt wezen van dien fchuld.

Ya SthtJnu Zegel.
.
VL
Item, onze Schepenen tot Go Il 1 N c HEM en zullen niet langer
hogen nog zegelen als Schepen, dan binnen 's jaars na dat zy ver•
.zet worden. v~ haar en Schependom.
""" ÏIIIIM11J Rtthl lt f!H:Jgtrtll.

-Item·, waar 't

VIL
dat iemand Recht begeerde voor

onze Rechters
ende
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ertde Schepenen van Ó Ó R Ik t '1 É l\f i ëndé niet Recht bedirlge ,
waar 't dat men hem dan weygerde, 20 en zoude men niemand
Recht doen, hem en_ 'Yaar voor Re~ht gedaa~ of gefchied van dat
liy bèdingt hadd~ 4 al~ récht. ,vaat ;_triaar wy van onzer wegen in
onzen dienfl: geze~1t ~ ; endê gèdaagt waaf, ecf ~at ~ hem UJ1t
z-enden , daar zoude men geen Recht op \torderen , by en waàr
thuys gekomen ; en dan .tal rileit hem te weten doon àls regt is;

éndf daar af dan te Rcéht ilaari;

•

ya;, bgrJJb Rttht Mlt hljln ii l,tdî11ge11;

Ca) lte!D ;

io

m.e dèri an~e!e! ~nfpttekt van dageÎy/.s

Reclit

van Schulde of betichten , daar geen Schepert of Schepenen brw.:
ven van Go R i N c HEM af en ~yn 1 .~e Jtnl hem ontfchuldigen 1
met hand ~nde met mo_nq ,als Schepen wyzen , dat r~cht waar,
maar waar 't een vr:eemd. Man van .bt.Jytent der eeniger van Ge&~
iN c H s M gezeten die zal hem Qnfchuldige, des anderen daags
dat by gedaagt is voor _den. middage als voorfz. (s , ende Schepen,
wyzen dat regt is , ende diergelyken zal men hem weder doen ;
ende wy eeneri uytheemfl!hen Man dede bezetten, ende tot zyner
onfchuld quame, die mag winnen mogelyken koft,
hem onze
Gerechte toe fcheyden o.p den aattfprake.
·

naar

die

. Pd g1tt1.Jte
. 1tem f waar 't
(j O ~ 1N_ è_ ff E M 1

dat

111'11

t jl

îeirland vechté

YIJttll4

binnen den

,
Scneperidolrl

van

daar za1 .onicn. ~ah~ér .'!en ge'n:én a_t doen,dagert ~
gewecdl: hebP,en, dat zy dac cnrcoiidefi maar aan twee

d~e daar by
7
oirconden h~e~..,onzen ~ecbterJJe~i -~~. fui. ~il, en_
gen getuy~n .LvJansperióon over VrouwsperlSon, en
dat _met
en quàmo ~s by gedag!aan_w~r, ~t .roeieQde_\t~ van vechten"
die verbewden te§em ooien Rkhcer uen rchelling.en.
,

••éyne4e ~:
p~

•ts

. -(,, ê6i- rf :f.mlll'rY irri'~ is' t1P cflt Á.tt?cJ ~reff~it; rrl~ 111o. fitt •• .!i'
~ol2cndc Handveften van de Hartoge Willem_ väu A~ye,ell ,- é'll Kattt 'f'm Boargonicn I
·t.y 'Burgermcefteren , Schepenen, Oude en Nieuwe Raad, gearrcltecrt, en geordonncert
te a,;tervolgcn deze volgende iatcrjJretacie met deze -poorden.
Alz.o hier vooriyds dat voorn:· AtrlcuI 'by 'fèclc èncle diveife Wet'houdcrs, in vcrfchcy
~e manieren vciftaan is gewccct, e~nigc 'r. 7Alve Articul.oaakrelyker veiftaande na de let
ter , recht of jcm~nd tegen zyn eigen haltdftbrift , of tegens "!e:;~e konde van getµy
·gti1" c~ MJ&!fl twdt. n>,:Cn ~ tytt· 6tlfdnM, 'i «efll orrgllt
c dm late~ •at de
voorfz. Priucen niet is gewccct. En ccnigc 't zelve Atûcul andcniou eli bete, vu~m.
de, na de rcgte interpretatie ~-. i~eoi~ van d~ voe4 lriuccn.J door wélféé•finitfic én
Ycrfchcyde verftandc in vot>t'ftttè. iydcn' t vèèlc tl\ divc!rfë' Ptoceucn gcrezcu zyn geween,
tot grote en zware koeten der P~rryee.,l.r!_ 01)11!~ àaar iune te tcmcdieeteo tot _iemeyncn_
wr,lv~ca.v~ de_ Iogezetcn~n tier. ~tedé van Jion~~m ~,J=D pca L_ao~e v~n Kr~el. Zo
lidibetr tff lffltte'l''tiiedtmd; ,Scbtpèricn,; Odd~ eó ~ieUVt~ ~cf dá vóó~ 9tddc.f met
lypt dai~.iffe T/ä :laldéi, til,fltJ#ife to p~&ro~ tan· dea Heenr i &! ~r11: atta
;,,_J_t~d\ .(~lc ~-d~-- -· .~~· .JD
sc_or~rta_c.r_0, VC! , ,,:r1if
t Toora: # ~ .van nu VCKlrtiaaR vcr!laän en &i:lnt'\,9rt«-ert 7,111 wot ic;o, na c vcrtitrtM liftr' di- •olj{cn~
-..
· .
. nat 'W ~é &BI iüdéilltt' atfpld&t ftll dtllfalyls ,Kttflii csftc- tdruftt l cme 1'1D bericbo'
ten, daar gcclJ Schepenen gctuygcn, Schç~. ~!~•, of ~er~clyke- k~od~ f'!'l g~y~
eelt.( en anàerc of cygen bandfchriftcn van zyd'dc , die zat liem mogen oot!diuldigen mer
!lfn<tca met monde, áls Schepcoca wyz.cn zullc:n, du regt i-s , c:n andtra wee:

~~~.~it_tl!l

•
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X.

ltem, waar •t zake dat ,iemand den anderen dood11oege , in on•
.zen Schependom van Go R. IN c HEM , daar en zoude men dien
misdadigen niet ontfchuldige , men zoude over hetn rechten als
Schepenen wyzen • dat recht waar , ten ware dat hy met oris,
en met des doden magen zoende. Ende is 't dat die misdadige
ruymt, zo zal men uytlagen leggen in onze Landen, ende waar 'c
dat men hem kregen in onzen Landen, zo zoude men over hem
rechten, dat Schepenen wyzen dat recht waar, ten waare dat by
zoende met ons , . ende met des doden magen ; ende zo wanneer
iemand uyt lagen ons Lands geleyd is, zo mag een eerfte lit van
den doden hand, of nadere, een aanleyder wezen, en floegen zy
hem dood, daar en zouden zy niet aan verbeuren , ende waar 't
dat iemand van on~ Gerechts wegen, haar onderwonden te houden
den geenen , of die geenen die op uytlagen onzes Lands geleydt
waar of waren, ende by hem te magtig waar, of worden zou l! zy
·mogten hem doodflaan zonder verbeuneniffen. •

. Ya ielll4lld

111111 t6

.l}rele11.

XI.

Item, waar 't dat Jemand den andere aan(prak van zynen Jyve,
des zoude hy die aanfpreker ende zes wetachtige knapen, den aan
gefprokenen verwinnen voor onzen Schepenen tot G o R. 1 N c HEM,
die de misdaad gehoord of gezien hadden, van den breuken, daar
by hem af aangefproken hadde , ende dat aan den lieyligen waar
maken , als Schepen wyzen, dat recht is, ende naar die misdaad
daar die aangefprokene af verwonnen worde , _zal men richten als
die Schepenen wyzen dat recht is, ten ware dat men die misdaad
betreden , by ons , ende by der partyen die misdaan waar, ende
waar 't take dat een aanfpreker den aangefprokene niet verwinnen
en mag met zes goede wetachtige knapen , als voorfchreve is, zo
zal men over hem richten, na der aanfprake daar hy hem af aan
gefproken hadde, als Schepenen wyzen als recht is, in zulker ma
niere als voorfchreve is.

Y 1111 dit en, Ma .flut.

XIL

Item, wie een Man flaat , verbeurt tegen onze Poorteren tien
fchellingen.
Als 6t11 Mllll ttll 11',Jf j/llllt,#

,

X 11 L

Item·, waar 't dat een Man een Wyf noege , verbeurde te•
gens onze Poorteren een pond; ende waar 't dat een Wyf eenen
Man fioege, verbeurde tegen onzen Poorteren ook een pond, ook
mede waar 't dat een Wyf een ander Wyf floege , of fcheldende
woorden onderlinge hadden, verbeurde elk tegens onzer Poorten,
een pond, of den fteen te dragen.

1
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J,'an een Man te Bloed-rit:u11.

i,!,,,

X l V,

,.,

ltem t waar 't dat een Man den anderen Bloet-ritzen, verbeurde
tegens ons een pont.

]'1
!

1
1

P"" Kefir wo11de11

e11

mestrekkt11.

XV.
Item t waar 't dat eenig Man den anderen wonde, ende die wonde
lids langte waar, ende nagels diepte, verbeurde tegens ons vyfenveertig
fchcllingen, ende waar 't zake dat die wonde meer waar, verbeur"
de tegens ons vyf pond, ende waar 't ook zake dat een Man den
anderen thuys zogte , ende huysftotinge dede in euvelen moede ,
verbeurde tegens ons tien ponden. Ende wie op den anderen een
mes ttekt, of een zwaerd, of eenig geflepen wapen tot zyneri eu
velen moede, verbeurde tegens ons vyfenveertig fchellingen , ende
wie den anderen lemdt, verbeurt tegen ons tien pond, ende waar •t
dat iemand den anderen eenen voet ofte hand atnoege, of een ooge
uytftak, verbeurden tegens ons dertig pond.
P1111

dtt!Jl,elde /Jre•lt.

XVL
Item, alle boeten van rechten voorfchreve , zullen tweevoudig
zyn , die binnen markten, of binnen markten geleyde ~ geièhiede~

~Je /Joet, ,11111 werpm.

XVI L
Item, waar 't dat eenig Man na den anderen worpe, in euvelen
moet, verbeurde vyf ponden, half ons , ende half onzen Poortc
ren voorfchreven.

Y1111 l,e.,d, ie oog,11 #jt te Pe4m.

XVII L
Item ; waar 't ook dat eenig Man den anderen beyde zyn ogen
uytftake, met moetwille , daar zoude men over richten gclyk of hy
eenen Man gedood hadde , ende Schepenen wyzen dat recht is,
ten ymre dat .by -ziende was als voorfz. is.

Y• wed, te tJ{fthm.

XIX.
Item , waar 't dat iemand vochte ofte om.ninne hadde, daar onze
Richter toequame ;of iemand van onze Gerechts wegen, met wetach
tige olrconden, ofwetachtige k~pen, ende hem eenen vrede eyfch
ten ende hy hem niet en gave, verbeurde tegen ons vyfenveèrtig
fchellingen , voorts zo zal men eyfchen ander maal, en derde maal,
met oirconden tot elken maale als men hem eyfcht als voorfchreven
is , ende niet en gave, verbeurde tegens ons vyfenveertig fchellingen f
ende waar 't dat by ten derden maale, of den derden eyfcbe, gene .
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vrede en gave, zo zal men hem gebieden eenert vrede te houdert 1
van ons ende gerechts wegen vootfchreven , ende wanneer by hem
geboden is te houden mét oirconden als voorfchreven is, de vrede
zal by houden , or by dien vrede met de hártd gegeven hadde,
ende waar 't dat by een vrede-breker waar, men zowde over hem
rechten aan zyn lyf, als over een Ytedo-breker; als S~hepens wy
zen dat recht ware , in alle maniere als voorfchreve is , ten ware
of by ons gemoede hadde, ende eenen VtBde zal duren zes weken
lang, ende waar 't zake dit iemand regC'l1 ~nen anderm zoenden
zoenden binnm vrede wn ecmigemande taken, ~ar vrede afginge
ofte gegaan ware~ daar wz-~ me vrede af uyt..

P••

WIM ,,

lr,h,,,

XX.
dat men iemand van vrede breken betuygen mag.

Item, waar •t
met twee wetachtige knapen , daar en mag ~n g~en ontfcfmld van
doen, ende en mag menze niet betuygcn ars voorfèhrevcn is, zo
2al hy zyn onfchuld doen , als Schepenen wyzan dat ,echt is" en~
de daar mede zal by quyt wezen.
Pa11 ligt uyt te

Jon, ;,, ee11

ge1Jttht,

XX 1.

leem , waar 't dat lemand tocht in duyO:eren fieden I daar die
keerife ofte dat vuur uytgedaan wierd" daar zal die boete viervol(
dig zyn, ende dat zal men houden op alle de genen die de keers~
fen ofte vuur uytgedaan hadde , ende op alle de andere die daar'
by geween hadden, ter tyd toe -dat zy die rechtfchuldige met ha.a...
ren eedt voort bre~

Ya r#mo,r t, t1Mie•.
XXI L

Item, waar 'c dat 1emand eenig rumoer maakte, ofte vechtelyk ,
daar geen vrede af en ginge ende daar af gedaagt worde, ende daar
iemand van boeten af verwonnen wordt', ftde die gene verzoent
wude wezen, die in gene breukaa bevonden en ware, tegen den
genen die met recht in boeten gewee1\ w:ar, die zal winnen alzo
-veel als wy, of oni;e Poort f alzo veelt als die boete draget endo
daar mede gez~nt wezen.
P•

tegms
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Bief ,ft,

L.iloper twi/l hel,l,n,lr"

XX 11 L

ltem, waar 't dat eenig goet knap tegens· een hoeve, landloper
oftè rabbaut nri11:endc worden" en hadde die geOagen, dien en zoude
by niet

meer beteren, dan om gerecht dogte dat men hem bete

ren zoude , ende fioege oot een hoeve, ofte rabbaut, ofte land
loper, ten goede knape, die ZJ11 zoen ofte boete niet gelden en
mocht , die hem onze Gericht over zeggende waar, dien zoude
men houden in hegte ende In gevangenüfe, ende geven hem alle

daieu
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dagen water ende brood, ende flaan hem elke dttg twee penningen
af, tot dien tyd toe dat by alle zyn boeten en alle zyne zoen van
onzen breuke vergoedet heeft, in dezer manieren , waar 't dat by
Inge van onzer ~reuken, zo zouden wy hem water ende brood ge
ven, ende waar t van onzen Poorten wegen, zo zoude het onzen
Poort doen, ende waar 't van den zoenen, zo mag dien quyt laten
die misdaan - -waar , ·ofte hem water ende brood geven, als voor"
·
fchreven is.

Y1111

en, M1111 n, ll'yf h11,w go,d te fJtr/Jnrn.

XI V.
Item, geen Man en zal nog en mag zyns Wyfs goed verbeuren t
nog geen Wyf haares Mans goed verbeuren , anders dan elk zyn
helft van haaren gemeenen goede, ende welke dat het verbeurden
van hen beyden, daar zal bekende fchuld af gaan, uyt haaren gemeenen goeden.
·
Y1111

l,re•im
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XX V.
Item, zo en mag men nog. en zal men niemand in hegten hou•
den , nog in gevangeniffe brengen of houden , van eenigerhande
breuken of misdaad die by gebreukt heeft, of misdaan hadde, al
io verre als by zyne breuken of misdaad verbergen mag by onzen
Gerechte van GOI\.INCHEM.

P'a

t,r

/r}ftr tÛJli tflt# ryi ·11

Wtl;ttl.

XXVI.
Item, als eenig Menfche fterft, zo zullen zyne Erfgenamen dat
~r\Te eude goed nemen, als recht is in dezer manieren, ofte daar
cenig kind waar dat uytgehuwlykt WUI', tnde dat erve ende goed
hebben wilde , dat zal inkomen ter eerfter dood met half zulken
goed als 't uytgelevert hadde, tnet kenniffe der waarheid ende ter
l~atfter dood even ryk te wezen , want als Man ende Wyf verga"
dert zyn met den Wetten , io is haar goed gemeen.

.,~,..trtJ, u Jnrn, "" o~ Yaier hl

o1'ie Moetln-.

XXVII.
Item, waar 't dat iemand ftorve en wetachtig Kind of wetachtîge
Kinderen agter lieten, die zoude nemen van allen eygen goeden•
van oude Vader ende oude Moeder ,_ gelyk Vader ende Moeder
gedaan zoude hebben of doen zoude , of zy leefden. (a)

:

'

.

.y

2

y.,.

: (a) Enàe dit Articul is iaden Jwe·1rsf. den 11F:ebruary, bydenHovevan Hollancl
by Seµtentie verklaart, te weten tuffchen Jan van Duynen Dirksz. .in den naam van zy
nen Zoon, als ey(cher , contra Mecfter Michiel Menning, Kaoonik tot Gorinchem , c.q.
focys als dat die KiruiereD beuren zullen van Ont oude Vader ende wdc Mocdcz•.
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XXVIII.
Item , waar 't dat iemand ftorve zonder wetachtige geboorte ag•
ter te laten, daar Vader ende Moeder beyqe af leefde, dat erve en.
de goed zouden zy te maal opheffen ende nemen, ende waar 'r
dat eenig van Vader ofte Moeder dood ware11, welk haarer dat 'er
leefden van den tweën, die zal dat goed ende erve halfheffen err
de beuren, ende die andere helft van den goeden, dat zullen die
naaften van den wetachtigen geboorten heffen ende nemen, van

Vader of van Moeder die daar dood waren.

Yadn- ,.J, Moeder '!/ M# •.,., • • g«ff X__, '\fl,r ,,, üte11.
XX l X.
Item, Waar 't dat i$1and ftorve zonder wetachtigt levende ge~

!>4a,-

boorte agter te laten, ende daar Vader ende Moeder beyde af dood
waren, dat erve of goed zal aan eiken zyde, gaan en deylen, die
daar naaft zyn van maagfchappen , vsm WeoKhdger gd>oorte daar
zy af beftaan.
·
Y1111 Kitltlt,-,- g,,tl te /,nre11.

XXX.

Item, waar 't dat eenig Wyfs perfo one Kinderen krege , die ay
boven haaren getrouden Man in ovcrfpel niet gewonne hadde, ctie
tullen beuren ende nemen, gclyk" of zy getroude kinderen waren
van haares Moeders goede.

Ya Ytag'11

M""'1oir Ie ll',J••
XXXL
qft1

Item, waar 1t een onmondig Kind• dat zal die naafte Mans hoofd

van der oudfter geboorte van der rechter zweert zyde vennondi· .
gen, maar dat zal by veriekct'Ctl met goeden, leggende erven voor
onze Rechteren, ende voor oxize Schepenen tot Go a. 1 N c a E M,
dat by metten verbaal monde van iulken goede daar by 't in vind,
dat is te verlban een Mans-perfoon tot twaalf jaaren, ende èen
Wyfs-perfoon tot dertien jaareu toe durende die Voogdye 1 ten ware
zy daar binnen ftorve , ende waar 't zake ook dat die Momboir
van den naaften rechten fweert zynde, niet vennonde en woude,
pf dat 'er geen regt geboren MOlllboir en waar, daar zoud een zyn
maach doen , die hem 't befte dede I by onzen Gerechten ende
Schepenen voorfchrev~n.

Ya leler/111u rMIMr ,,.,,,,,-..,, ,gt,r ,, '-•·

XXXI L
!tem , waar 't dat iemand ftorve daar geen erfgenamen en vof..
gen, dat zoude wy houden een jaar en zes weken lang , tot der
regten erfgenamen behoef, ende waar 't dat ~ en binnen geen
erfgenamen en volgdc;p, zo zouden ons dat l()td blyven ende toe
behoren.

Van G O R I N C H E M.
IY•t jur t11dt lag ;r.
XXII J.

ltem, eeu ·Jaar ende dag zal wezen een Jaar en zes weken.
Ya Ltt•goeJ.
.
XXXIV.
Item, waar 't dat eenlg erve, dat van eygenen goede te Leen ge•
maakt waar, of met eygene goede gekogt waar, dat zal die Leen
volger veroorzaten den regten erven ende erfgenamen , alzo cJiet
als 't gekogt was, of als 't waart was , op den dag doe men 't te
Leen maakte, met kenniffe der waarheid, waál' •c ook dat h1 't al•
to verootzaten niet en woude als vootfchreven is t zo zal·hy2!e te
Hove wyzen te ont(àngen met baaren aandeel, uytgenomen onze
Borgleene, die en. zullen niet gefcheyde wezen, maat men zal •c
den erfgenamen veroorzaten, gelyk anderen Leen, in allen manie
ren als voorf~.- is, ende agter di~n dar het eens veroorzaat is, zo
Id 't voort ftaan te Leen-recht.
YIIÎI ,N11bp,,,.
/

XXX V.
Item I zullen wY onze nakopen hebben, van alle ertreniffe, buy• -

zinge , ende jaargeld , dat in onien Schependom verkogt wordt•
veertien dagen lang, na dien, dat dlen eygendom gegaan is.

y.,, Ba}lllWdnl 101d tt mdn,.

· XXXV!.
ttent, zo wie dat Ba1barden goed maakt, ln S~hepene Brieven
van Go R 1N c M ~at\ of 1oed beie~e , en mogelyk is, dat zelve
goed of alzo veel zal ~an en volgen, gelyk dat men 't maakt in
Schepen !3rieven , of betet , ende \Waf *t dat een Baftaart ander
1oed verkrege, dat iat aan ons korncm, teii waar of hy wetachtJ.gc
ceboorte agter hem li1te.
·
· ·
-·

ra

Er/ ti /JerJttm,

XXXVIL

Item , wie den anderen aanfprak van erven ; ende die bezittet
des erfs met Schepenen betuygen mag , dat hy daar in geze.ten
heeft jaar ende dag, in eygend0Bl van allen den genen die binnen
Lands zyn of hebbes seweetl, binnen jaars of binnen daags onbe
kreunt, dat zal die buitter des erfi bo\lden, met handen ende met
monden voor zyn enen, ende waar iemand buyten Lands, als by
te Lande quame zo zoude by nemen alzulke recht als bent Sche
pene wyzen dat regt was, ende .mag ~die bezitter dies niet betuygen
met Schepenen, of Dlet Schepene bneve. zo zal by 't houden met
hem zevenden dien die lande naaft gelegen zyn, vier te landwaards
tnde drie ter ieewaards , waar •, QOk al.100 dat iy 't hem niet en
wouden helpen boudeo, zo zouden iy 't andere he]pcn b()Uden,
.
Y3
·
die

B E S C H R ·y ·v I N G E
die dat aanfprak voor zyn eigen, ·of ·die zy kenden, dat van rechts
zyn ware , ende wien dat die vier of meer helpen houden , die
zal in rechte ende in den goede blyven , ende den anderen die
die vier of meer niet en woude helpen houden , die verbeuren elk
tegen ons vyf en veertig fchellinge, ende die in den onrechten blyft
verbeurt tegens ons vyf en veertig fchellingen.
Y1111 it1llllllll te H1.7Jiie11.

XXXVIII.
Item, en zullen wy Weduwen noch Weezen, nog iemands kin
deren 1t zy Mans-perfoon of Wyfs-perfoon , Wyven of Mannen
huwelyken buyten hem, ende haare vrienden wille. ·
Y1111 ie1111111l te 011tfth11it11.

XXXIX.
Item t waar 't dat iemand , by waar Mans-perfoon of Wyfs-per~
foon ontfchaakt worden , tegen zymm wille, ende die misdadigen
onder ons in den Schependom van Go RIN c HEM getoeft worden,
daar zoude men over richten aan zyn lyf, als Schepenen wyzen dat
regt waar, ten ware of 't gebetert worden als voorfchreve is, voort.,,
waar 't dat iemand die Poorter of Poorters kinderen ware tot Goa.
1 N c u E M, by zynen wil, ende buycen zyner naa!ten magen wil, ont•
· fchaakt ende ontvoert worden binnen zynen zeftien jaaren out,·
zyn goed ende erve zal half aan ons komen, ende die andere helft
aan zyne rechte erfgenamen , gelyk of by van lyve ter dood gekomen waar.
·
Y1111 tl!,,u l,etllln•

.

XL

Item, alle die gene. die Poorters zyn tot Go Il I N c u E M, ztiUen
Ons onzen vollen thyns geven , hoe luttel erfs dat _zy hebben die
ons fchuldig zyn , ende die meer hebben dan drie voeten, die zullen
ons geven voor eiken voet die zy hebben, elf penningen en een
Hoen , in die ftede daar 't gelegen is. Ende wie binnen Go a IN
c u E M woont, ende daar geërft is , zal doen als een ander Poorter,
maar onze Huysgezinne, onze Clerk, onzen veeren van de Mer
wcn, ende onze Molenaars en· zullen· niet waken.

Y 1111 -oiEllllie te iopt11.
XLL

Item , zo wie van onzen Onderzaten , · gezeten in onzen Scbe,.
pendom van G o a.1 N c u E M, eeniger handen viél:alie koopt tot zy
ner herbergen , ende niet on,une voort te verkopen • die en zal
daar geenen onraat af geven.

Y"" w.,h,il_/ ;,, hur1t1 Schepnt.
XLI L

Item~ wie Poorter is tot Go R. l N c HEM, die en zal geen onraad

.·ge~n nog lyden ·van eeniger bande goeden die by in .iynen ScJ:ie..
pe
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pe heeft ende alzo vty zyn of by 't binnen Go R:I N c à E M ende
zynen huyze hadde. .
P""

011-zt

tltllrit h
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XLII L

Item, alle die ~- die ome imrktemi veraaek.en tQt Go 1\.t1'
cnE.M" die nemen wy op amen IC~~ hinnm onMtJ, Laod.e ell"
de alzo venre alBzr wy machtmbiaen-,. emèe met haaren gQeèe•-.
vaaren ende te keeren, uytgenomen die onze Vyanden waren, of
afbreukig waren met mht, ol "Yan: Schepen voorwaarden, of van
Schepen brieven van fchuktcm. die i,y tè:huldig waren , ende waar 't
dat iemand goed binnen markten ofte in marku: dagen verkogt, die
mag die gene die daJ: g,ekogt beeft bezetten, binnen markl!eTt, en•
de met recht aanfp:eleo , alzo verre· als by daar twee wetachtigt
(etuygea ot· meer af heeft gelyk ~ of' buyten markten wm.
Y1111

tmiwgn

XLI V.

Item, waar ;t dat iemand met zynea ge1age ontginge, eRde helii
.tyne vaart verboden waar met oirconde, die vetbeurden tegens
-ons vy,f en veertig tèheningen I uytgenomen die Poorters zyn tot
Go a I Nc e :t M, maar die zullen des anderen daag! bmnen der h~
bcrg.e gaan. daar l'lem die vaart verbodem. waar, ende inkomen en
de haar gelag betalen , ende dede hy dat niet zo verbeurden by te
gens ons vyf en veertig fehellingen ; ende dat geJiag zullen wy el
ken die 't verbeurt, den genen uyt tioe1l panden die 't ondragen
waar, gelyk ons, zelfs de boeten, ende zo wat Tapper die t' on•
techt croonde ende niet betuygen en mag als vooren, die verbeur.
den tegm eiken lloe- wel dat ,.,« war- daar bJ oves-· croeode •
vyf en veertig fèbeDingen tegem ons.
y- t,

.

flij,-.

XLV.

Item, wie dat tiootcer is tot GOII.INCH&M.• dié mag virtchee
op onzen worpe tot Go R.INCBJ.K, en alzo verre als Wolfc:ren
gaat , elk Schip dat met netten dryft om eenen talwaardigen , zal
men elks jaars die hy Yaart wn den eerllen den derden naar Kers
avond, waar 't ook dat by geen een vinge, zo zou<Je by ons eenen
geven , 's maandags in de Kn.tys-dagen , behoudelyk ons onzeq ·
'Vf()Ue.

I'• 'flifth u _,.A'I•

XLVL

Item, affe vilrchen die men vangt in onzen Schependom van
Go R. 1N c HEM , die zal men geenen Man buyten 's lands verko:.
,en, rJ en iyn eerft ~ t op die Vifch-markt tot GOIUNCHB14"
áls te verlopen, Wie dat ftlt.t ·en dede, verbed-de 1e,ens ons vyf
en veertig fêbeDingen.
·

,,,..
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XLVII.
Item , waar 't dat iemand misdede van eeniger bande zake , die
duyfter waren, ende daar geen openbaare getuygen af en waar, d1ar
zullen onze Richters ende Schepenen van G o RIN c HEM, een
ftille waarheid af bezitten, ende naar de waarheid die zy daar af
hooren, ende vinden , zal men richten als Schepenen wyzen dat
recht is, ten ware oft gebeten worden als voorfchreven is.
Yll11

-valfth gtt#ygn, t t gevm.

XLVIIL

1ten1, wie van alle de voorfz. puntten ende fiukken, ofte van
eenige punéte ofte ftukke byzonderlinge valfch getuygen ruygende
en daar af overwonnen wierde met der waarheid, ende met recht;
dien en zal nimmermeer geruyg meer dragen , en zyn lyf ende
goed zal ftaan in ·onzer .genaden.

YO

OIU

gtZ'tl/Ortll tl firthlt.

XLIX.
Item , waar 't dat iemand op .eenig van onzen gerichte fprake,
of die in officien onzer Poorten van Go RIN c HEM gezworen wa
ren , ende daar af beruygt worden, met twee wetachtige knapen,
of met meer, dien zal dat beteren by ons ende by onten Gerech
te voorfchreven,

Ya /Jr111hll te rttht te ;:;ettn,!

L

Item, zal eenen iegelyk die binnen onze Schependom van GoR1 N c HEM woonagtig is, ende namaals wonen zullen, van alle breu•
ken ende misdaden die zy onder ons breukten ofte misdeden voor
onze Schepenen tot Go Il 1 N c H i: M te recht ftaan, ende recht daar
af doen, naar inhoud dezes Handveften ende brief, ende wat zy
niet en begrepen ofte niet en begrypt, zo wat onze Schepenen van
GORINCHEM dan daar afwyzen, dat zal recht wezen, gelyk of't
deze Handvefi:en en brief begrepe.

Ya B.,.,,,.,,,eePtr1 te uttn,.
LL
Item, jaarlyks als wy onze Schepenen van Go R. 1 N c HEM verzet
ende geëedt hebben, zo zullen wy twee Burgermeefters zetten,
ende beraden met onze Gerechte Oude en Nieuwe.

Yo in- Bodm Roede.
LIL
Item, zullen onze Boden jaarlyks baar Roeden neder leggen op
den dag dat wy onze Gericht verzetten, ende niet .weder aanvan"
gen, voor wy 't hem bevelen of iemand· van onzen wegen.

Ydll
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Ya St6ooltll,t/ltr tt "tte"
L II L
Item, wanneer dat het gevalt dat onze School vaceert, 20 zul•
len wy eenen Scboolm~er nemen, ende zetten mede by onzeu
Gerechte.

'

Sth4Je11 tt we,dt,r.
LIV.
Item, en zullen wy der Zeelander Schapen in onzen lande niet
oorloven te komen voor Bamiffe ende Sinte Martyns müfe, op
niemands oude ~en te komen, nog op niemands winter kooren
te komen, ende bmnen agt dagen na Sinte Pieters dag in de Leu
ten uyt onzen Landen te zyne, ende wie datze hier en boven in
.zynen fchade vonde , <Ue magze fchutten gelyk anderen goede,
P1111

Y"" • H,n- 't IMltl t, ftb•ttm.
LV.
Item , en zullen wy niemand die Poorter is· tot G o a IN c HE M
ende nainaal Poorter wezen zal , ende alle die gene die binnen
Go a.1 N c HEM wonen ende nainaals wonen zullen, fchatten, ten
waar dat een Heer van ARK EL van befterften Heer van AR IC EL
worde, of eenig Heer van.. ARKEL gevangen worde, ende gefchat
worde, of dat een Heer van ARKEL wetachtige Zonen of wetach•
tige Dochteren uytgave, of dat een Heer van AR. IC Et Ridder wor•
de, ende zo wanneer dat eenige van deze punél:en geviele, zo zul•
len wy na geftaltenifie van dien punaen dat geviel, daar af in onzen
llade fchatten van alle goede dat ·zy onder ons leggende hebben,
als redelyken ende befcheydelyken is, uytgenomen van haaren huy
_zen die zy binnen Go RIN c HEM hebben, ende van haaren Paer•
den, ende vm haaren Hamiffen daar iy haaren Heeren mede die•
nen, ende ook mede van haaren Schepen.

YamnWtHadfJ~~1,h:,g~

Item ,

LVL

hebben wy gelooft , ende ploven dat altoos onze Poorr

ters ende Ondenitm voarfz. hebben zullen twee Handveften
ende Brieven , jj,rekmde van woorde te woorde als deze tegen
woordi1e Handveften ende BrieYCO begrypt. In dezer manieren,
waar 't dat zake dat eenig van dt twee Handvefien ende Brieven
èy teniger bande ongeval, hoedanig dat het waar verloren ofte ge
queft worden, of verbrand, of w:nnift worden, of dat 'er eenig

Zegel aan gequefl: worden of aan brake of gebrake, daarom zullen
wy nog onze nakomelinge Heeren van ARKEL , in geender wys
laten• w.y m zulltn hem een ander Handvefl: ende Brieve geven,
end~ bezqelen buyten baarm kaften ende fchaden, gelyk die .Hand
,reftm ende lhievm die zy behouden hadden inhielden. Ende
waar dat zake dat beyde die Handvcfien ende Brieven by e~niger
bande 01J8cval hoedanig dat hel waar als voorfchr~ven is, verloren
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of gequefr, of verbrand, of vcrvremt worde, ·daaromme en zullert
wy nog onze nakomelingen Heere ~an ARKE L, in geender wyze
laten , wy en zullen hen twee andere Handvefren ende Brieven
geven , ende bezegelen buyten haaren kofl:en ende fchade, gelyk
die Copie daar af in hielt, die zy uyt eenig van den twee Hand
vefren ende Brieven geven , hadden doen Copiëren onder iemand
Zegel die autentyk ende gelovig ware, ende uyt dier Copyen recht
doen gelyk die principale Handvefren ende Brieven ware, ter tyd
toe dat wy ende onze nakomelinge Heere van ARKEL hem twee
ander Handvefren ende Brieven weder gegeven ende bezegelt had•
den, na inhoud der Copien als voorfchrevcn is, ende want wy Otto
Heer van ARKEL willen dat alle de voorfchreve fiukken en punc•
ten voor ons en voor onze nakomelingen Heeren van ARKEL
onzen Poorteren ende Onderzaten die nu zyn ende namaals we
zen zullen in onzen· Schependom van Go RIN c u E M , ten eeuwi
gen dagen wel gehouden worden, en onverbroken blyven, behou
delyken ons ende onze nakomelingen onzer heerlykheid ende rechts
ende dienfr , van allen anderen zake daar deze Handveft ende
Brieve geen mentie af en maken , nog in begrepen en zyn, zo
hebben wy in geruygenüfe ende waarheden aller zaken voorfchre
ven onzen Zegel aan dezen Brieven gehangen, ende voort gebe.
den en bidden onzen lieven Zoon J oh1111 111111 Arlel, Heere van
Hagefieyn , want wy alle deze punéten voorfchreve ende zake by
zync:n wille ende rade, onzer Poorteren van Go R. 1 N c HEM ende
onzer Onderzaten voorfchreven gegeven ende bezegelt hebbeR, dat
by deze Handvefre ende-nrief met ons bezegelt, ende wy .ïoha11
v11n Arkel Heere van Hagenfreyn, om dat alle deze zake voorfchre
ve ende punéten by onzen wil, ende mede by ons en by onzen
Raden gefchied , geordonneert ende gegeven zyn " zo hebben wy
om bedes wille ons liefs Heeren ende Vader Heeren Otto 11•11 Ar1el, deze Handveft ende Brief met hem en over ons ende over
onze nakomelingen bezegelt met onzen Zegel , gegeven in 't jaar ons
Heeren duyzent drie hondert ende twee ende tachentig, op Since
Maartens dag in de Winter.

In 't Jaar 1393. verkregen die van Go Il IN c HE M en den Lan
den van Arkel door gunfte van Joba11 ,11111 Arllel, van den Gerechte
van Geertruydenberg vrydom om op de fuaat weg met Wagfns en
Paerden zonder belafiinge van ftraat geld te mogen paffeeren , 't ge
ne zy van te voren gehouden waren te betalen , en vermits zy niet
alleen te water , maar ook te landen veele goederen vervoerden
naar Braband , enz. was dit nog al een goede gunfie, ik zal het
briefje vermits het kleyn is, hier ook een plaats geven, en luyd
aldus:
,,
,,
"
,,
.. ,,

schepenen ende gemeene Poorters tot St. Geertruydenberge,
\ om zonderlinge vriendfchap van Jonker Joh1111. 111U1 Arllel,
Hagefi:cyn , Pierlepont , en 's Lands van Mechelen: fchelden
quyt zyns Vaders d' Heer van ARKEL, en zyne Ondetzaten,
't zy in den L·mdc van ARKEL, de Stad Goa.INCHEM, Ha
geftyn
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ge{lyn ; als eldets ; Burgers t Huysluyden • ten eeuwiget1 dage \Tan
,, alle Caffygelden ( ftraat gelden) die zy van haare Stads wegen
"· van ouds ,enomen hebben, en dat haar Stad toe behoort, door
t, haar vryheid van den Berg; 't zy Wagen Paerden , Beefl:en , en
t, andere goederen. Bevef.tigt met ons Stads Zagel in 't jaar 1393•
., op Allerheyligen avon~
b

In den Jaare 1393. wierd door den Rechter of Schout, Burger
meefi:eren t Schepenen van Go a IN c HEM, als den Hoogheemraad.
des Lands van AR. KEL zekere Keur gemaakt, tegens het laten lo
pen van heeften op een ander mans grond, waar van den inhwd
aldus ·1uyd:
,, wie Paerden in zyn fchade vind, zal hebben VAn elk Paerd

drie witten , van elk jaarig Hoombeeft twee witten , van
;, elk Verken eenen wit, van ieder Schaap een balven wit t van elke
,, Gans een duyt. Elk mag zelver Schutter zyn, of de -gewàatde
,, Bode dit te betalen eer men het goed fleer naar zich neemt:
,, waar de fchade meerder dan het fchutgeld, zal 't by twee Man·
" nen , of des fchade doenders eed begroot worden ; ieder mag
" fchutten zo wel buyten als binnen dyks. Van een ongeringc
" Verken buycen de poort , heeft den Schutter eenen wit. Alle
t, fchutgeld by nagt is dubbeld : wie den Schutter het goed ont•
" neemt, verbeurt tegens den Heer vyf en veertig fchellingen, en
,, moet de gelede fchade beteren. Alles te houden onvermindeit .
tt der Zeelanderen recht, van de Heer ~ AR.KELS wegen.
,,

In den Jaare 1394. wietd by den Heer van ARKEL; en den
Gerechte zekere Keur gemaakt , wat een Man van buytenen ko
mende- te G o R. 1 N c HEM willende wonen, voor zyn Poortrecht zal
moeten geven , en deze lafl: is naar dien tyd vry zwaar geweefl: ~
en meer als in eenige anda-e Steden van Holland, ik zal de Keur
hier ook laten volgen.

K eure by den Heere van Arkel, ende

, IN

't Gericht, over den tyd van d'inwoning der gener, die 't
·Poorttccht kopen , gemaakt in den Jaare dertien honderd
vier ende negentig.

't Jaar vier ende negentig is geordonneert, by onzen lie"
ven Heere, ende Jonkheer van AR. K E L , by den Gerioht p
"
ende by den goeden Knapen , zo wie voort meer Poorter
,, worden zal tot Go a IN c u E M, zal agt jaar lang binnen Go a.
" INCHEM woonachtig wezen, ende daar zulken zeker voor doen
,, dat is den Gerichts genuecht, ende daar toe eenen Ouden Schild
,, jaars beleggen op een goed onderpand -binnen Go a.1 N c HE 111,
" dat is den Gericht genuecbt , ende voort den Kerken , den
,, Schepenen, den ·Clerk, ende den Boden 't haar , ende zo wie
" dat Poorter word, zal der Poorte in gereden &elde geven, tien

Z

2

"Oude
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,, Oude Schilde, zulker Ouder Schilde i als dif Poort van háMert
,, accynzen neemt , of haar gemoede van den tien Ouden Schil~
" den te hebben,
,, En hebben dien ~olgende in krngte 'Yal1 dt gemelde Keure •
tt in dez,m voorfz. jaare haar Poort-recht gekogt , ende haaren
,, Ouden Schild, op een vafl: onderpant , albitr ter Stede gezet 1
.,, gelyk als in de navolgende Confütutie brieven.
·
" In dm eerfien Her/Je,,e11 Sp.- ,. ende bewyft zynen Ouden
tt Schild 's jaars aan die zes pond 's. jaars crfelyker renten, die by
,, heeft op een Huys <tnde Hoffiad;. g~en over die haven , ~
" fchen J1111s w11 Jlies ende Jo Hfll.Jfll.gnu, cuck die tien Oude
,, Schilden worden hem quyt gelaten , om .beden willen ous liefs.

,, Heeren, ende Jonkheeren van ARKEL,
"Item, J1111 • Yerwer, die roet A,nt TJaa Gowl te \90Jten
" plach, werd Poorter op Si11tt WiJte,o,,tJ., dag, in 't jaal van vier
" ende negentig " m zal jaariyks der J?oortem ,~vea eenen Oude
" Schild, op Siw IPiJlffl,tû dag"
tyd tot. dat lly dien Oude
,, Schild 's jaars b<tlegt heeft, op zulkea onderpat , tot ~o Ge
" richt geneugt, in alzulken voorwaarden , als 't Poort-recht daar
" af inhoud, rnti~ wannttr hy. dezen Oude SchiW 's jaars, binnen
,, 's jaars voor Si11te J?il/el,ordt dag belegde, als voorfz. is, 20 waar
" by quyt Yan diea jaarpaclu, ,mie heeft zyaen Pewr 's jaars be

te,

" ~fi:, op. zyn Huys e!Nle Hotlbd, gdegcn op den l.angendyk,
,, buytendyks, dat G:,.rÓ611t &ho.atn,r Zoon te wezen pktch.

,, Item, G,rrit .A:re11d.t
"

"
"

,,
"
"

"
,,

,,

K,!u: Zoen" werd Poorter

t>p den negen•
den dag in Novembe~. il'l 't jaar vier ende negentig, eEd~ werd
quyt gelaten by goeddunken de5 G~richts om Gods willen, en
om beden wille" G111rits 1111s Bee.rde, Floris Spr,•l., ende Rutger.1
va11. der Hllar, want ec:n, arm knecht was, ende zyn Ouders Poor
ters geweefi: hadden. Mede heeft hJ dien Oude Schild 's jaars
daar by Poorter op geW-Orden is, belegt op den bodem van zynre
Schutten, en dien hier namaals beleggen " wanneer dat hem 't
Gericht dat dan wezen zal, alzo ryke kent, dat by het beleg
gen mach.

In den Jaare 1407. den 16 dag van April, wierd op het Veet
lty de Stad Go a.1 N c HEM, door Bw-germeefteren en Schepenen"
~ekere Keure of Ordonnantie ~maakt , waar naar het 's jaarlyks
verhuurd zal worden, en wat voor Veergeld den Huurder zal mo
gen trekken, en luyd aldw.
,. }N 't jaar duyzend vier honderd enmr zeven, op den zeftien
den dag in Aprille , ordineerde die Burgcrmeefters met den
,,_ Schepenen, in wat manieren dat men 't Veer van den Mcrwede
,. jaarlyks verhuren zal..
,, In den eerftas dat het Veer jaarlyks ingaan zal, dat is te we
" ten , op den anderen dag in Meye , ende uytgaan zal op de11
n Meydag, ende dien dag aL
,, ltem, zal die Veer provende nemen, van den genen" die bin
" ntn. G0.11tt.N!Cl1BM' woonagtig zYD, gelyk als. gewonelyk heeft.

"

" ie•
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geweefi • dat is te weten ~ drie werven ;s jaars,. Als op den Ker~
., dag, op den Paafch-dag , ende op den Kermis dag, ende tot el
» ker Hoogtyd eenen halven groten.

0

" Ende zo wie dt-n Veer geen provende en gave, die zal hem
,, haar Veergeld geven I gelyk eenen uythe,mifch~n Man , alzo dik•
,, maals als dat gebeurt~
.
.
..
,, Item, zal men in 't gat nemen ~an eiken Menf'ché een vieren•
,, deel van enen grotén, die geen provende en geeft, ende
,, ge1yke die zy zelve met den Veer-fchip over voeren.
" Item• van eenen gezadelde Paerde met den Manne; die daar
;, toe hoort, eenen groten.
,, Van Coopmans Paerden van den ftuk eenen halven jl'oten.
" Van Land-paerden ende van Meryen Paerden; eenen balveii
t, groten.
. n Van een Rtn1de, een vietenJeeil van eenen ,rooten.
,, Ende van eenen Vtieffchen Offe, drie toerlois.

dies.

*

,, Vm Verk-ens, ende van Schapea, van den iluk eenen i,eri11ing.

. )'"/ Vin eenen nym Wagen~ eenen got.en.
.
.
" Van Wagen, Ploegen, ende Ploeg-paerderi, t' zamen drie gr<r
~ tem.
.
" Item; waar 't zak~ dat iemand eenige Paerde overbrogce, dié
" zoUde den Veer VIIl eiken fttl1t gtven eenen groten 1 enoo niet
,, min nog meer.
,, Voort i waar ;t dat iemand eeni~ Paerden overbrogt van WGQi'
;, drichem, die zonde den Veer die eenen helft ge\ten.
" Item ; in ysgang zal die Veer 't derdendeel hebben , dat die
,, gezellen winnen, ende zo wie den Veer ~t zyn daar niet af en
,, gave, ende betuygen moge dat mm hem 't zyn niet gêgeven ea
t, hadde, die verbeutde drie pond" die twee deelen cltar af onzer
•n Stede van Go RIN c HEM, ende dat derde deel den Veer.
" In ftotm of in onweder , alto dat die ftorm of dat onweder
" alzo groot waat,· dat een S~hip uyrer reef gezwigt hadde, ende
" die Veer met hem anderen niet varen en mogte, dat zal ftorm
,, of onweder bieten~ dan zo mag die Veer meer nemen dan voorfr.
n ende redelyk is.
" Item, waar 't zake, dat die Scbuttenaars lieden in namen· tot
;., wat Steden dat het waar~ die zulten komen voor den middelften
" fteyger, dat ia te wetea: voot J"" S#IIID#S ~oons fl:eyger ~ of voor
" Ja,,
fteyget , ende venigen den. Veer" of daar iemand
"' is. die- hem iet fcbuldig is , ende deµ. Veer dan daar af 't zyn
w .,ven-,. ep· die boete als vootfz. die 't. niet en. dede.
. ,. Alle die atnm die Paerdee tOt C OlU IJ CHE M houdt11-,. om
;.. ~n• Heel_" wde. te.· dienen, die en: z\lllen niet ,even; als i:j
;. 1n haarcm Heen-en• àienft, of liOt terfl:en milten.,. of. w· goevè,
;, ef op haam Vrlea~n dap: mru V&eA.
,
,._ Item~ zal die CatWeya, van ckn àuyz.a, var, Co 111s-1-N-cs:a.l\l~
., met z.ynen bi,c,àigen, ~zmne" doffl gelyke. tea Poortcs Wit Gé à•
• m c 11 • • of Jat, wil, dat te wet-cm-, die. by •\IOOf hea ea voot
• zrn b!Qliia,a a,tlUlDe ~ ; p e n - . , , CG1doildrie
Z3
,-; q;i

z,,.,,,

»
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tydett voorft. ende en woud.e by des niet doen, 20 ioude by,
ende zyn brodig gezinne Veer-geld geven gelyk eene uytheem
,, fchen Man.
,, Voort zUllen die Veeren, tot aller tyd twee Mannen by haa
n ren Schepen hebben.
" Ende waar 't zake , dat iemand op genen zyde eenen halve
·n uure hielde, of meer 1 ende geen ionderlinge ftorm of onweder
" en ware t dat hy betuygen mogt, dat by daar gehouden hadde
,, met Paerden, zo verbeurde die Veer drie pond, gelyk voorfz. is.
" Ende wanneer die Poorten oop gaan zo zullen zy by haare
" Schepen wezen, ende of daar iemand waar die over wezen wou•
,, de, ende dat den Veer vermaande, die zullen zy ter hand over
,, varen , om haar recht voorfz. ende dede zy 't niet, zo verbeur" den zy drie pond gelyk voorfz. is.
·
n Voort zullen die van Woudrichem varen op aDe oude her
t,

t,

,, komen.
,, Een grote van dezen Veer zal wezen eenen Bergfchen grote,
,, ende die zelve grote zal wezen acht penningen , dewelke z~
" tig groten zullen wezeA cen~n gouden Peter, ende dezen groten
,, mag 't Gericht altoos hogen ende lagen als zy willen.
,, Item, fiaat op dit Veer tot rantzoen twee Vrankrykfe Schilde.

Vermits do, Heeren van AR.K2L op dit Jaar door verraad zyn
Stad en Land van Aa KE L ontweldigt wierd, door Hartog IYiJlnl

-uo B,y~rn,, Graaf van Holland , zo als wy in 't Hoofdftuk van
Stads gefchiedenüfen breder zullen verhalen, en by dus den 7 April
1407. tot Heer van GoR.INCHEM, Leerdam, en Landen van AR
KEL gehuldigt wierd, zo befchonk by de Burgers met een wydlo
pig Handveft, veele vrybeden en voorrechteQ. begrypende, waarom
dat ik· het hier ook zal laten volgen.

Handvefi:e van verfcheyde voorrechten,
gegeven den Pootteren der Stad Go R I N c II E M, en d' Op
gezetenen der Lande van AR.KEL, by WiJJe111 Hartog van
Beyeren , Grave van Holland , &c. op zyne huldinge als
1-Ieere der zelver Stad en Lande.

» wllltm ,

by der' genade Gods Palts-Grave op den Ryn,
Hattoge in Beyeren, Grave van Henegouwen, van Hol..
"
land, van Zeeland, en Heere van Vriesland, doen condt
" allen luyden , want die goede Stede van Go Il IN c HEM, ende
., van Leerdam, met den gemeynen Lande van A R.KE L, uytge
" genomen 't Land van Hagefteyn , alzo verre met ons in gunfte
" overkomen zyn, dat zy ons ontfàngen , gezworen ende gehuld
» hebben tot haaren rechten Landsheere. Zo hebben wy onzen
;, ·getrol:}wen Stede van Go g IN c HEM, ende van Spyk, daaro~.
,, ende om trouwe dienften, die zy ons, ende onze nakomilingen ,
,, ·namaals , of God wil, doen zullen, uyt rechter goeder gunft e
" mèt ·voordachten zinnc ende welberaden, gegeven, ende geven

,,

"met
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,, met dezen tegenwoordigen Brieve alzulke poinél:en , van Hand~
,, vefl:en, Privilegien, Vryheden ende Rechten, als hier na geichre•
,, ven ftaan ten eeuwigen dagen durende.
" In den eerfl:en zo zal die Stede van Go R. t N c HË M, met den
,, Schependom van Go RIN c HEM, ende van Spyk, fchat vry en:
,, de bede vry wezen van alle zake ten eeuwigen dagen.
" Item, zal men met alle Schepenen Brieven van G o R. 1N c HEM
,, recht doen in den Schependom voorfz.
· ,, Item , zullen onze Inwonende Poorters van Go R. r N c HEM ,
,, Tolvry varen allen onzen Landen door, die wy nu ter tyd heb•
,, ben, ende namaals krygen mogen te Water ende te Lande, zon
" der eenige afbreuk.
" lte.m, zal onze Stede van G o a.1 N c HEM, ten eeuwigen dagen
" hebben ende behouden, alle accyns kleyn ende groot , in den
,, Schependom van Go R 1 N c HEM, ende 't Gemaal, van der Ste•
" ,de , met den Veer ende ViCferye in den Mtrwede , voor die
" Stede, ende van den Lingen , alzo als die Heere van Aa. K EL
,, te hebben plach tot haaren nutfchap ende oirbaar.
" Daar toe zullen zy den opflag hebben aan beyde zyden van
, ,, der Merwede , tuff'chen Woudrichem ende Schelluynze floot•
" behoudelyk den Collegio van Go a.1 N c HEM zulke renten , als
,, zy .op 't Gemaal van Go a.1 N c HEM hebben, naar inhoud haa·
,, rer Brieven.
" ltein, zal de Stede van Goa.1NcHEM •t Gewand-huys hebben
,, te gebruyken , ende te oirbaren, tot haaren nutfchap.
,, Ende onze Stede voorfz. zal haare accynzen hogen ende la•
" gen , tot haaren wille, alzo dikmaal als· hem dat oirbaar dunken
,, zal.
" Item, zo en zullen wy-in den Schependom van Go Rt N c HEM
· ,, voorfz. geen Tollen, Wech-geld, nog geenderhande omgeld zet
" ten nog nemen ten geenen dage, ende alle kleyne Schuyten die
,, 's l\Iaánendage die markten tot Go R. 1N c HE M verzoeken , van
,, Tiel ende van Heus.den nederwaards gezeten, en zullen tot Wou
;, drichem geenen Tolle. nog roeder-geld geven van haare Schuyten.
,, Item, zo en zal men niemand uyt onze Stede ende Schepen
" domme voorfz. zyn Lyf ofte Goed bekommeren , bezetten , ofte
" eenige hinder doen binnen allen onzen Landen, uytgenomen
" binnen onzen vryen Steden, daar zullen zy te recht ende te
,, vonniffen ftaan van fchade, ende van fchulden, ende desgelyks,
" ten ware , dat menze met vechtenderhand begrepe , of dat zy
" doodflage, vrede brake, vrouwen kracht , of desgelyks gedaan
,, hadden , dat zoude men rechten, na den recht van den Lande,
,, daar dat gefchiede.
,, · Item, zal onze goede Stede voorfz. jaarlyks zetten 't Gerecht•
,, binnen onzer Stede, in dusdaniger manieren , dat is te weten,
,, dat die zeven Schepenen , die aan den rechte zyn, ende die ze•
,, ven Schepenen die 's jaars voor hun waren , zullen gefàment
" lyk zeven nieuwe Schepenen kiezen , ende zetten, die onzen
,, Schout Eeden zal na inhoud haarer Handveften. Maar die veer
,, tien Kiezers voorfz. zullen malkanderen niet kiezen; maar wor•

" den
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~, den zy 't niet eem, zo waar die oude Burgermeeilers met cfon
,, zeven(!n gaat, daar zal 't blyven.
,, Ende die zeven nieuw gekoren Schepenen, met den Scbepe
:,, nen die voor hun afgingen , zullen onder hun twee Burgermees•
., ters ki~zen , die jaarlyks goede rekeninge ende bewyr.inge doen
,, zullen , van onzer Stede goeden , voor den Schepencm, ende
" voor den twee oude Gerechten. Ende, die Schepentn mogen
,, ben beraden met allen den geenen, die aan den Gerochtttn ge
,, weeft hebben.
" Ende onie Gerechte zal tot aller tyd, at ende aan zetten twee
,, Boden van den vieren , alzo dikmaals als. hun dat oirbaarlyk dunkt.
" Voorts zal onzen Gerechte binnen onze Stede voorO;. die
~, Schooien CoUeeye, ende Schryf.ambacht geven , alzo dikmaals
~, als zy willen , den geenen, daar onz@ Stede mede bewaart b.
,, Enc\e alle nakopen ju onzer Stede ende Schependom voorli.
12 zullen tot eeuwigen dagen quyt wezen tegens ons.
" Ende alle hme Chynzen, Waschynzen, Penning-geld, ende
" desgelyks, die op den Huyzen, 1-Ioffleden, endo Erven plegen
,, te ftaan , ende de Heer van A Il K :i L te hebben plach , zullen
;:a mede quyt wezen ten eeuwigen dage.
" Item , io en zullen wy onze goede Steden , Landen, ende
u Schependomme, die bier voren befchreven ende genoemt fiaan,
,, · geenderhande Dienaars zetten , dan die in den Steden ofte Lan1, den voorfz. geboren , ende van ouds gegoed zyn.
Dat is te wc•
" ten, eenen Rentmeefier, Schouten, ende Boden, ende vorder
u en zullen wy onien Steden , Landen , ende Schependomme
12 voo.rfä. geenderhande Amptluyden nog Dienaars meer zetten in
,, geener wys.
" Beboudelyk" dat wy, op, ende in ()Dzen Slooten t0t Goll
." 1 N c HEN 1 ende tot Leerdam zullen mogen zetten goede Man
» pe•n, ·die ons genoegen onzen Slootm te hewaren, ende anden
u en zullen iy geen regimente van Ampten hebben in onzen Stt,
n de, ende Lands voorfz.
,, Jtem , waat 't zake, dat eenm ~ èe1en Amptlieden voorfz.
n ~~and geen recht en ded.e , ende die Luyden of iemand van
~ haar~n wegen , met den cenen Burgenneeil:er , ende met twee
•· wn de~ Schepenen dat vcrzogte aan d~n Dienaar, daar die z~
D ke aan roerde, dan zoud men die voorfä. Luyden, onvertogen
• <,~ '1wars nagt-recht doen, ende waar ,, tlat hem des recht niet
,_ en 1efchi~, io ml die Dienaar, daar dat recht aan wrzogt is,
• dl\fl voort tot genen dage binnen onze Stede, ende Schependom"
,.. ~ voorfz. meer dienen, ende tcrftont zyn dienft quyt wezen.
,, Ook zo en zal men op den dienften voorgenoemt, geen geld
,.. J;eenen 110g kommer op maken in geener wys.
u Wa~ ook dat zake dat de Schout uynooge, zo mag een van
~ ~~ Bw-~rmeefiers recht doen, in aller maten ofdie ~elver Schout
,. \Yiaaf.
· ~ lte~" '\YM? 't

z~ke, dat iemand met ongeval hem zelven ver,.

,., iUIYJ:lld~" dat hy, van lyve ter dood quame, in wat mate dat het
die. Perfoonen , daar die ver•

» qua~ s. efte gefchiede, daar en zal

" zuy.

~ -

1
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~; zuyllieni!fe op ge~omcn waar , nog niemand :tnders tegens oni
;; mede verb~uren, m g~ener wys;
.
,, Item , zo zal een 1egelyk weder vry. ende onverhindert ko•
,, men op alle zyne goederen, waar die gelegen zyn, ende die ge•
;, bruyken, uytgenomen; die met deD' Heete van ARKEL, ende
,; met /Yi/Jem zynen Zoon 1 uyt den Steden ende Lande"n geniymt
" zyn, ende alle der gener goederen, die getuynit zyn, zal onze
,, Stede van Go RIN c HEM, eeuwiglyk behouden ende gebruyken,
,, die in onze Steden ende Landen gelegen zyn.
. ,, Behoudelyk onzen Stede dat zy met den huyze binnen der
,, Stede,- haaren willen ende oirbaar doen moge·n.
,, ]tem , io zullen onte Poorters van G o R 1 ~ c u E M , liebben
, 1 ende houden die gemeynten buyten dyks, en öinned, dyks tus•
,; fchen ARKEL en GORINCHEM.
·
,, Ende ook die quellinge tuffchen onzen huyze , ende der Ste•
" de van Go RIN c HEM, ende die Hoffieden aldaar uyt te geven
9, by onzen Stede, zonder iet daar· af te nemen. ·
· ,, Item, z-o en zullen wy aan den Bafbarden goeden niet het,.
" ben j nog iet daar af beuren alsze fierven , maar dat zullen de
;, rechte Erfgenamen behowlen, zonder aan taaie van ons of iemand
,, · van onzen 't wegen:
" Item, zo e~ zal binnen onzer Stede van G ~RIN c HEM, niet
,, meer dan een Bagyne-hof wezeh; éi1de ae andere Zufteren zul•
;, len varen op 't Bagyne-hof.
. ,, Item, zo en zal niemand van onzen 't wegen te gyzel dragen;
" nog gebieden uyt onzen Stede ende Schependom voorfz. maar
" wy zullen eenen iegelyken recht ende vonniffe doen, gelyk haare
;, Handveften inhouden.
,, Item, zo en zullen wy onze Stede ende Schependom voorfz.,
,, niet verder te Heyrvaart gebieden, dan op den paaien van on...
" zen· Lande voorfz.- dat is t~ weten , 't Lánd van ARKEL, va11
;, Lede, ende Schoonrewoerde, ende waar 't dat wyze verder ba
;, den ; endê ty ons die·nden ; zo zulleri wy hun leveren gelyk
,, onze Ridderen, ende Knegteµ.
- ,, Item, die goeden, ende die Renten, die in ante Stede ende
,, Schependomme voorfz. gelegen zyn; ende de Heere ·van AR
;, KEL toe te komen pteg:::n, en tullen wy nimmermeer verkopen,
" verzetten, weg ge\'en, nog in geenerwys van onze Stede ende
;, Schependom voorfz. vervreemden, teri ware eyge Erve ofte Erf·
,, huur , uytgenome'n zulke goeden , als wy met onzen Brieven
,, voor dezen tyd weg gegeven hebben.
,, Item, voort zo en zUllen onze voorfz. Stede, ende Lande ;
;, nimmermeer tot geenen dage van de· Graaffelykheden van Hol
;, land, verfcheyden s verde~lt, nog in ge'ender wys vervreemd wor
,, den •
. ,, Behoudelyk dat wy onze lieve Gezellinne, Vrouwe Margreta
,, v1111 Bo•rg~i,11 ; daar aan verlyftogten mogen, of wy willen ;
t, ende daar en •t eynde fliemand meer.
,, Item, zo en zal niemand in onzen Stede ende Schependóm
,, me voorfz. meer tege\1S ons verbeuren mogen , d~ tien Pond •
·
Aa
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,, of zyn Lyf, ende eepfll itgelyk z.ullen zyn goedt!n volgen on.
,, gehindert , waar by is, ende zo waar die goede onder ons ge
,, legen zyn.

,, Ende waar 't dat iemand r~n ûmpclm doodllag gedaan had
" de, tot wat tyde dat by dan inetter wederputyen gelyk gezoend
,, ware , zo zoude by zyn Landwinniuge tegens 0111 mogen win
" nen, met tien Pond.
,. Item, zo en zullen die Heere -van Aa.Kg L, Wil/m, zyn Zoon,
,, alle haare Nakomelingen ofte Erfgenamen, ende alle die met hun,
" ofte na hun, .uyt onzen Schependom voorfz.. gcruymt zyn, uyt
,, wat Landen dat iy ge~n mogen wezen, nimmermeer tot ge
" l'len dagen wederkomen binnen onzen Stede. ende Lande voorfz.
., nog in gene van onze Landen bJ 01'1%en wille. zo waar die ge
" legen zyn , maar zullen tot eeuwigen dagen alle baar goederen
., byfte,r ende quyt blyven die onder ons gelegen zyn.
,, Item, alle Mannen die van de Hofibld A1EEL vedeent zyn,
" zullen haar Leen verioeken mogen aan den Hoogeo Huyze tot
" GO RIN C ff E M, aJde daar mede volftaan zonder va-beuren, ter
., tyd we dat wy in onieit Lande W1J Aa"EL gekomen iyn.
,, ltetn , w ea z;ullm wy geen Sloote timmeren, of doen tim·
" meren aan onze goede Stede voomt. meer dan 'er nu ter tyd
,, aan zya.
" Voort zo ml,len wy onz;e l()ede Stede, ende Lande voorli.
" befchutten ende haar rechten helpen houden, tegens alle andere
" Heeren, Steden, ende Landen buyten onze paaien, dm zy des
» .w doen mogen ~bben. Ende alle Handveften, Privilecien ende
• luchten , die onze voornoeBlde Stede, enJe Landen van onr.c
,, Voorvaderen van ons, ende van de Heeren van ARKEL beb
v ,hen, zullen zy met deze jeaeuoorcliaen Handvefte gebruykeu.·
• tot haar« medl:e nutû:blp ende oirbm.
-, Ende want wy onzer gee-ouwe Stede , ende Schependommc
• voorfz. ~zworm ende belooft beb&en • alle deie voorfi. poinc.
11 .ten, Vryheden ende Jlechteu. voor one. ende onze nakomelin·
" gen ende Erve , vaft ende geo.de te hCMJden on-verbroken, tot
" eeuMgffl dage, z<mder eenig ar,elift daar in te zoeken of in te
" vinden. Zo tiebben wy Vatt OD-ffll rechten wetentbeid OJ1%en Ze•
., gel aan dezen Brief doen hangen., ci1de .om die mecre ·w::fte•
,, nilfe, zo hebben .., ~ onzen lieven ende geminde -Zoon,
,, den Hartoge Ylll Tbouraine, <>nien .liewn ende geminden Broe
u der, Heere JlhMI fJIIII &.,,,-,., Eleét van Luwe ende Grave te
,, Loon. Onzen getrouwen ende geminden, den Jonkheer Grave
~ van Naffau, den Hetre vaa der Hameyde in Henegouwe • den
,, Heere vao Tm.fing, den Heere Vlll Kanoyt, den Heere van Ver•
"taing, deo Hea-e van Waffenaar, ckn Heere van E.gmoot. den
,, Heere van Haamfl:ede, W 11Jr111m Heere tot Brederoede, Heere
» IJ.#~ ·van Heeovlief, Heet A,wj " • M,e, IIIOllt , Heere Joha11
» "'"• C,-•tû•r~b, Heere 4tlrMMI "'• CN11i11t.t•, Heere H,•tirill
,, 'Va11 Nultw,F, PhiJip1 w. 'D"I, code Hn1bilt va 'D,or11ii,
" ende voorts onzen getrouwen Steden, als Valenchyn, Bergen in
., l:fetie&O\lwen, Dordrecht, Haarlem~ Delft, Leyden, Amftelre•

,, dam,
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dam, Middelburch, Zierikzee ende Reymerswaal, met ons te
beloven, onzen getrouwen Stede ende Schependomme voorfz,
dezen jegenwoordige handvefte , ende alle poinélen daar inne
befchreven eeuwiglyk te . helpen houden , te fterken , te rech~
ten , ofte doen rechten , binnen eener maand na vermaninge on•
zer goeder Stede voorfz. waar 't dat 'er gebrek inne viel, ende
dezen Brieve mede met ons te bezegelen.
,, Ende wy Joh1111 • by der genaden Gods, Hartoge van Thou..
,, raine ende Grave van Pouthieu. 7oha11 v1111 Beyere11 by der zei•
,, ver genade Eleét van· Ludic; ende Grave·te Loon, A11,_e,eJ/Jrttht~
,, Jonk-Grave van Naffau, Heere ter Leek , ende tot Breda. J1111,
,, Hecre van Hameyde. Anret, Heere van Tra_fing, Lodewyk, Hee~
"re van Kanoyt, EtJ{laes, Heere van Vertamg, 'Ph,tipsi Heere
,, van Waffenaar, Burchgrave van Leyden, Arend, Heere van Eg~
" ltlont ende van Yfelfteyn , Flore111, Heere van Haamftede ende
,, van Galmairden. H11ge, Heère van Heenvliet, Are11" va11 MHr•
.,, ,no-,,e, Ja,, v1111 Cro11e11lmrt.h, /ldriaan van Cr1J"i11ge11, ende He11-_.
" drik va N11t1ltwvlt ,· Maarfchalk van Noordholland 1 Ridder,
,, WaJr11ven, Heere tot Brederoede, Philips van Vorp, Thflforiel".
;, te Holland, ende Hendrilt va11 Door11ill, Knapen. Ende wy Ste
,,: den voorgenoemt, overmits dat wy om bede wille ons liefs Hee•
" ren, Hartoge Witlems voorfz. belooft hebben , ende beloven in
,, goeder trouwe" onzen goeden Vrienden der Stede van Go RIN•
n c HEM, ende Schependom voorfz. alle die poinéten die in deze
" Handveften befchreven ftaan, eeuwiglyk te helpen houden , tè
" fterken, te rechten, ofte te doen rechten, want daar gebreke iti
" geviel als voorfz. is, zonder eenig wederzeggen. Zo hebben wy
,, dezen Brief mede bezegelt met onzen Zegelen, in geruygeniffe
,, der dingen voorfz. Ende het zyn voorwaarden , waar 't dat een
,, Zegel of' meer aan dezen Brief gebraken, of braken , of dat de.:
· ,, ze zelve Brieve gefleten ; veroudert, of in eeniger wys gerafeert
" worde. daar en zoude deze Handvefte niet by v~rmindert, ofte
,, vermengt wezen , maar zoude eeuwiglyk volkomelyk blyven in
,, alle haare magten ende vigeur. Gegeven in onzer Stede van
,,. Go a IN c HE M op den zevende dag in Aprille , in 't Jaar on~
,,- Heeren duyzend vier honderd zeven.
.
" Onderftont gefchreven, geëntrahecrt in der Regifter-kamer van
,, Holland , uyt den Regiftere buyten getekent II 1. Folio CLI.
" ende dat ter Or:donnantie van de Luyden van. de Rekeninge in
,, den Hage, in dato den· vyftienden July, vyftien honderd een en".'
,, de zefüg. Ondertekent v11" Loo. Ende accordeert met den zei..
,, ven Regiftere, by my ende was on.dertekent C. B11rtho11ts.
,,
,,
"
,,
,,
"
,,

Maar vermits de Stad nog in 't zelve Jaar _door Heer Wil"tm. """

.Arltet weder bemagtigt wierd, en Graaf Willems Troupen 'er uyt

gejaagt wierden, zo was het handveft 'van weynig nut, dog Willml
""" Arlel wel zienden dat Graaf Willem hem te magtig wierd, ert
de Stad by het eePJe of andere geval hem weder ftond afhandig te
maken, vond goed met toeftemminge van zyn Vader ."/1111 v1111 Arkel,
op zek~re voorwaarden dezelve aan zyn ÜOil\·~artµg Rei11olt va~ ~u-

.
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lik en Gelder over te geven , · zo dat den gemelden Hartog det1
25 Auguftus des Jaars 1409. tot Heer van GQRINCU~M en Lan·
den van ARKEL gehuldigt wierd, waar op hy haar op den iel~e~
dag nog met dit aanzienelyke Handveft befchonk.

Hier begint Hartog Reynolt van Gelre

,; w

zyn Hancfveil

"
,,
"
;,
,,
,,
"
,,

Y Rey110Jt, by der genade Gods Hartog van Gelre, eq•
de van Gulick , Grave van Zutphen , voor o.n5 ende

onzen erven ende onze nakomelingen , doen condt al:
Jen Luyde~ die dezen tegenwoordige~ Brief zullen iien , ofte
horen lezen , want die Edele, onzen lieven Z.wager ende Neve
H~er J,,,, "'"" Arl.et , Heer tot Pierpont ; ende 's Lands vaq
Mechelen , ende W iJJn,, Zoone ARKEL, _ons opgedragen en
d~ overgegeven hebben, erfelyke ende eeuw1glyken die Stad va11
Go R 1 N c H !. M, met onzen Schependom ende Lande van A~:
,, K !. L daar toe behorende, met allen dat daar toe behorende is,
,, daar op dat ~nze lieve getrouwe Luyden ende Onclerzatttn , But'~
,, germeefteren , · Schepenen , Raden , Poorteren ende Ingezetenen"
~, gemeynlyk van onzer goede Stad van G o R. 1 N c HEM voorfchrç
;; .ve, ende ook van de voorfchreve Schependom ende Lande da4f
;, toe behorende , ons op den dag van huyden datum des Briefs,
;, voor hanren gerechten Erf-heer ontfangen, ende ons haaren Eede
,, ende holding~ daar op gedaan hebben , io manieren als daar toe
~, '1el10rende is, zo bekennen wy Hartoge voorfchrcven openbaar
,, lyk in dezen Brief, dat wy alzo als 't wel redelyk is ende be~
,, hoorlyk, met welbedagte finnen ende goede voorraden, ons zelfs
,, ende onze Vrienden van onzen Raadt geconfirmcert, bevcnigt
" hebben, confirmeeren endCl beveiligen by dezen zelven onzen
,, Brief, di~n voorgenoeqi~en onze lieve getrou\Ve Luyden, Bur:
,,· germeefreren , Scheperiefl , · Rade;, Poorteren ende Onderzaten ,
,, gemeynlyk vàn onzen voorfchreve Stad van Go a. 1 N' c HEM, en
" de den Schependom daar toe behorende , die nu ter tyd daar
,, zyn , ende aller erfgenanten ende nakomelinge, die hier namaal~
• .'1 daR!" ·bim,en wonen 2ulfen, te hebben ende behouden, ende vol
,,· kómelyk te georuyken, al~ alzulki1 Handvefh~n, Rechten ende;
· ~' Vcyheden als 7.Y nu hebben, ende gebruykt hebben, ende heb..
- ,, ben ·gebadt van onzen Voorvaderen, die Heeren van ARJCEJ,
;, geweeft ·zyn, tot dezen dage toe. Ende die voorfchréve onzt:
,, Stad ende Schependom van G o Il rN c JI E M , en zullen wy ~
,, onzer magt nimm~nneer, nu nog tot geencr d:1gen laten fèhey•
,, den van onze_n .Lande van Gelre, ten ware dat wy '"t wederbrogte
,, nan onzen Jieve Zwager ende Neve vt111 ArleJ voorfchreven.
,, Ende hier boven, enqe hier toe hebben wy onzen zonderlingeq
,, genaden ende gunnen onzer voorfchreven goeder Stade end~
" Schependom van G o Il IN c HE M , ende allen den ge~nen , die
" daar in woonach~g ~yn , ende namaats wezen zullen, van nieu.r
,., wes gegeYen ende verleeat, geven cndfl verleen en baar, over..

r

" mies
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n mits dezt:n. Bf~ "Va ·4ei_en dage" d~tuJti qeszelfs Briefs ; tor

,, eeuwigen dagen toe, van ons ende onzen erven ende nakome·
,, lingen, te hebben ende te gebruyken, alzulken ~echten, Vry.:.
;, hed~Al ende :irivilegien, als 'van p.unét tot pUQ~ Î).i~ ~ b~(~we.1

~· vm volgen..

'1)111 zy jlaa11 :a,/Jn, tot alzt1t~er áienHen , n~t tlat men gee11
#41dM e_,ftlH1t n, ~4' 4(111 '1/,tbJ ~~ )44Tf,

Art. l
ln den eerften dat zy ftaan 2;u1len tot alz:ulken dienfte ,, }?eqett
end~ onraat, gelyk onae vier Hooft-fieden c;>nzer Lande vap Ge\•

re-,

elk naar zyn · vcrmQgen , voort , waar 't dat iemand gebreukt
liadde of breukte binnen onze VO()tfchreven Stac.ie van G o R 1 ~
c HEM , ende Schependom , zo ~ men die daar af te ~ch~q
ftellen binnen 's jaars, nadien dat die breuken g~fchieden, v,oor o~.,
Schepenen van Go R t N o H .1. u 1 ende waar 't dat mea des niet

z~

én ~de, zo zullen die genen die alzo.. breuka~htig waren, ~a\l

4•

breuken klaarlyk quyt zyt.
2Jaf h,1 G,r,fldt ,, (i(Jri11,he,,,, t.l,û 4'c'1'.fo,, /Ji1111a· GO;Z"i1"bè•

A,,,g• e11tk ~g• •g~
I1
. lt~Ul, '3at C~recht van Go RIN c H E M, c\ie ~cçynfe binn~ GOR.•
t N ç tI ~ ~ , hog~n Qf lege~ mog~n , tot haarer Stadt oirbaar, be-·
houdelyk ons, onze Accyp.fen ;ild~ te hebbeq ende te ~èhoud,eq
na den ouden herkomen ; ende na inhoud ·dier Stadsboek ·, ende
het h<;)Ol~,1 ~nde meerder~ ~ OQZ' Staqt ~~ G, Q ~ P'f ç ~ J M at"
leen lielJben, ende wy met , om haar daar mede te fterken ende
te veftigen, ende dat zal men .doen by rade der geener, die van
onzer mgen. te Go i\.1N c H i M is, dier cyd-Q~rfie i ~ ,_ enqe dat
die ftukken· in deq Stadt oirbaar koine11 z\JU~o, ~o clpi Qt~ ~elv~
()111e. &atlt. daar mede verbetert iyn.

':/)Al. iie:g,_~ dil i• n•tr $t11tll· 'llff Gt1rillc~,,,, P,f.fJ!,,~•

'U!•

1'H!~

I I l.
geena dht ·binnen op1;~r voorfchrev~ $çaçt van
GoRINCHEM woonachtig zyn, of hier namaals wonen zullen,
die zullen waken en onraat geldea, _ende geven, gelyk. die. Pooll:'
ters wt Ge R IN c H t M , ende eea 1egelyk zal onraat van zynen
Là!Kie -geven , dat in dén Schepen.torn van Ge R. IN c u E M legt;
~et~·k ·z_yn ~ebuurtn .; ende daar en ial niemaad vry af zyn.

Item , ..alle

~~

Zo ,,, ut 11innaná li11nt11 r;or;,,e_,. g,fw~~.fthaJ he/J!J.t~.

IV.·

Item, zo. en zal niemmà binnen Go ai N c li E M gefworenfcha.{1
hebben, nog beuren, by en heeft binnen Goa.1NCHEM eenjaat
laltg J«,w.ppn~ ~q~ Pqprt~ ~ -ge~ee,fl,
. .

Aa 3"
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Zo zal onzt Scho11t

v1111

Gori11cbe111 ftho11v,t11.

v.

Item, zo zal onzen Schout van GORINCHEM Schouwen op
den Dyk, binnen den Schependom van Go RIN c HEM, gelyk als
't gewoonlyk heeft geweeft, ende naar oude herkomen•

.Allt B11jlurdn 6i11•111 Gori11chem z.11/te,, bur 'Vn-b-tgm gotd tMJtt1.

VL
Item, alle Baftaarden binnen onze voorfchreve Stadt ende Sche
pendom van Go RIN c HEM , die zullen haare verkregen goeden
erven, of haar rechte erfgenamen als zy aftyvig worden , gelyk of
zy getrout waren , en alzulke goeden als hen gegeven of gemaakt
zyn , die zullen weder komen ende erven op den genen dieze hem
gegeven of gemaakt hadde, of op die rechte erven,· alzo verre als
die Baftaarden voorfcbreven , zonder wetachtige geboone achter
hem te laten aftyvig worden , behoudelyken ende uytgenomen alle
alzulke erfeniffe ende goede, als eenige Baftaarden van der Heer~
lykheid van ARKEL gegeven , ofte gemaakt zyn , of ook die ZJ
daar verkregen hadden binnen onzen voorfchreven Stadt, ende
Schependom van G o R J Nc HEM gelegen , dat die zelve erfeniffe,
goeden , alzo verre als die Baftaarden voorfchreven aflyvig worden
zonder wetachtige geboone agter te laten als voorfchreven is, we
derom komen ende vallen zullen aan ons, of aan onzen erven en•
de ·nakomelingen , die in der tyd Heer van Go R 1 Nc H & M ende
Schependom voorfchr~ven zullen wezen.

Zo 'UI# rtthtn, '1orJeri11st gefthitt i.,

6it11ttll

°""" St4tlt.

VI 1.
Item, zo wie recht ende vorderinge gefchied is. binnen onzer.
Stadt ende Schependom van Go R J Nc HEM, op den genen ende
op haren goede, die met onzen lieven Zwager ende Neve
Ar-:
iel voorfchreven , v~dreven ende geruymt waren, van der tyd dat
zy uyt waren t' eynd dat Go RIN c HEM weder gewonnen word"
dat zal af ende niet wezen.

v••

Zo

111

ulln dil 'Poort"' tot Gorä«bm, gtn gtloftn, r,uln,.

VII L
Item , zo en zullen die Poorteren tot Go RIN c HEM~ nog die
gene die nu tyd daar binnen wonen, of hier namaals wonen zul
len , geen geloften maken nog voorwaarden van den anderen ne•
men, dan voor onze Schepenen tot Go RIN c u E M, op een pame
van àen ponden, tot onzer behoef.

Zo

zul 111111 Oll,U Pooriern, gttdm 11ergn,s ~•i11#t11
Ja tot Gorit,ç/,em.
I X.
Item, zo en zal men onze Poorteren nog den genen die in der
Stadt ende Schependom van G o R J Nc HE. M nu ter tyd wonen, of_
t1I

bier·
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bier namaals wonen zullen, nergens in onze Landen, haar goeder,
afwinnen, die in dezen Schependom l~en, dan voor 01110 Sche
. penen.

'

.41, -~ SIM ,' "''""' is u g,11 f/MI
X.

.,.

httft._

Item, als onze voorfchreven Stadt t' achteren is, ende te doe11
heeft, dat zy geld uyt zetten van den Luyden te pderen, zo zal
dat Gerecht uyt elke ·vierdel rwee goede Knapen van der Stade
kiezen ende nemen, die hem 't nutfte dunken te wezen , die over
die uyrzettinge ende gaderinge voorfchreve wezen zullen.
t:JJ11t Il, S,ho11t "'• Gori•tlH• dû •• is , ntl, •1111111111.t rwan,
saweern ui 1, 'llfJll•ij/i • ..,. i,,htJ,uJ IÛr H1111"11,p,.

ut,

XI.

Item, dat onze Schout van Go a.1 N c HEM, die nu is, ofte na
maals wezen zal, zweeren zal, dat by onze Stadt , ende alle den
genen die in onze Schependomme wonen t ende namaals wonen
~en, regt ende vonnüfe doen zal, naar inhoudt onzer Stads Iund-
veften ende Brieven VOON.
E" 1;1111,11 wy ,iet '11tP' Ü#

Boin ho,u/n, ,,, twtt B.,.gmJte,fltrs.
XIL
Item, zo en zullen wy niet meer dan vier wetachdge Knape!J
'UÎn'

tot Boden zetten, ende doen Eeden, dat zy recht ende vonnifi'e11

doen zullen, ende die iat onze Stadt jaarlyks kleden als gewoon•

lyk heeft geweeft. · Ook zullen wy jaarlyks zeven Schepenen zet•
ten in onze Stadt voorfchreven , ende zullctn wy dezelve doon
zweren, recht ende vonniffe te wyzen , naar inhoudt onzer Stadts

Handveften , emf.e die zullen hy baar nemen , daar zy haar mede
beraden , als zy te doen hebben , die gene die voor haar aan 't Ge
richt geweeft hebben , ende Jaarlyks als wy die zelve onze Sche
penen alzo gezet hebben , ende ge-eedt, zo zal ons oude Gerecht
ende ()115 nieuwe Gereeht, by ons twee Burgttmi@cdters kiezen, en"
de zetten , die dat Jaar voort Burgenneefi:er weun zullen, ende
.z~leaze mede doen zweeren, dat zy onze Stad in baaren rechten
helpeft ko11den zullen , by baaren vyf zinnen , naar inhoud der
Handvefi:~, ende en zullen niet verder 'dmlllffen neg maken van
der Stac;Ic wegen , dan binnen die oude gragten, ende wy zullen
cfte twee Burgermeefters zeven Schepenen, ende vier Boden voor•
(chreven ietten , in f>nzer Stad , alle jaar als voorfchreven is, altoos
tien naa{len dyngsdag na 8i11te 'Po11ti••tu dag in dm Winter, alzo
als •t Wft o,.tds gewoonlyk is geweefl, ende voorts me« en zullen wy
niellltlft'1 geen geleyde geven, voor Schepen voorwaarden of voor
Schepen Brief, ende wy rullen niemand geen geleyde geven va11
koft, Qf ~ fchuld , die hy binnen zyn geleyde clede of maakte, voort
Eal men in der Kerkem op eenen heyligen dag dat geleyde kundi•
gffl, in t!er hoge Milfen , ende dat 1.al doen eenen gezworen Bode,
van wat ftukke dat men dat geleyde geeft, ende dat die gezworen
Bode

1

1
1
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1
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Bode ook teykenen , ende dat geleyde zal men kondigen ende ver
nieuwen , tot eiken vierde! jaars, of 't noot .is, zo lange te duuren,
ende waar 't dat men 't alzo niet en kondigden, nog en vernieuw
de als voorfchreve is, zo waar dat geleyde. uyt , ende waar 't ook
zake dat die gene, die men 't geleyde gegeven hadde , iemand open
baarlyk ende fchynlyk misdede, zo mag hem die gene weder we
ren·, die misdaan worden , · zonder eenig geleyde daar aan te bre
k~n. Alle ende iegelyk dezer voorfchreve Punéten , Handveften,
Rechten , Vryheden en Previlegien, zamentlyk, . ende byzonder,
hebben wy Hartoge van Gulick, van Gelre, ende Grave van Zut
phen , voornoemt, voor ons, ende voor onzen erven, _ende ~ako
melingen , in goeden zekeren trouwen , en by onzer Vorftelyken
eere , op den dag van huyden darum des tegenwoordigen Briefs
gelooft, ende geloven mits dezen zelven Briefs, dien voorgenoem
den onzen lieven, ende getrouwen Luyden ende Onderzaten , den
Burgermeefteren, Schepenen, ende Poorteren , ende Ingezetenen ,
gemeenlyk onzer voorfchreve ·goeder Stadt en Schependom , ende
haar aller nakomelingen, ende erfgenamen , tot eeuwigen dagen ,
erflyk te houden ende te doen houden, na onzen vermogen, en
de hebben des alles tot eener oirconde ganfcher vafi:ere wyger fte
dicheden , van onzer Gerechter wetenheid ende welbedagte vöor
raden, onzen Zegel doen hangen aan dezen tegenwoordigen Brief,
die gefchreven ende gegeven werd , in onzer Stadt van Co R J N
c HEM , des naaften Zondags na St. B11rthollJf1Je,u dag, des heyli
gen Apoftels, dat was den vyfentwintigfi:e dag in den Oefi:e, in 't
Jaar ons Heeren duyzend vier honderd ende negen.
Hartog Willem 'IJn lJ,ywe,r, Graaf van Holland, door deze over•

dragt zeer ontzet zynde, en wel ziende dat hy nu meer werk zou

vinden, om de Stad weder in zyn magt te krygen ; doed Har
tog R~•Jd den Oorlog aanzeggen, dog vermits zy beyde hier in
niet veel voordeel behaalden,· en Hartog JYiJJm, het kofien wat het
wilden , evenwel Heer van Go R J N c f1 E M en Landen van ARKEL
zogt te worden, vond goed door zyn voorige middelen, dat is;
door geld en gefchenken weder te werken. Hy l:L1t zyn oog op
eenige Raadsheeren vallen ~ die in de blakende gunfie van Hartog
ReynoJd ftonden, en weet die door eene aanzienelyke fomme gelds,
enz. zo wyt te krygen , dat zy door lifi:ige raadflagen 1 den Har
tog bewegen7 om de Stad GORINCHEM en Landen van ARKEL
aan den Hartog Willem """ B~tr,11, Graaf van Hollànd, te ver
kopen. En hoewel Hartog Rt'JnokJ hadt belooft de Stad G~o RIN•
c HEM nog Landen van ARKEL nooit van 't Hartogdom van Gel•
re te vervreemden, men weet hem egcer zo veele voordeelen voor
oogen te fi:ellen, dat by zyn woord en eed brak, en verkogt Stad
en Landen aan den gemelden Hart-0g ff'ïJJem, zo dat den 26 van
Hooim:L,nd des Jaars 1412. de koop en ovcrgevinge getekend wierd,
~n zo geraakten Hartog Willem weder meefter van 't geen hem zo
veel geld hadt gekofi: , hier op befchonk by by zyn Inhuldiging,
op Jt. B11rtho/0111e#.t dag•, de Burgercn en Inwoondere met twee
by-
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byzondere Handveflen, welke ik den Lezer· beide zal mede dee•
ten , en luyden aldus:

Handvefte van vcrfcheyde voorrechten
den Poorteren van Go R I N c u E M vergunt , by Hartog
Willem v11• Beytrt11 , als Gtave vah Holland en Heere
van ARK t L; tot confinnatie van de Previlegien van Heer
Otto v1111 .Ar/cel.

1

1

1
1

1
1

,, WIiiem by der genade Gods Palts-Grave op den Ryn, ffar..
,,
toge in Beyeren, Grave van Henegouwe, van Holland t
;, .
van Zeeland, ende Heer van Vriesland. Doen condt al·
" len Luyden, want wy by hulpe ende inzettinge der Goddelyker
,, voorzienigheid , zond«r welker geenderhande dingen en gefchie
j , den, die goed of zalig zyn.
Die Stad van Go RIN c u Jt id, die
t, lange tyd ovennits Oorloge ende wederllandigbeid die van AR.•
~, K E L van onzen eygendom vervremt is geweefl, weder aan on•
,, ze onderdanigheid gekregen he~ben , zo dat alle die Poorteren
,, ende Ingezetenen der Stad voorfz. ons vriendelyk ontfàngen en•
" de ootmoedelyk gehuld hebben , met haaren eede, ons ende
" onzen erven .te doen, al dat goede getrouwe Onderzaten haaren
,, regten natuurlyken Lands-heere fcl1Uldig zyn te doen. Zo. wil
;, len wy dat onze goede getrouwe Luyden voorft. onzer giften
;, verblyd zyn; die wy hem ende haaren nakomelingen Poorteren
:b tot Go RIN c HEM gegeven hebben, ende geven met dezen te
" genwoordigen Brieve van zulk~r Previlegien , Rechten , ende
,, Punéten van Vryheden als hier na befchreven ftaan.
· .
" L In den eerflen dat alle zaken, die in den Schependom vaii
,, Go RIN c u E M gefchieden of vallen mogen, voor onze Schepe
;, nen tot Go a IN c HEM ftaan zullen , ende dat regte Hoofd en
f, de Maalftad wezen zal , van alle zaken, die zy begeeren van
,, rechts wegen , daar zy 't hem bevroeden konnen. Ende ~
,, zy 't hem niet bevroeden en konnen, zo zullen zy 't fteden en•
;, de dragen drie veertjen dagen lang , nadien dat zy 't eerfl ge
" fteed hebben, ende 't eynde die drie veertien dagen, of zy 't daar
" en binnen niet en wysdcn, dan een Herberge kiezen zullen
,, binnen GORINCHEM, ende niet uyt Ciler Herberge fcheyden.
;, zy eµ hebben dat vonniffe gewyfl:, binnen den eerfte veertien
;, dagen nader tyd dat zy eerft in die Herberge komen, die eerf
" te twee dagen als zy in die Herberge komen , zal elke Schepen
" hebben zes grooten daags voor zynen koft, van den geenen
,, die van dien vonniffe in den onrechten beval~ Ende die ander·
,; twaalf dagen zullen die Schepenen hem zclven quyten uyt der
,, Herbergen: waart dat zy dat vonnüfe zó lange droegen, uytge-'
;, nomen van 's Menfchen leven.
.
,, IL Item , zo en zal men geene vomwaarden nog geloften ~a:.
;, ken, die vafle en geflade zl:lllen zyn, men en maaktze voor Séhe
:;; penen tot O o RIN c HEM, zoQ<ler alleen van hylike; daai- mo
·;; gcm af tuygen binnen 's jaars, na dien dat, dat hylik gefchiet, met
Bb
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,, goede wat2chdge Knapen die dar over geweeft hebben. l\1aar.
" altoos zyn zy naarre met even goeden geruyge t' onqpan, dan
,~ menze verwinnen zal mogen.
·
.
,, II L Item, alle brieve van fchulde, die op dage gegeven zyu ,
,; of gegeven, of gemaakt .zullen worden, daar zal men recht me
,. de vorderen binnen ,s jaars, na den dage der betalinge, wie de~
" niet en dede, dien en zoude men geen recht dom met dien
" brieven. Ende alle brieven die gelootl: of gemaakt zyn , of die
" men geloven of maken zal tot wille te betalen , daar zal men
" recht mede vorderen binnen 's jaars na datum des briels, wie 't
" niet en dede, dien en zoude men geen recht doen met dien
• brieve. Uytgenomcn of iemand .buyten 's Lands waar, ende goeà
" aaobeftorve in Schepenen brieven van fchulde, die en zullen
,. niet vctjaarcn, alZQ verre als zy haar recht met dien brieve vor
,, deren binnen 'sjon. na dat zy binnen 's Lands komen.
" lV. Item alle erf-brieve ende pand-brieve, die ge-eygent zyn.,.
" of ge-eygent .zullen worden, zullen blyven in haare magte ende
" niet verjaren• ende alle jaarlykfe Thynfen ende Renten. :zal 1\leD
" binnen 's jaars na den dag der betalingen winnen , ende niet ~er
,, dan wn eenen jaar.
" V. Item, alle pand bde,le dur iemand met ttdlte alzo verre
,, mede gevzen hadde, dat ,rmneer by iemands goed of den Per
" zoon bewyzcn mag, c:bit men hem daar aan panden zal als regt
" is• die ea zullen niet verjaren, dat is te 'Verfban, dat men dien
" .Perli>one, bJ een oozer Stede Bode van Go a.1 N c HEM, of by
" een wm onzen Ga-echte van Go R I Me u 2. M mag doen leyden in
" onze gevaDgC11iffe, daar by niet uyt fcbeyden en zal, by en hebbe
,, geëffent en gepunt met 4ien genen die hy die fchuld fchwdig waar.
" Ende zo wanneer by zo gepunt ende goëtfent heeft, zo en zal
" mm niet meer rechts doen ·met den pand-brieve. Ende wie den
,. andelcn alzo in gewngenüfe doet leyden, dien zal by alzo veel ,,
,, .broods ende boms doen leveren, als by eten ende drinken mag,
,. mde daar .en zal by gem ftee&geld, nog fluyt.geld, nog kyd" geld af hebben. Ende WIII' ook den genen dogte, die den an" deren alzo dede vangen, dat hem onze gcvangenüfe niet zeker
" genoeg en_ ware , zo zal men hem dien Perfoonen leveren tot
"zyner woonfiadt of cot eyner Herbergen in hechten, ende in
,, boeyen, ende daar zal by hem geven water ende brood als voorfz.
" m. Ende waar dat iemand die aldus in gevangeni1fe lage, daar
,,, uytbrake, die breuken zoude ftaan tot onzer genade , ende hy
,. ~ zoude nergens in onzen Lande wezen nog blyven , by en
,, :hadde den ,Schuldenaar betaalt of vcmoegt van zyner fchuld •
,, daar by af in der gev.angcniffe waar genomen.
" V L Item , onze Schepenen van Go R t NC u E M, en zullen
,, niet langer hogen, nog zegelen als Schepen, dan binnen 's jaars,
,, na dat zy verzet worden van haaren Schependom.
· ,. VIL hem, of iemand recht begeerde van onzen Rechter en
t, de Schepenen van GOlllNCHEM, ende met t"ecbt bedingde,
" wav 't dat men hem dan wey1ente, zo en zoude men niemand
1

" recht

1
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recht doeh; hem en waar, voot, recht gefèhi~t van dien; dat
,, by bedingt hadde, als recht waar.
" VIII. Item , wie den anderen aanfpreekt van dagelykfcheai
~, rechte van fchulde, of van betigten, daar Schepenen ruyge nog
,; Schepene brieve van Go RIN c HEM af en zyn , die zal hem
,, ontfchuldigen met h,ande ende monde, als Schepenen wrzen .dat
" recht is. Maar waar t een vreemde Man, buyten der eemgen vaq
,, G o RIN c HEM gezeten, die zal hem ontfchuldigen des anderen
,, daags, na dat by gedaagt is voor den middag als voorfz. is, en
" de Schepenen wyzcn d:it recht is; ende dies gelyks zal men heni
;, weder doen,
·
" IX. Item , waar 't dat iemand vogte binnen deh Schependom
;, van Go RIN c HEM , daar Zàl onze Rechter die genen af doen
" dagen , die daar by geweeft hebben •. dat zy ~at oirconden , maar
;, aan twee oirconden heeft onzen Rechter genoeg of hy wil
,, Ende mede mogen -Mans-perfoon tuygen over Wyfs-perfoone,
" maar geen Wyfs-perfoon over Mans-perfoone. Ende wie dat
,; niet en quam als by gedaagt waar , verbeurde tegens ons· alzo
,, veel, als daar hy voor gedaagt ware, dat roerende ware van veg
" ten , dat is te weten op een boete van tien fchellingen , ende
" tegens onzen Rechter drie f~hellingen, zulks payments als wy
,., van onzen boeten_, ende renten gemeenlyk in Holland nemen,
,, dat is te verftaan, den groten voor zes penningen Hollandfche~
" X. Item, waar 't zake, dat iemand den anderen , of van lyve
,, ter dood brogte , in onzen Schependom Van Go RIN c HEM,
~; ende men hem met den doden bedroege, met der waarheid van
t, onze Lande 1 daar en zoude dien misdadigen geenerhande on•
,, fchwd áf helpen, tneh en zoude over hem rechte& als Sehepe•
,, neo wysden , dat regt waar , ,, ten waar of hy by ons, ende by
,, des doden magen,zoenden, is 't ook dat die misdadige ontruymt,
,, zo zal men uytlage leggen in onze Lande, ende waar dat men
,, bevoer, of krege in den onzen , zo· zoude men over hem rech
;, ten , als Schepenen wysden , . dat recht! waar , ten waar dat by
,, zoende, by ons, ende by des doden magen, als vooriz. is. Ende
.,, zo wanneer iemand t' uytlageri ons 's Lands geleyd is, zo mag
;, een eerfte lidt van der doden hand , of naarre aanleyder wezen ,
,., ende Ooegen zy dien dood, danr en zoude zy niet aan verbeu
,, ren, ende waar 't dat iemand van ons Gerechts wegen hem onder
,, wonde te houden , den genen , die t' uytlagen ons Lands geleyd
" waar , ende hy hem· te magtig ware, of worde i zo· mogten zy
,, die doodflaan zonder verbeurteniife.
· ,, X 1. Item , waar 't dat iemand eenen andeten aanfprake van
,, zynen lyve, de~ zoude'. die Aanfpraker, ende zes goede wetach
" tige Knapen met hem, den Aangefproken verwinnen voor onze
,, Schepenen tot G o RIN c HEM, die die misdaad gezien ende ge
" boord hadden" van den breuken, daar hy dien af aangefproken
;, hadde, ende dat aan den Heyligen waar maken, als Schepenen
,., wysden dat regt is. Ende na dier misdaad, daar die aangefpro
,., ken af overwonnen worde zal men rechten, als Schepenen wy
" zen dat recht is. Ten waar dat men die misdaad beterde, by
Bb znon,
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" ons ende by den panyen die misdaan warm•. Ende is 't ~àe d3.f
" die Aanfpreker den Aangefpro~ niet verwinnen en mag, met
" zes goede wetagtigc Knapen, als voorû. is, zo en z~ men over
" hem rechten na der aanfpraken daar by dien af aa11gefproken
,, hadde ~ als Schepenen wyzen dat recht is, in der manwren voorf+.
i, XI.L Item, wie eenen anderen Oaat mft t~r vuyft, verbeurt
,, tegens onzer Poorten twintig fchellingen, payme11cs voorfz.
"XIII. Item, waar 't dat eenil Man een Wyf ~ , verbeurt
,, tegens onzer Poorten. twintig fchcllingen. Ende wa:tr 't dat ~en
" Wyf een Man fioege , verbeurt tegen~ onzer Poorten twintii
" fchellingen. Ook mede waar 't dat een Wyf een meier Wyf
" floege , of fcheldende woorde onderliqe hadden , Yerbeurden
1 , elk tegens onz~ Pooncn, twinti1 fdlellingeG, of den fteen te
,, dragen.
.
,, XIV. Item, waar 't dat een Man den at\deten bloedri1Stkn.
,
1 verbeurde tegens om twinti1 i<'hellinlen.
" XV. Item, waar 't dat eeoig Man den anderen wonde, ende
,. die wonde lids langte waar • ende nagels dieps , verbeurde te
" gens. ons drie pondt , ende waar 't zake dat die wonde .«:ert
" waar • verbeurde teiens ons vyf pondt. Ende w◄,ar 't d~ een
• Man den anderen t huys zogte • ende huysfiodnge dede, in eu•
" velen wille, verbeurde tegens ons twintig pondr. Ende wie op
,. den anderen enen knyf trekt, of een zwaerd, an~rs eeni& ge
,. t}epen wapenen tot zynen euvelen , verbeurde tegen, ons veer
" tig fchellingen. Ende wie den anderen lemt verbeurde tegens
• ons tien pondt. Ende waar 't dat iemand dea and.ere.n- lidt af
" tloege. verbeµrde tegens. ons tien pondt. Emde waar 't dat icmAnd
t> eenen anderen, cenen YOet of band af floege, of een oog~ llYt
" ftake met voomtde, dat zal .men iecbten üt om lit. Ende waar't
• àat het met ongeval anders 1efcbi~de, die verbeurde tege~ ~os
- \l'Certig pondt.

.

" XV L Item, alle boeten no. vechten voo~ zullen tweevou

" dig wezen , di~ binnen Marlncn of buyteo Markten geleyde ge.a
• fchi~den.
1
" XV lL hem" waar" c dat eonig ~-n na de!l2 anderen wor,e in
• euvelen wille • verbeurde tegens ons vyf pondt ~ die- een helfte
» oos roe behorende" ende die ander hdfte onzer Poorten voorfz.
" XV Il L _Item, war 't dat een Man den anderen, beyde zyn
,. oogen uydbk-e met moetwille ,. daar zoude men over rechten ..
" gelyk of ky «=enen dood geflagen had.de,. c:nde Schepeoen wyzen
,, dat regt is, ten wnar dat by zoende als voorlz is.
,, XIX. Jtem , ,nar 't dat i&!rmand vogte of onminoe- badde, daar·
,.,. ome Rechter toe quame, of icmland van ons Gerec;_hcs wegen ..
» met wetacbtiger oirc:Emden, of een wctachtig Knape met wetach~
" tiger oirconden ._ ende eenen vrede eyfchte " ende dan niet en
• gave , verbeur~ tegen! ~ veertig fchellingen. Voort za zal
,. men. hem eyf,fchen andcrwa-ven met oirconden, ende derde wer•
n ~ m~ OÏ!COllden" tot tlken maal als men hem Cl·fcbt als voorlz.
,. is" ende niet en ga•, verbeurde tegens, ons veertig fchcllingen.
,. Eode wur 't dat ")' eea àrd.en eyfièhe ieneu vrede en gave.,

"'zo
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men eenen vrede ~ëbieckti te houdèn,-van önier, endé
,, •an ons Gerechts wegen voor~ Ende wanneer by hem ge~
" den it te houden_ ntet oircondtn als voorfz. dien ~ !al ,hJ
,, houden, of by dien vrede met oo band gegeven hadde?l. En·
,, de' waar 1c dat hy dien vrede bnke; men zoude over hem rech.:
,, ten aan zyn lyf, lis over eenen Vredebreker, ab Schepenen
,, ~ dat recht waar" in allen manieren d yootfz is, ten waar,
Ende eenei1 ttede zal duuren zes
1, dat: hl' onze gemoed~ hadde.
,, -weken lang. End~ waar 't dat ieimnd tege~ tenen, anderen.
" :wende f binnen vrrden Yaft enigcrhande zaken, daar v.redo af
,, gingo " of gegaan waar, daar waar _d~ mlk af liyt.
" XX. Item, is 't mt men it-matid, van vredebretlkc betnygeu
,, mag, met drie wetaehtlge Mannen, dan? eö mag men geen 01>
" fchuld -voor dom, álde en 111.ogc IIim '1 eiet betttygen als voorlL.
" is, to zal hy iyn oni:hukt àoen á15 Schepenen wyz.en" dat rep
t, is, ende daar mude ~al hy quyt wnem
,, XXI. Item, watt jt dat iemand voebte in d.uyftéren fndé.,. daar
" die kaa1èft ~ · of 't vutB uytgedaan worden ~ daar aal die boete
,, via'vmJdÎg af ftZCl1,; dnde dat zal mm holidlen op alle dJc g•
;, td tal

,, 11en " c.lid de k:aerfèn ende 't

Ytml'

uytgedaan hebben , mde- an,,

" ders op all4 die genen; die daar by gewecft ~bbem, tet tyà roe,
,, dai 2Y ditn R.echtfchuldigen 1net haren tcde voonhre~.
"· XXll Item" g~n Man en zal,. nog. en ma~ zyns Wyfs goecl
,, ~hemen, oog geert Wyf haar Mans gt,ed" anders dan elk ZYQ

,., ~lfte ~ haaren ~eynen, goeden , nog geen, eenloop Màn;
1, nóg Wyf ell zal nog .en mag meer vrrbeure"rt , daJi! half
;, goéd 1 ende well:: dit h,tt verbemrlr, da3t zat bekende fo.fiuhlnd

·mar

;, aft.aan, ftn 11:laren l§emcrynen

goede.

_
.
·;, XXlll. ltft117 en &'11 men, nog en mag men niemänd im hechten.
,, nog in ,-,wngenitfe houden" van eenigerhande hrev.ken of ~
"dftden 1 clie- by gebraîkt .öf misdaan hackte, alzo verre als by zyq
J, bmltffl ende mtsdaJm verbergen mag~ by goedtdunlam van on,.
,, im Gerttluenvaa Ooa1NcKE'1" aderrbreukeri" diCf-hymis;
"dam1- heeft.
,, :,[XIV. Item; zullen wy onie- iiakoop hebben van alle erfc,.
ffi&l, IWtytinge ende jaargelde" dat iiioozen Schependom voorfa.
,, 'tWfrogr 2a:I worden ~ veertien •gm lang ~ _na· dien ~t die ey•
b

~

gendom gegaan is.

_

"XXV. Item, wie dat Baftaarck!li goed maakttt in·_ Schepenen
;, lriffeid van GO a IN€ H B M , dat ieive goed of afzo 1'eel zal
,., gami ,
~ 'ff'IJ.

ende volgen ; gelyk d=lt men 't Jlllaakt in Scmpea Brie,;
.

.

.

.

.

" XXVI. ltetit, wie den anderen áanfpreke 'fan ên'e-~ entk;
,, diei Bd!lttrer dks etfs mer Schepenen, b'etuygen mag~- dat hy daar
" m: geietetl heeft jaar ende dag,. el'lékf jaar ende·· dag zal weMn
" ef!tf jau fnde zes· weken; , i11 eygendom wrt allett den. senen,
M dict bhnren •s Lands ~ , óf hebb~n ~weeft binnen. j33JS', ende
i, '1mffeft dagèin onbekreunt ,· dat zal die Bezitter die! em houdeu
;, ·met bande ende met monde , voor zyn eygen. · Ende waar 1e-.
;, mafkti ~ '• :tands-,, a1&- hy te Linde qwame, 20 zeude by
Bb3
,,ne-
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nemen alzulk recht , als hem Schepenen wysde dat regt ware'.
Ende en mag die Bezitter niet betuygen met Schepenen of met
Schepenen brieven , zo zal by 't houden met hem zevenden,
die dien Lande naafl: gelegen zyn , vier te Lande-waards, ende
drie ter Zee-waards ; waar 't ook dat zy 't hem niet en wouden
helpen houden , zo zouden zy den anderen helpen houden,
die dat aanfprake voor zyn eygen hielde, of die zy kenden, dat
van regte zyn waar, ende wien dat die vier of meer helpen hou
den , die zal in den rechten, ende in den goeden blyven. En
de den anderen die den vieren of meer niet en wouden helpen
houden , die verbeurde elk tegens ons vyf ende veertig fchellin
gen , ende die in den onr~hte blyft , verbeurt. tegens ons vyf
ende veertig fchellingen.
,~ XXVI I. Item " zo wie van onzen Onderzaten , gezeten in
,, onzen Schependom van GORINCHEM, eenigerhande Provian
" de of Viéèalie kogte tot zyner Herbergen , ende niet om voon t~
·,, verkopen , die en zal daar genen onraad af geven.
· ,, XXVI IL Item 1 zo wie Pooner is rot GORINCHEM, die en
.,, zal genen onraad geven , nog lyden van ecnigen goede die by
" in zynen Schepen heeft , ende zullen alzo vry zyn , gelyk of
,, hyze binnen Go RIN c u E M in zynen huyze hadde.
,, XXIX. Item , die gene die onze Markten zoeken tot Go a
;, 1 N c H E M, die nemen wy op onze geleyde binnen onzen Lan
" de , alzo lange als die Markten duuren met haaren goeden te
,, komen, ende te keeren 1 uytgenomen die onze Vyanden zyn,
"' of breukachtig met recht , of van Schepenen voorwaarden 1 of
f, van Schepenen brieven van fchulde, die zy fchuldig waren. En
" de waar 't dat iemand goed binnen Markten , of op Markt-dagen
,, verkogte , die mag den geenen die dat gekogt hadde , binnen
" Markten ende met recht aanfpreken, alzo· verre als by daar twee
,, wetachtigc gttuygen of meer af heeft, gelyk of 't buyten Mark
" ten ware. Ende waar 't dat iemand misdee van eenigerhande
" zaken, die duyfi:er waren, ende daar g«?en openbaar getuyg_ ~f
,, en ware, daar zullen onzen Rechter ende Scheper;ten tot GoR
" 1 N c HEM, een fi:ille waarheid af bezitten, ende na der w:rarheid
,, die zy daar af horen ende vinden zal men rechten, als Schepe
;, · nen wyzen dat regt is, ten waar of ;t gebeten worde als voorfz.
,, is.
" XXX. Item, wie van allen voorfz. !tukken of punél:en , of van
" eenigen byzonder valfch geruyg ruygde, ende daar af venvonnen
,, worde met der waarheid ende met recht, die en zal nimmermeer
" geen gemyg meer dragen, ende zyn lyf ende goed zal fi:aan in
,, onzer genaden.
·
· · ,, XXXI. Jtem , waar 't dat iemand op eenige van onzen Ge
,~ rechten fprake , of die in officien onzer Poorten van Go RIN
,, c HEM gezworen waren, dat van 's rechts wegen toequame, en
" de daar af bemygt worde , met twee goede Knapen , of met
" meer, die zal dat beteren, by ons, ende by onzen Gerechte
,, voorfch.
,, XXX IL -Item, zal een iegelyk die binnen. onzen _Schepen..
"dom
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Goa1NCltEM woonachtig is, of oamaals wonen zal,
van alle breuken ende misdaden , die zy binuen onzen Schepen•
dom worfz. breuken ende misdoen , of breukte,n of misdeden'
ivoor onze Schepenen voorfz. te recht Lban, ende recht daar ar
àoen na inhout dezer Handvelle ende Briefs , ende baar go~
" die zy hebben in den Schependom van GORINCHEM, en
" men hem nergens atwinnen , dan voor onze Schepenen, ende
" wie deze Handvefte en Brief .niet en begrepe of begrypt, zo al_g
" onze Schepenen van Goa.1Nc.HEM d1n daarafwyzen, dat zat
,, recht wezen , gelyk of 't deze Handveile .ende Brief begrepe ,
,, zonder onze of iemands wederzeggen.
,, XXXIII. hem" jaarlyks .is wy onze Schepenen van Goa.uf.
,, c HEM verzet ende geëedt hebben, zo zullen wy twee ~ 
" mders zetten, ende mede beraden met onzc:n Gerechte, Oude
,. ende ·Nieuwe.
·
,, XXXIV. Item. zullen onze Boden jaariyks haar !weden no
" derleggea • op den dag als wy onze Gerechte verzetten , ende
., niet weder aanvaarde voor wy 't hem bevelen , of i~niand van
,, onzer wegen.
,, XXXV. Ende die Bwrgermeefters zullen jaarlyks goede reke
,, ninge ende &ewyzmge doen van onzer Stede goeden, voor on•
" zen Droffilard. ende voor die Schc:penen • ellde voor den tweën
,, ouden Gerechten , ende die Schepenen mogen haar beraden,
,, met allen den genen die aan 't Gerechte geween hebben.
,, XXXV L Ende waar 't zake dat iemand br~\lltte ~ 4$
,, Schependom VM1 GO 1\.1.N CHE M, èie ml mei, daar af te ~
,, zetten binnen 's jaars na dien, dat die breuken eefc:hieden. ~d~
" waar 't dat men dat niet en dede, ~ fMllen die 1,nen, die
,, breukachtig waren, van den breuken klaarlyk quyt wezen.
,, XXXVI L leem. alle die gene ~ bhmea on,zer voorfz. $~
,. van Go1tu1ct1EM woonagtig zyn • of m~ W()lle8 ~ Q ,
,, die zullen waken ende onrade gelden , ende geven gelyk 4eJ)
,, Poorteren w.n Go 1u NCHE M. ElkW ff1l iegdylç tAl oi,mde ge
tt ven van zynen Lan4e dat in den Schependom voorti- ley(i\t, ge
,, ·Iyk :zynen geli,uureo., ende daar en zal niemand vr, a f ~
,, Ende om dat wy voor ons, ende onzer oako~linga, CimZ~
,, getrouwe, Stadt van GO 1\.1 N CHE l\f voonz. -1Ue deze VQOrgeJ'Qef•
" de punéren , ende elk byzonder, vafte ende 1eftad• geJtoqden
,, willen hebben van ëenen iegelyken, tot eeuwigen dagen .on
" verbroken. Zo hebben ·vry des te geruyge, 011ze Zegd aan du~
,, Brieve gehangen. Gegeven in dea Hage op Sinte Jur1"""-N
,, dag, in 't jaa on, Heeren duyund vier hond~ en.de twaalve.
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Nadere Handveften ten zelven dagen,
~

Poorte!'ffl van Go a.1 N c HEM , by Har.rog lf/illnll f/4#
11#.,wn vergunt, eynde niet alleen een Ampliatie, op de voom.
PrivDegien ,wn Heer Otto .,,_ Anti, maar een fpecial~ vc;r•

gunninge, den ivoorfz. Poorteren gedaan, als Grave ·Y&Q. Hol
hmd, ~nde Heere van ARKEL.
,, IP1tk,,,, by der genade Gods Palts•Grave .op dm Ryn , l'h.r·
,, to1e
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toge in Beyeren , Grave van Henegouwen , van Holland, van
Zeeland, ende Heer van Vriesland. Want alle tydelyke zaken
ende woorden met 'er tyd vergankclyk zyn. , Zo is 't noot, dat
menze in gefchrifte eeuwig make~ op dat zy daar by t' allen ty
den in der Menfchen gedagte tegenwoordig blyven, ende on
vergeten. Hieroin zo doen wy condt ende krnnelyk allen Luy
den , ende een iegelyken byzonder, dat wy overmits zonderlin
ge gunfte ende liefde, die wy dragen tot onzer getrouwer Stad
van GoRINCl-iEM :f gegeven hebben; ende geven met dezen
·openen Brieve, der zelver onzer Stad, ende gemeynen Poone
ren aldaar, die nu zyn ende namaals wezen zullen , zulke punc
ten van Handveften, Rechten, ende Vryheden , als hier na bc
,1 fchreven ftaan.
;, L Dat is te weten , eerft , dat onze Droftaard 's Lands vm
" ARKEL , die in der tyd wezen zal , op den Dyk binnen den
,, Schependom van Go RIN c HEM fchouwen zal, gelyk als ge
" woonlyk heeft geweeft , ende na den ouden herkomen. Ende
" waar 't zake dat iemand waar, die zynen Dyk niet en maak-k 11
,, nog en dykte , ende dien Dyk met recht in der fchouwen be.
;, fiaet warde, dat Land dat tot den Dyk hoorde, dat mogen die
,, Hoge Heemraden fchatten, ende daar brieven af geven , die vafte
,, ende ftade wezen zullen , gelyk ofze Schepenen van Go RIN·
,, c HE M ·bezegelt hadden.
" IL Item; zo zal onze Schout van GORINCHEM, die nu Îi
,, of namaals wezen zal, zweeren, dat by onze Stadt, ende allen
,, den genen , die nu ter tyd in onzen Schependom wonen , of
,, hier namaals wonen zullen, recht ende kenniffe doen zal, na
,, inhoud dezer· ende andere Handveft@n , die zy van om heb
,, ben.
' ,, ·I IL Item , desgelyks zal onze Droffaard zweeren 7 een iege
,, lyken recht te doen op den Dyk, ende anders waar dat 't hem
1, gebeuren -zal.
,, IV. Item , zo en zullen wy niemand geen geleyde geven bin
,, nen onzer Stad en Schependom van Go RIN c HEM, voor Sche
,1 pene brieven of voor Schepene voorwaarden , ende wy en zul
,, len ook nimmer geen geleyde geven van kofte 1 nog van fchul
" de, die by binnen zyn geleyde maakte.
,, V. Item, zo en zal onze Droffaard ook niemand geleyde ge
,, ven , binnen onzer Stad ende Schependom van G o R I N c HE l\I ,
,, voor Schepene Brieve of Sc~epene voorw:iarden, nog van koih:
,,., nog van fcht1lde, die by binn·en zyn geleyde maakte. Voon. zal
,, men in der Kerken op eenen Heyligen dag, dat geleyde kondi
" gen in der hoge Miffen , ende dat zal doen een gezworen Bode
,, van wat ftnkken , dat men geleyde gevet, ende dat zal die ge
,, zworen Klerk ook teykenen. Ende dat geleyde zal men kondi
" gen ende vemieuwe n tot eiken vierendeel jaars , ofte noot is zcr
" lange te duuren. Ende waart dat men 't alzo niet en kondigde
1, nog en teykende, nog en vernieuwde, als voorfz. is , zo waar
" dat geleyde uyt. Ende waar ook dat zake , dat die gene , die
" 't geleyde gegeven waar van ons , of van onzen Drofiaard, ie,;
"
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mand openbaarlyk of fchynlyk misdede, zo mag hem die gene
" weder weren, die misdaan worde • zonder ec:nig geleyde daar aall
,, te breken.
.
,, V I. Item , zo en zullen die Schouten , no~ de Jteemrade•
, van onzen Schependom voorfz. geenerhande onraad nog ongeld.
:, zetten op de Erve ende Lande gelegen binnen den Schepen
,, dom voorfz. dan by onzen Drolfaard ende Hogen Heemraden •
,, ende zullen daar jaarlyks goede rekeninge af doen, by onzen
, Drolfaard ende onzen Hogen Heemraden.
'. ,, VII. Item , waar dat zake dat ic:mand onze of onzer Stadt
,, goeden kogte of huurde, ende tot zynen dage niet en betaalde,
" of haar gemoede niet en hadde, zo mogen onze of onzer Stads
" Dienaars, den Schuldenaar goede wyzen waar zy willen ende daar
" die Schepenen toe brengen , ende· zo zullen onze: Schepenen
" der Schuldenaar goede fchatten, den derden penning beter ende
" meer dan die fchuld waar , ende daar zoude die Schuldenaar
,, mede quyt wezen.
,, VIIL Item, zullen onze inwonende Poorters van GOR.IN•
" c HEM Tollen vry varen, door alle onzen Landen die wy nu ter
,, tyd hebben, of namaals krygen mogen, te Water ende te Lan
" de, zonder eenig afbreuken. Ende zullen voort meer der Stad
,, ende Poorteren van Go R. IN c HEM, houden, ende helpen hou•
" den , na onzer magte in haaren Rechten ende Vrybe~n , die
,, zy van anderen Heeren buyten onze Lande hebben.
,, 1X. Item , zo en zullen wy in den Schependom van Go Il•
,, 1 N c n E M geen Tollen, Weg-geld, nog geenderhande ongeld zet•
" ten nog nemen , tot genen dage. Ende alle Schuyten die twee
" Laft zwaars voeren of min , die 's Maandags die Markten tot
,, Go R. J N c u E M verzoeken van Tiel , ende van Heusden neder•·
" waards gezeten , en zullen tot Woudrichem genen Tolle nog
,, Roeder-geld geven van haaren ydelen, maar die met haaren goe
" den voort nederwaards voeren, ende tot Go R. IN c u E M niet en
,, verkogten, die zullen tot Woudrichem haaren Tolle, ende Roe
,, der-geld geven, als gewoonlyk is.
,, X. Item , en zal men niemand uyt onzer Stede ende Sche
,, pendom voorfz. zyn lyf, of zyn goed bekommeren , bezetten,
.,; of eeniger hinder doen, binnen allen onzen Landen• uytgeno
;, men binnen onzen vryen Steden, daar zullen ty te recht, ende
,, te vonnifie ftaan, van fchade, ende van fchulde, ende van dies•
,, gelyks, ten ware, dat menze vegtenderhand begrepen, of dat zy
" Dood-flage, Vrede-brake, Vrouwen-kragt, of desgelyks gedaan
,, hadde, dat zoude men rechten, na den rechte van den Land~
,, daar dat gefchiede.
.
,, XI. Item, en zullen wy onze StBd ende Schependom voortz..
,, nimmermeer nog tot genen dagen, van der Graaflykheid van
,, Holland verfcheyden, nog in geener wys vervreemden, behou•
· ,, delyk dat wy onzer liever Gezelline, Vrouwen Margrilt1• va
,, Bo11rgo11ie11, daar aan verlyftogten mogen of wy willen.
,, X f I. Item, als eenig Menfche ftervet , zo zuilen zyn Erfge•
,, namen dat goed ende Erve nemen, als recht is in dezer manie•
Cc
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ren , of daar eenig kind ware, dat uytgehylikt waar , ende dat
erve ende goed hebben woude, dat zal inkomen ter eerfier dood
met half •zulken goede , als 't uytgeboelt badde, met kennilfe
der waarheid, ende ter laafter dood even ryk te wezen. Want
,, als Man ende Wyf vergadert zyn met der Wetten, zo is haare
,, goed gemeyn.
,, X l IL leem, wur 't o_ok dat een ftorve ende wetachtig Kind,
,, of wemchtige Kindere ageer lieten , die zoude nemen van allen
,. eygelyke goeden van Ouden Vader, ende van Oude Moeder,
,, gelyk Vader ende Moeder gedaan zoude hebben of zy leefde.
,, XI V. Item, waar 't ook dat iemand ftorve zonder weta~htige
,, gehoortc agrer te laten, daar Vader ende Moeder beide af leef
·,, dl'D, dat erve ende goed zouden 'I.Y te maal opheffen en nemen.
,, Ende waar 't dat eenig van Vader, ende van Moeder dood waar,
,, welk haar, dat 'er levende waar van dien tween, die zal dat er
" ve. ende dat goed half heffen, ende beuren , ende die andere
,, helfte van dien goede, zullen die naafte van wetachdge gehoor
,, te heffen van Vader, ende van Moeder, die daar dood wa
,, ren.
,, .X V. Item, waar 't dat iemand zonder wctadttige levende ge
" boorte na te laten, ftorve, ende daar Vader ende Moeder beide
·,, af dood ware, dat erve ende goed zal aan elke zyde gaan , ende
" zullen deylen , die daar naaft zyn maagfchappan van wetachtiger
,, gehoone, daar zy û beftaan.
,, XV L Item, waar 't dat ecnig Wyfs·perfoon Kinder kregc, die
,, zy boven haaren getrouwden Man in overfpel niet gewonnen en
·u badde, die %uilen beuren ende nemen gelyk of 't getrouwde Kin
" der waren , van haare Moeders goeden.
" XVI L Item , waar 't ook eenig onmondig Kind, dat zal die
,, naafte Manhooft, van der oudfte geboorte van der repcr ver•
1, want zyde vcnnonden, maar dat zal hy verzekeren mee goeden
,, leggende erve, voor onze Rechter, ende Schepenen tot Go l\.•
,, 1N c H Jt M, eer hy dit Voogdye aantaften zal, op een botte van
" vyftien ponden, half tot onzer bchoefII ende half tot onzer Stad
,, behoef~ dat hy dat Kind niet en zal vervaalmonden van alzul·
,, ken goeden, aJ1 daar by 't in vind, dat is te verftaan , een Mans·
1, perfoone rot twaalf juren toe, ende een Wyf.perfoon tot dertien
,, jaaren toe die Voogdye duW"ende, ten waar dat zy daar en bin·
Ende waar 't ook dat die Mombair van der naas
1, nen ftorven.
,, ter ttgcer verwand zyde, dat Kind niet vennonden en woude, of
,, dat 'er geen regt geboren Mombair en wnar, zo zoude 't een zy
,, ner maech doen 1 die hem 't befte dede by onzen Gerechte ,
,, ende Schepenen voorfz. in aller manieren als voorfz. is. ·
,, XVI l I. Item , waar 't dat iemand ftorve ende goed agter liete
,, ende daar geen Erfgtnaam en volgde, dat zouden wy houden een
,, jaar ende zes weken lang , tot der r,egter Erfgenaam behoef.
,, Waar 'c dat daar en binnen geen Erfgename en volgde, zo zou
,, de ons dat goed blyven, ende toebehoren.
" XIX. l cem , waar 't dat eenig erve , dat van eigen goed te
, , Leengoed gemaakt waar , of met eygenen goede gekogt waar,
" dat
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dat tal die Leenvolger veroorzaten den regten Erfgenamen alzo
duur als 't gekogt was , of als 't waardig was , op den dag doe
men l te Leen maakte met kenniife der waarheid. '\\'aar 't ook
aito dat by 't niet veroorzaten en woude als voorfz. is, zo zal
hyze te Hove wyten tt ontfàngen met" haaren aandeel, uytgeno
men onzen Borg-leen , dat en zal niet gefcheydcm wezen , maai:
men zal 't den Erfgenamen veroorzaten gelyk rtnderen Leen ,
in aller manieren als voorfz. is. Ende agter dien als 't veroor•
zaat Is, zo zal 't voort ftaan ten Leen-recht.
.
,, XX. Item , en tullen wy Weduwen~ nog Wezen; riog nie..,
" mands Kindet; zy zyn Mans-pei'foon, of Wyfs-perfoon, Wyveri
,, nog Mannen byliken buyten hem ende haare vrienden wille.
,, XXL Item j waar iemand by waar Wyfs-perfoon, of Mans• .
,, perfoon die ontfcbaakt worde tegens zynen wille, ende die mis•
" dadige ergens in den onzen getoeft worde, daar zoude men over
" rechten, aan zyn lyf als Schepenen wysden, dat regt waar; tel1
,, waare of 't gebttert worde, by ons ende by der magen wille.
,, XXIL Item, wie dat Poorter is tot GORINCHEM, die mag
" vüfchen op onzen worpe tot Go RIN c HEM, end~ voort tot
,, Schelluyner floot toe. Elk Schip dat met den netten dryft om:
,, eenen talwaardigen Salm te geve_n ~lkes jaars, tuffchen Kers-avond
;, ehde Pinkfteren. Ende waar 't dat zy genen Salm en vingen
,, daär en binnen, zo zullen zy voor den Salm geven twee Hol
" landfche guldens, binnen den termyn voorfz. te betalen. Ende
" op _onzen worp tot Go R. i Nc HEM en zal J?iemand viifchen by
" en zy Poorter tot G o a IN c HEM t ende mema:nd en zal meer
,, hebhen 1 dan een vierendeel van eener Zegen ; ende wy zullen
,, daar af hebben voor onzen Vroen den vyfden penning.
,
,, XXI IL Item, alle viffchen die men vanget in onzen Schepen
,, dom van Go R. IN c HEM, die en zal men geenen Man van buy
" ten, nog van binnen verkopen, zy ·en ·zyn ·eedl: getoont op die
" Vifchmarkt tot Go :a.1 N c HEM , · als t~ verkopen , wie dat niet
,, en dede verbeurde tegens ons vyf ende veertig. fch~lli_nge.
" XXI V. Item , waar 't dat iemand , die in den Schependom
;, van Go R. 1 N c HEM woonachtig is, buyten onzen Lan~en tegen
" malkand~ren vogten , dat. zal men bedingen ende rechten voor
,, onzen Rechter ende Scheperidom voorfz.
" XX V. Item, waar 't zake dat een Man tegen den anderen in
,, vreden ftonde, ende by dan des anders Mans Wyf floege, ver•
,, beurde vyfäg pondt, half tegen ons, ende half tot onzer Stadt.
,, vootfz.
" XXV L Item, zullen wy die School geven binnen onzer Stad
" van G o a IN c HEM ~ tot aller tyd als 'I! ons geneugt, ende dat
,, gebeuren zal by ons Gerecht aldaar.,, XX VII. Voort zullen wy onze Stad ende Schependom voorft.
,, befchutten , ende befchennen, ende haar Rechten helpen hou.2, den tegen allen anderen Heeren, Steden-, ende Landen, buyteo
" onzen palen , ende daar ~innen , daar zy des tè doen mogen
i,- hebben.
·
,, .Ende om dat wy voor ons , epde voor onzen nakomelingen , .
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onzer getrouwer Stade voorfz. alle deze Yoorgeroerde punéèen,
ende elk byzonder vaft ende gefi:ade gehouden willen hebben,
van eenen iegely!:en, tot eeuwigen dagen onverbroken. Zo
hebben wy des te geruygen , onzen Zegel aan dezen Brief ge
hangen. Gegeven in 't jaar ons Heeren duyzend vier honderd
en twaalve, in den Hage op Sinte 811rthow.e•.r dag.

In den Jaare 142g. beloofde Hartog .7'"' van Beyeren, Graaf van
Holland , dat hy nooit Kafteleyn of Droifaard zetten en zal , om
zyne Sloten te GORINCHEM, en den Landen van ARKEL te
bewaren, dan een Hollander of Zeelander, welke gegoed en ge•
erft is , en die ook verfi:and hebben , en belofte zullen doen, en
goede Borgen ftellen , dat deze Landen daar door wel bewaart zullen wezen.
Hanog 'Philips van Bourgonie, Graaf van Holland beveftigden
het zelven in den Jaare 1425. waar by by ook beloofde dat de
Stadt GORINCHEM, nog Landen van ARKEL, nooitvanZuyd
holland zullen gefcheyden worden.
In den zelve Jaare wanneer hy tot Heer van GORINCHEM en
Landen · van ARKEL ingehuldigt was , bcfchonk by baar op den
t\veden dag van November met een voordeelig Handveft, waar by
by voor eerft beveiligden, alle Handvefi:en en Vryheden, door de
voorige Hecrcn aan de Stad G o R 1 N c HEM verleent, daar by ver•
leenden hy haar ook veele vryheden, zo wegens hunne Perfoonen
als goederen in Vlaanderen , en. belooft, dat den Tol die van W ()U•
drie hem nu te G o R I N c HE M was overgebragt, d2.ar akyd zou bly
ven , ik zal den Lezer het Handve!t zelfs mede deeleu • om geen
dubbeld verhaal te doen:

Confirmatie van Hartog Phi/ipr van
Bourgonien , van alle Handveften der Stad Go a IN c REM
van haare voorige Heeren vergunt, met venneerderinge
van vrydom van haare Pooners, ende Koopmanfchappen
in Vlaanderen, ende dat den Tol van Holland, voortyds
gelegen tot Woudrichem , van nu voortaan te Go R 1 ~
CHE M zal blyven.
,,
"
"
,,
,,
.,,
~,
"
,,
,,
"
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pHilip.r , Hartoge van Bourgonien , Grave van Vlaanderen•
van Artoys , ende van Bourgonien , Palatyn, Heere van
Salms , ende van Mechelen, Ruwaard ende Oir der Lande
van Holland, van Zeeland, ende van Vriesland, doen condt al
len Luyden , dat wy om trouwe dienfie wille, die onze getrou
we Stede ende Poorteren van Go RIN c u E M- gedaan hebben,
onzen lieven Oomen, Hartoge W1/Je111, en Hartoge Joha11 van
Beyeren , zaliger gedagten , ende ons of 't God wil nog doen
zullen Ende ook om haare onderdanigheid ende goedwilligheid ,
die zy goedlyk bewyfi: hebben, ons te ontfangen, ende te hul
den voor haaren regten Erf-heer. Der zelver onzer Stad ende
goede Luydcn voorfz. behoudclyk onzer liever Eliubtth van Beye-
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;, ren haare duwarie ende lyfto~, gegµnnet ende g~ge\Ce~ h~en 1
punéten- van Vt,...

,. gw1ne ende geven met dezen Briev.e, alzulke

,, heden ende Rechten, als hier na gefchreven fl~
,~ L In den eerikn zo hebben wy geconfirmeert ende geveftigt•
" COl'lfirmeeren ende veftigcn met dezen Brieve, onzer getrouwer
,, Stede ende Poorteren van G o R. 1 Nc HEM , alle Brieven,. Hand•
" vetten, Previlcgien, Rechten ende herkomen , die zy van onzen
,, Voorvaderen, Graven van Holland, Heeren, ende Vrouwen van
» Aa K r. L , tot dezen dage toe verkregen mogen hebben , ende
,, geloven hem, die te houden,. emd~ daar in te fl:erken to~ eeuwi
" gen dagen.
" IL Item, dar onze Poorteren, van C o R 1 N c n E M , in onzen
" Lamde van Vlaanderen, by dage- ende by nachte, als zy cles
" doen hebben, uyt haaren Schepe gaan mogen , op 't Land .tot
,; haare Herbergen , waan, ende daar zy te doen hebben ,. ende
" weder uyt ~ e Herbergen tot haaren Schepen, den regten weg
" û ende aan te varen , zoL1der a,gelifi: voor die klokke, zonder
" eenige calangie van den Bailliuwen van der Sluys , beide van den
,, Watere-, ende van den Lande-, of iet daarom te verbeuren.
" Hl. Voort dat! die Poorteren en Schepen van Goa.1NcHEl\l
,. mogen varen, aan die Schepe ter Sluys l~ggcnde , om goed t~
,, laden o_f te loffen , ende weder daar af te v~e,n , als zy des t~
" doen zullen hebben" zonder verbeuren eeoige boete tegens ons
,, of on21tr Httrlykheid, behoudelyk ons ak,oos ons rechts van on·
,, zr Tone, ende 't recht vao den Stapel van waarden.
,, 1V. Voort waar 't dat t.ot eeniger ryd der Poorters van Go R•
" 1 N c H B M goede ()f Schepen verongevalden , ende in d,en g{oncl
,,.. fchoten, dat zy ball'e, ende haare Kooplieden lyvc; encte goed~
,, dat zy geladen hadden, zullen mogen bergen, ende aanvaerdeQ.
" zonder iet daar aan te ~hem-en , ot fc;hade daa{ by te: l~yd~11
,. tegens ons.
" V. Voort wm 't dat eenige van den Poortel"$ van onzer Stedo
" van G o Il IN e u E M ter Sluys worde aangetafi: of gearrefteert, h~t
,, waar Tan Lyf-penfyen, of van eenigen anderen zaken, dat vao.
,, genen quaden feyten en waar , dat hy hem verborgen mag uyt
,, der gevangeniffe te blyven met goeder borgtogten, om wet te ne•
• men en te voldoen na den rechte.
,, V L Voort waar 't dat iemande van_ onzen Poorteren voorfz.
" ergens eenige goede afgenomen worden , of hem ontvoeret , of
" t' ontbruyke gemaakt, dat zy dan daar af, als van haaren fchade
~ mogen met recht fpreken, ende vervolgen , om haaren fchade
,, weder te gekrygen, gelyken of zy onze Onderzaten , van onzen
" Lande van Vlaanderen waren. Ende desgelyken zullen onze
,, Onderzaten , in onzen Lande van Vlaanderen. wederomme mo
,, gen doen , in onzer Stede van Go R. IN c HEM van haaren fcha·
,~ de, die hem ergens gedaan was.
" VII. Voort zullen onze Poorters van Go R.1 N c n E M, bevryd
,,· wezen in onzen Lande van Vlaanderen , van den oorlof die men
" cuftoumel~·k aldaar geeft, gelyken anderen onze Onderzaten ons
,, Lands van Vlaanderen.
· ·
·
Cc 3
" VIII.

te

.

.

'

BESCHRYVINGE

2.0~

,, VI t L Item hebben wy gelooft ende geloven onzer getrouwer
Stede -van GORINCHEM voorfz. dat wy onze Tolle, die nu ter
tyd tot Go R. IN c HEM legt , en voortyds tot Woudrichem gele
gen heeft , binnen der zelver onzer Stede voorfz. zullen laaten
leggen, ende blyven, in zulken fchyne ende maten, als die voor•
tyds te Woudrichem gelegen heeft, alzo lange als wy, of onze
erve, 't regiment der Landen van Holland, ende van Zeeland,
in onzen handen hebben zullen.
" IX. Item, hebben wy nog gelooft, onzer getrouwer Stede te
" houden, ende te fterken in· haaren. Tolrechten, die zy hebben
,, in Holland ende in Zeeland , ende hem behulpelyk ende vor•
" derlyk wezen, in haaren Tolrechten van Braband, ende in die
,, Moerfche Tolle tot Tiel, te Water ende te Lande na onzen.
,t vermogen.
" X. Item ; waàr 't zake dat iemand met bezettinge, met rechte
,~ fprake op iemande , op zyn goede gelegen in den Schependom.
,, vatt G o R 1 N c HEM, ende by met den rechten van den Lande,.
" aldaar op den aangefprokerie vervolgde, ende hem verwonne met
,, den zelven rechte , van dier zelver aanfprake. Zo zal die zei-.
,, ver Aanfpreker zyn fchuld ende eyffchen, met zynen eede hou
,, den , ende fterken , als die Schepenen voorfz. kennen zullen,
,, dat hy billyke doen zal. ·
.
,, Ende om dat wy onze goede Luyde van onzer Stede vooift..
,, alle deze voorfz. punél:en volkomelyk houden willen onverbro
" ken, alle argelift uytgefcheyden. Zo hebben wy des t' oirconde
" onzen Zegel aan dezen Brief doen hangen. Gegeven in onzer
" Stede van · Dordrecht op den anderen dag in Novembri , in 't
,, Jaar ons Heeren, duyzend vier hondert vyf ende twintig. Aldus.
,, geteykent. J•lf• 'Dom111i V•eil J M Bot11n11t/l.
.
Hartog· Philips· in den Jaare 1428. den ~o.Maart te Goa.1N•.
c HE M zynde, heeft by dit Handveft op nieuw beveftigt. VermitS.
omtrent den Jaare 1440. tuffchen die van GoR.JNCHEM en Wou•
drichem verfchil ondl:ond , zo wierd deze zaak door een Mande-.
ment van den gemelden Hartog Philip.r bcflift of ter neder gel~t•·
zo als uyt dezen Bevel-brief blykt.
·
.
"
,,
,;
,,
"
,,
,,

.
Bevel van Hartog Philip1 van Bourgonien
. ...

~

als Gravt: van Holland , van , dat die van Go R I Nc u E M •
voortaan haar in alles op zyner Genade Tollen aldaar, zul•··
len gedragen , als voortyds de Poorteren van Woudrichem•·
van_ waar den voorfz. Tolle tot GORINCHEM is gebragt;
haar gedragen hebben~ ende gelyke vrydom als die genoten·
hebben , zullen genieten, ende dat hier mede zullen cefi"eren •·
~Ie differenten , die die van G o RIN c HEM voor den vry-·
dom van haare Poorters, ingevolge van voorige Previlegien •·
tegens d' Officieren van zyner Genade Tolle aldaat hebben ge.·
fuftineert , ende die te zullen laten varen op prene van in•
dignatie.
·
" 2'hilips, by der gratien Godi Hartoge van Bourgonie , van

,, Loth•·

Van Go· RIN CHE M.

_aQJ

•• Lothryk , van Braband • ende van Limborèh • Grave van Vlaaa
,, deren , van Arthois, van Bourgonie t Palatyn , van Henegouwen,
" van Hoüand, van Zeeland, ende van Ntuneri, Mark-Grave des
" Heyligen Ryks, Heere van Vrnrsland, van Sálms, end~ v:ui
,. Mechelen. Lnten u weten onzcm gcnrouw'en Schout, Bllr1er
., aneefteren, Schepenen• ende Rad~n, gemttne Poorteren, 1oe-
" de Luyden ende Ingezetenen onzer Stede van Go R I N c u 1t M ,
.,, ende eiken van u byionder, ho~ tot oni&Qr · ende onzer ttt>uwer
._. Raden • by ons geftelt , ten zaken om,er Lan~n van Holland
,, cmd~ Zeeland· kenniffe gekomen is , dat &edtrt dat enae T olie
•• \tan Woudrichem tot Go & 1 N c u E. M geleyt is geweeft, veel twee
.. drl&ten ende gefchillen gefinan hebben • tulfchen onzen Tollena•
"ren van GoRINCHEM end<: u • ende noe dagel~·ks fbant om
., zekere puntten onzer Heerlykheden van gnz~r Tollen rcwrende.,
.. daar wy grotelyks in verkort zyn geweefi, gelyk u dik ende tne
tt nigwerven te kennen is gegeven, ende nog dagelyks van onzen
.. Tollenaar te kenn€n gegeven word. Ende om daar af re ko
,, men tot verfiaan, hoe ende in wat manieNn onzen Tollen voor•
,, tyds tot Woudrichem gelegen heeft , daar gy u meefi op fun
" deert , als 't blykt by den Cedelen daar af by u overgegeven.
" Zo hebben onzen getrouwe Rade voorfa. daar na doen verlban f
" end~ vernemen by onderzoeken , end~ oirconden die hem
•• der Rechten ende herkomen onzer Tollen vffftaan, hoe die za..
,, ken daar af ceiegen zyn, op dat daar in gevolgt wordt, dac Ncbt
,, ende reden zy na vryheden ende brievw , die gy u daar af ver
., meed. Ende dat wy ook Wt onzer HeerlykhedeQ van on1« To,l.
,, len niet verkort en worden.
" L Eerft dat gy voor reeht houd,m 1oud willen , wat
., vreemde Koopb.1ydcm kogten o~ verkogten t~gcm onzcm PGor
" ceren •oorfz. dat die zelve vreemde "Koopluyden daar af van
•• Thöl tè ,even vrv wezm zouden, eni. is bclvonden by den on
ft derzoeke, ende olrkonden voorû. dat die van Woudrichem daar
•• ä geen vryheid en plege,n te &ebru)'kcn, dan wat goeden ZJ
,. kogteb te1en onvry Luyden binnen dtr vryheid van W oudri
,, chem • te weten van Kooren , cmda van :lllen andere goeden,
., dat zy dat moefte11 flaan op baar z:oldm, of of haar vloers, en
" de met dim condicxn kogten zy 't ~- Zo dat die vreemde
" Koopluyden van die goeden niet geven en dorften , end~ ·die
,, goeden op baar zolders of vloen hebbende een etmaal, dat Is eenen
" heelen dag • end~ eenen heelcn nagt lang f dat zy die dan mog
" ten fcheptn of vry nrköptn eeoen iègelykeh, ende voeren die
si. nederwaard of opwaard ten boogfien markten daat ·zy wouden..
" 11. Item , van den boute die u ·Poorteren plegen te kopen op
,, den ftroom 9 daar veel gefchilt af gcrwteft is• zal men vetftaan,
,. ende is bevónden , wanneer die van Woudrichem hout kogte,
,. dat van boven neder'\ftard &ekomen was, tegens onvry Luyden,
" dat moeiten tY vry kopdn. In deztt manieren , dát zy 't kleyn
,, hout floegen in baar tuyntn, ende d~t bruykten' ende penning
" den, of 'Z.Y moefien 't binnen haare Haven zetten op llykbakken
,, ende ander boute, ende by anders geener manieren , en hebben,

" die
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,, die van Woudrichem gebruykt of gehadt die· voorfz. vryheid,
" als men dat wel bewyzen zaL
" Voort meer is bevonden , dat die van Woudrichem alle tyd
" voor onze Tollen aldaar oorlof plegen te bidden , van haaren
,, fchcpen ofte goeden , weder zy van boven ofbeneden quamen,
·,, of dat zy haar goed , of ander Luyden vry goed geladen had·
,, den.
,, Ende want alle die vootfz. punflen by den onderzoeken , en" de oirconden bevonden zyn gefchiet te wezen, in der manierca
·,, als voorfz. ftaat , ·ende ook onze voorfz. Tollen van Woudri
" chem voortyds tot Go R J N c HE M niet geleyt en is, tot eenigea
" agterdeel der Graaflykheid van Holland, maar deugdelyk daar inne
,, te verftaan. Zo is 't dat onze ende onzer getrouwe Rade ver
" klaren, meyninge ende wille is, dat gy die in alle punflen ge
,, lyken die voorgeroert fiaan , gebruyken zult, als die van Wou
,, drichem voortyds gedaan hebben, ende anders niet. Behdude
" lyk, waar 't dat in dezen , of in eenigen andere punflen onzer
" Heerlykheid van onzen Tollen aanroerende, iet te verklaren
" fronde , dat houden wy aan ons. Ontbieden ende gebieden u
" allen voorfz. ende eiken van u byzonder. met zonderlinge ernfi:e
,, die voorfz. puntten volkomen na te volgen ende te gebruyken,
,, gelyken die van Woudrichem gedaan hebben, ende voorfz. fi:aat,
,, · zonder daar tegens te gaan of te doen in eeniger wys. Ende
" waar 't dat gy of eenig van u , ter contrarie hier in bevonden
" word, dat wouden wy aan u houden ende verhalen, als aan den
-,, genen , die ons van onzer Heerlykheid verminderen, ende van
" den onzen ontvoeren wouden. Ende gebieden ende bevelell
,, daar op· verder u onzen Droflàard ons 's Lands van ARKEL,
" dezen onzen Brief openbaarlyken doen condigen, ende lezen in
,, der Kerken in der Sted~ voorfz. op dat een iegctlyk hier af on•
" ze meyninge ende wifle weten mogen, ende waar 't dat iemand
·,, van onze Poorteren en Inzetenen voorfz. hier en boven in eeni•
,, gen den punflen voorfz. gebreklyk vielen, ende die vryheid an•
,, ders gebruyken wouden, ende met een wille onzer geboden over
,, horig worden. Dien willen wy dat gy tot vermaningen ons Tol
" lenaars aldaar, die van dezen zaken meeft voorkomen zal, dien
,, wy ook op zynen dienfte beveelen, die voorfz. punél:en te agter.,, volgen , van onzer wegen , aantaftende vanget, ende dien gevan·
" gen houdct tot 'er tyd toe, dat zy ons gebeten zullen hebben, van
,, 't geene dat zy tegens ons ende onze Heerlykheid daar aan zul
" Jen hebben misdaan. Ende waar 't dat gy, onzen Droifaard ende
,, Tol1enaar hier in verzuymelyk vielt, dat wouden wy aan u hou•
" den ende verhalen, als aan den genen , die onze geboden met
,, wille Gverhorig geworden waren , zonder verdrag. In oirconden
" dezen Brieven , ende onze Signet hier op gedn1kt. Gegeven op
" den veertiende dag in Novembri , in 't Jaar ons Heeren duyzend
" vier honderd ende veertig. Onderftont. By Mynen Heere den
,, Hanoge, Grave van Holland , ende geteykent,
.A11dries 'l,'a,z dta Cruy1.

Dat

Van GORINCHEM.,

10s

Dat het verleggen van den Tol, voor die van Woudrichem een
zware flag is geweefi:, behoef ik niet te bewyzen , en ik boude my
genoegzaam verzekert, dat het Steedje Woudrichem voor dezen•
in. eene veel betere bloeifi:and is geweefi: , want het gaat veeltyds
zo , den opgang van den eenen , is den ondergang van den an
deren.
Ik hier heb vooren bladz. 12, wanneer ik van Stadts Zegel en
Wapen gefproken hebbe , reeds gemeld , hoe dat Hartog P hitipz
van Bourgonie, Graaf van Holland, en Heer van Go R. 1 N c u E 1\1,
in den Jaare 1441. aan deze Stad door eene openen Brief verleen•
den, op -hunne Zegels en Vaanen, in plaats van het Wapen van,
Henegouwen, gequartileert met dat van Holland, nu zyn Wapen
te voeren , maar vermits ik het Handveft doen niet magtig was, heb
ik my met een Extraél: moeten behelpen, maar nu ik 'er een Co
pye van heb , zal ik dezelve den Lezer mede dee-len , en luyd
aldus:

Odrdy van Hartog Philip1 van Bourgonien
waar by zyner Gehade, in plaatfe van het gebruyk der Wape
nen van Henegouwen, confenteert te gebntyken zyne Wape
nen \'an Bourgonien, iil haare Baniere on Stads ZegeL

•,,
,,
,,
;,
,,
,,
"
,~
h

,,
,,
,,
"
,,
,,
,,
,,
"
"
,,
,,
,,
"
"
,,

pHiJip.r , by der gratie Gods Hartoge van Botlrgonien , van
Lochryk, van Braband, en van Limburg, Grave van VJaan.
deren, van Artoys , van Bourgonien, Palatyn, van Henegouwen , van Holland , van Zeeland·, en van Namen , Mark
Grave des Heyligen Ryks, Heere van Vriesland, en van Salms,
ende van Mechelen , doen condt allen Luyden, alzo onze On•
derzaten ende Pooneren in onze Stede van Goa.1NCHEM. in
haaren Zegel die zy tot dezer tyd toe gebruykt ende ge·urbert
hebben, in haare zaken ende hanteringe, die zy van onze Stede
wegen te fchikken hebben gehádt t gevoert en gedragen hebben
die vier Leeuwen, gequartileert, dat die Wapen van Henegou
wen, en van Holland genaamt is. Zo hebben wy der zelver on•
ze Stede, ( overmits dat eenige andere Onderzaten met dezelve
Wapen , in haaren Zegel ende Banieren verwapent zyn) gecon
fenteert ende geoorloft hebben , confenteeren en oorloften met
dezen Brieve , dat zy in haaren Zegel ende Banieren , die zy
zullen doen v.ermaken, mogen voeren ende zetten onze Wape
nen, die wy op deze: tyd voeren, na :tulke ordonnantie, als zy
die andere Wapenen tot dezen dàge toe, in haaren Zegel ende
Baniere gedragen en gevoert hebben, zonder iet daar in te mis•
doen of te breuken , tegens ons of onzer Heerlykheid. In oir•
conden dezen Brieve, ende onze Signet hier aangehangen. Ge
geven op den tienden dag in Julio in 'tJaar ons Heeren duyzend
vier hondert een en veertig, aldus getekent by Myn Heere den
Hanoge , Grave van Holland, onderteykent Yrit.ft.

ln den Jaare 1454. ontftond 'er weder.verfchil, wegens den Tol
.
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te Go a IN c HEM , zo dat Hartog 'l'hilips van Bourgonie, Graaf
van Holland, en Heer van G o ll IN c HEM, des wegens twee ope
ne Brieven uytgaf, den eenen gedagtekent den 11 December , en
den anderen den 19 January, beide van den Jaare 1454- En zo
Ktmp bladz. !l72 fchryft" fiond by die van den 19 January gete
kent, dat die later als de voorgaanden gegeven was, welke zaak zo
by fcbryft niet te konnen begrypen , zo dat fommigc Lezers het
jaargetal wel verdagt zou voorkomen , en zwarigheid maken daar
'er geen en is, en om de Lezers die hier in onkundig mogren
zyn, eenig ligt te geven , en die in een groot getal van Handves
ten m brieven te pas komt, zo moeten zy weten: dat deze Brie
ven naar den ftyl van den Hove getekent waren, naar welken ftyl
men het nieuwe Jaar met Paakiag, en niet den ecrlten January be
gon, en dit was toen niet alleen in Holland, maar Vrankryk, en
een gedeelten van Duytsland, Braband, Vlaanderen, en in veele
andere Landen gebruykelyk, zo als de Heer .Anth. Mattht•s in
het V. Deel zyner Analeéta bladz. 634 aantoont, en ook by Morn-i
en endere Schryvers te zien is, en dat heeft tot omtrent de Spaan
fche ttoubelen ftand gehouden. Dit aanmerkende zal men geen
zwarigheid vinden , dat den Brief van den 11 December ouder was,
als dit van den 19 January, vermits de maand January een gedeel
ten van het Jaar 145+ nog was , maar naar den gemeenen ftyl,
zou by te rekenen zyn van den Jaare 1455. Vermits ik deze Brie
ven niet heb konnen magtig worden, zal ik den Lezer uyt K1111/
den korten inhoud egter mede deelen, en luyden aldus :
~

fl'bilips, Hartog van Bourgonien, &c. Hy verhaalt dat veele

" L\lydm , ini:onderbeid die van C o RIN c HEM, met alderhande
tt lifrigc en vreemde manieren voorby den Tol alhier varen , 't welk
tt by verbied op Iyf en goed , voor by heeft eerft den Tollenaar
,; voor 't Tolvenfter te kennen gegeven, wat goederen, wiens goe•
" deten, en hoedanige goederen by geladen heeft , waar by daar
t, mede varen wil, en voldoen den Tol, of verzoeke verlof. Die
~ te GORINCHEM op de Markt komen met goederen, en van
daar na anderen Markten gaan ~ moeten Tol betalen. Die van
,, Go ll I"N c u E M zullen Tol beCllen van alle goed, dat zy bene•
,, den de hoogfte Markten, tot Knln en //nuoo kopen, en we
" der over boort verkopen, op vei-beurten van lyf en goed, ook
,, van 't Zout dat zy boven de zeven en een half Mud uytvoeren,
tt en van de zeven en een half Mud mede, als zy die over boort
,, verkopen , vreemde Koopluydcn te Go a IN c HEM komende,
,, kopen, of verkopen , of willende uytvaren met haar goed, zu}.
" len Tol betalen eer zy die goederen opflaan , of verkopen. Wat
~ goederen die van G o a IN c u 1. M kopen of verkopen, beneden
,, de hoogfte markt voorfz. en zy zelfs daar niets gehaalt hebben,
., of daar voeren , daar moeren z.y Tol af geven, ook van graanen
,, of andere goederen, beneden de hoogfie markt gewaifen, ko..
" pende of verkopende , en over boort loifende, uytgezondert tot
" haar eyge behoef, dat zy na des Tollenaars believen, met eeden
" Zullen moeten verklaren , wie zonder verlof voorby den Tol
,, vaart,

,t

Van G O R I N C H E M.
" ·väart, of de Tollenaars misdede met woorde of met werk~n om
,, haar Ampts wille , die zoude men rechten met den zwaerden,
t, boven verbeurteniffe van zyn goed. Wie hier tegen doet, zal
,, men aantafl:en, en ter grave brengen, bevelende den Ka ftelyn,
" Drofiàard ; enz. den Tollenaar behulpig te eyn. Gcfchreven
,, den 11 van Wintermaand 1454-

,, Philips &c. Hier verklaart hy op den voorfz. Brief, wat goe•
" deren onvrye Kooplieden te Go R.1 N c u E M brengen, en die van
" Go & IN c u E M het kopen, en flete binnen 's Lands aldaat', daar
,, zal men ·geen Tol af geven , ten ware dat men die goederen,
" of eenigen van dien over boort floegen , of weer van 't land
" voerden nederwaards voorby den Tol: wat die onvry vreemde
,, Kooplieden weder kopen van die van Go R. 1 N c HEM , Koom ,
" of andere goederen , gewaffen binnen den Landen itdaar, daar
,, zullen zy geen Tol af geven. Het Bier dat. de Gelderfche,
,, en andere onvry Kooplieden , met vaten te Go R. 1N c u E M ko
,, pen, daar zullen zy Tolvry af zyn, vermits oorlofnemende van
,, den Tollenaar. Dit zal duuren tot wederzeggens toe. De In•
,, woonders van Go a IN c HEM zullen in alle anderen zaken ge
,. bruyken de vryheid van den Tol, volgens haare befchreven Hand
,, veften, die zy van hem, of van zyne Voorvaders hebben. ~
" 'Verklaring van dezen houd by aan hem. Gegeven den 19 van
" Louwmaand, in 't Jaar 1454- na den loop van den Hove van
,, Holland. Onder aan ftaat, en zo is dezen Brief later gegeven,
,, als .den anderen hier voor.
·
In den Jaare 1456. verleenden Hartog 'Philips van Bourgonie.
Graaf van Holland en Heer van Go a IN c u E M , een nieuwe or
donnantie , zo wegens den Tollenaar als Burgers, waar in hy de
Burgers met verfcheide Vryheden befchonk , · den korten inhoud
luyd aldus:

; 1. Wat goederen boven de hoogfte Markt (tot Keulen en Ven•
,, ioo) gewaffen, 't zy Wyn , Staal, Yzer, Ka1k, Kolen, Weed,

" en anders , die by de Pooners van Go a IN c HEM ter hoogfte
" Markt ·gekogt worden , mogen die van boven voorby den Tol
,, vry voeren, zortder iet te betalen, en die zy kopen en laden op
" den ftrootn f of ter neder-markt, die mogen zy te Go a 1N c HEM
,, .brengen eb flyten, zonder Tol, maar willen zy met d' eerft ge
" noemde nederwaards varen , zy moeten Tol· geven als onvry
,, Luyden.
,, IL Die vpn Go R.1 N c HEM mogen te Zierikzee en elders ze
" ven en een half Mud Zout halen, en opwaards voorby den Tol
,~ voeren , vermits alleen verlof van den Tollenaar nemende.
,, II L Hout , dat van boven komt , mogen die van Go R. IN
" c HEM kopen van onvry Luyden , en in haar n1ynen doen , of
,, op 't flyk leggen , na gewoonte , en daar flyten, zonder Koper
,, of Verkoper, daar van eenigen Tol te geven , maar voorby va•
" rende, moete geven.
,, iV.
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,, IV. 't Koom dat die van G o a IN c u E M op den ftroom ko
pen, en nederwaards brengen, moeten zy eerfl: op haar zolders
of vloeren, binnen de Stad leggen, een eanaal, dat is: een hee
len dag en nagt , dan mogen zy 't vry uytvoereo en verkopen
zonder Tol, maar moeten oorlof nemen van den Tollenaar.
" V. Wat Koorn die van G o a IN c u E M kopen, dat van 't land
,, geladen word , in of buyten de vryhcid van Go a.1 N c HEM, mo
" gen zy vry in de Stadt voeren , en aan onvry Luyden verko
,, pen , en zelf voorby voeren zonder Tol.
" V L Haring, Pek, Teer, Affen, en diergelyke goederen, by
,, die van G o R.1 N c HEM gekogt, en na boven gebragt wordende,
" mogenze in de Stadt brengen , en daar verkopen , zonder dat
" Koper of Verkoper Tol geeft, ook vry voorby voeren, oorlof
., nemende van den Tollenaar.
,, VIL De Week-markt tot GoR.INCHEM, zullen die vm Goa.
,, 1 N c u E M vry hebben en gebruyken, dat is te weten, dat vreem
" de Luyden aldaar halen en verkopen zullen , Poorters of die
,, Land-luyden daar omtrent, als van ouds gewoonlyk is.
· ,, VIIL Al de Land-luyden binnen den Schependom van Goa
" 1 N c HEM wonende , mogen haar Beeften aldus vry ter Markt
" brengen en verkopen , en is 't nood daar door dryven, zonder
,, Tol, vermits oorlof nemende van den Tollenaar.
,, Gedaan in de Kamer van Rekening in 's Gravenhage, tot we
" derzeggen van de Genadigen Heer, op den 1 1 van Bloey-maand
,, 1456.
"
,,
"
,,

Na dat Jaco!J -va11 Gu.r/Jtti, te Bruffel zonder Kinderen in den
Jaare 1459. quam te overlyden, welke van Hartog 'Philips van
Bourgonie de Stad Go Il IN c u E M en Landen van Aa K EL te Leen
hield, zo maakte Graaf K11rtl van Charloys, Philips Zoon, zulks
aanftonds aan z.ynen Vader bekent, en verzoekt van hem, dezelve
goederen te mogen ontfangen, 'c welke Philips aan zyn Zoon aan
fionds toeftond. Hier op begeeft hem de Graaf, Karel van Char
loys , over Antwerpen aanftonds naar Go R. IN c HEM toe , alm!ar
hy naar zwaar onweder uytgeftaan te hebben , tot groote vreugde
der Burge~ den 13 Maart aanquam, en den 15. van baar tot haa
ren wettigen Lands-heer ingehuldigt wierd, zynde toen vyfentwin •
tig jaaren en zeventien weken oud , ingebuldigt zynde befchonk
by zyne Burgers den 20 Maart, met een wytlopig Handveft , be
veftigende alle voorige door de Heeren en Vrouwen van G o R. IN•
c HEM gegeven, daar by voegende veele nieuwe Vryheden, 't welke
wy hier ook zullen laten volgen:

" K.Arol,u van Bourgonien, Grave van Charlois , Heere van
"

,,
,,
,,
,,
,,

van Chaftel Belin , ende van Bethunen. Doen
cond allen Luyden. \Vant wy ovcnnerkendc, ende aan•
ziende, die onderdanigheid ende goedwilligheid, die onze wel•
geminde Burgermeefteren, Schepenen , Raden, ende allen Poor
teren ende Ingezetenen van onzer Stede van Go R I N c HE M,
ende ons Lands van AR. K :r:. L, ons tegemvoordelyk gocdelyk be:.
· ,, wyft
ARKEL,
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,; wyft hebben ons te ontfängen • ende te llttlden, voor haaren
" regten Erf-beere , ende ook om trouwe dienllen wille , die zy
" hier voormaals onzen Voorvaderen , zaliger gedagten , gedaan
,, hebben , ende hopen dat zy ons , ende onzen erven nog doen
,, zullen. Zo hebben wy den zelven van onze Stl'de van Go R.
,, INCHEM, ende ons Lands van ARKEL geconfirmeen, ende.
» veffigt , confirmeeren ende veftigen met dezen onzen Brieve,
·,, alle alzulke Brieven, Handveften , Previlcgicn , Rechten, ende
" herkomen, als onze Voorvaderen, Graven van Holland, Heeren
,, ende Vrouwen van ARKEL, met haaren Brieven tot dezen sa
,, ge toe hun Luyden gegunnen ende gegeven hebben. Ende ge•
" loven die te houden , ende te fterken tot eeuwigen dage. Ende
·,, voort om die welvaren ende gemeen oirbaar van onze Sted~
,, ende Lande van ARKEL voorfz. hebben wy onzer voorfz. Ste•
,, de, ende onze Landen van ARKEL, gegunnen ende gegeven ,
" gunnen ende geven met dezen onzen opene Brieve , voor ons
,, ende onzen erven ende nakomelingen , Heeren van ARKEL,
,, alzulke punéten als hier na gefchreven ftaan.
" L In· den eerften , waar 't dat iemand wie by waar , van
~, buyten onzer voorfz. Stede , ende onzen Lande van Aa K EL,
" quame met opzette ende met ingezetter lagen, en vreesde eenig
,, van onzen Onderzaten der Stadt , of Landen van ARKEL,
,, voorfz. zonder raken , zo zal men dat beteren by den He~
u re, ende by den Gerechten van G Il RIN c HEM. Ende waar ;t
,, dat iemand van buyten in der manieren voorfz. eenige On
;, derzaten voorfz. wonde of 0oeg~ , zo zal die van buyten ver
,, beuren zyn rechter hand , ende alle zyn goed tot onzen pro
" fyte. Behoudelyk dat men dat betuygen zal met drie wetagti.•
,, gen getuygen. Ende waar 't dat menze niet betuygen en kon
,, de, nog en mogte, gelyk vooten gefchreven ftaat. Zo zal 't dan
t, fiun tot kenniffe van den Heere ende Gerecht , ende zo wat
,; zy daar af wyzen zullen , dat zal recht wezen , des zo zullen
,, die Droffaard, Schout, gezworen Bode, ende alle die vrye Voet
" hoge Schutten onzer voorfz. Stede, ende ook die Schouten ende
" Gezworen in den Lande van AR. K EL , ende andere buuren by
" beveel van den zelven Schouten of Gezworen , die Misdadige
" mogen vangen , ende in hegtenifle brengen, ende gebeurde daar
,, eenige bloedftortinge of doodflage, doende 't geene dat voorlz.
_,, ftaat, dat zal wezen zonder misdoen tegens iemand, in alzo ver
" re , dat die bloedftortinge of doodflage niet en gefchiede uyt
,, zonderlinge bate, nyde of vyandfcbap , van den voorfz. gevan
,., gen.
,, II. Item , zo wat rechten dat men den Poorteren ende In
,, woonderen van G oJU N c u E M, ende van den Lande van AR.
" KEL doen zal buyten haaren paaien, van geJyken zullen wy
,, weder mogen doen ongemindert of ongemengt haare Handvellen,
,, ende Cofiumen , den Heeren , ende haaren Dienaars, ende Ge
" rechten, daar onzen voorfz. Pooneren ende Ingezetenen , ende
n van den Landen van AR. K EL dat gefchieden of gevallen zou
,, de.
Dd 3
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·,, III. Item, of 't gebeurde, dat eenigen van -den Poorteren of
,, Inwoonderen van GORINCHEM, ende van den Lande van Aa.
" K E L voorfz. eenige goederen geftolcn , genomen of ontvoert
,, wierden , ende zy die bevonden binnen de Stadt, of den Lan
,, de van AR K EL , die zullen zy mogen aantaften ende bren
,, gen in handen van den Heer, te Water ende te Lande zonder
Ende die Heer zal dan die voorfz. goederen terftont
1, misdoen.
,, weder geven , ende leveren den genen die zy toebehoorden ,
,, vermits die zelve goede zyn makende met wetachtige getuygen,
,, of mee bande ende met monde.
,, IV. Item, dat niemand binnen onzen Stede voorfz. Burger
,, meefieren , Schepenen , nog van den vyf Thefàuriers wezen en
" zal, by en zal eerft twee jaaren agter een volgende, der zelver
·,, onzer Stede Poorter geweeft zyn. Ende zo wie in onzer" Stede
" voorfz. ende Lande van ARKEL, in Officien of dienften, nu
,, is, of namaals wezen zal, die en zal niet meer dan twee O.ffi..
" cien ende dienfien te gader hebben , ende ook en zal nu voort
" aan niemand Burgermeefteren, Schepenen, nog Thefäurier van
,, onzer Stede wezen , dan. van den notabelfien , ende die ge
,, goed.et zyn tot duyzend Schilden , van agt ende twintig groten
,, 't 'fiuk, of tot honderd pond grooten Vlaams.
Item, of 't gebeurde dat binnen onzer Stede voorfz.·ende
,, Lande van, AR. K E L ,· eenige doodflage geviel, zo zul~en alle on
,, fchuldige magen van den Handtdadigen bevreed wezen, die eer~
,, fie zes weken lang. _
·
·
" VI. Item , dat alle die geboden " die men in de Kerke van
,, onzer Stede voorfz. plegen te doen , :die zal men nu voortaan
,, altyd doen van der Stadhuys, ende die kondigen op eenen Matkt
" dag, by confente des Heeren ende des Gerechts, in aller voegen
,, ende manieren, als men in de Kerke pleeg te doen.
,, VII. Item, dat van nu voortaan tot allen tyden ,' als 't gebeu
" ren zal , dat. die Markt-dagen , en<!e die Recht-dagen in onze
,, Stede voorfz. komen zullen op heylige dagen , die, die beylige
" Kerke gebiedt te vieren,· zo zal men die Markt-dagen, ende
" Recht-dagen houden des naafi:en werkdaags daar aan , in allen
,, fchyn ende met zulke vryheden , als daar toe hooren.
· ,, V lil. Item, of 't gebeurde dat iemand van onzen Poorteren,
,, ende Ingezetenen onzer Stede voorfz. ende Lande van ARKEL,
,, eenige twiilinge kregen , die een tegens den ander of tegens ie•
,, mand van buyten der Stede, ende Lande van ARKEL voorfz.
;, ende daar iemand geque~ wordc, zo zal men dien gequedren
,, Perfoon beleyden mogen , by twee Schepenen van Go RIN·
" c HEM, of by een en Schout, of twee gezworen van buyten in
" den Lande van ARKEL, of met twee wetachtige Mannen, die
" by den Dro(fäard ende Schepenen van binnen dezer Stede, of
" by den Schout ende gezworen van buycen in den Lande van
,, ARKEL geëedt zullen wezen, die beleydinge getrouwelyk te
,, doen ende overbrengen , dewelke beleydinge gedaan wezende,
,, by den voorfz. twee wetachtigen goede Mannen, van waarden
,, wezen zal, gelyk of zy voor Schepenen dezer Stede gefchiet waar.

,, ·v.

,, IX.
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,, I X. Item , of 't gebeurde , dat v,y die van onzer Stede ende
,, Lande van ARKEL, tot Heervaarde geboden buyten der Stede,
,, ende Lande voorfz. Zo zullen wy hem daar in doen gelyk on" ze Voorvaderen, Heeren van AR a: EL, ende van Go a.1 N c HEM
,, voortyds gedaan hebben.
" X. Item • alle die geene , dien binnen den Schependom van
,, Go RIN c HEM, ende Lande van A R. KEL , eenige Voogdyen aan•
,, komen zullen, by befterfte of and<lts ·in eeniger manieren , die
,, zullen gehouden wezen , alle jaar goede ende getrouwe Reke
" ning te doen van den goeden, die zy in Voogdyen hebben zul
" len , voor den Heer, ende Gerechte , ende voor twee van de
" naafte magen , te weten een van des Vaders wegen, ende een
" van des Moeders wegen , ende die zelve goeden jaarlyks voorc
" te zetten , ende te beleggen by Rade ende goedtdunken van clel1
,, voorfz. Heere , Gerechte , ende twee van den naaften magen.,
,, 't welke die voorfz. Voogden beloven zullen , ende goede burcb.
,, togten daar van zetten, binnen den Schependom van Go a IN~
,, cHEM, eer zy in der zelver Voogdyen ontfangen, of gezet zul
" len worden. by den Heere ende Gerechte , ende by den twee
" naaften magen voorfz; tot 'er tyd toe dat bet Kind of Kinderen
" daar zy Voogden af zyn , tot haaren mondigen jaaren gekomen
,, zullen wezen. Ende wie dat niet en dede , die zoude tegens
,, ons verbeuren vyftien pondt Hollandfche.
,, XL lteftl, dat in on~e voorfz. Stede , jaarlyks onderhouden,
" ende gefl:elt zullen wezen , vyf Perfoonen tot Thefauriers der
,, zelver , te weten uyc elken van de vyf vJerendeelen van der
,, voorfz. Stede een Perfoone, om die goeden en renten der zei•
,, ver Stede deugdelyk te regeeren , i ontfangen ende uyt te g~
,, ven , waar van dat men des een jaars , vernieuwen ende verzet•
" ten zal die twee van den vyf Perfonen, ende des anderen jaars
" die drie. Ende die dan des eenes jaars Thetàurief blyvet , die
» zal des anderen jaars afgaan , ende zal die vemieuwinge ende
,, verzettinge jaarlyks gefchieden, ende gedaan wezen in der manie
,, ren, als hier na volgt. Te weten, dat onze Drofiaard van AI\.•
" KE.L, alle jaar op den agtentwintigften dag in der maand vaa
" Aprille, die Burgermeefteren, ende Schepenen, manen zal by
,, haaren eede, dat zy kiezen zullen dubbel getal van Thefauriers,
" die men op dit pas vernieuwen ende verzetten zal , van den
,, notabelften, ende oirbaarlykften Perfoonen die zy weten zullen,
,, in elk van den voorfz.. vyf vierendeelen, om Thefauriers te we•
" zen , ende die Perfoonen alzo by den voorfz. Gerechte gekoren
,, in dubbel getal, zullen zy in gefchrifte over geven onzen voorfz.
" Droffaard, die gehouden wezen zal by zynen eede, die hy daar
,, toe doen zal, uyt dien dubbelen getal te kiezen , alzo veel nie.
" fauriers van de notabeffl:en, ende oirbaarlykften Perfoonen, als
,, men dan vernieuwen ende verzetten zal als \'oorlz. is. Ende
,, die voorfz. Droffaard, zal die voorfz. Thefauriers alle jaar eeden,
,, als dat behoren zal , ende hem doen geloven, dat zy voor hem,
,, ende den Gerechte, Oude ende Nieuwe Rykdom, Vroedfchap
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. ., ende Gemeynte , goede ende getrouwe Rekeninge ende bewy•
,, zinge doen zullen , van der Steden goeden voorfz.
" XI L Item, ende al diergelyke ende in. zulker voegen ende
" manieren, zal men ook van nu voort alle jaar op den eerften
,, maandag van der maand van Meye, verzetten, vernieuwen en
,, de eeden, die zeven Hoge ende Lage Heemraden onzes Lands
,, van ARKEL voorfz. beneden der Zeduwen , des eene jaars vier,
" ende des ander jaars drie. Ende ook zoo en zal van nu voort
,, niemand Hoge Heemraad wezen, dan van den notabelfien, en•
,, de die gegoed zyn tot vyfhondetd Schilden, van agt ende twin
" tig grooten 't ftuk , of vyftig pondt groten Vlaams. Ende tot
" wat tyden dat den gemeynen Heemraden, nutte ende oirbaarlyk
,, dunken zal eenen Waardsman te kiezen, tot behoef des Gemey
" ne-lands voorfz. zo zullen dan die voorfz. Heemraden eenen
" Waardsman kiezen, by haaren eede, die zy doen zullen ter
n maninge van onzen Droffaard, den welken Waardsman die voorfz•
•, Droffaard eeden zal , alle jaar goede Rekeninge ende bewys te
,, doen van alle onkofien , die den gemeynen L'l.nde aangaan mo
,, gen, voor den zelven Droffaard , den Hoogen ende Lagen Heem•
,, raden, ende den geërfden 's Lands voorfz.
,, Ende om dat wy onzer Stede van Go RIN c H:t. M, ende Lan
" de van ARKEL voorfz. alle deze punél:en volkome)yk houden
,, willen onverbroken, voor ons, ende onzen erven ende nakom<:•
,, lingen, alle argelift uytgefcheyden. Zo hebben wy fdes t' oircon
" de onzen Zegel aan dezen onzen Brief doen hangen. Gegeven
" in onzer Stede van G o Il IN c HEM voorfz. twintig dagen in
" Maart , in 't jaar ons Heeren duyzend vier honderd age ende
,, vyftig, na den loop van onzen Hove. Onderftont. By mynen
,, Heere den Grave, ende getekent. Mt.rûch.
Den Heer K e111p vind wegens het jaargetal van ditHandveft weder
eenige zwarigheid, vermits het den 20 Maart 1458. geteykent is ,
Gusbttl. eeril: den 6 Maart 1459.
en zo by meld zo is J«o6
overleden , maar deze zwarigheid zal door het geene ik zo reeds
gezeyd hebbe weder verdwynen. De dood van J«o/J 'Ua Gus1,,ei wierd na de gemeene ftyl van fchryven geboekt, die zyn be
gin met den J January nam , en de dag en jaartekeninge van 't
Handvefi: is naar den ftyl van den Hove, en in den Jaare 1458.
quam Paasdag den !2 April, zo dat den 6 Maart naar de gemeene
ftyl viel in den jaare 1459. en den 20 Maart naar den ftyl van
den Hove, viel nog in den Jaare 1458.
Na dat Ph,Jip.r van Bourgonie in den Jaare 1467. quam te over
lyden , volgden hem in alle zyne Landen , zyn Zoon Graaf K11rtl
"'"" CharlfJis , toen Graaf van Holland , enz. en· Heer van Go R.•
INCHEM en Landen van Aa.KEL, welke in den Jaare 1477. den
s January in een gevegt voor Nancy quam te fneuvelen , naar la
tende een eenige Dogcer Marill van Bourgonien, getrouwt met
M11~imiJia11•, Aards Hanog van Oofienryk, ende daar na Rooms
Keyzer, welke beyde op den 28 Maart 1478.. den !!O Maart in
's Gravenhage tot Graaf en Gravinne van Holland, Heer en Vrouwe
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we van Go RIN c Ht M en Landen van ARK!: L , gehuldigt wier
den , op welken dag by by een Handvefi: beveiligden alle vorige
Handvefl:en, door de Graven en Gravinnen van Holland, aan die
van GORINCHEM en Landen van ARKEL gefchonken, zo als
uyt het by gaande Handvefi: blykt.

Confirmatie, gedaan by den Aards-Hartog
M4ximilitza11, als Man ende Kerkelyke Voogd van zyne Huys
vrouwe , Vrouwe Mari" van Bourgonien·, op zyne huldinge
in den Hage, als Grave van Holland, van alle zodanige Hand•
veilen als de Stad GORINCHEM en den Lande van ARKEL,
van zyne Voorzaten eenigzints hebben genoten.
,,
,,
,,
,,
"
"
,,
,.
,,
"
,,
"
"
,,
,,
"
,,
"

M'A1:imiliaa , by der gratie Gods Hartoge van Oofi:enryk,
van Bourgonie , van Lothryk , van Braband , van Lim..
burch, ende van Gelre, Grave van Vlaanderen , van Ar·
toys, van Bourgonien, Palatin, van Henegouwen , van Holland,
van Zeeland, van Namen, ende van Zutphen, Mark-grave des
Heylige Ryks, Heere van Vriesland, van Salms, ende van Me•
chelen , allen den geenen, die deze zullen zien of hooren Ie
zen, Saluyt. Alzo by de dood, ende overlyden van wylen zaliger
gedagten, Hartoge K,el van Bourgonien, onzen Schoonvader,
wien God genadig zy. Alle die Landen, Steden, Sloten, ende
Heerlykheden, die hem toe te behoren plegen , gekomen, ver
fchenen, ende befi:orven zyn , aan; ende op onze lieve ende
zeer geminde gezellinne , de Hartoginne van Oofi:enryk , van
Bourgonie, &c. Zyne eenige Dochter, als gerechte erfge
naam van den voomoemden wylen Hartoge Karel, onze Schoon
vader; Ende onder andere de Landen ende Heerlykheden van
Holland, Zeeland, ende Vriesland, ende dat agtervolgende dien,
die van onzer Stede van Go RIN c HE M, ende Lande van AR•
,, KEL, op den dag huyden, ons als Kerkelyke Voogd ende Mom•
,, bair van onze Gezellinne voorfchreven , zeer deugdelyk ende
" minnelyk gebult, ende ontfangen hebben , tot haaren gerechten
,, Lands-heere ende Grave der voorfz. Landen van Holland, Zee•
,, land, ende Vriesland met haaren toebehoren, ons daar op doen-·
" de den eedt, in zulken zaken gewoonlyk ende behoorlyk. Zo
" is 't, dat wy willende altyd hanteeren ende gebruyken , als wel
,, reden is , goede trouwe tot onzer voorfz. Stede van Go RIN•
" cHEM, ende Lande van ARKEL_, bekennende die goede ende
" volmac~te , minne ende gunfi:e , die· dezelve onze Stede van
" GORINCHEM, en 't Land van ARKEL, altyd tot ons, ende
,, tot onze voorfz Gezellinne gedragen hebben , ende nog dragen
" de zyn , der zelver onzer Stede, ende Land van ARKEL , om
" die goede gunfl: , ende liefde, die wy ook tot hun dragen, ende
" tot den gemeenen Poorteren, ende Inwoonderen van dien , en
,, des voorfz. Lands v,an ARKEL , geconfirmeert , geratificeert,.
,, ende gcvefi:igt hebben , confirmeeren , ratificeeren , ende veili
,, gen met dezen zelve onzen Brieve, als Kerkelyke Voogd, enEc
" de
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" de l\1ombair onzer voorfz. Gezellinne voor onzen erven, ende
,, nakomelingen, Grave_n ende Gravinnen van Holland, Zeeland,
,, ende Vriesland, alle alzulke Handvefien, Previlegien, Keuren,
,, Rechten, Vryheden. ende Tolrechten, als zy hebben ende hen
" luyden voor dezen tyd verleent, ende gegeven zyn geweeft by
,, onze Voorvaderen, Graven , ende Gravinnen van Holland, Zee
,, land , ende ,Vriesland, alzo als zy die nu zyn gebruykende,
,, de over veertig, ende vyftig jaaren , hier te vooren gebruykt heb•
,, ben, mitsgaders ook die gee11e, die onze voorfz. Gezellinne hen•
,, luydcn gegeven , ende verleent heeft. Gelovende als Kerkelyke
" Voogd ende Mombair van der zelver onzer Gezellinne, voor
,, ons, onze erven , ende nakomelingen, die eer te vermeerderen,
,, dan te verminderen ; ende desgelyks onze voorfz Stede, ende
,, Lande van ARKEL, met allen anderen onzen Landen , in Rech•
" te, ende Jufiitie te houden, ende te doen onderhouden ; ende
,, ook alle haare goede oude conftumen , gewoonten ende berko
,, · men te obferveeren ende te bewaren , zonder argelift. Ontbie
,, den daaromme, ende bevelen onzen lieven ende g-etrouwcn Ste
,, dehouder, ende Raad , ende voort allen anderen onzen Rech
" tereo , Officieren , ende Onderzaten , onzer voorfz. Landen van
" HoUand, Zeeland, ende Vriesland, ende allen anderen, dien 't
" aangaan ofte aannopen mag, dat zy der voorfz. onzen Stede van
,, G o RIN c HE M ende Lande van Aa K EL, ende allen den Poor•
,, teren , ende lnwoonderen van dien , van den inhoude van de
,, zen ruftelyk, ende vredelyk doen ende laten genieten, ende ge•
" bruyken , zonder hen daar. inne te doene ofte laten gefchieden
" eenige hinder, letzel, ongebruyk, ofte moeyenüfc ter contrarie,
" want wy 't alzo gedaan hebben. Des t' oirconde zo hebben wy
,., onzen Zegel hier aan doen hangen. Gegeven in onzen buyze
" in den Hage den agt ende twintigften dag van Maart, in 't jaar
,_, ons Heeren duzend vier honderd agt ende twintig , naar Paas
" fchen. Onder op de plycque ftont gefchreven, by Myn Heere
,, den Hartoge Ondenekent. Ende was bezegelt, met eenen uyt
,, hangende Zegel in rooden wafiche.

·en

In het volgende jaar den !27 dag van February, verleenden hy
de Burgers van G o RIN c HEM , om haare trouwe dienfien tegens
de Gelderfchen mm hem gedaan, Tol vryheid door zyne Landen
van Gel<lcr en Zutphen, zo als uyt het volgende Handveft bly.kt:

Handve{le van den Aards-hartogen
Maximiliat111 ende M11,i11, als Hartogen van Gelre, ·ende
Graven van Zutphen, den Poorteren van GORINCIIEM
vergunt, omme in haare voorn: Landen van Gelre ende
Zutphen, vry te zyn, van alle Tollen.

,, M'A}limiliu11 , ende Mllri11 , by der gratie Gods, Hartogen
"
van Ooftenryk, van Bourgooie, van Lothryk , van Bra,, .
band, van LimQurcb, van Luxfenburch > ende van Gelre,
n Gra-
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,, -Grave van Vlaanderen, v:an Artois·, van Bourgonien , Palatyn,
van Henegouwe , van. Holland, van Zeeland, van Namen ~ en
" de van Zutphen, Mark-Grave des Heyligen Ryks, Heere van
:' Vriesland, van Salms, ende van Mechelen. Doen condc allen
~: Lieden, · dat wy ontfangen hebben , die ootmoedige Supplicatie
,, van onzen wel geminden Burgenneefters, Schepenen , Raad en
" de Kooplieden , van dezer onzer Stadt van Go R rN c HEM, in
,, den name van henlieden, ende van andere Burgeren, Ingezete
,, nen, Inwoonderen, ende geheele Gemeente van der zei ver on
" zer Stede , inhoudende hoe dat van onzen 't wegen , ende ag
,, tervolgende onzen beveelen, ende geboden, zy die oorloge be
" fiaan, gevoert ende onderhouden hebben, te Water ende te
" Lande, tegens onze Rebellige, ende ongehoorzame Onderzaten
,, van Nymegen, Zutphen, ende haare medeplegeren, de voorfz.
,, onze Stede van Go RIN c HEM heeft gehadt, geleden, ende ge
" fi.ifiineert , veele grote zware koften , ende laften , alzo wel in
,, foldye van Volle van wapenen geftelt , ende geordonneert ten
,, befchut, ende bewaarnifTe, van onzen voorn: Stadt , ende Ka
,, fteel van Go R I Nc HEM, als in 't maken van zulken Bolwerke,
" kopen van Artillerie, Engienen , ende andere inftrumenten ter
" Oorloge dienende , gedragende t' zamen , de fomme van tien
" duyzend ponden, van veertien groten onzer Vlaamfcher munte
,, 't póndt, behalven de brandfchattinge , die zy ende de geërfde
" in onzen Lande van ARKEL hebben moeten betalen, zonder
.,, nog daar af cenig ttoofl:, hulpe ofte byfl:andt gehadt te hebben,
,, van onzep anderen Steden , enge Onderzaten van Holland, en
,, de en hebben binnen dezen tyden, mogen , nog dorven, ner
.;, gens wandelen, vaaren , keeren nog verkeeren, omme baarlieder
.;, Koopmanfchappe te doen, gelyk zy plagten , al eer· de voorfz.
n Oorloge ·begonde , ende boven dien hebben onze voorfz. Re•
" heilige, ter caufe voonz. verdorven, ende verbrand, ten meeften
" deel van den Dorpen •ons voorfz. Lands van ARKEL, leggende
,, onttent onze voorn: Stede, mitsgaders bok veele Wat:ermolens,
" Huyzen, Schuiren , ende Woonftede, toebehorende den zelven
" Supplianten , ende onze arme Onderzaten , Inwoonderen van
,, dien , berooft , verbrand , ende verjaagt , niet tegenftaande de
" vooriz. Brandfchattinge, by henlieden onzen voorn: Rebelligen
" betaalt, zo dat dezelve onze Stede ende Supplianten, nu ter tyd
" grotelyks t' ageer ende verarmt zyn , ende waare dezelve onze
" Stede by deze middelen gefchapen te nietten te gaan, en de
,, voorfz. Supplianten byfter te werden. Ten ware, dat ons be..
,, liefde henluyden te gunnen, ende verleenen, eenige previlegien,
,., ende vryheden, ter vermeerderinge, ende augmentatie van hen
" lieder Neeringe ende Koopmanfchappe , alzo zy zeggen, ons
,, daaromme ootmoedelyk biddende, waaromme wy deze zake over
" wegende , begeerende de welvaart van onzer voorn: Stede van
,, GORINCHEM, ende daar op gehadt de advife ende goedtdun
" ken , eerft van onzen lieven ende getrouwen , de Lieden van
,, onzen Raade , ende van der Kamere van onzer Rekeninge al·
" hier in Holland, ende daar naar van den Lieden, gecommitteert
Ee z
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op 't fiuk. van onzer Domeinen ende Finantie , ende ook van
den Lieden van onzen groten Raade , by ons wezende, dien
zelven Burgermeefi:ers , Schepenen Raad, Kooplieden, Burgc
ren , Ingezetenen , lnwoonderen, ende geheele Gemeente van
der zelver onzer Stede, genegen wezende r haarder voor&. Su~
plicatie, hebben uyt onzer fpeciale gratie, wetenfcbap, ende vol•
Ie magt, voor ons onzen erven ende nakomelingen , Hartogen
,, ende Hartoginnen, van Gelre, Graven ende Gravinnen van Zut..
,, phen, gegunt, verleent, geconfenteert, toegelaten ende gewilli·

"
"
,,
"
,,
,,
"

,, ceurt, gunnen, verleenen, confenteeren, toelaten ende williceu•

" ren, met dezen onzen tegenwoordigan Brieve. Dat zy van nu
,, voortaan , ende tot eeuwigen dage toe, quyte vry, los, leedig.
,, exempt, ende ongehoudcn zullen zyn, ende mogen varen voor
" by alle de Tollen gelegen in onzen voorfz. Landen, Hartogdom
,, van Gelre, ende Grnatîchap van Zutphen, met haaren toebeho
,, ren, het zy te Water of te Lande, met haare Schepen ende an•
., derzints, ende met allen den goeden, ende koopmanfchappen ,
" henlieden toebehorende, die ey door onze voorfz. Landen van
,, Gelre, ende Craaffchap wn Zutphen brengen ende voeren zul.
" len , binnen onzer voorn: Stadt van Go Il l N c u 2 M, ende die
,, zy ter hoogfier markten te Keulen , of te Venloo gekogt, be
,, vragt, ende geladen zullen hebben, zonderlinge van Stapel goe
,, de, als Wynen, Schaleyen, Hout, Smeetcolen, ende dergely•
" ke , die men grwoonlyk ter Stapele , ende ter hoogfi:cr markt
" pleegt te halen , ende wcderomme uyt der zelver onzer Stede
,, van -Go Il 1 N c HEM te. mogen laden , ende met haare \1':>0rfz.
" Schepen, goeden, ende koopmanfchappen te varen voor by den
,, zelven Tollen ter voorfz. hoogfier markten, zonder ter dezer eau
" fe eenig Tolgeld te betalen , of fchuldig te wezen in geender
,, manieren , dies zy fchuldJg worden , deugdelyken te doen bly. ·
,, ken by certiflcade van Schout ende Gerechte onzer voorn: Stad,
,, dat die zelve goederen henluyden toebehoren zonder eenig argc
,, lift, uytgenomen van den goeden ende koopmanfchappen , die
,, de voorlz. Supplianten door onze voorO:. Lande van Gelre, en
" de van Zutphen brengen , ende in eenen gang voor by onze
,, voortz. Stede ende Tol van GoRINCHEN voeren, leydcn, en~
,., de paffeeren zullen willen nederwaards, ende wederom van be
,, neden opbrengen , ende ook in ttner gang voor by den zei•
,, ven onzen Tol van GORINCHEM, ende door onze voonz.
• Lande van Gelre, ftlde- van Zutphen, daar af dezelve Supplian
,, ten gehouden worden alhier tot G o R. 1 N c HEM voorfz. te bet2.-.
" Jen halve Tol zonder meer, met welke dezelve onze Stede van
" Go ll 1 N c H KM, mi~ers de voorfz. Supplianten akyd blyven

,, zullen, in alle anderen haaren Tolrechtf:n, ende vryheden hen
,, luyden in voorleden tyden by onze Voorvaderen zaliger gedag
" ten gegunt , ende verleent Ontbieden daaromme , ende beve
" lcn onzen Stedehoudere; ftlde Lieden van 0nzen Rade by ons
,, geordonneert, of hier namaals te ordonneeren in onzen voorü.
" Lande van Gelre, ende van Zutphen, onzen Tollenaaren, van
,, den voorfz. Land~ van Gdre, ende ,van Zutphen, ende alle an" deren
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deren onzen Renmeeftcren, Tollenaren• R.echtetttt, Amptiuy
den, D ~ . ende Onderzatent tegenwoordig, ende toeko
mende- dlea 't aaapan of aannopen mag, haaren Stedehouderen
of Gecommiil'eerdens, ende eiken van henlieden byzondere , en
de alzo hem toebehoren zal, dat van dezer onzer tegenwoordi
ger grade, vrybeid, exemptie, quytfcheldinge, ende previlegie,
ende ·van 21 den inhoudene van deze, . zy doen laten ende ge..
" dopn de voorlk. Supplianten , ende . haare nakomelingen ten
·,, eeuwigen dage toe emftdyk ~ vredelyk ende volkomentlyk ge•
" nieten , ende gebruyken , zonder hen daar inne te doen of te
,; laten gefcbieden eenigen hinder, lettel, ongebruyk, of moeye
,, nUfe ter contrarie. Want het ons alzo bélieft, ende gedaan wil•
,, len hebben, niet tegenfl:aande eetûge onlonnantien ofte refirac
" den by ons gemaakt of te maken • mándamenten of verb9den
,, ter contrarien. Des t• oirconde t zo hebben wy onzen Zegel
,, bier aan doen hangen t behoudegs ouder andtre dingen, ons en
,, de eenen iegelyken iyns rechts.
·. ,".f Gegeven In onze voorn: Stede van G;o a.1 N c HEM den zeven
" ende twindgften dag in February, in 't Jaar ons Heeren duyz~nt
!t, vier honden negen ende zeventig.
Onder óp de plycque ftont
., gefè:hreven. By Myne Heere den Hartoge, ende Myne Vrou
" we de liamglnne • die Heere van Champmans , Prefident van
" Bourgonie, die lkere \ral1 Yrlam t 't weefi:e Kámerling, NicoL1s
,, de Gondeval, Pieter Lanckbals t en meer anderen tegenwoordig•
,,·ondertekent N. R•tgw. Ende ~ bezegelt met eenen uythan
" gende Zegel In rooden Wafi"cbe. Op den rugge itont gefchre
" ven , de Gecommitteerde op 't fhtk van den Domeynen ende
• Fintntien myns genadlgen Heere ende Vrouwe• Hartogen van
,, Ooftenryk, van Bourgonie, Grave van Holland, Zeeland t &c.
" Confenteeren, a1%0. verre als •t In henlieden is, dat d• inhouden
,, van den anderen iyde van dezeti, voldaan~ ende onderhouden
,, gy naar tyne forme ende begryp gefèhre'fen, onder d' handtey•
" ken van on.ter een , den eerften dag in Maarte. Anno duy
,, zend· vier honden negen én zeventig, ondertekent. Go•it'U4/.
In den Jaare. 1480. den 15 Mey, verleènd~n dtn gemelden
• Aards-Hartog een Mandement aan de Stade- Goa1NCHÉM, en
Landen van ARKEL, dat de andere Steden deze Stad ende Lan
den zullen hebben te ontheffen, van todanige pertninge, als t.y in
den Gelderfchen Oorlog uytgefchoten hadden , zo als uyt de yoi.,
cende bevel brief blyft:
-~
·,,
,,
~,
,,
"
,,

'

\
t

Mandainent van den Aards -_Hartögen
M•1timilÏllo ende M,i11, verleent de Stadt Go a IN c u E M •
ende den Lande van A Il KEL, tegens do 3ndere Steden
•an HoHattd , ten eynde dezelve Steden , die van Go R •
1 N c HEM zoude fubleveren van zodanige penningen, a1s
zy gedurende den Oorloge wn Gelre , ten behoeve van

den gemeenen Lande van Holland hadden gedebourfeen.
" Maximili110 , ende M•i• t by der gratie Gods Hartoge van
Ee 3
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"
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Oofl:enryk , van Bourgonie , · van Lothryk , van Brabant , van
Limborch, van LtL""{enborch, ende van Gelre, Grave van Vlaan
deren , van Artoys, van Bourgonie , Palatyn, van Henegouwe,
van Holland , van Zeeland , van Namen, ende van Zutphen •
Mark-Grave des Heyligen Ryks , Heere van Vriesland , van
Salms, ende van Mechelen , den eerften onzen Deurwaarde~,
Sergent van Wapene, Bode exploiét:erende, onzer Kamere van
den Rade in Holland, of anderen, onzen Officier hier op ver~
zogt. Saluyt Wy hebben ontfangen, die ootmoedige SuppU
catie, van onzen lieven ende welgeminden , die Gedeputeerde
van onzer Stede van Go a IN c HEM , ende 's Lands van AR.•
,, K EL, inhoudende hoe dat zy by onzen bevele tot defenfie en•
,, de befchermenüle van onzer voorn: Stede ende 's Lands van
,, ARKEL, ende van de palen dezer onzer Lande van Holland,
" ende Vriesland, groote ende zware koften gedaan hehèen, in 't
,, .fhfüneren · van der Oorlogen , tegens den Gelderfche onze .Vyan•
,, den , daar tegens zy als uyterfte Frontiere gelegen zyn , belo
" pende die zelve koften alrede daaromme gedaan, ter fommen
" van negen duyzent vyf hondert Rynfche guldens, 't ftuk van
" veertig grooten Vlaams, behalven die geene die zy nog dagelyks
,. doen moeten , ende ook die grote ende onvert2llyke fcbaden,
" die zy langen tyd geleden hebben , ende nog dagelyks lyden
,, moeten , aan haare Landen die ledig leggen , ende haate Bees•
,, ten, die hun van den Vyanden genomen worden, ende ander
" zints in veele, ende diverf~he manieren , ende al is 't zo dat die
·,, zelve kofi:en fchuldig waren omgeflagen te worden, op onze
·,, gemeene Landen van Holland ende Vriesland, gelyk men zulke
,, koften, den Gemeene Lande pleegt te doene van Vroetfchap. ,, pen. Ende ook dat agtervolgende.die beloftenüfe ende den eedt,
,, by den voorfz. onzen gemeene Steden van Holland ende Vrie,
" land ons gedaan, in onzer huldinge ende ontfàngeniife van deu
-,, zelven onzen Lande diergelyke kollen, daar die voorn: Sup- ·
·,, plianten altyd gecontribuëert hebben, gemerkt dat deze zake niec
,, alleenlyk aan en gaat der voorn: Stede, ende Lande van Aa.•
,, K EL , maar den gemeenen palen van Holland ende Vrieslandt,
,, ende dat dit ook gefchied is by onzen beveele ende verzoeke,
.,, zo en willen nogtans andere onze Hollandfche Steden de voorfz.
" Supplianten hier inne niet te haten komen , wat fommatie dat zy
.,, daar af van onzen wegen, ende ook van den voorn: Supplian•
,, ten gehadt hebben , tot gcheelder verderfeniife van de voor
" genoemde Supplianten , zo zy zeggèn , ende nog meer mog
" wezen , ten ware by ons hunluyden hier op voorzien , met
" onzer behoorlyke prov'ifie , die ootmoedelyk verzoekende. Zo
. ·,, is 't , dat wy de zaken voorfz. overmerkt , ende zonderDage
,, dat alle onze Steden van dezen onzen Lande van Holland en
,, de Vriesland, altyds hier voormaals hebben geplegen te contri
" buëeren, in alzulke kofien ende fchaden gedaan voor 't gemeene
" Landt, ende ook agtervolgende den eedt ende belofteniffe voor
" fchreven , by den welken die voorfz. Steden beloofden haaren
" palen te helpen befchermen. Ontbieden ende beveelen u ?,_eer
,, fcher•
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fcherpelyk, daar toe committerende by dezen, dat ten verzoeke
» van den voorfchreven Supplianten in den name als boven, in
:: dien u blyke van des voorfz. is , gy doet fi:herp bevel van on•
zen t' wegen , den geenen van den anderen onzen Steden • van
" dezen Lande van Holland ende Vriesland, ende elk van hun,
:: zo hun dat aangaan .zal, ende van dien gy by den SuppJiantcn _
tt verzogt wezen zult, dat zy den voorfz. Supplianten geven ende
,, ovrrleveren elke haare portie ende aandeel, ter rate ende adv~,
,. nant van hunne gewoonlyken tranfporte, van de fomme van ne,, gen duyzent vyf honden Rynfche guldens , munte voorfz. elk
,, van hunlieden daar toe bedwingende , by alle manieren van be" dwange in zulker Záken gewoonlyk ende behoorlyk. Ende ia
,, cas van oppofitie, weygerimge of delay, dagvaart die Oppofan,, ten, weygeringe makende of delayanten , te komen ende te com•
,, pareeren ; 't eenen zekere~ ende tamelyken dage voor ons, en•
" de onzen lieven ende getrouwen Cancelicr , ende Luyden van
" onzen groten Rade by ons wezende , otnme te zeggen , ende
" te. verklaren die redenen van haare oppofitie, weygeringe of de,, lay, den zelven Supplianten of haarluyder Procureur te verant,, woordene op de zake voorfz. ende dat 'er aankleven mag, en" de ook ten zelven dage dienende henluyden te lieve, fommiet"" Jyk voorzien van provifie voorfchreven, op dat voorfz. is , en.
" de voort te varen zo 't behoren zal. Overfchryvende ten voorfz.
,, dage den voorfz. onzen Cancelier, ende andere Luyden van on••
,, zen voorfz. groten Rade, wat gy hier inne gedaan zult hebben,
,, den welken wy ontbieden, ende· committeeren, dat zy partyen•
,, die gehoort zyn goed recht en juftitie doen met korter expeditie,
,, want ons alzo gelieft, niet tegenftaande, eenige letteren fuprepti•
" velyk verkregen , of te verktygene ter contrarie. Gegeven in
" onzen Huyze m den Hage in Holland, den vyfäenden dag van
,, Meye, in 't Jaar ons Heeren duyzent vier hondert ende tachen• tig. Onder op de Plycque ftont gefchrcven. By Mynen Heere
., den Hartoge , ter relade Vlo den R.ade , ende was getekent,
" B. L, l'~. Zynde bezegelt tnet eéncn uythangende Zegel in
1>

rooden ~ -

De voorite Graven en Gravinne van Holland, Heere en Vrou"
wen van Go Il r N c H ~ M , als ·mede Hartog M11xi111iliu11 , hebben
tot verfcbeide reizen haar -getegte helft van de accynzen , zo van
de Waag, het Gemaal, en hér ·recht van de Koommolen, aan de
Regeerders der Stadt GotUNCHEM Verpagt, zo als Hartog Phi
lip van Bourgonien , Graaf van Höltand, en Heer van Go RIN•
c n E M , ben in deze jaare 1504- op nioow verleenden en beves
tigden , zo als uyt den volgenden opene Brief blykt:
~

,.,
,.

pHilip.r, by der gratie Godts Aardshartoge van Oofienryk,

Hartoge van Bourgonie, van Lothryk, van Braband , van
.Stier, van Carinten van l,imburch • van Luxzenburch , en
" van Gelre" Grave van Vlaanderen, van Habsbourg, van Tyrol,
,, va~ Artoys 7 van Bourgonie, Paltsgrave, ende van Henegouwe,
,, Land·
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Landgrave van Elzaten , Markgrave van Burgauw, en des Hey
ligen Ryks, van Hollan<l, ende van Zeeland, van Kiburch, van
Namen , ende van Zutphen Grave , Heere van Vriesland , op
ter Windismark, van Portenau, van Salms ende van Mechelen ,
allen den genen , die! dezen onzen Brieve zullen zien faluyt.
Wy hebben ontfangen , die ootmoedige Supplicatie van onzer
Stede van G o RIN c HEM , inhoudende , hoe dat wy altyd van
cyden ende wylen Hartoge Philips van Bourgonien, onzen over
oude Vader, zaliger gedagten, lierwaards te Verpagten, gehou
den ende gebruykt hebben gehadt, die accynfcn van den Wage
ofte gewigte , mitsgaders van onzen Meulen , fiaande in onze
voorfz. Stede van ·GORINCHEM, ende Land~ van ARKEL,
met ook 't recht van der Molen Meulen van dien, welke Pagt
by die voorfz. Supplianten alcyd zedert gecontinuëert ende onder
houden is geweefi: , zo by wyle onzen lieve Heere ende oude
Vader Hartoge C•rtJ van Bourgonien, wylen onze lieve Vrouwe
ende Moeder, die Aardshartoginne M11ri•, die Godt genadig zy,
als ook by mynen genadigen Heere ende Vader, Myn Heere
den Roomfchen Koning, ende ook by ons, ende laafiwerven by
mynen voorfz. genadige Hcere ende Vader, ende ons , by an
dere onze opene bezegelde Brieve, in dato den agtienden dage
van Marty veertien hondert drie ende negentig , voor den tyd
ende termyn van tien jaaren naafikomende, ende agtervolgende,
beginnende die dage van d'expiratie van deze laafie voorgaande
Pa~e , overmits zekere conditien ende voorwaarden , begrepen
ende verklaart , in onze voorfz. andere Brieven, van den wel·
ken 't inhoud hier na volgt van woorde tot woorde.

" M~~imiJiUII , by der gratie Gods Roomfch Koning , altyd
vermeerder 's Ryks, van Hongarien, van Dalmatien ende Croatien , &e. Ende Philips by der zelver gratie,
Aards-Hartoge van Oofienryk , Hartoge van Bourgonien , van
Lothryk , van Braband, van Limborch, van Luxfenborch, ende
van Gelre, Grave van Vlaanderen, van Tyrol, van Artoys, van
Bourgonien , Palatyn, van Henegouwen, van Holland, van Zee
Jand, van Namen, ende van Zutphen, Mark-grave des Heyligen
Ryks , Heere van Vriesland , van Salms , ende van Mechelen.
Allen den geenen die dezen onzen Brieve zullen zien faluyt,
wy hebben ontfangcn die ootmoedige Supplicatie, van onzen wel
beminde Burgermeefieren , Schepenen , ende Rade van onze
Stede van Go RIN c HE M, in onzen Lande van Holland, inhou
dende hoe wy Koning, ende wyle onze lieve ende welgeminde
Gezelle, die Vrouwe ende Moeder van ons Aards-hartoge, Vrou
we M,i• .van Bourgonie , wiens ziele Godt genadig zy, mee
zekere onze opene Brieven , in dato twintig dage van April,
in 't Jaar veertien honden agt ende zeventig , en om die rede
nen daar in begrepen , den zelven toonderen geconditioneert,.
ende verlangt hebben gehadt die Pagten van den accynzen, ende
Wage ofte gewigte , mitsgaders van onze Meulen, ftaande zo wel
in onze voorfz. Stede van G o RIN c HEM, als in onzen Lande ·
" van
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" van ARKEL, ende 't recht van der Meulen van dien, daar zy
,, langen tyd daar te voren, zo wel by Oétroye van wylen onzeo.
; lieven Heer ende oude Vader Hartog Pbitips, als by continua..
', tie van Hartoge Caret van Bourgonie , zaliger gedagten, af ge..
', bruykt hadden , als breder blyken mag by de voorfz. Brieven
:, van onzen Koning , en der voorfz. wylen Hartoginne , daar af
,, gewagen , en welker Brieven inhoude hier naar volgt van woor•
,, de tot woorde.

,, M'Aximiliaa11 en Maria , byder gratie Godts Hertogen van
~,.
'
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"
,,
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Oofl:enryk, van Bourgonien, van Lothryk, van Braband,
van Limburch,. van Luxzenburch, ende van Gelre, Graven van Vlaanderen, van Artoys, van Bourgonien , Palatyn, van
Henegouwen , van Holland , van Zefland , van Namen, ende
van Zutphen, Mark-grave des Heyligen Ryks, Heere van Vriesland , van Salms ende Mechelen. Allen den genen, die deze
onze opene Brieve zullen zien ofte horen lezen, faluyt Alzo
" wy in voorlede tyden , te weten den vier ende twintigfl:en dag
,, van Meye, in 't Jaar een duyzent vier honden vier ende vyfäg,
,, wylen zaliger gedagten , onzen lieven Heere ende Grootvader,
,, Hartog Philips, wiens ziele Godt genadig zy , met zynen ope
~ nen bezegelde Brieve , en om der redenen wille daar in ver
,, klaart, onzen geminde Burgermeefl:eren en Schepenen van Go R
" INCHEM, in den name ende tot profyt des gemeyne Corpus
" van onzer Stede, gegonnen ende gegeven hadde tot Pagt, den
" tyd ende .termyn van twintig jaaren lang gedurende, ende doen
,, eerfl:komende, beginnende op den eerfl:e dag der zelver maand
,, van Meye, alzulken renten ende aandeel, als zy en haar Voor
" vaders van hen gebruykt hadde, ende hebben, ende die ons nu
,, toebehoren binnen onzen voorfz. Stede van Go RIN c HE M, en
" de Lande van ARKEL, alzo wel ter caufe van den accyn::en,
" als van der Wage ofte gewigte, van der zelver onze Stede ende
" Lande van ARKEL, om die fomme van vyf honden pondt, van
,, veertig grooten Vlaams munte 't pondt , te gelden ende betalen
" tot twee termynen , te weten d'eene helft te Allerheyligen of
,, Ligtmis , ende d' ander op den voorfz. eerfl:en dag van Meye,
" ofte een maand daar na onbegrepen. · Ende ook zo hadde onze
" voorfz. wyle Heere ende Grootvader, by zynen voorfz. openen
" Brieven gegonnen ende gegeven tot Pagte, den tyd voorfz. onze
,, voorfz. Stede van G o RIN c HEM, alle die Meulen van. der zei..
" ver Stede ende 's Lands van ARKEL, ende 't Molfl:er recht van
,·, dien ons toebehorende, omme die fomme van vier hondert pond,
,, munte voorfz. ingaande den voorfz. Pagt, op onzen Vrouwen
" Annuntiationis dag, doen laaflleden, die voorn: fomme van vier
" honden pondt , te gelden en te betalen tot vier termynen , te
" weten elke vierendeel jaars honden pondt voorfz. in handen des
,, Rentmeefl:ers van G o R I N c HE M voor oogen , en toe te komen,
,, over ende in den name ons voorfz. wylen Heer ende Grootva
" ders, by den maniere, voorwaarden ende befprek, zulks als hier
" na verklaart ftaat. Te weten dat ovennits die Pagten voorfz. die
.
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Burgermcefteren ende Schepenen voorfz. zouden gehouden we
zen te bekeerert ter reflexie, ende reparatie onzer voorfz. Stede,
in timmeren ofte anderzints die penningen boven vyf honderd
pondt voorfz. toekomende ter caufe van Pagten der accynzen
ende gewigte voorfz. ende voort te onderhouden d•. onkofi: voorlz.
onzes voorfz. wylen Heere ende Grootvaders der voorfz. Meu
len in raecke ende in daecke, ende nieuwen Meulen te doen
maken, als daar eenige gebroken waar, of dat zy oudt ofte vetfleten worde , dat menze van nieuws vermaken moefi:e , ende
ook gehouden die zelve te wederkeeren , ende te beveelen onzen
voorfz. wylen Heere ende Grootvader, t' eynde de voorft. twi•
,, tig j11art11, in alzulken , ende zo goeden flaate als zy die gevon•
" den hadden in 't aannemen des Pagts voorfz. Ende of 't geviel
,, dat onze voorn: Stede van G o R IN c !f E M , meer Meulcns dcde
,, fi:ellen ende richten , binnen der zelver Stede, ofte daar buytcn,
,, onze voorfz. wylen Heer ende Grootvader , ende zynen nako.
n·:ttlelingen t' eynde die voorfz. twintig jaare11 zoude mogen aan
" vaarden , ende behouden die Meulen , vermits opleggende tot
,, zèggen ende fchattinge van die Werklieden, hem daar inne ver
" fiaande, 't geene dat zy in boute ende yzere, ter aarden leggen
,, de waardig zoude wezen, gelyk als alle die punéten ende ge
,, beurten volkomentlyk verklaart zyn in de letteren ons voorfz.
" wylen Heere ende Grootvaders. Welke Pagten naderhand, te
" weten op den zesden dag in Junio , in 't jaar wertit11 ho11iltr1
" ze/li~ verlengt zyn geweefi:, by wylen onzen lieven Heere ende
" Vader Hartog K•tl, wiens ziele Codt genadig zy, ende dat den
" tyd ende termyn van tie11 jare• lang gedurende, ingaande ende
,, beginnende t' eynd~n der tyd ende termyn van die voorfz. t'Witt
,, tig j11are11 , dat zy die voorfz. Pagt hadden van onzen voorlz.
" wylen Heer ende Grootvader, ende tot alzulken dage als elk van
,, dien Pagte expireeren ende vinden zoude, omme den prys en
" de fomme , in die zelve forme ende maniere , ende onder die
,, gebeurte ende conditien hier boven begrepen ende verklaart, al
,, zo dat blykt by den Brieve ons voorfz. wylen Heer ende Vaders
,, daar op verleent ende geëxpediëert.
" Ende het zy dat die Burgenneefters ende Schepenen onzer
" voorfz. Stede van Go R. IN c HEM , in 't tegenwoordelyk , in 't
,, welken zy ons hebben doen toonen, ende te kennen geven, der
,; armoede der zelver Stede in menigerhanden manieren, ende ook
,t die grote, zware kofi: ende lafi:, die zy dagelyks hebben , ende
,, fufi:ineeren ter caufe van den Oorloge, die zy aangenomen heb
,, ben by onzer Ordonnantie, tegens onzen Rebellen ende onge
" hoorzame Onderzaten van Gelre , ons ootmoedelyk biddende
,, ende verzoekende, omme beter ende profytelyk te mogen on-.
,, derhouden, ende te mogen reguleeren die nootzakelyke repara
" tie onzer Stadt van Go RIN c HEM voorfz. tot bewaamiife ende
" certificatie van dien , ende anderzints omme te ontlafi:en onze
" voorfz. Stede van grote bekommeren ende lafi:en , daar inne zy
,, belaft is. Dat ons believen wille henluyden te verlengen , t' eyn.
,, de die Pagten ende tyden van tii11 jaare11 voorfz. ende henluy" den
,,
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den hitr op te verleenen onze opene Brieven ~ in zuiken fiuk
~, behorende. Doen te weteu dat wy die zake voórfz. ovètmer~
h kende, .ende daar op gehadt. deliberatie met rypheid van Rade,
,, zonderling aangezi~n veele grote dienften die dezelve o~zè Ste•
,, de van Go RIN c u E M ons gedaan heeft , ende nog dag~lyks
,, doet, tot haare grote koften en laften i alzo wel ter caufe van
,, den voorf~. Oorloge van Gelre; als anderzints in veele ende df.
,,. verfe manieren. Ende willende die vriendfchap, ende ook diè
,, armoede ende lafien van die voorfz. armoede keane.n , el) den
" voorfz. Burgermeefieren ende Schepenen geneygt tot hàare beede
,, ende verzoek voorfz. ende haare nakomelingen, ~ie Wethoride
,, ren van der zelver onzer voorfz. Stede wezen ~uilen ? in nam~
,, ende profyt, hebben uyt onze vryen ~ygene wille erKte zönder•
" linge gratie verlengt met deze opene Brievèn , ende ver1èpgen
" die Pagten voornt: alzo wel van den accynien van den Waage
,, ofce gewigte, als van den Meuten tot GORINCHEM eode AR
" K EL voorfz. ende· 't recht van der Meulen van dien, ook . d~li
·,, tyd ende termyn van t1e11 Jllaren lang gedure~de, iri~d~ jndè
,, beginnende t' eynden den tyd ende termyn van die _voorfz. tin,
,, ja11,e11, dat zy die voorfz. Pagt van .onzen voorfz•. wyl.eri .Heer
,, ende yader hebben ,. ende tot alz.ulke dage oftè. dagen .als elk
" van dtert Pagten exptreeren ende vinden zullen, ommè di~ prys
" ende fomme, in die zelver .forme ende manieren t .eride onder
" die gebeurten ende conditien hier boven geëxprefieert, ende
" verklaart, ende al naar den inhoud van der ópene Brieven, als
,, wylen voorfz. Heer Grootvaders ende Vaders boven verklaart,
,, daar af gewagen. Ontbieden daaromme en bevelen onzen Ste.,, dehouderen , Droffaard , Rentmeefiers ende andere Rechteren ;
·,, dienende onze Stede van Goa.INCHEM en den Lande van Aa.
" K EL voornt: haare Stedehouderen die nu zyn , ende naniaals
,, wezen zullen ; ende een iegelyk van hen byzonder, in aizo ver
,, re als 't hem aankleven ende nopen mag , dat zy den voorft.
" Burgerme1fteren ende Schepenen van onzer vooriz. Stede, die
" nu zyn, ofte in toekomende tyden wezen zullen , over in den
·• name, ende tot profyt der zelver Stede voorfz. van deze onze
,; tegenwoordige gratie, beliefte ende verlengeniffe 1 den tyd van
" tie11 jaart11 gedurende , in der manieren als boven gezeyc. e_nde
,, verklaart is, doen laten endct gedogen ruftelyk ende vredelyk •
" ende volkomentlyk genieten ende gebruyken , zonder. hen daàr
s, inne te doen , ofte te laten gefchieden eenigerhande letzel ofte
" moeyenifie ter conttarie , want het ons alzo belieft, nfot tegen
~, {taande eenige Ordonnantien, Refuiétien, Mandamendenten of
;, te verboden t~r contrarie ; des t' oirconde hebben wy onzen
,, Zegele hier aan doen hangen. Gegeven in onze Stede van äen
,, Bo~tèhe, den 20 dag van den Aprille, in 'tJaar.ons lJèeren i482.
·,, Alaus getekent op de ploy by mynen Heere den Hartoge, en•
,, de myn Vrouwe die Hartoginne. R•,ttr.. En~e op den rogge.
· h die Gecommitteerde op het ftuk van de Finantie myns genadige
,, Heere ende Vrouwe van Ooftenryk, van Bourgonie, &c. Con•
h fenteercm in alzo verre als 't in henluyden is, 't inhoude van
Ff ~
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den wetten van dezen , volkomelyken te zyn, in aller manieren ,
" als myn genadigen Heere ende Vrouwe, dat beveelen gedaan te
" zyn, by den zelven wette, gefchreven onder 't handteyken van
': een van den zelven Gecommitteerden, den !18 dag van Sprokkel
:, maand in 't Jaar 1483. en geteykent, L•tilm. Ende want deze
,, pagtinge zeer korte expireren zal, ende hoewel die voorfz. Sup' plianten in alzo grote lafl:en zyn, als zy ook ooit wam-en , over
:, mits die grote ende zware koften ende laften, die dezelve Toon
" deren gehadt ende geleden hebben by der Oorloge , ende om
" altyd onze zyde gehouden hebben , ook mede dat zy dagelyks
,,. overmits die exploiél:en van Oorloge, ende wegen van feyten die
,. dagelyks gebeuren ontrent onze Stadt van Go RIN c HEM, by
,, den Gelderfchen, tegens die Heere van Yffelfteyn onzen Neve,
" )aften ende zorgen moeten hebben, als zy plegen in tyden van
" Oorloge, koften ende lafi:en daarom te leyden. Zo hebben zy
" ons zeer ootmoedelyk gebeden , dat onze geliefde zy , hen
" te verlengen ende continuëeren den voorfz. Pagten van den
,, voorfz. accynfe, Waage ende Gemaale , een anderen tydt van
,, twtltJJf jat1rm , ofte meer na den tyd , dat onze andere huire
,, van den Pagte eynden zullen, ende daar op verleenen onze ope
,, ne Brieven. Doen te weten , dat wy die zake voorfz. overge.
,, merkt , zonderlinge die goede ende getrouwe dienften ons ge
,, daan by den voorfz. Toonderen, ende daar op gehadt 't advys,
,, eerft van onzen lieven ende getrouwe, die Heere van Mllt'tlgny.
,, Prefident van onzen groote Rade , in abfentie van onzen Can•
" celier, ende Heus de Mont, Thefaurier van onze Finantien , die
" hier op by onzen beveele communicatie gehouden hebben, met
,, onzen lieven ende getrouwen, die Luyden van onzen Rekenin
,, ge in den Hage , ende daar na van den Luyden van onzen Ge
,, committeerde , op 't ftuk van onze Domeyne ~nde Finantie,
~' hebben wy, den voorfz. Thoonderen genegen wezende, haare
., voorfz. bede ende verzoeke, geconditioneert ende verlengt, con
,, ditioneeren ende verlengen , uyt onze zonderlinge gratie , met
" deze onze opene Brieven , die voorfz. Pagten van den accynfen
" ende W aage ofte gewigte , mitsgaders van der Meulenen ·, in
" onze voorfz. Stede van Go R I Nc HEM ende Lande van ARKEL
" voorfz. ende 't recht van den Gemaale, den tydt ende termyn
,, van tien jaaren lang gedurende , ende agter een volgende, be•
,, ginnende ende ingaande ten dage van de expiratie van der vooriz.
,, Brieven , hier boven geinfereert, om alzulke prys ende fomme,
" ende op die conditien ende voorwaarde begrepen, ende verklaart
" in die andere Brieven der zelver Thoonderen, hier op verleent
" by onzen voorfz. Heere ende Vader , ende behoudelyken, dat
,, zy die partyen van accynfen, ende andere in haare voorfz. Pagt
" begrepen , niet en zullen laten fmelten, nog verminderen, maar
" die in goede waarde houden, zo dat daar inne geen gebrek en
" zy ter expiratie van dezen nieuwen Pagte. Ontbieden daarom
,, ende bevcelen onzen Stedehoudere, Droifaard~ R-entmeefi:er en
,, de andere Rechteren , ende Dienaren onzer Stede van Go RIN
" c H E M , ende Lande van ARKEL voornt: haare Stedehouderen
" die
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" die nu zyn ofte namaals wezen zullen , ende een iegelyk van
,, hem byzonder, in alzo verre als 't hem aankleven en nopen mag,
" dat zy den voorfz. Burgermeefteren ende Schepenen van onzen
,, voorfz. Stede, die nu zyn , ofte in toekomende tyden wezen zul..
. ,, Ien , over, ende in den name en profyt der zelver onzer Stede
,, van Go RIN c HE M , van deze onze tegenwoordige gratie , be
" liefte ende v<:rlengenifie den tyd van tie,, jaare11 gedurende, m
,, der maniere als boven gezeyt ende verklaart is , doen laten en
,, de die gedogen ruftelyk ende vredelyk, ende volkomentlyk ge
,, nieten ende gebruyken , zonder hem daar inne te doen ofte la•
,, ten gefchieden eenige hinder, letzel ofte moeycniffe , ter contra·
,, rie, want het ons alzo belieft, niet tegenftaande eenige Ordon..
,, nantien , Reftriélien, Mandamenten ofte verboden ter contrarie.
,, Des t' oirconden , hebben WY onzer Zegel hier aan doen ban:.
" gen , gegeven in onze Stadt van Mechelen , den agtienden dag
" van de Maart, in 't Jaar ons Heeren duyzent vier ·hondert driè
" ende negentig, ende die Ryke van. onzen Koning, te weten des
,, Roomfche , 't negenfte , ende van de voorfz. van Hongaryen ,
,, 't vierde. Aldus getekent op den ploy. By den Koning. Die
" Heere van Marng11y, Prefident van den groten Raadt, in uwer
,, abfentie Mr. Thi/Jaut Baradet, Heus de Mont, en andere tegen•
" woordig. Num1111. Ende op den rogge ; Le.r Commijfairu far
;, les faiEls lies Dom11ines ~ Fin11ncts, d• Roy ~ tie Monfieur, con
" fl11tent en ta11t 'l'len eux efl , fJ'" k tontentl au hla11c de ces pre
,, fentes Lettru Jóient 11ccomp{y, .ft lo11 leur farme C§ teneur tout ar•
" reRe , ~ par la 111niere_f.lU ice#Jx Tjt#r.t Je '1Je11/ent ~ mande11t
" ef/rt JaiEI p•r iceJ/es. Ejtrit fo#/J.t les Singnez manuelles des deux
" de.rdiils C1J111111iffeire1, Ie vi11gt quatritsmt jour de Mars , t' .An miJ
" ff__#atre cent, q_uatrroingt f§ treife •vanl P•.rf#e.t. Ende getekent
" B11r11det, de Mont. Ende het zy, dat continuëeren de laften van
,, onze voorfz. Stede van G o RIN c HEM, uyt oorzake van dewel•
" 1re principaal, en om te vervallen die voorfz. lafl:en, continuatie
,, van Pagten hem verleent is geweeft , geenzints zichtené gemin•
" dert, maar zo lang zo meer opgcwaifen zyn , zo overmits grote
" en onverwinnelyke fchade van branden, die zy gehad hebben, dat
,, binnen dezelve Stede verbrand zyn gewecd1:, meer dan tweehon•
· ,. dert en tachentig haartfteden, als ook van der flytinge van den
,, ftroom ende firaten , en die e-xploiéèen van die van onzen Rê
" bellen van Gelre hun dagelyks vorderen te doen , tot voor die
,, Poorte der zelver Stede , ende die waeke , ende die grote kos
,., ten, die zy Supplianten daar tegen doen moeten , vermits wel
,, ken , die voorfz. Supplianten, ons tegenwoordelyk zeer emfte•
,, lyk gebeden hebben , hen luyden die voorfz. Pagt van den voorft•
. ,, accynfen, Waage ende Gemaalen, eenen anderen tydt ende ter•
,, myn van ~eflien of twintig juren, als nog te willen verlengen,
" ende hem daar op doen expediëeren onze opene Brieven , in
,, behoorlyke forme. Zoo is 't , dat wy de zake voorfz. overge•
,, merkt ende hier op gehadt 't advys, eerft van onzen lieven en•
,, de getrouwen , die Luyden van onze Rckeningc in den Hage,
" ende daar naar van onze lieve ende getrouwen Ridder Raadt en
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de Thefäurier Generaal van onze Domainen ende Finantien •
Heere JtrfJfllt L•ury11. Hebben wy den voorn: Thoonderen g~
negen wezende tot haare voorfz. bcede, ende verzoeke, gecon·
tinueert ende verlengt, _continuëercn ende verlengen, uyt onz~
zonderlinge gratie met deze onze Brieven den voorfz. Pagtcn
van den acc)mfen, van de Waage ofte gewigte, mitsgaders van
de Meuten in onze vootfz. Stede van GORINCHEM ende L~n
de van Aa K E L voorfz. ende 't recht van den Gemaale, den tyd
ende termyn van andere tin, ja11rm lang gedurende, ageer een
volgende, beginnende ende ingaande ten d.1ge van d'expirati\!
van de voorfz. Brieven hier boven gcinfereert, om alzulken pr~s
ende fomme te betalen, in handen onzes Rentmeeilers van
Zuydholland , in der tyd wezende , ende op die andere condi
tien ende voorwaarden , begrepen ende verklaart in die andere
Brieven , den zelven Thoondercn hier op verleent. Ende be
s, houdelyk ook dat die partyen van accynfän , ende andere in haa
,. re voorfz. begrepen, niet en zullen laten fmeltcn ofte vermin
,, deren , maar die in goede waarde houden , zo dat daar inne
,, geen gebrek en ty ter expiratie van deze nieuwe Pagten. Ont
,, bieden daarom ende beveele onzen Stedehouderen, Dro[fäard,
" Butgermeefters, ende andere Rechteren , ende Die, aren onzer
,, Stede van Go R IN c HEM ende Lande van Aa K EL voornr: haa
" re Stedehoudcren die nu zyn , ofte namaals wezen zullen, ende
,, een iegelyk van hen byzonder , in alzo verre als •t hen aankle
" ven ende nopen mag , dat zy den voorfz. Burgenneefteren en
,, Schepenen van onze vo, rfz. Stede, die nu zyn , ende in toe
" komende wezen zullen , over, in den name ende profyt det tel
" ver onze Stede voornt: van deze e.nze tegenwoordigt! gtatie,
,, . beliefte ende vcrlenienilfe, den tyd van 11e11 jaa,en gedurende,
" in der maniere als boven gezeyt ende verklaart is, doen laten
,, ende gedogen, ruftelyk ende vredelyk, ende volkomendyk ge
" nieten ende gebruyken , zonder hen daar inne te do~n , ofte te
,, laten gefchieden , eenige hinder, lerzel ofte moeyeniife. ter con
n trarie. Want ons alzo belieft , niet tegenfl:aande eenige Ordon
" nantien , Reftriéüen, geboden ofte verboden, ter contrarie. Des
,, t• oirconden , hebben wy onzen Zegel hier aan doen hangen,
,, gegeven in onzen Huyze in den Hage, den twintigfl:e van Au
,, gufto , in 't Jaar ons Heeren duyzent vyf honden ende vier.
,, Aldus getekent op de plycque, by Myn Heere d' Aards-hartoge.
,, Gy Heere Hiero"im11s u"ri11, Ridder Thefaurier Generaal van
" de Finantien , ende andere tegenwoordig. H11net011. Ende op
,, de rugge • de Thefaurier Generaal van de Domeinen ende Fi
,, nantien myns genadige Heere den Aards-hartoge van Ooftenryk,
,, Hartoge van Bourgonie &c. Heer Hieronim"s Laurin, Ridder;
,, confenteert zo verre als in hem is , dat 't inhoud van deze te
,, genwoordige volkomendyk zy, naar zyne forme ende inhoude,
u alzo, ende in der manieren , als myn voorfz. genadige Heere,
" by dien beveelt gedaan te zyn, geichreven onder 't handteyken
" van den voorfz. Thefaurier Generaal, den 24 dag van September
s, in 't jaar ons Heeren 1504. Getekent H. L11uri11.
Keyzer
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t{eyzer M11ximiliu11, en zyn Zoon Philips; vergunden ih den
Jaare 1494,. den ~4 van Lentemaand, aan de Regeeringe der Stadt
Go R I N c HEM, dat zy drie jaaren lang binnen Go R 1 N c HEM, en
Landen van ARKEL, mogten omfiaan een fomme van agtien bon•
dert ·pond~n, van veertig grooten •t ftuk, vermits de Stadt veel ten
agteren was.
In den Jaar.e 1495. gaf Ha11og Philips van Ooftenryk, Graaf van
· Holland, en Heer van Go RIN c HEM; een Handveft uyt, ter ver&
beteringe van den Tol, zo te GORINCHEM; als te Schoonho~
ven, vermits veele op dien tyd zig niet ontzagen 's Lands Tollen .
te kort te doen ; waar van de korten inhoud aldus Iuyd:

" pHiliJs, by der gratie Gods, &c, Al.zo den frocureut van
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Holland hem te kennen gegeven heeft, al is 't dat de Rech•
ten van de Tollen van G o RIN c HEM ende Schoonhove\
zulks zyn t dat niemand behoort , eenig Hout, Wyn, Yzer,
Staal, Kalk, Kolen, Schalyen, en ander diergelyke goederen;
boven gewonnen en gewaffchen , van beneden de hoogfte Mark
ten , als Keulen , Wezel , en Venlo , . t<t brengen voorby de
voorfz. Tollen, zonder Tol te bettlen, ten zy dat het gehaald
waar ter voorfz. hoogfte Markt. Dat ook na alle oude rechten
ende gewoonten , alle kant-hout , planken , en andere goeden,
gebrogt wordende met vlotten , fchouwen, ponten, of fchepen ~
by onvrye luyden , daar behoort vertold te worden , eer men
laf1: breekt of iet af verkoopt. Ook dat van •t Zout, dat onvrye
Luyden met Schepen van beneden opbrengen , voorby de voorfz.~
Tollen, men niet behoeft iemand boven de voorfz; Tollen te
laten opvaren; met meer !aft dm zeven en een halve Mudde 1
Dordfe maat , ten zy •t ov~rige verrold word t en nogcans die
zeven en een halve Mudde niet mogen verkopen, nog over
;, flaan, over fcheeps boord, van 't een Schip in 't ander , bene
,,- den de voorfz. hoogfte Markt t maar mogen ,t aan Land flyten
,, met de kleyne maat. Dat ook al de Land-poorters van Dord
" recht, daar de Stapel leyd, Tol fchuldig zyn, van alle gekogte
" goederen , die zy met Schepen op- of neder-waards vootby de
.,, voorfz. ToHen voeren; uytgezeyd van Beeflen, by hen opge
" voed, of Koorn , of ander op haar goed gewaffcn , daar zy al
" leen den Tollenaar oorlof af bidden zullen , en brengen alleen
,, een Tol-teyken van Dordrecht als van ouds, voort hoort nie
,, mand •t zy vry of onvry, om alle bedrog te hoeden voorby de
,, voorfz. Tollen; op- of neder-waards te varen, zonder den Tol
" lenaar oorlof te bidden. En hoewel dat zo altyd onderhouden
" is geweeft: zo is nogtans binnen korten tyd herwaards, vermits
,, den Oorlog, in dezelve Tolre~hten groten inbreuk gefchied,
,, zonderling van d• Onderzaten : als t eertt by die van Schoonho
,, ven, die grote menigte van hout, planken, en andere koopman
,, fchappen kopen, beneden de hoogfte Markten , en brengen dia
" te Schoonhoven, zonder Tol te willen betalen, hoewel nogtans
,~ zy veel van t zelve hout weer buyten verkopen, om Kerken 1
,, Molens, en andere grote werken daar af te maken, En dat er..
" get
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ger is , eenige onvry Luyden van boven tot Schoonhoven kc,.
mende, met beytel5, vlotten, fchouwen, of ander fchepen, mee
Hout, Koorn, Wyn, Kolen, Kalk, en alderhande Koopman•
fchappen, daar die onvrye Tol af fchuldig zyn, zo willen die
van Schoonhoven den opflag daar af vry houden , latende de
Koopluy haaren faft daar af breken , en opflaan , kopende en
verkopende, zonder Tol te betalen, dan alleen van 't gund hen•
lieden, van 't houd af ander goed overblyft, daar niet opgefla
gen wordende, dat dikwils niet veel is, want 't menigmaal ge
beurt , dat het al binnen Schoonhoven verkogt of opgeflagen
word , makende alzo van Schoonhoven , genoeg een volkomen
opflag en Stapel-fiadt , die vryer wezen zoude dan de Stapel•
ftadt van Dordrecht , daar geen onvrye goeden van boven ko•
men, zy zyn te voren vertolt, en dikwils dubbelen Tol af be•
taalt word , als men daar af weer iets opwaards voert • voorby
de Tollen van GORINCHEM of Schoonhoven, by onvry Luy•
den. Die zelve van Schoonhoven en ook van Zirkzee, voeren
zo veel Zout op als 't hun belieft , zonder Tol te willen beta
Jen, van 't geen zy meer gcJaden hebben dan zeven en een halve
l\1udde. De Land-poorters vnn Dordrecht, varen met baar goed
voorby de voorfz. Tollen, zonder van de onvry goederen Tol
te ,villen betalen, of van de vrye goederen oorlofte bidden, en
haar Tol-teyken te tonen, gclyk zy fchuldig zyn. En voort po
gen veel ander Perfoonen , die hun vermeten al vry te wezen>
op- en ncder-waards voorby de voorfz. Tollen te varen, zonder
verlof te willen bidden, tegen d' oude rechten en gewoonten,
daar by 't recht van de Tollen, wezende 't befte lidt van de in•
komften , byna geheel te niet gaan zou. En om daar in met
neerftigheid te voorzien , gebied by den eerften Deurwaarder hier
op verzogt, dat hy terfiond tre kke binnen Dordrecht, Go R 1 N•
,, c HE M, Schoonhoven, en in alle andere plaatfen van Holland,
,, Zeeland, en Vriesland, daar 't van node is, en aldaar ter ge
,, woonlyker plekke , gebied en fcherpelyk beveelt, al d' onderza
" ten der zelver Landen, ook alle andere Koopluyden, Schippers
,, gebn1ykende de voorfz. Tollen van Go R. 1 N c HEM en Schoon
" hoven, die voorrecht van vrydom hebben, op de verbeurte van
,, fchepen en goederen" en uyt te fpreken ftraffe: dat zy nu voor
,, taan geen Hout, Wyn, Kolen, Kalk en andere goederen, voren
,, verklaart, van boven den Ryn, Lek, Maas en Waal, neder
,, waards brengen , voorby de voorfz. Tollen van- G o RIN c HE M
,, en Schoonhoven , ten zy dezelve eerft vertold worden, op den
" Tol daar 't eerft voorby moet als onvry goed, ten waar dat zy 't
,, zelve ter hoogfter Markt gehaald hadden , daar van zy haar vry
,, heid gebruyken, en alleen aan den Tollenaar oorlof bidden zul•
" len, vermits hem toonende behoorlyk bcwys fchrift van de plaats
" der hoogfie Markt , daar zy die goederen gehaald hebben : en
" dat niemand met meer laft van Zout dan zeven en een halve
" Mudde, Dordrechts, met haar fchepcn opwaards voorby de
" voorfz. Tollen vare, ten zy datze 't meerder vertollen, en dat
" zy dezelve zeven en een halve l\1uddç niet verkopen nog over
" flaan
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" naan, van 't een• fchip in 't ander, beneden de voorfz. hoogfte
" Markt, dog mogen het flyten aan land met de kleyne maat als
" voren , bevelende op gelyke verbeurte, dat niemand van de onvrye
,, Luyden van boven komende, tot Schoonhoven, met eenige bey•
,, telen , vlotten , fchouwen, ponten, of ander fchepen , geladen
,, met kant-hout, planken, of andere goederen, hoe menze noemt,
" daar haaren laft zullen breken, opflaan , nog verkopen, zonder
, alvoren Tol daar van betaalt te hebben, beveelt voorts op verbe~
', -te als voren al die van Schoonhoven, dat zy den onvryen Koopman
: haaren laft tot Schoonhoven niet doen breken, nog van hun iet
,: kopen, nog aldaar op doen flaan, eenige goederen ofkoopman·
" fchappen die zy daar brengen, ten zy dezelve onvrye Koopman
,, die eerft vertolt heeft , bevelen~e nog voorts al de Land poor"."
~, ters van Dordrecht, datze vooröy de voorfz. Tollen op- nog ne-
,, derwaards varen , ten z.y zy de onvrye goederen eerft vertolt,
, en van de vrye oorlof gebeden, en het Tol-teyken van Dord, recht vertoont hebben. lnsgelyks dat niemand van de vrye Luy•
: den, wie 't zy, voorby de voorfz. Tollen varen met eenigerhan•
" de fchepen, geladen of ongeladen, zonder verlof te bidden, zo 'c
" van ouds gewoonlyk is. En dat gedaan, trekt aan de Tollenaars
,, van Go a. 1 NC HEM en Schoonhoven , en beveeld hun fcherp~
,, lyk op verbeurte van haar Ampten , en daar en boven uytfp~
" kelyke ftraffe, dat zy van haare zyde deze geboden fchcrpelyk
" onderhouden , en doen onderhouden. Gegeven onder 't Zegel
" van Holland, in afwezen van den groten Zegel, op den 4 van
,, ZullCJ, in 't Jaar ons Heeren 1495. na 't beloop van den Hove,
" by Myn Heer d' Aards-Hartoge, tot zeggen van Rade van Hol•
,, land, Zeeland, en Vriesland, F. ie Wy11g411rdn,.

In den Jaare 1513. wierd by Burgermeefters, Schepenen, Raden
Oud en Nieuw, en de gantfche Vroedfchap toegefiaan, eenige los•
renten te negotiëeren , vermits de Stadt, zo door Oorloge als an•
derzints veel ten agteren was geraakt, dog zo het fchynt moge dit
hulpmiddel niet veel helpen , te meer, vermits door het quaad b~
ftier der vyf Thefauriers , Stads penningen niet wel waargenomen
wierden , zo dat 'er veele onheylen uyt ontftonden , en men zig
genoodzaakt vond zyne klagten des wegens, aan Koning K,,I,
Graaf van Holland, en Heer van Go a. IN c HEM te doen, en ver•
mits ik deze zyne Ordonnantie magtig ben , waar in alles omftandig
verhaald word, zal ik tot nader berigt den zelven hier by voegen.

,

Ordonnantie van zyne Majefteyt op
den Staat en Reglement, beraamt by Heeren Commüfa•
riffen van Hoog-gemelde zyne Majefteyt, tot redres van
de fchulden der Stadt Go a.1 N c HEM, waar inne dezelve
was vervallen. En hoedanig by de verandering der vyf
Thefauriers , de twee Thefauriers van der zelver Stede
goederen, baar voortaan in 't ontfangen en uytgeven der
Stede penningen, zullen hebben te gedragen.
,, Kartl, by der graden. Gods Koning van Caftilien, .van Leon,
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van Granade, van Arragon, van Navarre, van beyde Sicilien,
van Jeruzalem, van Valence, van Majorque, van Sardinie, van
Corfica &c. Aards-Hartoge van Ooftenryk, Hartoge van Bour•
gonie, van Lothringen , van Brabant , van Stier , van Carinte·
van Carinole, van Limburch, Luxenburch, en van Gelre, Grave
van Vlaanderen, van Habsburch, van Tyrol, van Anoys, van
Bourgonien, Palts-Grave van Henegouwen. Land Grave van El
zace , Prince van Swaben , Mark-Grave van Bourgauw, ende des
Heyligen Ryks, van Holland, van Zeeland, van Serrette van Ky
burg, van Namen , ende van Zutphen , Grave, Heere van Vries•
" land , op ter Windesmark, van Portenauw, van Salm , en van
" l\1echelen. Allen den geenen die dezen tegenwoordigen zien
,, zullen , faluyt. Alzo hier te voren ons aangebragt, ende te ken•
,, nen gegeven is geweeft , als dat in onzer Stede van Go a.1 N
" c HEM , in d, Adminiftratie van de penningen van der zelver
" Stede, zo in den ontfäng als in 't uytgeven, en andere zekere
" accynfen warell' ofte wezen zoude , waar by die voorfz. Stede
" grotelyks t' agter ware, ende dat uyt dien zekere twiften ende
" tweedrngtigheid opgerezen waar, tuffchen die van den Gerechte
,, ende van de Gemeynte aldaar, ende daarom, en om daar toe
,, te voorzien, tot diverfe reyzen Commiffarifien gedeputeert heb
,, ben , ende den zelver laft ende commiffie gegeven op des voorfz.
,, is informatie te nemen, ende die rekeninge te horen of recole
" ren van den geenen , die d' Adminiftratie van der voorlz. Stede
" goederen, zo ordinaris als extraordinaris gehadt hebben, zigtent
,, Meye in den Jaare zeife, tot Meyc in den Jaare vyftien leftle
,, den, ende in die zelve te paffeeren wat redelyken ware , rojee
" ren dat onredelyken , en niet paffabel en waare. Ook te over
" zien den ftate van de voorfz. Rekeningen , en van der zelver
,., Stede zigtent Meye zeife voorfz. tot Meye zestien laailleden,
" ende insgelyks den ftaat van de voorfz. Stede inkomen, renten
,, ende profyten , ende van den uytgave ende laften van dien, en
" de in effeéèe van der voorfz. Stede achterheyden, en voorts uyt
,,-:dien te concipiëeren ende ordonneeren, naar die welke men on•
,, ze voorfz. Stede in toekomende tyden zoude mogen reguleeren,
" ende ons van allen rapport te doen, hebben ook hangende, dien
,, tyd onzen lieve ende getrouwe Neve ende Stadhouder Generaal,
" in Holland, Zeeland. ende Vriesland, die Grave van Naffauw
,, tot Go a. 1 N c H E M gezonden , zo omme den twift ende tweed.rag
" tigheid aldaar wezende neder te leggen , als d' Ingezetenen van
" onzen wegen zekere ordonnantie te maken, naar die welke, z)I
,, binnen middeler tyde, ende tot der tyd toe onze Commüfaris
" fen rapport geboort, wy op allen voorzien zoude hebben, ben
,, Juyden voegen ende reguleeren zoude. het zy dat onze voorfz.
" Neve, als onze Commiffariifen hoe deligentie ende devoor over
,, al in des voorfz. is gedaan hebben , ende dat onze Commiffaris
" fen van dat zy bevonden ende gedaan hebben , ons fchriftelyk
,, rapport gedaan hebben , by den welken wy onder anderen ver
" ftaan , dat hoewel van over langen tyd in onze voorfz. Stede
,, van G o R I N c HEM vyf Thefauriers jaarlyks geordonneert zyn ge" weeft
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., weeft, die,. die handelinge ende.ad~iniftratie van de yo~rfz. St~
de goederen hebben zoude, zo m t ontfimgen , als m t uytgè
:: ven , dat nogcans die een ofte twee alleene van de voorfz. vyf
" Thefauriers, ~ie ze ve h:.mdelinge gebade hebben, ende dat meer
,, ende vreemder is , is gebeurt, dat die vyf Thefauriers geen han
" delinge in 't gehed gehadt en hebben, maar alleenlyken die Bur
,, germeefiers , ende ook fomwylen , dat een Perfoon alleen op
,, eenen tyd Burgermeefter ende Thefaurier geweeft is; ende on
,, der dat dekzel alleen die geheele adminiftracie van den voorfz,
,, Stede goederen gehadt heei t. Ende voorts dat fommige, die,
,, die zelve admmiftratie van den Stede goederen gehadt hebben,
" by ·Oot van haaren rekeningen der voorfz. Stede, diverfe groo
,, te fommen van penningen, t' ageer ende fchuldig gebleven ge. ,, weeft zyn. By den zelven hebben wy verder verfi:aan, als dat
,, die drie accynfen , te weten den grooten };\ier accyns , die ge
,, brouwcen, ende die huysteykenen accyns, dewelke men op die
,, brugge tot G o RIN c HE M ontfangt , ten lafte van rekeningen,
" indien die zelve verpagt ware, ongelyk meer gelden zoude, dan
" tot rekeningen tot nu toe gebragc geweefi is. Ende dat in der
" Stede rekeninge alle jaar groote merkelyke fomme in 't uytgeven
" gebragt zyn geweeft van werpgelt, als mede fummige partyen van
,; der Stede g1 ,ede verpagc heeft, als van hondert Ryns guldens
,, 's jaars, luttel meer of min. Dat die van den Gerechte, of an
,, dere van cter Stede van G o RIN c HE M in groot getal van Per
,, foonen zonder. grooten noodt, onder dekzel van der Stede af..
,, fairen te vervolgen , dikmaals gereyft hebben, ende fomtyds lan
,, gen tydt uytgeweeft zyn , ende die koften van haaren reyzen,
,, ende vacatien naar haar zelfs wille ende conftitutie gerekent heb
" ben. Dat men in de reken inge van der voorfz. Stede, divcrfe
" groote koften bevindt van Reparatie , zonder veele . betoons of
,, beichcyt daar af. pat jaarlyks diverfe Schenkere van gelagen,
,, en van Wyn in den naame van de voorfz. Stede gedaan zyn ge
,, weeft, zo wel aan kleyn Perfoonen , en van kleyn authoriteyt,
" als aan groote ende notabele Mannen. Ende niet alleenlyk van
,, den gelagen van den geenen , aan die welke die prefencatie ge
" daan werdt, maar ook van den gelagen van allen den geenen van
,, der Stede, die in 't gezelfchap geweeft zyn. Ende dat meer is,
" worden fomtyds onder dekzd van dien, twee ofte drie g~lagen
,, in een gebragt, ende voor een gelage gerekent vier, vyf, zefie,
" agte, ende fomtyds in een jaar gedragen heeft tot vier, vyf ofte
. ,,· ze(fe hond ere Rynsguldens toe. Dat onder dekzel van dertig
" Rynsguldens 's jaars, die, die Thefaurier van den Schutten van
" Go RIN c H E M s wegen, aan hem trekken ende ontfangen, onze
" voorfz. Stede jaarlyks groote koften gehadt heeft, in reparatie van
,, haaren Doele ende andere , dat die Burgenneefiers jaarlyks bo
,, ven twaalf Rynsgulden , die elk van hem ten lafie van onze Ste~
" de nemen, daar en boven d' een helft van zekere kleyne boete
" die der Stede komen ende toebehoren , aan hem getogen ende
,, genomen hebben , zonder daar af die Stede Rekcni 11g te doen.
" Ende dat divcrfe onkofteo van maaltyden, in de Schouwen van
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de Watergangen , Bergen , Daken , en andere fomtyds gedaan
waren , meer omme die kofl:en en gelagen te vinden, dan omme
der Stede noot ende profyt. Alle die welke koften geweefi: heb•
hen , ende zyn niet alleenlyk tot grote lafre van onze voorfz.
Stede, maar by langheid van tyde wezen mogte tot defolatie en
de verderffcniife der zelver, begerende daar inne te voorzien.
Zo is "t, dat wy des voorfz. is gemerkt gehadt op alles d' advys
van onze voorfz. Commiffarificn, van onzen lieven ende getrouwen Neve die Grave van NaCfau, Stadhouder, van den Prefident
en van den Luyden van onzen Rade, ende van onze Rekeninge
in Holland, Zeeland, ende Vriesland, ende van de Luyden van
onze Finantie. \Vy om d' onderhoudeniife, welvaart, profyt,
ende confervatie van onze Stede v.m Go RIN c HEM, ende van
d' Ingezetenen van dien, ende van onze Hoogheid, Heerlykheid,
Domeinen , ende andere onze Rechten in die, by advys van on
zen lieven ende getrouwen Ridder ende Cancelier, die Heer van
Ercrmbelt.e, ende van den Luydcn van onze Ordere , ende van
onzen Rade, neffens ons wezende , met goede ende rype deli•
beratic, uyt onze Koningl)'ke magt ende authoriteyt gefratueert,
ende geordonneert hebben , fratueeren ende ordonneren mitf·
dezen.
" Dat die Ingezetenen van onze Stede van GORINCHEM, in
" die adminifuatie van der voorfz. Stede goederen, voortaan hem
-,, hebben voegen ende ingereren zullen alzo hier naar volgt. In
,, den eertten in fteede van vyf Thefauriers , die d' adminiftn\·
-,, tie van de voorfz. goeden in voorleden tydt gehadt hebben , of
,, naar d' oude infürutie ende ordonnantie gehadt hebben zoude,
,, zo zullen van onzen 't wegen daar toe twee goede bequame Man
,, nen van fronden aan geordonneert wezen , ende jaarlyks ver
" nieuwt, als men den Gerechten aldaar vernieuwen zal, ofte ge
" continueert, zo ons dat, ofte onze Stedehouder in Holland, in
" onzen afwcLen , by advys van den Prefident ende Rade aldaar
,, goedtdunkcn ende believen zal , tot die wedden , te weten van
" vyf ende veertig guldens, van veertig grooten Vlaamfche munte
;, voor hun beyden , al~ die vyf Thefauriers zamen plegen te heb•
,, ben. Ende en zullen dezelve twee Thefauriers, Thefauriers we•
,, zende : nog van den Gerechte, nog in eenige andere Officie bin•
" nen Go R IN c HEM mogen wezen. Die zelve twee Thefauriers
" zullen ontfängen die Stede Renten ende goeden, alzo wel die
" fchulden , die, die V( 1orgaande Thefauriers van Go RIN c HEM
" by fluyte van Rekeninge in der voorleden tyd den voorfz. Stede
,, fchuldig gebleven zyn , zonder eenig verdrag , ofte fimulatie,
" als andt·ren. Waar toe zo verre des noodt zy, wy henluyden
" onze execut, )riaale Brieven van nu confenteeren, ende die zullen
" doen expediëeren altyd, als zy des begeeren zullen, ende die
,, penningen daar af komende, wederomme employeren naar uyt
;, wyzcn onzer Ordonnantie in dezen hier naar verklaart, zonder
;, bu~tcn die te <loenen, op die prene van dubbelt te betalen, en
" de van arbitrale correétie tot onzer ordonnantie of van onzen
" Stadhouder ende l~1de van Holland. Zy zullen van Honden aan
" die
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·,, die voorfz. ·acc)'nfen die welke men op de hrugge van Go R I N•
" c HE M plagt te ontfüngen, ende elke van dien byzonder. ende
,, alle andere partyen ofte inkomften der voorfz. Stede toebchQ•
, rende, verpagten voor zcife maanden tyds, en zo voorts van zeife
1
,, maanden tot zeifc maanden , of van jaaren tot jaaren t zo heim
" dat profytelyker dunken zal, om- d~n pagt te betalen van drie
,, maanden tot drie maanden , van by gelyke portie. Ende en zul•
,, len die Droffaart of zyn Stedehouder, die Schout, die Burger
,, meefi:eren, Schepenen, Thefauriers, Penfionaris, Secretaris, nog
" andere van den Gerechte , of in eedt wezende van den Stede
,, van Go RIN c HEM , in dier tydt geen goeden van den voorfz.
,, Stede verpagten , by hem zelven , of by anderen, nog in dien
,, part nog deel hebben in 't openbaar, nog in 't heymelyke, nog
,, daar toe voor henluyden ofte voor andere bieden, nog doen bie
-,, den , in wat manieren dat het zy , op die prene van privatie ,.
" eeuwiglyk van allen pagten als dan, ende van arbitrale correflie
,, ter ordonnantie als boven. Dat alle die Pa:.7ters, van onzen Ste•
~ de goederen van Go R I N c HEM , haaren Pagtcn in gereden gel•
,, den , in handen van der voorfz. twee Thefauriers betalen zul.
" Jen , zonder eenige kortinge ofte afllag van renten, of van andere
" fchulden mogen doen, tot haarluyder ofte haare vrienden behoef1
,, men zal voortaan in den verpagten van onze voorfz. Stede goe,.
;, den , geen werpgeld meer geven , maar zullen alle verpagtinge
;, in 't openbaar gefchieden , den meefi:en daar om bieden, ende 'c
" hoogfl:e mynen. Ende gelyk in de maand van Meye Iaaftledeq
,, van fommige partyen in die tegenwoordigheid van onze Com
,, miffarüfen gedaan is geweeft. Niemand voortaan en zal hem vor~
,, deren te reyzen ten lafi:e of kofi:e van onzen voorfz. Stede van
" G o' RIN c HEM , ten zy als noot wezen zal, ende dat het zelve
;, geordonneert ende gefloten zy by den geheel en Gerechte, van
,, welke ordonnantie van de materie waaromme die reyze gefchie
;, den znl, van de Perfoonen daar toe gekoren , te weten een ofte
" twee ten hoogfi:en na den eyfch van der zaken , ende van de11
" affäiren , ende van den dag van haare reyfen , ende van haaren
;, wederkomfl:e, ende van haar rapport, die Clerk of Griffier van
,, den voorfa. Gerechte regifi:er houden zal. Ende die geene die
;. gereyfl: zullen hebben , een cedulle in 't korte daar af maken.
,, die de Burgermetfter teykenen zal , op welke cedulle die The
,, fàuriers die reyze betalen zullen, te weten een iegelyks Pertoo11
" twaalf ftuyvers daags , .voor alle kaften ende onkofi:en , zonder
,, meer. Die Thefauriers en zullen geen reparatie mogen doen be
" dragende boven zeife guldens, van veertig grooten Vlaams , d Jl'J
,, by ordonnantie van de Wette , ende dat daar af blyke by Re
,, gifter, die de Clerk ofte Secretaris van de Kamer, daar af hou
,, den zal. Ende daar toe zullen die Thefauriers tot verificatie van
,, haare Rekeninge, befcheyt ende ook quitantie moeten brengen,
,, zo van den Koopmanfchap van den werken, als van de betalin•
,, ge, van alle die fi:offen , ende andere partyen tot ten werk die.
" nende, bedragende boven die voorfz. fomme van zeffe Ryns
" guldens. Men zal voortaan van wegen der Stede van G o RIN•
Gg3
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c HEM, gèene gelagen febenken, wien dat het zy. Maar groote
I-Ieeren by advyfe van de Kamere, zal men mogen prefenteeren
van der voorfz. St~de wegen, zeffe kanne Wyns, Raads-heeren,
Capiteynen ende andere notabele Perfoonen, die wdke die Stede
van G o R IN c HEM vorderen mogen , elk vier of twee kannen
Wyns na haaren ftaate, zonder meer, op die pcene van die zet..
,, ve gifte te royeren, ten lafte van den geen en , die anders dede,
,, ende van arbitrale correétie ter ordonnantie als boven. Die The
" fauriers van G o R 1N c HE M en zullen hen voortaan niet meer
,, onderwinden, van den ontfang of uyrgaven van den dertig gul..
" dens, van veertig grooten Vlaams eens, die welke die Schutters
,, van G o R I N c HEM hier te vooren geordonneert zyn geweefl:,
,, te heffen van onzen Rentmeefter aldaar tot hulpe van de kos
" ten ende laften van haarcn Gilde in haarluyden Doelen en an
,, derzints , nog ook van dezelve koften. Maar zullen die Co
" neftables van dezelve Gilde daar af laten geworden, zo in 't ont
" fang, als in de kofien. Die Burgermeefiers van Go RIN c HEM
" zullen voortaan rekening houden van die kleyne boeten , in 't
,~ geheele der Stede toebehorende, zo wel van de helft van dien,
" die welke zy tot haar paniculier profyte, tot hier toe genomen
" hebben , als van de andere helfte. Ende die andere penningen
,, in 't geheel, daar af komende, overleveren ende betalen in ban•
" den van den twee Thefauriers, in der tyd wczende. Die welke
,, daar af in haar rekcninge ontfangt maken zullen , tot onzen Ste
,, de van Go R I N c HEM profyte. Ende die onkofl:en van maalty-..
,, den, ende andere die men hier te voren gedaan heeft, ten laft~
,, van onze voorfz. Stede , in 't fchouwen van de watergangen,
,, bergen, daken , ende andere, zullen voortaan genomen ende be
" taalt worden van de boeten, komende van de voorfz. Schouwen,
,, ende van onze voorfz. Stede niet, op die pcencn die anders de
,, de, die onkoften zelve te dragen, en daar toe van arbitrale cor
,, refüe , ter kenniffe ende ordonnantie als voren. Voorts ende
,, want by den rapport van onze voorfz. Commiffariffen ons is ge
,, noeg gebleken, als dat, dat inkomen van onzer ~tede van GOR•
,, 1 N c HEM 's jaars niet hoger en bedrnagt, dan vyf duyzend agt
,-, hondert ende ;:eventien Ryns guldens, ende dat d' uytgaven daar
" tegens jaarlyks wezen zoude, van zeven duyzent vier honden
,, vyf ende veertig Rynfe guldens, van veertig grooten Vlaams el
" ken gulden Ende dat onze Stede, die overmits na die maniere
;, van doen , die aldaar geufeert geweeft is, ten agteren komen zou
" de, van zeftien hondert agt ende twintig Ryns guldens 's jaars,.
,, en hoe wel dat te hopen is , dat overmits 't onderhouden van
" onze ordonnantie hier boven verklaart , dat inkomen van onze
,, voorfz. Scede voortaan den uytgaven wel correfpondeeren zal.
,, Des niettemin indien gebrek daar inne vicle , op dat den Inge
" zetencn van onze voorfz. Stede van Go R I N c HEM, tot baare
" Koopmanfchappen, ende anderen haaren affairen , binnen ende
" buyten onzen Landen vry ende zeker , ende ongehouden van
,, onze Stede lafien en fchulden wandelen ende vcrkeeren mogen.
,, Zo ordonnccren wy, dat die twee Thefauricrs voortaan alle die.
,, vrcem-
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vreemde, ende buyten Renteniers, buyten Go RIN c HEM wo
nende , renten hebbende op die voorfz. Stede van den jaarlyk
zen Cours van haaren renten • van termynen tot termynen van
den gereedfien penningen, van den inkomen der voorfz. Stede,
geheelyk en al betalen zullen , ende voorts tot die andere noot•
zakelykfie lafien van die voorfz. Stede voldoen ende formeeren
zullen, al eer zy den Ingezetenen van GoRINCHltM van haare
renten op dezelve Stede iet geven ofte becalen zullen , gemerkt
dat die voorfz. Ingezetenen van haare renten bedragende jaarlyks
ontrent veertien honden Ryns guldens, van die beter betaalt zyn
geween, dan die vreemde Rentenieren, welverfiaande dat indien
die vreemde Renteniers eerfi ende vooral van den huure van
haare renten betaalt zynde, ende die andere lafien van de Stede
geformeert, iet van den jaarlykfchen inkomen van dien overfchiet
dat het zelve bekeert ende gedifuibuëert wezel zal, in beçtlinge
van de huure van de renten van der voorfz. Ingezetenen , zo
verre het overfchot daar toe voldoen mogte, ofte ge11oeg ware,
ende of dat niet , zo zal men het zelve overfchot diftribuëeren
den zelven Inwoonderen , naar advenant van haare renten , die
" arme , geefielyke , ende andere miferabele Perfoonen in dezen
" geprefereert. Ende nogtans of 't zo ware , dat die vreemde
" Renteniers van den huure van haare renten , ende die ordinaris
,, ende nootzakelyke lafien van der Stadt- betaalt ende gefoumeert,
,, van den inkomen van der Stede van G o R. IN c HEM , niet en
,, overfchote omme die Ingezetenen Renteniers , van den huure
" van haare rente te betalen, dat geen apparentie en heeft. In
" dien gevalle gemerkt als boven, dat die zelve Ingezetenen hier
,, te voren, wel en beter zyn betaalt geweeft, dan eenige andere,
,,· zo ftateren wy , ende fchorlfen by dezen die betalinge van de
,, huure van haare renten verfchenen , ende die verfchynen zul•
,, len zigtent May dag, Anno vyftien honden ende vyfäen laaft
,, leden , tot May dag Anno agtien naafikomende incluys, wel ver
,, ftaande, dat in dien gevalle die Ingezetenen van GORINCHEM,
" geheelyk en al van haare agterfiallen van Renten , tot die zelve
,, Meye vyftien honden vyftien betaalt zyn , ofte betaalt wezen zul•
,, len , zo verre iet daar aan gebreekt , dat kleyn wezen zoude.
" Voort meer , alzo wy by den rappone ende den fiate by onze
" Commiffariffen, op die fchulden ende wederfchulden van onzer
" Stede van Go RIN c u E M verftaan hebben , dat die zelve Stede
" ten agteren is , van die fomme van twaalf duyzent vyf Ryns
" guldens, van veertig grooten Vlaams den gulden eens, te weten
,, ter caufe van agterfiallige renten tot May dag laafileden incluys,.
" in dezen tegenwoordige jaare van vyftien hondert zeftiene , die
,, fomme van vyf duyzent vyf honden agt ende zefiig Ryns gul·
,, dens negen fiuyvers, ende ter caufe van den Oorloge van prefie
" ende leeninge van fioffe, van arbeyd, van dienfl, ende andere
,, ·tot onzer Stede behoef gedaan , die fomme van zeffe duyzent
,, vier hondert zes ende dertig Ryns guldens elf fiuyvers, komen
" de die twee partycn tot die fomme voorfz. van twaalf duyzent
" vyf Ryns guldens , ende dat men die zelve Stede daar tegens
,, fchul-
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,, fchu]dig is, die fomme van elf duyzent negen bondert, en eene
,, Ryns gulden, van den pryze als boven , ie weten by die The..
,, fauriers hier te voren van die zelve Stede, daar af dat blykt by
" het fluyte van haare rekeninge, die fomme van vyf duyzent twee
" hondert ende drie ende zeventig Ryns guldens , van die welke
,, afgetogen zekere partyen , die dezelve Thefauriers voor ontf.m
" ge gerekent hebben, ende zy die zelve niet ontfangen hebben,
" van die welke fommige niet wel krygbaar en zyn , bedragende
" by efiimatie twee duyzent guldens, zo blyft drie duyzent twee
" hondert vier ende zeventig Ryns guldens, ende dat die zelve in
,, tyde van Oorloge meer yerleyt ende betaalt heeft, dan zy fchul•
" dig was , die fomme van agt duyzent zes hondert ende zeven
" ende twintig Ryns guldens , bedragende deze twee partyen die
,, voorn: fomme van elf duyzent negen hondert ende eene gulden.
" Waar by onze voorfz. Stede t' agter wezen zoude, die fomme
,, van hondert ende vier Ryns guldens, van den pryze voorfz. eens.
,, Des niet te min ende want te bevroeden is , dat onze voorfz.
,, Stede tot prompte ende gereede betalinge , van dat men haar
" fchuldig is niet wel en zal konnen geraken, ende dat fommige
" van den voorfz. Stede Krediteuren , ter caufe van haare fchult
,, den andere behoren geprefereert te zyn , als onze Commiffaris
" fen vernemende van den ftate van onzer Stede van GoRIN•
,, c HEM, voor alle andere , die Rentenieren voor andere Credi
" teuren , ende die vreemde Rentenieren den Ingezetenen , ende
" voorts fchulden fpruytende van preffe ende leeninge, ende van
" leveringe van fioffe, ende van arbeyt, voor dicnfie, ende andere
,, fchult fpruytende van den Oorloge. Zo ordonneren wy dat die
,, twee Thefauriers van Go RIN c HEM, van den eerften ende ge
" reetften penningen, die zy inhalen ende krygen zullen van die
" Thefauriers geweefl: hebben, die de Stede van GORINCHEM
,, t• agter zyn geweefl:, onzen voorfz. Commiffariffen van die fom
" me van twee hondert vyf ende tacbentig Ryns guldens, fpruy•
,, tende uyt haare vacatien, na die verklaringe die van den Gerech
" te van onzer Stede overgelevert , voor alle andere betalen zul
,, lcn, ende naar henluyden, die vreemde Rentenieren van Wou
,, dricbem, van den Hage, Amfierdam, Haarlem, Delft, Rotter•
" dam , Gouda, Schoonhoven , Dordrecht, ende den Boffche, van
,, den agterftalle van haaren Renten op G o RIN c HEM bedragende,
,, naar den fiate by onzen Commiffariffen gemaakt ende onderte
,, kent , die fomme van zeventien honden Ryns guldens voorfz.
,, van den pryze als boven. Ende daar naar zullen dezelve The
., fauriers van G o R. 1 N c HEM, van den refte van den oude The
~, fauriers betalen , die Stede fchulden , fpn1ytende van diverfe goe
" den der zelve Stede gelevert, ende nog ter caufe van werk en
" de arbeyt , tot behoef van diverfe Pcrfonen , in den fiate van
" den voorfz. Commiffariffen genoemt , met verklaring van haare
,, fchulden geteykent , die namen van dien voore met een regt
" kruys t , bedragende die zelve fchulden tot ter fomme toe van
" zeventien hondert en vyftig Ryns guldens , van den pryfe als
,, boven voorfz. Naar die welke twee partyen van zeventien bon,, dert,
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dcrt ,· en zeventien hondert vyfäg Ryns guldens betaalt, zo zul
lcn die twee Thefauriers , van den penningen die zy zullen
konnen gekrygen , van. dat men de Stede voorder fchuldig is
betalen , die van dir Gemeynte van onzer Stede van Go R.•
" 1 N c HEM , die fomme van vier hondert Ryns guldens eens, ofte
~, andere zulke fomme daar onder, die welke zy ons , ofte onzen
,, Stadhouder van ~olland, zullfn doen blyken by deugdelyk be" fcheyt verleyt te hebben , in t vervolgen van onzer voorfz. Ste•
,, de profyt. Ende daar naar zullen zy betalen die Crediteuren
,, van der zelver Stede , den welke men fchuldig ende t' agter is,
" ter caufe van Oorloge ofte van Oorlogs dependentien, die namen
" ende toenamen van welken by onze Commüfariffen, in den fta.te
" van der Stede fchulden , op 't hoofd genoceert zyn met het woord
" Oorlogc. Ende welke fchulqen belopen , vier duyzent vyf ende
,, veertig Ryns guldens. Oie Heere van Boeckhoven tegenwoor•
,, dig Onder·Droffaard tot Go R. 1 N c HEM, hier inne geprefereert,
,, ende voor alle andere betaalt , van die fomme van twaalf bon
" dert zeftien Ryns guldens agt fi:uyvers, hem refterende van meer•
" der fomme, zo van leeninge, als van dienfi: in den tydt van den
" Oorloge. Ende naar alle die fchulden voorfz. betaalt, zo zullen
,, die Tbefauriers van Go _R. 1 N c HEM, den Ingezetenen van G o R •
" 1 N c HEM , ende van Utrecht bitalen , van den agterfialle van
,, haare renten gevaUen , e~de_ in den ftate van der Stede voor be
,, taalt, gerekent tot May laafi:leden in~luys , die nogtans niet be
,, taalt en zyn , gedragende boven die 't agterhouden van renten ,
,, hier te voren verklaart, de fomme van drie duyzent agt hondert ·
,, Ryns guldens. Ende hier toe, ende tot betalinge van de fchul
,, den van onzen voorfz. Steden, zullen die twee Thefauriers zul
" ke ernftigheid ende dtlligentie doen, ende die van den Gerechte
,, ende alle de Ingezetenen van onze voorfz. Stede. zulke byftan•
,, digheid doen, dat alle de Stede fchulden , zulk~ als boven ver
" klaart zyn, binnen vier jaaren tyds naaftkomende , van huyden
., dato van dezen vol betaalt zyn , zonder langer vertrek in der
,, manieren , ende by den ordene als voorfz. is. Ende op dat
.,, onze Stede van Go R I N c HEM voortaan wel geregeert zy, in
" d' adminiftratie van de inkomen der zelver , ende ook van die
" difuibude van dîen. Zo ordonneren wy dat die twee Thefauriers
" voortaan , als zy haare rekeninge jaarlyks tot den gewonelyken
,, tydt gedaan zullen hebben, voor den Droffaard , ende de Inge
" zetenen van der zelver Stede, ofte andere Commiffariffen , die
" wy, daar toe ordonneren mogten , die Copye Authentycque van
,, de voorfz. Rekeni~ge jaarlyks_ dragen ofte zenden zullen , in de
" Kamer van onze Rekeninge in den Hage, in handen van onze
" l\.ekenmecfters , om by die zelve . gerecoleert te worden , ende
,, gerefümeert of 't zo behoorde. Ende overmits des voorfz. is , ·
,, ende doende by die Thefäuriers van onze Stede van Go RIN• ,, c HEM, betalinge van der voorfz. Stede fchulden , binnen den
,, voorfz. tydt van vier jaaren als voornt: wy by advyfe en deli
" beratie als boven , uyt onzen eygen wille, ende zonderlinge
,, magt ende authoriccyt, alle die Ingezetenen van Go 1u N c HEM,.
,, ende ook die zelve Stede in onze protextie, ende zonderlinge
Hh
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,, Sauve Garde genomen hebben, ende nemen mits dezen henluy
" den , ende iegelyk van hen , verlenende dat zy dien ovenniu
,, voortaan gedurende den voorfz. tyd van vier jaaren, zullen ma
" gen gaan , verkeeren, komen ende hanteren , in ende door alle
,, onze Landen ende Heerlykheden, Koopmans gewyze, ende an
,, ders zo 't hem goedtdunken zal, zonder dat ter caufe ofte oor
" zake van onzer voorfä. Stede laften ofte fchuldcn, fpruytende
,, van den lichame der zelver, men henluyden «>f henluyden Bor
" gen in haare eygene name ofte anders geobligeert, tot wat oor
" zake, ofte tot wiens behoef dat het zy. Ende om daar af andero
,, betalinge te hebben , dan hier te voren verklaart is, in 't gene
,, raai of in 't particulier, in lyve, in goeden, wie die zyn , du
" rende die voorfz. vier jaren , arrefteren , beflaan ofte turberen
" mag in eenige manieren , nog onder dekzel van fententie van
" mmsaétie van Appoinélementen gedaan gegeven , ofte die men
" doen ofte geven daar tegens mogte, maar zullen die zelve van
" G o R I N c HEM , hentuyden Borgen ofte Cautie wezcnde in hrur
" re eygene name, ofte anders, henluyden voegen, ende hebben
;, naarvolgende onzen vo< ,rfz. ftate. Ordonneren voorts , dat over
,, mits dat voorfz. is alle Proceffen ende Queftien, ende alle exe
,, cuticn gedaan ofte begonnen , ofte die men beginnen mogte te
" gens die zelve van Go RIN c HEM, by gebreeke van betalinge
,, van der Stede fchulden, waar toe iy ook geobligeelt zyn mogten,
,, _op prene ofte amende van kofi:en van teeren ofte anders 2 ook
" hier mede die voorfz. vier jaaren duurende, cefferen zullen, niet
,, tegenflaande die zelve Sententie, Transaéne, Obligatie, Renun
,, ciatie, Oppofitie ofte Appellatie, gedaan ofte doen , ende zon
,, der prejudicie van dien. Behoudelyk dat die zelve v:m Go R·
,, 1 N c HEM , jaarlyks onze Domeinen ende beden geconfenteert,
,, of ~ie zy confenteren zullen, vol betalen zullen tot alle termei
" nen. Ende dat die zelve Ingezetenen voor hen eygen ende par
" ticuliere fchulden, die welke uyt den lichame van onzer voorfz.
,, Stede niet en fpruyten , in jullitie hen zullen moeten verantwoor
" den. Ontbieden daaromme onzen zeer lieven ende getrouwen
" Ridder ende Cancelier, den Heere van E.rco,,l,elle, ende onzen
" lieven ende getrouwen den Prefident ende Luyden van onzen
,, Rade , onzen Cancelier ende Luyden van onzen Rade in Bra
,, band , den Prefident ende Luyden van onzen Rade in Vlaande
" ren , den groten Bailliuw van Henegouwen , ende die Luyden
" van onzen Rade te Bergen. Onzen ·voorfz. Stadhouder, die
,, Prefident ende Luyden van onzen Rade in Holland, Zeeland,
" ende Vriesland, onzen Schouten van Dordrecht, vm Delft, van
,, Leyden , van Arnfl:erdamme, van Haarlem, ende van der Gou
,, de, ende allen anderen onzen Richteren , Officieren ende On
" derzatcn , dien dit aangaan zal ofte haare Stedehouders , ende
,, iegelyken van henluyden zo hec toebehoren zal. Dat zy Luy,
" den onze voorfz. Stede van Go 1ü N c HEM, ende den lngezete•
nen van der zelven , ende iegelyke van henluydcn van onze te
" genwoordige Gratie, Oétroy , Ordonnantie, Coniènte, gcleydc
" ende Sauve Garde, ende van 't geheel inhouden van deze, voor
,., den ·
"
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den tyèlt ende, in der maniere als boven doen ·laten , ende ge
dogen. payfivelyk, n1fi:elyk ende. vredely~ genieten ende gebruy
ken. Ende tot begeerten van die van Go RIN c HEM, ofte van
haare Gecommitteerde, deze tegenwoordige Brieve iegelyk in de
Limiten van zyn Officie ; alwaar· men eenige publicatie gewoon
lyk is te doene kundigen ende publiceeren, zo dat niemand daar
af ignorantie pretendeeren en mag, zonder dcm zelven van Go R:
,, 1 N c HEM te doen ofte gedaan te worden, letzel ofte moeyenis..
,, fe, in lyve ofte in goede, ter contrarie. Ende of die van G o R ~
,; 1 N t HEM, ofte iemand van henluyden, ofte haare Borgen, haare
" goeden of koopmanfchappen, nu ofte namaals, ter caufe van dè
" fchulden van onzer voorfz. Stede geaITCfl:eert , ofte gehouden
,, ware, ofte wezen zouden , om van henluyden betalinge te heb
,, ben, van die voorfz. Stede ichulden, anders dan bÇ>ven verklaart
" is. Dat zy die zelve fi:ellen , ende doen ftellen Realyke , ofte
" by Feyte, van· fi:onden aan, ende zonder vertrek, tot volkome
,, deliverantie, niet · tegenfi:aande eenige Sententie ofte Appoinéte1, menten gegeven , ofte te gevene, Transaélie Executie, begonneri
,, ofte te beginnen, · Oppofitie ofte Appellatie 1 Obligatie, Renno
,, vatie, Ordonnantien, Mandamenten, Geboden ofte Verboden,
,, ter contrarie j zonder daarom andere Ordonnantien , Brieven,
,. Provifien, ofte Mandamenten te verwagten, anders dan deze te
,, genwoordige, Ende te dien dat die van G o a 1 N c HEM by Pro
,, ceffen ofte anders; duurende den tydt van vier jaaren, niet ge
,, molefteert en werden in prejuditie van dezen onzen State. Eii
:1, de dat by ignorantie geen provifien geexpediëen en worde te,,;
,, gens henluyden. Zo belieft ons, ende ontbiedcm onzen vQorfi.
,, Cancelier, Prefident; · ende Luyden van onzen Rade voorfz. en:
" de allen andere onze Rechteren, ende Officieren I dat zyluyderi
" ter begeerte van die van Go R. 1 N c HEM - deze tegenwoordige
,, Brieven by de Griffieren van onze Hoven doen regifi:teren , en:
,, de tegens die zelve geene provifie, uyt wat oorzake dat het zy,
Want ons alzo gelieft. Ende want men deze .in
1, en verleenen.
" diverfe plaatfen zal mogen behoeven, zo willen wy dat tot eeó
" Vidimus der zelver onder authentiquen Zegel ofte tot die Copye
,, gecollationeert ende geteykent by een van onze Secretariffen ge
" love zy gegeven , gelyk aan deze tegenwoordige. Oirconde dat
,, voorfz. is , hebèen wy den Zegel daar van wy gebruykt hebben·
" durende onze Princelykheid , hier aan doen hangen. Gegeven
,, in onze Stadt van Brufi"el den vier ende twintigfi:en dag in Junio,
,, in 't Jaar ons Heeren duyzent vyf hondert ende zefüene.. Al
" dus geteykent by den Koning 'D•/JlinL
b

,,
"
..,,
;;
"
,,

In het volgende Jaar• wierd by den gemelden Koning en Graat
van Holland, nog een nadere Ordonnantie verleent, met een wyd
lopig Regelement , naar 't welke de nu aangefi:elde twee Thefau
riers zig zouden hebben te gedragen , welke Ordonnantie hoewel
wat langdradig, wel dubbelt een plaats verdient, dies wy dezelven
hier ook zullen laten vo1gen.
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Nadere Ordonnantie van zyne Majefteyt
op den nadere Staat en Regelement , beraamt by de Heerea
Commüfariffen van Hoog-cemelde zyne Majefteyt , tot redres
der voorn: Stede fchulden, ende hoedanig de Thefauriers van
der zelver Stede goederen, haar voortaan in 't ontfimgen ende
uytgeven der voorn: Stede penningen , zullen hebben te &e
dragen.
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KArtl, by der graden Gods Koning van Cafl:ilien, van Leon, ..
van Granade , van Arragon , van Navarre , van beyden
Cecilien , van Jeruzalem , van Valence, van Majorque,
van Sardinie , van Corfica &c. Aards-Hartoge van Ooftenryk •
Hartoge van Bourgonie, van Lothryk, van Brabant, van Stier,
van Carinte , van Camiole, van Limburch, Luxenburch, ende
van Gelre, Grave van Vlaanderen, van Habsburch, van Tyrol,
van Anoys , van Bourgonien , Palts-Grave van Henegouwen.
Land Grave van Elzace , Prince van Swave , Mark-Grave van
Bourgonie , ende des Heyligen Ryks , van Holland , van Zee
land, van Phiert, van Kiburg, van Namen , ende van Zutphen,
Grave, Heere van Vrieslaod, van den Windesmark, van Slavo"'
nie, van Portenau, van Salms, ende van Mechelen. Allen den
geen en die dezen tcgenwoordigen zien zullen, faluyt. Alzo on•
langs binnen onttr Stede van Go a.1 N c HEM, zekere queftien
ende differenten gerezen zyn, tuffchen de Wethouders der zei
ver Stede, ter eender, ende eenige hen zeggende gemagtigt van
der Gemeente aldaar, ter andere zyde, ende dat omme die Re
keninge wille van den voorfz. Stede , den welke dien van der
Gemeente zeydcn , niet gehoon ofte gefcbiet te wezen, als 't be
hoorde, zedert den jaare vyftien hondert agt, herwaarts, daar
door, ende de groote fchulden ende aperwezen , daar zy hen
inne bevonden, de Poorters ende lnwoondercn van dien, door
onzen Landen ende Heerlykheden , zekerlyk niet varen , 001
keeren en mogte, zonder gearrefteert ofte bekommert te wor
den, in lyve of in goede. Ende omme daar inne te voorzien,
hadden wy geordonneert , Gtrrit w. A.Jnuilljt , lende Meeftcr
A11drit.t Vtl# H,se111, Doflor in den Rechten, onzen Raden.
ende _ï«olJ il Jon(r, Auditour van onzer Rekenkamer in Hol
land, hem te tranfporteeren, binnen onze voorû:. Stede, ende
aldaar Rekeninge van de voorft. juren te hooren, ende in dien
te paffeeren dat zy redelyk, ende te rojeeren 't geene dat zy on
redelyk bevinden zouden, ende dien te fluyten, ende voorts
hen te informeeren , op den fiaat der zelver onzer Stede, ende
te advifeeren ende conclpieeren , by wat middelen · dezelve
bolpen mogte worden. · Agtervolgende dewelke lafl: dezelve on•
ze Commiffarilfen de voorfz. Rekeninge gefloten ende voorts
gcconcipiëert hebben , de provifien daar mede dezelve onze Ste•
de na hcnluydcn advife, uyt baare laft komen zoude mogen.
Daar op wy den zelven van G o a.1 N c HEM onzf? opene Brieven
van atterminatie , in dato van den ~4 in J unio laaftleden, hebben
·
,, doen

,e
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" doen ·expetliëeren, inhoudende diverfe pullélen. Ende want die
., zelve van GORINCHEM, ons tot diverfe fionden te kennen ge•
" geven hebben, dat hem niet mogelyk en was den zelven ftaat te
lt fumeeren, ende agtervolgen, -diverfe redenen by hen daar toe
" geälleguëert, b_yzonder mits dien, dat den ordinaris ontfang, dat
,, ordinaris uytgeven jaarlyks niet ftrekken en mogte op twee duy
., zent pond van veertig grooten na; en dat de Thefauriers gelafi: wa
., ren van omtrent vyf duyzent pond, van veertig grooten Vlaam•
" fche munte, die de voorgaande Thefàuriers na de radiacien by
" den voorn: Commüfariffen gedaan, fchuldig gebleven waren, die
·n fuftineerden dezelve gerojeerde partyen niet fchuldig te wezen ,
,, vermits dat zy henluyden behoeften , daar omme die gerojeert
., waren, zeydcm, zeden gereconvrcert te hebben. Ende dat ver•
,, mits dezen, ende andere gefchillen binnen der zelver onzer Ste•
" de wczende, de fchulden dagelyks meerderende. Zo hebben ,wy
,, omme den fiaat van onzer voorfz. Stede anderwerf te overzien,
,, desgelyks de radiacien by den voorn: CommiCfarüfen gedaan,
" ende omme de gefchillen ende queftien, daar uyt gerezen eyn•
,, delyken neder te leggen , geordonneert ende gecommitteert ge
" badt, onzen lieven ende getrouwen Neve ende Stadhouder Ge
,, neraal in onzen Landen van Holland, Zeeland, ende Vriesla.nd,
· ,. den Grave van Naffau , ende den Heere van l\1ontigny ende
" Culenburg, onzen tweede Kamerling, ende 't Hoofd van onzer
" Finantien, dewelke overmits andere baaren occupatien, in onzen
" dienften ende aftàircn, daar toe niet en hebben mogen vaceren.
• Ende daaromme voorts gefubftitueert, ende gefubrogeert hebben~
" te· weten onzen voor&. Neve, den Grave van Naffau, Fretûrii
" ,,,,. Rnuffe, Heere van Malle, onzen Raad, ende Pi•tt111 Cor
• Mluz;. Meefter van onzer Rekeninge in den Hage , ende den
., Heere van Montigny, Meefter .Andries "• H11rgm, voomt: den .
., welken in de voorfr.. Stede van Go R. IN c HEM hem getranfpor
" teert hebben, ende agtervolgende ons bevel, den ftaat van der
• •oorfz. Stede over gezien, ende op die radiacien by den voorn:
• eerften Commilfarüfen gedaan , den Thelàuriers ende anderen
., van onzer Stede , dien dat aanging gehoort, ende dien voorfz.
" Grave van Nafiàu, ende Heere van Montigny, van alles rapport
., gedaan hebben. Dewelke rapport by ons in onzen fecreten en•
49 de priveyten Rade gehoort, ende daar toe 't advys zo van den
" vo«n: Grave van Naffau , ende den Heere van Montigny, als
" van hunluyden gefubrogcerden. Wy by rype Rade, advys ende
• deliberatie, zo van den voorn: Grave van Nafiàu, ende Heere
., van Montigny, als van den anderen Luyden van onzen voorfz.
" fecreten Rade ende Finantie neffens ons wezende , omme de
" welvaart ende de onde.-boudcnill'e der zelver onzer Stede op al
., geordonneert ende verklaart hebben , ordonneeren ende verkla•
,. rm by dezen 't geene dat hier na volgt.
" I. In den eerfi:en , dat van nu voonaan , ende voor den tydt
., van vyf toekomende jaaren, beginnende Meye dag naaftkomen
" de , binnen der zelver onzer Stede maar wezen zullen twee
,, Thcfauriers, in de plaatfe van vyf Theiàuriers, die zy aldaar pleHh 3
·
,, gen

.
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" gen te hebben , daar toe wy als nu gècommitteert ende gefielt
,, hebben , flellen ende committeren mits dtzen Ja• R11tstrsz.
" ende •Dirll Spro11d, om voor den tyd van den zelven vyf Jaaren
" Thefauriers van onze voorfz. Stede te wezen, die gedurende den
,, zelven tyd de adminiftratie van alle de voorfz. onze Stede goe
" den ordinaris ende extraordinaris hebben zullen , zo in ontfange
" als in uytgeven, ten gewoonlyken wedden van vyf ende veenig
,, pondt , van veertig grooten onzer Vla.,mfche munte 't pondt,
,, 's jaars, de welke Thefauriers folemnelyken zweeren zullen , in
" handen van onzen Stadhouder, ende in zyne abfentie, in handen
" van den geenen , die by van onzen wegen daar toe ordonneren
,, · zal, 't inhouden van dezen onzen tegenwoordigen fiaat te onder
" houden , ende t' agtervolgen op prene van meynedigheid , en
,, arbitrale correétie, desgelyk zo zullen doen onzen Droifaard,
,, Burgermeeil:ers , Schepenen , Oudt ende Nieuwen Raadt van
,, Go RIN c HE M , voor alzo veel als 't hem elk roeren zal mo·
,, gen.
" J I. Item , of 't gedurende den tyd van dezen tegenwoordige
" fumt ende atterminatie de voorfz. Thefauriers ofte eenig van hen
" aflyvig worden , zo zal onzen Stadhouder van Holland in der
" tyd wezende , in de plaatfe van dien eenen andere11 daar toe nut
,, ende bequaam wezende; gehoort eerft 't advys van onzen voorfz.
,, Droifaard, Burgermeefl:ers, Schepenen ende Rade van onzer Ste
" de voorfz. van onzen wegen ordonneeren, die Eedt doen zal,
,, dat tegenwoordigen onzen fl:aat · te onderhouden , ende t' agter..
,, volgen op prene als vooren.
,, II I. Item ; zullen die voorfz, Thefàuriers, van alle de voorfz.
" Stede goederen jaarlyks goede Rekeninge doen , binnen drie
,, maanden naar expiratie van eiken jàar, ftellende den ontfang en
" de uytgeven befcheydelyk, elk op hem zelven , en in 't Capittel
,, .daar 't behoort, zonder .dat een met den anderen te mengen of
,, eenige party en duyfl:er te ftellen, ende dat voor onzen Droifaard,
,, Burgermeefiers, Oudt ende Nieuwen Raadt der zelver onzer Ste•
" de naar ouder gewoonte, ofte voor alzulke Commi.(fariffen, als
" wy of onzen Stadhouder van Holland van onzen wegen ; daar
,, toe ordonneren zullen , zy met hen geroepen, den voorfz. Dros
,, faard, Burgermeefi:ers , Oudt ende Nieuwen Rade, der voorfz.
" Stede, dewelke gehouden zullen wezen, de, voorfz. Rekeninge
" die gedaan zynde, ofte de dubbele ofte Copye authentycque van
" dien , of ten langfl:en binnen drie maanden daar na te zenden
" in onze Rekenkamer in Holland , omme die aldaar van onzen
,, wegen wederom gezien te worden ende bewaart, of de Thefau..
" riers van GORINCHEM dezen voorfz. Staat onderhouden zullen
,, hebben , den welken onzen tegenwoordigen fl:aat , de Burger.
,, meefters, ende Gerechte gehouden worden te doen regiftreren,
,, in de voorfz. onze Rekenkamer binnen een maand na de publi
,, catie van dien , omme daar af te beter memorie te hebben.
,, IV. Ordonneren by dezen , den zelven van onzer Rekeni11:
" ge, dat zy de voorfz. Rekeninge alle jaar naarftelykcn overzien
,, ende vifiteren , ende in gevalle zy bevinden 't inhouden van de-

" zen
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" zen onzen {bat niet ge-agtervolgt te wezen , dezelve Rekeningc
,, te recoleeren , tot lafte van de voorfz. Thefauriers , ende da~
~ en boven den zelven Thefauriers, ende ook den Regeerders vau
,, der Stede , indien zy daar af capabel bevonden worden te doeq
,, caufeercn, by onzen Procureur Generaal van Holland ten exem•
,, pel van anderen.
,, V. Item, ordonneeren voorts dat de accynfen en andere inkom•
,, ften van onzer voorfz. Stede voortaan verpagt worden in 't open
u baar, den meeft daar om biedende by voorgaande Kerkgeboden
,, voor zes maanden, ofte drie maanden aan een, na dat het mee~
,, profyt van onzer Stede zal wezen. In prefentie van den Bl.lf•
" germeefl:ers, en eenige van der Wet, zonder werpgeld ofte eenig
" rantzoen daar op te 11:ellen , dan een blank op elk pondt van
" veertig grooten alleealyk, daar af de Thefàuriers ook gehouden
,, zullen wezen ontfang te maken tot onzer Stede behoef•.
,, V L Ende en zullen O!}Zen Dro1f~d ofte zym:r Stedehoud~ .
" aldaar, onzen Schout, die Burgermeeil:ers, ende Tbefauri~rs iq
• der tyd wezend~ , geen van de voorfi. onzer Stede goedereq
• mogen verpagten, ofte doen pagten, daar na 1;,ieden ofte dQe«
" bieden, by hen zelven nog iemand anders , nog p~ nog deel
,., daar in heb\}en , heymelyk of in 't openbau , op art>imtcr cor" re~

.
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,, VIL Ende de Pagters van onzer voorfz. Stede goede.reu,

~~

,., len gehouden wezen de penningen van haar pagtinge te betale~
~ in handen van d~n vooefz. Thefauricrs , in gereede pwiningen •
,, zonder eenige kortinge te mogen doen , voor hem Zf:lven oft~
,, iemand ander, van renten <>f andere fchulden.
,, VII 1. Item , dat niemand voo~n hem zal vervorderen t~
,, reyzen ten lafte ofte kofi:e van onzer voorfz. Stede van C o R
,, l N CHE M , ten zy als ,, nood zy , ende dat het 't zelfde geor
• donneert ende gcilcten worde by den Gerechte. Te weteQ by
" onzen Droifaard, Burgermeefters, ende 't med\endeel vaq den
» Schepenen, alzo verre die andere Schepenen geroepeq iynae ,
,, en niet en compare.eren, van welke ordonnantie ende iak~ w.r·
~ omme die reyze gefchieden ial van den Perfoone d• ~()(: ge
» koren, te weten een ofte twee ten hoogfi:en, na dei\ eyfch vau
,, den zaken ende affiûren , en van den dag van hunne reyun •
• ende insgelyks van hunne weJerkomfte, ende van hunne rawr•
u te, die Clerk of Secretaris regifter houden zal, ende die geen~
u die gereyft zullen hebben, een cedulle daar af in 't korte maken,
,, die de Burgermeefters teykeneQ zullen , op welke cedullen de·
,, Thefauriers de reyzen betalen zullen, te weten een iegelyk Per'."'
,, foon binnen 's lands twaalf ftuyvers daags I ende buyten 's lands,
" als in Braband, Vlaanderen , &c. veerden ftuyvers daags, voor
,, alle teerkofien ende vragt zonder meer.
" IX. De Thefauriers en zullen voortaan geen reparatie mogen
•u doeu , bedragende boven de zes ponden , van veertig grooteo
» onzer Vlaamfche munte eens, zonder ordonnantie van de Wet,
" ende dat daar af blyke by regifter, die de Clerk ofte Secre~s
,, van de Kamer daar af houden zal. Ende daar tQC zullen de
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Thefaurien · tot verificatie van hunne Rekcninge, befcheyt ende
ook Quit2ntie moeten brengen, zo van der Koopmanfchap van
den werken, als van der betalinge van der fioffcn, ende andere
parcyen tot den werken dienende, bedragen de boven de voorfz.
z~ pondt.
~ X. Men zal voortaan van wegen onzer Stede van Go R. IN
" c HEM, geen gelagen fèhenken, wien dat het zy. Maar grootc
,, Perfonagien zal men by advyfe van der Kamere mogen prefcn·
,, teeren van der voorfz. Stede wegen zes Stede kannen Wyns.
,, Die Raden, Kapiteyncn , ende andere notabele Perfooncn , die
,, der Stede van Go RIN c HEM vorderen mogen , elk vier of twee
" Stede kannen Wyns , na lrunnen fiaat zonder meer, op prenc
" van dezelve fchenkinge in Rekeninge gerojeert te worden.
,,· XL Die voorfz. Thefauriers en zullen ben voortaan niet meer
,, onderwinden, van den ontfange ofte uytgaven van dertig pon<lc:
" van veenig gt9ooten , die welke die Schutters van onzer Stede
,'!' van Go R IN c HEM jaarlyks heffen , van onzen Rentmeefter ru•
" daar, maar zullen die laten ontfangen by den Coneftabelen van
" den Schutters , die wederom de Rekeningen van den onkoltcn
,, wn den zelve GRde houden zullen.
" XI L Die Burgermeefters van onzer voorfz. Stede, en zullen
" voortaan hen niet onderwinden te ontfangen de kleyne boeren
" aldaar verfchynende, maar zullen die ontfangen worden by den
" voorfz. Thefauriers, die daar af mede Rekeninge ende Reliqua
,, doen zullen tot onzer voorfz. Stede profyt, niet tegenftaande,
,, dat men •t zelfde in lange jaaren niet gedaan en heeft.
" XI l L Ende de onkoften van den Maaltyden , die men ge
" plegen heeft re nemen tot lafte van onzer Stede in ~t Schouwen
,, van de Watergangen, Bergen, Daken, ende andere, zullen voor
,, taan genomen ende betaalt worden, van den boeten daar afko•
" mende, en indien de Thefamiers des contrarie betaalden, wy en
,, willen niet dat 't zelfde in Rekeninge gepaffeert worde.
,, XI V. Ordonneren ende bevelen voorts den voorfz. Thefau..
,, riers, dat zy goede zorge dragen om in tyds te betalen de Rent•
" meefters van onzer Beede, ende van den Ommeflagen van den
" Lande~ desgelyks den Renteniers van buyten , naar inhout van
" dezen tegenwoordigen ftaat, omme by dien middele te fchuwen
,, die onkoften , die onzer Stede in veele ende diverfe manieren,
" in voorgunde jaaren by gebreke van betalinge , in gyzelinge
" ende anders~ gehadt ende gedragen heeft, op pcene van dezelve
,, onkoften zelve te gelden , indien onze Stede by hunne negligen
,, tie in fchade ofte onkoHen daar omme quamen.
,, XV. l{em, alzo men by fuue gemaakt op den ordin:uis ont
>' fang ende uytgeven van der zelver onzer Stede bewint, dat zy
" jaarlyks ten agteren komen, boven al haar inkomen, de fomme
,, van twee duyzent, hondert, zeventien pon de, van veertig groo
,, ten, of daar omtrent, omme de welke jaarlyks te \'ervaUcn, die
" Burgenneefters ende de Wet van den voorfz. onzer Stede, geen
,, raadt en willen, dan by hoginge van h:1:1rc accynfen.
·
" XVL Zo is 't, datwy gezien hebben 'tcouccpc by hcnluydcn da:1r

,, op

Van G O R I N C H E M.

~4S

op geraamt , dat gevifireert is in prefemie van den Gedeputeer
den van die van der Gemeenten aldaar, ende daar op gehoort •t
rapport van der voorfz. Commiifariifen, confidererende 't j;uu-lyks
profyt, dat dezelve onze St€de, daar by hebben zoude, end~
dat zy daar mede jaarlyks hunne laften vervallen zoude mogen.
Zo hebben wy der zelver onzer Stede geaccordeert, ~nde ·ge
oél:royeert, accordeeren ende oéhtoyeeren by dezen onzen Brie•
ven , voor den tyd van tien jaaren naafi:komende, de hoogingen
van den navolgende accynfen , op hoope dat binnen middc:len
tyde, de Lyfrenten, ende andere laften van der zelver onzer
Stede alzo minderen zullen , dat zy dezelve hogingen na de
expiratie van dezelve tien jaaren niet meer behoeven en zullen.
,, XVII. Eerfi, aldaar de Tappers plagten te geven van een toii•
" ne buyten gebrouwen Biers negen ftuyvers. En van een tonne
,, binne gebrouwen Biers zeven fiuyvers. Dat 't buyten Bier voor•
" taan geve twaalf ftuyvers, en 't binnen Bier tien fiuyvers, •c welk
,, is geh9ogt zo de tonne buycen Biers als binnen, elk drie ftuyvers•
.., XV JII. Item , van 't buycen of binnen gebrouwen Bier, dat de
" Poorters aldaar zelve inleggen, daar zy maar tweeftuyvers af geven
" t' accynfen van elke tonne. Niet tegenfiaande, dat dje van der
,, Wet, ende Gemeente van geen en advyfe, en zy d~zelve verho·
,, gen , confiderende no~1ns , dat men dezen accyns alzo wel be
" hoort te hogen, als d ander accynfen. Zo hebben wy geordon•
,, neert, dat de Poorteren ,van der voorfz. onzer Stede geven zul
" Jen van tt Bier, dat zy zelver inleggen zullen, te weten : van ee11
" tonne buyten gebrouwen Biers, zes ftuyvers, ende van 't binnen
,; gebrouwen Bier , vyf ftuyvers. 't Welk maar de helft is van '~
" geene dat het zelfde Bier den tap geeft , dat de reçhte Arme
,, Gemeente met den kannen halen moeten.
" XIX. Item f Confenteeren voorts , dat zy den Wyn accyns
,, ftellen zullen op de vytne kanne, in de plaatfe van dertig ftuy
,, vers , die zy van een Aam coels geplegen hebben te geven.
,, XX. Item, dat zy den Hamburger Bier accyns, en van alle Bie.
" ren van over Zee hogen zullen de helft , dat te wezen plagt
,, tien ftuyvers van de tonne, ende zeven ~n e~n halve ftµyver va~
,,_ de fmal tonne.
,, XXL Ende dat zy durende den tyd van dezen ftaat , op el•
" ken boet Haver, Gerfien, Erten, Bonen, Erweten, Raapzaat 1
" en Kennipzaat, die men buyten onzer voorfz. Stede winnen zal 1
" heffen en nemen zullen tot profyt van onzer voorfz. Stede, ten
,, lafie van den Koper dieze uytvoeren zal, eenen ftuyver.
,, XXI L Item, confenteeren voorts de voorfz. van onze Stede,
~, dat zy den tyd van dezen tegenwoordigen ftaat, zullen mogen
,, omme flaan op .qen geenen, die .van buyten den Ban van Go R.•
,, 1 N c HE M Land gebruyken , in de negen hondert vyftig Mergen , iQ.
" den Ban van Go R. 1 N c a E M gelegen. Te weten : als onze bede
,, ofte andere ommeflagen, die men over onze Landen van Hol•
,, land ende Vriesland doen zal , bedragende zeftig duyzent pOIJ.•
,, den, van veertig grooten, twee ftuyvers op de Mergen , end~
,, Yoorts hoger ~n lager n~ar advenant, ende dat voor de bruyk-

t,

"
.,,
,,
,,
,,
,,
"
"
"
"
,,

li

"wan

246

BE S C H R Y VI N G E

"
,,
...
"
,,

waar van rlien alleenlyk. Ende dat die van onzer Stede, tullen
mogen zetten ende fiellen , den geenen die in de voot.CZ. vry
heid van negen hondert vyftig Mcrgen , onder Go ll IN c u E M
gelegen woonagdg zyn , van hunne gcreede goederen, als zy de
Poorters van binnen doen zullen.
" XX 1Il. Die voorfz. Commiffarilfcn hebben voorts in een
,, quohier gefiek alle de fchulden , die de voorfz. onze Stede fchul
,, dig, ende ren agteren is, to van agterfiallige Renten binnen en
,, de buyten der zelver onzer Stede , van refie van fchulden ge
,, maakt in de voorgminde Oorlogen van Gelre, geleende pennin
,, gen , arbeyds loon, teyten, ende anderfints ~ die t.y bevinden ,
" bedragende ter fomme wn vyftien duyzent \ryftig pondt, dertien
,, ftuyvers , van veertig grooten.
" XXIV. Item, dezelve onte Stede i~ nog fchutdig Meener
" .Andries -va11 H11rgem , en 'PJtttt- Hn11n1111# , als Commiffarl1fen
" van baar eerfte Commiffie, twee honden vyfende tacbentig pondr.
" XX V. Item, de Heere van Äffe11alft, Meefier A11drir.1, ende
" J tTCo6 dt Jong~, van gelyke Commiffie, hondert agt ende vyftig
,, pondt agt fhtyvers.
,, XXV L Die Stede zal nog in dit .tegenwoordige lopende jaar,
" dat eyndigen zal l\1eye naafikomende, ten agreren komen naar
,, den voorfz. fiaat , gemaakt op den ordinaris ontfàng ende Uyt
" gaven van dien , by exfiimatie omtrent twee duy.tent pondt
,, XXVII. Bedragen de t' zamen de voorfz. fchulden , ende ag
" terwezen tot l\leye vyftien bondert agtien naafikomende incluys,
,, ter fomme van zeventien duyzent , Vier hondert vier ende 't ncr
" gentig pondt artoys.

,, XXVII l. Omme welke fchulden tnde agterwezen te \#erval
" len onze voorfz. Stede goed , komt van de penningen by hem
" vertchoren in de voorledene Oorlogen van Gelre, daar af zy by
,, onze opene Brieven bewezen zyn gerembourzeett te werden,
,, in tien jaaren, ende twintig termynen, beginnende in dit tegen
,, woordi_ge jaar, zeven duytent pondt.
" XX IX. Item, ronfcnreeren voorts omme te Oaatt , Voöt den
·,, tydt van "Yf jaaret1 lang, daar af 't jaar vyftien hondett agtien ,
,. dat eerfie jaar wezen zal, op den gereden goeden van den Bur
,, geren , ende lnwöot1deren Vttn der telver onzer Stedé vryheid,
,, teven fiuyvers op 't gereede gt>edt ,,an. elk hondert Schilden,
,, l'tat jaarlyks bedragen tal by exfthnatie vyftien hondert pondt.,
" van Vl~rtig grooten • kotnt voot 'de voorlz. vyf jaaren ; zeven
,, duyzent vyf honden pondr.
,, XXX. Item , ovennirs dat veel vnn de voorfz. fchulden , fpruy
" ten uyt zaken van de vootfz. Oorlogen, önlme die defentie van
,~ onzen Lande van ARgEt, en àndetzints, al eer dezelve Dorpen
~, op hem zelven geflelt waren. lo hebben wy geconfenteert en
" de gcaccordccn, confenteeren tnde accordèéten mits deten, dat
" voor den tyd van drie jaaren toekomende, als de jaaren vyf'rlen
" honden agtien, negentien, ende twintig geheven, ende omme
,, geOagen zullen worden, tot onter Stede behoef, op de mergen
,, mlcn in den voorfz. onzen Lande van A-R K l L gelegen , ende
,, die
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die gewoonlyk zyn geweeft te contribuëeren in gelyke omme•
flagen. Ende dat tot twee Termynei:i, 's jaars , rn .weten: vyf
grooten Vlaams tot eiken termyn. W f.!l verfia;mde dat het zeI:.
ve zal wezen zonder prejudicie van den Ingelanden , , van den
zelven Lande, ende omme de betalirige van de voorfz. fch1:1Iden P
ende, dat die van G o R I N c HEM , dat niet trekken en zullen in
confequentie, 't welk jaarlyks bedragen zal , tw~mlf hondert vyf
tig pondt, komt voor drie jaaren , drie duyzent zeven hondert
vyftig pondt.
,, XXX J. Ende als van den voorgal_lnde Rekeninge, die zyn ge
,, hoort ende gefloten by onze voorfz. Commiifari.ffen, by eynde
;, van dewelkè niets zonderlings goeds en komt, daar mede men
" de voorfz. ichulden zoude betalen. Ende 't geene d~t daar at
,, goeds komen zal , hebben wy geordonneert ende ordonneeren
" by dezen onzen Thefauriers te beiteden in reparatie van onzet
,, voorfz~ Stede.
,; XXXIL Welke penningen van den voorfz. drie partyen, be
" dragen zullen agtien duyzent twee hondert vyfàg pondt. Té
;, weten : in den jaaren vyftien hondert agtien daar inne begrepen ,
" drie hondert vyftig pondt voor den eerften Termyn van den
;; voorfz. zeven duyzent pondt , die verfchynen zullen Kersmiffe
., naaftkomende, drie duyzent age hondert pondt.
;, XXXII L In 't jaar vyftien hondert negentien , drie duyzent
;; vier hondert pondt.
•
.
. .
,
;, XXXIV. In 't jaar .vyftien hondert twintig, gelyke clrî~ duy•
,, zent vier hondert pondt.
,, XXX V. In 't ja,;11" een ende twintig, twee duyzent twee bon
,, dert pondt.
· ,, XXXVI. Ende in 't jaar twee ende twintig ook twee duyzent
,, rivee hondert pondt,
.
.
" X XXVI L Komt t' famen vyftien duyzent hondert pandt, daat
,, mede zy her-alen zullen , die voorfz. fchulden, ende agterwezen,
;, in der manieren .hier naar volgende.
;, XXXV 11 I. Te weten : in 't eerfte vyf jaaren de agterftalligè
,, Renten van buyten, bedragende navol~ende 't voorfz. quohier
" van de fchuldcn , vier duyzent zeven hondert zes ende tachentig
;, pondt tien fiuyvers, te weten in elk jaar een vyfde deel , faciç
,, negen hondert. zeven ende vyftig pondt zes iluyvers.
" XX X I X. Item , de fchtilden van der Oorloge bedragen twee
" duyzent vier pondt, zes fiuyvers, zes peQningen , daar af deri
·,, Heere van Bockhoven komen , twaalf honden zeftien pondt agt
,, ftuyvers, die zal daar af betaalt worden in de twee eerfte jaaren.
" XL. Ende de refie van den zelven fchulden, bedragen zeveri
~, hondert agt ende tachentig pondt, agt fiuyvers zes penningen ,
,, die zullen de Schuldenaars betaalt worden in d~ eerfte vyf jaa~, ren , by ·gelyke portie.
.
.
,; XLI. leem, de fchulden van bout, yzerwerk" arbeydsloon eri
,, diergelykc , bedragen zeven hondert age ende zeventig pondt,
-,, negentien ftuyvers zes demers, zullen betaalt worden in de twee
,, eer!l:e jmmm , by gelyk~ portie.
. .
" X LIL leem, de geleende penningen , bedragen- twee duyzent
I i '.2
" drie
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" drie bondert vyfl:ig pondt , vyf tluyvers, zullen bet:ialt worden
,, in de vier eerfte jaaren.
" XL1II. Item , de twee hondert vyf ende tachentig pondt, en
,, honden agt ende vyftig pondr, acht ftuyvers , hier vooren ver
" klaart , die men fchuldig gebleven is den Heer van A_/le•tielft,
, ,, Meefi:er A11~ries v~" Hartem. Ja(o/J tk J••ge, ende Pieter luN
" neman , zullen betaalt worden in 't eerfie jaar.
" XLIV. Item de refi:en van de fchaden aan den Stapel, ende
,, 't Voffegat, bedragen de twee hondert veertien pond drie fi:uyvcrs,
,, zu1len betaalt worden in de drie eerfie jaaren. ·
·
,, XL V. Item , de fchulden van wedden ende loon, bedragende
" zes hondert vyf pondt eene ftuyver, da:tr van Meefier 7an van
,, der H111,1r, alleene komt twee hondert vier ende t1chencig pondt,
" den welken Meefler J1111 daar af betaalt zal worden, in de eerfi:e
" drie jaaren. Te weten: in 't eerfte ende tweede jaar, 's jaars
" tachentig pondt, ende in 't derde jaar hondert vier ende twintig
" pondt, ende de refte, bedragen de drie hondert een ende twintig
,, pondt, zal betaalt worden, te weten: in 't tweede ende derde jaar,
" elk 's jaars hondert pondt , ende in "t 9ierde jaar honden een
" ende twintig pondt
,, XLV L Item, de fchulden, fpn1ytende uyt Atteibtien , Gyze•
" lingt:n ende anderen, bedragende drie hondert een ende tnchentig
,, pondt, negentien ftuyvers negen penningen, zullen betaalt wor
" den , te weten: in 't derde jaar , hondert twee ende negentig
" pondt, ende de refte bedrngende honden negentig pondt, in 'c
.
111 vierde jaar.
· .,, XLVII. Item, de fchulden van 't Leye dak, bedragende vier
,, hondert zeventig pondt agtien ftuyvers , zullen betaalt worden,
,, te weten : in 't derde jaar hondert zeventig pondt, ende in , vier
" de jaar hondert zes ende tachentig pondt tien ftuyvers, ende in 't
,, vyfde jaar hondert dertien pondt age ftuyvers.
" X LV I II. Als van den twee duyzent pondt, die onze Stede
,, gefchepen, is ten agteren te komen in dit lopende jaar , navol
" gende den ftaat van den ordinariffe !aften daar op gemaakt, hier
" vooren geroert, daar af zullen zy hem rembourfeeren , van zo
,, veel als 't zelve bedragen zal in den jaare vyftien hondert agtien,
" negentien, twintig, ende een ende twintig, indien daar iets goeds
" komt Ende indien by eynde van Rekeninge, van den zelven
" jaaren niet! goeds en komt , ende dat van den fchult by floten
" van Rekeninge van dezen lopende jaar blyke als 't behoort. Zo
,, zullen zy hem van zo veel als dat bedragen zal rembourfceren,
" te weten : in 't eerfi:e jaar , van twee hondert age ende twintig
" pondt, in 't tweede jaar, hondert zeventig pondt, in 't derde
" jaar, vier hondert twee ende veertig pondt, ende de re!te in 't
,, vyfde jaar. Ende van 't geene dat dezelve gerembourfeert, en•
,, de de voorfz. fchulden betaalt, uyt zaken van de voorfz. omme
,, flagen. en de reft van de zeven duyzent pondt goed komen zal,
" dat zal by den Thefauriers gediftribuëert worden, in de betalinge
" van den agterftallen van de Renteniers van binnen, bedragende
~, drie duyzent drie hondert ende tachentig pondt, drie ftuyvers,
" drie
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u drie. penningen , wel verfiaande, dat de Thefauriets in 't betalen
" van den voorfz. fchulden, overnemen zullen, de verificatien be•
~ toonen, encle Quitantien daar op dienende, tot omlaftingc vaa
,, der zelVt!f onzer Stede, die zy op baare Rekeninge overlevere12
" zullen.
" XLIX. Ende dat den Renteniers van buyten-dit lopende jaat
,, zeventiene, ende voortaan haare lopende renten ontfangcn zul~
" len, desgelyks den Renteniers van binnen s van Meye agtien
,, naafi:komende voortaan.
.
" L. Ende alzo onze voorfz. Stede met haare voorfz. laften, de
" accynfen verhogen moeten , end~ dat ons aldaar toebehorende
,, de helft van den accynfen, daar van die van onzer Stede fufti.
•,, neeren de contrarie , zonder ons meer te willen bekenne dan
" onze Voorzaten , I-teeren van AR K E 1,,, van ouden tyden , ende
,, al eer dezelve açcynfen hier voortyds verhoogt zyn gewcefl,
" plegen te hebben. Niet min hebben der zelve van onzer Stede
" verzogt continuatie van den pagt , van ons deel in den zelven
" accynfen met den Gem141le, voor een tyd van tien jaaren, om
" gelyken prys als zy die zelve tegenwoordig hebben. Ende want
t, wy hier inne hebben willen believen, dezelve onze Stedet ende
,, byiondere omme die te fubveniëren , ende op dat 1-Y tt betel'
;, helpen vervallen mogen de laften , daar zy in tyn.
~ L J. Zo hebben wy den zelven pagt gecontinuëert, ende con• tinuëeren mits dezen, voor een tyd van tien jaaren naafikomen
,, de , ingaande ten dage van de expiratie van haaren tegenwoor
• digen pagt daar af, omme de fomme van duyzent 11onden , van
" veertig grooten enter Vlaamfche munte 't pondt, 's jaars~ die
,, zy gehouden worden jaarlyks ~t Qnzen behoef te betalen tot vier
" termynen , in handen van onzen Rentmcefter van ARK 11. L, in
,, der tyd wezcnde. Ende om te weeren die quefiie, die, die van
,, onzer Stede maaken, ,:nde alleguëeren voor onze helfte in de.,
,. zelve accyn{en•
., LIL Zo hebben wY ge6rdonneert, end~ ordonneeren D1its èe
,, zen , dat zy in handen van onzen Stadhouder, Prefident, Rade
,. ende Rekenmeefters van Holland, overleveren zullen mogen bin
,, nen zes maanden naafl komende , alle alzulke Tinllen, Muni•
" menten , of ander befcheyt, daar mede zy hem van haarer zyde
" behelpen willen, ende dat op prene van verfteken te wezen, van
,, hunne vermeten , indien zy dies in gebreke waren; welke Tim
,. len wy ordonneren den zelven onzen Stadhouder , Prqfident;
" Rade ende Rekenmeetlers te overzien; desgelyks ons recht dat
,, wy daar toe hebben , ende t' famentlyk ons overzenden t mits
t, gaden haar advys van 't geencn dat zy bevinden zullen, dat wy
" daar inne behoren te doen , of in handen van onzen lieven ende
,, gen-ouwen , die Lu~·den van onzen Secreten Rade, ende Finan
,, tie, neffens ons wezende , omme al 't zelfde gezien , met den
,. zelven van Go RIN c H t: M te appoinél:eren, ofte alzulke verkla•
tt rmge daar op te doene als 't na recht behoren zal. Welke ver
,, klaringe alzo gedaan , de voorfz- van onzer Stede van Go RIN•
,, c HEM gehouden zullen wezen te agtervolgen , na de expiratie
li 3
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van der continuatie van den voorfz pagt van tien jaaren , ende
daar af als nu haare Brieven geven, in behoorlyke formen, die
wy willen bdl:elt cc Wt'Zt:n in onze Rekenkamer van Holland,
tot verzekenheid van ons, ende onze nakomelingen.
" L II L Ende omme te fchouwen voor der queil:ien die in onze
voorfz. Stede van Go RIN c HE 1\1 gcwceft zyn ~ tuffchen die van
onze wet , ende de Gemeente aldaar. Zo hebben wy te niette
gedaan , ende doen te niette mits dezen, den Proceffen hier om
gerezen, tuffchen onzen Procureur Generaal van Hollandt, en
de die van der Gemeenten, ende anderen ; tufièhen onzen Dros
faard, Wet, ende Gemeente, ende tuffchen den Droffaard, en
de die van den Schutten, ende in effcélcn ~llen den Procefièn 7
die uyt die voorfz. gefchillen , ende diffürenten wezende in on
zer Stede van G o R I N c H E M, ende uyt dat daar aan kleeft, ge
rezen ende gefproten zyn, ende den zelven Proceffen gcäbo
leert , ende te niette gedaan hebben , aboleeren ende te nit:tte
doen mits dezen; imponerende den zelven panyen, onzen Pro
cureur Generaal, en anderen, en allen Rechters wien die zyn,
daar at een eeuwig zwygen.
" LIV. Ende voons; of eenige Poorters van onzer Stede Vln
Go R IN c HEM, ter caufe van der Ordonnantie hier boven ver
klaart, of anders om voortaan durende den tyd van dezen te
genwoordigen fèaat, hem vorderen zoude die voorfz. Stede te be
geven , en elders te gaan wonen ; in dien gevallen hebben wy
gcordonneert, ende ordonneeren. dat den voorfz. Pooners, du
rende den tyd van dezen ftaat , voor Ex#we , tot pron1:e van
der zelver Stede geven , ende betalen, den tienden penning van
de waarde \'an hunne goederen.
" LV. Ende want de Luyten oude grachten, omtne den Poorten en
muurcn van onzen voorfz. Stede van Go RIN c H E M, by lang
heid van tyde zeer vuyl zyn geworden; ende gemerkt de finantie
van onzer voorfz. Stide van noot zy, de voorfz. oude grachten
te diepen ende te repareeren , ende daar toe anderen nieuwen
grachten te maken , dat de Ingezetenen van Go R t N c HEM alleen
niet magtig en zyn te volbrengen. Zo hebben wy geordonneert,
ende ordonneeren , als dat onzen Onderzaten van 't Land van
AR K EL , woonende buycen de voorfz. Stede van Go R IN c H E M,
dewelke in tyde van Oorloge henluyden daar inne plege te refu
giëren, durende den cyd van dezen ftaat , tot de reparatie van
den voorfz. oude graducn , ende tot 't maken van ·de muuren ,
zunen rn, >eten werken ende con tril )uëeren , alleens ende gelyk
den lngl·zetenen van de voorfz. Stede, wanneer zy dat van on·
zer wegen , by onzen DrofEiard ofte den Gerechten van G o a.
1 N c HE M , den welken wy daar toe committeren, verzogt zullen
wezen. Wel vcrfüiande, dat zy henluyden in dien· hebben, ende
conduiferen zullen , by advys ende ordonnantie van onzen Ste :
dchouder van Holland, in der tyd wezende.
,, LVI. Ende op dat de voorfz. Thefauriers van Go RIN c HE M,
tot onderhouden t:nde volkomen van den tegenwoordigen fiate
·beter vaceren ende veril:aan mogen ; zo hcbbon wy geordon-.
,, nccrt
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;, tteett; dät zy dien durènd~ ~ alidëts ·getn láft tn zullen mogea

,; bebt;ëtt oftè dragen,
.
. ,, L 'Vil. Ende overmits ·dat vooiû. is, ende cló"ënde liy dié The
" fautiers van on~er Stede vart GölltNCltÈ.M; bet,linge van d~
VOótll. Stt!4e fehttlden, mat \\~yten dez~n tegen woord ge fia.
" te; wy by den advys ehde deliberatie lis hovm t uyt onicn eygen
,, Willé, ende zonrlerlirige magt ënde aûthoriteyt ~ alle die lngeze•
b tenen wn G ö l\. t ~ u E M t en öok die tël.-e Stede, li1 örtze pro
.,, tëéliè , · ënde tonderllnge Sauve Oarde g~ttotnett hebbeb , ende
,, nèmètt mits de2en ~ henhiyden ~ ënd-e iegelyken van h~n ver
" leénendè, dat v..y overtttits wortttan, durertde dit!n tyd ~n den
,, vootft. fiàtë, zullen nmgett gaan, kotnén, Y,~&~en tnde han
;, teëtëh ; fü eh döor ellê onze Lafidt!h ~nde lleeHyklieden; Koop-

i,

;, tttans gewyze , ëtide ändets • .to "t h~m totd dunket1 tàl, zon•

,, dët dat_ ter caufe ofte ot>riikê ván uhtet V'oorti. Stede lail:en of
,, fchuldeil; fpruytettdé vati den lkhame der z~l•ef, ntert heilluy
" dèn , oftè hunhe Bûr~rs iti haärett ë~en fütmê of anders ge•
1, obligeert, tot Wát oorzakl?, ehde tot wie-rts béhoeft dat het zy i
,, ende olli daar af ander becalinge te; hebben , dan bier te voren
" verklaart is ; ih 't generaal ofte ió 't particulier, in lyve ofte in
~ gotdè ; wi~ die tyn, durende den voorfz. tyd, arrefl:eren , be-·
;, flaan ofte tutbeeren tal mogen in eeniger manieren , hog onder
" •t dekiel van Sententie; van 'tfurisaéHe, van Appoinétementen ;
.,, fedaan, gegeven, ofte die men daar teg~fis aoen ofte geven mog
" te. Maar tullen henlieden Botgén , ofte cnutië wezende in haar
6, èygen name, ofte artders hel1liedett vo~n, ~näe hebbe·n, na~

•· volgel)de onzen voorft. ftàat.
, LV Il L Ordo~neeren voorts; dát overmits dàt vócJtft. is , àlie'
;, ~cefièn -ende QuefHetl; ende alle Etecutieb ; gedaah ofte be
" gonrten , ofte die men beginnen mogte tegens die 2:~lve tait
,, G o R. i N c HE M, by gebreeke van betalinge van der Stede fchul
" deh , waar toe ook ty geobligeert zyn Iilógteri , op p~ne ·ofte
;, ámedde vatt kofl:en "an teeren , .ofte anders; oak hier mede den
" vbörlz. tyd durende ceLferen tullen, niet regenlbande, ttézelve
" ~ébttntië, Ttansaffie, Obligatie; Renunciatie, Oppolltie, _ofte
;, Appetlade gedaan of tè doene, éfide iohder prejudicie ian dien:
;, BèhoUdelyk dat die zelve van G ó Il i Nc HEM, jaarlyks onze Do
;, ttieytten" ende Beden geconfenteeft, of die· zy ~onfenreere"n zul;.
,, len , vol betalen zullen tot alle termynen. El'Idè dat die zelvt!
,, In~zetenen voor ·haar eygen ëilde particuliere fchulden, die wel•
,, ké uyten llchum~ Van onzer voórfz. Stéde füet en fphtyten ,
., bi Juftitie hen tullen moeteh verantwoorden:
f, L l .x. Ontbiéden aaatom onzen zeer lieven ende gèttö\twed
,, den Hoofd ende den L-uyden +an ohièn S~ctèten Rade, d~
;, Ptèfiltetlt ende Ltiydéti vátt onttti Otootèn Ridè, reildeetende
" tê Meèhelett ; ontèrt C~ncellèr ëhdè Luyden vari tinzett ll:ictit
1, in Btabant, defi Ptefideót endè Luyden van onzén Rade in
" Vlsndèren ; diè gtoó~r Báilliu\t Vàn · Hettcgöuwen , i:nde den
,, Luyden van óttteh Radë té Btrgeh.. Onzen voorfchrèveh Smd,
,, houdet , die Prefident , eritle den Luyden van onz~n Rade in
.
,, Hol•
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,, Holland, Zeeland, ende Vriesland. Onzen Schouten van Dor•
,, drecht, van Delft, van Leyden , van Amfi:erdamme, van Haar•
,, km , ende van ter Gouda; ende alle anderen onzen Rechteren,
" Officieren , ende Onderzaten dien dit aangaan zal , ofte hunne
" Stedehpuders, ende iegelyken van henluyden, zo hen toebeher
,, ren zal, dat zy luyden onzen voorfz. Stede van Go RIN c HEM,
,, ende den Ingezetenen van der zelver, ende iegelyken van hen
,, luyden van onzen tegenwoordigen Gratie, Ofuoy, Ordonnantie,
" ende Confente, geleyde ende Sauve Garde, ende van 't geheel
" inhouden van dezen, voor den tyd , ende in der manieren als
,, boven , doen laten ende gedogen paifivelyk, rufi:elyk ende vre
,, delyk genieten ende gebruyken. Ende ter begeerte van die van
,, C o R I N c HE M, ofte van haar Gecommitteerde, deze tegenwoor
" dige Brieven, iegelyk in de limiten van zyn Officie, al waar
,, men eenige publicatie gewoonlyk is te doenc, kondigen ende pu•
" bliceren , zo dat niemand daar af ignorantie pretendeeren en
,, mag, zonder den zelven van Go R I N c HEM te doen , ofte ge
,, daan te worden letzel ofte moeyenHfe, in lyve ofte in goeden,
,, ter contrarie.
,, LX. Ende ofte die van Co RIN c HEM, ofte iemand van hen
" lieden ofte haar Borgen, hunne goederen ofte koopmanfchappen,
,, nu ofte namaals ter caufe van de fchulden , van onzer voorfz.
,, Stede , gdirreficert ofte gehouden waren , ofte wezen zouden,
" om van hcnluydcn betalinge te hebben , van die voorfz. Stede
,, fchuldcn, anders dan boven verklaart is , dat zy die zelve ftel.
,, len, ende doen fi:ellen realyk, ende by feyte van ftonden aan:~
" ende zonder vertrek , tot volkomen deliverentie , ende te dien
" eynde, dat die van G o RIN c HE M by Proceffe, ofte anders nièt
,, gemolcfteert en worden, in prejudicie van dezen onzen State,
,, ende dat by ignorantie geen provifie geëxpedieert en worde te.:
,, gens henluyden.
·
" LX L Zo belieft ons, ende ontbieden den Hoofd van onzen
" voorfz. Secreten Rade, ende den Prefident , ende den Luyden
,, van onzen voorfz. Grooten Rade, ende alle andere onze Rech-
" teren ende Officieren , dat zy Luyden ter begeerte van die vari
. ,, Go RIN c HEM, deze tegenwoordige Brieven by den Griffiereri
" van onzen Raden ende Hoven , doen regiftreren , ende tegens
,, dezelve geen provifie uyt wat oorzake dat het zy, en verleenen.
,, Want ons alzo gelieft.
" LXIL Ende want men dezen in diverfe plaatfen zal mogeri
,
7 behoeven , zo willen wy dat tot den vidimus der zelver, onder
,, autentycquen Zegel, ofte tot die Copie gecollationeert, ende ge
,, teykent by een van onzen Secretariffen gelove zy gegev~n , ge
,., lyk aan dezen tegenwoordigen. Oirconden dat voorfz. is, heb
,, ben wy onzen Zegel hier aan doen hangen. Gegeven in onzer·
,, Stede van Mechelen, den agt ende twintigfien dag van Deceni.:
,, bre, in 't jaar ons Heeren duyzent vyf honden ende zeventiene·,
,, end~ va~ onzen Ryke de tweede. Ondergefchreven by den
,, K~mng m iynen Rade, ende getekent, Vublio11J. Ende gecol•
,, lauoncert tegen den Origineelen Brief. By my R. Barlliot.
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Ad:e van zyne _Maje{leyt verle~nt de
Gemeente der Stede van O o RIN c HR M. tot rem bourfement
van haare pennmgen, welke zy verreyft ende veneert heb-
ben, in 't vervolgen van de zaken die zy gehadt hebben te
gens den W ethouderen der voorn: Stadt, over de Rekenin
ge van der Thefauriets, der Stede goederen, a1~ omme te
hebben een betere politie ende gerege1theid, omrcnt der Stads
finantie, en haar die by de voorn: Thefaurkrs, ingevolge van
den nieuwen daar yan gemaakten ftaat , in de drie eerftko
tnende jaaren , op drie tennynen te betalen.

,A

Lzo die van der Gemeente van der Stede van Go R t N•
c HEM , onlangs in 't vernieuwen ende maken van deii
·
fiaat van der voorfz. Stede, hunnen eedt geaffirmeert heb•
ben verteert ende verreyft te hebhen , de naafte twee ofte drie
voorlede jaaren, in 't vervolgen tegens ctie Wethouders van der
voorfz. Stede, zo ten eynde van Rekeninge, als om geregdtheid
te hebben , om te komen uyt de tchulden, daar zy hen van der
Stede wegen inne bevinden_, die fomme van thien hondert een
ende zeventig pondt, vyf ftuyvers , van veertig grooten VJaam
fche munte • eiken gulden , te weten : om negen hondert een
ende zefüg pondt, die zy gehaalt hebben aan renten t; hunnen
lafte, ter loffinge der penning, fommige veertien, ende d' ander
vyftien, ende een bonden tien pondt, vyf fiuyvers van verlope
renten, ende daar af,· bewys. betalmge ende rembourfemente ~
aan Myn Heere de Grave van Naffau. St •dthouder Generaal vaii
:h Holland, ende aan Myn Heere van Montigny, 's Konings twede
, Kamerling, ende van zyne Majefieyts wegen Commiffariffen tot
1
,, den vernieuwen van der zelver Stede fiaat, ende dat van der
" Stede penningen verzocht ende begl:ert hebben , ende daar na
,, aan den Koning.- Ende hoewel de voorfz.- Gemeente in 't par. ,; ticulier geen bewys van den voorfz. k( ,ften en hebben weten te
,; doen, des niet min op hope van meerder vrede ende eendrag..
,; tigbeid te maken binnen der zelver Stede , ende ten eynde dat
" die voorfz. Gemeente te gewilliglyker zoude helpen dragen, de
" lafien in de welke dezelve Stede op deze tyd is , ende als nog
;, wezen zal by den verboginge van den accynfen, en andere im
" pofitien, ende dat de occafien vaq verder gefchillen, rantzoenen
" ende twiften geheel ter neder geleyt mogen worden , alzo wel
,; voor den toekomende, als voor den voorleden tyd. De Koning
,, gehoort hier op 't advys van den voorfz. Heerep van Naffim en
" de Montigny _ Commiilariffen, ende voorts van den Luyden van
,~ zynen S~creten Rade, ende van zyne Finantie in dezer Nnler•
,, landen , by type deliberatie uyt zyne Koninglykc magt. autho
" riteyt ende gratie heeft geordonneert, als dat die voorfz. van der
,, Gemeente van G o R 1N c HE M, voor deze reyze van der voorfz.
,; Comme van tien hondert een ende zeventig pondt, vyf ftuyvers
,, munte voorfz. ger<:mbourfcert, ende betaalt zu11en wezen by ban
,; den van den Thetauriers van der Stadt van Go1uNCHEM, en•
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de van den penningen komende van der voorfz. Stede goeden,
re weten : in twee eerfte jaaren van den voorfz. nieuwen ibat 9
in elke van dien twee honden ende Yyftig der zelver gul
dens, ende van de refie van der zelver fomme, te weten: van
vyf honden een ende zeventig Ryns guldens, vyf ftuyvers, bin
nen den derden jaare van den voorfz. State. Behoudelyke dat
die voorfz. Gemeente van Go a IN c HEM, voortaan hem wagten
zullen van gelyken kofi: ofte vergaderinge, ofte follicitatien meer
te maken ofte te doen , zonder zyner MajefteytS ordonnantie,
ofte van. zyne Stedehouder in Holland, in der tyd wezende, op
prene daar van arbitralyk gecorrigeert te worden. Aétum te
Mechelen den tweden dag January in 't jaar duyzent vyf bon
dcrt ende zeventien. Onderteykent my tegenwoordig, "Da.Jio•L

lettres d'attache van de Cancelerie van
Braband, tot publicatie van zyne Majefl:cyt , Raat ende re
dres gemaakt oncrent de fchuldcn , ende finantie der Stade
G o R I N c H E M , en ingevolge van welke , een iegelyk van
zyne Majefl:eyts Onderdanen , in deze eyne Nederlanden•
gelaft ende bevolen wordt , de Inwoonderen van Go a.1 Ne
c HE M , over des gemelte Stads fchulden , in rechten ofte
daar buyten , in deze zyne voorn: Landen niet te incom•
moderen.
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Ie Cancelier, ende andere Luyden van den Rade van onzen Hcere, den Koning van Caffilien , van Leon , van
Grenaden, &c. Aardshanoge van Ooftenryk, Hanoge van
Bourgonie, van Braband &c. Grave van Vlaanderen, &c. geor•
donneert in dezen mynen voorfz. Lande van Braband, den Dros
faard van Braband, Meyerie van Loeven, Ampnnan van Bros
fèl, Schout van Antwerpen , ende van den Boffche. Den eer•
ften van den Deurwaarderen. ofte Boden van den voorfz. Rade ,
ende· allen anderen des voorfz. ons Heeren des Konings , ofte
ook der Smaelicheeren, Officieren in den zelven Lande van Bra
band gezeten , die dat aangaan zal mogen , ofte haaren Stede
bouderen hier op verzogt. Saluyt. Wy ontbieden u ende b~
veelen by dezen van wegen deszelfs ons Heeren des Konings,
dat agtervolgende, die forme, van des voorfz. ons Heeren des
Konings opene Brieven , aan de Marge ofte Hove van dien wel•
ken deze onze Brieven gehegt zyn , onder den contre Zegel,
van welken men binnen den voorfz. zynen Lande van Brabant,
tot hier toe gebruykt beeft , by den zelven enzen Heere den
Koning gegunt, ende verleent, zynder Stad van Go R 1 N c HEM,
ende den Ingezetenen der zelver, in zynder Stad van Mechelen,
den agt ende twintigfl:en dag der maand van Decembri laafile
den. Gy ende elk van u, zo hen toebehoort, der voorfz. Stadt
van G o RIN c HEM, ende allen den Ingezetenen der zelver, van
der Gratie, Oétroye, Ordonnantie ende Confente, geleyde ende
Sauve Garde in de voorfz. opene Brieven begrepen, ende voorts

,, van·
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,, van den geheelen inhouden der zelver , voor den tyd ende i11
,, der manieren onze voorfz. Heere ende die Koning dat ontbh:d,
,, ende wilt gedaan hebben, by dezelve; doet, laat ende gedoogt
,, peyzelyk, ruftelyk end~ vredelyk, genieten ende gebruykcn, en
" de t~r begeerten van den zelven van Go RIN c HEM , o1 re van
,, haaren Gecommitteerden , die voorfz. Brieve ons voorfz. Hcere
" des Konings, in de limiten van uwen Officien ; en daar mea
,, gewoonlyk is eenige publkatien ce doen ; condigt cmde publi•
,, ceert , zo dat niemant daar af ignorantie pretendere en moge,
" zonder den voorfz. van Go R IN c HEM te doen ofte laten ge
,, fchieden, eenig letzel ofte moeyeniffen, in lyve of goeden, ter
" contrarie, ende of die zelve van GORINCHEM of iemant van
" hen ofte haare Borgen , haare goeden of koopmanfühappen, nu
" ofte hier namaals, ter zaken van den fchulden der zelver Stadt
,, geärrefi:eert ofte gehouden waren , of zullen wezen , om van hen
" betalinge te hebben van den fchulden des voorfz. Stadt, anders
" dan in de voorfz. opene Brieven, deszelfs ons Heeren des Ko
,, nings verklaart is. Gy dezelve ftelt, en doet ftellen realyk, en
n de met feyte van fronden aan , ende zonder vertrek tot volko
,, men deliverantien; want den wille ende goede geliefte van den.
,, zelven , onzen Heere den Koning zulks is. Gegeven in zynder
" Stad van Bruffel voorfz. onder den vooriz. contre Zegel , vier
,, dage in Januario, in 't jaar ons Heeren duyzent vyf hondert en
" de zeventien. Ondergefchreven by Myn Heeren van den Rade,
,, ende geteykent by den Secretaris H. H•fort. Ende gecollatlo~
~, neen tegen den Origineele by my, R. B••tlot.

ne

fchulden wierden hier ·door wel eenigzints gered ·, dog da
wyt verlopen , dat men naderhand genoodzaakt was
nog al andere middelen by de hand te nemen , zo als aanfionds
·
blyken zaL
In den Jaare 1518. gaf dezelve Koning en Graaf van Holland,
ter verbeteringe van den Tol te Goa.1NcHEM, en tegens het mis
lm.lyken der zelve, het volgende Placaat uytl

zaak was zo

Placaat, rakende den Tol van
GORINCHEM, in 't toete.

,, KArtl; &c. Allen den genen die deze onzen tegenwoordi"
,,
"
"
"
,,
"
"
"
"

gen Brief zullen zien ofte horen lezen. Saluyt. J\lz<1
tot onzer kenniffe gekomen zyn, die grote ongeregelthcden, ende ftauden, die zekeren langen tyd geweeft zyn , ende
nog dagelyks gefchieden ende gebeuren , in de onderhoudeniffe
van de rechten van onzen Tollen, gelegen in onzen Lande vaD
Holland, Zeeland; ende Vriesland, zonderlinge van onzen Tol-
len van Go RIN c HEM ende Schoonhoven , en de wagten van
dien , zo wel by den Ingezetenen van den Steden ende Dorpen
van den zelven onzen Landen ende anderen , die by previlegie
van onzen Voorzaten, Graven ende Gravinnen van den zelve11
Kk 2
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Landen, vryheid van Tollen verkregen hebben, die dezelve haa~
" re vryheid abuzeren ende misbruyken, als by andere onvrye
,, Perfoonen van cliverfe vreemde Landen ende Natien, die haaren
,, Tollen niet en betalen , of in alles doen als zy behoren , ende
" na rechten fchuldig zyn te doen , tot groote diminutie van onze
,, Hoogheden, Heerlykheden ende Domeynen , ende nog meer zal,
,, indien by ons daar inne niet voorzien en worde. Ende omme
,. hier inne te remediëren, ende eene goede redelyke Ordonnantie
,, gemaakt te worden, tot onderhoudeniffe van den zelven onzen
,, rechten ende heerlykheden. Wy hebben onlangs geordonneert
,, ende gecommicteert gehadt, onzen lieven ende getrouwen Mees
" ter Jooft Sasbo"t, ende O.U Lieve11sz. onzen Raden in onzen
,, Hove van Holland , Thielmn '""' '1.Julllam, ook onzen Raad,
,, ende Meefter van onzen Kamere van de Rekeningeinden Ha•
" ge, ende .7,,,, de Huyten, onzen Schout van onzen Stede van
,, Delft, die hen op de voorgaande ongeregclthcden , fauten, en
" de abuyfon , wel ende in l lange gein formeert hebben gehadt 1
,, ende mede by wat middelen ende wegen, men daar inne be
,, quaamlykfi:e zoude mogen voorzien, die 't geene dat zy daar
,, af bevonden in gefchrifte gefi:clt hebben , ende dat voorts by on
" zen laften gecommuniceert , met onzen lieven ende getrouwen
" die Prefident, ende Luyden van onzen Rade, ende Rekeningen
" in Holland, die dezelve infonnatien ende haar advys op alles, ons
,, overgezonden hebben , welke haare informatie , concept, ende
,, advys, wy .voorts hebben laten vifiteren , ende communiceren,
" by onzen lieven ende getrouwen Raden , ende Meefi:ers van de
5 , Requefi:en orclinaris van onzen Huyze, Heeren Johan Cuondtkt 1 ·
" Doétor in beyde Rechten, Deeken van Befancon &c. Meefters
,, Philips Wie/and, J•• Auxtr•yes, ende JooR L11fll't11s, den voor
" noemden Mr. Jo,{f Su/Jo11t , ende et.as Lievt11sz. Mr. f/i11cnt
" Cornelisz. ook onzen Raad , ende Meefter van onzen Kameren
,, van de Rekeninge in den Hage, ende J1111 va ie11 Bofth, on
,, langs onzen Ge~ommitteerden , van onzen groten Tol in Zee
,, land, clie ons op alles in Rade haarluyder rapport, advys, ende
,, goedtdunken tot onzer correétie gedaan hebben gehadt. Ende
" want wy niet alleen nootlyk en bevinden, in de voorfz. fauten
,, ende abuyzen te voorzien, omme die onderhoudeniife van on
" zen Rechten, Tollen, ende Heerlykheden; maar ook ten eynde
,, dat een icgelyk dezelve onzen Landen, ende Tollen, frequente•
" rende weten mag, wat by te doen zal hebben. Zo is 't dat wy
" by goede ende rype deliber:ttie van eenige van onzen Bloede ,
,, ende van den Ordene, ende by advyfe ende goedtdunken van
" onzen lieven ende getrouwen Ridder ende Cancelier, den Heer
" van Esco,,/Jeelu , den Luyden van onzen Secreten Rade , ende
" van de Finantien , neffens ons wczende, gemaakt, geordonneert
" ende geftamëert hebben, maken, ordonneeren ende ftatuëeren
,, met dezen onzen Brieve , clie Poinéten , Articulen ende Ordon•
,, nantien, hier naar verklaart.
,, In den eerficn , dat geen van onze Dienaren gecommitteert,
··,, of van onzen vooriz. Tollen, ofte andt:re, onder henluyden ge
t,

.
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cominitteert, ende haareh Dienareh , éil zulleh mogen houderl
Taverne ofte Herberge, Bier nog Wyn verkopen, op de ver•
beurte van henluyder officien ende dienfr, daar op datZe gehou•
den zullen wezen den Eedt te doen.
·
" Item, dat alle onvtye Koopluyden fchuldig ende gehouden
t, zullen wezen, den Tollenaar te .zeggen wat goederen ende koop•.
" manfchappen, zy geladen hebben van droge waai-en, die men van
" oude tyden, alzo geufeert heeft te verklaren, ende te fpecifice
,, ren, hoe veel, ende wat koopmanfchappen , ende dat. wel be
" fcheydelyken, om ons recht daar nà te betalen, ende t' ontfan.;
,, gen. · Ende die gene,. die daar af in gebreke zyn , dat zal we
" zen op de pcene van 't verzwegen goed te verbeuren t,ot onze-ri
·;, profyte; indien 't zelve verzwegen goed verfcheyden leyt; van 't
,, goed by verklaringe qvetgegevert.
" Item, ende indien 't verzwegèn goed, onverfcheydén 1eyt, zo
,, zal 't geheel goed , alzo 't zamen onverfcheyden leggende ver•
,, beurt wezen, als die fäute toekomt by den Koopman·of zyn Fac.:
,, toor: maar indien die faute toekomt by den Schipper, zo zal 't
,, Schip verbeurt wezen , zonder aanfchou te nemen wie 't toe be
,, hoort !t ende ook alle goed daar in wezende , den Schipper toe
,, behorende.
,, Item, de andere goederen , die de Bezienders van ouden ty•
·,, den bezien hebben , die zal onzen Beziende:r , op zynen Eedt
;, getrouwelyk bezien , daar na 4c Koopman 't recht van onzen
,, ~Tollen betalen zaL
_
,, Item; de vrye geprlvilige~rde Perfoonen ; zullen oorlof bidden
" den Tollenaar, ofte zynen Dienaar, ende gehouden wezen te
;, tonen aldaar haaren Tolbrief, inhoudende vier poinéten, te we.:
" ten : dat de Koopman Poorter is , van de Stede of plaatfe daar
" hy de vryheid af gebtuyken wil , ten tweden , dat hy daar jaar
,, ende dag Poorter geweeft , ende zyne principale refidentie g~
,, houden heeft, ten derden, dat hy · naar 't jaar, zyn refidentie,
,, daar gecontinuëert ende onderhouden heeft, ende ten vierden,
;, dat by by folemneelen Eede ; hoogelyk geftaaft gezworen end~
,, geäffirmeert beeft, in prefentie van de jufütie, dat 't merk g~•
" fielt in den zelven Tolbrief, zyn eygen ende gewoonlyk merk
,, is , ende dat by onder 't zelve· merk , geenderbande goed voor·
" by onzen voorf.l. Tollen van Holland, nog voor de wagten van
;, dien gevoert en heeft , nog voeren , nog doen voeren en tal,
;, dat eenige onvrye Perfoonen toebehoort , of dat eenige onvrye
~, verlooft, verkogt, ofte toegezeyt is , ·of daar eenige onvrye part
,, of deel aan hebben.
" Item, ende en zullen die Tolbrieven niet meer durett dát1 eed
,, jaar, maar zullen moeten vernieuwt zyn; indien den Koopman
,, hem daar rncde behelpen wille.
.
,, Item, de Tollenaar, ofte zynen Gecommitteerde , zal op de·
,, declaratie ende fpecificatie by den Koopman gedaan, mogen ne
;, men den Eedt van den zelven Koopman, ofte Schipper t' allen
,, tyden, als 't hem believen ende goede dunken zal.
.
,, Item, ende als hy fufpitie van fraude heeft, zo zal by die moKk 3
" gen
"
,,
,,
,,
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,,
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gen onderzoeken by ontpakkingci, ende anderzints: ehde vindt
by de fraude, zo zal by 't geheel pak aan hem trekken, als ge.
confisqueert, ende vindt hy geene zo zal by 't pak weder doen
verpakken, ende toefluyten, als te voren was, zonder kofte van
den Koopman.
" Item , indien eenige van den voorfz. vryen Luyden, faute ende
,, bedrog committeren in den voorfz. Tol , die zullen verliezen
,, haare vryheid, ende nimmermeer daar af gebruyken.
,, Item, dezelve vryheid van Tollen zullen ook verliezen, Ban
,, keroeten , Ballingen, ende diergelyke, die als Fugitiven de vry
" heid van eenige plaatfen aangenomen hebben , ten zy dat zy
,, van de infame gerehabiliteert zyn zo 't behoort.
,, Item , ende alle bttyten Poorters, die haar continuëele refidenr
" tie niet en houden binnen der Stede, daar af zy hen Poorters
,, drngen , en zullen ook niet vry zyn van Tolle.
,, Item, ende alle Faél:oors, Herbergiers, Waerden, ende l\fa
" kelaars van vreemde ende onvrye Koopluyden , en zullen niet
" vry zyn van de Koopmanfchappen, die zy voor hen zelven doen
,, zullen, onder dekzel van Poorteren, ofte andere vryheid.
" Item, de Pooners ende Inwoonderen van Utrecht, ende Vilt
,. Kampen, zullen paffeeren, betalende de oude gewoonlyke Tol
,, len , naar uytwyzen haar~r Privilegien.
" Item, zo een vry Koopman part ende deel heeft in onvrye
" goederen , dat gemengelt, ende niet verfcheyden en leyt elk op
,, zyn merk, die zal betalen toe , alzo wel van den vryen als on
,, vryen goeden , maar leyt het ongemengelt, ende verfcheyden,
" elk op zyn merk, zo 7.al de vrye Koopman van 't zyne , zyn
,, vryheid ~nieten , ende den onvryen den hehoorlyken Tol be·
,, talen.
,, Item , insgelyks, zo een vry Koopman ontfimgt eenige koop.
·,, manfchappen, die hem uyt vreemde Landen ofte onvryen plaat
" zen gezonden wordt, zal daar af Tol betalen, ten zy, dat die
" koopmanfchappen by hem , ofte zynen eygen Dienaars , ofte
" by Poorters, alzo vry als by, in zynen name ontfangen, ende
" geleven zyn geweeft , zo dat het goed zyne is, ende van daar
,, voorts fiaat tot zynen perykele, ende fonuyne.
,, Item, zo een Koopman , Faél:oor, Schipper, of andere, den
" Tollenaar injuriëert , ter caufe van zynder Officie , ofte om 't
" exercere van dien , is 't met woorden , die zal gebannen zyn
" tien jaaren , uyt onzen Landen van Holland , Zeeland , ende
,, Vriesland, ende is 't by feyte, hem belettende 't voorfz. t' ont
,, pakken, ofte andere vilonnie doende, die zal verbeuren, te we•
,, ten: die Koopman ende Faétoor, 't pak, tonnen, ende balen,
" die men vifiteren wilde, de Schipper 't fchip , ende al dat 'er ia
,, is hem toebehorende , ende alle andere zullen gepriniëert wor
" den van Sauve Garde braake , ende naar gelegentheid van de
,, misdaad.
,~ Item , dat de Tollenaar alle fchepen ende goederen , die by
" eenige van de voorfz. middelen verbeurt ende geconfisqueert
" zulJen zyn, zal mogen terltont aanvaarden, ende verkopen met
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den ftokke t' onzen profyte, om ons daar ar rekeninge te doen,

"
" zo 't behoort, zonder eenige ftaakinge daar af te doen , ondet
" 't dekzel van eenige oppofitien, appellatien , ofte provifien, ten
,, zy mits nampàierende in penningen, van goude otte van zilver,
~, de rechte waarde van den zelven geconfisqueerden goeden , tet
,, exil:imatie van twee;: Mannen, die onzen Tollenaar daar toe kie•
,. zen ende nemen zal.
" Item, dat de Gecommitteerden tot den voorfz. Tollen • ofte
,, baaren Klerken , ofte Dienaren , niet en zullen mogen exigee•
" ren nog eyffcben van den Koopluyden , meer dan 't recht ·va_n
" onzen voorfz. Tollen, nog eenig belet ofte .moleftaáe doen , no&
" ook niemand qualyk toefpreken, nog injuriëeren, met woorden 9
" nog met feyten , op de pcene daar van gecorrigem te zyn , . als 't
,. behoren zal, na rechten, ende alle koften ende intereft den ge
,, griveerden te betalen , ende is 't gebrek in de Clerken of Dienaars,
,, zo zal de Meefi:er daar voren inil:aan ende verantwoorden.
,, Item, dat niemand van die geene die gep9vtligeert zyn, van.
" Tollen binnen Holland , Zeeland , ende Vhesland , ofte daar
" buyten, en mag eenig Zout, Wyn , ofte andere goeden , den
" Ryn, Maze, Lekke, ende W~e , neder brengen , by en moet
,. het ter hoogfter Markten gekogt ende gehaalt hebben• ende eer•
" tificatie brengen van der hoogfter Markt, daar by 't ze1ve goed
,. gehaalt zal hebben , of anders by zoude dat moeten vertollen,
,. als onvrye goed.
.
,, Item. de hoogfte Markten zyn naar ouder herkomen. Keulen,
• Wèzel, ende Venlo, of daar 't goed in 't Land gewafi"en is, bo
" ven de hoogfte Markten voorfz. ende niet daar beneden.
" kem, dat niemand van de onvrye Luyden, van boven komen•
" de tot Schoonhoven ofte Go a.1 N c HE M, met eenige Beytelen 11
,. Vlotten, Schouwen, Ponten , ofte andere Schepen, gdaden me;
,, Kant hout, Planken, of andere goeden ende koopmanfchappen,
,~ hoe die &enoemt mogen wezen, aldaar baar laft in geenzints en
,, breken, nog open 0aan, nog en verkopen, tonder onzen Tol
,, lenaar den rechten gewoonlyken Tol daar af betaalt te hebben;
,, en waar 't dat het zelve goed by den Poorters aldaar, verkogt en•
" de binnen derzelver Stede vertkrt ende geflcnen worde" zonder
,, dat ry luyden dat zelve goed , zullen mogen iemande buycen
,, der zelver Stede verkopen.
" Item, dat niemand van waar dat hy is, Tol vry wezende_. eenig
" Zout vry opwaards. voeren en mag , meer dan ~even ende een
,, halve mudde Dordrecbtfche mate. Ende die en moet by niet
" overllaan in andere vrye ofte onvrye Schepen, hy en moetze ter
" hoogfi:er Markt voeren. Of hy moetze vertollen voor onzen
" Tollen , maar mag die in andere Stede verkopen , ende fleyten
" met ter kleynder maate aan 't Landt, tonder 't zelfde met
,, fchoppen over te fchieten , ofte eenige Verkopers in 't gros•
,, fe, of tot eenen male te verkopen. Ende in ;t wederomme ko•
" men de certificatie brengen den Tollenaar, van de Steden ende
,, · plaatfen, daar by ~t Zout metter kleynder mate verkogt zal heb
" ben; ende die zei~ certificatie Rerken met zyneo Eede , wan•

·

,, neer

•

-·2.6o

B-ESCHRYVINGE

., neer hy des verzogt zal zyn , op de verbeurtenilfe van de exfü
" marie van 't zelve goed, dat by voor by de Tollens gevoen zal
,, hebben.
,, Ontbieden daaromme, ende bevelen onzen voorfz. Cancelier.
,, Prefident , ende Luyden van onzen grooten ende heymelyken
., Raden, Hoofden , ende Thefaurier Generaal van onzen Domey~
,, nen ende Finantien, Stadhouder, Prefident, ende Luyden van
" onzen Rade, ende Rekeninge in den Hage , Rentmeefters van
,, Beweft ende Beoofterfchelt in Zeeland, Gouverneur ende Bail
" Huw 's Lands van Voome , ende van den Briele , Drolfaard
,, 's Lands van ·ARKEL, ende Stede van GORINCHEM, dat zy
,, deze Ordonnantie fcherpelyk onderhouden, ende agtervolgen,
" in alle haare Point1:en, ende Aniculen, niet tegenftaande eenige
" oppofitie .of appellatie gedaan ofte te doen, ter corttrarie, alles
" by manieren van provifien , zonder prejudicie van onzen ofte
,, iemands anders rechten , ende tot onzen wederzeggen , ende
,, voorts, dat zy ende allen anderen onzen Jufiicieten, Officieren,
,, ende haare Stedehouderen~ ten eynde dat eenen iegelyken, van
" deze onze Ordonnantie geadverteen zy , ende geen zaken en
,, hebben , daar af te pretenderen caufe van ignorantie, dat zy de
" zelve onze Ordonnantie doen uytrocpen·ende verkondigen, een
,, iegelyk in den bedryve van haarluyder Officie ende Jurisdiétie,
. " alomme in onzen voorfz. Landen van Holland, Zeeland, ende
" Vrie:-land , ende Lande van Vourne, ende van ARKEL, daar
" men gewoonlyk is uytroepinge ende publicatie te doen , ende
" deze zelve Ordonnantie, ende alle de Poinéten ende Articulen
,, daar inne verklaart, fcherpelyken mede doen onderhouden, ag
" tervolgen ende obferveeren , by eenen iegelyken zonder faveur
" ende dliTimulacie, op prenen , ende alzo 't in dezelve verklaart
,, is ; zonder daar tegens te laten ende gedogen , iet gedaan ofte
,, gevorden te wezen, ter conttarien, in wat manieren dat het zy,
" ende ordonneren ook mits dezen, dat men de Copye van deze
,, onze Ordonnantie tot kennilfe, ende ten aanzien van eenen ie•
,, gelyken doe fiellen in tafereelen, over al in onzen voorfz. Tol
,, lens ende wagten van dien, ende voorts mede ordonneren , als
" vooren , dat men dezelve onze Ordonnantie regiftrere , ende doen
" regifireren in een van de Regi~eren , wezende ende n1fiende in
" onzen Griffie, ende Kamere van den Rade ende Rekeninge van
" Holland voorfz. daar 't behoren zal. Ende want men van deze
,, onze voornoemde tegenwoor<ligen Ordonnantie te doen zal heb·
,, ben in diverfe plaatfen, zo willen wy dat aan 't vidimus van dien
,, gemaakt, onder 't Zegel autbentycq ofte aan de Copye, gecol
" lationeett ende geteykent, by een van onze Secretariffen volko•
,, men geloven gegeven zy, gelyk tot deze orgineelen Brievc,
,, ende voor zulks hebben wy die gdiuthorifeert, ende authorifce•
" ren mits dezen. Referverende ende houdende voorts tot onzer
,, kenniife ende interpretatie, alle alzulke twyfelen, of donkerhe
,, den, als op deze onze tegenwoordige Ordonnantie zoude mogen
" vallen ende gefchieden. Want ons alzo gelieft. Des t' oirkonde
Gegeven in
9 , zo hebben wy onzen Zegel hier aan doen hangen.
"onze
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" onze Stad _van l\1echelen, den dertienden dag van Meye, in 't
~, jaar ons Heeren duyzent vyf hondert ende agtiene, ende van
" onzen Ryke 't derde. Ende op de ploye fi:ondt gefchreveD4
,, By den Koning in zynen Rade, geteykent, Ha•et111.
In den Jaare 1532. wierd by Burgermeefi:eren, Schepenen. Raad
Oud ende Nieuw, en de geheele Vroedfchap, by Oéèroy van zy•
ne Keyzerlyke Majefi:eyt Karel V. Graaf van Holland; Heer valt
Go RIN c HEM en Landen van A Il KE L, toegefi:aan, omde zware
fchulden daar de Stad nog mede was belafi: , eenige Lyftenten te
negotiëeren , de bctalinfe der Lyftenten wierd alle zes maanden
gedaan, en fi:ond ZÇ> we aan de Geefi:elyken als Wereldlyken vry,
· hier deel in te nemen.
In den Jaare 1556. wierd door den Schout, Bltrgermeefteren,
en Schepenen der Stad Utrecht, aan de Burgers van Go RIN c HEM
vergunt, dat zy aldaar op alle Week-markten met Hoeden en V'Il
ten mogten voorftaan, vermits die van Utrecht dezelve vrydom in
de Stad Go RIN c HEM ook zouden mogen genieten , zo als uyt
dit volgende Briefje blykt.
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Schout, Burgermeefi:erett , ende Schepenen der Stad vati
Utrecht, maken kondt, allen Luyden, ende byzonder die
Eerzame, Wyze, ende Discrete, Schout, Burgermeeiteren ende
Schepenen der Stede van Go RIN c HEM , alzo dat eenen iege
lyken alhier binnen dezer Stad van Utrecht, mag komen op alle
Week-markt dagen, en voon doen met zyn. koopmanfchap ~Ii
Hoeden ende Vilten, by alzo dat dezer Stads Burgeren ende In•
woonders van gelyke, ende reciproce gebeuren mag. In oircon•
de van dezen , zo hebben wy dezes Stads Signet , 't welk wy.
dagelyks gebruyken , aan dezen Brief doen hangen. Gegeven
in 't jaar ons Heeren , duyzent vyf honden zes ende vyftig, op
den twee ende twintigfi:en dag in Meye, was ondertekent , J.
van der Voort. ende bezegelt met eenen uythangendc Zegel iri
rooden waifche.

In den Jaare 1559. den 27 November, wierdt een Ordonnan._
tie door de Vroedfchap dezer Stadt afgekondigt, wegens het be
talen van den tienden penning , Mergen gelden , en andere las·
ten , waar by gcfi:atuëert wierdt , dat de Huurders en Bruyke~
der Landen en Huyzen , gebrekkelyk in betalinge z-ynde , eerfi:
door den Heer moeten aange{)agen worden, en zo zy niet in fi:aat
zyn van te betalen, dat dan den Landheer of Eygenaar om de be
talinge moet aangefproken worden.
Vermits tot redding van de Stads fchulden; reeds verfcheyde mid~
delen waren by de hand genomen , en egter nog zwaar belail
bleef, zo wierd in den Jaare 156o. met goedvinden van Koning
'Philips, Graaf van Holland, en Heer van GORINCHEM,- een
Ordonnantie gemaakt, waar naar Stads Regeerders zig zonden heb•
ben te gedragen, in 't verpagten der Stede goederen en inkomfi:en"
en welke Ordonnantie in 49. Artyculeq befi:aande, wy hier ook zul
bm by voegen.
L1
In-
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Inftruétie en Ordonnantie, waar naar

de

Regeerders, Burgenneefieren, Thefauriers, Schepenen, ende
Vroedièhap der Stad Go RIN c HEM, hen voortaan reguleren
zullen , in 't verpagten der Stede goederen, mitsgaders in het
adminifireren van dien.
" I. In den eerfl:en zullen zy alle des Konings, ende der Stads
accynfen ende pagtgoederen , met zyne l\1ajefieyts , Gemaale ,
recht van die Wage ende Kraan, voortaan verpagten in "topen
baar, na voorgaande publicaáen" ende op eenen zekeren bequa
men dag , die zy Burgermeefieren , Schepenen, ende Vroed
fch~p, met den Drofi, daar toe zullen adviferen, prefigeren en
n de fl:cllen , t!nde dat op behoorlyke ende gerequireerde condi•
,, tien , met fuffifante Borgtogte.
" II. Welke conditien den omfianders ( al eer die veylinge zal
,, gefchieden) voorgelezen zullen worden , ende dat ook in pre
,, fèntie van den Drofiàard ofte zynen Stadhouder, met twee Bur•
,, gennceficren, ende eenige van Schepenen, ofte uyt de Vroed•
,, fèhap , die t' elke reyze daar over geroepen zullen worden.
,, 111. Item, en zullen die Burgermeefiers ende Vroedfchap,
" voorcaan geen quytfcheldinge mogen doen , van zulke verpagte
,, goeden, niet tegenfiaande eeniger zaken , die de Pachters zul
" len mogen alleguëren , op prene 't zelve weder aan den Quyt
" fchelders te verhalen, viervoudig, tot der zelver Stad behoef.
" IV. Dan of 't gebeurde , dat die opgehangen ende geveylde
" partyen, ofte eenige van dien, niet zo veel gelden mogten , als
,, dezelve den laatfien voorgaanden tyd, by Colleéèatien ofte Ver•
" pagtinge gedaan zullen hebben , zullen die Burgermeefiers in
" dien gcvalle, zulke partyen als dan mogen ophouden, ende doen
,, Colleéteren, by getrouwe Perfoonen, die by hen Hurgermeefie
,, ren ende Vroedfchap , daar toe gecommitteert zullen worden,
,, ende dat voor een vierendeel jaars , of half jaar, of een jaar,
" zo zy 't zelve dienfiig zullen vinden. Ende dien tyd omme
" gekomen zynde , zullen dezelve portie weder ophangen , om te
,, verpagten als voren in 't openbaar.
,, V. Welke Colletèeurs gehouden zullen zyo te annoteren , die
~, namen ende toenamen van den geenen die eenige Wynen, BiC""
,, ren, Koom, Graan, l\1out, Hoppe ofte andere accynsbare goe
" deren veraccynfen zullen ofte vermolfieren, met fpecificatie en
" de verklaringe van den zelven goeden, ende die quantitcyt van
,, dien , ende daar van te maken ende houden een goed waaragtig
" Regifier, geättefieert ende geconfirmeert met des Colleéteurs
" handt, dat binnen den zelven tyd ter caufc van zulke accynfen
" ofte Molfiergeld, hem bevolen te colleéèeeren , min nog meer
" ingekomen ofte by hem ontfangcn is gewccfi , dan in 't zelve
,, Rc~ifier gennnoteert fiaat.
,, VI. \Velkcn Regifier met de penningen van haaren ontfäng,
,1 zy gehouden worden terfiont na d'expiratic van den gezetten
,, tyd , den Thcfauriers over te leveren, om daar uyt zyncn ont·
,, fang
,,
,,
,,
,,
,,

•

Van G O R I N C H E M.

26l

,, fung te mogen regifireeren , ende voorderen naar behooren.
" VIL Dat ook die Burgermeefl:ers ofte Thefauriers in der tyd
" geen van den Stads accynfen, Molens ofte andere goeden, zelfs·
·,, en zullen mogen pagten, nog door anderen doen pagten, ofte
" part ofte deel daar inne hebben, op prene van privatie van haar
" Officie, ende inhabiliteyt, ende boven dien arbitralyk gefttaft te
,, worden na gelegentheid.
" VIII. I.tem, want voortyden altyd twee Thefauriers aldaar zyn
" geweefi:, ende nog zyn , gelyke ende indiilinél:e magt ende laft
" hebbende, daar uyt voortyds confuys gebeurt is , e,nde intereft
,, voor de Stadt, zo zal voortaan der zelfer 1aft ende adminifi:ra~
" tie verfcheyden zyn , te weten: dat die oudfi:e Thefaurier alleen
" hebben zal, ende bewegen den geheelen ontfang van der Stadt
,, inkomen, ende van den bettlinge der Stadt fcbulden, ende las
,, ten. Ende die ander , te weten : die jongfi:e Thefaurier zàl heb
" ben den Iafi: van der Stads exdificien ende reparatien , zo wiel
" materialen te kopen ende betalen, niet arbeyts loon, als dezelve
,, reparatien ende exdificien te bewegen ende voorderen , vermo
,, gens der Ordonnantien van den Droffaard , Burgermeefteren ,
" Schepenen, ende Vroedfchap, daar toe die oudfi:e Thefaurier
" Ontfanger hem leveren ende uytreyken zal, die penningen daar
" toe nootzakelyk wezende , ende dat op des Fabriques letteren
,, van Recipiffe, zo hier naar breder verklaart zal worden.
· ,, I X. Item, zal die oudfte Thefaurier Ontfanger zynen. ontfang
" alle jaar maken ende formeeren, by difi:inél:e Kapittelen, naar den
,, nature van den ontfimg ende inkomen, zonder d' een onder d' an
,, dere te mengelen.
,, X. Te weten: een, ende dat eerfi:e Kapittel van den Wyn en
" de Bier accynfen , met diftinél:e Articulen ende verklaringe op
" wat conditien , ende voor wat tyd die verpagt zyn geweefi:, wien
,, die gepagt heeft gehadt , en om hoe veele, of wie die gecollec
,, teert heeft , ende den zelven omfang probeeren ende verifië
" ren met den conditien daar op die verpagtinge gefchiedt zal
,, zyn, geättefi:eert by den Burgermeefi:eren prefent geweefi: heb
" bende , ende den Secretaris van de Stadt , ofte boeken van
,, Colleétatie als die ( zo vooren) gecolleél:eert zullen hebben ge
,, weeft.
· ,, XI. Een ander Kapittel van den Vleefch accyns , Vifch ac
,, cyns , van de Banken, Bakker accyns, Ellen gelde, ende dier
,, gelyke elk byzonder met verfcheyde Articulen , ende uytdruk
" kingen wat die gerechtigheid van elken is , wie die Pagter zal
,, zyn geweefi:, ende voorts als voor, ende 't zelve probeeren en
,, de verifiëren met die atteftatien van conditien., ende verpagtin·
.
" ge, als boven.
,, XII. Dat derde Kapittel van de Windmolens ende Rosmo•
" lens , met haarèn Montkerren , van den Wage , ende van der
,, Krane, diftinél:elyk probeerende 't zelve al met den geättefteer
als v90" den conditien, ordonnantien ende verpagtinge geteykent
.
,, ren.
,, XIII. Item, van den Pagtgoeden, Huyzen ende andere diergeL1 2
,, lyke,
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" lyke, die zy verpagten by jaaren, zullen zy ftellen in een vierde
., Kapittel; ende pruberen als voren.
·
·
,, XIV. Ende in 't lefte van dk der voorfz. Kapittelen brcncen
., die ra1Jtzoenen, op die verpagte partyen geftelt.
,. XV. Dat gedaan zyndè, iullen zy maken een ander Kapittel
" van den inkomen van rence n, thynièn ende dergelyke ordinaris
" wezende , die niet hogen nog lagen mogen , met uytdrukkinge
" van de hypothl'<}uen ende onderpanden van dien , ende van der
" namen der Ocl:upateurs van der zelve bypotbequen ende onder•
"panden.
,. XV L Desgelyks een Kapittel van den extraOrdinaris ondàng •
,. van oude materiälen , ftoffen ende andere, zo die Yallen zullen.
. ,, XVIL Item, als eenige verkopinge, van Los- ofte Lytrcnten ofte
» Leeningen vallen ende gefrhieden , daar van zullen zy .die hoofd•
" penningen in onttang brengen, ende ftellen ook in een byzon
,, der Kapittel, met diftinéte Artyculen, houdende verklaringe en
" de uytdrukkinge van de Perfoonen, die de renten gekogt ende
,, leeninge gedaan zullen hebben, ende 't zelve al proberen ende
" verifiëren , met den Ofuoy van de Koninglyke Majefteyt , uyt
" krngte van den welke dat gefchiet zal zyn, ende atteftatie van
,, den Droffaard, Burgermetfl:eren ende Vroedfchap, die over die
,, verkopmge geween , ende daar inne geconfenteert zullen heb"ben.
· p XVII L Ende zal die Thef'.turier Ontfknger gehouden qn, alle
• Jaaren vollen ontfäng te maken , van alle de Stads inkomen , grooc
" ende kleyn , ordinaris' ende extraordinaris , mitsgaders van de
" hoofdpenningen van de verkogte Renten ende Leeningen als vo• ren, zonder iet te ·verzwygcn, op p~ne van quadruple, ofte in
• uytgeven als reftanten te brengen, of die mogen verhalen.
. ,, XIX" Item , ot 't gebeurde dat eenige partyen van onfange ofte
,., inkomen ordinaris failleerden ofte ceifeercten, zulks dat voor een
,., jaar , ofte eenigen tyd , geen profyt daar af en quame , -en zal
P men daaromme dezelve partie niet uyt de Rekeninge laten, .maar
,., dat Articule van dien op zyn gewoonelyke plaatfe continuëeren
» voor memorie, met verklaringe van de redenen , waaromme,
" daar van geen profyt gekomen is , ten eynde men 't zelvo wc•
» deromme in weezen mag brengen, als 't doenlyk zal zyn.
_ " XX. Ende als van den anderen Thefaurier Fabrycq Meefl:er,
,~ dezelve zal alleen hebben d•adminiftratie van des Stads exdificiën
" ende reparatien , ende dat daar aan hangt zo voorn: in 't agtfl:c
u J\rticul geze)t is. ·
. ,, XXL Behoudelyk dat by geen reparatien van importantie, ·nog
,, nieuwe werken en zal attenteeren ofte voorderen , zonder voor
,, weten ~ advyze en Ordonnantie van Droffitard, Burgermeefieren,
" :Vroedfchap, zo hier na volgt.
,, X XI L In den eerften , als eenige merkelyke werken• te ma
" ken zullen zyn , aan Muuren, Poorten, Molens, ofte andere
,, Werken , ende al eer daar toe te verftaan , zullen die Burger•
,. meefteren t·en Beftek ofte Exftimatie daar van doen maken, en•
1 , de dat die Vroedfchap counnuniceeren, ende by den zelven doen
tJ be•
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believen, ende als dan naar voorgaande publicatie in 't openbaar
,, bei1:eden, ten minften koften dat doenlyk wezen zal.
, ,, XXIIL Als ook eenige werken ofte reparatien geädvifeen
" ende geordonneert zullen zyn te maken in daghuuren , zal als
" dan die Thefàurier Fabrycq - Meefter gehouden worden ,· alle
". daghuuren ofte dag-werken getrouwelyk op te teykenen, met den
" namen ende toenamen der geener , die dezelve gedaan zullen
" lllllben, in wat qualiteyt, aan wat werk, op wat dt1gen, in wat
,, weken ende maanden, makende van elker maand een rolle by.
" zonder , desgelyks van alle Copye van materiälen , levaingen
,, van yzerwerk, glaswerk ende dergclyken, met volkomen verkla
,, ringe boe die gekogt zyn , en tot wat werk gelevert ende ge" emplojeert.
·
" XXIV. Ende ten eynde, dat de voorfz. Stadt met 'er tydt
" weder gerepareert worde , desgelyks die Molens, Wage, ende
" die Krane, zo zullen die twee Burgermeefteren, ende twee Sche
" penen~ met Meefters, Werkluyden, hen des verfi:aande , ende
,, den Secretaris, . alle jaaren villteren 't geene nootzakelyk ende .
,. cent gemaakt zal dienen, ende dat doen exfi:imeeren by den zei
" ven Meefters, W erkluyden, ftellende 't zelve by gefchrifte dis
" tinél:elyk met goede verklaringe , ende by den Secretaris doen
" onderteykenen. Ende dat gedaan zynde, dezelve opteykeninge
, ende exftfmatie leveren in handen van den Thefàurier, Fabrycq.
b Meefter , om die werken daar op ook g~d tyds te befteden,
" ende doen maken , volgens die Ordonnantie hier voomt: ende
,, in zulken werken employeren zes hondert Carolie guldens 's jaar.
~. lyks, ende meer is 't doenlyk, maar niet min; daar op die Bur
,, g@rmeefters reguard zullen hebben, ende die handt daar aan hou
" den, dat zulks ook gedaan worde om meerder mine, lafi: ende
,, kofte voor te komen.
,, XXV. Alle w~ke opteykeninge, exftimatien, beftekken, be·
,, ftedingen , kopen , leveringen, ordonnantien, ende rollen, geät"'
,, tefteert, geäffirmeert ende geteykent ais· vooren, by Tbefàurier,
·,, Fabrycq-meefter, den oodften Thefaurier Ontfimger overleveren
" zal , met den Quitantien daar toe dienende , ende daar metle
~, loffen zyn Brieven van Recipilfe van penningen , hem by den
,, oudtften Thefaurier Ontfimger, tot betalinge van den zelven wer•
,, ken geleven, om by den oudfl:en Thefàurier Ontfanger voorfz.
,, in uytgeven zynder Rekeninge geftelt ende daar mede geveri
,, fiëert te worden, naar behoren.
,, XXVI. Ende als eenige oude ofte nieuwe materiälen over•
" blyven , van eenige volmaakte ofte oude werken , die zal by
,, Thefaurier Fabrycq-Meefter in quaraufoo leggen ende bewaren,
,, ter tyd toe die weder te paffe zullen komen in der Stede wer
,, ken, zonder die te verkopen ofte allineeren, uytgezondert Straat
,, fteen , die men de Burgers dieze van doen zullen ~ebben, zal mo
,., gen uytleveren , mits die betalende naar de. waarde ende Quder
tt

,, gewoonte.
·
,, XXVII. Item, aangaande dat uytgeven van de Stadts Reke
,, ningen voorfz. z:il die Thefaurier Ontfanger dat ook fiellen,
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" ende formeren met verfcheyde Kapittelen ende Articulen, ende
,, probeercn als hier na volgt.
,, X XVI l L Eer.il: een Kapittel van den wedden ende beloningen
,, der Officieren ende Dienaren van der Stadt, ende der zelver kle
,., dinge , elk met een byzonder Articul , ende 't zelve verifiëren
" met ordonnantien van den Burgermeefi:ers, ende quitantien van
., den geenen die de kledingen ontfangen zullen hebben.
,, XXIX. Een ander Kapittel van exdificien ende reparatien,
,, ende cerfi: van koop , van hout, fieen, ka,k, ende andere mate
" rialen, ende van elk een byzonder Articul maken, ende dat pro•
,, bceren met ordonnantien va11 den Burgermeefters, houdende ver•
" klaringe waar toe die gekogt ende geëmployeen zullen zyn, met
" attefiatie van leveringe ende quitantien van betalinge, dcsgelyks
,, van den arbeyds loonen ende daghuuren , als van Metze!en ,
,, Timmeren, Graven , ende diergelyken , elk in een Articul by
" zonder , met verklaringe aan wat Werken , ende dat probeeren
,, by Ordonnantien van den Droffaard ende Burgermeefteren op
,, teykeningen , rullen , exftimatien. beftekken, beftedingen , qui
~, tantien , ende andere als voren , met attefiatien van der koop
~, leveringen.
,, XXX. Desgelyks zal men doen , van glaswerken , yzerwerk,
,, ende andere uiergelyke.
,, XXXI. Daar naar eèn Kapittel van den Brand, Kaarfen, en
,. de andere behoeften v •n den Raadkameren , ende dat probee
,, ren by quitantie van der Leveraars, ende atteftatie van die The~
,, fauriers zulks gekogt ende betaalt te hebben.
" XX X II. Een ander Kapittel van de betalinge van 's Konings
,, fubventien ende beden, met des Gemeyne Lands onkoften, en
" de die ftdlen in verfcheyde Articnlen, ende 't zelve probeeren
,, met der Aa:cn van confente ofte uytzettinge • voor d' eerfte rey
,, ze , Sommatie van den Deurwaarders, met quitantie des Ontfan•
,, gers van elke betalinge byzonder.
.
· ,. XXX 111. Ende als eenige extraordinaris uytgeven valt , zal
,, dat ook in een byzonder Kapittd gefielt worden , ende geveri
" fiëen met ordonnantie van den Burgermeefters, ende quitantien
,, na den eyfch van de zaken.
" XXXI V. Item, aangaande die reyzen ende Bode loonen, die
;, zullen gefielt worden in twe~ verfcheyde Kapittelen , ende van
,, elker reyzen een Articule byzonder, dat geprobeen zal worden,
,, te weten: die reyzen van Burgermeefieren, Schepenen, Thefau
" riers , ende diergelyken , met ordonnantie ende taXatie van den
,, Burgermeeficren, ende quitantien van den geenen. die de reyzen
,, gedaan zullen hebben. Des en zullen ook geen merkelyke rey
,, zen voortaan aangenomen nogte gedaan worden , dan by expres•
" fe ordonnantie van Burgermeefiers ende Vroedfchap , ende die
" Bode-loonen, te probeeren by ordonnantien van Burgermeefi:ers
,, alleenlyk.
,, XXX V. Van den gefchenken van Wynen, Bieren, Gelagen,
,, Recompenfen van dienften ende dergelyken, niet ordinaris we
" zende , zal ook een Kapittel byzonder g~maakt worden , ende
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,, geprobeert by ordonnantie van beyden Burgermeefl:eren, alleen•
,, lyk met quitantien van den Perzoncn , die de penningen ontfàa
,, gen zullen hebben , als die fommen van importantie zyn.
,, XXXV L Ende zal men ook in 't zelv~ Kapittel mogen fl:el
" len ende voegen alle andere extraordinaire partyen , ende die
,, probeeren met ordonnantien als vooren , houdende verklaringe
,, 'Waar toe, ende waar Qmme.
,, XXXV IL Onkoften gedaan om der Stads accynfen ende go~
" den te verpagten , zullen ook in een byzonder Kapittel geftelt
,, worden , ende geättefteert by den Secretarb , houdende verkla..
,, ringe van den namen van· Burgermeefl:ers, ende Wethouders,
" die over de verpagtinge geftaan zullen hebben.
" XXXV II I. Item , van den Erfrenten niet quytbaar ofte lo!I
" baar wezende , die de Stade van ouds fchuldig is geweeft , zal
" ook een byzonder Kapittel gemaakt worden, ende die betalinge
,, geprobeert met quitantie alleenlyk.
" XXXIX. Zal men ook twee byzondere Kapittelen maken van
" den Losrenten ende Lyfremen, die de Stade fchuldig is. Ende
,, eerft van den Losrenten op der Stade verkogc , elke partye
" byzonder, die eerft ver~ogt ·zyn , ende d' oudfte Brieven voor,
,, ende voorts vervolgens tot der leften toe. Ende die probeeren
,; met den Oétroyen , daar op die verkogt zyn geweeft, met qui•
" tanden voor d' eerfte reyze , ende voorts alle jaar met quitantie
,. alleen, ende daar na die Lyfrenten in gelyke maniere, ende de
,; zelve ook probeeren met oétroy ende quitantie als voorfz. ende
met pertinente certificatien, dat die Perfoonen dezelve rente toe
" komen , in levende lyve zyn geweeft , ten tyde als die renten
" gevallen ende verfchenen waren, zonder eenige uyt te laten , dan
,, als eenige Los- ofte Lyfrenten, tot lafte van de Stade ftaande, on
" betaalt zullen gebleven zyn , die zullen evenwel geftelt worden
" in ha:ir oude plaatze met niet, ten eynde dat memorie mag zyn
,, omme namaals als die betaalt zullen wezen , die correétie daar
,, van te doen zo dat behoren zal.
,, XL Item, als eenige Lyfrenten affierven, zo zullen die Brie•
'9 ven van den zelven afgeftorvene Lyfrenten , by den Thefaurier
,, Ontfànger in der tyd gevordert worden , ende op zyn Rekenin•
., ge van dien tyd overgelevert, met certificatie van den tyd, dat:
,, die Perfoone overleden zal zyn; omme die Brieven te cafferen,
" ende dat Articule voortaan uyt der Stede Rekeninge te laten , toe
,, ontlaftinge van de Stade. Desgelyks als eenlge Losrenten geque
,, ten wierden , zal men die Brieven overnemen, ende op die Re•
" keninge daar die laatfte betalinge inkomen zal exhiberen. omme
,, ook gecaffeert te worden , ende voortaan uyt der Rekeninge ge
" laten als vooren , ende met quitantie van der betalinge van de
,, hooftpenningen ende laatfte verfchenen renten.
,, XL L Dan gemerkt dat 'er fuij,icie valt, op eenige van de ren•
,, ten tot lafte van der Stade fl:aande, ofte die verkogt zyn by oc
" troy, ende of die hoofdpenningen van den zelven in der Stadts
,, oirbaar gekomen , ende in ontfang van der Stadts Rekeninge ge
" bragt zyn geweeft als 't behoort, zo ordineett men den Thefau" rier
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ricr Ontfänger, die in der tyd zyn zal , voortaan geen Los- ofte
Lyfrenten meer te betalen, zonder al voren in prefentie van by
den Burgcrmeefteren gezien te hebben, die orgineele Brieven van
der confütutie van allen den renten, die de Stadt nog fchulclig is,
ende van elken Brief byzonder te nemen ende houden Copye
authentycque; omme die Rekeningc daar na te dreiferen , ende
authentycq te maken, ende zulk reguard daar op te mogen ne
men, als men bevinden zal, daar toe dienende.
,, XL I 1. Item , alle verificatien, acquiten, gecalfeerde, afgefior
,; ven ende gelofie Brieven, op de Rekeninge overgenomen ; rul
" len by andere aan eender liaffe geregen, ende in der archiven
,, van der Stadt bewaart worden, tot verzekerheid van der Stadt,
,, ende een iegelyken , die 't van doen zal mogen hebben.
~, XLII I. Ende indien die Thefaurier Ontfànger in der tyd dcr
i, Stndt fchuldig blyft, zal men den vo]~nde Thefaurier daar van
,, extraét geven , om zulke refie van zyn voorzaten te reconvre
,, ren , ende daar van te verantwoorden in zyne naafivolgende Re~
" keninge, van gelyken ook als de Stadt den Thefaurier fchuldig
,, blyft, omme den Thefäuricr te vernoegen , ende zyn rembour
" fement van dien weder in uytgeven van de volgende Rekeningc
" te verhalen , ende genieten na behoren.
,, XLI V. Ende ten eynde, dat 't geene voorfz. is commodieu
,, fèlyk volbragt worde , zal men alle jaaren ecnen nieuwen The
" faurier kiezen , ende fi:ellen na ouder gewoonte, te weten: een
;, Thefaurier Fabrycqmeefter, ende die gene die 't voorgaande jaa,_.
,, Fabryyqmeefier geweefi: zal zyn , laten hebben den ontfang en
,, de adminifiratie van der Stadts goederen ende inkomen , 21 tot
,, zulken wedden als zy van ouds gehadt hebben, ofte by den Com
,, mifiàris , Droffaard , ende Vroedfchap, over die Rekeninge ge
,, weeft hebbende, redelyk bevonden zal worden, na den lafi: die
" de Thefauriers gebadt zullen hebben, ende goed devoor by hen
,, gedaan zal wezen, 't welke zy zttlks zullen mogen tatLxeeren.
,, XLV. Ende omme te verhoeden ende vermyden, dat die St3dt
" nog die Burgers voortaan met geen renten belafi nog bezwaart
1, worde , zonder merkelyke ende uyterlyke kenniffe van zaken,
,, zo ordineert men ende lafi: men, den Burgermeefters ende Vroed
,, fchap, geen verkopinge van renten nog verhoginge van accyn
,, fen meer te doen , nog ook eenige Impoften meer op te fiel
,, len, dan uyt kragte van expres confent ende odroy van de Kon:
" Majt. ende ook dat zy te dien eynde zulke ordere ende regel
,, fiellen in 't bewaren van den Stadts Zegel, dat by quadc toe
,, zigt geen abuys , ofte inconvenient daar uyt en kome , te we
" ten : dat zy dien fluyten in drie verfcheyde floten, daar van die
,, oudfie Burgenneefier een, die Prefident van den Schepenen dio
" twede neutel , ende die Thefaurier Boekhouder in der tyd de
" derde hebben zullen. Welke oudHe Burgermeeficr ook alleen
" hehben zal de fleutel van den deure daar men gaan zal tot den
" kiften , daar
Zegel inne zal leggen. Ende dat op pccne van 't
,, zelve abuys ende inconveniënt op hem ( elk byzonderc) te ver
" halen, vier maal zo veele als 't bedragen zal, ende boven dien

:t
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,, arbitralyk gecorrigeert te zyn, naar eyfch ende gelegentheid der.
'.
"' zaken.
. .
,, XLVI. Ook laft men ende ordineert men, den Burgermees-.
,, teren, Schepenen, ende Vroedfchap voorfz. by deze11 wel er-·
,, preffelyken, dat zy •t Ofuoy der Stadt gegeven in den Jaare vyf....
,, tien bondert zevenden , die adminiftratie van der Stadt goeden
" ende jnkomen, aangaande dat langct-geflapen heeft, _wederomme
" opheffi!n, aannemen end_e continuëeren , te weten : 't geene daar
,, van by qeze infiruéäe ni.et ged1fponeert en is.
ff XLVII. Ende byzonder, dat zy 't g.ebruyk van den Landen
,, in den Ban_oft:e Schependom van Goa1NcnEm gelegen, te we
" ten: de Pagrers der zelver Landen. ende Eygenaars haar zdB
,, land gebniykende _mede·, mede zullen zetten ende doen contri•
" buëeren in allen den fubventien , beden ende G~meene Lande
" onkofien ende lafien, zo andere Landen in der Heerlykheid van
" Aa K EL moeten doen ,,,,. mergen mergens gelyk , ende dat aan
,, ·banden van_ den Thefaurier van der Stadt, om~e daar van te
" verantwoorden in de Rekeninge aél:ive ende paffive , da:t 's te
" weten : zo in ondànge ais in uyt'geven , zo dat by den zelven
" Oélroy geordonneert is gew'ecft , zonder iemand dàar inne te
,, fupporteeren , ofte aan te zien•
. .,, XLVIIL Ende ten eynde dat deze Infiruél:ie ende Ordonnan•
" tie ftriételyk ond~rhoude worpe, ende by gebreeke van die'ti dè
,, Stad Goa1NCHEM niet en kome in meerder verloop ende ag.;
s, terwezen, zo wordt de Burgermeefieren, Schepenen , ende The
,, fauri,rs geordonneert, ende ordOJ;meeren hen by dezen, ook ex;.
,, prdfelyken de Rekeningen van der Stads inkomen, alle jaar ge.
" reet te maken , binnen vier maanden na. _d' expiratie van elkeli
" jaare , ende die over te leveren zulken CommUfarüfen als van
" zynd_er. Majefteycs wegen , uyc der Kamere van der. Rekeninge
" in Holland , daar toe gecommitteen zal y,orden.__ Den welken
,; Commiffaris men ook laft ende b~veelt., deze Inftniffi~ in 'ç ho
~, ren ende examineeren van der zelve Rekeningen , ftriételyk tè
., onderhouden , zonder des in gebreke te zyn, .op arbitrale cor• .
.,, reaïe. Ende indien by bevindt, dat aaó den Burgerme~fieren,
" Thefàuriers, ofte eenige andere desh;llven gebr~k ofte misbruyk
,, ware, '1at hy ni~t en zage te l".e~diëren, zal •t zelve den Stad
,. bouder , ende Raden in Holland aaQgeven , omnie daar inue.
,, voorzien t~ worden naar beh9ren. Den welkè men ook ordi• .
. ,, neen by dezen, dat alzo te doen zonder eenig fupport ofte ver•

"~iLIX. Ende zullen van eijcen jaare ~e l\.~ke~nge gemaakt·
,, worden van eenen teneur, die by den Commilfaris, Droff'aard,
,, Burgermeefi:eren , twee Schepenen , ende twee uyt der Vroed•
)Jt fchap" ( over die examinatie ende fluyten van de Rekeninge ge
" weeft hebben) ende by den Secretaris geattefteen ende getey•.
,, kent zullen worden, daar van die eene gelevert zal worden en•
,, de blyven in banden van den Commiff'aris, omme in de Kam~·.
,, re van de Rekeninge gebragc ende bewaart te worden , die an•.
" dere in der Stads Archiveq gel~yt, ende die derde zal_ l>lyven
·
.
.
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,; by den Thefäurier , die de Rekeninge gedaan zal hebben.
,, Aldus gedaan te Bruffele den een ende twintigfien dag van
,, Februario, V) täcn honden ende zefi:ig.

Op den zelven dag, vergunden Koning 'Philips, Graaf van Hol-
land aan de Stad Go R I N c H E M , om zyne pagten en accynfen nog
vrn ,r den cyd vun tien jaarcn , voor zekere jaarlykfche fomme in
pagt te mogen houden, gelyk haare Voorzaten nu reeds meer als
bondert jaaren, van de vorigen Graven hadden gehadt, maar hea
verzot·k om die in een eeuwiJe crfpagt te mogen houden, wierd
ben atgdlagen. En vermits in dit Verzoek-fchrtft verfcheyde za. ken wt>gtns het verval van Molens, Bntggens, Wallen, Poonen,
er z. wierde gedaan , dWlkt het my wel waardig hier mede een
plaats te geven.

Odroy ende continuatie van de Koningl)ke Majefi:eyt, de Stad GORINCHEM vergunt, om
in pagte te houden , zyn M'ljefteJts accyfen, voor den
tydt van tien jaaren.

,, ·pllilips, by der gratie Godts Koning van Cafiilien, van Leon,
•an Arragon " van Navarre, van Napels, van Sicilien, van
. Majorkc, van Sardinie , van den Eylanden lndiën, ende
vafier aarde der Zt.~ Oceane, Aards-Hanoge van Ooficnryk;
Hartoge van Bourgonie, van Lothryk, van Braband, · van Lim•
1,urch, van Luxcnburch, van Gt'lre, ende van Milanen, Grave
van Haosburch , van Vlaanderen, van Artoys, van Bourgonien ~
Palts-Grave, ende van Helll:gouwen , van Holland , van i.eeland •
vaï1 N~1men, ende van Zurphen, Prince van Swabe, Mark-Grave
des Heyligcn Ryk~, Heere van Vriesland, van Salms, van Me,
chelen , van der Stadt, Stede ende Landen van Utrecht, Over
yflel ende Groeningen. Ende Dominateur in Afië , ende in
Atrique. Allen den genen die deze tegenwoordige zullen zien ,
faluyt. Wy hebhen ontfangen die ootmoedige ~upplicarie van
onzen •ieven beminde, die Burgermcefl:eren , Schepenen ende
Vroedtchap onzer Stede van Go R IN c HEM, in onzen Lande,.
e?lde Graat1ch"1p van Hollandt , zo voor hen zelven , als c,ver •
ende u)·t den name van den gemeynen Ingezece1~en der zdver
Sted1. ende Lande van ARKEL, inhoudende, hoe dat zy ende
haare Voorzaten, zeden den Jaare veertien honden vier ende
vyttig , ende daar te vooren tot nu toe , van ons ende onze
Voorzaten, Graven van Hollandc, ende Heeren van den voorfz.
Lande van AR ic EL in pagte fucceflivelyke gehouden hebben,
:ilzuJke accynfen ende ongdt met den Gemaal, ende andere
ir,komingen , als ons competercnde zyn binnen onzer voorfz.
Stede, ende Lande van ARKEL, voor zekc:re fomme gelds, die
,, zy Juyden daar af j,iarlyks oooebrngt ende bernalt hebben. in han•
., ck r. van onzer, Rentmeefier Generaal van Zuyt-lmlland, heara-
,; gcnde over fommige pa,ten t>fte termynen, negen hondert pon,•·
"den
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,,
,,
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"
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~, den , van veertig grooten onzer Vlaamfche munte 't pondt 1
,, 's jaars , en eenige jaaren weynig min ofte meer , waar af dlè
-ff lefien pagt den hoogften is geween , bedragende over d' eerftè
" vyf jaaren duyzent ende vyftig gelyke ponden , ende de laadl:e
" vyf jaaren elf hondert pond~n voorfz. expirerende te Mcye in 'ç
" jaar vyftien hondert een en zeftig naaftkomende , ende hoewel
*' zy ende haare Voorzaten hebben fucceffivelyken haar devoir en•
,, de befte gedaan, om volgende, onze ende onzer voorfz. Voor
,, zaten intentie, met den beterfchap ofte overinge van de voorfz.
,, pagten te onderhouden de Straten , Pootten, M1:.R1ren , Vefüm •
" Bruggen, Winnr.olens, Rosmolens• ende andere werken ende
,, laften der voorfz. Stede ende Lande • des nogtans niet tegen
,, ftaande, overmits die groote belaftingen van renten op der zel
" ver Stede ende Landen, by Oorloge fucceffivelyke toegenomen
" tot onzen onderftande, ende onze voorfz. Voorzaten hebben d6
s, voorn: Supplianten alle de voorfz. werken zo veragtert bevon
,. den, dat 'er uyterlyke van node zoude wezen terftont daar inne
. .,, te voorzien, ende ten eerften, van den drie Wind- Koom-mo•
,, lens, binnen onze voorfz. Stede van GORINCHEM, ende Lan,.
" de van Aa.KEL ftaande, gantfchelyken door ouderdom vergaaà
,, zynde, ten minften de twee daar af geheel te vernieuwen , ge
,, merkt dat men dezelve niet langer wel en zoude mogen ftaan
" de houden , als geheel ruineux wezende. Ende insgelyks binnen
,, der voorfz. Stede over de Haven geheel te vernieuwen zekere
,, twee Bruggen , ende de derde Brugge grotelyks te repareeren,
,., als ook zeer caduyk ende vervallen zynde, ende voorts nootza
,, kelyk te vernieuwen , de Pootten ende Muuren onzer voonz.
,, Stede, die men anders niet en zouden kunnen over eynde hou•
,, den ftaande, ende ook de Gragten ende Veften der zelver Stede
t, te verdiepen, als bynaar geheellyk verland zynde, daar boven
" ook twee gordingen te doen maken , in 't innekomen ofte de
,, mont van der voorfz. Haven , daar men de Schepen op tOU\Ven
,, moet, gemerkt, dat die oude gordingen geheel weggedrevitn en
" de vergaan zyn , ende dat meer is, alzo binnen onzer voorfz.
;, Stede van Goa1NcHEM ende Lande van Aa.KEL, maar drie
,, Wint-molenen ende twee Rosmolenen en zyn, zoude ook van
,, node wezen meer Molens aldaar te erigeeren, vermits dat d' In•
,, gezetenen aldaar by den voorfz. kleyne gecalle van de Molens•
,, niet en konnen gerieft worden, merkelyk by tyde van ftille we
,, der en gebrek van winde, zulks dat onze Onderzaten aldaar groot
,, intereft ende gebrek lyden , ende daar uyt dagelyks fpruycende .
,, zyn diverfe queftien en gefchillen , tegens den voorn: Supplian•
,, ten, door 't voorfz. ongerief, dewelke zy niet keeren nog gebe
" teren en zoude konnen. Alle dewelke des voorfz. is, en meer
,, andere nootzakelyken nieuwen werken ende reparatien, en zou•
;, de hen niet mogelyk wezen aan tl gaan , nog derven onderftaan,
,, ende ;20 vee~e te min in toekomende tyden t' onderhouden,
,, ten ware, dat ons beliefde hen de voorfz. accynfen en Malerye.
_, te laten in eenen eeuwigen Erfpagt, voor zekere redelyke fom~
., me van penningen , by healuyden jaarlyks te betllen , in han•
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den van onzen voom. Rentmeefier Genenr.il van Zuyt-holland..
Ende want 't zelve aldermeeft komen ende fuccedeeren zoude
tot welwren van der geheelen Gemeynte, onderhoud van onze
voorfz. Stede , ende daar en boven caufeeren zoude een con
cordie , ende verhoeden veele onverftants , ende queil:ien tus
fchen elkanderen , overmits cf augmenteeren van den nombre,
ende qumtiteyt van den Rosmolen, die zy hebben te maken.
Zo hebben zy ons zeer ootmoedelyken gebeden , dat om de re•
,, denen voorfz. ende zonderlinge dat zy alcyd, hen gewilliglyk ge
,, voegt hebben naar ben uyterfte vermogen, in alle onze contri
,, buden ende fubventien, ende ook in de bewiamiffe van vyf en
,, de twintig gevangen Françoifen , daar mede ty belafi: geweei1:
" hebben in den leO:e voorledene Oorloge. Ons believe wille he11
" alle de voorfz.. accynfe ende l\1alerye in eencn eeuwigen erfpagt
" te laten , voor redelyke fomme van penningen , by henluyde11
" jaarlyks te betalen, zo voorfz. is. Ofte immers indien wy niet
" geraden en bevonden, hen 't zelfde in erfpagt te overlaten, dat
" wy hen daar van zoude willen gunnen ende ofuoyeren , eenen
" nieuwen pagt vai, tien ofte twaalf jaaren , ende daar op doen
,, expediëeren onze behoorlyke opene Brieven , daar toe dienen
,, de.
" Doen te weten: dat wy de zaken voorfz. overgemerb, ende
" bier op gebadt 't advys, eerft van onzen lieven ende gettouwen
" die Luyden van onzen Rekeninge in Holland, die hen op alle
,, 't geene dat voorfz. is, wel ende behoorlyken hebben doen in
,, formeeren • ende daar na van den Hoofden , Thefaurier Gene•
,, raai , ende Gecommitteerde van onze Domeynen ende Finan
" tien. Ende nadien wy by dezelve advifen , ende om andere mer
" kelyke redenen niet geraden en vinde, den voon~ Supplianten
,, van Go RIN c HEM, de accynfen ende Malerye by hen verzogt,
" in erfpagte over te laten; ende niet te min begerende den zelve
f, eenigzints te gratificeren, ende hen te beter middel geven, om
,, 'te mogen vervullen, die laften daar inne zy hen tegenwoordig
ft lyke bevinden, zo hier boven in 't lange verhaalt is, hebben den
.,, zelven by deliberatie, van onzer zeer lieve , ende zeer bemi~
" de Zufter, die Hattoginne van Panna ende van Plailànce, voor
;, ons Regente ende Gouvernante in onzen Landen van Herwaarts•
ft over, gegunt, geoétrojeert , ende gcaccordeert, gunnen, oétr~
,, jeeren, ende accordeeren, uyt onze zonderlinger gratien by de
,, zen, dat zy voor eenen anderen tyd , ende termyn van den jaa.
,, ren , naaftkomende ende agtervolgende, innegaande den veer•
;, dende dag van Meye , in 't jaar vyftien hondert een ende zes
" tig naaftkomende , dat als dan haaren lopende pagt expireeren
,, zal, als nog houden ende gebruyken zullen in nieuwe pagtinge •
;, onzen deel ende gerechtigheden in den Wynen, Bier, ende an•
,, dere accynfen, Waage, Kraan, Molens ofte Malerye, ons toe
" komende binnen onzer voorfz. Stede van Go a.1 N c HEM, ende
" Lande van ARKEL , zulks als zy dezelve tot nu toe in pagte
;, gebadt ende gehouden hebben , vermits daar vooren betalende
" t' onzen profyte , den gewoonlyken termyncn , te weten: voor
" d' eer-
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,, d' eerfie vyf jaaren, de fomme van elf hondert ponden , munte
,, voorfz. 's jaars, ende voor de fa~rll:c vyf jaaren daar na volgende;
,, twaalf honderd gelyke ponden 's jaars, ende dat in handen van
,, on~en Rentmeefi:er Generaal van Zuyt-holland, in der tyd tyn•
,, de, die gehouden wordt daar af ontfang te maken, Rekeninge •
,, Bewys, ende Reliqua te doen , t• onzen profyte; met den ande•
,, ren penningen van zynen ontfüng. Behottdelyk, ende op con
" ditie, dat de voorn: Supplianten tot gerieve ende commoditeyt
,, van onzen Onderzaten , zullen mogen doen techten , ftellen;
,, ende erigeeren , eenige nieuwe Molens , boven de ,drie Wint•
,, molens ende twee Rosmolens aldaar tegenwoordelyke zynde, en•
u de indien t' eynde van den voorfz. tien jaaren, met den Regeer
,, ders der zelve Stad, in der cyd zynde , van geene nieuwe pag(
,, geaccordeert en worde, zullen wy als dan, die Molens, die al·
" daar bevonden zullen worden boven vyve voorfz. t' onswaards
,, nemen, by exfi:imatic, zo die waardig bevonden zullen worden,
" aan Steenen, Hout, ende Yzerwerk ter aarde leggende. Ende
tt zo verre profytelyk bevonden mogte worden te overkomen , m~
,, . een!ge Dorpen ofte particuliere, van zelver te mogen opftelleQ
., eemge Molens, ofte te gaan malen op andere naaftgelegene Mo
,, lens, vermits betalende zekere kenniffe, zull.en ;t zelve ook mo
,, gen doen , by wete: .advife, ende kenniife, van den voorn: van
,. onzen Rekeningen in Holland, Of conditie nogtans, dat indien.
,, namaals meer ·Molens van onzen t wegen aldaar opgerecht wor
" den , waar by .zulke gerieft zoude mogen worden dat zy als dan
,, gehouden zullen wezen, te komen malen op onze voorlz. Mo
,, lens, willende ende accordeerende insgelyks, dat de voorn: Sqp
,, plianten, by advife ende confente van de voorn: van onie Re
,, ken inge in Holland , zullen mogen verzien in de gebteke, val..
,, lende op d<: r ellen accynfe, zulks dat onze recht daar inne l;,e
,, waart mag blyven. Behoudelyk ook ende op Jafi: dat zy gehou
,, den zullen wezen te emplojeeren het overfchot van den aççyn
,, fen , ende andere parcyen voorfz. in de nootzakelyken wer~
,, van onzer voorfz. Stede. Ende dezelve ten meeften oirbw ~n,, de p~of).'te van ~er voorfz. Stede te verpa~n, ende \lyt te ge•
,, ven 10 t openbaar den meefi: daar vooren biedende, ende V90rt$
t, hen reguleeren in de adminifiratie van der Thelàurie ~ zelvef
,, Stede, na inhoude van zekere Infiruéöe, hen daar op by onz~
" voorfz. Zuftere , die Hartoginne van Parma , 4kc. Regente van
,, onzen ft wegen, gegeven van getyker dato als dezen ooien te,, genwoordige Brief: Ende ook hen voegen ende reguleeren n.a
,, inhouden van zekere opene Brieven, haaren. Voorzaten in We(·
,; te hier voortyds gegeven, by wylen Hoog-loffelyke gedagten den
" Keyzer, K,tl, die vyfde des naams , onzen . lieven Heer e.nde
,, Vader, (wiens ziele Godt genadig zy) in den Jaare vyftieo bon•
,, dert zevenden, beroerende die zettinge van den Landen, gele" gen in den· Ban van onzer voorfz. Stede , in de lafi:en vau 't
,, Gemeen Landt, ende daar en boven alle jaare goede ende recbt•
,, veerdige Rekeninge van te doen, vier maanden •Da eiken jaare,, voor zulken Commilfaris van onzer Rekenµige in Holland voorii.
·
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~, als by onzen Stadthouder Generaal van Holland, in der tydt
" zynde ., gecommitreen zal wordeA ; ende dat in prefentie ende
,, tegenwoordigheid van den Droffaard, ende Vroedfchap van on•
,, zer voorfz. Stede van G o Il IN c HE M , dewelke onze Stadhou
" der Generaal van Holland ook zulks zal committeeren, tot ho•
,, ren ende fluytinge van den Rekeninge der zelver Stede, die als
,, nog ongehoon ende ongefloten mogen zyn , tot dezen tegen
,,· woordige jaare vyftien honden zeilig incluys, tegens Si11t J1111r
" Miffe. toekomende. Waar en tuffchen wy belaften ende bevelen
,, den voorn: Supplianten , dezelve Rekcninge gereet te maken•
,, ende insgelyks dezen onzen tegenwoordigen Brief, metter voorfz.
;, Inftruétie te doen regiftreren , ende interineren , in onzer voorfz.
,, Rekenkamer in Holland, binnen drie maanden na dato van dien•
" op verbeurte van den effeél:e der zelver. Ontbieden daaromme
" ende beveelen onzen lieven ende getrouwen , die Hoofd Prefi
" denten, ende Luyden van onzen Secreten ende Grooten Rade•
,, Stadhouder, Preficknt , ende Luyden van onzen Rade in Hol
,, land , die voorn: van onze Finantie ende Rckeninge voorfz.
,, Droffaard van Go Il IN c HEM, ende allen anderen, onzen Rech•
;, teren, Jufiiciëren, Officieren , ende Onderzaten , dien dit aan
" gaan zal , dat zy den voorn: Supplianten van deze onze tegen
" woordige gratie, ofuoy, continuätie ende nieuwe pagtinge, ende
,, van allen der inhoude van deze, voor den tyd, op der condi
" tien , ende in dier voegen ende manieren boven verhaalt, doen
,, laten , ende gedogen, rufielyk , vredelyk ende volkomelyk ge•
,, nieten ende ~ebruyken , zonder hen te doen, nog te laten ge
" fchieden eemg hinder , letzel , ofte moeyeniffe, ter contrarie,
" want ons alzo gelieft. Des t' · oirconden zo hebben wy onzen
,, Zegel hier aan doen hangen. Gegeven in onzer Stad v~n Bros
" fele, den een ende twintigfien dag van Februario, in 't jaar ons
,, Heeren duyzent vyf honden zefiig, van onzen Ryke, te weten:
" van Spanjen:, Sicilien, &c. 't zesde, ende van Napels, d' agt•

., fte.
.
,, ·Aldus getekent op den plooy. By den Koning, die Hartogin·
,,
,,
,,
,,

ne van Parma, Regente , enz. die Heere van Hachicourt, Hooft,
Heeren 'Pieter Boifat, Thefaurier Generaal, JooR dt Vaml»uitre,
Ridders , ende A•Jbrecht -vn LH, Gecommitteerde van de Fi
nantie ende andere tegenwoordig, onderteykent d'Overloept.

In het zelve Jaar den I 3 February, wierd door de Regeerders
der &tadt Go RIN c HEM , een nieuwe Ordonnantie wegens den
Brouw-accyns, ter Puie van 't Stadhuys afgelezen, vermits bevon
den wierd , dat de Brouwers wegens de belafiing van e~n halve
fiuyver op de ton, quamen te fraudeeren , zo dat men haar ver•
piigte aan de Opgaarders dezer accyns, alle weeke een nette lyft
van de ge0ete Bieren over te leveren, tot de klcynfie vaatjes toe,
op een boete van twaalf Carolus guldens.
In den Jaare 1580. wierd op verzoek van Stads Regenten, en
uyt name van den Koning van Spanje, Philips, als Grave van
Holland, ter vergoedinge van de groote fchade en ongevallen, die

de
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de Stad van Go R t N c HE M by den Oorlog geleden hadde vergunt,
een jaarlykfche Paarde Markt te houden , op den 28 en 29 Sep

tember, twee dagen voor en na dezelve, genooten de Koopluyden
nog dezelve . vrydommcn, als op de Marktdagen zelfs , zo als uyt
de nevensgaande_ Brief van den gemelden Koning te zien is•.

" pHilips, by der gratie Gods Koning van Caililien, &c. Alzo
,,

de Burgermeefieren ende Regeerders onzer Stede van Go R.
1N c HEM ons vertoont hebben , dat de Burgeren , ende In•
,, gezetenen der zelver Stede, gedurende de tegenwoordige Oor•
,, log , zeer groote ende exceffive lafien hebben moeten dragen,
,, zo in 't onderhouden van de Soldaten aldaar in Guarnifoen ge
" legen hebbende, als in 't deurfieken- van de Dyken, waar door
,, haarluyder Landen zekere jaaren onvrugtbaar zyn gebleven. En•
., de alzo de voorfz. Remonfiranten van haarluyder Officie wegen,
,, gaarne by alle middelen zoeken ende vorderen zouden het wel
" varen der voorfz. Stede , tot foulagement van de Inwoonderen
,, aldaar, verzoetinge van haarluyder voorfchreven geleden fchade.
,, Ende dat hen by provifie zeer vordelyk zoude wezen, een jaar•
,, lykfche vrye Paarde-markt. . Biddende ende verzoekende, ons
,, daaromme, hen dezelve Paarde-markt te willen gunnen, ende ac
" cordeeren , omme alle jaaren binnen der voorfchreven Stede f
" op den agt ende negen en twintigfien September gehouden te
" worden, ende tot dien fine haarluyden verleenen onze opene
" Letteren, in ztllke zaken dienende. Doen te weteh, dat wy de
" zaken voorfchreven overgemerkt, genegen weiende ter bede van
,, de vo_orfchreven Remonftranten, zonderlinge in aanzieninge van
" baarluyder voorfchreven lafien, -ende fchaden, ende daaromme
i, begerende hen luyden , zo veel in ons is tot vordemdfe der voor•
" fchreve Stede te gratificeren , hebben by deliberatie van onzeq
" lieven ende beminden Neve, den Prince van Orangien , Grave
" van Naffali, &c. voor ons Stadhouder ende Capiteyn Generaal
,, over onzen Landen van Holland, Zeeland, ende W efi:-Yriesland,
,, ende Utrecht, mitsgaders van de Staten van Holland voorfchre
,, ven, den voorfchreven Remonflranten gegunt, geofuojeert, en
" de geaccordeert , gunnen , oétrojeeren, ende accordeeren , uyf
" onze zonderlinge graden, binnen onzen voorfz. Stede van Go R..
,, 1 N é HEM te mogen opfiellen, erigeeren, ende houden, ter be,:.
" quaamfier plaatfe eeµ vrye Jaar-markt van Paerden, alle op dell
;, agt enJe twintigf/m * ende negen ende twi•tigfle11· Septtf!I_/Jet ,· töt
,, welker Jaar-markt een iegelyk vry ende onbelet zal mogen ko.:.
" men , dezelfde verzoeken, frequenteren, ende Koopmans gewys
,, aldaar hanteeren, twee dagen voor ende twee iage11 11aar de tJoor:.
,, fthreve11 principale geáefigneerde Marlt-dage• ; gedtJrende, mitsdietJ
· ,, de vr~dom der zelfder Marlt.t i11 alle, gthtele dagen. Ende tel1
" dien eynde hebben wy den zelfden verleent, enae V'erleenen by
" dezen vry ende vafi geleyde , ende· veyligheid , zonder dat zy
" gaande , komende, b1yvende, haar koopmanfchap doende , endé
. ,, wederkerende den voorfchreven tyd ende Jaar-markt gedurende,.
" gehouden, iearrefi:eert, ofte bekommert zullen worden , aan lyf
"nog
,,
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nog aan goederen, om ecnige civilc ,:aken, uytgezondert onze
eygene fchulden ende penningen , ofte gerechtigheden; hier in
ne ook buyten gefloten, onze ende onzer voorfchreven Landen
van Hollands Vyanden, ende den genen die onzen ende der zel
ver Landen wederpartye houden , ofte daar uyt gebannen zynde.
Authorifeeren voorts den voorfz. Remonfiranten , by openbare
publicatie v~n dezen, binnen der voorfchreven Stede, ende oot
,, by affixie van Billietten alomme ter plaatfen. des nood zyµde •
., de voorfchreve vrye Jaar-markt een iegelyk bekent te maim,
" dat zo werden zy luyden gehouden , dezen tegenwoordigen, met
" den eerften te doen regiftreren, binnen onzer Kamers van dec
" Rekeninge in Hollandt. Ontbieden daaromme , ende bevelen
,, onzen voorfchrevçn Stadhou4er, Prefiderende, ende andere Luy
,, den van onzen Rade ende Rekeninge in Holland , den Dros
,, faard tot O o R I N c u E M, e~de .allen anderen onzen Officieren,
,, Rechteren Jufiicieren,. ende Onderzaten, van wat qualiteyt,
" ofte conditie die zyn, dat zy den voorfchreven RemonfuantèD
" van de voorfchreve vrye Jaar-markt, ende voorts van allen den
,, inhouden van dezen doen, laten, ende gedogen, ruftelyk, vre
" delyk, ende volkomelyk genieten, ende gebruyken, zonder hen
,, daar inne te doen, nog te laten gefchieden, eenig hinder, Jet
" zei ofte moeyeniff'e , ter contrarie : want ons alzo gelieft. Des
" t" oirconde , hebben ,vy den Zegele van onzen Leenhove van
" Holland, 't welk wy in gelyke zake gebruyken, hier aan doen
" hangen. Gegeven binnen onzen huyze van den Hage, op den
" vier ende twintigfien dag van Augufti , in 't jaar ons Heere11
,, vyfäen bondert ende tachentig.
Dog fiaat te weten dat deze Stadt al van te vooren van eene
Paarde-markt is voorzien geweefi, want in zekere verklariQge van
den Droffaard , Burgenileefiers, en Schepenen der Stad. Go a.1 N•
c u E M, wegens de vryheden der zes Jaar-markten, werd de derde
Markt vermeld een Paarde-markt te zyn, en vermits deze Ordon
nantie al in den Jaare 1565. is verleent, zo blykt notoor dat "er·
voor .deze aangeftelde Paarde-markt al eene andere is geween, des
ik deze verklaring hier by zal voegen, en luyd aldus:

~, DAt

,,
"
,,
"
,,
"
,,
"
"

alle die geene, die onze Markten zoeken tot Goa.IN•
c HE M f gelcyde zullen hebben binnen onzen Lande, al
zo lange a1s die Markten duuren met haaren goeden te komen,
ende te keeren, uytgenomen dat onze Vyanden zyn, ofte breuk·
agtig zyn met recht , of van Schepenen voorwaarden , of van
Schepen Brieven van Schouten , die zy fchulciig waren, of ten:
waren dat iemand goed binnen Markten , of op Markt-dagea
verkogt , die mag die geene, die dat gekogt had binnen Mark
ten bezetten , ende met recht aanfpreken , alzo verre by da2t
twee Weragtigen getuygen of meer af heeft, geiyk of "t buytt:11

., Markten ware na inhoudt onzer Handveften.
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t, Zo is te weten dat •er zyn zes principaale Jaar-markten , daar
,, die eerfte is te half vafien , ende begint des vrydags voor den
,, Zondag, als men zinget in der heyliger Kerke, Oculi mei, en
,, de duurt twee weken lang.
,, Die ander Jaar-markt is te Pinxteren , ende begint den der
,, den vrydag voor Pinxteren , durende ook twee weken lang.
,, Die derde Jaar-markt is geheeten een Paarde-mark, ende be
,, gint op den derden dag in Julio, op Sinte M1JTty11s dag avond
" Translatio, ende duurt vier dagen lang.
" Die vierde Jaar-markt, is te Bamis, beginnende des anderen
,, vrydags voor Bamis, ende duurt ook twe~ weken lang.
" Die vyfde Jaar-markt is tot Allerheyligen , ende begint des
,, vrydags voor Allerheyligen dag, durende twee weken lang• en•
., ,de is geheeten die Vee-markt
f, J;)ie zesde Jaar-markt is geheeten een Laken-markt , en is al·
,, toos des Maandags naar 8inte Martyns Miffe , ende zal duu
" ren zes dagen lang , welke dagen ingaan zullen des zaterdags
" voor den maandag, die naafte na Sinte Martyns dag komt
,, Uytgenomen deze zes Jaar-markten voorfz. zo is tot elke wee
" ke een Markt-dag, als op den maandag, dw-ende dien dag, en•
,, de dien dag zal men in alle Markten voorfz. beginnen, des mid
" dern~, ende tot middemagt weder uytgaan.
,, Ook mede zyn die boeten dubbelt binnen Markten.
" Die tweede Paerde-markt beginnende den eerften dingsdag in
" de Vafien , . is op huyden datum hier onder by Mynen Heere
,, den Droffaard, beyde die Burgermeefteren ende zes Schepenen,
,, met eenige uyt den Ouden Raad verftaan, mede zo vry te we
,, zen als d' ander Paerde-markt hier vooren , gedurende .vier da·
" gen lang. Aétum den vyfäenden Marty , vyftien honden vyf
,, ende zeftig, Stilo comm1111i.

Maar na verloop van dertig jaaren 1 . blykt dàt de Jaar-markten
merkelyk vermeerdert waren, want in eene nadere verklaringe we
gens de vrydommen der Jaar-markten, worden 'er aldaar op 't
Jaar 1596•. wel negen opgetelt , waar onder de eerfte, vierde, en
vyfde Paerde-markten genoemd worden, des ik deze verklaring der
vryheden ook byvoegen zal, en luyd aldus:
.,, DAt alle die geene die onze Markten zoeken tot Go Il l N•
.,,
CHEM, geleyde zullen hebben binnen onzen Lande, al•
,, zo lang als die Markten dw-en met haaren goeden, te komen•
·,, ende te keeren, uytgenomen dat onze Vyanden zyn, ofte breuk
" agtig zyn met Recht of van Schepenen voonvaarden, ofte van
" Schepenen Brieven, van Schonden, die zy fchuldig waren, of
" ten waar dat iemand goed binnen Markten, of op Marktdagen
!, verkogt, die mag den geenen, die dat gekogt hadt binnen Mark•
" ten bezetten, ende met Recht aa:nfpreken, alzo verre als by twee
,, Wetagtige getuygen of meer af heeft, gelyk of 't buyten Mark·
., ten. waar, naar inhoud onzer Handvefien.
,, Zo is te weten: dat 'er. zyn negen principaale Jaar-markten,

· · N•
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" daar de eerfi:e af is een Paerde-markt , beginnende den eerften
,, dingsdag in de Vaften, ~edurende vier dagen lang.
•, Die twede Jaar-markt is te half Vaften, ende begint des vry
,, dags voor den Zondag als men zinget in der beyliger Kerke•
,, Oculi mei, ende duurt twee weken lang.
" Die derde Jaar-markt is te Pinxfteren, ende begint des derde
" vrydags voor Pinxfteren, durende ook twee weken lang.
" Die vierde Jaar-markt is ook geheten een Paerde-markt, ende
" begint op den derden dag in Julio op Jillte M•rty111 dag avond
,, Translatio, ende duurt vier dagen lang.
,, Die vyfde Jaar-markt is mede een Paerde-markt den 28 en 2~
" Sepcembris , ingaande den zelven 28 Septembris , St. Miebieh
" avond, ten ware dat het Zondag waar, zo zal die Markt ingaam
" des anderen daags, ende duurt dezelve twee Marktdagen, ende
" nog twee dagen voor , ende twee dagen na , makende t' famen
,, zes dagen, volgens het 0l1rtJ_y daar af zynde ( • ).
,, Die zesde Jaar-markt is te Bamis, beginnende des ander
,, dags voor Bamis, ende duurt ook twee weken lang.
,, Die zevende Jaar-markt is des donderdags na Ji11te Yillor,
,, geheten een Vee-markt, beginnende des dingsdags voor den don•
,, derdag, ende duurt vier dagen lang.
" Die agtfte Jaar-markt is tot Allerheyligen Mis, ende begint des
" vrydags voor Allerheyligen dag, durende twee weken lang, en•
,, de is ook geheten die Vee-markt.
,, Die negenfie Jaar-markt is geheten een Laken-markt, ende it
" altoos des Maandags na Si,,re Murtn,s Miffe , ende zal duren
" zes dagen lang , welke dagen ingaan mllen des Saturdags voor
,, den maandag, die naaft na Si11te M11,tn,1 dag komt, wel ver•
,, fiaande dat den Zondag in 't getal van de vrye dagen niet en zal
" gerekent worden, maar evenwel zo vry wezen als d' andere dagen.
" Uytgenomen deze negen Jaar-markten voorfz. zo is tot elke
,, weke een Marktdag, als op den maandag , <lurende dien dag,
" ende <lien dag zal men in alle Markten voorfz. beginnen des
,, middernagts, ende tot middemagt weder uytgaan.
" Dog mede. zyn die Boeten dubbek binnen Markten.

vrr·

Vermits de Stad Go 1\ 1N c u E M , in de vinnigfte troubel tyden
tegens de Spaanfchen, naar haar vermogen de Heere Staten ook
met geld hadden by gefprongen, zo dat den Staat in den Jaa•
re 1583. aan deze Stad nog fchuldig was, een fomme van veer•
tien duyzent twee honden zeftien guldens, ter welker rembourfe•
ffll·nt deze Stad wierd vergunt, zulks op haare quote of lafie der
Verpondinge van denJaare 1581, 1582, en 1583. te korten, en
daar en boven wierden aan de Stad tot voldoeninge , nog eenige
Landen over gegeven , zo als uyt de volgende aéèen blykt.

,, ALzo

de Staten van Holland nodig bevonden hebben, daar
innc te doen voorzien , dat die van Go AI N c u E M van
" haar

"

( ~) Nota, dit is bct

gulli 1180.
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,, haar agtetwezen, uyt zake van voorgaande Leeninge, bedragen..
,, de ter fomme van veertien duyzent twee honden zeftien pon..
,, den, v.an veertig grooten , mede contentement gegeven worde •
,·, agtervolgende voorgaande Refolt-ttie van den Staten, hebben met
,. die van Go RIN c HEM voorfz. daar op doen handelen , ende
,, eyndelyk over(comen, ende geäccordeen, dat die van GoRIN•
" c HEM voorfz, in afkortinge van de voorfz. agterwezen, zullen
" mogen inne houden, 't geene zy luyden ten Comptoire van deti
,, Ontfanger Generaal Mierop, van wegen haare quote ,in de Ver
,, pondinge, zo wel van d~n voorleden jaare een ende tachentig,
;., ende twee ende tachentig, als den tegenwoordige jaare drie en
,, de tachentig fchuldig zyn, bedragende ter fomme van drie duy
,, zent negen hondert tien ponden , vyf fchellingen den pennin..
,, gen. Ende dat daar en boven, die van GORINcitEM voomt:
" in koope ende eygendomme zullen aannemen, een portie van age
,, ende dertig mergen Lands, gelegen op Kedichem buytens dyks,
,, geheten den Spaanfchen Enghe , gekomen zynde van de Cat•
,, huyfers buyten Geertruidenberge, ende in pagte hebbende Cor
,, neJis va11 Bt'Utrt11 , Burgermeefter tot Dordrecht, ende nog viet
,, mergen hooglands gelegen op den Haar, daar na geJand is noord
jt waards drn Heyligen Geeft tot G o R I N c HEM, fuekkende vel'•
u re van de Kaa af, tot den Bavelfloot toe, nu in huure hebben•
; 1 de de Weduwe van .Anthonis Hoor11aar, ende ..Atiria•11 Cramer,
,, ende dat alles by den hope zonder mate , voor de fomme van
,, drie duyzent zes hondert zeftien ponden , vermits dat dezelve
" Landen uyt ter huure zullen gelevert worden , zo verre zulks
;, inet Cornelis """ Bt'Uerm voomt: zal mogen worden geäccor
,, deert , ende dat anderzints die van Go RIN c HEM voomt:
,, de voorfz. Landen in eygendomme zullen hebben , voor de
" fomme van drie duyzent drie hondert zefiien ponden. Ende
,, 't geene nog voorder aan d~ voorfz. 'agterweze.n van veertien
" duyzent twee hondert zefiien pond~n, zal gebreken, . dat z"elfde
,,- betaalt zal worden binnen drie maal vyf maanden eerfikomènde,
" t' eiken termyn een derde part van dien, vermits dat by gebreke
,.· van dien, die van GORINCHEM t' elke termyn gelyke fomme
» aan den extraordinariffe conttibutien, zo wel binnen der voorfz.
" Stede, als den quartiere van dien , zullen inhouden mogen, daar
" toe behoorlyke Ordonnantie op den Ontfimger Mierop verleenc
" zal werden. Gedaan in den Hage den vyftienden Septembris,
" vyftien hondert drie ende tagtig. Onderfiont, Ter Ordonnantie
,, van de Staten, by my, ende was ondertekent, C. de Rechttre,
" met een fignature. Op de marge fiondt gefchreven. Die vatt
,, der Kamere van de Rekeninge worden gcautoorifeert, behoor,, lyke Brieve van koope ende eygendomme in dezen te verleene11,
" als andere zyn verleent , ter Ordonnantie van den Staten , by
,, my, en was ondertekent, C. Je Rechtere. Wat nederwaarts ftont
" Nota. dat deze drie hondert ponden de Burgermeefters van
" Go :n. IN c HEM by die van Holland zyn goed gedaan , volgens
,, Ordonnantie op Mierop, van den agt en twintigfien May, vyf,, tien hondert vyf ende tachentig.

·
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Vermits het een zeer oud misbruyk , ja quaad is , den dag des
Heeren door flavelyke werken, dronkentchap, fpeelen, en dobbe
len, te fchenden, zo zyn 'er door de hooge Overigbeden zo van
Landen , Steden, en Dorpen, ook dikwils ftrenge verboden tegens
uytgegnan , dog het quaad badt reeds zo weelige ranken en wonels,
dat het niet wel in 't geheel te weeren was, zo dat den Drofiàard,
Burgermeefters, en Vroedfchap. dezer Stad, zig genoodzaakt von
den tegens dit misbruyk, deze volgende Ordonnantie uyt te geven.

. Ordonnantie aangaande het vieren van
. den H. Rufi:dag des Heeren , ofte Zondag , gemaakt by
l\1yn Heeren Droffaard, Burgermeefteren ende Vroed•
fchappen der Stad Goa1NCHEM.

,, ALzo

Myn Heeren Droffaard, Burgermeefteren en Vroed•
fchappen dezer Stad bevinden, dat niet tegenfi:aande ver
fcheyde goede Keuren ende Ordonnantien, voor dezen afge
kondigt, des Heeren Heyligen Ruftdag, gemeenlyk genaamt den
Zondag , in plaatte van dien te vieren , ende te beyligen, op
vcrfcheide manieren wordt geprofuneert , ende ontheyligt, tot
groote kleynagtinge van Godes Hooge Majefteyt , ende zware
ergeniffe van alle vrome harten. Zo is 't dat Myn Heeren voorfz.
renoverende , ende ook eensdeels ampliërende de voorn. Keu
ren , geordonneert ende geftatuëert hebben, gelyk zy ordonne
ren ende ftatuëren by dezen.
" I. Dat van nu voord-aan niemand, wie by zy, hem op den
,, gemelten Ruft-dag zal onderwinden zyne ordinaire handwerken•
" te doen, oolc zync winkelen ende venfters te openen, om zyne
,, waren te venten, alwaar 't ook zo, dat 'er een teenen ofte an
,, dere horde voor ware geftelt, waar mede men vcrftaat het ope
" neo van de winkels geenzints verfchoont te zyn , zullen ook
" geene Barbiers haare bekkens mogen uythangen , ofte op de
,, venfters zetten , op de verbeurte van dertig ftuyvers.
" II. Item, aangezien met het aankomen van de Lingen- ende
" andere Schuyten , op de Koom-markt groote koopmanfchap op
" dien dag wordt gedreven, met Graanen, Hoenders, &c. wordt
,, zulks wel Uytdrukkelyken verboden , op de boete van zes gul. ,, dens, te verbeuren, zo wel by de Kopers als Verkopers, die
,, ecnig Koom kopen ofte verkopen, ende op de boete van twin•
,, tig ftuyvers te verbeuren , zo wel by de kopers als verkopers,
,, van Hoenderen , Duyven , ende diergelyke.
" II I. Ook zal niemand vermogen , na het derde geluy van de
" voormiddagfche Predicatie ontrent negen uuren, met eenig vlees
" in het Vleefch-huys ofte daar buyten , nog met eenig moes op
" de Groenmarkt voor te ftaan, maar zullen alle , ofte voor ofte
,, met dat derde geluy , van de gemelte plaatfèn moeten vertrek
" ken , zulks dat de Halle voor 't aflaten van 't lefte geluy , zal
" moeten zyn gefloten , op prene van dertig fiuyvcrs , by ieder
" Bccnhakker te verbeuren , die daar na in de Halle zal worden
"
,, be,,
,,
"
"
"
"
,,
,,
"
"
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bevonden , ende op de boete ,nut twaalf 1Nyvers ~ verbeuren,
.by eeo ieder van de Groenluyden • die contrarie 'c ge.ene voorfz.
is zullen komen te .doen. Ende op .dat niemand hier inne eeni1
ongerief mogte · hebben ofte pretenderen , zal bet Vkdèh buys
ff. ook op -alle vrydaglen voom.an alzo wel, als op andere dagen iu
,, de weeke geopent werden.
·
,, IV. Zullen ook geen Markt-fchippers , ofte andere haar
" vordereQ te loffen op den gantfchen Ruft-dag, maar zullt>n op
,, dien dag aankomende gehouden zyn te verbeyden tot den maan•
,, dag, die d' eygene wekelyke Markt-dag is. Insgelyks zullen geen
" Sle-luyden ofte Dragers vermogen de vragten uyt de Schepen
" te voeren, ofte te dragen , behoudens, dat zy allen buyten den
,, Prediktyd , met confent van de Heere Droffaard, ofte Burger
" meefteren, bederffelyke waaren zullen mogen gedragen , op de
,, verbeurte van drie Carolus guldens te verbeuren by de Schip
,, pers, en tien ftuyvers , by de Slepers ofte Dragers, die ter con•
,, trarie bevonden zullen worden gedaan te hebben.
,, V. De Bierdragers zullen ook na het derde geluy , niet ver•
,, mogen eenige vaten met Bier , Wyn ofte andere te beftellen,
" op de verbeurte van tien ftuyvers , gelyk ook het· Chyns-huys
" precizelyk met het derde geluy voorfz. zal gefloten blyven, en
" daar na geen briefkens aan niemanden zullen mogen verleent
,, worden.
,, V L Niemand en zal hem op dien dag mede vervorderen,
,, Comediën , ofte andere Guychel-fpelen, te fpelen, op de ver•
,, beurte van zes Caroli guldens.
,, VIL Ook zal zig een iegelyk wagten des Zondags eenige open•
,, bare dertelheid ofte infolentien te bedryven, van danzen , kaat
,, zen, fpeelen, en anders, op de prenc van dertig ftuyvers. En•
,, de zal het misbruyk der Kinderen aan haare Ouders, ofte Voog
,, den verhaalt worden.
,, VIII. Zullen ook de Waarden ende Waardinne: item, Bran
,, dewyn Verkopers geenerhande gelagen ( den Reysbare Man a1..
" leen uytgezondert) onder de Predicatie vermogen te zetten, op
,, de verbeurte van drie Caroli guldens.
" Alle welke voorfz. boeten ende breuken, datelyk met parate
" executie ende pandt-halinge zullen worden geëxecuteert, zonder
,, dat van node zal zyn, daarom eenige Recht-vordering te maken:
,, ende of 't gebeurde dat ter zake van dien iemand queftie mo
,, veerde , zal de decifie van de zake ftaan aan de Heeren Bur•
,, germeefteren deztr Stede.
.,
,,
"
"

ver.

Onderftont
Ter Ordonnantie van de Heeren voorn~:
Ende was getekent ,

H11go B,xel.
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Ik zou nog een groot getal van Keuren en OrdOnnantien, ·teii
befte en nutte van Stadts zaken , door den Droffaard , Burger
meetleren , enz. gemaakt , bier konnen by voegen , maar zulks
zou my wyd te verre leyden , hebbende alleen maar voorgeno•
men , de oudheid aan het ligt te brengen• des ik beter meene te
doen• om tot Stads gefchiedenlife over te gaan.
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Ow'llgn,' ~Wdllrl Bra~t#, hooge IYllftro'J,,tle,,;

'Dtmrt T.,tit11, mz,
Et is zeker dat van de eertl:e voorvallen van onze Vader"
landfcbe Steden, weynig verhaal van te vinden is, en
die 'er ons al iets van opdiffen, brengen veèltyds een
deel fübelen en verdigttelen by , zo dat het regte be
.fcheyt in de windZels der vergetentheid opgerolt leid.
Dus vind men ook zeer weynig befcheyt wat voor denJaare 1300"
omtrent de Stad Go RIN c HE l\t voorgevallen is.
Wanneer Graaf J•11 I. in den Jaare 1i299. zonder Manlyk oir I!299é
quam te overlyden, en zynen Neef Ja 'lla11 .Aves111.r hem in 't
Graaffchap volgden , zo maakten eenigen , waar onder wel den
principaalften was J•• -uo Renes, een Zeeuw, den Keyzer op,
en maakten hem wys, dat het Graaffchap van Holland aan 't Key
terryk vervallen was. Hier op komt .Atlll,,rt -u1111 Ooftmr.,i, Rooms
Koning, met een talryk leger nederwaards te Nymegen, daagt den
nieuwen Graef voor hem, om van zyn ftout beftaan rekening te
geven ; en om zyn zaak des te beter uyt te voeren, had by een
groot gedeelten der Zeeuwen op zyn zyde gekregen , om den
nieuwen Graaf des te gemakkelyker te overbeeren. Graaf J• Il"
van deze daginge gantfch niet verfchrikt , zig weinig kreunende
aan dezelve, fpreekt de Hollandfchen Adel een hart in 't lyf, en
maandze aan, om met een groote magt van Volle , met Schepen
naar Nymegen met hem te trekken , welke met zo grooten me
nigten byeen vergaderden, als men ooit gezien hadden, met welke Scheeps vloot by op den 9 van Auguftus te GORINCHEM
quam aandouwen, en van welke Meli.r Stole in zyne Rymkronyk
bladz. 182 aldus fchryft:
. Hy voer weg ( 4/ ~o,uler fth4t1de,
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Sint L11#rtnJ 11vo11d te Gorinchtm:
1k vinde in eene oude aantekeninge , dat een groot getal vao
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Go RIN c HEM s c HE Burgers , met wel gewapende Schepen met
den Graaf mede voeren , om zyn zaak te handhavenen, en het is
zeker dat den Heer van ARKEL op dees tyd, een groote Vriend
van den gemelden Graaf was. Maar de zaak wierd in der minne
bygeleyd, en Graaf Ja11 quam met zyne Vloot weder nederwaards,
dog vermits de .Zeeuwen met een Vloot van hondert Schepen ter
hulpe van .AaJ/;ert van Ooftenryk Rooms Koning, de Lek waren
opgevaren naar Nymegen , dog vrugteloos om dat de zaak was
bygelegt, zo 11:ormen zy de Waal af, mede naar beneden toe,
van welke zaak Heer Ja11 van ARKEL den Graaf kennis gaf, en
.Melis Stoke f~hryft 'er aldus van:
'Doè IJ"am op ee11m 11vo,11J Jiade
Ee11 Bode, die zeide, Heere wat r11de?
V 0111/Jiet ( al zonder fparen)
_7a11 va11 Ark.el, dat kome11 gev11rm
1Vwe Yyande11 langs de11 TYale.
1316. Wanneer deze Provîntien in den Jaare 1316. of zo de oude
Hollandfche Chronyk meld 1315. door een zwaren hongersnood
wierd bezogt, zo dat roen genootzaakt was allerley onreyn gedier
ten, als Rotten , Muyzen, enz. tot levens onderhoud te eeten,
zo trof dit droevig ongeval ook deze Stad , zo dat veele arme
Menfchen door gebrek van brood moefi:en vergaan. Maar gelyk
God de Heer wonderlyk in zyne werken is, en veeltyds nog uyt•
komft voor de noodlydende armen geeft , zo gebruikten by op
dces tyd ook zekere Godsdienftige Weduwe, Eliza/Jeth Hmdriu,
. wonende by de Visbrugge op den hoek van de Burgftraat. · Wan
neer een arme Vrouw met haare Kinderen, ten tyde van het mid
dagmaal , aan haar huys komende bidden om · een ftukje brood,
deze Weduwe medelyden met de arme Vrouw en Kinderen hel,.
bende, doet haar binne komen, zetze aan tafel, en geeft haar en
haar Kinderen volop te eeten, verzadigt zynden, gelaft zy haare
Dienfi:maagd , aan deze arme Vrouw nog een• Schepel Koom te
geven. De Dienfunaagd met den geeft van barmhartigheid niet
bezielt 'zynde , begint haar Juffrouw tegen te fpreken; zeggende:
dat 'er nog maar drie Schepelen Koom op zolder lagen, zo dat
zy zelfs in 't kort dan fionden gebrek te hebben. De Godsdien
ftige Weduwe doet haar echter gehoorzamen, en zeid: gaat· in de
naame des Heeren , God zal 't voorzien. De Dienfi:maagd dan
misnoegt naar boven klimmende , opent de Koom-zolder: maar
God geen uytftel willende geven om deze barmhartigheid te loo
nen , zie daar: zo dra de Dienfunaagd de deur opent, komt een
.overvloed van Graan haar tegens het lyf aan rollen, zo dat het
buyten de deur neder ftorten : de Dienfi:maagd hier over ten
hoogfi:en verwondert, daar zy wifi dat 'er maar drie Schepelen
gelegen hadden, loopt met verbaafihcid naar beneden, boodfchap
pende zulks aan haare Juffrouw, dewelke het zelve zienden, over
Gods wondere werke ook verfi:elt 11:ond; waar op zy haare milda
digheid dan verder uytftrekt, en Iaat door de geheele Stad uyn-oe
pen, dat alk noodlydende Armen by haar konde komen om Graan
·
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te haaien , 't geene onder de Armen een groote blydfchap eri

vreugde verwekten.
Maar gelyk God de Heer zyrten wonderlyken zegen toondeti
tan deze liefdadige Weduwe, zo toonden hy op den zelven tyd;
zyn il:raf en vloek over eenen zekeren onbarmhartigen Gierigaari,
een Koorn-koper, Gtro11tus of Gerink genaamd, welke op dees tyd
hier wonende , en zyne zolders opgevuld van Granen hebbende;
floot die toe, op hoop dat het Graan nog hoger in prys zou fl:ei•
geren, en dus meerder winil:en doen; zo dat by tot onderfi:and der
armen geen Koorn wilden verkopen, veel minder barmhartelyk iet~
uytdeelen. Maar door Gods ontfermende hand, volgden zo vrugt•
baren Oogfl, en quam van alle plaatfen zo veel Koorn, d2t men
een Schepel Koorn dat eerfi: vyf fchellinge geldende, nu voor vyf
grooten toumois kogt. Den Gierigaard zienden dat hy in zyn
godloos voornemen bedrogen was , meenden echter nu nog zyn
Koom te verkopen, opent zyne zolders, maar zo rykelyk als de
Weduwe by het opene van haare zolder was gezegent, zo wierd
hier het tegendeel gevonde: want het Koom bedorven zynde, gaf
zo vuylen il:ank , dat het de heeften zelfs niet wilden eeten, zo
dat by Gods il:raf zienden, en zynen vuylen handel nog willende
bedekken ,_ liet by het by nagt in de Rievier de Merwede fmy-'

ten.
Müfchien zullen eenigen aan dit verhaal niet veel geloof geven,
dog ik boude my verzekert, ·c1at men by geloofwaardige Schryvers
meer cliergelyke voorbeelden geboekt vind, al te groote hardgelo
vigheid is altyd niet prysbaar. Daar by is dit geen wonder of mi-
rakel, dat door Monniken of Prieil:ers uyt baatzugt is verzonnen,
om baar kraam voort te zetten; maar diend tot een voorbeeld aan
alle liefdadige , om in tyd van nood haar harte niet te fluyten ~ den Armen by te il:aan.
Wanneer in den Jaare 1348. de Peil:ziekten; byna het geheele 1348,
Chriil:endom zeer woedende quam aan te tail:en, zo dat 'er op
veele plaatfen van de tien nauwlyks een overfchoot, zo gevoelden
deze Stad ook die zwaare ftraf: want in eene oude aantekening
ftaat, dat den Paftoor, Kapellaan, eenige Schepenen en wel vier
hondert andere Menfchen wierden weg gerukt , zo dat de droefheid der Inwoonderen groot was , en men geen Menfc}leil van
andere plaatfen in de Stad wilden inlaten.
In dit zelve Jaar verbrande op de Haven agt huyzen, dog hoe
<lat het zelve bygekomen is· vind ik niet vermeld.
·
In 't Jaar 1362. wierd de wind Koorn-molen" neffens de Wol- !362.
fertfe poort al vermeld , waar van. de Mo1efttaat zyne benaminge
beeft gekregen.
Heer Otto 'éJIUI Arl.el, Ridder, Heet van GoJt.INCHEM en
Landen van AR. KEL., willende aan de Hollandfchen Adel toonen
dat by een Man yan groot vermogen en rykdom was , ·recht in
den Jaare 1363. tegens Vafien·;ivond een heerlyk Toumoi-fpel in t36'3,
de Stadt Go RIN c HEM ean , waar op by voor eerfi: Hartog'
,AaJl,ert van Beyeren Ruwaard van Holland , en de meefie Rid~
ders en Edelen toe uJtnodigt , welke alle op zyg heerlykfte uyt0~
ge-
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gedoft aldaar ook verfchenen , waar by ook een groot getal van Me•
vrouwen, en Adelyke J ongvrouwen gevoegt waren, zo dat de Stad
van alle kanten opgepropt van Vreemdelingen was, dat den Bur
ger geen fchade voor dien tyd was, Heer Otto die ter onthalinge
van dit Adelyk gezelfchap ook alles had laten klaar maken , wat
tot een voortreffelyke onthalinge nodig was, toonden van alle zy
den ook zyn vermogen, zo dat alles op zyn voortreffelykfl:e wierd
verrigt. Het getal der Vreemdelingen die van alle kanten quamen
om dit heerlyk fpel te zien was overgroot, zo dat 'er nauwelyk.s
buysvefiing gevonden wierd. Het Ridderlyk Tournoi-fpel wierd dan
tot genoegen van alle de Heeren met groote blyd1èhap verrigt.
wanneer Heer Otto van Aa.KEL dit gantfche Adelyke gezelfchap
voortreffelyk traél:eerden, en vorfl:elyk onthaalden , waar in voor
namemlyk Hartog .AaJ/Jert van Beyeren Ruwaard van Holland,
een groot genoegen nam, zo dat Heer Otto tot in het binnenfl:e
van zyne blakende gunfie quam, des by van zyne Vrienden zeer
wierd bemind, en zelfs van zyne Vyanden ontzien en gevreeft.
Gelyk gemeenlyk zulke voortreffelyke fpellen vergezelfchapt zyn
met eenige byzondere voorvallen , zo gebeurden op dien tyd , dac
een geringe anne Vrouw ter eender dragt vyf levendige Kinderen
ter \Vereld bragt, zynde twee Zoonen en drie Dogters , welke alle
in den Doop , naar een voornaam Heer of l\!Ievrouw genaamd
wierden , en in haare tegenwoordigheid in de Groote Kerk den
H. Doop ontfingen , waar by deze arme Vrouw niet qualyk en
fiond, want zy wierd van veele bezogt, die ter gedagtenis van
dit wonder geval, deze Vrouw met veel goederen befchonken, zo
dat de zwaare kraam daar door goed gemaakt wierd.
Maar vermits op deze tyd , het vervloekte twifl:vuur van Hoeks
en Kabbeliaus in volle vlam fiond, en de meefl:e Heeren van beide
de zyden hier echter tegenwoordig waren , zo onderfl:ond Heer
Otto van ARKEL nog iets groots, ten beften van den Landen te
onderfiaan, te weten: om beide de partyen te vereenigen, en dit
helfche vuur uyt te bluffchen , ja de meeften meenen dat dit wel
de principaalfl:e beweegreden was , die by tot het oprichten van
dit Tournoi-fpel hadde. De zaak wierd door zyn wys beleit ook
wyd gebragt, zo dat dit vuur voor eenige jaaren fcheen uytgedooft,
maar vermits de vonken te diep onder de affehe verborgen zaten,
zo barfl:en zy naderhand weder in een volle vlam uyt.
De gafimaalen en vermakelykheden dan geëindigt zynde, wierd
dit Adelyke gezclfchap door Heer Otto van Aa. KEL, en de gant•
fche Burgery , met dezelve pragt en ftaatfie uytgeleit , zo als zy
ontfangen waren, by welke uytleidinge Heer Otto aan Hartog Aat
hert van Beyeren , twee weergalozen Snoeken fchonk , wiens ge
lyke men m grootheid nooit hadde gezien , welke kleine gift aan
dezen Vorft echter zeer aangenaam was , zo dat Heer Otto zich
van alle zyden in Hartog .Aal/Jerts gunfl:e drong , en naderhand
ook veel by hem vermogt , zo dat veele Heeren in Holland die
iets by den gemelden Hartog te verzoeken hadden, eerfl: de gunfl:
en voorfpraak van Heer Otto van Aa. KEL zogten te winnen.
Omtrent dees tyd, was 'er tuffchen die van Dordrecht en Goa.
Uf·
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verfchil, wegens den Tol €0 het Stape1-recht, die
van· Go R I N c HE M beweerden dat zy door Holland , Zeeland,
Braband, enz. volgens haare oude Handveften met haare Schepen
en Koopmanfchappen vry mogten paffeeren , maar die van Dor"
·drecbt verftonden het anders, en bragten haare Handveften ook by,
Heer Otto van ARKEL , in de blakende gunft van den Hartog
ftaand€n, kofl: zulks niet wel verdragen, zo dat by aan den Tol•
lenaar van Metienshoek f een plaats by Dordrecht 9 wel tot drie
reyzen toe fchreef, dat by zyne Burgers ongemoeit zou hebben
te laten paffeeren ; maar den Tollenaar op zyn recht !taanden• •
fioeg weynig agt op deze Brieven, en begon op die van Go R IN•
cHEM veel nauwer te paffen dan wel te vooren. Heer Otto niet
konncnde verdragen deze fpyt en overlafi: zyne Burgers aangedaan•
.en zienden dat alle vermaningen vrugteloos waren, wend het over
een anderen boeg, en neemt voor , geweld met geweld tegen te
-gaan. Hy laat dan een Schip met eenlge koopmanfohappen laden,
heymelyk met eenige brave Krygsknegten voorzien • met lafi: aan
den Schipper om den Tol vry voor by te ftevenen, dog den Tol
lenaar die altyd goede wagt houdende zulks merkende , haald het
Schip aan , en verklaard Schip en goederen verbeurt te zyn, en
fchom1 de Schipper beweerden, dat die van GORINCHEM Tol•
vry waren, den Tollenaar ging met zyn, zaken voort. De gewapen•
de Krygsknegten komen hier op voor den dag , en volbrengen de
-order hen door Heer Otto gelaft, te weten: by dusdaQig geval den
Tollenaar dood te flaan, zo als zy ook deden, en men wende het
.fteven weder naar G o RIN c HEM toe. Heer Otto verftaande dat
zyn bevel was uytgevoerd , voorzag wel dat die van Dordrecht
-bier over grotelyks ten Hove ftonden te klagen , zo dat hy goed
vond in de voorbaad te zyn , by reyfl: ten eerften met eenige
Ridders naar den Haag by Hartog A•J6ert, en klaagt over het ge•
weid,. door die van Dordrecht zyne Burgers aangedaan, wegens
den Tol, en firydig tegens hunne oude Handveften en vryheden,
'Waar op by hem met een te kennen gaf, dat door zyn Volk den
·Tollenaar dood geflagen was, verzoekende van hem vergiffenis van
dit feyt. Hartog .Aalbert nog de eer en gunft van Heer Otto ge•
dagtig zynde, en dit feyt niet veel agtende, zeide: is het anders
niet, dan is 'er een Boef te meer dood, laat hy dood blyven, en
zulks was voor u niet ecms deze reys waardig , kom laat ons ter
tafel gaan en vrolyk zyn. En hoe hoog die van Dordrecht hier
over klaagden of niet, den Hartog floeg op haar klagten geen agt,
ja geraakten zelfs in zyne ongenade, daar Heer Otto voor zyne
Onderzaten in tegendeel nog verfcheyde vryheden verkreeg , zo
dat hy wel vell!enoegt weder naar Go RIN c HE M trok.
Die van Dordrecht fchenen in 't eerft aan die van G o RIN•
c HEM wel iets toe te geven , maar nog in 't zelve jaar ontfl:ond
'er wegens het Stapel-recht , weder een groot verfchil , want die
van Go RIN c HEM met hunne Schepen, geladen met Zout, Gra•
nen, enz. uyt Holland, Zeeland, of Braband komende, meenden
aan het Stapelrecht niet verbonden te zyn , dog die van Dor"
drecht verftonden het geheel anders, en of die van GORINCHEM
Oo z
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op haare Handveften van den Jaare 1350. en 1355- haar beriepen,
en aantoonden hier van ontheven te zyn , vond by haar geen
plaats , zo dat de Schepen en goederen aangellagen wierden , en
of Heer Otto hier over aan die van Dordrecht fcbreef of niet, het
was even veel , het Stapel-recht moeft voldaan zyn. Een zeker
Schipper van G o RIN c u E M, Boning genaamd, wierd tot drie rcy
zen toe aangellagen , en zyne goederen verbeurt verklaard , dat
zeer hoog by Heer Otto opgenomen wierd: echter om niet weder
geweld met geweld tegen te gaan, zo belaft by zyne Onderdanen
• de vaart een weynig tyds te ~ten ftil ftaan, betalende den gemel
den Schipper zyne geledene fchade; maar kort daar aan verfbum.
den dat die van Dordrecht met eenige Schepen , geladen met
Rynfche Wynen van bovenen naar Dordrecht afquamen , maakt
by
zig ook gereed, houd eenig gewapend Volle by de hand, zend
•
Spions uyt om deze Schepen te ontdekken , welke Schepen ren
laatfl:en by Go RIN c u E M komende, worden door zyn Volle aan
gehaald, Wyn en Schepen verbeurt verklaard, en hy gaf de gela
dene Wynen aan zyne Edelen en Burgers ten beften, welk geval
die van Dordrecht gantfch niet wel en behaagden, en vermits
gedurig meer waaren van bovenen nodig hadden, vonden zig ge
noodzaakt die van Go R. IN c HEM zagter te handelen , en hun
Stapelrecht zo ftrikt niet te vorderen. Echter bleef tuffchen beide
deze Stede verfchil , en fchoon de zaak voor eenigen tydt wat
fcheen beflift te zyn, zo rees het verfchil weder op, en zyn na
derhand verfcheide onluften uyt ontftaan , zo als in de befchry
vinge van Dordrecht wegens het Stapel-recht, wydlopig is verhaald,
zo dat wy het niet nodig agten, hier verder van te fpreken.
1365. In den Jaare I 365. wierdt in deze Stad een ryk Pooner en In•
woonder bevonden, welke door zyne onkuysheid veele Jonge
dogters en Weduwe bedrogen hadde, zo dat by door den Pr~
van Aarnhem in de Kérk gedagvaard wierd, alwaar by met fpottca
en fchimpen zig meenden te verweeren , dog wierd daar naar 1
fchoon by de Kerk tot een fchulplaats kQOS , op order van Heer
Otto met den zwaarde geftraft , zo als reeds hier vooren ver
haald is.
In dit zelve jaar, quamen eenige ryke Koopluyden van Luyk en
Keulen, in deze Stad op de haven wonen, alwaar zy eenige ama,
zienelyke huyzen deeden bouwen , dat voor de Stad een gtoot
çieraad :was, daar by hadden zy verfcheyde Schepen, waar mede
veele koopmanfchappen van bovene naar deze Stad wierden ~
Voerd, als Granen, Stenen, Kalk, enz. zo dat veele W erkliedelt
hier wel by ftonden.
1388. 1!1 den Jaare 1388. geraakten die van Goa.INCHEM om eeft
gennge zaak , in eenen zwaren Oorlog, zo als by Gndhorvn
bladz. 405, Slichtmbor/1, en Hndril Km,p bladZ. 142 word ver
haalt. Vier ryke Burgers van GoR.INCHEM, te Utrecht geweeff
zynde met hunne koopmanfchappen, komen in hunne terug reys
over Vianen, alwaar zy door eenige bekende wierden verzogt op
het middagmaal, en een glaasje Wyn, in een Herberg, ter zelver
tyd was aldaar een ryk Landman van Meerkerk , welke op zyne
landen
4
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landen veele hooge bomen badde ibmn, en vermits het Mey-avond·
was, verzogten deze vier Burgers van Go R. 1 N é HEM , om eenen
Meyboom op zyn land te mogen hakken , om die naar de ge•
woonten van dien tyd, te Go 11.. 1 N c e E M te mogen planten. De
Landman van Meerkerk ftond hen zulks gewillig toe, en niet al
leen een, maar al wilde zy tot hun genoegen •er twee of drie ne
men , waar voor zy hem bedankten , en zyn verteerde gelag be·
taalden; zy daar op naar Meerkerk toe, en maken zyn Huysvrouw
bekent dat zy permiffie hadden om eene Meyboom te mogen
hakken, dog de Vrouw wilde zulks niet aannemen, nog 'er verlof
toe geven, zy vallen echter aan het afkappen van eenen boom, hier
op begint het Wyf met roepen en fchreeuwen een yffelyk misbaar
te maken, en de Buuren te hulp te roepen, hier op lopen de Boe
ren byeen, elk gewapent zo by beft kon, en vallen op deze vier
Burgers als dolle honden aan , flaan 'er twee dood , en de twee
anderen wonden zy ook doodelyk , een zeker Marktfchipper by
haar zynde, en die haar gramfchap ontvlugten , die neemt ( naar
de Boeren vertrokken waren ) deze twee Lyken , en twee Zielt()ii
gende gewonde in zyn fchuyc en bregtZe te Go R.I N c HEM, ~Wáar
dit droevig fchoufpel aan een ieder wierd vertoont. Heer Otto ea
zyn Zoon Johat, het zelve ook ter ooren komende, gaan het me
de bezien, en onderzoeken het geval nauwkeurig aan den Schip•
per, die haar alles oprechtelyk verhaald ; echter om niet onvoor,e
tJgtelyk . te werk te gaan , zo onderzoekt men de zaak zelfs by
den Boer te Meerkerk, welke zulks ook rond uyt bekenden waai-a
agdg te zyn , en dat het ongeluk hem__ hartelyk leed was. Heer
Otto nu een waar berige der zakea hebblmde , neemt voor deze
moord aan tyne Burgen begaan te wreeken , fchryft daar op am
den Heer van Vianen, ·dat by deze Moordenaars naar rechten zou
]lebben te ~ n , of dat by zulks zelfs zou komen doen , dog
dtn Heer van Vianen nam deie laatfte woorden zo qualyk op, dat
lsy in \ geheel weygerden rtcbt te doen, en Heer Otto's fchryven
befchimpten.
: Heer 0111 niet gewoon befchlmpt te worden , en zo grooteb
ongelyk zyne Burgers aangedaan , ongeftraft te laten , doet den
Heer van Vianen aanftonds den Oorlog aanzeggen, zend zyne
Boden in alle de Oorpen des Lands van Vianen, uytgezondett te
Meerkerk, laat de Jnwoonders aanzeggen, dat zy met haare goederen binnen driè dagen Wilden hebben te vlugten; want by alle
dt Dörpen zou verbranden, en vmgen en roven al wat by krygen
kofl. De drie dagen verftreken zynde, zend Heer Otto zyn Zoon
~- •an AR.KJtL, met veel gewapent Volk het Land in, en vet•
bran4 eerft Meerkerk in 't geheel, wend alle vlyd en moeyte aan•
om dit quade Wyf, en de Doodflagers te agterbalen, dog deze
btdden zig by tyds met de vlugt gezalveetd, daar op rukt by naar
\fet'fthéyde andere Dorpen, dewelke ook zeer gehavend wierden,
rukt zelfs ~oor Vianen, en fchiet door vuurballen daar ook braml
in, waar na by din fleder aftrok. Kort daar aan trekt Heer Otto
Wil A k lt :it. ielfs t tnet eenig Volle naar .Ameyden toe, verbrand
bft ,eheele Dorp, \lelegert liet Slot t en doet het dapper befcbfeOo 3
~,

~

BESCHRYVINGE
ten , en tegerden een groot gedeelten van zyn Volk in de Iterk.
Den Heer van Vianen zienden dat by te zwak was, om ARKEL
het Hoofd te bieden, zend aanftonds een Bode naar Utrecht om
hulp, vermits hy Ameyden van de Domkerk te Leen bezat. Waar
op die van Utrecht aan Heer Otto fchreven, dat by Ameyden zou
hebben te verlaten , of dat zy met het geheele Neder-ftigt , hem
van daar zouden doen verhuyzen. Heer Otto den Brief gelezen
hebbende, gaf aan den Bode dit antwoord, zeggende: zegt tegen·
u meefters van Utrecht, dat zy het hart niet hebben by my te
komen. De Bode het kloekmoedig antwoord horende, en het groot
getal gewapende Mannen zienden , ( zo men wil wel twaalf dl:lyzent
fterk) ftondt verwondert en verbaaft , en bragt deze tyding t.e
Utrecht , maar zy de tyding van den Bode horende , en de me
nigte van Volk die by gezien hadde , wierd bun de moed beno
me om te veld te komen, en lieten Vianen in den nood zitten.
Den Heer van Vianen zienden, dat die van Utrecht niet genegen
waren om voor hem het hamas aan te trekken , vond zig genood
zaakt andere middelen by de hand te nemen, zend dan een Bode
aan Graaf lf'illem van Ooftervand , Hanog .A•J/J~rt van Beyerens
oudfte Zoon, hem ootmoedelyk biddende, dat by door zyne tus
fchenkomfte;, een verdrag met den Heer Otto van ARKEL wilde
te weeg brengen, om niet in den grond vernield te worden. De
gemelde Graaf Willem van Ooftervand , een goed vriend van den
Heer van ARKE L op dees tydt zynde , begeeft zig met eenige
Edelen derwaards , en word van Heer Otto in zyn Leger ook.
vriendelyk ontfangen , en ziende zo veele ftrydbaare Mannen vol
helden moet; verwonderde zig over AR. KEL s magt, by fteld dan
eyadelyk een Vrede verdrag voor, ·en verlaygt zo veel, dat men~
een ftilftand van wapenen voor twee jaaren trof, onder conditie;•
dat de Heer van Vianen aan Heer Otto van ARKEL, zyn Slot_
Ameyden met alle zyne toebehoren zou overgeven; en hier op zou)
Heer Otto, aan de Heer van Vianen zellien duyzend Rynfche:
guldens leenen , op voorwaarden , van ·binnen twee jaaren deze-:
fomme wederom te reftituëeren, of anders zou hem het Slot m~t
zyn toebehoren erfelyk in handen vallen, en dus wierd den Oo~.
log :voor dien tyd opgefchort.
Die van Go RIN c HEM dan tot ruft geraakt zynde , wierden.
door een ander ongeval deerlyk aangetaft, want op den 14 Sep-~
1388. tember des Jaars 1388. wierd de Stad door een fellen brand, by•;
na geheel in de affche gelegt, en wel vyföen hondert haardfteden
door den brand vernield, zo dat het fchynt dat 'er weynig ove~:
bleven is, zo dat den Burger genoegzaam ten gronde toe bedurven
was. Maar gelyk zelden een ongeluk alleen komt , zo overviel
deze Stad twee jaaren daar na, nog een zwaarder ongeval ; want·
door het eerfte was de Stad van zyne huyzen , maar door het twee
de wierd de Stad van zyne meefte Burgers ontbloot: want wanneer·
het tweejarig beftand nu tuffchen Heer Otto van AR. K EL, en de
Heer van Vianen was verlopen, zo was 't dat Heer Otto van Aa.
KE L met zyn Zoon Joho van AR. K EL, als mede Hartog ,A11Jl,n-1 ·
van Beyeren , Graaf van Holland , met zyn Zoon Wil/ml Graaf·
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van Oofl:ervand • en zyn Zoon Joh•• van Beyeren ; gekore Bilfchop
van Luyk <lerwaards trokken , belafl:ende aan zyne Burgers van
G o RIN c HEM wel duydelyk , dat zy tegens de Landen van Vianen
niets zouden hebben te ondernemen , voor dat by, en zynen Zoon
wrder waren t' huys gekomen ; maar die van G o RIN c HE M, om
dat de .Heer van Vianen zyn woord van betalinge niet volbragt,
ttekken het harnas aan , milfchien op hoop van buyt , om des te
gemakkelyker haar fchade van den voorgaanden brand te boeten,
trekken dan gezamentlyk het land van Vianen in., alles verbran•
tiende en vcrwoefl:ende wat voor handen was.
Heer Henáril: van Vianen, en Joha11 zyn Broeder, wel wetende
dat Heer Otto van ARKEL t of zyn Zoon Joh"" 'er niet by en
waren , en dat deze troupen zonder een bequaam Veld-overfl:en
in 't wild liepen, ttekt zyn Volk ook byeen, en trekken de Gor
inchemQlers kloekmoedig tegen ; men treft malkanderen by het
Dorp Lakerveld aan , alwaar in •t eerfl: .fchèrp gevogten wierd;
maar die van GORINCHEM geen bequame Opper-hoofden heb
bende, wierden deetlyk geflagen, zo dat 'er een groote partye op
het Slagveld fneuvelden, dog de voornaamfl:en wierden gevangen,
behalven cenige die het met de vlugt ontfnapten t en vermits wel
de voomaamfl:e en rykfl:e Burgers gevangen waren, kreeg de Heer
van Vianen tot losgeld penningen genoeg, om zyn verpande Slot
van Ameyden te loffen i zo dat de Stad hier door zeer merkelyk
wierd getroffen,
Heer Otto met zyn Zoon Johd11 t' huys komende van Luyk
waren hier over ·niet zeer vergenoegt, maar de Burgers hunne be.
veelen te buyten gegaan zynde, trokken zy de zaak zig ook wey
nig aan , en kort daar na wierd den Oorlog tuffchen beyde de
partyen ter neder geleyt
Echter lieten die van Go RIN c HE M den moed niet zakken •
maar herbouwden hunne Stad veel çierlyker dan zy te vooren was
geweefl: , een teken dat de Inwoonders op dien tyd ·wel varende

waren.
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Hier vooren onder de Handveften en Vryhedert des Jaars 1322.
hebben wy gezien dat Joh•11 van ARKEL, van d'eene zyde, en
Willem van Hoorn, Heer van Althena en Woudrichem, voor zig
en hunne Onderdanen , aan d' andere zyde , verdragen waren we
gens den Tol ter wederzyden, en hoe dat aan de Heer van ARKEL
het recht van de Viffcherye in de Merwede voor zyne Onderdanen
toegefiaan was , echter wierd dit recht der Vilfcherye in den Jaa
re 1391. door den Heer van Althena en Woudrichem betwifl:, zo
dat in den zelven Jaare door Hartog .Aal/Jert van Beyeren, Graaf 1391.
van Holland , in gunfl:e van die van Go R 11'l c HEM en Landen
van ARKEL de volgende uytfpraak wierd gedaan:
A•I/Jert , Hartog van Beyeren 1 enz. Alzo gefchil is geweefi:
ruffchen myn Zoon, Heer Willmz van Beyeren, GraafYan Oofl:er
vand • Heer van Althena ( want dit huys wu aan Graaf Willem
van Oofl:ervand door de Heer van Althena voor een tyd ingeruymt)
ter eene, en zynen Neve den Heer van ARKEL, ter andere zyde,
aangaande de Viffcheryen tuffchen den Landen van Althena en
AR."
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Zo hebben wy gezien een Brief, die de Heer van Hoorn
en Althena, aan de Heer van AR. K EL gegeven heeft ( I 321 ) wel•
ke nu Heer lf/illem van Beyeren , Graaf van Ooftervand beveftigt
heeft, waar by wy ons zeggen byvoegen; dat de voorfz. Viffcherye
·de Heer van ARKEL en zyne nakomelingen altyd zal toe behoren,
en nul:elyk bezitten, naar inhout van dezen Brief, gegeven in den
Hage, den derden dag van Loumaand 1391.
Waar uyt genoegzaam is te zien, dat de Viffcherye in de Mer•
wede al van ouds, eene aanzienlyke vryheid is geweeft.
1393. In 't Jaar 1393. wierd door de Schout, en het Gerecht van GOR.•
INCHEM, en den Hoog-heemraad des Lands van ARKEL een
Keur gemaakt , tegens het laten loslopen der Beeften , of die op
een ander mans grond quamen te weyden, welke Keur dikwils is
vernieuwt en verbetert.
1394. In den Jaare 1394- maakten Burgenneefters, en Regeerders der
Stad Go RIN c HEM, een Contraét met WiJJem Pderi(, en J1111
Va11(uart zynen Broeder, om eenige Steen-ovens by de Stad te
zetten , en tien jaaren lang ieder jaar voor de Stad te bakken vyf
hondert duyzent fteenen, of dit nu de eerfte Steen-ovens zyn ge
weeft , die by deze Stad zyn opgerigt geweeft , zou ik niet vafi:
willen verzekeren, hoewel zulks uyt het accoort wel fchynt te bly
ken , 't geene ik daarom den Lezer zelf zal mede deelen , en is
van dezen inhoud.
ARKEL.

,,
,,
,,
,,
"
,,

}N 't Jaar vier ende negentig, des vrydags na Si11te P11•weu dag
converfio , hebben J"" 'IJIZtl Bla"ke,rvoerdt, ende Arnul Vos,
als Burgermeefters , overdragen by den Gerecht , met Willem
Pderic, ende met Jllll 7'Ja11ck11llrt zynen Broeder, als van den
fteen te bakken tien jaaren lang naaftkotnende, in alle manieren
ende voorwaarden , als hier na befchreven ftaat.
,, In den eerften zullen die Burgenneefters hem jaarlyks te vo,,, ren leenen op haar werk • t' Si•t1 Peters Miffe in den Lente,
,, vyf ende twintig Dordrechtfche guldens, ende die zullenze jaar
" lyks den Burgermeefters betalen naar den eerften oven, van el
" ken oven daar naaft volgende vyf Dordrechtfche guldens. Voorts
" zullen zy jaarlyks bakken vyf hondert duyzent fieens, ende die
,, aarde zullen zy buytendyks nemen , buyten der Poorten kofl:,
" ende die aarde en zal geen Ebflyk nog Drifllyk wezen. Maar
" waar 't zake dat het noot van water waar, dat zyze buytendyks
,, niet gekrygen en konden , zo zouden zy aarde binnendyks ne
" men , daarze die Poort leggende hadde, dat is te verlbm uyt
,, lande, als zy met den Steenhoven gebuurt hebben, leggende tus
" fchen der Poort erve , dat der Kerken van ARKEL te wezen
" plagt, uytgenomen die kuylen, daar uyt gebakken is, aan d' een
" zyde , ende .Armd f/1111 Hemerts erve aan d' andere zyde , ende
" zullen die erve verwaren deze jaren uyt van heyndinge. Voort
" waar 't zake, dat eenig gebrek viele in dezen tien jaaren in der
" aarden, datze niet nut en waar te bakken, zo zoude Willem en
,, Jt111 voorfz. die tweedeel gelden van agtien Dordrechtfche gul
•• dens, die gekoft hebben den Steen-oven te verzetten, ende die
,, plaat•
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plaatfe te maken, ende die Poorte 't derde. Voort zo zullen
,, zy leveren jaarlyks alzo goeden wel gebakken ftcen, als men ge
" bakken heeft in 't jaar van twee ende negentig , ende van drie
" ende negentig, die laatftleden zyn van binncndykfche aarden, na
u der Pootts vormen, die men hem van jaar tot jaar leveren zal,
,, ende die vormen vol met haaren regten fi:reke, alzo dat het 't G~
" recht lovet , ende mede zullen vier fteen leggende, alzo hoog
" wezen als een ftaande fteen. Voort zullen zy hebben van eiken
" duyzent fteens eenen Guilelmus Dordrechtfche gulden , ende
,, een tiendendeel van eenen Guilelmus Dordrechtfchen gulden.
" Voort zullen zy hebben voor haar kleder, ende voor die plaatfe
,, te bereiden , jaarlyks onder hen beyden vier Guilelmus Dor•
" drechtfche guldens, des zullen zy daar voor jaarlyks der Poorten
,, uytreyken, twee duyzent fteem~.
,, Item, zullen zy den Steen-oven, ende dat Woonhuys, ende
,, die Loodfen, deze jaaren uyt in reke houden, ende op leveren
,, in rcke ten laatften dage buycen der Poort koft. Voort zo zul•
" len die Burgermeefters hem jaarlyks torf helpen kopen by hunnen
" rade ende by hunnen kofi:, rnde die Burgermeefters zullen dat
,, geit verleggen, ende Wider innemen ~n ded eerften Oven die
,, men met dien tor~e bakken zal Item , waar 't zake, dat men
" genen torf, overnuts noodzaken gekrygen en konde, dat zy haar
" voorwaarden niet voldoen en konden , als voorfz. is, zo zouden
" zy der Poorten haar Land gelden ter Schepen fchieringe, die dan
,, waren , na den werk dat zy leverden. Ende alle deze voorfz.
;, voorwaarden hebben zy gelooft te voldoen , in allen manieren
" als voorfz. is. Hier hebben over geweeft alle Schepen Hendrii
,, Poker, "Dirk de Monnik , Aren~ An,de Ja11.rZD011 , 'Peter Beye ,
,, R•t~er v4n der Hur , Viri MiJJi"i, ende Gerrit 'V"11 dt11 .Ag
" ter.floot B11rent zoo11.
t;

In den Jaare 1398. wierd door de Regeeringe verfcheyde Wl:en 1398.
of accynfen, op veele goederen tot onderhoud der Stad gefteld,
maar vermits dezelven zeer dikwils zyn verandert, daar by om de
geldeloosheid dier cyden , met het tegenwoordige weynig ftaat te
màken is, en deze lyfien by H. Kemp, in zyne Befchryvinge van
Go R.1 N c u E M reeds zyn in 't ligt gegeven , dunkt my niet nodig
die hier weder te boeken.
Dus geraken wy tot den Jaare 1400. wanneer de Stad GOR. r N• 1400.
c HEM nu omtrent de hondert zeventig jaaren in een redelyk geruft bezit van de Heeren van ARKEL , waar door zy ook geftigt
was, gezeten hadde, en in opgang en bloeiftand had toegenomen;
maar deze volgende Eeuw was voor dit Adelyke Geflagt en hunne
goederen doodlyk , en zo hoog en aanzienlyk als zy in de voor•
gaande Eeuwen: geklommen waren, zo wierden zy in deze Eeuwe
vernedert; en vernietigt, zo als uyt het gevolg zal blyken.
Ja11 van ARKEL, na de dood van zynen Vader Otto, nu Heer
van GORINCHEM en Landen van ARKEL geworden zynde •
ftond niet minder als zyn Vader fn de blakende gunfte van Hartog
Aal/;ert· van Bcyeren Graaf van Holland, zo dat by door hem, tot
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de aanzienlykfl:e Eerampten des Lands , als Stadhouder, en Ont•
fanger Generaal veheven was " en wierd een Boezemvriend van
gemelde Graaf; maar deze groote vrienfchap quam naderhand in
nog veel groter vyandfchap te veranderen.
Deze omkeeringe van zaken, zo onze Schryvers melden, wier4
hem ctoor Wiikm van Beyeren, Grave van Ooftervand, Harto,
Jt1tbt,u Zoon aangedaan• en de byzonderfte redea waren in het
l>egin wel deze.
. Wanneer io den Jaare 1392. Alyt va 'Po,lg«/1, Hanog Awrt1
Bode, iu den Haag verrade:lyk wierd omgebragt, welke uak dooc
den gemelden Hartog en Gnaf zeer hoog genomen w.ierd, ZQ
fpedden J• van ARK EL hier onder niet weynig, en maakte het
gemoed wan H:artog ""'4.iberl nog meer op" zo dat een groot get.al
van Edelen , die aan dit fe~t fcbuldig waren , het land moettea
ruymen lfï/Jn, van Beyeren , Graaf van Ooftervand zulks misha
gende, zogt het zelve by z~·n Vader re verbidden. dog vont geea
gehoor , ja het ging zo wyd • dat by un 't teyt ulf fchuldig go
houden wierd , en ook genoodzaakt was de vlugt t.e nemen naar
hec Slot Akhena, en van daar naar 's Henogenbofcb. Wille111 vaa
Beyeren merk ende , dat J• van ARKEL de vlugrende Edelen.
en hem zeer partydig was, nam voor op zyn ryd zulks aan hem et

wreken.

,.,, van AR s: EL ondertuffchen het hart van Hartog ~ , vaq
Beyeren, Graaf van HolJand , als in zyn banden hebbende, fchi~
ten alles naar zyn zin: verhief de Kabefiaufche party tot de aan
zienelykfre Ampten, en de Hoekze daar W ,ttn,, van Beyeren meeft
voor genegen was , wierden door hem de voet geligt ; maar
na vt·rloop van e'-·nige jaaren wierd WiJJe,,, van Beyeren, Graaf
van Ooil:ervand met zyn Vader Hanog ~41/nrt verzoent, en zogt
zyne Vaderlyke gunfie zo veel te winnen als doenelyk was, echter
altyd bevrecfi zynde dat /"" van ARK r. L tajfchen hem, en zyneo
Vader weder eenig quaad ftond te ftoken, waarom hy dan met
verlof van zynen Vader, een reyaje naar Vlaanderen deed, alwaar
by een jaar by zynen Neef Hanog J411 van Bourgonie bleef. Maar
wanneer by wed.er t' huys quam, en zyn Vader zo door Ouder•
dom, als lang befl:ier der Landen afgemat zynde, en hy zyne Va•
ders nazaat zynden • word het 's Lands befl:ier hem genoegzaam
reeds in handen gegeven. Zyn Vaders hart dus gewonnen heb
bende, dagt by het tyd ce zyn, om Heer la• van ARKEL nu ook
c:le voet te ligten , en weet zo. veel by zyn Vader Hanog AaJbtrl
te bewerken, dat by van /4• van ARKEL rekenfchap, zo wegens
zyn Scadhouder(èhap, als van Ontfànger Generaal eifchten , welke
Ampcen by nu lange jaaren hadde bedient, welke zaak aan
van
ARKEL onverdragel) k voorquam, en dat hem nog des te hi:trder viel,
dat by deze Rekern ng aan HtïJJe,,, van Beyeren, Graaf van Oofler•
vand, welke hy wel wifi zynen Vyand te zyn, moefte doen. /11n van
Aa K EL hier toe te trots en hoogmoedig, weygen zulks ftoutelyk ,
waar door de vorige vriendfchap in vyandfchap begoft te veranderen;
want door deze weygeringe word Aa.KEL aanftonds van zyn~ hoge
Ampten

1.,,
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Amptèn afgezet, zyne vrienden van de Kabeliaufche party, die liy
verheven hadde, quam het zelven over, zo dat Wittem van Beye
·ren, Graaf van Oofl:ervand, met hulp van zyn Vader; ARKEL
Iufiig tegen ging• .71111 van ARKEL die een grute iomme gclds op 't
Slot en Stad Heusden hadde geleent, wierd zulks ook aanfi:onds
weder t' huys gezonden: zyne goederen en heerlykheden, op den
Hollandfchen bodem leggende, als Haasctregt, de Vlifl: .. Stolkwyk;
enz. worden aangeflagen en verbeurd verklaard , en aan het Graaf
fchap van Holland gehegt, ja 't loopt ~o verre, dat Heer l11n van
ARKEL in Perfoon uyt Holland gebannen word.
Heer la11 van A R KEL ten hoogfl:en over deze zaken misnoegt
zynde, barfl: als een briefchende Leeuw ook in gramfchap uyt, ja
het gaat zo wyt , dat hy Hartog .Aailurt van Beyeren Graaf van
Holland, den Oorlog opentlyk doed aanzeggen, en zendende naar
de wyze van dien tyd, aan den gemelden Hartog en Graaf , een
ontzeg Brief van Zyne Landen, welke hem in de Oogfimaand op 't
Slot Nieuwburg by Alkmaar wierd ter hand gefield , zo dat AR...
K E L s fioutigheid de palen van voorzigrigheid wyt te buyten ging,
by maar Heer van eene Stad , en eenige omleggende Landen zyn.1
de, het hoofd te willen bieden aan zo magtigen Vorfl:,· Hartog van:
Beyeren; Graaf van Holland , Zeeland, Henegouwen, Heer van
Vriesland, Vader van zoo magtigen Biffchop van Luyk, enz. ·
Heer loha11 van ARKE i. op dit alles geen age 0aanden, en wil•
lende toonen dat by niet alleen harts genoeg had, zo een VorO:
den Oorlog aan te zeggen , maar zyne Landen ook wel vyandlyk
durfde aan te tafl:en , rukt met zyn Volk voor de Stad Oudewater,
dog hier zyn voornemen niet konnende uyrvoeren, vermits hy door
de Burgers afgewezen wierd, trekt te rug, en va:lt op 't Slot Giesfen•
burg aan, welk Slot voor zyne magt buygen moefl:, en van zyn Volle
wierd geplundert en verwoefl:. Daar op ttt'kt by de Merwede over,
en valt het Dorp Wefl:-werkendam op 't lyf, welk Dorp hy ook·
uytplundert en ten gronde toe verdelgt. Hier by mogt het nog
niet ruften, maar met zyn Volk de Merwede weder overtrekken•
de, n1kt naar Alblaiferdam en eenige andere Dorpen daar omtrent
gelegen , welke by meefl: uytplunden , en na de plundering nog
aan de vlam opofferden, ea dus trok men met de geroofden buyt
terug naar G O R I N C HE M.Hier mede was ARKE t nog niet vergenoegt, ma-ar willende aan:
zynen Vyand lf'iJttm van Beyeren, Graaf van Oofiervand, ook
zyne moedigheid toonen _, zend hem ook een ontzeg Brief vati
zyne Landen, en vermits dezen Willem ván Beyeren op dces ryd
in Henegouwen , in het Steedje Kenoy· was , zo wierd den Brief
door zyne Bode aldaar gebragt , welke hem aldaar in het byzyn
van Hanog 'P hilip.r van Bourgonie" bygena'amd den Stomen , bc
handigt wierd. Maar lf'iJ/en, van Bey·eren , Graaf van Oofiervand,
den trotze hoogmoed van 1'!" van ARKE L zienden, liet zig daar
weynig zo het fcheen aangelegen leggen , en onding den Bode met
een bly gelaat , hem wel traéterende , en met eenige gefchenken
begiftigde, hem alleen dit antwoord gevende: Ga, ztg uwe11 Httr,- ·
hfl is i11 zyn magt g1wteft ons ten ontztg Brief tt u11de11, 't zd
Ppz
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in onzP magt zyn hem in genade of ongenade te ontfange11. WillmJ
van Bcyeren als razende over de fioutheid van Heer /411 van
ARKEL, trekt aanilonds naar Holland by zyn Vader, aan wien h1
dezen Brief vertoont, en vermits zyn Vader door de Heer van
A R K E L reeds ook dus was begroet" befloot men gezamentlyk zulks
te wreken, en ARKEL zyne trotsheid te betalen. Men vergadert
~en party Volk by een, en hier mede valt Willem van Beyeren op
ARKEL s Landen aan, branden en blaken was het eerfie werk, zo
dat vcde Dorpen lelyk gefchonden wierden. la11 van ARKEL
bier van kennis krygende , rukt ook een deel Volk by een , en
verbergt zig met zyn Volk agter het riet en ruygboffchen tuffchen
Hoornaar en Blokland , de Hollanders hier van onkundig zynde,
en zig maar met roven en plunderen bezig houdende, valt by haar
ter zyden aan , zo dat in de eerfl:e furie een goed getal door de
kling wierden gcjaagt, veele gevangen , en de refi: ontfnapten het
met de vlugt, zo dat Heer Jan van ARKEL met de gevangenen
en hunnen ontroofden buyt, weder naar Go R 1 N c HEM keerden,
en met vreugden ingehaald wierd, maar den armen Landman was
zeer gcruineert, en Wiilem van Beyeren trok met zyne vlugtende
trt 1upcn met fchande weder af.
l\ laar Heer .7 an van ARKEL niet vergenoegt zynde over dien
inval in zyn Land, voornemende den Hollander beter te betalen,
rukt in de Hertfi-maand des jaars 1402. zyn Volk byeen, trekt
over de Lrk en vald in de Krimpenerwaard, daar by ook niet en
deede als roven en branden , zo dat veele Dorpen in den grond •
bedorven wkrden , en trok zo met den buyt weder terug. Maar
in den aftogt wierd by door een goed getal Burgers van Dordrecht,
en Schoonhoven , by het Steedje Nieuwpoort aangetafi , ARKEL
zulks niet vrezende, fielt zyn Volk in order, en vermits de eerfien
door eenige LancHuyden wierden verfierkt, viel 'er een tèherp g~
vcgt voor, m;1ar de Landlieden het ten eerften op een lopen fiel•
lende , grepen A R K ~ L s troupen des te meer moed, en vielen de
Burgers zo ruuw op 't lyf, dat 'er in 't begin al drie en twintig
fneuvelden, en nog eenige gevangen wierden, waar onder van die
van Dordrecht was, Gerrit van Lierodd, Ridder, lf7'outer Simo11sz.
Adr1tf.a11 W1ttensz. Gerrit K11obbo1,t , en HuJ,O Beetd/11yder , en
van Schoonhoven Burcha,d en /411 Robbrech'.rzwen , daar by
nog zeven Landlieden van Lekkerkerk, en vyf van Streveland, zo
dat HL·er Ja11 van ARKEL met glorie en overwinning zyner Vyan•
den te rugge keerden.
·
Dog de Hollanders zulks niet konnende 1yden, verzamelen een
deel Burgers van Rotterdam en Schiedam, agt dagen daar naar ook
by een, en vallen met een groote woede in ARKEL s Landen, ro
ven en plunderen was wederom geen gebrek, zo dat men 't geene
n<'g overgehlcven was , den armen Boer onmam, en trokken met
den gerootdl'n huyt wt:der terug,
lf/,tt,,m van Beyeren , Graaf van Oofiervand, niet langer den
hoogmoed van ARK EL konnende verdragen, neemt voor , hem
ten onderen te brengen, en al te verwoefl:cn wat hy bezac, ontbied
een meniite Kennemerl:mdcrs, Goy en \V,m:rlanders, Ryulanders,
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rus ook een· menigte Burgers van Haarlem, Leyden, Àmfl:erdam,
enz. zend die met volle magt om alles in ARKEL s Landen te
verbranden ; dit Volk op haar magt en groote menigte fieunenden ,
d~ by fnakkende naar buyt, vallen op ARK ELS Landen mm, en
tafien voor eerfi het Steedje Hagefteyn aan, de Voorfl:ad met een
Molen wierd aanfionds verbrand, daar op viel men met verfcheyde
ftormen op het Steedje zelf aan , maar wierden door die van bin
nen zo wel ontfangen , dat men naar verlies van veel Volk met
bebloede hoofden moeft aftrekken , en moefte zig vergenoegen
met eenige geroofden buyt van fommige Dorpen , door het Land
van Vianen zonder veel roem terug te keeren, 't geene een grootc
fpyt voor Willem van Beyeren was.
Heer J"" van ARKEL ondertuffchen ook zienden, dat iyne
Onderdanen in den gt~:md bedurven wierden , en het hier nog niet
by fiond te blyven , met wetende hoe by het beft zoude aanleggen ;
van d' eene kand befchouwende den nood zyner Onderdanen , van
d' andere kant zo .by dage het ongelyk hem aangedaan , befloot dan
eyndelyk om 'er alles aan te wagen, en bedagt maar middelen om
den Hollander dit roven en branden betaalt te zetten. Hy verza
melt dan ook een menigte brave Mannen by een , en overvalu
fchielyk het Steedje Nieuwpoort , dat door zyn Volk met groote
courafie met den degen in de vuyfi: overweldigt ,vierd , veele Burgers
fneuvelden , en wierd -verders uytgeplundert en verbrand , en dus
trok by met viétorie naar Go RIN c HE M terug. Dit voorval bragt:
een groote fchrik in alle de omleggende Dorpen , to dat den Land
man het van alle kanten op een vlugten fielden.
Hartog .Aat/Jert van Beyeren , Graaf van Holland nu tot hooge·
jaaren gekomen zynde, en moetende zien dat zyne Landen door
een Heer van ARKEL zo Vyandelyk aangecafr wierden, fiond zeer
·verbaafr , en zo eenige hebben aangetekent , zou door tuifchen
komfr van eenige Heeren , de zaak wel hebben willen by leggen,
maar vermits zyn Zoon lf/itlem van Beyeren het Lands befiier nti
genoegzaam in handen hadde, zo maakten hy zyn Vader des te
meer tegens ARKEL op; zo dat men ook befloot, het kofl:en wat
l\et wilden, den Heer van ARKE. L ten onderen te brengen, maar
~ermits men wel zag, dat by het roven en branden weynig voortleef
te behalen was, en ARKEL hen zulks wel betaalt zette, nam men
1Toor, de Stad Go RIN c HEM zelf aan te tafren , by welk verlies
ARKEL dan geheel fiond ten onderen te gaan. Maar· de fierkte
dezer Stad , en het groot getal ftrydbare Mannen daaf zy mede'
bezet was, hen kenbaar zynden, vond men hier ook groote zwa•
righeid inl zo dat men met zync eyge Landzaten , als Henegou.·
wers, Hollanders , Zeeuwen , Vriezen , enz. zoo een Beleg niet
dorft wagen, maar m·en zag nog eenige Engelfche troupen te hulpe·
te krygen. Dit was nog al niet genoeg, wel wetende dat Heer J1111
van ARKEL met den Biifchop van Utrecht, Frederik van Bfanken
heim, als mede met de Stad Utrecht overhoop lag, zo zag men de•
ze tot hulp ook op zyn zyde te ktygen, waar by zig Hartog .Adolf
van Kleef ook voegden, en men befloot gezamentlyk met alle ge~
weid Jan van AR Ja: EL te overweldigen, ik zal de Contraéten met"
Pp3
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<lie van Uttecht gemaakt hier byvoegen, waar uyt den Lezer alles
nauwkeuriger zal zien.

" ÀAI/Jert, by Gods genaden Palts-Grave op den Ryn, Hartoge
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in Beyeren, Grave van Henegouwen, van Holland, van
Zeeland, ende Heere van Vrieslan'd, ende Wille111 van
Beyeren, van Henegouwen; ende van HÇ>lland , by der zelver
genade Grave van Oofiervand, maken kondt ende kennelyk al·
len Lieden , dat wy met goeden voorzien ende wel beraden,
ende by wil ende goedtdunken onzer Raden ende Steden gun
fi:elyk overgedrágen zyn , met der Stadt van Uttecht ende haren
Burgeren, alsze al van alzulke gebreeken ende verkortinge, als
zy ende wy, ende elk byzonder hebben aan Johan Heere t' AR
K EL. In den eerfien zo zal die Stad van Uttecht ende haren
Burgers voorfz. overmits der gebreken ende verkortingen voorfz.
onze hulpers wezen , op haar zelfs gewinne ende verlies , op
den Heere van Aa K EL voornt: ende. op alle zyne hulpers, ende zullen met ons bezet doen voor des Heeren flote van Aa.
K EL , nu ende tot andere tyden , alzo lange als dit Oorloge
duurt, daar dat vyve van onze Rade, als den Heere van Vianen ,
den Heere van Montfoorde, den Heere van Waifenaar, Ham,
He11drik van der Le"-ke, ende Philips van 'Dorpe, ende drie van
der Stads Raade voorfz. als Gerrit Vinkt, Gysbrecht over de Yecht,
ende Wouter Grauw111Jrt, nutfi:e dunken zal. Ende zo wanneer
dat wy of onze vrienden, in die Stadt van Uttecht voorfz. t' za
mentlyk in den velden zyn , zo wes vangen dat dan gevangen
warde in den velde, ofte op den flote, ofte wes haare ofte goed
dat men· krege , daar onze luyden en hulpcrs te zamen o,·er
waren , ende onderlinge daar over twifien ende fcheelden , dat
zoude gaan naar wyzinge ende goedtdunken van zes Mannen ,
die men daar toe nemen zoude , alze drie van onzer wegen,
ende drie van der Stads wegen van Uttecht , ende waar 't dat
die zeffe niet over-een dragen en konden, zo zoude die Heer
van Vianen daar een Overman of wezen. Ende met welke drie
dat by wyfi, dat zullen wy op beyde zyden houden ende vol
gen. Ende waar 't dat wy of die Stad van Uttecht voorfz. Vyan
den kregen om voorzyden zaken wille , daar zouden wy mal-
kanderen trouwelyk of byftaan , ende inne te hulpe komen na
gelegentheid der zelver zaken van den Vyanden. Ende waar 't
dat het ons en der Stad van Uttecht voorfz.· ontfionde , ende
den Heere van Aa. K E L voorfz. geene Sloten of en wonnen ,
ende zonder Vrede, Zoene, ofte Befiant uyt den velde fcheyde,
zo zouden wy met ter Stad van Uttecht, een Bolwerk opflaan
in den fierkte van Uttecht, neffens Everfiein, ende die bekoi~
tigen ende bezetten met hem half ende half, alzo dat beyde de
Landen daar mede bewaart waren die voornoemde Oorloge uyt.
Voort en zullen wy Zoenen, Voorwaarde, Vrede, nog Befiant
geven nog maken , nog laten maken in geener wys met den
Heer van AR K EL , met Wi//nn zynen Zoon , nog met haare
hul peren, ten zy by wille ende confente der Stad van Utrecht
,, vooriz.
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" voorfz. vafi: ende gefi:ade te houden, ende niet te verbreken in
,, geener wys. In oirconde dezen Brief bezegelt met onzen Ze
» gelen hier aan gehangen. Gegeven in den Hage op den ~l dag
" in Junio in 't jaar ons Heeren M. CCCC. ende twee.

Daar op beloofden de Stad Utrecht aan Hartog

,441/Jert vai1

Beyeren, Graaf van Holland, en zyn Zoon /Pjne. van Beyereu,
Graaf van Ooftervand, hulp ende byftand, om den Heer van Aa.•
KEL aan te taften, ·wy zullen hunnen open Brief van den zelve.
dag zo wyd die ons nodigt dunkt hier byvoegeo, het overige .zya
dezelfde ~culs die in den voorgaanden Brief uytgedrukt ftaaa.

"w·

Y Bmgermeefi:ers, Schepenen, ende gemeene Raad der
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Stad Utrecht, maken condt, ende kenlyk allen Lieden•
dat wy met goeden voorzien , en wel beraden gunftelyken ovel'\o
dragen zyn den Ed: Hoog Mogen den Hcere, Hartoge Aa//J,rt,
Palts-Grave op den Ryn, Hartoge in Beyeren, Grave van Hcne
gouwen , van Holland, van Zeeland, ende Heer van Vriesland,
ende met llliJJn,, van Beyeren, van Henegouwen, ende Grave
van Oofi:ervand, als van zulke gebreken, ende verkortingen, als
zy, ende wy, elk byzonder hebben aan lobn Heer t' Aa.lCEL.
In den eerfi:en zo zullen wy ende onze Burgers , overmits der
gebreke ende verkortinge voorfz. des voorfz. Heeren hulpers
wezen , op ons zelfs gewinne ende verlies op den Heer vaa
A R.K EL voorfz. •ende op alle zyne hulpers , ende zullen mede
bezet doen voor des Heeren Sloten van AR. K EL; nu ende tot
andere tyden, alzo lange als deze Oorloge duurt. • . • • • • In
oirconde dezes Briefs bezegelt met onzer Stads Zegel, gegeveil
" in ·'t Jaar ons Heeren c 1 => c cc c. ende twee , op den 23 dag
,, in Junio.
·
Hartog Aalltrt van Beyeren, Graai van Holland, door die van
Utrecht gefterkt zynde, verleenden tot meerder aanwakkering &lltl
die van Utrecht , den volgenden dag , dat is den !24 Junius doet
eenen open Brief verfcheyde gunften en Vryheden, wegens den
Tol in zyne Landen, welke Brief in het negende deel der Analeéta
van de Heer .A11th. Mlll1hnu bladz. 47!1 tot 475 te vinden is, en zyn
Zoon Willem van Beyeren, Graaf van Oofi:ervand, verleenden op
den zelven tyd met goed vinden van zyn Vader, nog een nader
bandveft , behelzende een v erklaringe van het ecrfi:e, zo als ter
gemelde plaatze bladz. 475 tot 477 kan nagezien worden.
Het is zeer aanmerkelyk dat zo eene aanz.ienlyke Vont, zo veel
water moeft vuyl maken, om zo een Heer van ARKEL te derven
aantafi:en , en hoe zeer by nu al gefterkt was, nog was by niet
magtig hem door de wapenen ten onderen te brengen, zo .als in 't
vervolg blyken zal , zo dat de Heer van Aa.Ka L op dien tyd zeer
magtig moet geweefi: zyn.
Hy nu door hulpbenden geil:erkt zynden, ontbraken nog de ze
nuwen van den Oorlog, te weten : geld , zo dat hy genoodzaakt
was, hondert en vyftig duyzend Gouq-guldens van
Harto•
·gione

J,,,._.
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ginne van Braband op te nemen, eer men in ftaat geraakten om
den Oorlog te beginnen.
.
Heer / a11 van ARKEL alle de toebereydzelen en verbonden van
Hanog Aa/hert van Beyeren , en zyn Zoon merkende , zag wel
dac het om zyne Stad G o R. 1 Nc HEM te doen was, zo dat by ook
alle vlyd aanwende om zig met brave Mannen , en al wat nodig
was om een zware Belegering uyt te ftaan , voorzag , en hoewel
by geene aanzienlyke Vorften tot hulp kreeg, echter veele brave
Ridders en Knapen, met een goed getal vrome Soldaten fpringen
-hem by, waar onder voor al worden getelt de Graaf van Vernen•
burg, Joh"" Graaf van Dalem, Heer van Steenvoorden, Jonkheer
loha11 -va11 Arkel, Heer van Zoelen en Avizaat, Robbrecht, Heer
van Steenvoorden, zyne Neven, Jonkheer Hendrik 'ilan Ryda, de
Heeren van Homoed, He11dril des Graven Broeder van Katzenel•
leboge, Frederik -v1111 Bergen op de Yffel , Krielt.mótd, Engel/Jert
van Oersleek, Lucas -oa11 tû.11 Boetulur, Zeger v1111 Groesbtd, de
Heer van Ranet met zyne Broeders, lf/ilte,,, van Tzn,d1or•, .Armtl
va11 Zoelen met zyne Broeders, .Are11d va• Scho111111we11, 'Dirll vn
L,nde11, Hendrik V•rik" Hendrik Vllll Nymrode van Nyefteyn, een
Bafiaatt van ARKE L, Arend Metlink, Otto va11 v••ren, enz. meeft
alle maal vrome Ridders en Edellieden , waar by nog een groot
getal van Ridders uyt het Land Gulik en Gelderland zig voegden,
die meefl: alle met eenige Manfchap waren voorzien , zo dat zy
befloten met de Heer van ARKEL de huyt ten duurfien te verko
pen, en wel gemoed om den Vyand het hoofd te bieden. De
Burgers van GORINCHEM, en veele Landzaten van ARKEL zig
gefi:erkt zo zienden , en van alle kanten een riem onder het hart
zynde geduwt, grepen ook moet , en namen voor bun Stad met
goed en bloed te befchermen, zo dat Hartog Aalber1 en zyn Zoon
wel zagen, dat het 'er zo gemakkelyk niet fi:ond toe te gaan , echter
moeft het befluyt uytgevoert worden.
Hartog A•I/Jert, en zyn Zoon Willml, trekken dan haare màgt
ook by een , welke zo in eige als vreemde troupen, wel op veer
tig duyzend Mannen wierd begroot, en trekken zo met vliegende
Vaandels op de Stad GORINCHEM aan, voor welke zy op St. Pit•
ttrs en Paulus dag, den 29 van de Somermaand neder flaan, waar
op de Leger order ook aanfi:onds wierd beraamt.
·
Hartog .At1lbtrt van Beyeren met zyn Zoon W il/em, floeg met
eenige troupen zig aan de Noordzyde op den Arkelfchen dyk ne
der: Hanog Adolf van Kleef, met Jonkheer IY•lrave11 v1111 Brede•
roJm , by zig hebbende de meefi:e troupen der Hollandfche Ste• ·
den , als ook. eenige Engelfchen, floegen zig aan de Oofi:zyde der
Stad by den Keyzerlyken Burgt, en Dalemfchen Dyk neder : · de
troupen der Stad Utrecht en het Neder-fi:igt , pofl:cerden zig aan
de Noord-ooft zyde by den Burgt, in den twyfeL De Henegou•
wers , en Zuydhollanders met een goed getal Engelfcben , flaan zig
op den Woudrichemfchen dyk aan de Zuydzyde der Stad neder:
de Zeeuwen en Vriezen pofteerden .zig aan de W dl:zyde op den
Merwe dyk, aan de Schelluyner heul, en byleggende plaatfen, zo
dat die· van C o R. 1 Nc HEM nu rondzom belegert waren.
Die
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-'Die van binnen vergeten ook niet, zig in goede tegenweer .te
ftellen, en men wees een ieder een zyne toevertroude poften aaii,
om de Vyand tewederfl:aan. flet eerfl:e Vyandlyk bedryfwierd tegens
dien beru~en Keyzerlyken Burgt aangevangen, waar op men met'
zwaar gefcbut lufi:ig begon. te fchieten; z~ dat den grooten Toom
haafl: ter neder frotte , ook wierden in de Stad door de overvlie.:
gende kogels veele buyzen befchadigt, en ~ bÎeven van binn~
nen ook al eenige dood, waar by men oo~ zyn beft dedes om de Stad
van binnen in brand te fähi~ten , ~ niet wilde g~lukÏ<.en. Maar
dievan binnen bleven hunne Vyandeµ nie~ fchuldig, en men fchoot
zo van Wallen als Bolwerken_ ook hevjg met ~non, waar door
menige van de beleggers het leven verlooren. Ja zo ik vinde aan
getekent vlogen eenige kogcd_s door de tent van den Hartog, waar
over by zeer ontfl:elden. Die v;m Dordrecht hunne dapperheid
willende tonen, onderfl:onden tl}ffch~n den Burgt en de Stad, poft
te vatten ; maar de Heer van Ranfi: met zyne byhebbendç Man•
neo, begroete hen zo ruuw , dat zy genoodzaakt wierde~ met
groot verlies de vlugt te nemen t waar by een groot getal nog
in een diepe gragt by den Burg verdroqken, .en ook veele gevan
gen wierden, die men met groote blydi'd1ap in de Stad bragt, dat
die van binnen grooten moed gaf, en die van buyten leerden wat
. voorzigtiger te zyn, vermits zy krygslieden tegen hadden.
..
Die van binnen loerden dagelyks om den Vyand door verraffin•
gen en -0nverwagte uycvallen te overvallen, zy ondernemen dan de
Zeeuwen in Vriefen te overvallen. De Heer Hmdrili! Ryda, dè
Heer van Homotd met meer andere Edelen en brave Soldaten, vallen
onverwagt met een leeuwen moet Stads poort uyt , en vallen de
voorfi:e troupen onverwagt op 't lyf, zo dat alles overhoop gewor•
pen wierd, de Zeeuwen en Vriefen nemen de wyk naar een Blok•
huys, voor dezen door hen opgeworpen, om ald~ den Vyand h~
hoofd te bieden , maar die van G o RIN c HEM by zig hebbendct
veele gevulde potten met kalk , daar by een fl:yve noorder wind
hen dienende, werpen die den Vyand voor het hoofd, zo dat nie
mand door dien feilen rook zyn oogen dorfi: openen, en dus buy
van tegenweer, zo dat het blokhuys qiet den degen in de
ten
wyfl: wierd vermeefl:ert. by welk geval veele fneuvelden, en nog
meer gevangen wierden , en het blokhuys gefligt. Onder de ge•
vangenen wierden getelt Floris -CHI• Borfèkn, Heer van Voorn en
St Maartens dyk , welke zwaarlyk gewond was , met nog c:enige
van zyne familie, welke töt losgeld aan den Heer van ARKEL vyf
duyzent agt hondert en vierentwintig Engelfche Nobelen moeft:
Rimtts
betalen. Dan, ook Floris 'll•11 ,Al,eelm, Klaas Hervi11i
w•11I, i-Ieer van Lodyk, beyde Ridders: . /Jou,ewy11 en Floris '01111
Borfilm, Ridders, WiJ/tm va Re111s, Philips v"" E'llerdingm,
Ï'"' Bafi:aard van Borfeltn, en nog wel negentig anderen, hoewel
m eene aantekeninge het getal op hondert vyftig word begroot:,
welke alte met triumph binnen de Stad wierden gebragt.
Willem van Rimersw11,,J, die ook zeer gewond was quam in ~
Stad te over,yden, en wierd met groote fl:aatie in de groote Kerk
begraven. By dezen uytval verloor men weynig Volk , maat deö
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Heer de R_yáa; die het bewind voerden wierd .twaarlyk gewond.
maar herfi:eld zynden wierd hy om dees heldendaad Ridder gefla•
gen. Die van buyrenen onderftonden dan weder zig te herfi:ellen,
Zeeuwen en Vriefen voor dezen op andere poften geleyt, wier-·
den hier by gevoegd, en dus herftelden men de overhoop gewor
pene werken : Diaar die van binnen zulks zienden , en nog eens
luft hebbende hen te bezoeken , overleyden hoe men znlks beft
:Lou aanleggen, vermits zy hunne vootwagten nn beter bewaarden,
dus men een betet middel uytvond , men laat den 20 Julius des
nagts eenige vrome füdders en brave Soldaten, in 't donker met!
ligte vaarruygen de Merwede afdryven, zo verre dat zy van agteren
op den Dyk konden landen, waar op de beleggers in 't minfte niee
verdagt waren, ~ by ftonden binnen de Stad ook -veele vrome
Ridders en Soldaten klaar, om zo dra men het zeyn zou zien dat
zy geland waren , ter Poort uyt den Vyand op 't lyf te vallen.
De Vriefen en Zeeuwen hadden gemerkt, dat die van binnen een
uytval voor hadden • zo dat zy baar meefre ttoupen in de voorfte
werken gepofieert hadde, maar niet merkende dat die van binnen
àgter haar op den Dyk geland waren, bragt hen in disorder. De
troupen dan agter klaar zynden , fieken by het aankomen van den
dag op lange fpietfen eenige brandende firoy bolfchen op 't ,velke
het beraamde zeyn was. Daar op valt men van vooren met een
heldenmoed ter Poort uyt, en taft den Vyand die hier fl:erk was
aan , maar men draalden wat " tot d2t die van agteren onder een
groot gefchreeuw, fchieten en R-aan, den Vyand dus overwagt op 't
lyf vielen, zo dat de Zeeuwen en Vriefen van agteren en voorert
\Vierden befprongen , en veele gedood en gevangen , de refi: nam
de vlugt landwaards in , by welk geval nog veele door de groote
\rerbaafi:heid in de flooten verdroï1ken. En dus trokken die van
Go R. I N c HEM glorieus met den buyt en gevangenen weder Stad
waards in: zo dat 'er niet veel van de Zeeuwen en Vriefen hunne
vrienden quamen vertellen, hoe 't in beleg toegegaan was , en gaf
aan de belegeraars flegten moed.
Die van binnen met Mannen moed aangedaan zynde ; konden
niet ruften, en krege de Klevenaars in 't oog, en vonde goed daar
ook een kansje op te wagen. Roh!Jrecht va11 Stee11vofJrdm , met
eenige andere Ridders, Soldaten en Burgers, trekken met een ffille
trom de Poort uyt, en vanen het Volk van .Adolf "Ja11 Kkef op 't
lyf, welke naar eenig gevegt op de vlugt geflagen wierden, van de
Klevenaars bleven 'er tachentig. Die van binnen verloren maar
vier mannen , en dus trok men met een groot getal gevangenen
weder naar binnen, waar onder was Jonkheer lf/aira1Je11 va11 Bre
deroáe-.. Gieli.r Schmi, Ridders, Steve11 van Berenhroek, Jacoh Schil
ler t Piet": Potter, H11go 'P~P, en andere Edelen en Soldaten , zo
dat men bmnen nauwlyks mft, waar men de gevangenen zou ber
gen.
Hartog Aal/Jert van Beyeren, en ook zyn Zoon Wille111 zienden
dat haar troupen zo verflagen en gevangen wierden, wierden voor
een quaden uydlag bedugt, echter het moefi: 'er nu mede door,
ffl AR. K EL moefi: ten onderen gebragt worden.
Edel
9
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Onedel , al wat binnen G OR INCH E M was , vlamden

om öp den Vyand hier of daar weder een kansje te wagen , een
îeder met Mannen moed aangedaan zynde, om ook met gevang~
neo te mogen pronken. Den 29 Auguitus befioot men dan de
Henegouwers eens te bezoeken , en het bcleyd wierd aan Jri/J,,r,j
-ua11 Tjl11doorn , en Are11t va11 Jcho1111uwé11 , Ridders, opgedragen•
welke met meer andere Edelen, Soldaten en Burgers, die 's morgens
eer de gulde Zon boven de kimmen was, fiil de Poort uyt trekken,
en vallen de Henegouwers als leeuwen op 't lyf, die van Go RIN•
c HE M wierden echter in 't eerft terug gedreven , maar met een
Helden moed weder aanvallende; dryven zy de Henegouwers tof
in hunne werken, en werpen veele overhoop, waar op zy 'er oók
veele gevangen kregen en binnen de Sttd bragteli, a:1s 'Daniel va11
Yyl, Ridder, 'Dan/taart va11 'Diepe11, .Adri1111n v1111 SiJlmen, en meer
andere Soldaten , zo dat Hartog ,A4J/Jert van Beyeren; door het
groot verlies van Volk, en voornamen tlyk Bevelhebbers; genood
zaakt wierd uyt zyne Landen en Steden nieuwe Manfchap te ont•
bieden , waar toe veele , het groot verlies van hu'nne Landslieden
verfiaanden, niet te graág waren. Men ftond dan zeer dikwils in
beraad wat men doen zoude, de Stad te verlaten was te overgrote
fchanden, en tot het bemagtigen was weynig hoop. Hendrik Kemp
fchtyft , dat hoe zwaar de Stad en Burgt belegert m:ogt zyn , zy
nogtans uyt het Land Gelder, en 's Hertogenbofch van alles wier
den voorzien , zo dat 'er geen mondkoft of iets anders ontbrak;
maar het handfchrift dat tk wegens hèt Beleg heb gehad , fchryft
het tegendeel; en zeyt dat de levens middelen zeer fchaars begofien
te worden , en dit zou ook de reden zyn geweefi , dat Hartog
.J11/óttt van Beyeren goed vond hèt Beleg voort te zetten; op
hoop dat de nood een eynde van de zaak zon maken , zo dat
men van wederzyden zig manhaftig bleef verweeren.
· Ten laatfl:en Jan van Beyeren, Eleét van Luyk, en jongfie Zoon
.van Hartog .Aatbert van Bcyeren , horende hoe veel Volk en b~ve
Edelen zyn Vader in 't Beleg van Go RIN c HEM verloor , en zo
men wil het getal der geblevenen , gequetfien , of gevangenen
reeds wel tien duyzent Mail was, begeeft zig in het Leger by zyö
Vader, en verzoekt ootmoedelyk dat by met eeriige Edelen to~
Middelaar mag worden geftelt. Want gelyk by groote liefden tot
zynen Vader hadde, zo was hy de vriendfchap ook nog gedagtig
van Heer Otto, deze Heer Ja11 zyn Vader, als ook de vriend
fchap die voor dezen tuffchen zyn Vader en Heer Ja11 v'an ARKEL
was geweeft, Beweegd dan zyn Vader en Broedér Wille•, dat
men een voorflag van Vreden zal doen, men zend Edelen over
en weder, waar toe Arend va11 Leye11b11rg, en Hal.lt.t v1111 Outheus~
ie11 veel hielpen. De Ridders en Edelen die het met Ja• van
ARKEL hielden vonden de zaàk ook goed, waarom Jan van AR•
K EL al veel moeft doen, om de trouwe dienfte aan hem bewezen,
hoewel de Vredens Conditien hem zeer tegen ftonden: want voor
eerft moeft by voor Hartog J'111Jóert van Beyeren, Graaf van Hol•·
land , en zyn Zoon Willem van Beyeren, Graaf van Oofiervand t
de Poorten van zyne Stad openen , en ·als vrienden ontfàngèn,
Qq z
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dog dit was het minfi:en , maar Heer J van ARKEL moeft voot
Hartog .Aa/hert een voedval doen, en om genaden bidden, daar by
moeft 's Graven Vaandel als een teken van overwinning, een dag
lang van den Burg uyt{l:eken. ARKEL echter door het aanhouden
van zyne Vrienden laat zig bewegen, daar op breekt het Leger
aanftonds voor de Stad op , men opent de Poorten , en ARKEL
ontfangt Hartog ,A.Jl,ert en zyn Zoon met alle bedcnkelyke eer•
en zy wierden van .de Ridders, Edelen, en Burgers , blymoedig
ingehaald.
Den Hamg de Stad be~ienden, en nog in zo goeden fraat van
cegenweer vindende , .daar by zo een getal van Ridders , Edellie
den, Soldaten , en Burgers zienden, ftond verfield, en zag wel dat
by met zyn Beleg, dat nu omtrent twaalf weken hadde geduurt.
niet veel uytgerecht hadde, daar by van zyne kant zo veel fcbade
geleden hadde , zo dat by wel te vreden was , dat het Beleg op
deze wyze ge-eyndigt was, want dat de overwinning voor zyne
wapenen niet gelukt zou hebben.
ARKEJ.. «lan zyne beloften van een voetVal volbragt hebbende.
traéteert deze hooge Staats Perfoonen zeer pragtig, als mede zy~
trouwe helpers, en men ièheen van wederzyden wel vergenoegt te
zyn, men dagt dat de Vyanfchap nu uytgedooft en vergeten was.
maar niet minder als dit , want deze was reeds zo diep in 't hut
van H'ülem van Beyeren" Graaf van Oofiervand gefchoten, dat zy
niec te verzoenen was , en veynzende wagte by maar naar een
beter gelegentheid , om zyne wraakluft uyt te voeren. Naar wey11ig verblyf trekt Hartog .Aat/Jn-t met zyn Zoon Willem , en zyn
byhebbende Heeren naar 's Gravenhagen , by welke gelegeptheid
zy door Heer J.,, van ARKEL, ende andere Ridders, Edelen, eo
:Burgery treffelyk wierden uytgeleyt, en zo geraakten men weder
voor eenigen tyd in Vrede.
. De Stad Go a. 1 N c u E M nu van zyne belegeringe verloft zynde,
zo trokken de Ridders , .Edelen, en Soldaten , die den Heer van
All1'EL trouwelyk hadden bygefiaan, weder naar buys, waar op
by haar zeer hartelyk bedankten , en met kofielyke gefchenken
befchonk, zo dat een ieder ten uyterll:e voldaan _was.
Maar wmneer Hartog .Alllbert van Beyeren, Graaf van Holland•
Zeeland, en Heer van Vriesland, kort hicr:r naar, te weten : in 't
1404- begin des Jaars 1404- quam te overlyden, zo wierd zyn Zoom
WiJtn,, van Beyeren , Graaf van Oofi:ervand , door de Staten van
den Landen, in de plaats van zynen Vader voor Graaf en Lands·
heer gebult, zo dat by nu het roer van 't befl:ier in handen had
de, en dus ook beter gelegentheid om tegen den Heer van ARKEL
zyne wraaklufi: te boeten. Deze nieuwen Graaf richt een Tour
noifpel, of Ridderlyke oeffening in 's Gravenhagen aan, waar op
de meefie Edelen des Lands zig lieten vinden. ARKEL die dit
Ridderlyk fpel ook meenden by te wonen, en daar op zyn heer·
l~1kfie te verfchynen , zend met een Schip zyne goude en zilvere
verçicrcelen, en verdere equipagie naar den Haag~ met voornemeh
·<>m in Perfoon te volgen, maar het Schip te Rouci~am komende,
word in beflag genomen, en iyne kofl:elyke goederen als verbeurt,
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naar den Haag aan den Graaf gezonden. Aa K EL deze tyding
krygende ftond zeer verwondert , en merkten ten eerften wel dat
zulks op des Graven bevel was gedaan~ waar. uyt hem ook genoeg
bleek , dat den Graaf het oude krakeel weder zogt op te halen.
Hy zend dan verfcheyde Boden aan den Graaf, verzogt ontOaging
en wedergeving van zyne kofl:elyke goederen, maar hy wilde haar
niet eens hooren, maar zondze alle fmadelyk te rug, zo dat Aa.
K.E L wel zag dat 'er niet als een . nieuwen Oorlog voor handen
ftond; en die van Dordrecht en Gouda begonnen zyne Burgers
als open~aare Vyanden te handele11, dat hem zeer mishaagden.
OndertUifchen komt J411 van Beyeren, Eleét van Luyk, en Broe
der van den voorn: Graaf, welke een gunftig hart aan Aa. g E 1,;
fcheen toe te dragen, als Vrede maker weder in 't fpel, en wilt
het ook zo ver te br~ngen, dat 'er eene verzoeninge en vreden
tuffchen beyde getroffen wierd I en zo ecnige fchryven, zond de
Graaf aan de Heer van A.aKEL zyne goederen weder. Dog deze
Vreden was van een konen duur ~ en fchynt wel door ARK EL
eerft verbroken te ~yn 2 want in 't begin van de maand April de
zes Jaars 14-04- trokken eenige Burgers van Hagefi:eyn, onder be•
leyt van Simon Spytrt , en Lambert Her11itr _, gefi:erkt met eenige
Burgers van Go a I N c HEM over de . Lek , en vallen aan 't roven
en plunderen in het Nederfiigt van Utrecht; waar op die van Gouda
en Oudewater hen tegen trekken, flaan veele van dit Volk dood 1
daar by nog een goed getal gevar.gene1i mede brengende. Hartog
IYitJem van Beyeren , Graaf van Holland , over dit feyt der Ar
kelfche zeer '\"erbittert, doet de gevangenen naai het Steedje Wou•
dricbem voeren , om dezelven aldaar in 't gezigt van die. van
Go & 1 N c HEM met een zware fi:raf te fi:raffen , en de lichamen als
Moordenaars op r.14en te zetten. Dit harde 11onnis trof de Heer
van ARKEL tot in 't binnenil:e van zyn ziel, dat hy tot zyn fpot"
zyne Burgers dus wredelyk zou moeten zien ombrengen, en mid•
delen om haar te verloffen , waren niet by de hand. Heer llliltn,,
1J1111 fe11400NI op dees tyd , eenige vrome Mannen voor de Heer
wn AR. K t L by een •ergadert hebbende, llaat aan hem een mid•
del voor, om deze elend1ge Burgers te verloffen. Men vond dan
goed om eenige van deze brave Mannen en Krygsluyden, in het
gewaad van Koopluyden te verkleden , en gaàn des 's nagts wel
van wapenen voorzien ièheep , men fteekt af, en wend het fteven
naar Dordrecht toe, maar bleven by Werkendam ten anker leggen.
•s Morgens goede wind opwaards hebbende zet men de zeylen by,
.en boude zig als of zy uyt Holland quamcn , en vaaren digt aan
de overzyde heenen naar Woudrichem toe, waar op die van Go a.•
tNCHEM, om meerder fchyn aan de· zaak te geven~ lullig vuur ga•
ven, even als of zy Vyanden waren, By Woudrichem gekomen
zynden, leggen zy aan om· te vertollen, twee Se hippers treden op 't
land de Poort in, om den Tollena~ Hewil, Hoort te fpreken;
deze b1 geval by de deur van de Poort fiaanden, krygt quaad ver•
,: ·aioeden-? en meént in huys te wyken, maar deze Scqippers vielen
hem op '- ~yt:,} en 0oegen hem dood. Het Krygsvolk die in het
S<:hip vub.órgen lagen fP(ingen met 'er haaft op 't land, dringen
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de Stad in , en lopen ten eerfl:en naar het Gevangenhuys , om de
gevangene Burgers te verloffen, het welk haar ook gelukten.
Die van Woudrichem zienden dat zy overvallen waren, durfden
geen wederfiand bieden , zo dat het Krygsvolk aan het roven en
plunderen viel, en ten Iaatften de brand in de huyzen ftaken, met
zig gevangen mede nemende Gerrit en J.,, van ier He_yde11, K"'4s
de Burggrave, Jan ayten Kamp, en nf>g negenentwintig ryke Burgers,
en dus ging men weder fcheep , en quame met groote blydfcbap
te GORINCHEM binnen.
Hartog Willem van Beyeren , wierd als razende van gramfchap
over dit geval, en dreygd A R KE L zulks te zullen vergelden , waar
het mogelyk was , fchelt hem voor een Verbond-breker van het
accoord , zo onlangs door zyn Heer Broeder J411 van Beyeren,
Eleét van Luyk, tuffchen hen beyde gemaakt. Trekt aanftonts een
menigte Volk uyt zyne Landen by een, treed met den Biffchop
van Utrecht Frederik van Blanimhey"', en de Stad Utrecht in een
nieuw verbond, zo dat men gelykerhand, met een goed getal Volle
in 't • Land van ARKEL vald, en alles vernield wat mogelyk was,
zo dàt den armen Landman weder geruïneert wierd. Hier op zat
•A R K E L ook niet ftil , en wilde zulks den Hollander met gelyke
munt betalen. Gefterkt door den Graaf van Vernenburg, en veele
brave Ridders, daar by een goed getal Soldaten , valt by op den
Hollandfchen Bodem aan , alwaar zy ook alles roofden en plun
derden , en du~ trok men met den buyt weder naar G o R I N c HEM
toe , zo dat de gemoederen weder hevig gaanden wierden.
1405.
In 't begin van 't Jaar 1405. nam Hartog Willem van Beyeren
dan voor, met die van Urrecht, ARK!. L s Landen nog geweldiger
aan te tanen, en laat de meefte :Edelen van zyne Landen op ont
bieden, waar van ons by W. va11 Go11dhoeve11 bladz. 420, 421. een
aanzien!~ ke lyfi opgecelt word, en omtrent hondert vyftig Edellie
den uytmaakt. Jan van ARKEL zienden dat het op nieuw zyne
Landen zou gelden , en wel merkende dat zyne Vyanden het oog
op het Steedje Gafparen, 't Slot Hagefieyn, en Everfteyn hadden,
alle drie omtrent Vianen <ligt aan de Lek gelegen , voorzag deze
fterktens met brave Manfchappen en wat verder nodig was, om
een zware belegering uyt te ftaan.
Binnen het Steedje Gafparen , en op •t Slot Hagefieyn zond hy
als Opperhoofden Jan van der Hoeve , Alard Ptiff/ik, Lueas vas
den Boetzelaar, Willem V411 Lynde11, Jonkheer ]411 v•n Arlt.et, Heer
van Soelen , en Ja11 de Baftaard van ARKEL. Op 't Slot Ever
fteyn de Heere van Brodhuyzen, de Heeren van HoogPraten, Heer
Willem van Ran/1, en Heer Hendrik va11 Nyeftey11, Baftaard Broe
der van den Heer van ARKEL , meeft alle Mannen die vrome
krygsdaden in het beleg binnen Go RIN c HEM, in den Jaare 1403.
uytgevoerd hadden , en zo geraakten men weder van beyde zyden
in volle harnas, en Hartog Wittem van Beyeren, Graaf van Holland,
met den Biffchop van Utrecht , belegerden de gemelde fterktens
in 't zelve jaar kort naar Paaifchen , welk Beleg en verwoefiinge
in de befchryvinge van Zuydholland op deze plaatfen omfiandig
word verhaald, zo dat wy dit hier zullen voorby fiappen..
lf'i/1,m
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ll'iik111 van AR.Ktt, Ioha11.r Zoon, zienden dat zyne Vadea
Landen dus ten gronde toe wierden vernield, daar by zienden dat
zyne Vyanden niet fronden op te houden, om alles ten omdcren
te brengen, maakt door tuifche komfie van eenige voorname Heere11
met Witlem van Beyeren, een fiilftant van Wapenen tot Pim:teren
des Jaars 1400. Dog zyn Vader loha11 van ARKEL,- die voor zy.
ne Vyanden in het minfie. niet wilde buygen, wierd in dit verdrag
uytgefloc:en, zo dat deze zaak geen mendfchap tuffchen Vader eu
Zoon baarden. ~ndenuffchen zaten partyen niet fiil , en Hartog
Wittem en kon met ruften, of moefi ook Heer van Go a.1 N c H El\f
iyn, maar vermits by reeds bevonden hadde, dat deze Stuf door ·
de wapenen zo niet te overweldigen was, bedagt men andere mid"
delen , en zogt zulks door tweedtagt tuffchen Vader en Zoo1t uyé
te werken.
Oorlog, Haat en Nyd, tuffchen partyen bly\iende blaken , war
by ryk en arm, zo in den Landen van h R. K EL, als ook binnen
Go 1t IN c H &M, zig van dag tot dag nog meer in de armoede ge
dompelt ziende , begofien tegens den handel van Heer Ia11 van
ARKEL te klagen , daar by wierd van alle kanten tiyrgefi:roit, dat
Hartog Willem van Beyrren, Graaf van Holland , by zyn Ridder•
fchap gezworen hadde, noit met Heer laa van ARKEL vrede tet
maken, zo dat 'er niet als Oorlog en verwoeffing voor handen
ftond: by dit alles bleef liRKEL vol vuur en vlam, en wie hem
raden wat te flryken , het was te vergeefs , en wilde liever bec
uyterfte wagen. EA af zyn Zoon hem aHe de rampen ook voor
oogen fl:elden, by was niet te bewegen; het welk een grooter ver~
fchil tuffchen Vader en Zoon bragt.
Hartog Willem van Beyeren, hier van door zyne Vrienden de
hlgt krygende , bedagt alle midde!en om dit vuur van tweedragt
meer aan te fioken, en voor al dienden Jonkheer IYalra-un, "'""
.Br,tkrode beril hier in i want deze nog gevangen blyvende zeden
het beleg van den Jaare 1403. wierd op zyn woord van eer dikwils
~ergunt, ter verrigtinge van zyne zake!! eens naar .huys te mogen
trekken , by welk geval by gelegenthe1d hadde , alles met Hartog
Witlm, van Beyeren te overleggen , te meer zo A. Ke111p fchryft,
dat by een dood Vyand van Heer 11111 van ARKEL was. En ver
mits Hartog Willem van· hem van alles nu wel onderrigt was, greep'
by moed , en ter uytvoeringe van zaken die Jonkheer lf/'aJr.vn 'l).,J
Bredtrodt toevertrout wierden, verzorgden men hem wel van geld,
om dus dit fmeulende twifivuur voort te zetten, en tot een vollen
brand te doen opvliegen. Brederode wel wetende wie de woelenfie
geeften waren, en happig naar geld , begint deze onder de hand
goud zand in de oogen te werpen; e·n krygt dus de voornaamfie
die het bewint in banden hadden op zyn zyde, om dus Vader eri
Zoon eens te gelyk de voet te ligten, Brederotk ziet dan op een liftige
wyze de v09rnaamfie eens heymelyk by een te krygen, waar O!)der
dan waren la11 Gerard_y11, Prooft en Deken van het Kanonnikale
Collegie te Go RIN c HEM, een Man van geringe Ouders te Haas•
dregt geboren, maar door Heer 11111 van ARKEL dus voort gehol•
pen, daar by Coet1rull, 11111, Gtrrit, en. .Arend 11111J H,rlut-, vier
ge-

BESCltRYVINGE
gebroeders, A111!JrojiuS' JYoutersz. Broenis of Br•J• dt Y n-w,r, en
I1111 va der Vo11k , een Baftaard van ARKEL. Breder,át onder
eene minzame zamenfpraak begint hen voor te dragen, wat een
groot medelyden zyn Meefter Hartog /Yitlnll van Beyeren met de
Ingezetenen van Go R I N c HEM hadde , en dat haare aanfiaande
ongevallen hem zeer bedroefden • ja zo uyt een goed handfchrift
blykt, ilO venoonden Bredero,J, aan hen een eyge handfchrift van
den gemelden Hartog, van d' eene zyde opgevult van beloften en
gunften , zo zy hem de Stad wilden in handen ftellen, en hunne
ongevallen voorkomen, maar van de andere zyde, zo z.y harmek
kig bleven , hy zwoer , al zou 'er al zyn Land en bezit om ge
waagt worden, dat by de Stad Go R. IN c HEM zou maken te over"
heeren , en tot een puynhoop keeren. Vleyen en dreygen zette
de gemoederen van deze Mannen om, en men nam aan, het voor
ftel van overgevinge werkftellig te maken, waar op t.y door Brt
derod, met ryke gefchenken begiftigt wierden. Hmdrik Kt111,P dit
geval bladz. 157 verhalende, barft in deze woorden uyt: ,, Maar
,, dit Judas gebroedzel , leend, ja geeft, oor, mond, en hand,
,, vervloekte Verraders van hun eygen Heer". Om vaft te gaan
op Brederode11s zeggen , zenden zy dezen Prooft en Deken, Ja
Ger.,.J_yn, en .Arend v•n Goor, als magt van haar zevenen hebbende
met een Brief aan Hanog Willnll van Beyeren, om verzekering
van zyne beloften te hebben, en dat zy voor het werk tachentig
duyzend ftanfche kroonen zouden genieten, en door hem befchermt
worden tegen A Il KEL en zyne hulpers, welke toezegging zy met
een gezegelde Brief mede bragten.
De afgezondenen weder te Goa1NcHEM gekomen zynden,
houden raad met JJred,roM , maar deze wel wetende dat het een
zaak vol gevaar was, houd zig geveynft, 't was waar Hartog Wil•
km had gezworen ooit met Joh411 van ARKEL vreden te maken,
maar wilde wel met zyn Zoon Jonkheer Wille• verzoenen. De
Verraders wel merkende dat dit maar ftrekten om tuffchen Vader
en Zoon opftand te maken, varen luftig voon om ter uytvoeringe
van zaken nog eenige complicen te krygen , en tonen ook groot
medelyden met Jonkheer Witte,,, van Aa K EL te hebben , welke
taal hem ter ooren quam , waar aan by wat te ligt gelovig zynden
ook gehoor gaf. Men ziet hem dan heymelyk te fpreken , bid en
fineekt hem by zou dog wat uyt zyn oogen zien , en alle zyne
Landen en Heerlykheden dus niet laten verloren gaan, door zyne
Vaders hardkoppigheid: zy wifien het zeker, dat Hartog IYiJtm,
van Beyeren wel een goede vrede met hem wilde maken , maar
dan was nodig, dat by zyn Vader zou doen gevangen zetten , of
uyt het Land zetten.
Deze voorwaarden vielen in 't eerft zeer hart aan Jonkheer H'illem
van ARKE L, die van een zagten imborft was. Maar alle de be
loften dat by in zyne goederen ftond herfielt te worden , en het
Huys van ARKEL zynen voorigen glans weder ftond te bekomen,
enz. vergiftigden het hart, waar toe het verfchil dat reeds tus
tèhen Vader en Zoon was gerezen veel holp , dat by naar hun
raad begofi: te luyfieren, en voornam zyn Vader gevangen te zetten.
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Maar om dat het een zaak van groot belang was , erl
wel·
dienden overleid te worden om zeker te gaan , vond men goed
eeti heymelyke vergadering daar over te houden, waar toe men het
huys van een Bourgonies Edelman K111111t'U1111 genaamd verkoos•
t\aàödeu in de Krytftraat agter de groote Kerk, zynde naderhand
pwëeft de Gevangepoort en het Cipiers huys. Dit huys was
vooren met trappen voorzien om naar boven te gaan , en onder
met keiders. Men komt daar dan by een , menende hier zeker
en beymelyk te zyn: maar gelyk God het verraad dikwiJs ontdekt,
en Achitofels raadOagen v~ydelt , zo viel hier ook een byzondea:
·geval voor: want zekere Dienftmaagd in een kamer naaft de ver
gader plaats op het fekreet zittende, hoort haar duydelyk fpreken,
waar op zy meer agt begoft te geven, en dus de geheele beraad•
fiaging verlhat, en om niet gehoort te worden blyft ftil zitten toi
dat de vergadering gefcheyden was. Deze Dienftmaagd goed AR'
xEi.s zynde, gaat heimelyk na Heer J1111 van AR.K~L toe• en
ontdekt hem het gantfche werk en toeleg op hem gemaakt. Hy
op al het verhaal nauwkeurig agt nemende, verbied de Dienftmaagd
wel emftelyk tegens niemand hier iets van te melden. Hy alles
overleggende wifi: nauwlyks wat hem te doen ftond : zyne oogen
op zyn Zoon flaanden, het goddeloos feit van zyne Raden over~
wegende, zo geraakten by in .veele gemoeds beroertens, by veinft
dan, en laat niets blyken. Daags daar aan treed by kloekmoedig
uyt zyn buys naar de l\erk, fiaande zyn huys het Hof van ARKEL
in de Krytftraa~ ., ten Weften van 't Kerkhof. Zyn Zoon JYillnl,
dÎe met deze Verraders weder in 't ·huys van den Bourgonier. wa.,;
ren vergadert, zulks zienden, komen ook haaftelyk uyt, èn treden.
hem te gemoet, belaftende dat Jonkheer IYiJJnn zelfs zyn Vader
zou gevangen nemen, en zo hy zig mogt te weer fl:ellen zy hem
aanfi:onds zouden helpen. Heer Joh"" van AR. K EL hunnen toe
leg wetende, blyft ftil ftaan, en wagt zyn Zoons bykomft: zyn Zoon.
by hem komende, wierd over zyn rampzalig .voornemen dusdanfl
in 't hart getr9~en, dat by fcheen ter aarden neder te zygen, en
geen lid aan 't lighaam hadde of was ontfteld. 1• van AR.IÛtL
zyn Zoon dus ontroert zienden, fpreekt hem met een kloekmoe
dige ftem aan, hem d~ze woorden toe douwende: Zoon, ja Zoon 1
gy komt hier om u Vader te vangen, en dat door bozen raad Wil
die hier by u .ftaan . die niet waardig zyn u fchoenen te otrtrlemen...
Deze zyn 't die u geraden hebben u Vader te vangen, dan fiaac'
den Vreden met Hartog WiJJn,, van Beyeren voor u open; maar'
zyt verzekert het is bedrog, deze Verraders zoeken my en u zelf
door Hartog Wilk• tot ftof te htten malen. 0 lieve Zoon ! aáll
my leyt niet veel gelegen, maar zie toe, zie toe l dat gy zo doende
Gulik en Gelder niet verlieft l zie toe dat dit verraad u niet te laat
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Deze ~kmoedige vermaning deed Jonkheer Willnl, nog veel
meer ontftellen, zo dat by van fchaamten meenden in de aarden
te zinken, en ftond als een ftom beeld. Hier op neemd hem de·
Vader vriendelyk by de hand, en leid hem in de Kerk. De- by•_
zynde yerraders bafflende van fpyt, gingen ftiI henen druypen, en
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den Proofl: 1•11 Gtrllrdy,, ziende dat i-teet 11111 van Aak 2 L met
zyn Zoon Willem ter Kerke quam intreden , wierd zodanig ont
roert dat by den Godsdienfi: niet kon bywoonen, maar gaat fiil de
Kerk uyt naar zyne complicen toe , vragende waar by het quam
dat het beraamde feit niet was uytgevoett ~ welke hert1 het geval
verhaalden. Eene zaak komt my hier vreemd voor, te weten: daar
AllKE L 1:0 moedigen en magtigen Heer was, daar by het volle
bcftier nog in handen hadde, dat hy deze Verraders niet aanftonds
liet by de kop vatten, en loon naar werken geven , dog het lèhynt
dat door Gods toelatinge · hem het noodlot befchoren was, dat de•
u Verraders als eenen Judas baar fnoot bedryf moefi:en vol~n
gen.
Jonkheer IYi/Jn,, met zya Vtder Uyt de Kerk t'huys komende,
bad hem om vergiffenis., en by vergaf hem ~yn misdaad ook ~
1

nadelyk, echter het bart van Jonkheer IYitltm bleef vergiftigt, 20
dat by in 't velgende Jur tegen zyn Vader nog aeyllo.f!er daad on
dernam.
Het verraad nu eenigen tyd tig wat verfcholen hebbende, to
1406. begon het weder in 't Jaar 1406. te herleven: want Heer J• valt
·
ARKEL •door zynen Zwag« Hartog Rey,t(III!__ van Gulik en Gelder
by hem verzogt zynde , Ryd met eenige EdeJen denvaards , en
vermits by een wyl tyds·uytbleef, zo vatten de Verraders het werk
weder by de hand, en zien door baar ftokery het hart van Jonk•
beer WitJm, weder op te hitten t waar toe hy hem ook laat ver•
leyden t ~ brengen hem zo wycl, dat by den Slotvoogd van den
Burcht 4oor zynen 'Vader angieO:elt, afzet, en een van de Verra
ders Vrienden daar toe kieft: Raden en Stads Regeerders die tyn
Vader getrou\V wareu , wierden van hunne Ampten berooft , en
Ven-aders complicen op •t kliffen gezet ; van gelyken handelden
mea te Leerdam , to dat men nu zig genoegzaam had medler
gemaakt., echter het verraad ·1VaS de meefi:e Burgers nog onbekent.
Heer J•11 van AuEL naar eenigen tyd van eyn Zwager affcheid
nemende , t"Cyft weder naar G:o lll N c HEM toe , menende met
blydfcJ:uu, aldaar ontfangea te worden , tnaar vind de Poort voor
hem gdloten , a1s 111Cde de Poort van dcl.'l Burcht Verwondert
zynde 0ver de.ze .zaak , dat eyn ,Zoon hem de Poorten voor het
Hoofd Ouyt, ryd met een gram gemoed naar Lèerdam toe, alwaar
by op ilezelve wyze bejegem "'ierd, A Il lt EL dus van alle kanten

zig verraden zienden , wierd genood~aakt -troofteloos weder naar
zyn .Zwager te keeren, by welke hy door honger en dorfi: afgemat
zynde aanquam. Zo dat hy als den Koninglyken Harpflager Da
vid, voor zynen Zoon moeO: vlugten, beproevende dat S Werelds
grootheid zeer vergankelyk is.
.Maar gelyk het quaad , en vooral verradery , gemeenlyk zyn
eygen Meefter loond, zo zag Jonkheer IYiJJe,,, van ARKEL ook
wel haafi: dat hy bedrogen was, ,nm .zig verbeeldende nu volle ruft
en weden te hebben, en vooral .met Hartog Willem van Beyeren,
zo bevond by het contrarie , daat" by wierd by van de Ven-aders
als cene gevangene bewurt; vermogt geen Brief te fchryven of te
lezen, of daar mocfi:en 'er één of twee by zyn: ja vennogt nauwlyks
9

•
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tiyt te gaan
wierd door eenige vergezelfchapt , wilde hem
iemand fpreken, al weder moeften 'er eenige by zyn, zo dat Jonk"
beer Wilkm wel zag dat by bedrogen was ; maar te laat, en fchooti
by tnet duyzende zugten wel wenO:en, nooit naar haaren raad ge"
Iuyftert te hebben, mar 'c was te laat, daar by voelden hy dage
lyks de wroeging in zyn gemoed, van met zynen Vader zo gC4handelt te hebben, Ja11 van ARKEL door een Vaderlyke liefden
opgewekt , was het leed dat .r;ynen Zoon dus van die Vemders
gehandelt wierd, wel wetende dat by door zyn ligrgelovigheid be
dtogen was , daar by hoorende dat zyn Zoon berouw van zyne
quade daden had , zend ftil eenige van zyne getrouwfte Raden
tot hem; welke hem het quade feyt tegen zynen Vader begaan,
zeer levendig voor oogen fielden, zo dat hy daar over tot in het
binnenO:e van zyne ziel getroffen wierd, waarom hy ook heymelyk
buyten der Verraders -kennilfe, zynen Vader oodmoediglyk om vtr
giffeniffe b~dt; want vrezende zo zy hier agter quamen, en het
beO:ier in handen hebbende, daar by ryk en magtig, en door Har
tog Wilkm van Beyeren geholpen, dat zy hem zouden ftil van kant
helpen. Den overlaO: ten laafien niet meer konnende verdragen,
neemt by voor met een kleyn gevolg , de vlugt naar zynen Oom
den Hartog van Gulik en Oelder: te nemen , en dan verder by
zynen Vader te gaan, gelyk hy ook dede.
.
,
Deze vlugt behaagden de Verraders byzonder wel; w:int Vader
en Zoon nu beide op de vlugt zynde, hadden zy alles in handen•
zo dat het hen fcbeen tyd te worden om het verraad uyt te voere~
Jonkheer JYiJJm, van zynen Oom affcheyt nemende trekt na zyneo
Vader, die zig te 's Hertogenbofch onthield, komt by hem en vald
hein ootmoedelyk te voet, ftort beeken van tranen over zyn bega..
ne misdaad; 'flaar door het Vaders hart wierd beweegt om hem
vergiff'enis te fchenken; en heft hem vriendelyk op. J•• van
Aa. KEL was van tyd tot tyd door eenige getrouwe Burgers bekent
gemaakt , wat 'er al in zyne Stad omging , en wie al deel aan 't
Yettaad hadden, en wat belooning hen was belooft , welke zaken
hy altemaal aan zynen Zoon vertoonden , en boe by hem nog
door zulke fielten had laten verleyden.
Om wraak over deze Verraders te nemen befloot men, dat
Jonkheer Willem weder naar GoaINCHEM zoude reyzen, en
deze Booswigten by de kop vatten , en in hunne deuren doen op
hangen, vermits de meefie Burgery nog goed ARKEL s was. Maar
vermits de ontrouw overal inkruypt, zo was dct Geheym-Schryvel'
van Ja van ARKEL daar ook 1nede bezet; want deze zyn nigr:
was getrouwt met Bromis of Br"y,, Woutersz. een der Verraders,
en om zulks voor te komen , zend de Geheym-Schryver aanftonds
een Franciscaner Monnik" van den Bofch naar Go RIN c u E M toe,
om de Verraders bekent te maken, wat noodlot voor hen befch~
ren was. jonkheer Wilkfll des anderen daags met eenige Heeren
naar Go RIN c u E II ryden~e, en menenc.le zo binnen te komen,
vond de Poort voor hem• gefloten , gelyk by voor henen voor zy
nen Vader hadde gedaan. Verwyte hem zelfs dat by trouw~
l~s hadde gehandelt , en zonder haar weten 1n:et zynen Vader
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verdragen was, met uytfluytinge van haare Peri>onen, dat by niec
vermogt te doen. Hy verweet hen dat t.y door opft.okinge. van
Walr11ve11 va• BrNltrfHk zyn. Vader tn hem, hunne repe L~
heeten fchelmagtig voor 80000. Franfcbe Kroon~n verraden had
den, en zwoer hen , wie by van dit gezelfdaap kon trygea , hy
die een wrede dood als een Landverrader zou doen fterven, maar
wat by dèed of niett by was genoodzaakt al$ voor deze zyn VMler,
met zyn gezelfchap na Gelder by zynen Oom te ryden.
De negen Vertaders, fpotswyz.e Koopluyden genaamd, wienkn
eenige tyd daar na nog indagtig, wat hen door Jonkheer /Yillatt
was gedrèygt ~ en vrezende zomwylen by het eene of andere geval
In zyné handtn te geraken, zo vonden zy goed , ecnige vooma•
mé Burgers die van het verraad onbewuf\ waren, te zenden by Hanog
Re..,,,o11t vàn Gulik en Gelder • hem biddende dat hy door zync
bemiddellnge, den vredèn tuffchen Heer .7• van AkKEL en zyn
Zdon I en tuffchen hen wilde bewerken, dog deze Gezanten wier
den van den gemelden Hanog van de hand gewezen, tn by wilde
met geen Verraders te doen hebben,
De Vettaders dan zienden dat het tyd wu om het verraad uyt
te voeren, laten aan Hartog ll'ilk• van Beyeren, Graaf van Hol•
~d weten , dat by nu maar geliefde te komen , zy zouden hem
de Stad Go R. 1 N c HEM eft Landen van AR K EL in handen leve
ren, en hem voor hunnen Landsheer hulden, onder conditie dat
by hen de 80000. Fràofche Krooncn betaalden, en hen tegen J•
en Willetl, van A Il lt E. L befchermdeo. Hartog ff'illttJ, hier over
ten hoogften vetblyd, zienden dat by nu zo fierke Stad, en zoo
vèele hemyke Dorpen en Sloten, zonder flag of fl:oot onder zyn
geweld konde kryge, en dat VQOr een geringe iomme gelds, fchrYft
aanftonds aan de Steden Dordrecht , Haarlem , Delft , Leyden,
Amfl:erdam, Gouda, otn hem dtze fomme tot betalinge der Ver
raders, en bede tot de inhuldinge te \rillen opfchieu:n, zo als zJ
ook deden. Hier op zend Hartog 11',Jil!fll dan eenige Heeren met
een menigte Soldaten met het teld nar Go ll l N c HEM toe, welke
~ Stad Goa.1NtHEM met dea Bwdtt, de Stad Leerdam met het
Slot in den naam van Harto« /Yitlnt, van Beyeren • Gnaf vaa

Holland bezetten. Hy zelf daar na beReeft iig mee een goed ge
ml der Ridderfèhap~ Edelen, Bur,germeeilffs, ea Schepenen det
voomaamfte Steden na W oucirichem tGe" alwaar zy in de Pinxfter
week aauquamen, en van ·daar aak mea met blydfèhap over naar
Go a IN c REM ~ nemende bun optOgt tuffcbeo den Bw-cht en de
Stad , op een t'laats de -quelling ,enaamd. Hier -0p qwmen -de
Ven-aders, met een gr-oot gér.ll van bonne vrienden en co~cee •
daar by :de Geefte1ykheid Met KruY3 en Vanen, dit heerlyk Ge
noodfchap l met gr-00te blydfcbap inhalen " en men droeg als eea
by~ildere eer het H. Sacrament , proceffie ,wyze mede, 't welke
door den Prooft Ja Gw.,.4,,1 gedragen wierd, dog zo heb ik -in

een goed bandfchrift geV'onden, dat 'er veele ·Geeftelyke en Burgers
uyt misnoegen t' huys ·gebleven waren" dat de Verraders misha~
den. Men liet aanfl:onds van ·den Burcht, Kerktoom, en het 'Stad•
huys, Hartog W.illmu Vaandels wayen, het ,gefchut -wierd ook
lullig
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luffig gehoord onder ~n. gc:dUPif luyden d«· kloktietJ,, end~ bJ'{lit
men Hanog Witk111 inet zyn gezelfchap ~ ~ Gxoote. Ke1"1' , aJ,.
waar den gemelden Proofi: hem. ~n Ee4 a.f n~m t: o,m S~ds »~n~
veften , Vryheden, Rechten, en gewoonten$ te zullen be(c~nne~
'en te onderhouden. Maar iets zelclzaa,J,llj on.~elilt dit ge\!~ w~d
ons by Ktmp verhaald; en het zel"e fl:aat in verfeheyde oude ~od
fciuiften, te weten! wanneet- Hartog ll'i./kta. ani d#n Eec.l te fiaven
met zyne vingeren het heylig EuaQ~lie ~en naa.r ~ WY~ van
dien tyd ~ zo fcheurdeti zy,n~ koufee. va.n bQ.ven tm dea enkel tQO
open , en dat zo regt of 't m~ e~n ~ of fchaar- \fa.ar opg~
den geweeft, zo als alle de byftaind.e Heeren zagen , welk gevàl
hem zeer ontfl:elden, :l!Q dat lly blee)( in zyn =wigezl~ wierd, ea
\Teele zware zugten deed, waar u,yt_ ieder ttn zyne ontfi:eltenis te
meer befpeurden. Men trok echte.- van c\iar naar den Burcht,
alwaar by den ? April voor Laoosheet g~huldigt llierd. Zo w.y
by dit geval een., wilde voegen het Ter~ van die vier J~ngtlin•
gen op
Ag11Îltt11 Kerkhof voor ,~vallen des woensdaags ~ nagss
naar Pinxfleren in den Jaare 1417,. een ~lv~Q tyden dat Hartog W.iA
Ina naar de eeuwigheid verhuysden , en wY bier voor bladz. 3f
hebben verhaal~ , het zou ons al een Oegten indruk van zyeeq
handel geven, Ja Kdllp noemd hem :regt uyt, een overweldiger van
een anders Landen , dog ik· laat het OQf<;ieel ru\11 çtie ~s weet

s,.

over.

De Verraders nu invollevreugt, daar by ryk en weeldtic, fMierden
door Hartog H'ilma nog met gunften beloont, wapt weder van den
Burcht in de Stad komende, floeg hy ~~ van d~ bc,lf;len RiQder,
als K,,,,,...t, la11, .Artad, en Gntit
/llrl/Jd,,, vier g-eb~en
A,u"ofi•s IY11"n-sr,. en Ja 'V411 '.D,14~t hefchonk ~ mat zilvefe
halsbanden , waar mede zy meqr bef~ ttls g-eëen wittrden : wnr
veele Ridders op dien tyd in Harc:og IYil~.r gezelfchap zyndGn,
en willende ben voor geen Riddc:r,i ~fk~nncm, leyden aanftonds het •
teken van hunne Ridder order af. Hanog Will• des anderen
daags naar Leerdam rydeade om oQk l~hul~ t~ W'lr<len, wier4
van vcele Edelen, en voonl van deis ZCfS ni~\.Jwe l\iddcq varge,

•a

zelfchapt.

Den Heet van LeerdlJlt vcrrftaand~n dii HU10g IYil• ep wei
ns , ryd hem met oenige Heer~n te g~mQ~d , en verwellekomt
hem Yriend.elyk met bef geheel# -~~lfcbap , maar ziende •z•
riieuwe Ridders by den Hartog ryden, en hoe zy vae hem vrien.•
delyk geftreelt wierden 1 bafft by in dit. vryme>edig antwoord uyt:
Edele, magtige Vont, gy hebt @i~ ~PllJYd~n tot lüdders -Yer~
beven , maar in plaats van een YffgtJlde helspant , z.ou baar als
Verraders en Dieven , b•r ilk eeit baft om .den hals pafièn, wagt
uw by haar te vemagten : want dat zy hunnen gtbooren Landsbett
gedaan hebben f zullen zy u t' avond of morgen ook nog doen,
fielt geen geloof op zulke l{oop~d.en. Hanog ll/i/Jn,, antwo.01",
.te hier niet op , en v~tgen.oegd.e tig me.t eens te Gri.mlachen,
beminnende milfcbien meer het wetr;tad als de Yemdel'$. Maat
hoe dit vryborftig antwoord deze •nieuwe Ridders in de ·ooren g~
klonken heeft, kan men ligt den.ken. Zy wierden van ieder cfill
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met de vinger nagewezen , geene Ridders nog eerlyke Lieden
wilden met hen aan eene tafel zitten , zo dat zy om alle fpot
en fmaat te ontgaan goedvonden ftilletjes af te trekken, haar ver
genoegende met de 80000 Kroonen voor het verraad getrokken,
en tagen wel dat haar bedryf by grooten en kleynen wierd ver
foeit.
Het verraad nu voor alle mans oogen ontdekt, en Hartog IYil/1,,,
weder naar Holland ttekkende, ondl:ond 'er groot verfchil en twee•
dragt onder de voomaamfte Burgen; , want veele wilden zig mftt
geen valfchen Eed bezwaren, zo dat zy heymelyk de Stad verlie
ten , en bleven den Heer van AR. K EL getrouw, waarom zy Aa•
KE L s Mannen wierden genaamd, maar die het met Hanog IYil
km hielden, wierden Hollanders, en Verraders genaamd.
. Heer J 11n van AR. K EL, en zyn Zoon Jonkheer Witkm, zagen
Uyt deze tweedragt iets goeds voor handen, grypen weder moed,
en hoopten deze Verraders op :iyn tyd nog eens te zullen beta•
Jen. Vergaderen nog in 't zelve jaar met hulpe van goede vrien•
den zo in Gulik als Gelderland een goed getal brave Soldaten by
een. De Verraders hier van kennis krygende , worden met een
groote vrees bevangen, en fchoon zy een goed getal Hollandfëhe
Soldaten tot hulp binnen hadden, zorgden echter op d'eene of
andere tyd door ARKEL overvallen te worden , vermits zy wel
wiften dat de meefte Burgers in 't hart goed ARKEL s waren.
Mén zend dan aanftonds aan Hanog IPillem, Graaf van Holland
om meerder hulptroupen, om voor hem de Stad te mogen bewa•
ren , en zyne 80000 Kroonen niet te verliezen. Hier op zend
Hartog Wi/te,,, hen aanftonds den Ridder Philips """ 'Dorp, met
vyf bondert gewapende Mannen tot hulp, om A 1l K EL in· alle gevallen· des te beter het hoofd te bieden.
·
Maar vermits het te vergeefs is een Stad te bewaren , die van
God de Heer niet word bewaard , zo mogten de hulpbenden ook
niet helpen: want Jonkheer lf/iltn,, van ARKEL met een goed
getal brave Mannen, komt des 's nagts den 14 September, zynde
H Kruys verheffinge flil voor de Stad, voorzien zynde met eeni•
ge kleyne fchuytjes , welke door vier mannen op fchouder .gedra
gen wierden , en by haar hebbende eenige leeren of ladders. De
donkerheid van den nagt, daar by regen en wind begunftigden het
ivoorgenome werk: men brengt de fchuytjes in de Watergragt, en·
vaart met eenige Manfchap over. De Stads· wagters om den regen
fchuylden in een Toom op de Veft , zo dat zy van den toefiel
niets vernamen. ARKEL met de zynen by Robbrechs Toorn voet
aan· Jand zettende , rechten hunne byhebbende ladders tegens de
muur op. De eerften die het opklimmen waagden waren twee
Goa.INC-HEMSCHE Burgers Jacoi en /•11 v•11 der IY-erwe, ge
broeders, de derden was J11col, L•yt(msz. de vierden den Trom•.
petter van Go Il IN cut M, waar aan Jonkheer JYitktn van Aa KEL·
zelfs ook volgden. Maar vermits zulke gevallen gemeenlyk met
iets ?eldszaams zyn gepaart , zo geviel hier ook iets wonderlyks
voor: want Jonkheer Wilkn, een hond by zig hebbende, volgt zyn
Heer en klautert een ~der op; nu omtrent twintig .Mannen boven
zyn-
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tynden. en de Städ~ t,a,kers eens aen ToGin uytltykende~ hadden
juyft ook een bond by hen , die by dit geval uytliep, «raarop att1•
ftonds tuifchen deze twee honden het ge\fegt begon. De Wagterê
hier over ond1:eld , fpringen ook buyten , ~I'l worden het op~
klommen Volle ge\'l'iaàr, daar by h{'Joren zy dat het AR. it i i.. is, zQ
àat zy het op een loopen zetten. De Trolttpettet b'egint äanftottds
beider op viél:orie te b1ázen, dè anderen met een groot gefchreèU#'
toepen Aa K EL, Aat Et., zo dat de Hollandfchè Soldaten het 01:'
~en vlugten zette naar de Kanze-po'ort , de '\7èttaders "1ët groo~
fchrik bevangen, tiege9'e1t .tig 'ook derwunts, e,n ilfèn zet het oi,
ten vlugten, en dat in zodanige disorder , dat '~r v~le dooi' dett
Coukere in de ha•èn liepèn th t'erurookett. Jonkheer ll'i/ltiM

doed aanftonds de Burg-poort opt!n Oaan, en da~ op trokken zr
.ne buytenfiaande Troupen met viiegende Vondels de Stad in 1
' makende een yffelyk, gefèhreeuw -AR te :t t , A 1llt EL ; zo dat de
Hollandfche Soldaten het van alle k~ten op een vlilgten fielden;
en veete de Poonen niet konnetide krygen , ijjron~n ovet d~
Stads muuren , waat doot menig den hals brik , of in de water•
grage verdronlren-. Jonkheer Willen,1 Troupen tot în de .Kruysfiraat
gekomen gynde, liet

men

over at uyttoepen, wie tig ondet A Il"'

Vaandel ~ begeven" iou niets misdaan ~tden. Hier'
op fprongen de Bmgers en 't gemeene Volle ten huyten uyt , èn
itder een "VOegden zig by hem tn riepen Jonkheër ll'illl!ffl va11
AalKE L ~oor .l\Umrtn ttgtcn Landsheèr uyt. jonkheer IYHlnl, n\i
wel me~r '9'al;l tl-~ Stad :zyndeti ; •~ nu nog geen meefi:et vttt
het Kattèel of Butgt , waar op een goede Hott«ndfche betëttinge
lag" by ·begint die ook .met ge~hut te betèlûeren, maar door tyite
fterkten en tegenweer der Soldaten , kon by die ntêt doen l)uygett"
u, dat men wa:m- gedult mtde moetl: hebben, en men pallen van
wederzy-den m.aar wukker op, ()11} niet overvallçn te wordett.
. De Vtrraders konien dan by Hartog ff/'ilk#t, Gratf van Hollatk1,
on 'brengen he'tn deze ~-vetwagtè tydinge, wàar ovtr hy teèt ont
KEL~

fteld ftond" en befdruldigt haär 'fttt geene gënoegZime watt ~
hOQden et hebben, en dus Wärêtt Z'y liet gtti'oktè gèld , eh ~
derlykt tialsbanden ~·; Wint Jontdtèet IYillêm lièt door tyn Volt
l!unne bayzen :plûndeteh, tu iites tot bUyt tttak.tn. Hattog l'YH•
m,, hbarende dät de11 Burg 11dg m !/..ytre hand~ was, èn 'ol'n niét
alles te gelyk d• fchandelyk te 'O'erlietèn, rukt t:tyt Holland, Zeè•
hmd , ·enz. aanftonds ~é veil Volle by -een als dó'enljk was, en trelté
zo
G-01u~cn~M roe, om te zien of men de Stad weder·
kon meeftef worden, DJàà? Willem van A R.K E·J.. reeds d'oot- veelê
brave Ridders ai Solda:tèn g~R:èrkt zynde , wees hem kloektttoe•
dig af. Hartog fl"illnl, ~n Beyeten ontbi'ed uyt aBe zyne Laoderi'

naai

dan een ~ooter getal van Volle opl men veuogc die van Utrecht
ook weder te hulp, Od1 mm ·het tonen wat het wilde, de Stad we•·
der in hutdd1 te keygeh, m dus beftond men eene belegerin~
te doen.
HartC>g R.en611i ♦an Gulik en Gelder , Jonkhèer Willtm van
AR K'E L s Oom, die in alle d~ze twifien nog ftil gezeten hadde,
tn den onverzoenelyken hmit van Hartog 1r;11em van Beyeren
iim-
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zienden , trekt zig ook de zaak aan , zend aan hem een ontzei
Brief of verklaring van Oorlog aan, verzameld aanftonds een goed
getal Ridderen en Soldaten , voorziet zyn Leger met overvloed
van levens middelen, en trekt 'er ook na toe, legert zig in 't Dorp
Spyk om de Stad Go R.1 Nc HEM te ontzetten , maar principaal
voor hebbende, om de Stad Go RIN c HEM van all~s te voorzien•
ja zelfs van Manfchap, zo als 'er ook ingebragt wierd. Hartog
./ltitlflll. zend dan den !23 September met een Heraut aan Hanog
,Vitkm van Beyeren het zwaerd, en daagt hem tot een gevegt uyt.
:aartog /Pillml hier over vergramt, verzorgt zyne bezettinge op den
,urgt ook van alles, breekt met zyn Leger op om Hartog Rei"°"'
1lag te leveren, flaat zig by de Kapel van Dalem neder~ en roept
de Gulikfchen en Gelderfchen aldaar ten ftryd , maar vermits den
dai nu meefi: verlopen was , wierd het gevegt tot den volgenden
dag uytgefl:elt , maar ondertuffchen trok Hartog Rei111111t met zyn
Leger te rug naar Gelder, en Hartog H'iJJem zulks vernemende
vond goed met zyn Leger naar Holland te trekken , en liet de b(:6
legering ruften , te meer, om dat de Stad nu van alles was voor•
~ien, en dus te zwaar om met de wapenen te overweldigen. Jonk·
heer Willem van de belegering verloft zynde begofi: den Burg we
der fierk te befchieten, maar met weynig voordeel, en dus bleef
dit wat dralen.
. ._ Hier op komt den meergemelden Vredemaker Hartog Ja van
Beyeren , Eleél: van Luyk weder in 't Spel , en bewerkt tuffchen
zyn Broeder Hartog lf'iltn., enjonkheer WiJlm, van ARKEL een
ftilfiand van wapenen voor twee jaaren, waar op zo het fchynt den
Burgt heqi weder in handen wierd geftelt, zo dat men deze twee
jaaren in ruft zat
Ten tyde van dit verdrag, wierden van de ARKEL s c HE zyde'
veele middelen aangewend, om tot een beftendige Vreden te k~
~en, dog het bezit van GORINCHEM en Landen van ARKEL,
had te diepe wortels in 't hart van Hartog Wilkm van Beyeren
gefchoten, zo dat by alle middelen gebruykten om eens voor goed
meefier te worden: zo dat Jonkheer IY1Jlm, van ARKEL met zy
nen .Vader Jo"-, alles bedagten wat mogelyk was, om op d'eene.
of ~dere wyze zig te redden. Men vond dan beft de Stad Go a.
J N C HEM en Landen van ARKEL aan Hartog R1i11o•t van Gulik
en Gelder over te geven, op voorwaarden dat noit de Stad GoR.-1 N c HEM nog Landen van AR. KEL , van Gelderland zouden ge
fcheyden worden. Dit middel fcheen voor Jonkheer IYilkm van
ARKEL zeer gunftig , vermits zyn Oom Hartog R1i11nt geene
Kinderen en hadde , zo dat by zyn overlyden alle zyne Landen
en ·goederen op hem te komen fionden , des by dan ook weder
Heer van Goa1NcHEM en Landen van ARKEL ftond te wor-·
den, en dan met eene Hartog van Gulik en Gelder zynden, beter
in ftaat zoude zyn, om zyne Vyanden het hoofd te bieden. MeIJ •
field de zaak dan aan drie bemiddelaars in handen , als Otto Bis
fchop van Munfier, Adolf Hartog van den Berg, Grave van R.a
vensberg, en Frtderii, Grave van Meurs, Heer van Baar, welke
de zaak_ van, overgevinge aldus bemiddelden :
Uyt-

Van GOR IN C i-I EM.
Uytfptaáke wegens het Acëoort tuifche1i
R,ino•e Hartog van Gulik en Gelder, en Heer Joh1111 en
z;yn Zoon Jonkheer l(/iJJe111 van Aa. KEL, wegens de over•
latinge. der Stad en Schependomme van O o a IN c u EM.

,; Wy

Otto van Gods genade Biffchop te Mrlnftet, Addlph van
b
der zelver genade Hartoge van den Berge , ende Grave
" van Ravensberg ; ende Frtderilt Grave van Meurs, ende Heere
" van Baere ; gekorenc goede Middelaren ende Overluyden vatl
" d~n Hoog Geborene Vorfte 4 Heeren Rti11o•t , Hartoge van
,, Gulik ende Gelder , ende Grave van Zutphén ; onze·n lieten
,, geminden Heere ende Oome aan die eene zydé, ende dén Ede
" len Heerc Joho , Heere tot ARKEL ; tot Pierpont , eride des
" Lands van Mechelen, ende H'ilk• zynen Zoone onzen lieven
" Zwager ende Neve aan die andere zyde, In der zaken hier na
,, befchreven, zeggen met eendragtigheden, gefamentlyk ende on~
" gefcheyden op die zelve zaken. Dat nadien dat onzen lievelf
" Zwager ende Neve, Heer Joho, ende Heere Willem, Zoon
" t' AR. K Ë. L voorgenoemt, onzen voorfz. lieven beminden Heere
,, ende Oome, den Hartoge van Gulik ende Gelder, overgegeven,
,, opgedragen ; ende gelaten hebben die Stad van Go a.nf c REM
" met den Lande van /t a~ EL elfde den Schependodnne
alléS
" dat daar toe behoort , in dier voegen , dät der zelver onzet
,, Heere ende Oome, hun en huren· Erven daar voor weder ge
" .ven ende bewyzen zoude j alzo vet!le , als haarer beyde Raads..
,, luyden, die zy te beyden zyden daar toe gekoren hebben dogte;
" dat redelyk, voeglyk, en befcheydelyk ware. Ende om dat de
" zelve Raadsluyden die alzo van beyden den partyen voorgenoemt
" daar toe gekoren, ende genomen waren, der taken voorfz. niet
" en hadden konnen ge-eynden, ende die mo ~elaten, ende voort
,, aan ons gebragt hebben op onze ordonnantie ende uytZeggen;
" naar uytwyzen der Brieve die onze voorgenoemde Zwager en
,, Neve van ARKEL daar op bebbe11;, van onzen lieven ende ge-'
», minden Heere ende Oome den Hartoge van Gulik en van Gel•
" der voorgenoemt. Daarotnme dat wy ook ons op deze zelve
,, zake ervaren ende verzogt hebben , op dat aldernauwftct ende
" befte d2tt wy mogten, ende nadien dat dezelve zake voorgenoemt
• aan ons gekomen zyn, en wy die vernemen konden, zo is na
,, onzen redelylmeid ende befcl}eydeothcid onze zeggèh v'oo~
» Aldus:
.
" Dat de voorgenoemde onte lieve gemin\le· Heere ende Oomé
,, Heer R,mo•t, Hanoge van Gulik ende van Gelder, den voor
,, genoemden onzen Zwager ende Neve Heer Johllll van AR.KEI.°
,, .ende JYiJJn,, zynen Zoone, tot baaren ende baaren Erven b~
" hoef, voor die Stad van Go a.1 N c u E M metten Scbependomme
" Lande ende toebehoren voorlz. weder geven en laten zal, zyrt
,, ·Slot ende Heerlykheid van Oyen metten Dorpen , ende met
" den Tollen aldaar, alzo als de voorfz. onzen Heere ende Oom
,, van Gul&, ende van Gelder den zelven Tol op dezen tyd beeft.:
onào
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,, ende beuren doet. V oott metten Rentrn chat op behorende,
., ende zameoo_yk met den Dorpe Vàn Diegeden , ende met zs11
•• toebehoren, ende voort met vyf ho.ndttt ponden des jaars aa11
• die Cruyt tot des Hertogenbostèbe in Brabant. Ende onzen
,, Heere ende Oom voorgenoentt zal hem voort op die voorf7..
,, Tol ende Renten vm Oyen ende van Diegeden, ende des Her• tog&mhosfcbe mede daar toe aan anderen goeden Landeryen ,
• Renden ende goeden ia den Lande va11 Gelre, alzo veel erflyk
"geven ende bewyzen" dat" dat te J!aDlC1l in allen Tollen ende
• Renten w•dig zy ende komen, op vyf duyzenc ende vyf bon•
., d(tt Ryokbc gulden des •s jaars, die voer dato des briefs gefia.
,. gen zyn, of die waert data' voc:r aaa 3llderen pay~mente, en
" de zal z.y in dat zdvc SkJt ende ~•kheid van ()yen" en
,. ~ v.an Diegeden met haren toebehoren " voort in die andere
" llenten en goeden voorfz. :üo zeu.en ende veftigm datze daar
" mede be\vaatt ~ Ende voort me« om ons te beter ende te
,.. v(}lkomentlyker ia qW! z-aken te quyten.. Of t zake w.2re dat
,. onze Zwager fflde Neve. van ARKEL vom-genoemt" deze punc
" ten van dezen onzen 1egenwoordige zeggen niet nemen en wil•
,, den , van onzen. voorgenoemden lieven eade gemináen Heere,
" ende Oom, den 1-Iutoge van Gub'k ende van Gclda, willen wy
"des zelv(D onzen geminden Heere eode Oom vaa Gulik ende
" van Gelder voorgeooemt daar toe magtig wezen " ende nemen
" dat op ons" dat 1w hem dan binnen de eerftc veerden nagcen
" na der tyd, abi ~ onze zelve zegginge aan zy, zamcotlyk or
,. byz.ooder gekomen is, wed« overgeven en --• Eal die voorfz•
. ,. Stad ende Scbependomme van Go&UICBEM, met haren t.oe
- bdtorcn in ~ wys , ende alzo goed als by dat van hem oot•
"faogen beeft:. Alzo te vedlaan dat deRlve Ol1%ea Zw3ffer en
"Neve van Aa.1eEL, van ouzea voonz. Heere ende Oom goed
" lyken l1CD\CO ende ondàngen rullen. die voonz. Slot ende Heer-·
,, tykbeid van Oyen ende J;>iegeàen met laarea toebehoren, ende
" metten-anderen Renten cot weerdigheden van vyf duyzent ende
" vyf hond.at Rynfcbte guJdens des jaars gelyk dat voorû:. is. ot
1 , zy zullen ~ n lieven Heere ende Oom van Gulik, cm Wil
9t Gelder voo.-geooeDlC " dat lacende goedlyk van baar nemen die
" vootfr.. Stad ende Schependomme van Goa.1N-cHEM met barea
" toebeooreo" in al&« D1IOÎeml aJs YOOIÛ.. is" binnen den naafte11
,., veerden oagten daac na, dat deze tegemwoordige brief ons zeg•
" gens aan zy beydeo c' zamen, of aan hares eenigen 1.:ooderüng
" gekomen is " ende zullen hem daar mede laten genoegen, zo
• •c eynde dezelve veerden nagten onzen voorfz. Zwager ende
" N~e van A R.K~ L, of baar eewge, eenige keur langer hebben
•~ en zullen van Goa.1NCllEN met zynen toebehoren weder te
1• nemen. Alle arijdift hier van uyrgezegt. Ende des ulven on•
u zen zeggen te ou-ç0nde ende te fl:endigmxlen, hebben wy Ott,
1a 8iffcbop te Mwifter, .AJolpl, Hartoge van den Berge, ende Gr;'
• ve van Ravensbcrge , ende Fr,Jmlt Grave van Meurs , Heere
• van Baere, gekocen Zegsluy~n voorgenoemt , gezammdyk en
'·' de cendtagtelyk met. goeden vè>Qr~ade ·• manlyk •an ons zyne1t
.
.
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Zegel doen drukken hier beneden op 't fpatium van dezen te•
genwoordige Brieve, die gegevcm word in den Jaare ons Heeren
duyzent vier hondert ende negen, des dingsdags na St. Pietw,
dag , des heyligen Apoll:el& te Latine genaamt 111/
dat
was· op den zesden dag van Auguften , ende was onderzfgelt met
eenen rooden Zegel des Biffchops van Munfi:er, eenen geelen
Zegel des Hartogs van den Berge , ende eenen groenen Zegel
des Grave van Mc:urfe•

Yi"""'" ,

Het accoord getroffen tynden, wierd Hartog Rei"°"' van Gulik 140~
en Gelder, nog in de.zelve maand van Auguftus den 25 gehuldigt
tot Heer van GORINCHEM en Landen van ARKEL. · Veele
Burgers waten hier over zeer verblyd, vermits zy het zelfde denk•
beeld hadden als Jonkheer JYiJJm, van AR. KEL, te weten: dat by
by fl:erven van zyn Oom Rei11011t, weder Heer van Go RIN c HEM
fiond te worden , en gefl:erkt zynden door de Landen Gulilc en
Gelder; beter in ftaat zoude zyn hen te befchermen. Dog andere
zagen uyt deze overgeving veele ongemakken en Oorlogen te gemoed , wel wetende dat Hartog IYiltn,, van Beyeren , Graaf van·
Holland, hier over ten hoogften zou verbittert zyn , en dus alles
in 't werk fi:ellen wat mogelyk was,
Hartog Wille• van Beyeren , de overdragt van de Stad G o RIN•
c HEM en Landen van ARKEL aan Hartog Rei11o"t van Gulik eg
Gelder verftaanden., wierd woedende van fpyt, en wifi: zyne gram•
· fchap niet te uyten , vermits deze lang gewenfi:e Bruid hem nu
cenoegzaam fcheen ontvlogen te zyn, en niet als door het groot•
fte geweld van wapenen weder te bekomen zou zyn, Daar op
fchiet hy àanftonds het harnas aan, trekt met een Leger naar het
Stigt van Utrecht , alwaar by van Biffchops zyde nog met Man•
fchap wierd verfl:erkt, aanfi:onds breekt men het Vrede verbond,
voor eenigen tyd tuffchen hem en Hartog R1ÏIIIJ11r gemaakt , en
om des Hartogs Landen te gemakkelyker te vuur en te zwaer.t
op 't lyf te vallen, ziet hy door giften, gaven, .en vryheden, de
Stad Amerfoort ook aan zyne zyde te krygen, en dus had by een
vafl:e poft om met zyne Troupen uyt en in te trekken.
Hartog WitJm, valt dan met een menigte Volk aan 't rovm en
branden in de Veluwe , en meenden alles te vernielen. Hier op
zend Hartog R,mo•t van Gulik en Gelder , aanftonds zyn Neef
Jonkheer Witte. van ARKEL met veel brave Ridders en Soldaten
hem te gemoed , zo dat Hartog Willem goed vond met den ge
roofden buyt binnen de Stad Amersfoort te wyken , Willem van
Aa KEL zet hem na tot digte aan de Stad toe, neemt het Kafi:eel
Hoeflaken in ;t gezigt der Stad gelegen in , en voorziet het met
een goede bezettinge. ARKE L zend hier op aan Hartog JYillm,
een Heraut, en daagt hem tot een gevegt, dog den Heraut wierd
zonder antwoord te rug gezonden , Willem van Beyeren willendd
zyn geluk of ongeluk zo niet wagen. Daar op valt Willm, van
ARKEL ook aan 't roven en branden, zo dat by byna alles ver.
nielden tot Wageninge toe. De Hollanders dezen fpyt nies kon•
nende verdragen , wagen een kans om den Vyand onder de ooge11
Ss2
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te zien, H1ti/Jerl 'l/'111 Kuylenlnlrg, Jol,"" vat1 Pianm, en .dt1rll0t,#
-v4• Leye11l,llr~ , Ridders , en Bevelhebbers van Hartog IYitk,,f,
Troupen, trekken ·met de Hollanders, en een menigte Burge.-s vaq.
Amersfoort de Stad uyt, en tanen het Kafteel Hoeftaken aa11, eQ.
dryven de Gelderfchen op de vlugt, en fteken het Kafteel in brand:
dog tie ft,tci•Ela deftriptio r.er.a,.,. .Alllers/orti11r1'• , blad. 79 verhaald
dit anders, en fchryft dat de Oelderfchen al van te voren dit leas,
teel , en andere fterktens reeds zelfs verlaten hadden , en te rua
naar de Veluwe getrokken waren. De Hollanders rukken dan voort
op den Gelderfchen bodem, roven en branden luftig in het Dorp
Brakel en Beesd, en deo Tiel en Bommclerwaard hadden veel te
lyden, waar op zy met den buyt, en eenige gevangene Huysluydea
ce rug naar Amersfoort trokken , waar tegen de Gelderfchen het
Dorp Hedikhuyz~n ook verbranden• zo dat de._ Landman veel et
Jyden badde.
Hart.og RU111JMI van Gulik en Gelder, zienden dat de Stad Amel'Si
foort hem zeer fchadclyk was, en den Vyand bier uyt, zyne landea
gedurig kon overvallen, zo maakt hy met dezelve een Vrede ve,.
l>ont, zo dat den Hollander genoodzaakt was deze fchuylplaats verlaten , maar den Geldersman quam zyn woord ffegt na, wan,:
Burgermeefi:ers en Schepenen dezer Stad, verwyten Hartog Rti1IICI
in den Jaare 1411. hoe dat de Gelderfche met hunne hulpen op
den dag van H. K.ruysverheffinge , het agterfto gedeelten wua de
Stad de Kamp genaamd,, overrompelt hebben, en ten eerften Of
de oude gragt Yao de Stad zyn aangedrongen , om de VefteiJ
Rtet ladderen te bekliovr,eq , apaar zulks. mislukkende , ftaken zy
~ buyte Stad in brand, enz. Zo dat het gedurig van alle kantelt
&liet als roven en branden was, en dit waren de vrugten van den
QVCl"dragt dei Sa2d Go a IN c u E M, waar van ik nog meer zou kon•
~en melden, maar behoort tot deze Stad niet.
·
Hartog Jll!I van lleyeren , Eleél: \fan Luyk- , een Man zo het
i:hynt Vredelieveade, boorende hoe dat zyn Broeder Hanog IYiJ.
in,, van Beyeren , en Hartog Reiud van Oulik en Geld« , mal
kandcrea door- een felien Oorlog bedorven , komt nog, eens in 't
fpel , en weet- de ftrydenèe partyen zodanig te bewegen dat mea
~ ftilfl:and van wapenen voor twee jaaren trof, hoewel SJiçh,e,,.
borP, drie jaaren ftelt, daar by mis in catt, zo als uyc Mt vervolg
zal blyken, en dit l:lefiaod wierd van beydt zyde. onderhouden.
Maar. bec heiland ten eynde lopende, fcheen het weder op een.
Oorlogen aan te willen gaan:. waas Heer J1111 van Aa. K x L en zyn
Zoon Willem , maken. een accon met Hartog Rei#OMt vao zig in
de Stad GoR.ll)lCJilEM te begeven, en den Hollandfchea Graaf
\lyt dezelvcm te beoorlQgen zo veel doenelyk was , zo als uyt die
volgende blykt;
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vErdrag tufièheamyn Heer van Gulik en Gelder aan d~ecmo

,,
zyde, en myo Heer J•, en Jonkheer IYilJem van ARKEL
" aan d~ andere zyde, en is verdagen dat J1111 van ARKEL en zyn
tt Zoon Willem, de Stad GORINCHEM tot behoef des Heeren van
n Çulik en Gelder. zullen aannemen , daar in en uyc te Oorlogea,
iegcu
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tegen den Hartog vàn Holland en zyn Onderzaten , <>i> hunne
koftei1 i gewin of verlies, zo lang 'er twift niet Holland is. En
Hanog Reiaold zal haar tot verval der kofien laten volgen, al
zulken voorraat als hem zyne Steden van Gelder toegezeid
hebben , te leveren tegen den voorfchreven Oorlog: en al wat
in den zelven Oorlog uyt de Stad van Go a.1 :N cHEM gekregea
of gewonnen word, boven den, koft. En 't verlies dat men daar
" om doen en lyden moet, dat zal den Heer van Gelder half, en
" de Hecre J•• en TPil/em van AaKEL half hebben, in 't eyndé
" des jaars , ten waren dat binnen dien tyd gezoent wierd.
,, Myn Heer Jtm en Jonkheer JYil/m, van AaKEL zullen zt,
" niet onderwinden , eenige Renten , Opkomfien , nog heerlyke
i, Goederen, binnen Go ai N c HÈ M nog in deszelfs Schependom,
" maar zullen daar mede laten begaan de Geld~rfche Amptlieden
" en Renttneefi:ereb, tiaar dàat niet in hinderlyk maar voorderlyk
" zyn, ten ware dat AR. K EL die Vàn doen hadde, tot het maken
" van bolwerken ; graven , waaken , voormat, of Volk in en uyt
" te voeren , of in andere zaken die den Kryg aangaan , dan zal
" Aa KEi. het gebied van Hanog van Gelders wegen hebben, het
- ,, welke Gelders Amptman zig niet onderwinden zal, den Hartog
• z1ll zyn Amptman beveelen , dat by by raad der Heeren van
" Aa.KEL doen en laten zal, dat den Oorlog áangaat, wil Gelder
;, Vreede met Holland maken, zo zal het by raad wn la en.
9, WiliM van Aa.1ttL gedaan wottien; die de Vreede ook zelfs
.,. zullen beveftigen, dog niet zo lang als Myn H~i: Ja en Wil
,. 11n, van AaK:r.L binnen GoaINCHEM zyn van •s Hartogs we•
" gen, Gelder zal 11111 en Willem van Aa K :& L zyn Zoon, of een
" van haat; 't haren believen, haar have, goederen" en gevange-i
,. ne, onbckomntêrt uyt Go a.. t N c li E M tot hare Slote doen vo~
,, ren , daar zy veylig zyn ; maar of 't gevielen , dat by verdrag
,. Gelder aan den l-Iartog van Holland zyne gevangene over
" gaf~ zo zullen de Heeren van Aa KE L hare gevangene ook
~, overgeven aan Óelder, clog die baat daar -voor zo veel zal geven
» als drie of vier aan beyden zyde daar toe ver.kooren, oordeeler&
,. zal hem toe te komen. Wat Heer 11111 van Aa1tEL en zyn
,. Zoon WiUn,,, Holland afgenomen of befchadigt zal hebben, zei
,, aan gevangene als anders " zullen zy wedergeven , wat gereed
,. fcha.p en voorraat dat AaK:EL koopt, zal Reitlo"1 binnen Goa~
" 1 N c HEM voeren; en veyligen na eyn Magt, en als •t noodzakelyk
,,. is op Aa~ EL koften daar Volle in brengen , als zy belegert
,,_ worden zar hy de Stad helpen omzetten; en de plaats u zyu
;, vermogen vryen.
.
.
,., Aangaande de 5500 Ryns gulden~, die den Hartog van Gulik
,, en Gelder Myn Heer en Jonkheer van Aa.itEi. jaarlyks fchuldig
" is , over de koop van Go a1 N c HEM , Land en Schependom
;, daar toe behorende , zo zal Hartog ReinlMI myi,. Heer 11111 en
" fl/i/Jn,, van AR K:t L zyn Zoon, daar voor in de helft van zynen
,, Tol tot Lobede zetten, en zo het zelve niet mogten toeryken ,·
H zo zal men het haar aan Rente, Tollen, en vervallen van Ojea
f> <!D Diegeclen, met haar toebehoren• en vaons, aan de ander heli!
Ss 3
'\farl
,,
"
"
"
"
;,
•

-------

311
"
"
,,
"
"
0,

"
"
"
,,
"
,,

BE S C H R Y V I N G E

van den Tol tot Lobede laten ontfangen, en dit zal duuren zo
lang als Hartog Rti11out met Hartog WiJte,,, in Oorlog is , maar
in Vrede zynde, zal men volgen den inhoud van den Briefmet
de Aa KEL s c u E gemaakt, ( op den 6 van Oogfunaand 1409.) en
zo lang zullen ook alle andere gefcbillen tuffchen Gelder en
ARKEL wederzyds in haar geheel blyven. Myn Heer Ja van
ARKEL en Jonkheer Wittem zyn Zoon, hebben voorden Heer
van den Berg en Hensberg, volkome zekerheid aan den Hartog
van Gulik en Gelder gedaan, dat 'LY hem wanneer dat het hem
gelieft zyne Stad van Go R. IN c HEM weder overleveren zullen.
Gegeven tot Middeler ( gelegen in het Ryk van Nymegen tegea
over St. Aagten Kloofter,) den 15 van Lentemaand 1412.

Wat /411 van ·AR.KEL en zyn Zoon verrigt hebben vind ik geen
befcheyt van, en het bezit zal maar voor een korten tyd zyn ge
weefi:, vermits zy kort daar op van alles wierden berooft : want
Hartog IPiJJe,,, van Beyeren, Graaf van Holland , doch niet kon11ende ruften voor dat by Heer en Meefi:er van Go RIN c HEM
en Landen van ARKEL was , en wel zienden dat het hem te
Z\v:tar viel zulks met magt van wapenen te haaien, te meer wyl het
nu zo een magtigen Schermheer hadde, was dan weder op andere
middelen bedagt, en vond goed zulks door giften en gaven uyt te
werken. Bedoelt dan eenige Raadsheeren die veel by Hattog Rti
t1011t vermogten , en doen 10 haat waren, welke by heimelyk door
gefchenken weet op zyne zyde te krygen, en zo wyd te brengen,
dat zy beftaan Hartog Rti11o•t van Gulik en Gelder aan te raden,
om de Stad GORINCHEM en Landen van ·.AR.KEL, aan den
Hollandfchen Craaf voor een groote fommc gelds te verkopen, en
hoewel dit voorfl:el eerfi: niet veel ingang vond, zo wifi:en r.y hem
zo veele waarfchynelyke redenen by te brengen , dat den Hartoi
eenigzints 'er na begoft te luyftereo, voor eerft wat een nauwe
verbondfchap by hier door met zo een vermogende Vorft zou
konnen maken, zyne landen voor Oorlogen bevryden, daar anders
in tegendeel, niet als een gedurigen Oorlog te verwagten was, en
veele andere redenen , op zyn fchoonften opgetoit , zo dat den
Hartog in zware verzoekinge wierd gebragt ; maar dat hem tegen
de borft fl:iet was, dat by dan zyne belofte moeft breken, vermits
hy belooft hadde, de Stad Go R. IN c u E M of Landen van .A &K EL,
noit van Gelderland te vervreemden, dog hier wiften deze fchone
oorbl:lzers ook al weder raad toe, zo dat men het zo wyd bragt,
dat .Hartog Reinout van Gulik en Gelder op den 26 dag van July
het accoord tekende, en bedong hondert duyzent Franfche Kroo
nen voor de Stad GORINCHEM en Landen van ARKEL, waar
by aan deze Raadsluyden voor hunnen dienft, nog heimelyk door
Hartog /Pi/tem van Beyeren wierd gegeven, agtien duyzent Fran
fche Kroon en , en dus was Heer 11111 van AR. KEL , en zyn Zoon
Jonkheer WiJJem, voor altyd van alle hunne heerlyke goederen be·
rooft ~ daar men nu zo veel ~oed en bloed om gewaagt hadde,
en men deed Jonkheer 1-Pi/Jem van AR.KEL door een plegtigen
Brief volkomen affi:and doen, welke ik uyt het Negende Deel .der
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Anale& van de Heer .d11tb. M4tthnu den Lezer zal mede deelen;
en is van dezen inhoud:

"WY

,,

,,
"
"
,,
,,
i,

"
"
,;
"
j;

~

,_,
,,

Willem Zoon t' Aak.EL doen cond allen Luyden, dat

met onzen vryen moetwille voor ons ende onze erf
genamen vertichteniffe gedaan -hebben, ende verteyen erftyk en
de eeuwiglyk op ende van der Stad GoaINCHEM, met zynen
Scbependomme , metter heerlykhêden , landen- , lieden , ende
renten,.. die daar toe behoren, _mde '!'an aller erfenlife ·ende vor
deringe, ende. op aller aanfprake, die wy hebben, of ons aao.
komen mogen op onzen Heere Hanoge Wiltm, van Beyeren,
Grave van Henegouwen, van Holland, van Zeeland j Heere van
Vriesland, roerende van de heerlykhedea ende goeden die die
voorfz. onze lieve Heere van HoHand tot hier toe bezeten heeft 1
bekenne ons ende onzen erven gten recht nog aanfprake daar
aan te hebben, ende t.e i,ehooden eeniger wys. In oirconde ons
Zegels met onzer reclller weeentheid aan dezen Brief gebangell.i
Gegeven op den kuyze van °'1fffteden by Wyk, in 'tJaar ons
Heeren_ c 1a e cc c. ende rwaalve ~ op den ::uv1 dag in juli<>.
wy

Hoe vrywillig Jonkheer Willem van Aa. KE L, dezen lJrief gege"
ven heeft is lilt te. begrypen; maar de noot en omnagt zal zeker•
lyk het9 bier toe gedwongen hebben.
llier by zal ik nu dea Leezeir laten volg~n" de verkoping der
Stad Goa.1JMCHEM, en goedeten van Aa.Jtiu., door_ den gelllel
den HaJ"t()g. RINllllll 'i/Ml Geldet aan Hartog Wil-In, van Beycren,
Grave van Holland gedaan, met de verdere accoorden, enz. daar
toe hdlorende.,. zo dat_ den Lezer eea ~olflage bericht des wegellj
zal hebben, en den inhotld luyd aldus:

,, tl 7Y Harcoge J,J,1111 van &yeren, by der graden Gods Ele&
» W van Luyk , ende Grave tot Loon , ende Frtdwil! 'flO

,.. B/IIM/t.n,l,ej,,,, by der zelver genade Biifcbop tot Utrecht, doen
,., condt allen den genen • die dezen Brief zullen zien of hooren
~ lezen" dat want die hoog gebf>te Vorften 9 onze lieve ende ge
,, minde nroeders. ende Neven " Hanoae Willnfl van Beyeren,
.,, Gave van HeDe8()Uwen, YaD Hdland, van Zeeland, ende Hcere
» van Vrieslaud,. ~ &cm, zyne Ridders, Knechten,- Luyden,
_ ,, Landen" Sceden 1 ende Onderzaten , Hulperen , ende Hulpers
" Hulperen op c.ie eene zyde , ende liartoge Reit,nt van Gulik
"' ende van Geldet , ende Grav~ \Yan Zutphen voor hem , zyne
,, Ridderen, Knegtert-, Steden, Landen, Luyden, ende Onderza-

ten , ende voor fP,U.. vm Aa. s: EL zynen Neve, ende voor
" haare Hulperen, ende Hulpers Hulperel'l op d'ander zyde, ende
n voor alle die gene" die met hem inder Vrede gekomen zyn, al·
._ zulken gebreeken, gefcheele, ende agterwezen, als tulfcben ben
;, luyàen over lange wyle geftandcn hebben, ende z.y op malkan

1,

,. deren te vorderen ende te zeggen hadden, ende alle des onge
" noeges, fchaden, ende homoets, die hem binnen dier tyd van
s, 1nailanders wegen " tot op <kn dag danun- des. Briefs gefcbiet
,r ende'
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"
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,,
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"

ende wedervaren mogen wezen , aan ons met haaren openen
bezegelden compromis Brieven daar op gemaakt ;, gant{chelyk
gebleven zyn eens zeggens, ende ftadiger foene, die wy daar of,
om hem luyden alinge ende altemaal te beflechten, te verecni
gen , ende te zoenen , zeggen ende uytfpreken zullen binnen
,, Si11tt Llllrfflti111 dage naaftkomende, en uytwyzioge eener zekere·
" eeduilen, die daar op geordonneert, ende in der voomoemden
,, Heecen compromis Brieven ldaarlyken gefchrevffl , ende begre
" pen is, dat zy gelooft hebben in goeden trouwen, geukert by
" baaren Vorftelyken eeren ~ ende gezworen lyflyk den heyligen
,, volkomelyk te houden ende te voldoen, zo is onze zeggen en'."'
" de goedtdunke van dezer zake vootft. in der JIIIDÎere, als hier
,, na befchreven ftaat:
,, In den eerften , in den name ons liefs Heeten Jezu Chrifti,
,, zeggen wy eendragtelyk, dat van allen branden , rove, doodfla. .
,, ge, ende quetzingc, die gefchiet mogen wezen in dezen Oorloge
" ende Vrede tu(fchen den Heeren voomoemt, zal fi:aan brand
,, tegens brand, roof tegens roof, doodflag tegens dood{]ag, quet•
,, %inge tegens quetzinge, ende alzo van anderen desgelyks, zo&" der enige andere richtinge van geener zyde vorder daar toe te
,, doen.
,, Item, zo zeggen wy, dat onte lie\te Broeder ende Neve HU'
" toge lYiJlml van Beyeren ende RtÏllo•I van Gullk ende van Gel•
,, der voorfz. ende Willt111 van ARKEL, elk met zynen Rade,
" ende Huysgezinne zonder meer luyden, komen ende wezen zu1~
" len tuffchen dit ende .Si11tt Lf•rt11t1 dage naaftkomende, op ter
" quellingc tuifchen Go a IN c u E M ende den huyze, ende dat die
" Hartoge van Gulik aldaar opdragen, overgeven, ende leveren
" zal die Stad van Go1uNCHEM mecter alinger Parochie, den
" Schependom met ter Heerlykheden , Landen , Luyden , ende
,, Renten daar toe behorende, in banden WiJlnu van ARKEL voor
" genoemt, die dan alzo die rechtevoort is ovageven tal Hartoge
" WiJlnt, van Beyeren. Grave van Henegouwen i van Holland, van
" Zeeland • ende Heere van Vriesland • voorgenoemt; ende daar
" op in 't openbaar erflyk ende eeuwiglyk venyen; des zal Hartog
" WiJJn,, van Beyeren voorfz. hier voor uytreyken ende betalen 9
" hondert duyzent Franfche Kroonen, of die weerde daar voor in
,, andere goede goude payment tot onzer waardeeringe , dat is te
" weten: regtevoort als die overgevinge gefchieden zal aan goeden
" gelde , ende aan goeden zekeren pande ter fomme van 29()00
" Kroonen , ende 't ander zal by betalen tot zulken fteden ende
" dagen , als die bezegelde voorwaarde , geloften ; ende wisheid
,, by ons geordonneert inhoUde ende begrypen, die men dan reg•
,, te voort mede hebben ende mede overgeven zaL Voort is 't
, , onze zeggen , dat men uyt Go 1\.1 N c n E M den Landen van Gel
,, der niet befchadigen en zal, alzo lange als die Hartoge van Gulik
" ende van Gelder voorfz. of wetagtige blykende geboort van hem
" leven zal, nog daar in 't cynde, ten ware dat het die Gelderfche
,, eerft verhaalden op Holland.
" Voort zoo en zullen die Poorteren eade. Ingezetenen no

,, Goa.-

Co a IN c HEM om geener zaken , die voor deze tyd gèfchiet
" zyn , eenige laft lyden van Hartoge W iJJe111 van Beyeren , nog
,; van iemanden , ende die gene, die voor of na geruymt zyn ge•
;, weeft, die Hartoge Willem voorfz. en der Stad van Go R I N c uE M
.,, doen willen, dat zy fchuldig zyn , zullen mogen inkomen, eride
,, der Stede rechten ende haar goede gcbruyken, als ·daar toe be
,, hoort, uytgenomen die geenen die Heeren ]oba van ARltEf.
;, of gevangen zyn , ende die Poorteren ende Ingezetenen van
,, Go a I N c HEM, of and ets die eenige- Brieven of Privilegien , on
" der zig hebben , voorryds van den ~artoge van Holland· ofte vatt
,, Gelder voorfz. oni die Stad van Go R. i N c HEM in te kryjl:en,
-,, zullen die overgeven , ~ken van den Heerén voorfz. zyn Brie" ven.
· ,,· Item, z.:al die Heer van Cuylenburch en zyn Onderzaten ge•
.,, zoent wezen , op alle haar vrybeden ende goede leen ende eygt.11
;, in allen manieren , als zyze plegen te hebben, ende te gebruy..
;, ken , eer die Heer van Cuylenburch zyn leen opdroeg den
,, Hartoge van Celder voorfz. ende men zal hem vetdragen van
" alzulken doodflagen; als by uytlandig of geklaagt IS in den lande
;, van Gelder, ende hy tal weder hebben alzulk geit ; als hy ie
" leent ende ftaande heeft, op de Ariiptei1 Botnn1elenvaard ende
,, Tielerwaard; ende dat zal hem die Hartoge vlitn Gelder voorfz.
,, bewyzen op te heffen ende te beuren aan dat geit, dat hem die
,, Hartoge wn Holland voorfz. fchtildig is op den leften termyll'.
" Item, zo zal Heer /Jre11II v"" Lr,n/J•rfh, ook volkomelyken
b bezoent wezen , op alle goede leene ende eygen; ende die rus•
;, telyk ende vredelyk gehrttyken;
" Item, want de Stad van Amersfoort vel~ onrecht ende geweld
;,, gefchied is , uyt ende in den Lande van Gelder van den Ballingen,
,, die 'er mede geweeft hebb'en in zynen Landen, niet dnthouden •
" nog daar laten blyven in eeniger wys, ter tyd toe, dat zy der
;, Stad van A.mersfbort dat gerecht zullen hebben met twee duyzent
" Kroonen , ende alzulke Brieve als die Harfoge van Gelder en
,, zyne Voorvaderen dei Stad van Amersfoorde voortyds gegevell
,, hebben , . zullen in haaren magcen blyven.
,, Item, zo zullen beyde Heeren Onderzaten voorfz. haare hul
,, peren ende hulpers hulperen, op alle haare goede leen ende eygen
" bezoent zyn, ende dien vryelyk gebruyken , als zy deden voof
" den Vreden, ende op a:lle haare vryheden ende oude rechte11
" varen , ende keeren ; die zy van den Hartoge van Holland ende
,, van Gelder voorfz, ende• van baaren Voorvaderen bezegelt heb•
;, ben.
.
,. Item, dat zulke fchulden , als die Hartoge vati Gelder , zyne
,, Ridderen, Knapen, ende lieden der Hartoge van Holland voorfz.
" fchuldig zyn in bezegelde Brieven, uyt ende opftaan zullen des
" Hartogen leven lang van Gelder voorfz. ende zyns wetagtigell
,, blykende geboorte.
, ,, Item, zal de Unge door Go a.1 N c u & M gaan, als zy van ouds
,, gegaan heeft.
.
" Item, zullen alle .gevangenen den Hartoge no Holland' ende
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., van Gelder voorfz. ende Tfl'illmu van A Il K E t, of haare hulpe•
;, ren , ende onbetaalt geit , quyt wezen aan allen zyden , uytge
" fcheyden I-Ieeren Jas gevangen van ARKEL, die by huYten
" Vrede gevangen heeft, ende die gevangen, die hem weder af
., gevangen zyn. Ook zullen die gevangen , die Heer Ja van
., ARKEL binnen Vrede gevangen heeft , ende ongefchat zyn,
" quyt wezen, of die Hartoge van Gelder voorfz. zal 'er richtinge
" voor doen, na uytwyzinge des Vreden, daar zy binnen gevangen
,, zyn , behoudelyken dat zy koften ende altinge redelyk betaleo
,, zullen.
,, Item, zo zeggen wy, dat die Stad van Utrecht, haare Burge
,. ren ende Onderzaten. met IYilltm, van AR. K EL vootfz,. gantfcbe•
" lyk bezocnt zullen wezen tot dezen dage toe.
,, Voort om te volkomelyker, ende fl:edeliker alle gunfte , mi11•
.~ ne , vriendfchap , ende maagfchap cutfchen den Heere voorfz,
,, end~ haare beyder Landen, Luyden, ende Onderzaten te hou
" den, die te meerderen, ende te fterken, zo zeggen wy, dat zy
,, hem met rnaJkanderen verbinden zullen baar beyder leven lang,
" ende geloven elk den anderen met zyner magt by te fiaan, ende
" te doen als zy die een den anderen van maagfchaps wegen, ende
" als goede gettouwe vrienden fchuldig zyn te doen, ende hier op
,, na onzer uytwyzinge malkanderen goede brieven af geven.
,, Ende hier mede zullen die voorfz. Heeren, ende ll'iJ/,,,, van
,, AR. K E L, haar Ridderen, Knechten, Steden, Landen, Luyden,
" ende onderzaten, hulpere.n, ende hulpers hulperen, ende alle die
,, genen• die tot hier toe om haaren wille in der Vrede gekomen
,, zyn, aan beyde zyde van allen fi:ote, gefchele, toezeggen, ge
" breke , ende agterwezen , als die Heeren voorfz. die ecoe op
" ende tot den anderen in eeniger wys hadden, of hebben mogten
,, tot op den dag datum des briefs, zo wie men die denken mogte,
" gantfchelyk ende al heilicht, vereenigt, ende gezoent wezen tot
,, eeuwigen dagen, zonder eeoige argelift of nieuwe vonden in de
" zen onzen tegenwoordigen zeggen, of eenig van de poinéten
" ende claufulen èaar binnen begrepen te zoeken , vinden of te
" trekken, die dit zelve onze zeggen hinderen of beletten mogten
" in eeniger wys. Maar waart zake dat 'er eenig poinét ofclaufule
,, in te veranderen ofte verbeteren ware , of dat daar 11amaaJs eenig.
~, gefchil in viele, dat. houden wy altoos tot onzen verklaren.
" Ende op dat onze voorlz. zeggen volkomentlyk vafte ende
" onverbrekig gehoude worde, zo zeggen wy nog voort , dat die
" Hartoge van Holland ende van Gelder , ende ook Willnll van
,, AR. K EL voorfz. ende elk van hem haare rechter hand hier op
,, leggen zullen , ende lyflyk zweeren den heyligen wel ende wet
" telyk dit tegenwoordige ons zeggen te houden ende te voldoen
,, elk van hem, zo ven-e hem dat aanroert, ende des te oirkonde ,
,, dezen Brief , daar wy onze Zegelen aan hebben doen hangen,
,, met ons betegelen zullen. Ende wy Hartoge Wi/Jm, van Beye
,, ren, Grave van Henegouwen, van Holland, ende van Zeeland,
" Hartoge Rei11011t van Gulik ende van Gelder , ende Grave vall
u Zutphen, en Wilk111 van Aa K EL voorfz. om dat wy onzer liever
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ert geminde Broeders , Neven , ende Heeten, Hartoge Joha111
van Beyeren , . Eleét van Luy~ , e~de Grave tot Loon " ende
Heeren Frederik "'"' Bla11l.e11ht1m, Büfchop t' Utrecht tegenwoor
digen zegge vafte , ftadig , ende onv.:rbrekelyk houden willen,
zo kennen wy openbaarlyk , dat wy ende elk van ons op dit
zelve ~eggen ons moetwillen lyflyken by onzer hertelyker "trou
wen gezworen hebben, ende ~weren_ den heyligen hier tegen nieç
i, te doen , nog laten te doen m eemger wys in toekomende ty•
" den, maar dat zeggen volkomelyk te houden, ·ende te voldoen
,, in alle dier voegen· ende manieren, als 't onze lieve ende gemind~
" Broeder, N~ve, ende Heere voorfz. uytgefproken hebben, eride
,; voorfz. is.·· Ende alle des te oirconde zo hebben wy Hartoge
" JYiJkm, Hartog~ Rei11ou, ende Willem van ARKE L voorfz. ende
" elk van ons , ·dezen Brief met onzen lieven geminden Heeren
" ende Neven \"an Luyk ende van Utrecht voorfz. bezegelt met
,, onzen Zegelen hier aan gehangen. Gedaan ende gegeven op den .
,, huyze tot Duerfl:eden by Wyk in 't Jaar ons Heeren
::> c ç cc.
,, en twaalve, op den x x v1. da~ van JQlio.
·
t,

"
,,
,,
"
.,
"

c,

Dus bereikten Hartog Willem van Beyeren , Graaf van Hona·n4
zyn lang gewenfte doel , dat zyn Vader en hem , reeds zo veel
bloed hadde gekofi:, maar dat een eeuwige eer en roem voor den
ARKEL s c HEN fi:am is , ( fchoon dat by hier nu gantfch verne
dert wierd,) dat zulke magtige Vorften niet in fiaat waren ge
weeft, om door de wapenen zulks uyt te voeren , -maar dat meii
door Verraacl daar toe hadt moeten geraken, want dat deze laatfi:e
Raadsluygen met haar· agtien duyzent Kroon en niet veel beter wa•
ren als die eerfi:e Koopluyden van tachentig duyzent Kroonen, is
genoegzaam te. zien.
·
Hier op wierd den gemelden Hattog Wittem van Beyeren , Graaf
van Holland op den 24 der maand Augufius des Jaars 1412. bin
nen Go a IN c u E M tot Landsheer gehuldigt, zeden welke tyd deze
Stad en Landen onder het Graaffchap van Holland gebleven zyn,
Hartog Wille,,, van Beyeren, nu Heer en Meefter zynde , kon
zynen drift tegens den Aa. K EL s c u E N fi:am niet inbinden , maar
wilde zyn gramfchap nog aan ~out en fteen uytvoeren , waarom
by dien beroemden Aa. K EL s c HEN of Keyzerlyken Borgt,· ( door
de Heeren van AR. K EL met to veele koften gefi:igt, en wiens ge
lyken in de Nederl~nden niet wierd gezien,) ten gronden toe ver
delgen , zo als hier vooren re~ is verhaald. Ja hy ontnam do
Stad het Wapen van ARKEL; en gebood haar het zyne, of dat
van Henegouwen met d~t van ·Holland gequartileert te voeren, zo
als hier vooren ook reeds aangewezen is. En men ~ogt den ouden
roem en glans van het Adelyk~ geOagt van All.KEL, over al zo
veel te vernietigen als maar doenelyk was.
Na dat Go RIN c HE M nu on.der 's Graven gebied gebragt was,
wierd tot het opper befi:ier in 's Graven naame aldaar een Dros
('~d aangefi:eld, welke ook het recht ha~de van Stads Ampten te
vergeven. Zommige meenen dat 'er te Goa.1NCHEM ten tyJen
qer He~ren yan A, R K EL al Droffaarden zyn ge\v@eft, maar ik vinde
Tt2
~
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.in geene fchriften daar eenige blyke van, maar wel van eenen Burgt
Voogd , die het gezag op den Burgt hadde , en müfchien by af
wezen der Heeren van ARKEL , het oppergezag in de Stad ook
wel zal hebben gehad. Den eerften zo veel als ons bekent is, die
het Droffaard Ampt binnen Go 1.1 N c u E M beeft bekleed, is geweeft:
Heer .Arntl
Le1m•rt , Ridder , wy zullen hier na een lyft
\1lil alle Droffaarden opgeven , zo dat wy 'er hier niet meer van
zeggen zullen.
Hartog JYiU. van Beyeren zag egter wel , dat by met het
()nderbrengen der Heeren van AR. K EL , zyn glanfch van Ede
len veel verloor, waarom by weder een redelyke genegentheid tot
Jonkheer JYiJJn,, van AaKEL kreeg:, en zo .AarJ K1111p fchryft,
zou Hartog WiJim, op zekeren tyd by de Heer van A.aingen en
Henegouwen zyn gewceft , tegens welke by klaagden , geen aana.
zienlyke Heeren en Princen in zyn gevolg te hebben all andere
Vorften, waar op deze hem vryboritig antwoorden, en zeide: Hoog
Ed: Vorft dat is u eigen fchuld, de eer van Holland hebt gy door
· uwen haat verdreven, en wel byzonderlyk den Edelen en Mogen•
de Heer van ARKEL, die u met meer Edelen en Ridders zou
vergezelfcbapt hebben, dan alle de Hoekfcbe Heeren van u Land.
Waar op Hartog WiJJn,, al zugtende zou hebben gezeit: ik belove
u Neve als ik weder in Holland kome, ik zal Jonkheer Willnt, van
A 1\. K EL weder in zyne goederen zetten, en de andere Kabeliaufche
Heeren, en zien de partyen te vereenigen. Maar gelyk de goede
voornemens der Vorften, door valfcbe en nydige O<rblazers v~
tyds te leur werden geftelt, zo quam hier ook niet van.
1417. De gemelden Hartog JYiJJn,, van Beyeren , Graaf van Holland,
in den Jaare 1417. voelende dat by zyne Landen en goederen,
en met een het leven ftond vaarwel te zeggen, zo riep by zyne
·Edelen en Raden byecn , en men beraadflaagden onder anderen,
aan wien men zyne eenige Erfdogter ten huwelyk zoude geven,
en men zeit dat by onder andere zou hebben gezeit: bad niemand
meer wysbeid dan ik, en het mync Raden behaagden, zo als my,
ik zou haar ten huwelyk geven aan Jonkheer /YiJtm, van ARKEL.
Hier over ftonden de Hoekfche · Heereo verbaaft, horende dat een ·
van hunne vinnigfte Vyanden, tot zo hogen ftaat by .den Graafin
aanzien quam, waarom een van haar hem antwoorden, 0 mogen•
de Vorft ! zig zo te vernederen , u eenigfte Dogter te willen .ge
ven, aan uwen openbaren Vyand, en een fiegten Jonkheer van Aa.•
K EL. Waar op den Graaf antwoorden: geen flegten Jonkheer van
A Il K EL, maar een toekomende Hartog van Gulik en Gelder, het
geene de gemoederen van deze Heeren nog meer ontftelden, hoe.
wel zy den geveynsden fpeelden. Ja zo Kemp en andere fchryven,
zou Hartog Wiltn,, voor dezen al door den Droffaard van Go a.1 N c H.E M, .ArntJ 'IJIUI L,y,,,/J,wg, Ridder, die mede een der Hof.
raden was, met zeker voorflag van buwelyk met zyne Dogter aan
Jonkheer IYiJ/a, van AR. K EL gezonden hebben ; en zo hier na
zal blyken, had Vrouw J•tolJ11 na baar Vaders dood, zelf genc1entheid om met Jonkheer Wilt.. van Aa.1tEL te. trouwen, dat
uyt dit voorftd müfchien zal ie{proten zyn.
\Vat
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Wat redenen Hartog fPilltm ·hier toe hadde word niet gemeld,
dat by zyne eenige Dogter eA Erfgenaam, aan een Heer ten hu•
welyk wilde geven, daar by zo lange jaaren zo eene verbitterden
haat tegen hadde gehad. Doch zommige zyo van gedagten , dat
Hartog Willem wel voorzai, dat door den vervloekten tweedagt va11
Hoeks en Kabeliaus , naar zyne dood zware onluften in zyne lan!"'
den ftonden te ryz~n , daar by voorzienden, zo Hartog Rei110•I
van Gulik en Gelder eens quam te .overlyden , dat Jonkheer JYiJ.
Jem van AR KE~L dan een magtig Vorfi: ftond te wörden , en dus
met zyne partye in ila.at zoude zyn de .Landen te overvallen , eu
zyne Dogter en Landen te doen, gelyk hy met ARKEL en zyne
Landen badde gedaan , dat is : alles te vuur en te zwaard te ver
.Qielen , zo dat het hem beter dagt zulks door een buwelyk voor
te komen ; en ik zie niet dat dit gevoelen ongegrond is, hoewel
ik het voor geen vaftc waarheid te boek ftelle.
Hartog WiJlnM van Beyeren, Graaf van Holland, dan overledea
zynde, wierd zyne eenige Erfdogter Vrouw J11tolM, tot Gravinne
van den Landen gehuldigt, en wierd met èene ook Landsvrouwe
van G·ollINCHEM en Landen van ARKEL. Deze jonge Gravinne
ten eerften met veele .rampen en ongevallen overvallen wordende•
zo komt haar Oom Joho van Beyeren , Eleét van Luyk , welke
door difpenfaatie van den Paus hier van ontilagen was, en nu g~
trouwt met Eliu.eth "llO Gortil.r, HartQgin van Luxenburg, We
duwe van Hartog Alllmi.r van Braband nederwaards, om als Voogd
of Ruwaard voor haar het Landsbefi:ier waar te nemen , dog zo
nader gebleken is, beoogden by geheel ·wat anders, en z0gt zelti
Graaf te zyn, zo als daar na hem ook gelukten. .En hoewel by ten.
eerften tot zyn voornemen, niet koude komen, liet hy egter blyken
waar het op toegelegt was, zo dat by van eenige Steden, die geeo
zin in een Vrouwe regeringe hadden, voor geen Ruwaard,
voor Graaf en Landsheer aangenomen wierd, by ziet aanftonds de
Kabeliaufche partey op zyn zyde te krygen , en doet zyn Nigc
-0pentlyk den Oorlog aan.
Den grooten haat die zo lang tuffchen zyn Broeder Harto;
IYillt111 van Beyeren, Graaf van Holland, en den Heer van Aa.•
K EL had geweeft, als mede tuffchen den Heer van Egmond , eo
w;nn,, van Yffelfteyn zyn Broeder , was hem zeer wel bekent,
maakt aanftonds met deze Heeren een Verbond, om maJkanderen
met goed en bloed by te fpringen, met bel~en, van deze Heenm
weder in haare goederen te herftellen. Joha "• E,.,,,,J,,d, een
Man die het aan geen helden moed ontbrak, tragt aanîtonds alles
in 't werk te 0:ellen wat doenlyk was, vermaagdfcbapt Q2Ul 't buys
van ARKEL, vond men goed Jonkheer IVilJe,,, van Aa.itEL eerit
te redden • by krygt dan een deel Vrome Mannen by een , en
trekt op St. EliZ11nth1 nagt den z1 va.n de Slagtmaand, met dit
Volle heimelyk naar Go & 1 N c u E M toe, verbergende eeii deel van
· zyn Volle omtrent de Arkel-poon, de Poort des 's morgens open
gaanden, dringen zy binnen , en krygen aanftonds veele Burgers
goed AaKELs gezind op haare zyde, en voortrukkende tot in
4c Kruysftraat, maakt men ~et ttompetten eeo groet geluyd,. onTt 3
dtr
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der een yfTelyk gefchreeuw van ARKEL. Al.KEL ! waar door
den hoop zo van de nog van buytene inkomende Mannen , als
bylopende Burgers dapper verfterkt wierd, ~o dat de Soldaten en
Burgers die het met Vrouw J«ob• hielden. genoodzaakt waren
naar den Burgt te vlugten, die door haar Vader was gcftigt, waar
op zy ~ig betrouden, en naderhand ook dapper verweerden. Jonk
heer W,Jte,,, van ARKEL hoorende dat zyn Zwager Joh•• van
Egmond zyn Vadcrlyke Stad GolllNCHEM in genomen hackte,
komt aanflonds met den Graaf van Vemenburg , en veele Baron
nen, Ridders , en Soldaten ook aanzetten , en treed weder in 'c
bezit van zyne goederen. Vrouw Jaco/J11 Gravinne van Holland,
en haare Vriend~n om dit verlies zeer ontfl:\!ld, maar beklaagden
Hanog / .,, van Beyeren des te meer , waarom hy aanftonds van
Dordrecht zig ook naar Go a IN c u E M begaf, om met de gemelde
Heeren te beraadflaan, wat tot voortzettinge der zaken nu verder
dienden· gedaan te worden. Hier op deed Jonkheer IY,JJem van
AaKEL Vrouw Jacol,11 aanfionds den Oorlog aanzeggen, zo dat
men ten eerften de wapenen aanfchoot.
De Burgt van GORINCHEM nog door Vrouw J4iol,11U Volk
bezet en bewaard, vond men goed dat eerfl moeit worden ontzet,
vermits die anders ook in Vyands handen fiond te vallen , ook vond
men goed A 1\. K EL de Stad weder uyt de banden te wringen. Mea
vergaderd dan zo veel Volle als doenlyk was , en vooral fpringen
die van Utrecht en Amersfoort Vrouw l«olJa getrouwelyk by ,
men vergadert aanftonds een brave Scheepsvloot, onder het beleit
van den Heer H'4/rll"Ut -v•11 Breárode, toen Stadhouder van Hol
land. Vrouw l«ol,11 een helden hart in 't lyf hebbende, gaat met ·
haar Moedt!r Marg,et11 van Bourgonie, en al het Krygsvolk fcheep,
en men wend de ftevens -onder een groot geklank van trompetten,
en het waycn van Wimpels naar Go Il l N c HE M toe. Men laat de
ankers voor den Burgt vallen, en treed van de waterkant door de
Poort op den zelven , tot groote blydfchap van de hezettinge.
Aa K EL had ondertuffchen ook niet fiil gezeten , maar zo veele
Ridders en Soldaten by een vergadert als doenlyk was , zo dat
zyn Volk op vier duyzent koppen gerekent wierden , daar by had
by cuffcben de Stad en Burgt een diepe gragt doen graven , die
vol water fi:ond. Hier op maakten men van wederzyden grooten
toefl:el tot een hevig gevegt; dog zo K,mp fchryft zond Vrouw
lacol," heimelyk aan Jonkheer W#lem van ARKEL den Droffaard
van G o Il IN c HEM, Are11á v11n LeyeilD•rg, welke uyt haaren name
een huwelyk tuffchen beide voordroeg, zo als dezelven voor henen
by haar Vaders leven nog eens gedaan hadde, maar A Il K ~ L was
over het geweld hem en zyn Vader door Hartog Willem haar aan
gedaan te zeer verbittert , verfmade het voorftel , ja wilde liever
fierven als haar Gemaal zyn , zo dat Heer Armd v1111 Leye11/Jt1rg
vnigteloos weder keerden , en 'er niet anders dan een bloedigen
Oorlog voor handen was. Om het gevegt dan te moediger aan te
grypen , wierden de Opperhoofden van beyde zyde eerfi: Ridder
geOagen, en lieten ook beide in 't gevegt haar leven.
· Vrouw Ia,ol,a, hoewel nog Jong , moedi&t als een vrome .Ama
zoou
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zoon haar Volk met den degen in de vuyft aan, met toezeg~nge
van een heerlyke belooninge. Hier op ttekt Brt,trootle de Burg. poort uyt, en men vald aanftonds aan, om de gegrave watergragt
met alle bygcbragte frof te vullen , om dus daar over zynde met
laddere de muuren te beklimmen. A Il K EL met de zynen ftond
ook kloekmoedig in 't harnas om den Vyand afte weren, en ieder
bad zyn poft om waar te nemen, maar vermits hy door Verraders
altyd fcbandelyk was bedrogen , zo viel hem hier weder het zelve
lot te beurt : want den Hopman /fl'i/let,J v•• 'Drt1'1e11 , het gebied
over vyftien honden MJnnen hebbende, verlaat fchandelyk zyn
poft, en geeft den Vyand vryen ingang, en vermits den Vyand
zulks bekent was , viel men met des te meer Volk hier op aan,
en drong binnen de· Stad , en den Verrader doet de Burgpoort
open flaan , en zet het met zyn Volk op een loJ1en. AR K E L
zienden dat by zo verraden was, en zeer veel Volle verloor, wierd
·genoodzaakt met de andere wat Stadwaards in te wyken, tot in de
Mole- en Krytftraat , zo dat den Vyand zonder wederfrand, met
magt ook de Stad in drong. Jonkheer IY1/Je111 van ARKEL met
de zyne vat in de gemelde ftraten weder poft, men liet de ttoni
petten lufrig horen om het Volk aan te moedigen, en dus vald by
met de zynen weder op den Vyand aan, en dryft haat wat te rug,
maar den Vyand hoe langer hoe fterker wordende, wierd by van
alle zyde aangetaft, zo dat 'er een deerlyke moord voorviel , en
AR.K&L zelf hoe mannelyk by hem weerden, moeft zyn leven en
goederen te gelyk op 't Slagveld laten , en met hem fneuvelden
veele brave Ridders en Soldaten , de overige wierden gevangen,
welke by K mp en andere ten deel en opgetelt worden.
Van Vrouw /4ç,/Jau zyde bleef haar Veldheer ff'alra'IJt• va Bre.
dn-otlt, daar zy zeer droevig over was, en nog veele andere Rid•
ders en Soldaten , egter was haar verlies by her vorige niet te Yer•
gelyken. Zy verftaanden dat Jonkheer IYiJJem van AR. K EL ook
zelf gefneuveld was, kon zig van tranen fl:orten niet onthouden,
zeggende: heb ik veel gewonnen, ik heb ook veel verloren, wil
lende te kennen geven de liefden die zy tot hem droeg ; ja zy
had aan Heer ff'alr1r1t11 'Uil" Breûrodt, wel duyddyk gelaft, zorg
te dragen dat AR K ~ L niet zou worden omgebragt ~ maar dat by
hem gevangen moeft zien te krygen , hopende dan hem in haar
gu~fte te trekken, maar de hevigheid van den ftryd liet zulks niet
toe.

'

Het lyk van dezen vromen Jonkheer /f/iJkw van A·a.KEL, bleet
in de Krydl:eeg nog lang verfmoort in zyn bloed onder de andere
lyken leggen. Het ligbaam wierd dan egter op order van Vrouw
J11colM zeer heerlyk in de Groote Kerk, in de Tombe der Heere1t
van Aa KEL op ons Lieve Vrouwen Koor, met zyne zefl:ien Ade
lyke Quartieren begraven, wellce aldus opgetelt worden:
Arkel,
Gulik,
Voorn,
llraband,

Kleef,

Baar,

Lotryk,

Holland,
Vemenburg,
Gelderland,

Engeland,
Sicilien,
Mechelen,

Luxenburg,
Vrankryk,
Drenthe,

Ter
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. Ter gedagteniffe van dezen ftryd in den Jaare I.4.17 del\ t De
cember voorgevallen, en het blyven van Jonkheer WiJlm, van
AR. K EL, wierd in de Rivetfteeg in de gevel van een huys boven
de deur, ter gedagtenüfe een langwerpige witten arduyn fi:een met
de onderfi:aande infchryvinge geplaatft, welken fi:een in den Jaare
1549. wanneer Philips ,Koning van Spanje op den zs September
tot Graaf van Holland, en Heer van Goa1NCH!M en Landen
van Aa KE L gehuldigt wierd, ook wierd vernieuwt, bezet in het
midden met het jaargetal der vemicuwinge, en in de vier hoeken
de vier quartieren van den gemelden Jonkheer /Yillm van AI\.KEL,
met dit veers.

7Joe mt11 fthree/ ie• 1 Vtttm/Jer M cccc xv1. m tttl,
.
Vom /Jleef de11 Edtle11 HODggelore11 Willem 111111 Arie/ 'floor Jtu flen,.
. Veele willen dat van dezen bloedigen flag de Krytfteeg haaren
naam bekomen heeft, dog is niet waarfcbynelyk, vermits dezelven
veel vroeger word vermeld.
·
Den braven Digter P11.ffmroie, heeft het noodlot van Jonkheer
WiJJm, van Aa K EL in deze vaarzen uitgedrukt:

leP wierd All lt EL ,,. tot mttr muk# gewo,,J,
E11 fthot», h.J j/nilttlû, rets tell.e,u wetr n, "flo,u/,
N«b lt1111md op z.y11 Jchild, wur ;,, de r(J(J(U /Jur,.,
Voor '1 .Jgez,ypeld l,Jo,d, •• 11iet •ttr iml,ur Wdllrttl.
111 •t

N• """'""'• 't i1 ,,. t.,d, "'1 iedtr 1Ja II t001Jd,
IYIII IJtl'IJerz.ugtheiJ ut i11 llflJt11 l,oez;m, W()()t1d.
N~it i•11 en eerlyi """' roewrw1111rdere dooi 1Jer'TJJtr0nt,
.Ab 'IJOlr SG.J# Yrimdm, St•d, n, Y ueru11d t, j/tr'IJtn.
2),u J}rlli in jo11gn Hetr, n g•f de ~.YM •oei,
Tot ût by t1titr uei, •• #ÎI n, Jlu•w ge/Jloed.

Vrouw J11col,11 nu weder meefter van de Stad zynden, deed de
zelven als ook den Burgt met goede Manfchap bezetten, en was
nu als buyten vrees door de dood vm Jonkheer IYi/Jn,, van Aa..
x EL om deze Stad weder te verliezen , zy trekt met haare Man
fchap dan weder na Holland toe , en verder naar 's Gravenhage,
wanneer zy om de getrouwe dienfte door die van Amersfoort baar
bewezen , deze Stad met veele gunften bcfchonk , welken brief,
om dat hy veele gevallen wegens het verhaalde begrypt , ik den
Lezer zal mede deelen , op dat by te meer ligt hier \'an zoude
hebben, en luid aldus:

,, 7.Acol,•,

by der genaden Gods Hartoginne in Beyeren, Dol"
fine van Vyenne , Gravinne van Henegouwen , van Hol,, . land, van Zeeland, ende Vrouwe van Vriesland, doen
" condt allen Luyden; want wy gedagtig zynde aanziende die grote
" trouwe, willige dienften, ende vlyte, die ons beminde Vrienden
" die

I

Van G O R I N C HE M.

333.

die Stad van Amersfoort; Burgers ende Onderzaten , ons in den
beginne van onzer Heerlykheden voomoenit ; terfi:ond na de
:' dood van onze lieve Heer en Vader Hartoge Willem.r, dien Godt
genadiglyk gedenken wil, en doen wy nog uytlandig uyt ons land
, van Holland waren, gedaan hebben, ende met onzen getrouwen
:, Raden , Vrienden , Steden , en goede Luyden onzer Slot en
" Stede tot Yffelfiyn, die ons van Heer Willem van Egmond met
; fommige ballinge ons Lands, ende andere, uyt onrecht afgewon
:, nen ende bekragtigt waren, hebben helpen inwinnen ende weder
" brengen in onze handen op haar zelfs kofte , ende daar na by
" ons zelfs lieve, trouwelyk ende eerlyk in onzen firyde , ende
,, gefchifte tot Goa.INCHEM; doe ons onze. Stad van GORIN•
,, CHEM voomoemt eer~ van Heer Johaa van Egmonde, ende
" den zynen t' onrecht ontweldigt was , daar Grave R_o/J/,recht flllll
t, Y en1t11nrg, Willtm Zoon van A-a. K E ~; ende meer die zy daar
,, geworven hadden, tegen ons, na ingekomen waren ; met onze
,, goede Luyden voomoemt geweeft hebben, ende ons die voortz.
" breukinge hebben helpen wederftaan, in den firyd , ende onze
,, Stad voorfz. weder helpen winnen~, zo hebben wy van onzer
" graden met onzen vryen wille, ende by onzer getrouwen Rade
,, ende Vrienden gegunt ende gegeven , gunnen ende geven met
;, dezen Brieve de Stadt van Amersfoort, haa~n Raden , Burge•
,, ren, ende Onderzaten , die regte tweede deel van allen gevan•
" gene die dezelve Stadt, haar Burgeren, ende Onderzaten , die
~, met hem waren in den vootnoemden onzen firyde, in dier wyze
" in onzer Stadt van Go ll IN c HEM aldaar gevangen hebben tot
,, haaren vryen wille, nutfchap, ende oirbaar te hebben , te hou
" den, ende te fchatten by ons, dat is te weten : dat zy ende onze
" Vrienden, die wy daar by voegen, ende beveel daar af doen
,, zullen, alle gevangene voomoemt , ende elk van hem in haare
,, Stadt voorfz. van onzen ende van haaren wegen zetten, heffen,
" ende fchatten zullen mogen, ende zo wat geit of goed van der
,; fchatdnge komen zal , daar zullen wy af hebben , heffen ende·
" behouden, dat regte derdendecl, ende die Stad van Amersfoort
" voomoemt die andere twee deelen, ende hebben bier om gelooft
;, ende loven in goeder trouwe voor ons, onzer erven; ende na
,, komelingen met dezen Brieve die Stad van Amersfoort, haaren
,, Raden , Burgeren , ~nde Onderzaten van dezen gevangen , of
~, van haar fchattingen, of van die hier van roeren mag, nimmer
;, meer aanfprake ; nog moeyeniffe of hinder omme te doen, of
" laten gefchiede van onzer wegen, waar 't ook zake dat om des
,, firyds, of om der goeden wille voorfz. onze Vrienden der Stad
,, Amersfoort, of haren Burgercn of Onderzaten. eenige aanfprake,
,, vorderinge, moeyeniffe, of hinder tanden Hoog-geboren-Yoni:
" onzen Neve den Hartoge van Gelder , of van iemand anders
,, gefchiede , daar zullen wy der zelver· Stad, ende haare Burge
" ren , ende Onderzaten geheel byftandig in wezen , e.nde hem
,, daar om te hulpe komen , met den eerften na alle onzer vet•
,, mogen, na dat d1e zaken gelegen zullen zyn , ende zy ons b~
" hooren .: want die haare zaken de onze zyn , ende ons to tè
Vv
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gebeuren ftaan. Mede zullen wy en die Stad voomoemf, en
de elk den anderen oirrede ende · verlof gefchenkcn laten van
alle den gevangen , die wy ende onze vrienden ofte zy vingen
in den fi:ryde ende gefchifte voomoemt , ende daar af van den
gevangèn dubbelde .oirreden doen maken , ende die malkander
over doen geven, uytgefcheyden alle argelift. In oirkonde dezen
Brieve hebben wy ons Zegel bier aan doen hangen. Gegeven
in den Hagc op den ecrften dag in Januario , in 't Jaar ons
Heeren ft1 cccc. ende xv 11. na den loop van onzen hove.

Uyt een Brief van de gemelde Vrouw J.collll, van denJaare1418.
op St. Lllt1rm1 avond getekent, bekent zy wegens haar derde deel
van de gevangenen, wegens de Stad Amersfoort voldaan en betaa't
te zyn, uytienoQ1en IFo•t,r t111• Tfmtl#r•, Altrtz. en R•tier
'D1111tzelaar., Willtmsr.. 'Yelke nog gevange_n zaten, en het losgeld
niet beraamd was. Meer gunfte brieven door Vrouw J«,IM 1211
deze Stad , en de Stad Uttecht verleent zyn nog voor handen 9
maar komen hier niet te pas.
Dus bleef Vrouw Jacoó11 Gravinne van Holland, en voor eenigen
tyd Vrouw van Go1UNCHEM en Landen van AR.KEL, dog wat
onder· haar beftier voorgevallen is, vind men geen berigt van, al•
leen dat zy wegens het Stapelrecht te Dordrecht, die van Go a IN•
C HEM gunfiig was.
i419. De zaken van deze Gravinne van tyd tot tyd meer ten aiteren
lopende, wierd zy genoodzaakt in dehjaare 1419. een verdrag met
haaren Oom , Hartog
van Beyeren binnen Woudrichem te
maken, waar by veele Hollandfche Steden, en ook Go RIN c HEM
en .Landen van A Il KE L aan hem overgegeven wierden , zo dat
die van Go a IN c HEM weder een nieuwen Landsheer kregen, en
ook aldaar gehuldigt wierd, maar vermits 11111 van Beyeren-, Graaf
van Holland in den Jaare 1424-· naar de eeuwigheid verhuysden,
vind men weynig befcheid wegens zyn beftier omttent deze Stad.
1 4!24- dus bleef zyne Weduwe EJiJGlll,tth ~.,, Gortit.r, naar zyo dood
Erfvrouwe van de Stad en Landen van Aa KE L, waar voor zy
in 't zelve jaar ook gehuldigt wierd , en bleef eenige jaaren hier
wonen , hoewel zy in 't volgende jaar , haare Hecrlykheden daar
onder de Stad GoaINCHEM en Landen van ARKEL begrepen,
aan
Hartog Philips van Bourgonie verkogt, houdende op dezelven
1 2
4 5• haar leven lang zekere lyftogt , en dus kregen die van Go a IN•
c HEM weder een nieuwen Landsheer , zo als by van haar ook
gehuldigt wierd.
Hartog Philips van Bourgonie, Graaf van Vlaanderen, enz. Ru.
waard van Holland, van Zeeland, en Vriesland, Heer van Go a1N c u E M en Landen van A Il K EL , was den ouden Heer Joh11•
van AR. K EL, die nu reeds veele jaare had gevangen gezeten niet
ongenegen , en weet zo veel te weeg te brengen, dat by uyt zync
gevangeniffe op 't Slot te Zevenbergen ontflagen wierd , en hem
met veele tekenen van eer ontfangt , hem hoop gevende dat hy
nog eens, in zyne ontnome goederen weder zal herfteld worden,
hy bragt voor eedt zo veel te weeg, dat by in de Stad Leerdam ,
't Slot
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't Slot, en toebehoren , . weder als Heer gehuldigt wierd, maar wat

verzoek by dede of niet, de herfi:ellinge in de Stad Goa.1NcHE_M
was vrugteloos. Na dat by omtrent drie jaaren weder in 't ,.,bezit
der gemelde goederen hadt gezeten, is by te Leerdam d91-25 van
Oogfi:maand des jaars 1428. oud vyf en zeftig jaaren óverleden, 1428~
en dus nam dit oude en beroemde Adelyke geflagc een eynde;
latende alle die heerlyke goederen aan een ander over.
In den Jaare 1432. zo als uyt het .Anniverfario Monillli•m Sanllte 143~•
~ .Agnitis folio •ltimo blykt, wierd de Stad Go R. 1Nc u E M op den
16 Mey door een feilen brand aangetaft, waar door een groot getal brave Huyzen in de affche gelegt wierden, by wat ongeval zulks
~ gefcl1iet word niet vermeld , maar wel dat de Stad overgrote
fchaden hier by geleden hadden.
In 'tJaar 1440. was 'er een groot verfchil gerezen tuffchen die vanl1440~
Go a IN c u E M en die van Woudrichem over den Tol , en wierd
van Hartog Philips van Bourgonie aldus beflift , zo als uyt deze
zynen brief blykt.

,,
,,
;,
,;
,,

pHiJip1 by der gratien Gods Hartog van Bourgonien, Lotryk,
. .' Braband , en Limburg , Graaf van Vlaanderen Î Artoys ~
Bourgonien; Palatyn van Henegouw ~ Holland Zeeland;
Namen, Markgraaf 's heylig Ryks, Heer van Vriesland, Zalms,
en Mechelen: laten weten , onzen getrouwen Schout, Burgert, meefteren, Schepenen, Raden, gemeene Poorters, goede luyden
,, ende Ingezetenen onzer Stad Go RIN c n E M: hoe t' onzer ken1, nis gekomen is, dat zedert onzen Tol van Woudrichem tet
,, Go a IN c u E M geleid is, veel tweedragt ontftaan is tuffchen den
" T allenaar en u, en datge u meeft beroept op die manier zo by
,, te Woudrichem gelegen heeft, en onze Raden daar na doende ver•
,, nemen, hebben wy verftaan hoe 't te Woudrichem geweefi: is. Eerft
J is gevonden dat die van Woudrichem geen vryheid konden geven"
,, de vreemde Kooplieden die tegen haar kogten en verkogten "
;, maar dat zy kogten van onvry luydcn in de vryheid van Woudri,; chem, Koom en anders dat moefl:en zy opflaan, op haar zolders
" of vloeren, hadden zy 't vry gekogt, de vreemde waren ook
" vry, een dag en nagt zo gehad hebbende, mogten die Schepen
,, ieder vry verkopen , of voeren, op of neder, daar zy wilden.
" Als die van Woudrichem hout kogten van onvry luyden, dat van
,, boven quam, dat mogten zy vry verkopen , invoegen dat zy 't
,i leyn hout in de tuynen floegen, en verkogten, of zy moefl:en 't
» binnen de haven op flykbakkcn of ander houten zetten, en zo
,i vry uytverkopen.
De Schippers van Woudrichem moeften altyd
,, van den Tol aldaar verlof zoeken; van boven of beneden, haar of
" ander lieden vry goed voerende. Hy geeft die van Go a IN c u E M
.,, alle de voorfz. vryheden op den Tol , gelyk die van Woudri" chem gehad hebben • gebied den Droffaard dezen Brief open.
,, baarlyk in de Kerk te Go R. 1N c n E M te doen verkondigee.
,, Gegeven den 14 van Slagtmaand 1440. getekent Atiri""11 v1111 " "
,, KrtJJct, van 's Hartoi's wegen.

Vv

2

1:licr

;

336

B ES CHRYVI N G E

Hier uyt blykt duydelyk dat die aanzienelyken Tol, eerft te
Woudrichem gdegen heeft, en wy hebben hier voren reeds onder
de Handvefl:en vertoont , wanneer deze te Go 1\. 1 N c HEM is ver
leit, zo dat het zeer waarfcbynelyk i~., dat het Steedje Woudrichell\
oudtyds van veel meer aanzien is geweeft, en dat den opgang van
Go RIN c HEM den ondergang van Woudrichem voongebragt heeft.
In dien Brief word ook gewag gemaakt van een haven te Woudri
chem , maar is nu geheel te niet , en in de oude kaarten word
dezelven ons nog vertoont buyten de Stad.
1448. Op 't Jaar 1448. verhaald ons Ktmp een wonder geval wegens
zekere Beenhakker of Vleeshouwer Hnliril! Kok , wiens huys in
brand rakende, daar uyt wierd verloft door de R Maagd B,1Mr11,
maar dusdanige vertellingen zal by de Lezers weynig ingang vin•
den, en dunkt my beft dit voor by te fl:appen, en die hier begerig
is iets van te weten, die ziet de befchryvinge van G o R. J N c HEM
door He11árilt. Kemp uytgegeven, bladz. ~66 na, als mede de oude
Hollandfche Kronyk op dit jaar , daar by müfchien zyn verhaal
meefl: uycgetrokken beeft.
1453. In den Jaare 1453. overviel deze Stad een zwaar ongeval, waar
door veele Burgers goed en bloed verloren. Een zeker Man van
goede faam en naam , Burger te Go a IN c H 1t M , Wi/Je,n Yiffeher
genaamd, hoewel by geen Viffer was, had in jaarlykfche Erfpagt,
alle de goederen van den Prooft van St.. Sdu.iors Kerke te Utrecht,
zo als die in Leerbroek, en den Landen van ARKEL gclege11
waren. Hy door ongeluk tot armoede geraakt, wierd genoodzaakt
de gemelde Erfpagt te verkopen, en de kopers waren den Kafte
leyn Gysl,ert §l"tltel, en den Schout J• K110/,ho11t, dog den Dros
faard van G o Il J N c HEM H111Jril! Bálter zulks veribandcn , en
voordeel in deze koop zienden , eifchte van 's Heeten wegen den
nakoop. ~tlt,I n K•ofbo•t nitt gezind zynde dit voordeel te la·
ten glyden , beweerden het geen vrye koop , of verkoop te zyn,
maar alleen een Pagt te wezen • dus ging het den Heer van den
Landen niet aan. Haat en nyt begon tuifchen beide lufiig zyn rol
te fpeelen. Burgenneefters en Schepenen kozen de zyde van den
Droffaard: Klus d6 Y,n-, J• R""1ltllt,r J1111.11ti. en meer andere
Raden, gefterkt door veele Vrienden, fprongen ffl.Jtlt,I en KnoiHtlt
by , zo dat het verfchil zo hoog liep , dat men malkanderen met
vuyften en ftaal bejegende. De Burgermeefter Adri11411 -01111 IYel,
fteunende op het gezag van den Droffaard, was zeer havig om de
zaak door te dringen, ja met geweld, zo dat by meer als eenmaal
daar over, met andere in gevecht raakten, en dikwils braaf vuyfl:•
{laag kreeg. Hy zulks niet willende lyden , daar by door zyne
Vrienden opgemaakt, trekt ten hove by Hartog 'Philips van Bour
gonie, en doet zyn beklag , dat men de handen aan een Burger
meefter van de Stad dorft flaan. Maar zyn party ook niet ftil zit•
tenden, hadden reeds den Hartog vertoont, dat by een groten dron
kaart, en onruftig man was, zo dat by met een befchaamde tronie
weder keerden , en beft vond zig wat ftilder te houden.
Vennits de gekogte Pagt ook de Viffcherye in de Menvede raak
ten, en het gemeene fpreekwoord veelcyds waar is: In trou/Jel wa
ter
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ter i.r het goed Yi§chen, zo nam de Graaf Jacol, van Hoot11 1 Heer
van Althena, op die tyd zyn voordeel ook waar; want ziende het
groot verfchil van de Regeerders van G o R. 1 N c HE M over deze
Viffcherye , dewelke wel eer aan den huyze van Althena hadde
- gehoord , maar door zyne voorzaten aan den Heer van ARKEL
overgegeven was , dagt het nu tyd te zyn , om zyn oude recht
weder te krygen. Hy roept dan de Hceren van Go R.I N c HEM
voor den Raad van Holland, alw:.tar by het zo wyd weet te bren~
gen, dat hem zyne oude geregtigheid weder toegewezen word.
Deze zaak komt verfcheide Schryvers vreemd voor, en 11111 Petitf
in zyne kleyne Kronyk van HolJand , meertd dat zulks door den
twift en twcedragt welke gemeenlyk van voorzigtige maatregels
ontblood is, of op eene behoorlyke verweringe geen agt en geeft
veroorzaakt is, altoos het zy zo het wil, deze zaak· wierd die van
GoR.INCHEM tegen gewezen. Die van GORINCHEM verfteld
over deze zaak, te meer: om dat zy vafte bewyzen hadden van
den Jaare 1_32~. dat de Heer van Althena het recht der viffcherye,
aan den Heer van Aa K EL en zyne nakomelingen had afgeftaan,
en dat, wanneer in den Jaare 1391. Willem van Beyeren, Graaf"
van Ooil:ervant , toen Heer van Althena , des wegens ook eenig
verfchil had gemaakt, maar zulks hem door zyn Vader Hartog
.A11Jl,er1 van Beyeren, Graaf van Holland, met zyne eyge bekentè"
nis tegen gewezen was , nu moeil:en zien dat zy van hun oude
recht dus wierden veril:eken. De Viifchers van G o R. 1 N c HE•
befluyten dan in hun oude recht voort te va;ireo , en het 11:aan~
te houden het mogt gaan zo het. wilden, welk beftaan haar zuur
opbrak.
_
Zy varen dan ter Visvaugft naar ouder ge\\Toonten , waar ovet
den Graaf van Hoorn ten hove klaagt , en verzoekt gemagtigden
om haar zulks te beletten, en zyn gewonne recht te fi:erken, welke
haar toegefi:aan wierden, De Vüfchers van G o R. 1 N c HEM ziende~
dat men haar met geweld het Viffchen wilde beletten, konden egrer
haar recht zo niet laten glyden, en wagen het ter Visvangft uyt ~
varen. De gemagtigden te Woudricbem zulks zienden, varen haar
met eenig gewapent Vollt te gemoet, maar wierden zo wel ondàn•
gen, dat zy- blyde waren te Woudrichem aan land te zyn, die van
Woudrichem doen haar beklag, by den Graaf van Hoorn, verhalen
hem, hoe zy van de Viffcbers van Go R. 1 Nc HEM onthaald waren,·
en van waar zy weder na den Haag reysden , en voor het hof
groote klagten deden , om die van Go R IN c HEM in ongeval te
helpen.
De voorgemelde Burgermeefler .Adriun
Wtl, nu zyne kanft
fchoon ziende, trekt ook na den Haag om zyne klagten te doen ;
welke nu by het verftoorde hof ligt ingang vonden , ja treed zq
wyd, dat by de Burgers van GoR.INCHEM befchuldigt, van deel
te hebben aan deze tweefpak der Viffcherye, waar in dat by ook
al gelooft wor.d. Het hof befluyt dan , dat men onder het beleid
van de Heer J 4cob ,11,11 G11111/J1tl , toen LeenbezitteJ." van Go a.
? NCHE M, en Landen van AR.KEL, Heer 11111 """ Looy Stndhou
der, en Jonkheer Gys/Jn-1 11"11 Brtdn-otlt, IY•lr"11111s Zoo,,, eenig
Vv 3
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Krygsvolk naar Go 1\ 1 N c HEM zou tooden om de roervinken te
firaffen. G,sbert v1111· Brederodt over het verflaan van zyn Vader
in den Jaare 141 7. binnen deze Stad, was nog zeer verbittert op
dezelven , en ml--endcn die van G o RIN c HEM nu zulks wel be
taalt te zetten , nu geftyft zynde door het bof van Holland , roept
dan zyne Vrienden te hulp , als Gieli.r va11 /Yylt., Burgvoogd van
Heu~den, .Artnd 'V1111 Wylt, Schout van Heusden, met ren goed
getal Burgers der zelve Stad, 11111 en Klu.r v1111 der Aferwtde,
baftaarden van Hendrilt v1111 der Mtrweie, Si,no11 ./lrendsz. Bailliuw
van Schiedam met eenige Burgers. De Heer van G1111.r/,eelt ontbied
eenige gewapende Mannen uyt den Landen van Putten en Stryen;
L11noy Stadhouder had by hem, Gerard v1111 Affendtl/t, en Are11d
"01111 Swiettn met een deel gewapende Mannen.
Die van Go R lN·
c ll E M alle deze toebereytzelen merkende , en dat deze troupen
haare Stad naderden, zagen wel dat het op haar gemunt was, en
zorgden overvallen te worden, zo dat men de Burgers by klokke
flag byeen riep , welke ook voor het Stadhuys vergaderden , dog
de Schepenen van den toeleg wel bewufi: zynde verfchene niet.
De.1 Droff.tard Hend, ,Il Ba/titer die wel een van de grootfte fio~
kers was , komt egter mede te voorfchyn, zweerd by zwaare Eeden
dat by met niemand eenig verbond tegens de Bur~ers hadde ge. maakt • hen verzekerende dat het voorby gevare Volk van Heus
den, geen quaad tegens de Stad in 't zin badde, dat by weder met
Eeden R:aatäen , en wat het gewapende Volk belangden die zig
buyten venoonden, daar had men niet voor te vrezen, beloofdon
de Burgers met goed en bloed te zullen byfi:aan, dit gefchiede op
Jr. Nicot.111 avond den 5 December. De Burgery hier door eenig
zims geililt, kreege 's nagts egter tyding, dat de gemelde Heeren
met het Krygsvolk de Stad digt genadert waten ~ waar by den Bur
germeefter Adriaa11 van der ///elf zig ook had gevoegt, zo dat alles
binnen de Stad op de been en• in de wapenen geraakten. Men
befloot in den morgenfi:ond eenige Geefl:elyke in 't Leger by die
Heeren te zenden , hen ootmoedig biddende haar gramfchap te
willen matigen, en dat de Inwoonders bereit waren, zo 'er eenige
ovcrtrcdinge begaan was, die te verbeteren, maar het verzoek was
vrugreloos , zo dat zy met haare troupen den 7 dezer maand op
den Burgt quamen, waar op men aanftonds in beraad nam wat
.men zou onderfl:aan. Brttlerode die wel de vinnigll:e was, befloot
een g, ,cd getal Burgers met het zwaerd te ftrafffin, en de Stad te
plunderen : maar tle Heer van Gaasbeek , Leenheer der Stadt
Go a 1 N c HEM en Landen van ARKEL, medelyden met de Bur
gers hebbende, verwierp dit voorftel, egter men befloot, den Dros
faard Hendrik Bal/ter, die trouweloos tegen zyn Eed, zig ten eerften
mede by deze Heeren op den Burgt begeven hadde, en den Heer
Hend,·ilt va11 Sev111berge11 met eenige gewapende Mannen in de
Stad te ztnden, met bevel om de goede Burgers in ruft te laten,
maar de oproermakers by de kop te vatten, en dus ging men byna
van huis tot huis onderzoek doen, maar veele Burgers hadden 's nagts
te vooren reeds de vlugt genomen , wel wetende dat den haat meer
als de gerechtigheid ftond uytgevoerd te worden. Hier op greep

men
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men dan eenige by de kop , en wierpze in een naare gevangenis.
't geene onder veele Burgers zodanige ontfteltenis maakten , dat
zy de vlugt in de Kerk namen, hopende daar door de Kerkelyke
vryheid, altoos befchermt te zullen zyn, IJ}aar vonden zig deerlyk
bedrogen , want de Bevelhebbers op den Burgt zulks horende, en
vooral Brederode" welke aanfl:onds laft gaf aan den Droffaard Bai
ier, Symon .Aardrz. Gieli1 va• Wji, en meer anderen, om onder
zyn Vaandel de Kerk in te trekken, en de gevlugte by de kop te
grypen. De Kanonniken bezig zynde met de Vefperlin te zingen,
moefl:en zien dat de vryheden van haar Kerk dus gefchonden wier•
den , ja men drong tot op 't Koor, men floeg de deuren van het Sa
krifl:y open , om eenige brave Burgers die zig aldaar met de vlugt
geborgen hadden by de kop te vatten , welke zy mede in de ge•
vangenis wierpen , en zwaarlyk pynigden.
.
De Kanonniken over deze Kerkfchending ten hoogften gebelgd,
fchorten na de Kerkwetten des anderen daags den Godsdienfl: op :
maar Br,áerode die zelfs ook een Geefl:elyk Heer, en Domprooft
te Utrecht was , deed de Kanonniken door zwaare dreigementen
den Godsdienft vervolgen , zo dat de Geefl:elyken zo wel als de
Burgers, zyn wraaklufl: moefl:en proeven.
Daags daar aan den 9 December, deed men voor het Stadhuys
een Schavot oprechten, ten fchrik der Buriers , en men zag wel
dat het eenige met de dood fl:onden te betalen , waar op ook drie
Mannen wierden gebragt, als Mithitl lrfai, HN/Jertsz. Stw,11 L.tr
re11sz. en .A11drie.r M11tthe"1z. alle drie Mannen die van een vreed•
zaarit en fl:igtig leven waren , zo als alle bekent was , en wierden
alle drie met den zwaerden gerecht. Aard Kemp fchryft in ·zyne
aantekeningen , dat den Scherprechter op den laatfl:en wel agtien
halsflagen floeg, en nog ten laatfl:en met een groot mes het hoofd
moeft affnydcn , waar na men de Lichamen en hoofden van 'c
Schavot op het Marktveld wierp. Twee dagen daar na wierden
weder twee Burgers op dit fchoutoneel gebragt, om mede· met den
zwaerden te onthoofden, maar door voorbiddinge der Geeftelyken
en anderen , wierden zy nog gepardonneerd , maar wierden uyt
het Land gebannen. Een groot getal andere Burgers wierden ook
gebannen, en K1111p bladz. 278 levert "er ons een lyfl: van op, wel
zeventig in .getal, welke daar nagezien konnen worden.
Na dat men dus met de Burgers omgefprongen , en veele ten
gronde toe bedorven hadden , wierd den Burger nog een goede
fomme gelds afgeperll: , eer men vertrekken wilden , en dus trok
men als overwinnaars na huys. Maar nu vlamden Droffaard en
Schepenen ook nog op buit, en zy moeften ook de handen gevuld
worden , zo dat men den Burger weder veel geld deed opbrengen.
Droffaard in Schepenen nog niet vergenoegt, en de overhand heb
bende, dwong men den gemelden §)1_1ei1I , den Schout KIID/J/Jnt,
Heer van Ottenland , en hunne aanhangers , des Zondaags in •s
Heyligendaags, eenigen tyd lang publicq in 't hemt, en blOOds voets
in de proéeffie langs het Kerkhof te moeten gaan, en dan met de
proceffie in de Kerk komende , fl:ond den Droffaard Bak.ln-, en ,
Schepenen voor de deur van 't Koor, voor wien zy dan met gevo~
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vouwen handen op haare blote knien moeften vallen , ~n bidden
om vergiffenis, zo dat den hoogmoed en haat geen eynden fcheen
te hebben, en voor een braaf Man fcbier ondoenclyk was.
Vennits Hartog PhiJip.r van Bourgonie, Graaf van Holhtnd, tot
de meefte verrigtinge hadt order gegeven, en dezen handel alle
eerlyke Luyden mishaagden , was het nodig dat men aan de Wereld
vertoonden, dat die van Go R. 1 N c n E M zulks hadden verdient, zo
dat by by een opene Brief·van den Jaare 1454- de befchuldigicgs
punéten aan 't ligt gaf·, welke wy zo veel als wy die magtig zyn,
met het antwoord van die van Goa1NCHEM hier zullen byvoegen.

" pHilips, ~c. verklaart, dat die van GoaINCHEM qualyk in
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zyn gratie geweeft zyn, om drie punflen: 1. Om dat zy 't
vonnis van .de Viffcherye niet gehoorzaamt hebben. z. Dat
zy boven zyn verbod gekoopmanfchapt hebben met de Gelderfe.
3. Dat zy zyne bede, gelyk ander Steden van ·ttonand niet heb
ben 1willen betden. Waar over die van Goa.1NcntM, vree
zen de zyn ongenade, haar Gemagtigde gezonden hebben by zy
nen Stadhouder ( L.110,) en Raden in den Hage , zeggende;
Zy waren altyd trouwe Onderdanen geweeft, doende haar on
fchult op die drie punél:en, Als op 't 1. nopende 't vonnis van de
Viffcherye , dat dit zeker byzondere Perfonen waren , maar "t
lichaam van de Stad was onfchuldig, en de misdadigers zou den
Droffaard nog ftraffen. En den twift regen HOflrll ( en zyne Stad
Woudrichem) was neder geleyt, door tuffchenfprelcen van goe
de Mannen, volgens twe Cedullen van de Viffcherye gemaakt,
daar zy hun wederzyds na richten zouden. Op 't 2. van 't Koop
manfchappen met de Gelderfe, zeyden, dat Dordrecht en meer
andere Steden zulks ook gedaan hadden, meenende niet. zo gro
telyks 'daar aan misdaan te hebben, en wilden altyd den Tol beta
len, als 't gefchiede. Op 't 3. punfl van de beden, zeyden zy,
dat zy niet gelaten hadden te betalen uyt wil, maar uyt artnoede •
want zy geen inkomende Renten nog vervallen hebben, dan half
d' Accynfen. Al d' ander Domeynen die d' ander Steden hebben•
Viffcheryen, Tienden, 't Gemaal, &c. alles komt hier de Heer
toe. En van 't kleyntjen dat zy hebben, moeten zy onderhouden
en van nieuws maken, Muuren, Poorten, Toornen, Veften,
Hoofden, Bruggen, &c. of de Stat Go a. t N c lt E M zou verval
len en vergaan, 't welk niet goed waar voor 't Gemeene Land,
want aan Go R. 1N c HEM leyt groote magt, leggende op de palen
van den Lande, aan de Merwede , als een Sleutel des L:.tnds,
by 't Land van Gelder, en 't Stigt van Utrecht, en heeft in tyd
van Oorlog altoos den ecrften aanfl:oot, heeft ook groote fchade
geleden by 't aanhouden der Celderfe, biddende over zulks door
deze en diergelyke rechtvcerdige redenen , den Stadhouder én
Raad, in des Opper-hoofts naam te vrèden te willen zyn, zonder
ling van de 2. eerfte punéten. Aangaande 't 3. waren willig te
betalen , na vermogen, dat men hun de weg daar toe wilde hel
pen vinden, mits hun verpagtende d' Accynfen, Waag, Kraan ,
en 't Gemaal over GORINCHEM, en t Land \720 ARKEL, en
"hun
9
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9, hun geven vyf Thefauriers, uyt de vyf deelen der Stad , den
" tyd van jaaren onder genoemt. Den Stadhouder en Raad, zyn
" met hun overdragen, op 't 1. Dat zy vernoegt met de handeling
,, tuffchen de Heer van Boom en de Stad Go a. 1Nc HEM gemaakt,
" op 't 2. van de Gelderfe, Dat zy tetftond den Tollenaar-van
;, GORINCHEM betalen zullen, den iollen Tol, die zy hem ge
,, durende den twift onthouden hadden , en van 't Gelderfe goed ,
" nog onder hen hebbende. Op 't 3. plinét va:n de beden, zouden
,, die van Go R. 1 Nc HEM 't agterftel betalen, half Bamis-dag; x x.
,, d'ander helft Vrouw Ligtmis-dag, daar na, xx. ( deze fi:elling xx.
" kan ik niet recht begrypen) en voortaan betalen haar deel , aJs
" andere Steden. . En om dit beter te volbrengen, hebben zy hem
,, in pagt gegeven voor twintig jaaren, ingaande dén I van Bloey
,, maant laailleden , 's Heeren gedeelte van d' Accynfen ; eA de
;, Waag, die te hogen en te legen, tot oirbaar der Stad, voor vyf
;, hondert pond, van veettig grooten 't fiuk ( 's jaars) te betalen
" alle jaar, half Alderheyligen, d' ander helft Meydag, of t' elkens
" een maant daar na. Ook 't Gemaal tot Go a.1 Nc Ji E M en in 't
,, Land van ARKEL , dat de Heer heel toebehoort, voor vier lion•
,, dert gelyke ponden 's jaars , twintig jaar gedurende , ingaande
" Maria Bootfchap la~fileden 1454. te betalen elke vierendeel jaars
" hondert pond, aan onze_ Rentmeefters, die uyt 't Gemaal betalen
,, zullen 'sjaars, 't Kapittel van GoR1NCHE~ hondert Vrankryk•
" fche Schilden, ten gewoonlyken tyd. En die van Goa.·1NcHEx
" zullen die Molens in raak en dak houden , en zetten zy meer
" Molens die zal de Heer 't eynde de twintig jaaren betalen ; zo
,, zy aan hout en yzer leggende olf d'aatd, waatdig zyn. Ook al
;, zo de Kraan vergaan is , timmeren zy een nieuwe Kraan, alzo
" de Hea-, de Stadt, en den eygenaar van 't erf een derde deel
" toekomt, zo zal elk zyn derde deel betalen, de Stad zal 's Heeren
,. deel verfchieten , en aan zyn derde deel van de winft korten.
" Zy hebben die van G o R. IN c HEM ook toegeiaan deze twintig
" ja:µ- lang vyf Thefauriers te kiezen, uyt elk deel van de Stadt
;, één , daar zy 't eerfi:e jaar af aanzetten zullen twee,· en 't ander
u jaar drie , en zo vervolgens t' elkens ander in hun fi:ede kie
" zen , dat zal den Droffaard doen, met raad van 't Gerecht. Die
,. vyf zullen rekening doen voor den Droffaard, Getecht, R.yk•
" dom , Vroedfchap' , ( als doe zo genoemt ; die t.y voor kloek
·;, achten) en Gemeynte ván Go'R.INCHÊM. En want Pbilif.r
,.~ voor zyn erven dat toeftaat. Zo heeft hy dezen' Btief gegeten
n 24 dagen in Bloey-maant 1:454- Onderteyken't, Boffurtl.

Hartog Philip.r geeft nog eenen anderen Brief van dezen zin:
Zeyt dat 'er een pleyt gehangen heeft , voor
"
Stadhouder en Raad van Holland , t\rlfchen de Heer van
,i
Hoor11, aan d' een, en die van GORINCHEM, met den
,, Procureur Admiraal ( meen Generaal) aan d' ander zyde, roe•
,. rende twee Viffcheryen en eenen W eerd. Alles wederzyds ge.
,1 boort zynde, is 't Vonnis gewezen voor.de Heer vaa· Hoi'nl~-

,., pHilip.r ~c.
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en die van Go a.1 N c HEM verboden , die Viftcheryen te bevis•
fen, op groote prenen. Des niet tegenitaande hebben die van
Goa.1NcHEM die altyd bevift, en dat meer is met gewapender•
band die van Woudrichem daar uyt gejaagt. Hier na is tuffchen
die van llfJOnl en Go a.1 N c HEM een verdrag gemaakt, melden
de, dat ten zekeren dagen onzen Gezanten, die daar eens ge,veefi:
zyn op de Paalfcheyding van de Viifcherye op de Zuyd - zyde,
daar weder komen zouden de palen fieken, en tonnen leggen
" in by2:yn van zeven Perfoonen , aan ieder zy. Maar die van
,, Go a I N c u E M, boven dit al, als zy daar vergadert waren, heb
,, ben de klok getrokken, met wapenen ons gemachtigden gevreeft,
" dat zy haren taft niet konnende volbrengen, hem zulks hadden
,, geklaagt. Dies by bevolen hadt de Heer van Lmoy zynen Stad
,, bouder, en den Raad van Holland, met heerlyke gewapende bant,
,, daar in te voorzien. Waarom de Stadhouder wel met duyzent
" gewapende Mannen te Goa.1Nc Ht:M gekomen is, eerft eenige
,, breukige vangende, daar na vernemende dat den oproer niet al
,, leen quam uyt de geen die •t werk deden, maar opzettelyk uyt
" de Gemeynte in groot getal, en dat ~er weynig onfchuldig aan
" waren , want zy vergaderingen en verbonden t' zamen gemaakt
" hadden, malkander byfland te doen, nopende de Viffchery aan
,, de Zuyd-zy van de Mcrwede, niet tegenfi:aande •c voorfz. Vonnis ,
·,, en volgens dat verbond, de klok ttekkende, zyn voor zyn Slot
,, gekomen als of zy 't ·hadden willen innemen, of den afgang be
" nemen, vrezende eeniger zyner Dienaren van den lyven. Dies
,, zy verbeurt hebbende lyf en goed, eenige gerecht, andere g~
" bannen zyn, in meeninge met het recht vorder te gaan. Maar
"alzo ons Gerecht, en die Vroedfchap van GoRI~CHEM (dit
,, waren Droffaard, Burgermcefi:ers, Schepenen, Oud en Nieuw)
,, de fcbuld bekennende, genade begeerden , unbiedende, eerlyke,
" en profytelyke betering te doen na zyn believen. Zo is •t, dat
" by meer geneygt tot barmhartigheid dan ftreng recht , vergeeft
., al die van Go a.1 N c HEM, .uytgenomen die gebannen zyn, ( nog•
" tans blykt hier voor van haar vergevinge) al dat zy tot dien dag
" toe tegen hem misdaan hadden , herftellcnde ieder in goeden
" naam, tàam, en ilaat, als of 't nooit gefchiet waar, behalven die
" by doet rechten, nog gevangen heelt, die in de Tollen gèbreukt
" hebben, ook de zaak van 't veçhten ,, op den Burgermeefter
,, .AdritUn -va Wel gefchie(\./ D' eerlyke ~emis zal zyn, dat vyf
" dg van die van Go Il I ~ Çll EM barvoets, b~ts hoofts, in linnen
" klederen, den Stadh()lJder en Raad van Holland , op de plaats
,, ( of Markt) voor 't. Scadhuys zullen fchult bekennen , en verge•
" ving bidde~telyk, dat zy den Ren(meefter Clus de Vries
,, tettl:omrvernoegen zullen van vier honden pond groot Vlaams,
,, voor de kofteo van voorgaande; en deze reys, en nog vier duy•
" zent Klinkers tot ~8 grooten 't ftuk, die d'algemeene Rennneefter
,, zal doen vertimmeren aan 't Slot van Go R. 1 N c HEM, te betalen
,, vyf hondert daar af, St. J•11 in de Somer , x x. en zo voort,
,, laften nog op lyf en goed, dat niemand den Stadhouder, Raad,
·., of wie daar toe geholpen heeft , zyn dienaars , 'c Gerecht tot
,,
"
,,
"
,,
,,
,,
"
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" Go RIN c HEM , of iemand anders, misdoen , in woorden nog
" in werken , verbiedende alle flapheid hier in te toonen. En of
" iemand met raad, woorden, of werken hier tegen dedc, alwaar
" by in de Remiffie begrepen , 't zou hem niet baten. Gegeven
,, den 10 van Winter-maant 1454. Onderteykent, 'De CJeve.
,,
,,
,,
"
,,

" Hier op heeft de Stad van Go a IN c HE M te kennen gegeven
haren laft, verzoekende gelyk hy hun toeftaat, te verkopen Lyf..
renten tot 226 pond, tot veertig grooten •t ftuk 's jaars, behou•
delyk dat die in Stads oirbaar gaan, en den Stadhouder en Ra
den van Holland daar van bewys doen zullen. Gegeven den 20
van Wintermaant 1454. Ondertekent, Ve Cleve.

Wat zwaren flag dat dit ongeval voor deze Stad is geweeft, kan
ligt afgemeten worden, Ambagten en Neringen ftonden ftil, zo
veele Burgers gebannen, en dan nog zo veel geld op te brengen ,
enz.
Na dat het verfchil in den Jaare 1456. nufchen Gys/Jert V411 1456.
Brederode gekore Biffchop van Utrecht, en 'David va11 Bo11rgni1,
natuurlyke Zoon van Hartog Philips van Bourgonie was bygelegt,
en den eerften .aan den laad1:en het Bisdom affiond, zo quam de'."
zen nieuwen Bilrchop 'David vtm Bo•rgonie, met de Heer Jan 'iJ411
TYaffmaar, veele Ridders, en ook Soldaten te G o RIN c HEM, al
waar by door de Geeftelyken, Magiftraat, en Burgery met groote
blydfchap en eer ontfimgen wierd, en nam zyn reys van. hier ovei:
Thiel, na Rhenen toe.
Ik heb in 't voorgaande Hoofdftuk breedvoerig verhaald hoe
dat naar het overlyden van J4co/J van Gaasbeek, Leenhouder
der Stad GoRINCHEM en Landen van ARKEL, in den Jaare
I 459. deze heerlyke goederen op verzoek van Karel van Charloys,
Zoon van Hartog Philips van Bourgonie, Graaf van Holland, door
zynen Vader aan hem gefchonken wierden, waar in Joha11 v••
Lanoy, Stadhouder van Holland bedrogen was , vermits hem de
zelven door den geveynsden Hartog en Graaf reeds te voren toc
gezeyt waren, en hoe kragtlg dezelven daar op aandrong, d~ laatfte
gifte hield ftand, waar uyt nog zo veel fproot, dat Heer J a11 'Uli•
Lanoy het Stadhouderfchap ook quyt raakten, eh in ongenade van
Vader en Zoon viel.
Hoe pragtig den Graaf van Charloys den !25 Maart des Jaars
1459. te Go R I N c HEM voor Landsheer gehuldigt wierd, ftaat by
Ket11p wydlopig befchreven , zo dat wy niet nodig oordeelen hier
van een verhaal te doen, en de Handveften en Vryheden, waar
mede by zyne Stad befchonk, hebben wy in het voorgaande Hoofd
ftuk behandelt.
In den Jaare 1461. ontftond 'er tuffchen die van Dordrecht 1461.
en G o RIN c HE M weder verfchil over het Stapel - recht , welke zaak voor Hartog PhiJipr van Bourgonie , Graaf vanHolland,
in zynen Raad wierdt gebragt , welke om alle gefchillen rus
fchen deze buurftede te middelen , dit volgende verdrag opftel~
den.
Op
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,, Op de gefchillen onlangs gerezen tulfchen Dordrecht ter eener,
en GORINCHEM ter ander zyde, vermits die van Go RIN•
c HE M aangehaalt hebben twee Schepen met goeden en koop
manfchappen, die van Dordrecht toebehorende, by manier van
wedenvraak, zo die van Dordrecht zeggen, om dat zy voortyds
die van Go RIN c HE M hebben willen dwingen te verftapelen,
welke twee Schepen die van G o R I N c HEM op 't Zand gezet
hebben. Waar tegen die van Dordrecht onlangs daar na , ook
twee Schepen aangehaalt hebben tot verfmading van de weder.
wraak , en hebben die insgelyks gedaan, als Go a I N c HEM ge
daan had. Gehoort by de Hartog van Bourgonie en zynen gr()lt
ten Rade, bey de tegenfuyders, al 't geen zy d'een tegen d'an
der wilden zeggen, is, by tuffchen-vonnis verfiaan, dat l\1cefi:er
A11to11is Ha1111eto11, Proto-Notaris van den Paus ert Prooft \ran
Bergen , en Meefier Andries C1/i11 , Prefident der Ka111er van
Vlaanderen, Raads-heeren, trekken zullen, zo wel te Dordretht
als te G o R I N c HE M. En zullen die twee Schepen by die van
Go R I N c u É M aangehaalt , van 't zand in 't water fiellen , en
dan ook die twee Schepen, by die van Dordrecht daar na aan•
gehaalt , latende de Schepen in handen van d' Hartog, leveren
de goederen aan d' eygenaars, op Borgtogt. De aangehouden
Perfoonen ontflaande op fimple Borge. En dan zullen zy hun
beyderzyds dag betekenen voor myn Heer d' Hartog en zynen
grooten Raad , om voorts te pleyten op haat gefchillen. Aan
gaande de Stapeling: Die van Go R. IN c HEM zullen genieten irt
de revier de Merwede, als die van Noort-holland toegelaten is•
by voorgaande handeling binnen Brugge, ( d' Hartog daar z;ynde
met myn Heer den Dolphyn , nu zedert 't jaar 146o. Koning
van· Vrankryk, Loiewyk. de 11.) te gebruyken de Rivieren, de
Yfiel en Lek. Dit gedaan te bn1gge, den 21 van Grasmaant 1461.
na Pwfcbeo, ondertekent G. dt Je Kerefl.

In den Jaare 1463. ontftond tuffchen den Tollenaar vtn Heus
den GodfahaJk Beukelaar, en de Stad Go 1u N c H t M verfchil, we;;.
gens den Tol der goederen die zy van den Bofch kregen, of naat
roe voerden, welke zaak aldus afgedaan wierd.

Belofte van Gotlfchalk Beukelaar.
Tollenaar tot Heusden, van geen Tol te eylfchen,
van goederen , der Pooneren van Go RIN c HE. M ,
welke zy voorby Heusden van s' Hartogenbofch zul
len afbrengen.

,," JKlenGodjèhalk.
Beukelaar, Tollenaar tot Heusden, doen condt al
Luyden , dat ik op den dag van heden datum· 's Briefs in
,, de Kam ere tot G o R. 1 N c HEM geweeft hebben, in tegenwoordig•

,, heid des Droffaards ende der Burgermeefteren, Schepenen, en•
" de den Rechte Oudt ende Nieuwe, der Stede van Go R. I N c HE 1\1
" om zeker gefchille ende gebreke , die wy onder malkanderen
,, ge•

1,
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,, gehadt hebben, roerende van der Tollen, om welken gef.:hille
" zy my hadden doen dagvaarden , voor der fchryven in ded
,, Hage in Holland, waar op zy my hebben laten zien , ende Ie,, zen haar previlegie~ ende rechten, uyt dien zo bèkenne ik Goil:
" fth11Jlt voorfz. dat 1k den Poorteren \'.'an ,G ö R. 1 N c H E M voo~
tt geenen Tolle meer af nemen en zal, te weten: van alzulke goe" den , die zy van den Bofch brengen , of voort éyffcheil, durende
,, alzo lange, als ik Tollenaar tot Heusden wèzèii zal. Ende zo
" wat geit , dat ik den Poorteren '(fan .Go R. 1 N c il EM àfgenomen
;, hebbe van der Tol, dat belove ik hetn wede~ te gev,e~, ai??
,, veel, als zy met hunnen Eede fter~en, ~iö verre áls 1k beg~
,. rende ben den Eedt te heliben. Yoort zo belove ik Godfchal~
;, voorfü zo wat ioedeh ; d2t dio Poorteren van Go R. 1 N c 1-1 E M
,, voorfz. van boven of van benedet:i ~engen, dat ik dien vordet•
,, lyk wezen zal , ende hem tteugdelyk öOrlof geven , als dat vàti
~, ouden herkomen ende vary ~e.chts. \tettert beh'orên zal '· _zonder .
,, hen eenigen kofi:e of moeyemlre aan 1e .doeb. Alle ding zon•
,, der argelifi:. In kennifle der \\ra]1rheld iq hebbe ik Godftha/Î
;, voorfz. tnynen Zegel ben~deri àafi dezëti Btiéf. geharigen. Gè•
b geven op den negen en twirltigftert dag ifi .November ' iri 't
" Jaar onzes Heeren, duyzent vier honqett drié ëridë zellig, waa
,, bezegelt met eenen uythangende Zegel 1n gtoëiiëri waffclie.

Graaf Karel van Charloys, willende zyti byzoóderë zugt fot ,àe
Stad GOR INCH E M , en daar by zyI1 gtobt, vërmogeii tonen , be:.
gon aldaar in den Jaare 146i. de groridveftëd -van, aai beroeiiiéfë
Kaftcel te leggen, wiens gelyken- in de Nëderlaóden noit is gezien;
en wy hebben hier voore ondef Stads gebouwen het zelve befchre
ven, zo dat wy niet nodig agten het weder te herhalen.
De gemelde Graaf van Charloys, nu in de blakende gunfi:e varî
zynen Vader ftaanden, en met alle Vorfl:clyke deugden begaaft,_
gen-out met EJizaheth va11 Bo•rl,on, Karels Dogter, Moeder Ag11iet
'fJo Bourgonid , fcheen nu voor wind en ilroom te zeilen , maar
gelyk de Wereldfche zaken un •eele veranderingen onderworpen_
zyn , zo ondervond dezen jongen Graaf ook een zwaar lot, want
îri zo grooten gunfi: als hy van te vooren, by zyn 1-Ieer Vader had•
dè geftaan, ~ierd by door quade opfi:okers nog in denJaare 1463.
in ongunfl: en haat gedompelt. .En in dees tyd onrll:ond •er in 't
Hof van Bourgonie veel opftokety, Heer Ja11 va11 Cr,y, hebbende
een zeker arm dienaar gehad Jan vah Koe]1~1i, lang tot de ~mer•.
veger van Hartog Philips van Bourgonie gebruykt, welk ampt by
met veele goede begaafthedcn waargenomen_ hadde, zo dat by by
de Heeren van 't Hof in gunfi:e geraakten, ja by quam zo ver, dat
Hartog P hilip.r hem tot Ridder, en heimelyken Raad verkoor; en
den gemelden Hartog niets buyten Raad, van dezen Heer van Croy
tn Jan KoePeyn quam te doen, maar dezen laatften wierd door
zyne verheffinge zeer hovaardig en opgeblazen, eri ftak het hoofd
boven alle andere Heeren op , en tragte maar tot hoger ftaat ~
gezag te klimmen. Zyn: meefter Heer Jan tJan Croy groot Vriend
en voorftander van Heer Lano_,, en die alles te werk had 1efi:eld,
ODJ
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om den gemelden in het bezit der Stad GoRINCH:E.M en goede
ren van ARKEL te ftdlen, maar door den Graaf van Charloys
hier in voorgekomen, hadde by tegens dezen Craaf eenen grooten
haat opgevat , zo dat hy met Ja11 Koejley11 het hart van Hartog
Philips door valfche opfl:okinge dus verre weet te brengen, dac
tuffchen Vader en Zoon een groote vyandfcbap ontftond, zo dat
Graaf Ka,-eJ van Charloys met zyne Gemalinne, de wyk naar zync
Stad Go Il IN c HEM nam , maar zy meer zin hebbende om hem
ten ondere te brengen, wanneer by aan zyn Vaders Hof zou we
zen, weten het zo wyt te brengen dat by wederkeerden, wanneer
men alle duyvelfche middelen in 't werk fielden, om hem van kant
te helpen, zo als by Kemp bladz. 315 en 316, wytlopig word ver•
haald, maar de raadflagen der bozen zyn te vergeefs, als God de
zyne bewaart. Graaf K"'tJ van Charloys om alle deze heimelyke
ondernemingen te ontgaan, wykt met zyne Gemalinne · weder naar
64GollINCHEM, en houd daar tot St. R•tgersJag des Jaars 146414
zyn verblyf, dat geen ldeync eer voor deze Stad was. Hartog
P hilip.r hoe langer hoe meer , door deze fl:okebranden tegen zyn
Zoon opgeruyt, leit hem zelis lagen om in hegtenis te krygen, en
ontneemd hem veele goederen en inkomften , zo dat zyne zaken
in een flegten fl:aat geraakten. Maar Edelen en Steden, dezen on
rechtvaardigen handel zienden, daar by wel wetenden dat den Graaf
van Charloys na zyn Vaders dood erfgenaam en Heer van zync
Vaders landen fl:ond te worden, en zy zyne gunfte zoekende.
fprongen hem heimelyk met goede geldfomme by, waar .onder den
ouden Heer Franl: va11 Borzele11 wel de voomaamfl:en was, zo dat
hy zyn fl:aat bleef uytvoeren , en zette vol moed het bouwen van
dat pratze Kafi:eel te Go R t Nc HEM lullig voort, en nam voor van
het Kafl:eel af, over de Revier de Merwede, een heerlyke fteene
bntgge te laten leggen, welk voornemen echter niet werkfl:ellig is
gemaakt. Zyne Gemalinne bleef hem in alle zyne verdrukkingen
te GORINCHEM getrouwelyk by. Op zekere tyd quam den Bas
taard van R"/e111Jroei met eenige Schepen voor Goa.1NCHEM.
van voornemen om Graaf Cbarloys gevangen te krygen, maar zyn
toeleg was te vergeefs.
De Edelen en Steden waren gedurig bezig, om een verzoenin
ge tuffchen Vader en Zoon uyt te werken, en A11tho11i1 van Bour
gonie Karels natuurlyke Broeder, flocg 'er ook de hand aan• en
bragt zo veel te weeg, dat zyn Vaders oogen het valfche bedrog
I 465. begonden te zien • zo dat op den goeden vrydag des jaars 14,65.
een verzoening tuffchen Vader en Zoon getroffen wierd, tot blyd
fchap der Inwoonderen van alle zyne Landen, maar tot fpyt van
<le helfchc fl:okebranden, die ook loon naar werken kregen. Graaf
K11ret van Charloys zond aanfl:onds een Renbode van Bnnfel, met
deze blyde tydinge aan zyne Gemalinne , welke op Paasdag ten
tyde van de Hoogmis, welke zy bywoonde, te GORINCHEM
quam , en haar in de Kerk aanftonds de blyde boodfchap bragt,
waar over men na het eyndigen van de Mis, den blyden Lofzang
1"e 'Demn Lalldam11.r met vreugden gezongen wierd, en tot dank-

baar•

347

Van GORINCHEM.

baarheid aan God, offürden zy haaren beften Tabbaart waar in ty
getrouwt was , aan het H. Sacrament.
·
In den Jaare 1466. den I December, quam den Graaf van Char- 14~ct
Ioys, met een deftig gevolg van Princen en Edelen , weder te
G o RIN c u E M , waar onder voor al wierden getelt , Heer Joho
va# B•dm " Aardsbiffchop van Trier , zyn Broeder G,orgi•.r
. B•den , Biffchop van Ments , J11doc1u Wybiflchóp van Utrecht;
Hartog H"nfryd 'C"'" ExcePeruyt Engeland, Heer ]1111 Vo11rt, Regaal
Abt van St. Mattl,?Ys_ · te Trier , de ouden Graaf van Marle , de
Graven van Brien1ft , Willem -va G11lilt ~ d~ Graaf van Blanken"
heim, de Graven van Manderfchut, van Zurik Prooft wn Trier,
Graaf Engel/Jert va" Naffe" , Prms van Oranje , Heer Joh"* v•
1Ya{ft11aar, ReillOfl& va Brederode en Viinen, Gy.1/Jert
BreJe.
T<Jde Eleét van Utrec·ht, Graaf H1ndrilt .,,,",, Gr.,,.pri, Heer van der
Veer , de Heeren van ·l3ergen , LolleW.1/t 1111" Gr1lith11,zm , Stad•
l1ouder van Holland,· Adri/UI# var, Borftl,11; Heer van Brigdam, en
nog veele andere Barronne , Ridders , en Edelen , zo dat het een
Koninglyk gezelfchap was. De Geeftelykhéid, Magiftraat, en Bor
gers , cenige te pae!'.d , en eenigc te voet , en alle de Glldens in
plegt gewaden met brandende toorzen , vliegende vaandels, flaanele
trommen , en onder het gefchal van trompetten , zo dat de lugt
weergalmden , trokken dit heerlyk gezelfchap te Hardinxveld te·
gemoed, en vennits het tegens den avond was 1 wierd den donke•
re door het flikkeren der toorzen, als in een dagligt verandert,
en dus wierden zy op het heerlyke nieuwe K.afteel geleit , en àc
Stad was opgepropt van Menfchen I vermits noit zo beroemden
gezelfchai> te GoR.tNCHE-M by een ~as geweeft, in dezelve maand
<>mtrent Kersmis, wierd dit Vorftelyk gezelfchap nog door verfchey
de hooge Staatsperfoonen vermeerdert , als door Heer 'D1111id van
Bourgonie, Biffchop van Utrecht, J11co/J Graafvan Hoorn, en Heer
van Althena, .jonkheer Frederik 111111 Eg111ond van Yffelfteyn, Wil
lenisz. Heet P hitip.r 1!"* Grim/Jetge11 : als mede de Ambaffadeurs
van den Koning van Engeland, wellie laatften door de Burgen te
Woudrichem wierden ontmoet, en op Kersdag met blydfchap van
daar over gevoerd tot Go RIN c u EM. zo dat het nauwlyks te be
grypen is , waar dat alle die hooge Staatsperfoonen ,- en hunne die
naars gehuysveft zyn geweefl; ik zwyge van het groot getal buyte·
liéden , die van alle Steden en Dorpen quamen om te zien. Kort
daar aan wierd Graaf K11r1I van Charloys , van die van Leerdam
en Schoonderwoerd, op den blauwen toom van zyn Kafteel, met
'\'eel ftaatie tot hunnen regten Landheer gehuldigt
,Den 12 der maand January des Jaars 1467. trok de Graaf van 146t~
Charloys met een goed getal van Vorftelyke Perfoonen, van GOR.• ·
1 Nc u E M weder naar Braband roe·, op welke tyd hy op· gelyke
wyze , gelyk by ingehaalt was , weder uytgeleit wierd. Kort hier
na, te weten: den 15 Juny quam zyn Vader Hartog 'Phitip.r te
Brugge te overlyden , oud omtrent drie en zeventig jaaren , waar
op onzen Graaf van Charloys, over al tot Heer van zyne Vaders
bezittingen gehuldigt wierd.
Wy hebben -hier voore verhaald, hoe dat in den Jaare 1461~
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-ttnfchen die van Dordrecht en Go R. 1 N c REM , WCiens het Stapel
recht verfchil ontftond, en hoe dit door Hartog 'PhiliJ.1 van Bour
gonie , Graaf van_ Holland bemiddelt wierd , maar Icon na zyne
· 1468. dood in den Jaare 1468. begon deze twedragt weder op nieuw te
. blaken, en raakte in een hevig gefcbil, en de zaak wierd voor zyn
Zoon den nieuwen Graaf gebragt. Wy zullen de uytfpraak by hem
gedaan, en die wel een plaats wurdig is, ( h~ewel wat lang) biet
ook byvoegen, en luid aldus:
by der graden Gods Hartog van Bourgonien !, Braband, :Limburg, Luxenburg, Graaf van Vlaanderen, Ar·
toys, Bourgonien, PaJatyn van Henegouw, Holland, Zee-

.,, K - Arel,

.,
,,

-,,
,,
,,
,,

land, Namen, Mark-graaf 's heyligs Ryks, Heer van Vriesland,
Salms en Mechelen. Alzo onlangs ple_yt by twee inftellingen
voor den grooten Raad is ontfl:aan , tufichen Burgermeefters •
Schepenen en Wethouders van Goa1NcHEM, Eyifers ter eener
,, en dezelve Heeren van Dordrecht, Verweerders ter andere ZJ•
" de. D' eerfte infrelling roerende zeker nrlfchen-uyting, gegeven
,, by ~yn Heer Vader te Brugge, den 21 van Grasmaand 1461 •
., wan by die van Go a.1 N c HEM zeyden niet te .komen in d~
,, oorfpronkelyke zaak, roerende den Stapelt daar van pleyt was ,
.,, tuffchen Dordrecht en de Noord hollandfche Steden , tot dac
" eerfl: verklaring gedaan waar van 't TYlfchenvonnis , gegevea
" aangaande de voornoemde Stapel , dat gebruyken zouden de
·,. Revier de Merwede, gelyk de Noord•hollandfche Steden, d'Ys
" fel en Lek , welke verklaring gedaan zyude , die eerft behoort
" voor te gaan , zo zy zeydeo , om verfcheyden redenen , me11
., hoorden -hun te laten gevoegt zyn met de Noord-bollanden.
,, Want toen die pleyt eerll: begon en den kryg beveiligt wierd,
,, waren zy gevoegt, daar wn zy nog niet hadden afgefraan , be
,, floten daarom by die • en meer ander redenen , in baar Schrif:.
" ten verkbart , wel gevoegt te zyn , om te hebben uytlrgging
,, van 't zelve by-vonnis , om dan voort te pleyten neffens d' an
" dere. En dat zy mogen varen en keeren met al hun ioederen
" door de Merwede. zonder Yerftapelen. En dat gedaan gevoegt
" in 't voodz. pleyt , doemende voort die van Dordrecht in de
" koften en fchaden. Aangaande d' ander inftelling daar die va11
,, Goa.INCHEM Eyffers, die van Dordrecht Verweerders waren,
., zeyden dat te vooren een pleyt gerezen was van de Stapel.
" tuffchen de Noord-hollandfche Steden, met Go RI Nc HEM tegea
·,, Dordrecht. Waar op geby-vonnift is, dat de Noord hollanders,
,, d' Yfel en Lek op en neder zullen varen, zonder verftapelen,
~, en dat behoorde hen ook zo wel te voordeelen als de Noord
,, hollanders, maar •t is hun onbequaam, en de Merwede hun al
,, leen nut. Hebben daar na verzogt verklaring van dat by vonnis,
,, zulks hen dat vorderlyk waar, gelyk 't is d'ander Noord-bolland
,, fche Steden, want zo zy niet en hadden gelyke voor•voldoening
,, door de Merwede, als de Noord•hollanders door d' Yfel en Lek,
" zy wilden niet voort pleyten. En hoewel in 't tuffchen-vonnii
,,, van den 21 van Grasmaanc 1461. was &elail dac die van Go a.11'f•
t,
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,, c HEM zo mogten varen en keeren door de Merwede, als d' an..

~ der door d' Yfel en Lek, hebben 't die van Dordrecht gewapet\•
" derhand belet, aan~alende veel goederen die van GoR.INCHEM
,, toebehorende. Zeyden voort, aangaande de vootnumfte pleyt,
,, ·dat zy den kryg beveftigt hadden neffens d'ander Noord-bolland
" fche Steden, zonder affiand gedaan te hebben, ten minfteh voor
.,, 'den Prins of zynen Raad , 't welk moeft wezen buyten tt pleyt
" geftelt te zyn. En al waren zy niet gevoegt geweefi, zouden
" nogtans ontfanglyk zyn , om dat het een zaek is , die ge-eynd
" kan worden met een vonnis, befloten daarom by deze en andere
,, middelen, in hun fchriften verhaalt, ontfanglyk te zyn in 't voorfz.
" voomaamfle pleyt, en met de Noord-holland(che een Vonnis te
" verwagten , vermits eerft verklaart zynde , dat z.y mogen varen
,, en keeren op de Merwede, zonder verftapelen, als die Noord•
" hollandfche op d'Yfel en Lek doen, beOuytende voort, dat die
" van Dordrecht zullen gedoemd worden weder te leveren al datze
" die van Go a IN c HEM geweldiglyk afgenomen hebben, •t zederd
,, 't voorfz. by-vonnis, met alle kotten en fchaden daarom gelegen,
,, waar tegen die van Dordrecht anders zeyden, en eerft, al had·
" den die van Go R. 1 Nc HE M in 't pleyt van de .Stapel neffens
" de Noord-hollandfche, zy waren daar van afgeftaan , tot teken
,, dat die alleen pleytten, datze die van Dordrecht -betogen had•
,, den , voor den Prins of zynen groten Raad , om mede in die
" pleyt te komen, dat Dordrecht niet toefl:aan wilde. Zeyden op
" de verzogte voor-voldoening, ·niet ontfanglyk te zyn, vennits zy
" nog geen middelen van de zaak zelfs hadden voorgetteld zo zy
" moefi:en gedaan hebben. En daar d' Eyfiers zeggen , dat hun
,, voorvoldoening toegewezen is, weten daar niet af, befluytende,
" tot niet ontfangelyk, en dat 'er geen voor-voldoening valt, maar
" dat hen opgeleyt worde een eeuwig zwygen, en gedoemt in al
" de koften. En aangunde de tweede Infielling, gebruykten daar
" tegen meeft al de middelen van de voorfz. eertte Inftelling, en
,, dat zy van Go RIN c HEM, by dwaling, die voor-voldoening had
" den bekomen , zo zy zelfs bekenden , en herftelling dien aan. ,, gaande verzogt hadden, roerende 't goed hen afhandig gemaakt.
,, Zeyden, dat na de Luykfche oorlog, een Schip van boven ne
" derwaards door de Merwede voorby Dordrecht komende , niet
" had willen verftapelen , en by hun vaft gehouden ~ , dat zy
" mogten doen , en nog doen zouden , zo 'c voorviel , befloten
,, daarom tot niet ontfangelyk, en dat die van Go a IN c HEM, by ·
" voor-voldoening. De Merwede niet gebruykea zouden, als de
» Noord-hollanders d' Yfel en Lek doen. Ontkennen hun eenig
,, letzel in hun Schepen of Koopmanfchappen gedaan te hebben.
" Dat voort zy van Dordrecht zullen onderhouden worden in hun
" recht en gebruyk van de Stapel , tot dat anders by eynd-vonnis
,, is verftaan, en verklarende t' aanhouden van •t Schip voor goed.
,. Doemende d' Eyffers aan de Verw~rders weder te leveren, de .
,, Schepen van die van Dordrecht genomen , en in de kotten,
. ,, fchadcn, &c. waar op d' Eyffers, geher-eyft, en by de Verweer
" ders geher-antwoord, en in rechte, in beyde Infiellingen gefloten
.
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de. Alles overzien, zo wel hier van, als van d' infl:elling ontan~
begonnen , aangaande de Schepen , by wraak en weerwraak ge•
nomen, en wederzyts op 't zand geftelt, en gelet op al 't geen
ter zake dienftig was, wyzen by dezen hunnen by-vonnis dat die
twee inftellingen zullen t• zamen gevoegt worden , -en daar by
fielten hunne befluyten wederzyds , roerende 't feyt van den
Stapel, die die van Dordrecht hun toefchryven, tot dien èynde
mogen zy vermeerderen hun Schriften , en die leveren aan de
Gemagtigden by den Raad te ftellen , en op die Schriften zal
den Raad letten , nopende de wederzydfche laf.lering. En tie
bewysftukken over-geleid by de ,Noord-hollandfche tegen die van
Dordrecht, zullen mede voor de Go RIN c HE M s c HE dienea ,
en die van Dordrecht, van gelyke regen Go RIN c n E M, en al
les by een zynde, za1 'c -gebragt worden onder 't Hof, ruifchen
,, nu en den eerften van Somermaant naaftkomendè. En midde.
,, lerwyl tot anders verfia1n is, zullen die van Go R I NC REM va•
" ren en keeren door de Merwede, roerende den Stapel , àls de
,,'Noord-bollandfche Steden mogen doen, na 't inhouden van ze•
" ker verdrag en by-vonnis, tuffchen de Noord-hollandfche e11
,, Dordrecht, en niet anders , fchorlfende de koften wedetiyds ,
" tot ter eynd-vonnis toe. Gedaan in 't Kafteel te Htsdin, den
" laatften van Sprokkelmaant 1468. Onderfrohd gedrukt. R.w.t
,, dit Vonnis in François gcfchreven onder die van GoR.1NêHE~
Dog wat uytfpraken door de Hooge Overigheid hier omtrent zyn
gedaan, dit vuur van tweedragt met Dordrecht, en de meefte Ste
den en Dorpen bleef tot de cyden van Keyzer Karet P. duuren,
zo als wyqopig mee de aucentyke ftrikken in de befchryvinge der
Stad Dordrecht geboekt ftaat , en wy niet nooig agten hier by te
voegen.
!
In den Jaare 1472. des vrydaags op St. 'lJorotbtrl.r dag den 6 van
147 · Sprokkelmaand quam Hartog Karel van Bourgonic,, Graafvan HoJ....
land met zyn Homoet weder op .zyn Kaftewl te Go à IN c lt E M ,
· en zo men fchryft bleef by daar den geheeleR vaftens tyd ; en
vertrok doen fçbeep naar Dordrecht', en na dien ·tyd zó ~ my
bekent is , is by niet weder te Go R IN c H E M geweeit , en bleet'
den 5 January des Jaars 1477. of die het jaar met Paasdag begin"
1476. nen 1476. in een gevegt voor de Stad Nancy, naarlatende ee11
eenige Erfdogter Maria , welke trouwde~ binnen de Stad Gent,
met Hartog Maximiliaan van Ooftenryk, naderhand Roo1i1s Ke_y"
zer, en wierden dus Heer en Vrouw van Go a IN c HE M.
1 4,8.
Na dat de Gelderfche Steden in den Ja:tre 1478. het huys
· van Bourgonie afgevallen waren, zo tragte Hartog Maximiliaa11,
Man en Voogd van Vrouw }./aria van Bourgonie , Gravinne
van Holland , enz. dezelve weder onder zyn gehoorzaamheid
1479. te brengen • zo dat de Stadt G o RIN c HEM in den Jaare 1479.
.
ook deel in dezen -Oorlog 1.,eeg. Die van Leerdam en eeni
ge Dorpen weigerden Hartog .!vlaximiliaa11 tot Landsheer te hili•
den , waar omme die van G o R 1 N c n E M eenige Mannen der"
waards zonden , om hen daar toe te bewegen , maar alles was
vrug"
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vrugteloos, zo rdat deze met onverrigter zaken terug quamen.
Die van Schoonderwoerd hadden reeds by het Dorp Leerbroek
in den Landen van ARKEL een Schans opgeworpen , om .de Hol"
Janders en anderen het uytlopen te beletten , en deden hier veel
quaads. Die van Go RIN c HEM met hai t en ziel goed M11x;,,,;.·
Jiaa11.r zynden , kofien zulks niet langer dulden, rukken, een deel
Volk by een , en vallen op deze Schans met den dègen in de
vuyft aan; die zy ook overweldigen, en vervolgen de bezettinge
tot in baar Dorp Schoonderwoerd, en hen daar te zwak bevinden
de, vlQgten zy in de Kerk, en op den toorn. Die van Go RIN-
c HE M ook op de ~erk aanvallende, zo wierden zy zeer bevreefi;
zo dat de Paftoor uyt een venfier het H. Sacrament ten toon fiel
den, waar op die van Go RIN c HEM uyt eerbiedigheid ophidden.
Die van Schoonderwoerd zienden dat die van Go RIN c HEM dus
ligt te keeren waren , verfiouten zig uyt den toorn op die van
Go it IN c HEM te fchieten , waar door eenige gequetfi wierden ,
waarom zy het Dorp in brand fiaken en uytplunderden , zo dat
hunne hoogmoed wierd betaalt, en zulks viel donderdags voor Pal
men Zondag voor.
Kl4a.r van Huftt11, een verjtagden Droffaard van Leerdam, reyá
naar Nymegen, en vergadert een deel Volk by een ,· met welke by
naar Leerdam trekt om de gelede fchade te wreken; eil verbrand
des maandags voor H. Sacraments dag, de Dorpen Ooftetwyk eli
Kedichem, waar op die van Go R IN c HE M uyttrekken en vetbntn~
den het wefi-eynden van Vuren, zo dat het van alle kanten weder
op den Landman aanquam. De Commandeur van Schelluynen,
de Prior der Kruysbroeders te Woudrichem , en J"" K11D/J!Jo"'
,;1111 O.r, Heer van Otteland , zienden dat uyt dezen Oorlog niet
als roven en branden fiond te volgen, arbeiden fierk om een be
fiand tuffchen de Gelderfchen en ARKEL s c HEN te maken , ·dat
hen ook gelukten , gaande het befiand den· 15 van Somermaand
1479. in, en zou duuren tot St. Cathary11t dag den 25 van Slagmaant,
welk befiand by de Steden Nymegen , Bommel , Leerdam, en
Heer Ja• 'Van H,merd getekent wierd. Dog de Stad Go R. IN c lf E M
was ;er niet in begrepen, om dies wil zy het Dorp Schoonderwoerd
verbrand hadden, en hier voor zouden zy betalen agt duyzent gul
dens, om dat het platte land in ruft zou blyven. Het verdrag op
twee dagen naar ge-eyndigt, en de gemelde fom ook reeds betaalt,'
.zo rukt Heer Ja11 va11 Hemerd op St. Cle11Je1U dag in den morgen
fiond met een deel Ruyters en Soldatsn voor Go RIN c HEM, en
verbrand alle de huyzen in de voorfiad buyten de Kanze-poort. Die
van Go R. IN c HEM door den rooden haan uyt den flaap gewekt,
bleven den Vyand ook niet fchuldig, hoewel zy wagtert dàt de twee
dag en. van het befiand verfireken waren, en toen trekken zy weder
op Vuuren aan dat zy in 't geheel verbranden,· ja de Kerk zelfs
wier<;l niet verfchoont. Heer Ja• van Vuuren het geleden leed
ook willende wreken , rukt ter middernagt tufii:ben elf en twaalf
uuren op Jt. Yil1ors dag, met een deel Volle voor GoR.INCHEM,
fchiet een groot getal vuurpylen in de Stad, zo dat agtien hooiber
gen- en elf huyzen in brand geraaktcm, en tot den grond toe verYy 2
1,randeo
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branden , waar op die van G o Il IN c u E M kort daar aan een, goed
getal huyzen te Aalft aan de vlam opofferden, zo dat het niet als
branden en blaken was , daar men op uyt was.
Hartog MuimiJi1111• den yver van die van Goa.INCHEM zien
den , en de goede dienften die zy hem bewezen , befchonk hen
met Tol vryheid door alle zyne Landen van Gelder en Zutphen,
daar by zouden zy genieten zekere fomme gelds van de Stadt
Leerdam , daar zy als een lid van Holland op gefchat was, zo dat
die van Go & IN c u E M wel vergenoegt waren. Echter bleven eeni•
ge Gelderfche Steden tegen Hartog ft'Juim1Ji1111• wederbarftig, en
hielden niet op om op den Hollaudfchen bodem te roven , zo dat
Hartog M11x1mililla genoodzaakt was zelfs in Hollanà te komen,
en middelen te beramen om deze roofvogels zulks te verleeren,
zo dat by des zaturdags na L. Pro•w Ligtmu dag te GoatNCH!.M
1480. quam, alwaar by den 7 February des jaars 1480. in het byzyn van
.AdoJf "'"" Kleef, Heer van Ravefteyn, 'Philips 'llllll Klief, deszel&
Zoon , en Heer Wilie111 van Egmond en Baar, nevens veelc andere
Hceren , tot Landsheer van den Landen van A Il KEL gehulcligt
wierd.
Hartog Maximili""11 terwyl by te Go RIN c u E M was, .zond een
Kapiteyn met eenig Volk naar Heukelom, verzoekende aan Heer
Otto van Heukelom van dezclven in te laten, om het uytlopen en
roven der Gelderfchen wat te beletten, welke hem zulks toeftond.
Maar nu ontftond ·er ,zwarigheid wegens het Steedje Mperen, zynde
een gedeelde Hecrlykheid, d' eene helft op den Hollandfchen bo
dem, en d' andere helft op den Gelderfchen bodem leggende. Over
de Hollandfche zyde was Heer We.fftl 'llllll Jn, BoetulMlr Heer,
welke den Hollander gunfiig was, maar over het andere gedeelten
was Gys/J"t Pielt Heer, een Vriend der Gelderfchen. Wat oorlog
en twifi: hier voor viel , kan den Lezer in de Befchryvinge van
Zuydholland vinden, daar wy dit Steedje bygevoegt hebben.
De Gelderfchen niet konnende ruften, rukken den I o Oéèober
dezes jaars met eenig Volle voor Go & IN c u E M, fchieten met wur•
pylen zeer fterk, zo dat over de haven eenige huyzen in brand
geraakten, maar geen magt hebbende om iets andei:s te ondernemen,
.
crokken zy weder af.
De Inwoonders van den Landen van All&:EL, nu lange jaaren
1edrukt door roven en branden, inneminge van Ruyters en Solda•
ten, en andere laften den Oorlog aanklevende, zo raakten veelc
buyten fi:aat om 's Lands laften te betalen , ja verfcheiden verlieten
land en goederen , waar uyt nog meer wanbetaling ontftond , zo
dat Droffaard. Schout, Burgc:rmeefters, en Schepenen goedvonden
bier tegen zekere ordonnantie uyt te geven , op den 18 van de
1483. Lentçmaand des Jaars 1483. dog of deze niet meer dienden tot lafi:
als tot verligtinge, laat ik een ander oordeelen, den korten inhoud
luyd aldus:

,, DRoffaard , Schout , Burgermeefl:eren , Schepenen , Raad,
,,
hoge en lage Heemraden, Schouten , Gezworens, en ge
" meene &eërfdens der Stad GoR.INCHEM,en 'sLands van AallL:
,
"doen

•

,

Van G O R I N C H E M.

·353

,,"
"
»
,,.
,,
,,
;,
,,
,,
;,
..,,
"
"
,,
,,
"
"
,,
,,
,,

doen te weten, dat zy met rypen Raad , eendragtelyk befloten
hebben, tot gemeene welvaart, door groten laft van oorlog, en
blokhuyzen in 't Land van ARKEL, en op de palen van dien
geleyd , en om de groote kofien lang gehad., en nog dagelyks
hebbende van Ruyters , ook van fchot, lot, molen-gelden die
zy hebben moeten omflaan, gelyk zy nog doen , op de mergen
talen in 't Land van ARKEL. En om dat veele door vrees
des oorlogs hun landen niet gebruyken konnen, dat 'er ook veel
brandftigting gefchied , menigte uyt den lande gereysd en ver•
fiorven zyn , diens volge_?s quade betaling van. de zetting valt,
zo dat GORINCHEM en t Land van ARKEL 10 groot verdriet
mogt komen , ten zy daar in voorzien word, om Ruyters, fchot,
lot, mole-gelden, en ander onkofien te betalen , en Stadt en
Land te befchutten , en onderhouden, als nu be{loten hebben
gezamentlyk en eendragtelyk, dat de Heer, of zyn Stadhouder,
voor den onwilligen zal uytleggen, by overlevering van de Wa~
man, in byzyn van de hooge Heemraden , Cezworens, en de
geen die in 't Land van ARKEL van ouds gewoon zyn over te
leveren, en die weder ontfangen, als volgt : eerft zal de Gadcr•
meefter den onwilligen , zo bruyker als eygenaar van •t Land,
die men overleveren zal, de Heer of Stadhouder in fchrift ge•
i, ven, de Heer zal 't geld uytleggen , en terftond dubbel_ ontfan
" gen, in deze manier, dat eerft verhalende aan den bruyker, zo
,, by aan dien pand genoeg in 't Land van ARKEL vind, zo niet,
" of dat het erve geen bruyker (of huurder) had, als dan, aan den
,, grond: men zal een weet aan mond of woonfiad van de grond
,, heer doen, dat by in zes weken, de Heer vergenoegt van 't dob·
" bel geld, zulks niet doende, zal de Heer 't overgelevert land dat
" jaar gebruyken als zyn eygen, betaald den grond-heer binnen jaar
" en dag 't dubbeld geld niet met de kofien, de Heer zal 't nog
" een jaar gebn1yken als voren, en zo voort van jaar tot jaar, tot
" dat de Heer ten vollen betaalt is, en de grond-heer, nog niemand
,, van zynen 't wegen zal 't land gebn1yken nog aanveerden, of de
" Heer zy eerft van 't dobbel geld en kofl:en voldaan. De Heer
" zal de weten binnen 't Land van AR :s: EL, op zyns zelfs ~oft
" doen, en buyten tot kofl: van d' overgeleverde. Die eenig regt
" hebben op d' overgeleverde landen , 't zy Schepenen brieven,
" jaargelden, eygen of anders , niemand uytgezondert, zal aan de
,, vrugten komen, nog wyzen zo lang als de Heer ni.et vergenoegt
" is, den Jaatfien penning met den eerfien, maar zy mogen op 't
" land of haar waarborgen fpreken. Maar iemand eenig recht of
,, toezeggen , met brieven of anders hebbende , en de H~er v~r
" genoegende, mag als dan zyn recht vervolgen, zo zyn b_rieven
,, inhouden. Deze punél:en zullen duuren tot haar aller we~rzeg
" gen. Gegeven den 18 van Lentemaant 1493. bier van b~eder
,, 't jaar 1559-

In 't zelve jaar op St. Bo11if11titu dag den 5 van de Somerm~d,
quam Hartog Maximiliaa11 weder te GoaJNCHEM, alwaar by zig
eenige dagen ophièld, en van daar trok by na het Slot Beverwaard,
Yy 3
met
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met voornemen om de Stadt Utrecht te belegeren , gelyk by ook
deed , dog de zaak wierd bygeleid en het Beleg weder opgebroken.
.
Wanneer Hanog Maximiliaa" in den Jaare 1486. door de ze\len
1486. Kenrvorfi:en te Frankfart tot Rooms Koning veheven was, op wel
ke tyd by Heer Willtm f/1111 Egmo11t1· en veele andere Heeren Rid
der floeg, zo trok by ( naar dat den 9 van Grasmaand de krooninge
te Aken in ons Lieve Vrouwe Kerk volbragt was,) met zyn Vader
Keyzer Frederii lil. naar Keulen, van daar op Heusden, 'en dus
op Goal Nc HEM , alwaar by van de Burgery op zyn heerlyk
fie ingehaalt wierde , houdende zyn middagmaal op 't Kafteel ,
van waar by tegens den avond naar Dordrecht vertrok, zynde de
weg tuffchen beide deze Steden over al met pektonnen op ftaken
bezet, welke tot verligting van het gezelfchap aangefi:oken wierden,
de wegen waren met een groot getal van aanfcbouwers bezet , en
de Revier de Merwede met vaartuygen.
Hanog Philips van Oofi:enryk, Zoon van Keyzer Mtlxi•iliu11,
en Vrouw Maria van Bourgenie, nu tot zyne jaaren komende,
1494- wierd in den Jaare 1494. tot Graaf van Holland, enz. · Heer van
Go a IN c HEM en Land~n van AR. IC EL gehuldigt , zo dat deze
Stad en Landen weder een nieuwen Landsheer kregen.
_1497. In den Jaare 1497. wierd de Stad Goa1 NCHEM en Landen van
AluEL weder ontruft; want de Heer van Yffelftyn met een deel Volk
in den Tielerwaard vallende, en eenige Dorpen afbrandende, zo
quamen de Gelderfchen aanfl:onds ook voor den dag , om zulks met
gelyke munt te betalen , maar m:ilkander ontmoetende geraakteR
men in een gevegt, zo dat de Gelderfchen moefi:en wyken en de
vlugt nemen. Maar deze voor een fl:ootje niet vervaard , komen
in de Herfltmaand weder met een deel Volk voor den dag, vallen
in 't Land van AR. K EL, nemen de Stad en het Slot Leerdam in,
by welke gclegentheid zy groote brandfchattingen van de Dorpen
trokken , en hielden die van Go R.I Nc u EM ook in Vrees. Hier
op quam Hartog .Aa/hert van Saxen, toen voor Hartog Philips van
Oofienryk, en Graaf van Holland, het bewind in handen hebben
de, met een goed getal duytfche Soldaten te Go R. IN c u E M, bezet
unfl:onds Mperen en Heukelom met eenige Krygsknegten, en doed
een zwaar Blokhuys omtrent Leerdam opflaan, zo dat de Gelder
fchen als een muys in de val zaten, en waren genoodzaakt zig ten
Iaatfi:en aan hem· over te geven.
1503.
In den Jaare 1503. wierd deze Stad door een zwaren brand aan
getafi: , waar door wel twee honden tachentig haartfi:ed~n in da
affche wierden geleyt, c}en brand nam zyn begin in de Rosmolen
O:eeg , zo als uyt het Keurboek van de Heer Cor11tli.r van Groot
blykt : zo dat deze Stadt gedurig met vuur en fiaal te worfi:elen

hadt
.
1528.
In den Jaare 1528. wierd binnen GoR.INCHEM, de Vreden
ruffchen de Hollanders en GeJderfchen gefloten, by welke Vrede
handeling verfcheyde aanzienlyke Heeren , zo van Holland als Gel
derland tegenwoordig waren, zo als wytlopig by Pont11a11 en Slich-·
t1nhorfl geboekt fi:aat
·
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tn den Jaare 1535. kregen die van Goa.iNCHEM verfchil over

den Tol te Meerkerk, vermits zy ftaanden hielden daar Tolvry te

zyn, maar de Vrybrieven, waren daar van verloren, zo wierd zulks
door Burgermeefl:ers en Regeerders onderftaari; aan H_yi,u* J an"z.

.

Tollenaar te Meerkerk, toen -oud 72 jaaren, wélke verklaarden z~
lang hy Tollenaar was gcweeft t of hem geheugen mogt, die van
Go R I N c HEM ·aldaar Tol trry waren geweeft. Naar eenigen tyd
raakten hier weder verfchil over ; zo dat de gemeldè Heeren der
Stad GORINCHEM in den Jaare 1538. genoodzaakt waren een
nieuwe verklaring van een_ige oude Voerluyden
Sthippers te ~
leggen , welke wy hier ook zullen byvoegen.

, wy

en

ÄárJt1an Jànzoo,,, ende Meefl:er Àdtia4fl LJtótrts~~
,~
Schepenen der Stadt van Go R i N c Ii E M, doen condc
" ende certificeren een iegelykeb voor die gerechtige waarheid, dat
,, op huyden datUm van deze~ voor ons gecompareeit zyn in ey.;.
;, gen perfoc,n , Willem flan P!,meh , H~nrilz. Z,ger B/411lerts,
1, Jr1col,sz•. Fra,11 Foppelts~• .'fa11 lioornlJI»' , J41' Clllasz. van Sly
,, drecht, Peter Sanlersz. Uyt Spyk, Anthonli H11y/Jer1s:;:;. CQ1lla•
~ Coe11 Ja11i.zom, IPiJJnn dé Lapper, .AardJz. ende Peter van M•yl
,, wyl • l""sz. .Ende hebben aldaar met opgerechten vingeren vol
tt ftaafs eds Lyflyken aan den heyligen gezwoeren , ende by den
,, zelveb hunnen Eede, rechtelyken, daar t0e geroepen ende ver•
,, maant wezende; ter infiantie vàn den Burgenneefteren der vootfz.
n Stede van O o il IN c u E M , gezeyt , gedepozeen, ende gcn:tygt
~ elk in 't tyne alzo hi~r na volgt. Ende eerft Willem va11 l/t_,1, men , He111Jrikstt;. dat hy depofant , omtrent twintig _faaren ~er.;
·,, waatts tltét de wagen , ende met de fchuyte gevaren heeft, m 't
,, Veer zo op Vianen, Dordrecht, Schoonhoven~ ende hier om•
" trent, ende dat hy depofant tot diverfchen ftonden ; goed gevoert
,, heeft toebchotende de Poottèreh van O o R. I N c HEM door Meer
,, kerk, maar dat hy den Tollenaar ~daar noit Tolle van Go R.•
~ 1 N c h ~ M s goed gegeven, nog betaalt heeft. Ende dat hem d~
,, polànt nog byzottde( wel vöoi-!làat, dat by zèkere ~ellen tot di•
,, verfche tyden door Meerkerk gevoert heeft, toebehorende llo/J
n lretht J11111z. Poofter tot Goa.INCHEM, e"nde dat hem op een
,, tyd daar Tolle ar ge-eyft worde, rnaat als, hy depofant zeyde·
1, dat het goed dèn voorfz. Ro!Jbrtcht 1ahsz. toebehoorden , dat
,, hem den Tollenaar doen lièt ruen zonder Tol te geven. Item 1·
;, Zeger Bla111lérts Jar:obsz. zeyde en depofcerde óok by den voorfz.
;, zynen Eede? dat hy depofant omtrent t\vee en detti~ jaaren her•
,, waarcs met den wagèn gereden. of gevaren heeft , m 't voorfz;
,, Veer, ende dat hy depofant rot diverfche ftonden met G o a.1 N•
;, c n E Ms c u E goederen, gepaffeert heeft door Meerkerk, byzon•
;, der met vellen toebehorenàe Poorteren van G o 1l i N c n E M, en
,, de dat by depofant insgelyks, dikwils met Paerden, ook Poon~
1 , ren v:\n G o Il IN c "E M toebehorende door Meerkerk gepaffectt
1, heeft, komende van Utrecht, tonder eenigtn Tolle te betalen,'
,, maat" als men over de brugge quam, &tt tnen dan iaf een pen
,, ning 'fan een Paerd tot bn1g-geht. Item, Fr1Jn1 Fopptrtsz. voorfz.-
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zeyde, ende depofeerde, ook by den voorfz. zynen Eede, dat
by depofant omtrent vyf en twintig jaaren herwaarts , met den
wagen ende met de fchuyt gereden ende gevaren ·heeft , in 'c
zelfde voorlz. Veer, ende dat by tot diverfche ftonden , met
Go R. IN c HEM s goed gepaffeert is door Meerkerk, zonder daar
eenigen _Tol te betalen. Item, J•• H1or11lllll' voorfz. zeyde ende
depofeerde, ook by den voorfz. zynen Eede • dat by depofimt
omtrent vyf en dertig jaaren met den wagen ende met de fchuy
te gevaren heeft in ~t voorfz. Veer , ende dat by depofant tot
diverfcbe ftonden G o ll IN c u E M s goed door Meerkerk gevoert
beeft, zonder Tol te betalen , ende dat hem depofant byzonder
wel gedenkt, dat by omtrent twintig jaaren geleden, met IYille111
.Aáriu11.rz. den Bakker zaliger, in zynen tyd Poorter en Inwoon
der tot G o R. IN c HEM , door Meerkerk gebragt heeft zekerè
oude zylen , die by gekogt hadde tot Amfl:crdam , alzo by •c
Gemaal in pagte hadde, ende dat den Tollenaar doen in der tyd
tot Meerkerk Tolle van de zeylen woude hebben, ende dat
" WiJJem .Aáriu11.rz. daar niet van en wilde geven, zeggende, dat
.,, by niet fchuldig en was, ende dat den Tollenaar aldaar doen een
,, zeyl van den wagen nam of rukte voor zynen Tolle, ende dat
,, by depofànt doen ging ryden met zynen wagen, ende een wey
,, nig voort gereden zynde, dat by depofimt doen wederom geroe
" pen worde , dat by zyn zeyl mede nemen zoude , ~t welk by
" depofant dede , ende 't zeyl weder op de wagen leyde, ende
,, weg voerde zonder daar iet van te betalen; ende dat by depo
,, fànt ook omtrent twintig jaaren geleden, met zynen wagen gela
" den met plavuyffen, ende met nog drie of vier andere wagens,
" ook met plavuyf.Ien geladen, alle toebehorende den voornoemde
" IYiJJn,, Aári1111111z;. den Bakker zaliger, gekomen zyn door Meer
,, kerk, ende dat den Tollenaar aldaar hem depofant met zynen
" wagen met plavuyfen heeft willen houden voor den Tolle, ende
" dat by depofànt doen zeyde tegens den Tollenaar, dat by hem
,, bezetten, ende met recht houden zoude op koften van ongely
,, ken, maar alzo die van G OR.INCHEM daar altyd vry geweefi:
" zyn , zo en woude den Bode aldaar hem depofant met zynen
" wagen niet arrefteren , ende is alzo gaan ryden zonder Tol te
" geven. Item , la CIMs&. van Slydrecht voorn: zeyde, ende
" depofeerde ook by den voorlz. zynen Eede , dat by depofant
" omtrent twintig jaaren herwaarts, met den wagen ende met den
" fchuyte gereden ende gevaren heeft in 't voorfz. Veer, ende dat
" by depofànt tot diverfche ftonden , Go lll N c HEM s goed door
,, Meerkerk gevoert heeft, zonder daar Tol af te betalen. Item,
" Peter Sadersuo11 voorfz. zeyde ende depofeerde, ook by den
,, voorfz. zynen Eede, dat by depofant omtrent twintig jaaren her
,, waards, met de fchuyte gevaren heeft in 't zelve voorfz. Veer,
" ende dat by depofant dikwils Go R. IN c u E M s goed , gevoert
" heeft door Meerkerk, zonder Tolle daar af te betalen, ende dat
,, hem depofant·byzonder nog wel gedenkt, dat by Ro/Jbre,ht lasz..
" vellen, ende insgelyks Oly toebehorende Goeáfahatlt la11sz. ende
,, C01111U1 Com I11nsz. ende ook Raapzaat toebehorende 'Peter '111111

,, Muy/.
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M•Jlwyll, gevoert heeft met zyn fchuyte van Vianen tot G o R•

c HEM door Meerkerk , ende daar komende aan den Tollë
, tot Meerkerk , dat hem daar by wylen Tolle ge-eyft ii , ende
', als by depofànt zeyde dat het Go a IN c 1-i E Ms goed was, dat men
;, hem dan liet varen zonder Tol te betalen. Item, Athoni.r H••
,, /,,rtsr.. zeyde ende depofeerde ook, by den voorfz. zynen Eede~
" dat hy depofànt omtrent agtien jaaren herwaarts , gereden ende
,, gevaren. heeft met den wagen en met de fchuyte in 't voorfz.
,, Veer , ende dat hy depofant dikwils Go a 1 Nc HEM s goed voor
" by èen Tolle tot Meerkerk gevoert heeft, zonder daar eenige
,, Tolle van te betalen, byzonder zekere Oly toebehorende
,, ~'114/rutlt , ende dat hy depofant byzondet onlangs , tè weten!
" omtrent drie weken geleden , zekere vellen gebragt heeft van
,, Vianen, toebehorende Ro/Jbr-tcht 11111.ra;. ende komende daar me
" de tot Meerkerk, dat den Tollenaar aldaar Tol woude hebben,
,, ende dat by depofànt zeyde, dat by hem niet fchuldig en was,
,, en niet geven en woude, ~nde dat by daar aan den Tol gehou•
" den worde omtrent twee uuren lang, ende dat den Tollenaar
,, hem doen met de vellen liet varen, zonder Tol te betalen. Item,
.,, Com"1I Coe,, [a,uz. voornt: zeyde, ende depofeerde ook by den
" voorfz. zynen Eedt, dat hem depofant nog wel gedenkt, dat ten
,, tyden als eenen Peter Huyge•sz. Tollenaar was tot Meerkerk,
,, op een tyd zekere Oly ende Zeep gekogt hadde tot Utrecht•
" en daar komende tot Meerkerk, dat den zelven Tollenaar, doen
,, Tol woude hebben, ende alzo hy depofant niet geven en woude,
,, dat den zelven voorfz. Tollenaar daar gehouden heeft den voorn:
,, Oly ende Zeep, maar dat hem depofant 't zelve goed des ande
,, ren daags t' huys gebragt is, zonder daar eenigen Tol af te beta•
" len. Nog dat hy depofant ook op eene~ tyd als daar zekerë
,, knegten lagen op de Vaard, met een mande met fchoenen, ge•
" varen is van GORINCHEM na de Vaart. ende komende tot
" Meerkerk aan den Tol, dat hem ook Tool ge-eyft is , ende is
,, nogtans daar mede gaan varen tot Vianen, op zyn goed recht,
,, zonder Thol te betalen, ende wezende tot Vianen, dat c.Jen Tol•
,, lenaar genoemt C01111111 Peter lasJG. hem zyn Dogter nagezon•
.,, den beeft, omme hem depofant daar te beklagen, ende dat by
.,. depofant gekomen is by 't Gerechte. van Vianen, zittende aldaar
,, in de Kerk in de Heylige Geeft bank, ende hoorde zyn defen•
,, fie, datze hem doen lieten varen op conditien, als hy daar we
" der ontboden worde, dat by dan inkomen zoude , maar dat by
,, depofànt daar niet weder geboden of ontboden is geweeft. En
" de dat by depofant tot diverfche tyden nog meer goeds voorby
,, den zelven Tolle gevoert. heeft, zonder daar Tol af te betalen,
" nog dat hem daar geenen Tol af ge-cyfl: is. Item , Willem de
,, Lapper Aardsz. voorfz. zeyde ende depofeerde ook by den voorfz.
" zynen Eede , dat by depofant tot diverfche fl:onden met goed
,, voorby den Tol tot Meerkerk gevaren heeft zonder Tol te be
,, talen, of dat hem ooit wat ge-eyft is geweeft, dan dat by byzon•
,, der eens ten tyden van Heyma11 lansz. Tollenaar tot Meerkerk,
" met huyden en vellen daar aan den Tol gekomen is, ende dat
Zz
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hem Tol ge-eyfi: worde van dezelve huyden of vellen, ende dat
hy depofant een deel gelds in zyn band nam hem prefenterendc
't zelve geld , zeggende , neemt daar uyt dat ik fchuldig ben,
ende dat Heym411s den Tollenaar voorfz. daar uyt nam eenen .
Hollandfchen penning voor 't bn1g-gelt, ende niet van Tol, ende
is alzo met zyn goed gaan varen zonder meer te eyffchen. Item,
Peter f/411 MuyJw_yle lansz. voorfz. zeyde ende depofeerde ook
by den voorfz. zynen Eede , dat by depofant voor ende naar
wel over de zeftig boet Raapzaat gekogt heeft tot Vianen , ende
dat laten brengen tot G o RIN c HE M door Meerkerk voorby
den Tol aldaar , zonder Tol te betalen , maar dat by depofant
byzonder omtrent tien of elf jaaren geleden , gekogt hadde tot
Vianen van eenen Virk Geritsz. de Snyder aldaar t omtrent
drie en twintig boet Raapzaat , 't welk by depofant alle binnen
G o a.1 N c HEM beeft laten voeren , ende komende met een deel
van 't zelve Zaat tot Meerkerk dat den Tollenaar aldaar, daar
Tol af woude hebben, ende alzo by depofant geen Tol betalen
en woude, dat den Tollenaar doen heeft genomen ende opgezet
heeft , drie zakken Zaat van 't zelve Zaat , maar dat hem die
zelve drie zakken Zaat weder buyten zynen koften huys ge
bragt zyn, ende alzo by depofant bevont, dat daar een mengelen
Zaat te kort was , dat hem 't zelve mengelen Zaat by den voo.rfz.
Tollenaar opgelegt ende betaalt is. Ende want men fchuldig is
getuygeniffe der waarheid te geven , zonderlinge, als men daar
toe verzogt wordt, Zo is 't, dat wy Schepenen voorfz. daar toe
verzogt wezende , hebben in kenniffe der waarheid van 't geene
dat voorfz. is, elk onzen Zegel hier aan dezen Brief gehangen.
Gedaan op den veertienden dag in Maart, in 'tjaar onzes Hee
ren vyftien hondert acht en dertig , na den gemeyn fchryven
't Stichts van Utrecht. Ende was bezegelt met twee uythangende
Zegels in groenen waffche.

e

1546. · In den Jaare 1546. was het Koom in deze Landen zeer hoog in

prys, zo dat een Schepel Tarwe te Go Il IN c HEM wierd verkogt
voor vyfendertig fl:uyvers , en het Hoet voor zesenvyftig guldens.
maar twee jaaren daar na, te weten: 1548. was alles zo goedkoop,
dat het wel waardig is, dat ik den Leezer het zelve mede deelen;
in een oud handfchrift fiaat aldus : In 't jaar. 1546. had men te
Amfi:erdam zes en tacbentig goudguldens voor een lafi: Wyt betaalt,
en nu kogt men voor diergelyke zes en tachentig goudguldens, een
laft Wyt, een laft Roggen , een lafi: Haver, een vierendeel Boter
van tachentig pont, een fchip pont Spek, hondert pont Kaas, een
Wambus, een paar Kouzen, een Muts, een vet Schaap, een vat
Jopenbier, een vat Roswyker bier, en dan had den Koper nog zes
fiuyvers over.
In den Jaare 1549. den 24 September, wierd Philipr Prins van
1549
• Spanje , Zoon van K11rel V. by affi:and van zyn Vader , binnen
G o RIN c HE M voor Landsheer gehuldigt , en daar na by· alle de
Steden voor Graaf van Holland : zo als wydlopig by veele Schry•
vers geboekt fl:aat.
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ben Tol te Gol\.lNCHEM wierd in den Jäare 1549, 1550, en l549f
1551. 's jaarlyks verpagt, voor elf duyzent negen hondert en vyftig
guldens, en die van Geervliet voor tien duyzent guldens, zo dat
den Tol in dien tyd al van veel aanzien geweefl: is: en den I Maart
1551. wierdt den Tol voor twaalf duyzent vyf hoodert en vyftig
guldens verpagt, zo als uyt de rekeninge .van Heer Bo•dtwy• va
'Dri1iltw11ttr, Rentmeefl:er Generaal van Zuydholland blykt, zo dat
dezelve van tyd ·tot tyd quam te ryzen,
In den Jaare 1554. op Vrouw Lignnis avond, wierd een nieuwen
impoft op Bier en Wyn gezet, op een Ton Bier eene fl:uyver, zo
wel voor de Geefl:elyke als Burgers te betalen, en de Tappers
dubb~lt, welke belafl:ing in 't volgende Jaar 1555. nog verdubbelt
wierd.
.
·
In den Jaare 1563. was 'er tuffchen den Tollenaar, en de Burgers
van Go R. IN c HEM een groot verfchil gerezen, wegens de goederen
den Burger toebehorende, of door haar als eige goederen gèkogt,
of die Tolvry waren of niet; welke zaak zo wyd liep dat het voor
den Hove van Holland quam , te meer : vermits den Procureur
Generaal de zaak voor den Tollenaar op nam, waar over de vol
gende uytfpraak by den gemelden Hove wierd gedaan, wy zulle de•.
zelve den Leezer van woord tai woord mede deelen, . en is van
dezen volgenden inho1.1t;

ProviÎtóneele Sententie van den Hove
van Holland , tuffchen Burgetmeefl:ers der Stede Go R.I N•
c HEM ter eener, ende den Procureur Generaal, als de zake
aangenomen hebbende, voor. den Colleél:eur van den Tolle
aldaar ter andere zyde , over den vryen op ·ende afllag,
van alle alzulke goederen en koopmanfchappen, als by den
Poorteren aldaar opgeflagen , ende wederom afgelofl: wor
den , ende dat die zonder eenige betalinge .van Thol, ver•
mits een ennaal gelegen hebbende by provifie en onder
cautie , by vryen ende onvryen Perfoonen mogen worden
vervoert.
·
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de differenten gerezen voor den Hove van Holland, tus•
fchen de Burgermeefl:eren der Stede van Go R. 1 N c HEM,
over ende in den name der Stede Requiranten ende Impettanten
van beflote Miffive met Surcheance ter e~ner t ende die Gecom•
mitteerde Procureur Generaal, als de zake aangenomen beb~ende
voor Yra•lt 'Va• Moyalm tegenwoordig Colleél:eur op de Tol van
Go R. 1 N c HE M befcbreven, ende Gerequireerde ter andere zyde.
In welke zake die voorfz. Requiranten den voorfz. Hove over
gegevea hebben, zekere Requefl:e ende geobdneert befloten Mis•
five, adreiferende aan den voorfz. Colleél:eur van den Tolle, by
den welken by befchreven is gewe efl: tot zekere geprefigeerden
dage, omme tegens 't verzoek van den voorfz. Requiranten in
haarluyder Requefl:e gedaan , geboort te worden .voor z~kei."en
Commlifaris, die by den Hove daar geordonneert zoude worden,
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naarvo]gende welke bcfchryvinge de voorfz. partyeg gecompa•
reert zyn geweefi voor Mr. 'Do,n•icu.r Boot , Raad ordinaris als
ComlDÎffiuis in dezen geordonneert , alwaar van wegen den
voorfz. Requirant en onder anderen gealleguee1t is geweeft, hoe
dat de voorfz. Stede van Go1uNCHEM van ouden berkomen,
fu goede deugdelyke poifeffie was van goede rykdomme , ende
exempti~n de voor{i. Srede competerende te gebruyken ttnen
vryen op ende afllag, als dat alzulke goederen ofte waaren, die
aldaar by den Poorters in de Haven, land ofte flyk, zolder ofte
vloeren opgeflagen worden, zonder difuuélie te maken van waar
dezelve goederen komen, ofte by wat Perfoon, 't zy vrye ofte
onvrye dezelve aldaar opgeflagen waren, vry ende vrank waren,
ende dat de buytenluyden, dezelve goederen aldaar van Poorters
van Go a.1 N c HEM weder minutim , ende by der hand gekogt
zynde , vry ende vrank mogten uytVoeren zonder iet daar vaa
te betalen , welken vryen opflag ende affiag zyn Majefteyt, ende
zyne Voorzaten, ende by zonder Hartog P hiJi/s van Bourgonien ,
omme die trouwe dienflen, die de Stede van Goa.1NCHEM
vermits zyne Voornten ontfangende voor hunnen Erf-heere,
henluyden doende hulden ende Eedt gedaan hadden , geconfir•
meert ende beveiligt hadde. Belovende die van Go RIN c HEM•
dat den Tol die tot Woudrichem plagt te leggen, te· GORIN•
c HEM geleyt zoude worden, in zulken fchyn ende mate als die
tot Woudrichem te leggen plagt. Waar mede ongetwyffdt de
voorfz. Hanog 'l'hiJip.r den Requiranten hadden willen voordeel
doen, ende in hunne geregtigheid, van den vryen op ende af.
flag conferveren ende confirmeren• in dier voegen als die van
Bommel, Woudrichem ende andere plaatfen daar omtrent, aldaar
Tollen leggen van oude herkomen ge_hadt hadden, ende als nog
hadden. In welken oude gebruyk ende poifeffie van vrydomme
ende exemptie, hoewel die voorfz. Colleéteur behoort hadde den
Requiranten te laten blyven , gehengen , ende gedragen, den
vreemden Luyden vry voorby den Tol te varen, met zulken
goed ende waaren , als zy van de . Poorters van Go Il IN c HEM
van de zolders , ofte van 't land gekogt hadden , zulks als zy
conftumelyk ende gewoonlyk waren te doen, byzonder gemerkt
de voorfz. Colleéèeur, naar dat by den Requiranten , niet tegen
ftaande zekere Appoinétementen provifioneel van den voorfz.
Hove tot zyn ag, erdeel gegeven, diverfche turbatie ende empe
fchement gedaan hadde in de poffeffie van henluyder vrydom
men, by miillve ten verzoeke van den Requiranten voor zekere
Commiffaris gefchreven was geweeft , omme alle zyne aaien ,
die by eenigzints zoude willen pretenderen tegens des Requi
ranten privilegie , vrydom ende oude poffeffie van dien fimul,
ende femel te proponeren , dat ook dien naarvolgende de Re•
quiranten daar toe geconcludeert hadden, ende by provifie ver•
zogr was , dat zy hangende 't. proces ten principalen , vermits
opfchryvende ende !~verende, in henluyder oude poffeffie, van
alle henluyder exempten, ·ende byzonder van den voorfz. vryen
opilag ende afflag zouden mogen blyven, ende dat daar tegens,
"by
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,, by den voorfz. Colleéèeur was geantwoord, ende voorts gerepti
,, ceert , ende by den voorfz. Hove difponercnde 't proces ten
,, principalen, vry voorby den voorfz. Tol zoude varen met zulk
,, goed ende waaren , als zy gewoonlyk waren , vermits opfchryven
,, de ende caverende. Deze al niet tegenftaande , zo hadde de
~, voorfz. Colleél:eur in conternpte der 9oorfz. letifpendentie, ende
" velipendcntie der voorfz. provifioneele fententie hem vervordert
" den Requiranten weder van nieuws te turbcren , in henlüyder
" deugdelyke poffeffie van vrydom, niet willende voorby den Tot
" vry laten pafferen, eenen Adriu11 Cor,,elisz, wonende aan de
" Werken, hoewel dezelve aan hem Colleéleur verzogte van een
,, ftuk houts , dat by op een week marktdag gekogt hadde van
,, 'Pieter Clusz. Burger tot Go a.1 Nc HEM, tot behoefvan eenen
.,, Molen , zulks dat die voorfz. Adriu11 klagtig gekomen zynde
,, aan de voorfz. Requiranten, hadden zyluyden zo veele gedaan;
,, aan den Colleél:eur dat by den voorfz. Adri""" vry hadde laten
" varen , verbopende mitsdien de voorfz. Requiranten , dat den
" Colleél:eur van gelyken niet meer en zoude doen , maar , want
,, by dies niet tegcnftaande van nieuws poogde den Requiranten
" hunne vrydomme te beletten , vermits dat by op den tweden
,, Juny Anno vyftien. hondert twee en zefiig, eenen Schipper van
" Thiel, ende op den agtften Juny daar aan volgende, wezende
" een vrye week marktdag , niet en hadde willen laten pafi"eren
" ende oodof geven eenen Hm4rilt Ja,uz. Schipper alias K11ipptr
" 'DIJtli11/t, gekogt hebbende van zekere Poorters van Go a IN c u E M
,, zekere quanticeyt van fpeeken, ende andere gewrogte wagemakers
n hout, Vlas, ende diergelyke waaren. Zulks dat de voorfz. K•i/"
,, per VoJJj11ft niet luftende om twee 11:uyvers ofte daar omtrent,
" die hem ter caufe van den Tol ge.cyft worde tot zynen groten
" kollen ende fchade te blyven leggen, de ge-eyfi:e penningen lil
,, ofl:agie geftelt haddc: , ende dat al niet tegenfi:aande de voorfz.
" Colleél:eur zelfs, der Requiranten vryen opflag bekende, als dat
" die buyten lqyden vry waren, zulks dat die Requiranten, van
,, de voorfz. turbatien voor henluyder intereft, tegens deo. voorfz.
·,, Colleél:eur geprotefteert hadden, als dat de betalinge ofte namp•
,, tilfement by den voorfz. He"'r,1 J111Uz, gedaan buyten henluy
» der wille ende weete gedaan was, ende voorts van coften; fcha
,, den ende intereften , ende dat zyluyden hem van de voorfz.
" turbatie beklagen zoude , zo zyluyden te raden bevinden zoude;
" concluderende daarommc de voorfz. Requiranten, dat den voorfz.
tt Colleél:eur gecondemn1ert zoude worden, de voorfz. afueminge
" van den Tolle, ofte delegatie van 't confent ende andere turba•
" tien van henluyder vrydom ende exemptien gedaan, met.alle dat
,, 'er aan kleeft kofteloos ende fchadeloos af te doen, ende hem
" geinterdiceert van gelyken meer te doen, ende dit onvennindert
,, ende blyvende 1t effect van de furcheance, volgende de voorfz.
,. Miffive benluyden verleent , te weten : van den .buyten luyden
n geen Tol te eyfichen, ende af te nemen van alzulke goederen, als
" zy binnen Go a. i N c u E M van den Poorters aldaar tot andere tyden
,, gekogt, en van de zolderen ofte landen zouden geladen hebben ,
Zz 3
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ofte tot anderen alzulken finen ende condufien ~s t voonL.
Hof bevinden zoude den voorn: Requiranten oorbaarlyk te we
zen. Waar tegens van wegen den voorfä. gerequireerde, naar
dat hy by den Requiranten ter defenfie in dezer zake ontfangen
was , . onder andere voor antwoorde gealleguëert is geweefl:, als
dat by ontkende den -voorn: Requiranten eenen vryen opflag
ende afllag te hebben , want in zulken gevalle zouden die Re
quiranten alle die waaren ofte de goederen van boven komende
van de hoogfte Markten mogen opkopen, ende dezelve waarM
andere vreemde uytheemièhen ofte de gepreviligeerde wederom
me mogen verkopen , ende op e.en maandag wederomme ver
voeren, zo dat zyn Koninglyke Majefieyt van den goederen van
boven komende alhier in Holland geen Tol ontfangen zoude.
nog van uytheemfche , die 't goed tot Go a.1 N c HEM brengen•
ende opflaan zoude, nog van die van Go RIN c HEM die 't zelve
wederom me van den Lande af wude willen voeren, nogte van
de gepreviligeerde, die •t zelve tot G o a. 1 N c u E M halen zoude~
ende dat al onder dekzel van hunnen gefuffineerden vrye markt
dag, exprelfelyken wezende conttarie zekere previlegien van Har-
tog P hilip.r van Bourgonien, gedateert duyzent vier honden vier
en vyftig, die van Go A 1N c HEM gegundt, inhoudende, ·zo wat
goederen ende koopmanfcbappen , die van doen vooruan ·binnea
der Stede van Go a.1 N c HEM gebragt worden , by onvrye ende
vreemde Koopluyden , ende by den Poorters ende Inwoooende
der zelver Stede gekogt worden, voor hunluyder proviande ende
flete binnen den Lande aldaar, dat men daar af geenen Tolle
zoude betalen , ten ware, dat men dezelve goederen, of eenige
van dien over 't boord Ooege ~ ofte weder van den Lande ne
derwaarts voerde voorby den Tol, ende zo wie dat dede hy ware
Pooner of ander, die zoude daar af Tol beulen ; ende zo wat
de voorrz. onvrye ende· vreemde Koopluyden wederomme kog
ten tegens den voonz. Poorters ende Inwoonende der voorf7..
Stede, van Koom, Graan ofte andere goederen gewafkhe bin
nen den Lande aldaar, daar af en zouden zy geenen Tol beta-
len. · Voons wat Bier dat de Gelderfche , ende andere onvtye
Luyden kopen , ·ende halen zoude by vaten , binnen de voorf7..
Stede van Go RIN c HEM, dat zy daar af Tolvry zoude wezen,
vermits oorlofnemende aan den Tollenaar aldaar~ Welke poinéren
de voorfz. Stede gegunt waren , uyt gratie dienende tot weder
zeggen, van Hartog Phitip1 van Bourgonien, maar 't voorfz.
previlegie ofte ecnige andere, die de Requiranten zouden mogen
hebben , en vermelden niet, dat de uythecmfche eenige goederen
gekomen van de hoogfl:e Markten , als Klaphout , Speeken,
Velligen , Rabben beuken, Bodems , Duyfl:-fteen, Leyen, Kalk,
Kolen, Yzer, ofte We~ls hout zoude mogen uytvoeren, maar
worden alleenlyk uytgedrukt van Koom, Graan, ofte andere
goederen gewaffchen binnen den zelven Lande aldaar, te weten:
van ARKEL, dat ook mede •t zelve was e~'J)reff'elyk contrarië
rende 't Placcaat ofte Ordonnantie, op 't ftuk \1an den Tolle
gemaakt in den Jaare vyftien honden agtiene , diéèerende dat
9
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niemand van de geene die gepreviligeert zyn van de Tollen bin"
nen Holland, Zeeland, ende Vriesland , ofte daar buyten , en
mogte eenig hout, Wyn, ofte andere goederen, den Ryn, Maze, Lek, ende Waale nedetbrengen; by en moeft het ten hoog..
ften Markten gekogt ende zelver gehaalt hebben , ende certifica-'
tie brengen van der hoogfi:e Markt ; daar by *t zelve goed g~
~ kogt zoude hebben, ofte anders zoude by tlat moeten vertollen
,, als onvry goed. Item, dat niemand van oovry luyden van bq
,, ven komende tot Schoonhoven, ofte Go RIN c HEM met eenig~
,, Beytelen, Vlotten, Schouwen, Ponten, ofte andere Schepen ~
" geladen met Kanthout , Planken ; ofte andere goederen ende
,, koopmanfchappen j hoe die genoemt mogten wezen, aldaar haar
,, 1aft geenzints en zoude breken ; nog opflaan, nog verkopen
1, zonder den Tollenaar den rechten gewoonlyken Tolle betaalt te
,, hebben, ten ware, dat ft zelfde goed by den Poorters aldaar vei:..
, kogt, ende binnen der Stede vertiert ende gefleten worde, zoq•
9
" der dat zy luyden, dat zelve goed zoude mogen voor iemand
,, buyten der Stede verkopen. Dat mede d' Appoinétemente prQ
,, vifioneel van den voorfz. Hove by den Requiranten gealleguëert •
,, alleen fprekende W'as van de Burgers van G o a.1 N c HEM, fi:aaq~
,, de 't Proces vry te laten varen, vermits opfchryvende ende c~
t, verende, als gedaan wordt , maar niet van Gelderfche ofte uyt•
" heemfche Perfoonen daar nu quefi:ie af valt. Zulks dat 't zelve
,, niet geëxtendeert en mogte worden naar rechten , ende hldieu
,, die uytheemfche Simpliciter vry zoude mogen vaten, dat dezel
,, ve als dan vryet zoude zyn , clan de Requiranten , die gehoudeo.
,, zyn coutie te ftellen , niet tegenfi:aande henluyder pretentie ,
" previlegie, concluderende daaromme de voorfz. gerequireerde
;, by de voorfz. ende meer andere middelen , ten fine , dat de
,, Requiranten nopende henluyder generale conclufie , van de
" neminge van den Tolle van den buyten luyden , beroerende den
» Tolle van de goederen van de Poorters tot G o R. J N c HE l\i
" gekogt, en de denegatie van dien verklaart zoude worden, niet
,, ·ontfangelyk tot henluyder verzoek, ende generale conclufie, als
" obfcuyr, ende anders niet , houdende behoorlyke verklaringe by
,, reden vooren verklaart, en na ·rechten niet fubfifi:erende, en dat
" den zelven in dier voegen henluyder conclufie ontzeyt, ende
" by gerequireerde daar van geab~lveert zoude worden , van det
" infi:antie met condemnatie van kofl:en , ende begerende niet tê
" min recht by ordine, dat de Requiranten , roerende de goederen
,, van de hoogfi:e Markten binnen G o R. IN c HEM gekogt, by Uyt•
" heemfche , ende ook gepreviligeerde, by den zelfden daar uyt
" gevoert ende daar van in de Requiranten Requefi:e gementioneert
" word , verklaart zoude worden, daar toe niet ontfangelyk, ende
,, hen Requiranten henluyder verzoek , ende conclufie ontzeyt,
,, ende by provifie de furcheance hen ReqUiranten by miffive ge
,, accordeert , afgedaan , ende ter contrarien , den Colleél:eur ge
,, accordeert zoude worden Tol te ontfangen, van den goederen
,, gekomen van de hoogfl:e Markten, ende by den uytbeemfchen
" ofte gepreviligeerde binnen Go a I N c HE M gekogt. Makende
·
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·,, eyfch van kofl:en , ofte tot anderen alzulken finen ende conclu•
,, fien , als 't voorfz. Hof bevinden zoude den voorn: gerequireer
,, de oorbaarlyk te wezen. Tegens welke antwoorde by den Re
,> quiranten gefchreven zynde by Replycque, fufiineerende dat 'er
,, geen provifie en viel , ende daar tegens by den ger~quireerde
,, gedupliceert zynde, hadden de voorn: partyen onder den voorfz.
" Commifiaris geëxhibeert diverfche munimenten, ende verzogt
,, den Hove rapport gedaan , ende recht , ende jufiitie geadmini
,, fireert te worden.
,, 't Voorfchreven Hof gehoort 't rapport van den Commiffaris,
voor den welken die voorfz. panyen gecompareert zyn gewceft,
" gezien zyn proces verbaal met den anderen ftukken ende mu
" nimenten, volgende elk van partyen Inventaris voor den zelven
" Commiffaris is gedient, ende.geëxhibeerc. Ordonneert, dat deze
" zake gevoegt zal worden by •t proces tuffchen deze panyen voor
" dezen Hove hangende nog ongedecideert, daar inne op den veer
" tienden Maart Anno een ende zefiig fl:ilo curien, appoinétement
" provifioneel tot voordeele van de Requiranten, ende voons ten
:: principalen difpofityf in feyten gegeven is, omme dat Proces in
, fiate van wyzen gebragt , deze zake als dan fimul ende femel
;, gezien ende getermineert, ofte anders naar gelegentheid hier in~
,, gedifponeert te worden , zo men bevinden zal te behoren , ver•
,, klarende , dat zo lange ende gedurende den tyd by de voorfz.
,, miffive geprefigeert de voorfz. furcheance den Requiranten ver
,, leent, blyven en zal wezen gecontinuëert. Welverfiaande nog
" tans dat de goederen by den buyten luyden ende uytheemfchc
,, Perfoonen van de Pooners van GORINCHEM, te weten: mi
" nutim, ende by ilukken gekogc, ende daar van dezelve buyten
,, luyden in den voorfz. Tol by provifie vrydom zullen genieten,
" voor de uytvoeringe der zelver goederen een geheel etmaal op
" de zolder, vloer, flyk, ofte land gelegen zullen hebben , vermits
,, evenwel de voorfz. goederen als dan opfchryvende, ende fuffi
" cantelyk caveren. Gedaan in den Hage by de Meefters Cor11elu
,, St1,.Y1, Heere van Ryswyk, Prefident, Mt1arte11 """ Nairie,,,
,, '1Jomi11ietu Boot, Bo11t1ew.,,, J«olJ1z. .Ädriat111 va11 der Houff,
" Johtlll A11geli 'fJt1• Ltfani" IYitt~ Witt111s, ende Charlts de S•:r
" tere, Raatsluyden van Holland, ende gepronuncieert den agt en
,, twintigften Juny, vyftien hondert drie en zefiig , t' oirconden 't.
" Zegel van Jufl:itie hier aan gehangen. Onderftont in kennifie
" van my, ondertekent de IYotrdm. ende was bezegelt met eenen
,, uythangenden Zegel .in roden waffche aan eenen dubbelen fl:àarte.

1564-

In de maand February des jaars 1564. wierd door de Kerkmeesters der Groote Kerke, het zilver werk der zelve Kerke gewogen,
't geene tot gebruyk van den Godsdienfl: behoorden , 't welke zo
ik meene uyt voorzorge is gedaan, vermits de reformatie fi:erk be
gon aan te nemen , en zo ik vinde aangetekent wierd het beften in.
veylige bewaringe gebragt.
1566. In den Jaare 1566. daags voor St. Mari11 Magd•k11111 dag, den
22 July, wierd op het Boifcher veld den Hoogkamp ienaamd, by
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de Bofcher floot door zekeren Predicant , c,,.,,,Ji.r 'Do• 'DieP, de

eerfte reys gepredikt, 't geene hy eenigen tyd des Zondaags agter
volgden , en liepen mede veele Burgers van Go a.1 N c u E M der
waarts, zo dat veele by de Geeftelyken en Magiftraat, vcrdagt vaii
ketterye gehouden wierden.
.
Ik heb hier voore van de Markten fprekende verhaald , hoe grq
ten overvloet van goederen hier ter markt wierden gebragt, en zul
len tot bewys des wegens uit het handfchrift van ,A.,-d Knnp blad.zyde !294 'er dit byvoegen, by fchryft dan: dat in den Jaare 1563. 1-568~
op eenen marktdag zo binnen de Stad als Voorftad, ter markt zyn
1ekomen twaalf bondert wagens, en agt hondert landfchuyten, waar
by de vaarcuygen de Lingen en Merwede afkomenàe, nog niet
getelt zyn , welke wagens en fchuyten alle met goederen geladen
waren. Dan verhaald by nog , dat op een Palm-markt zo groten
menigten va~ Hoender ende Eyeren ter markt wierden gebragt,
dat men het honden voor zes fiuyvers kogt , to hoe goed koop
zy waren , daar wierd nog van gemaakt drie duyzend en zes bon•
dert guldens, zo dat het ligt te rekenen is , hoe groten menigeen
'er moeten zyn geweeft.
Dan fchryft by nog, dat uyt de lyften van Stads accynzen voor
den Spaanfchen oorlog blykt, dat in een Jaar twaalf duyzent laften
ltinnelands Koorn , bcbalven de buyte Granen zyn ter mtrkt ge•
bragt. En in den Jaare 1572. wanneer alles door den Oorlog over
hoop lag, wierden op eenen margtdag nog agt honden kojen m~
Hoenderen getelt, behalven de Ganzen, Endvogels, die •er ook
in groote menigte waren, zo dat het blykt, dat door de omleggende
Dorpen en Steden hier overvloed van alles gebragt is. .
Na dat He,.,,,•11 dt R•.Jter, in de maand December des Jaars 1570. 157a.
.met verraffing het Kafteel Loeveftyn overviel, en voor den Prins
·
van ·Oranje innam, zo wierd Hartog Alva voor het fierke Kafieel
te Go a IN c HEM ook bevreefi , zorgende dat het op d' eene of
andere wyze ook mogt overvallen worden , . zo dat by goed vond
den 10 January 1571. daar over aan den Droffaard en Slotvoogcl 1571.
Cafier T11rlt te fchryvcn, hem bevelende dag en nagt wel op zyn
hoede te zyn, en de poorten door de Burgers en Gilde broeden
te laten bewaken , ik zal zynen brief hier by voegen , en luy<i
aldusz

Don FernanJe Al~aren ~an 7oledo, Hartog
van Alve &c. Lielitenant, Gouverneur, ende Capiteyn Ge
neraal.
» .Lieve

"
,,
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"
,,
,,

Byzondere.
Alzo men ziet by 't geene onlangs Ie
den geboekt is, op 't huys te Loeveftyn, ende verftaat by
andere wegen, dat die Rebellen, ende Gebannen uyt dezen Lan
den daar op toe leggen, dergelyke huyzen met verraffinge lifiig•
heid ende behendigheid te overrompelen , ende inne te nemen
tot groote verftoringe der vreede ende ruft van den Lande, en
de fchade ende veJderven van den Onderzaten van dien, wesA äa
"balvm
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halven van noden is vlytiger opzigt te hebben , ende ~ragen•
dan of men in openbare Vrede waren, hebben daaromme niet
willen laten , tegenwoordelyk aan u te doen fchryven, ten eynde
gy continuëlyk goede en neerftige zorge draagt, van den Huyze
ende Cafieele U bevolen , met vlytige ande zorgzame hoede,
wake, ende wagt byzonders aan de poorten. Ende indien gy daar
toe meer Juyden behoeft dan gy ordinaarlyk op den huyze hebt,
belafl:en van wegen den Koning onzen genadigfi:en Heeren ,
Wy U, .dat gy den Gilden ende Burgeren der Stede, ende Ge
meynte , onderworpen uwes relfon ende bedryfs voorts belaft,
dat zy onder hen deputeren• zulk getal van Mannen , als gy heit
zult prefigeren, om by beurte ende op bunnen kofl:, die wake
ende wagte te komen houden , op 't huys by dage ende nagt.
zo lange als die noot zulks zal mogen vcreyffchen , op dat het
onnodig zy hen met andere Guarnizoen ende Krygsvolk te be
zwaren. Ende indien gy zwarigheid daar inne bevint , dat gy
ous dat verftandiget, om daar naar daar inne voorder te veror
denen , zo wy bevinden zullen te behoren. Lieve byzondere, God
zy met u, gefchreven t' Antwerpen den tienden dag January vyftien
honden een ende zeventig. Ondertekent F. A.
J' Alw.
en lager Berr.,. In margine floot. Wy laten u weten , dat onze
meyninge is, dat u behelpende by dezen middel tot bewaamiO"e
des huyzes uwes hevels, gy terftont afdankt de knegten, die gy
r.u onlangs geleden ons gefchreven hadt aangenomen te hebben.
Die fuperfcripcie was, onzen Lieven bezonderen, Cafpar T .,.1,
Droffaard te Go RIN c u EM. OnderO:ont gecollationeert tegen,
de principale miffive , ende bevonden dur mede van woordea
tot woorden accorderende, by my J. vn dn, Yelde, 1571.

'D"'

Maar wat zorg Alv• droeg , het was te vergeefs , want eenige

maanden daar na raakten by Stad en Kafl:eel re getyk quyt , 1/er
mits die van Go1uNcHEM Princen zyde kozen, 't welke op den
A6 Juny volgens onze meefte Schryvers 2:ou voorgevallen zyn ,
-dog in twee gefchreve aantekeninge wordt dit op den 28 Juny ge
ftelt. Kapiteyn M11ri"11.1 Br111u/ met eenig Krygsvolk door R•rrel
E•tes naar Go a I N c HEM gezonden zynden, wford hy na een kort
accoon met zyn Volk ingelaten, en wierd van veele Burgers met
het op(h:ken van hoeden , en geroep van flive Je geMi blydelyk
ontfangen, waar op by de Burgers den Eed van getrouwigheid voor
Princt!n zyde ook afnam. De Geefi:elyken , den Drofi , en ver•
fcheide Burgers, het met de Spaanfche zyde nog houdende, waken
op 't Kafied , dog wierden gedwongen het zelven des anderen
daags 's morgens ook over te geven. Hoe onmenfchelyk men met
de Geeftdyke handelden, en hoe ~y gepynigt en gefoltert wierden-,
en daar na nog na den Briel wierden gevoert en opgehangen , word
:io wel by veele Gereformeerden als Roomsgezinde Schryvers wyd
lop:g verhaald, en wat den Ridder Hooft in zyne Jaarboeken daar
van fchryft, heb ik hier voor op 't Minderbroeders Kloofier ge
boekt, en die hier een wytlopiger verhaal van begeert , kan ·zulks
in zeker boekje door G11il: Ejli111 daar over uyrgegeven vinden.

Mj·n
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Myn inzigt is niet zulke droeve fchoufpelen weder op te halèti,
vermits de daad by aJle eerlyke luyden van wat gezindheid by zy
word .verfoeit. Wat verder by het overgaan der Stad, wegens Ker•
ken en Kloo{1:ers voorgevallen is, daar vind men niet veel befcheyt
ftll, en de Schryvers verfchillen veel, en 't geene ik 'er van heb
konnen vinden , heb ik hier voore by deze Geeftelyke gefi:igten
reeds gemeld.
.
. Den 15 Oél:ober 1572. wierd de geheele Vroedfcbap van den Eed 157~~
ontflagen, en den 19 , na dat 'er eenige veranderinge van Perfoonen gemaakt was , wierden zy door den Heer van B11rmu weder
be-edigt. Op den 30 Auguftus 1573. wierde de Burgers door den 1573"
Hopman Pyg weder den Eed van getrouwigheid afgenomen, en
zo begoft zig alles wat tot ruft te geven.
Die van GoRINCHt.M nu aan Princ~n zyde zynden, en 'sLands
.zaken door den zwaren Oorlog zeer gedrukt , en men van alle
kanten geld benodigt hadden, lieten zy hunnen yver voor 't Ge
meene-beft. ook blyken , in het opbrengen van geld , leeftogt en
onderhout, zo voor Officieren als Soldaten, zo als ik uyt een goed
handfchrift hebbe gezien, waar in alles van po~ tot poft aangete
tent ftond, ·belopende een fomme van agt duyzend zeven honde~
4én en zefi:ig gulden!I dertien ftuyvers , dat voor zo een Stad in
die troubel tyden al aanzienelyk was. Den 3 Auguftus des Jaars
1573. leverden zy op order van zyne Princelyke Excellentie, aan
.4J/ri"411 Ma,,,,,,,,alt.er over , het Zilverwerk der Kerken , wegende
'1'/ee honden één en zeftig mark drie onzen en tien engelfche ,
zo als eenlge andere Steden ook deden.
· In den Jaare 1574-- wierd de Stad vergroot agter den Appeldyk, t5;,4,.
en ook de Kalk-haven gegraven , zo als by Aart,( K.n11p in zyne
aantekeninge geboekt ftaat, dog het is jammer dat men geen bre4,er verbaal daar van kan vinden, vermits myns wetens dit de eenigfte vergrotinge is.
·
·
·
In den zelven jaare hadden de Spanjaarden voor , deze Stad
weder onder haar geweld te brengen, en waren dezelve met eeni
ge troupen reeds digt genaden, zo dat men goed vond eenige ga.
ten in de Dyken van den Alblafferwaard te fteken, waar door het
water ben deed te rug trekken , maar dit viel den Landman
zwaar, te meer: om dat den- Alblafferwaard reeds te vooren eeni•
ge reyzen was doorgebroken geweeft, en veele Dorpen nu begin
nende wat adem te fcheppen, wierden hier door weder onder ge"
zet.
.
Den 4 A~us des Jaars !578. in het byzyn van Adriaa,, 111111 1578~
it,, Heuvel 7.J,rlsz:,. Gecomrnmeerden van de Heere Staten, wierd
door den Rentmeefter des Konings de Sluys voor den Beer by
de hoog Arkel-poort befteed, en den Aannemer was Atlri""• lh•leJ,,m Ownelisz. voor een fomme van twee duyzent agt bonden vyf
en zeventig guldens , zo als in eene aantekeninge van de Heer
Burgenneefter Atiri111111 Yi11l Ht11tlrilsz:,. word vermeld.
.
In den Jaare 1579. wierd den Beer buyten de Hoog-poort en het 1579•.
Tolhuys gemaakt, en kofi:en ieder pleit aarde aan arbeidsloon 2 -10
zo dat dit werk ook een goede fomme quam te koften.
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In den Jaare 1580. wietd- aan die van GotllNCHB w om bonnet
gelede fchade eerr jaartykfobe Paerde-markt toe. getbian , van tWee
dagen , den· 28 en 29 ~prember, genietende de Koopluyden twetl
dagen te voren, en twee dagen daar, na dezelfde vryheden•.
Wy hebben hier voot reeds getoont , dat deze Stad in• de troubel
tyden den Staat mët geld, enz. ook gecrouwelyk byfprong, en toen
reeds een fomme van agt duyzent zeven hondert een- en 7'eftig gul•
dens h~d uycgefchoten , maar deze· tomme wlerd naderhand mer-.
kelyk vermeerdert,, zo dat den Staat in den Jaare 1583•. aan deze
Stad nog fchulclig; was , veertien duyzend twee honden en zeftiell
guldens, welk geld llaar wierd vergunt in ~ quote van verpon
di11ge te konen.
Op den 2 Oétober des jaars 1580. is den regerendt Bur~~
ttr
~ dm Hta'lltl 'Dit'Ju-. overleden1,• een Man die om
zyne goede dicnfien voor het Vaderland, den-grondlegger dorvry.
heid wierd genaamt, op den dag zyner begnafnüfe wierd door den
Predicant Hettrins Rold•'•' Ytlltltiru eeo ftaje Lykreden uyrgcr.
fproken.
· Den 26 Novembel" wicrd door de Heeren. van. de Rekenltame!r
van· Holland verboden, dat geen Burgers wn Leer.dam of andent
Steden zig zouden hebben te verftouten, om. cfün Tolce·Go&r-~
c H ! M voorby te varen.
:1584. Den 23 April des Jaars 1584 's nagts tuffcheti• elf en twaalfuuren•,
raakten het Tolhuys door zyn eyge vuur aaa brand, en wierd ten
gronde toe vernield , twee jonge Gezellen: in 'a zel\te flapende,
wierden door de vlam ook verteert.
De Staten van den Landen aanmerkende , hoe veel het und
an de Stad G l, a IN c HEM gelegen was, en de principaalfl:e fton
tier Stad tegens de Gelderfche- zyde zynde1i:, btOoten deze Stad Ïl'l
ilaat van beter tegenweer te brengen , l'e metr: om dat Poorten,
·Veilen , Wallen , en andere werken reeds zeer vervallen w.n-en,
zo dat men in den Jaare 1584- door den Ingenieur .AirÏMIII Älllollil~.
een beRek van eenige nieuwe werken liet maken, waar by de Heert
Staten doen met de Heeren van de Regeringc dezer· Stad in om•
derhandelinge traden, en men quam overeen, dat de Stad op haart
kofi:en deze werken zou laten maken en onderllou<ttn, vennits zy
van de Heeren St2ten daar eens voor genieten zouden" een fom~
van tien duyzent ponden van veertig grooten het fiuk, en vermits
wy het cootraét magtig zyn daar alles duydelyk in word verhaald,
zo zal ik het zelven hier by voegen.
1580.

AJr,.,,,

Accoord tuffchen de Staten van Holland
en Burgermeeftercn en Regeerders der Stede Go a IN c HE M
over 't maken van een gedeelte der fonificatien, namendyk
van •t verbrande Tolhuys met de pallizade aldaar, •t Fort aan
de Burghpoort , de fortificatien. van de Timmerwerf, langs
de Riviere tot de mond van de Haven.
,, De Staten van Holland gehoort hebbende de klagten van de.

.

,, Bur-
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,,. Burgermeefteren; der Stede· van G-ORIN'CHE.M, nopende d~
,t· refterende, fortificatien, die by, zyne Princelyke ·Excellentie hoog
,,, loifelyker mmnorien·, aan- dezelve Stede· zyn- geordonneert·, en
t,,, de· daar. op eenigen uyt den- ~ n gecemmitteert zynde, omme

,,. diesJ aangaande-., met den-voorn: wn Goa·1Nc·HEM te handelen;
_ ,,_ ende t'accomenen: op de_ vordering~ van de nootzakelykfte wer
·,,. ken· dor v.oortz. foralicaaen, endef t foumifi'ement van ·de· pen
,,. Dingen:. daar:tOC;dicmende, hebben, naar-voorgaande rapport,. daar
;, van: paan" by. den zelven 6eaommitteerden, Verfiaan., verklaart
,, ende ge-accordemt ;- dat de Burgermeefteren voorfä. eerft ende:
" alvoren zullen ~vange~_te doen maken, terftont, ende mei,'er
.., daat: de· fortifiaatten. van· t verbrande Tolhuys, met de pallUàde
~ al.daar,, mitsgadem de- vergrotioge I end~ verheellnge van 't. Fort
,.. aan: de Burch-poort. Voorts mede_ de: fortifiëatien van den T~
,. ~DW.elf' langs de Waert, ende, de Riviere-- tot ain de mondt van
;, de Haven, op alzulken beftek ,· als by AdrilllUI .A11tho11isz. Su.,, perintendent van de fortificatiea onder- den Secretaris de R~ch
,.. tere: is, overgelc:vert. Waar toe dfe van Go1uNcHEM voorm
" zullen IJ~bruykao • ende emplojettn alzulke penningen,, als zy 't
,, Gemeen- Land tot deter tyd fchuldig zyn, bedragende omtrent
,., ter fomttle. van d~e duyzcm~ pondc!n van veertig grooten. Wel
" verftaande, . dat hier inne met begrepen zullen zyn de penningen
,, van haarl1.1yder quot~ in de twe~ ende vyftig duyzent twee bon• .
tt dcm: ponden· , by die van, Delft verfchoten ; die zy gehouderf
,IJ zllllen zyn ,. die vm Delft te voldoene ende te betalen. End~
,,.. zo wanneer die van GORINCHEM voorn: zullen hebben doen:
., opmaken de fortificatien, van het Tolhuys voorfz. 1net die paJ.ljjà
,f •
aldaac, mitsgaders 't werk aan de Burgh-poort, ende op del!'
• Timmernrf zullen- hebben re l'lalven gebragt, zal henluyden by• den Staten n>om: tot de voorfz. fomme van drie duyzent pQn
.,. den, nog gefoumeert w.orden de fomme- vm twee duyzent ge
,,. ~ ponden ~ ende '1 voonx werk, aan de Burch-poort·, end~
,. o11U1!1e den 1'immennrf tcrn vollen opgemaakt zynde , canfomi
• het bcfilek vooren· verhaalt , z~n die Staten voorn: di~ valt
,, G oa. 1 N c 11 E M DOi betalen der iàmme van twee duyzent gelyke
" ponden, beloptnde met de twft- ~rgaande fommen, t'· fiuuen
,, tot behoef van de ~m:· drie werken, zeven duyzent ponden"
" munte als vooren. Ende alao me van Go RIN c HEM mede
" aangenomen hebben te maken, 'I! Bolwerk aan den grooten toom
" op den Dyk aan de Riviere aldaar, begrepen in -.: vierde Ani•
tt cule vm de miffive van den voorn: Superintendant, mede be
" ruftende onder clen voorfz. Secretaris, daar af d' onkoften be
" raamt zyn e>p vyftien honden ponden , mltsgaders het diepen
n van der Steden gragten, beginntnde van de Lingen tot aan den
" Burch-poort, met het maken van de Contrefcberp aldaar, geraame
• t' zamen op vier duyzent ponden , hebben de Staten voorn:
,, . belooft , ende beloven by dezen , die van Go RIN c HEM bier
" inne nog, t' affifteren, met die fomme van drie duyzent gelyke
• ponden, te betalen, d'een helft als die zelve werken ten halven
,, zullen zyn gemaakt , ende de refl:e ·, als die conform 't voorn}
Aaa 3
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1586.

·

befi:ek van den Superintendent volmaakt zullen wezen, des zul•
Jen die van G o RIN c HEM voor de voorn: fomme van tien
duyzent ponden, gehouden zyn alle de voorfz. werken ten vol•
len op te maken , ende voorts t' onderhouden tot lafi:e der zelver
Stede, zonder den Staten eenigzints verder uyt zaken van dien te
molefi:eren , welverfi:aande nogtans dat hier inne niet begrepen
zy, de verder opmakinge van den begonnen Beer.1,y der Sluys
aan de Arkelfche poort, die, die van Go a.1 N c HEM, tot haaren
lafi:en niet en hebben begeer.en te nemen, gedaan tot Delft den
elfden Auguftus vyftien hondert vier en tachentig.

Deze werken volmaakt zynden, befloot men in den Jaare 1586.
op nieuw, weder eenige nieuwe werken te maken , waar over de
gemelde Heeren van wedèrzyden op nieuws weder omtrent de on•
koften in accoort traden, zo als uyt het volgende contraét blykt.

Accoord tuffchen de Staten van Holland
ende de Gedeputeerden der Stede Go R. 1 N c HEM , over 't
maken van de Fornficatien van de Arkelfche poort af, ooft.
waart om tot den Blauwen Toom, ende 't Rondeel benoor
den den zelven Toom incluys.

~. op

huyden den negentienden July, Anno vyftikn honden zes
,,
en tachentig, zyn gcaccordeert, de Heercn Staten van Hol
,, land ter eener, ende de Gedeputeerden van de Stede van G o R.•
" 1 N c HEM , als Jol, Rtr11e11 Piettrsz. Zeger Adri"""1z;. ende
" Mr. Adriaan v1111 WtreRey11, wegens der zelver Stede ter andere
" zyde, dat de Fortificatien der voorfz. Stedet van de Arkelfche
" poort af oofi:waarts om tot den Blauwen Toom, ende 't Rondeel
" benoorden den zelven Toom incluys, volgende het concept daar
,. van gemaakt, ofte namaals ten overftaan van alzulke Gedeputeer
" den , ·als de Staten daar toe zullen committeren, nog te maken,
" eerfi:daags by de hand genomen , gevordert, ende opgemaakt
" zullen worden, tot meefte verzekertheid der voorfz. Stede, waar
,, toe geëmployeert zullen worden ter plaatfe daar zulks meeft no
" dig is , alzulken blauwen fi:een , als de voorfz. Stede beeft, ende
" de blauwe fteen vorder nodig wezende , zal genomen mogen
,, worden , van den voorn: Blauwen Toom , zo verre 't zelfde zon•
,, der merkelykc intereft kan gefchieden, ende in de verdere kos
" ten tot de voorfz. werken nodig wezende, zullen de Heeren Staten
,, van Holland, dragen twee derden deelen , behoudelyk, dat de•
" zelve derden deelen , niet en zullen excederen de fomme van
" twaalf duyzent ponden, van veertig grooten 't pondt , ende de
,, verdere kofi:en tot opmakinge, en onderhoudinge van de voorfz.
,, werken, nodig zullen dragen ende befteet worden, by de voorfz.
" Stede van Go a.1 N c HEM, ende zullen Burgermeefteren, ende
,, Regeerders van Go RIN c u E M , in minderinge van de vo~rfz.
,, twee derden deelen , ofte twaalf duyzent ponden , ontfangen,
" alzulke twee duyzent één hondert vyf ponden veertien fchellingen
" tien
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" tien penningen, als dezelve Stede nog fchuldig is ter caufe V3tt
,, de Capitale lmpofitie over allen ®Q Steden, ende platte Landep
" van Holland omme geflagen , în den Jaare vyftien honden vyf
" en tachentig. En~ tot foumiifement van de refterende negen
" duyzent agt honden vier ende negentig pQQden vYf fchellingen
" twee -penningen, zullen de voorfz. Burgel'lll~efi:ercn, ende R'9
,, geerders der Stede van G o R I N c HEM , aan hen rekenen gely•
,, ke fomme, die zy fchuldig zyn in verfcheyden Quotifiltien ende
" Repartitien , over den Steden van Holland gedaan by Leeninge
" en.àe op lntereft , welverftaande , dat de Staten voorn: zullen
,, bezorgen, dat op behoorlyke Brieven van Obligatie, ende ver
" bande, der voorlz. Stede van G o RIN c HEM, onder haarluyder
,, Zegel, van dezelve fomme te betalen, binnen een jaar eerftkp
" mende, aan ThO#lu Roch111z. Ontfanger binnen Dordrecht, d~p
,, zelven Tbo,,,u R,ch•s~. de voorfz. fenningen • zo aan geld~ ~9
" by interpofitie van zyn gelooft, in t kopen van hout ende an•
" dere materialen, tot den voorfz. werken nodig wezende, binnçp
,,, vyf ofte zes maanden zal opbrengen, ende betalen, welverftaaµ•
,, de, dat tot meerder verzekerheid van den voorfz. RothN1J1;. Btµ°'"
,, germeefi:eren van Go RIN c HEM, den zelven in handen zufl~µ
" fiellen, alzulke verzekeringe, als de Staten van Holland , ~r
" luyder zullen geven voor de reftitutie van dezelve leeninge, g.~
" welke geafligneen zal worden op de Verpondinge van den Jaar~
" vyftien hondert zeven en tachentig, ende zullen de Staten daN
,, van in handen van den zelven Ontfanger fiellen, de co01:r.i.bµtj~
" van eenige Dorpen, tot dezelven (omme toe, tot zyne ke.w~,
•,, ende in fubfidium verbinden, d~ 1ereferveerde mi4delen val) iyj,1
,, Comptoir. Dies zyn de Gedeputeerden wan Go 11,.1 N c ·1:f ,- ltJ is=
,, vreden, dat de verdere penningen by de roorfz. St~ ., 'f ~
" mene land van Holland gele.ent, h~nJuyden n~ ~n zullen wor•
" .den gereffituëen, voor ende aleer , de andeJ:'e Steden n.open~e
,, de refl:ltutie van gelyke ke.ure gedane leeninge t:egeJJs h~n klYt.eQ.,
,, ende de voorfz. fomme zullen wezen ~erleken , ten ey.nèe g~...
,, lykheid , onder den Steden · ~ worden gehouden., zo na als
,, doenly k is.
.
·
" Ende zullen die van Go a I N,C H E.M gehouden wezen, aan den
,, Ontfimger Generaal G11rgt de Bj, te betalen, ofte mee den zeJ•
,, ven te liquideren9 haare quote in de honden drie en dertig duy
~, zent ponden, in Februarie laafileden, over den .Steden ·gequoti•
., zeert, mitsgaders by provifie, d' eene belft van de Verpondinge,
~, der voorfz. Stede van den lopende Jaare van vyftien honden
" zes en tachentig , ende op de wederhelft , boe veel dat zy op
.,, de ·voorlz. geheele Verpondinge promptelyken zullen betalen,
,, •ter fomme van drie duyzent ponden, van veertig grooten 't pond,
" zonder prejudicie ter wederzyden , ende zullen die ·V~n Go R•
.,, mc1IEM gehouden wezen eerftdaags den Staten te leveren, be
-'9 hoorlyke brieven van aggreatie van dit accoord.
" Aldus gedaan ende geaccordeert ten dage voorfz. ende teg
~ oirconden van wegen den Heeren Staten voorn: ende by de
.,, vooriz. Gedeputeerden v.an G O,RJ N c HEM ondeneykent, onder" fiont
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,, ftond gefchreveti , Ter Ordonnantie van de Staten.
,, ende was ondertekent, C. de R.,,htn-,.
1587.

By my,

Ende het volgende jaar ging men met het vcrfl:erke!l der Stad
nog al fi:erk voort, en men ondernam 'er nog eenige nieuwe wer
ken by te inaken, waar over dit volgende contraél: wierd gemaakt-

Nader verdrag van de Staten van Holland met die Stede van GO Il l N CHE M, tot \70rdetniffe van
de voorlz. Fortificatie werken.

,, DE

Staten van Holland aanmerkende de getrouwigheid, ende
't goede devoir, van die van GORINCHEM gedaan, tot
,, vordemi(fe van de Fortificaden aldaar, tot goede bewaamüfe en
" de verzekertheid der zelver Stede , ende dat daaromme , ende
,, ook in aanzieninge van de groote koften , fchade, ende laften,
" die zy luyden in den Oorloge dragen moeten , de refterendc
·,,. werken van de Fortiflcaden tot lafte van den Lande mede zul
" len behoren gedragen te moeten worden, hebben op 't verzoek
" ende aanhouden van die van Go RIN c HEM voomt: verklaart
" ende gerefolveert, dat de werken van de Fortificatien t die tot
" Go a IN c HEM voorn: nodig zullen zyn , boven de voorgaande
" conttaél:e met henluyden, ten dien eynde gemaakt , by Tbomu
,, T/Jow,uz. Burgermeefier der Stad Haarlem, ende .Atlriu• Alltho
" ,w,:;. Fortificatie Meefier, ter eerftcr gelegentheid zullen worden
" bezigtigt, ende met advys ende authoriteyt van zyne Excellentie
,. van Naffau, Gouverneur, ende Capiteyn Generaal over Holland•
" Zeeland, ende Vriesland afgefteken, ende eyndelyk gnrrefteert.
" ende voln-okken worden als 't behoort, waar toe ende omme te
,, vervallen et onkoften van dien, die van G o a IN c u E M voorn:
,, daar inne het geregte derde part, mede gehouden zullen zyn te
;, dragen. Omme welke derde part te helpen vervallen, die van
" Go RIN c HEM voomt: tot dien eynde betaalt zal worden haar
,, conti0gent in de penningen by repartitie opgebragt naar advenant,
ll' de fomme van twee hondert duyzeot ponden van veertig groo•
i,, ten, die uyt de contributie van de Verpondinge van den tegen
,, woordige jaare vyftien hondert zeven en tachentig betaalt wor
,, den;· ende aangaande de Erven, die tot behoef van de voorfz.
,, Fortificatien zullen moeten worden vergraven ofte geoccupeert,
" door dien de Staten voorn: de voorfz. onkoften mede begrepen
,, hebben onder de voorü;. Fortificatien van de Stede van Go a..
,, 1 N c HE M voornt: zal de hooft fomme van den koope der voodz.
,, landen, dezelfde getaxeert zynde by de Heemraden aldaar, en
,: de de voorfz. Gecommitteerde , mede met advys ende authori
,, teyt van zyne Excellentie van Naffau, by die van Go RIN c HEM
" worden aangenomen , in minderinge van haarluyder derde pan
,, voomt: ende zullen de refi:erende twee deelen van de voorfz.
,, Fortificatien, gedragen ende betáalt worden by 't Gemeene Land,
,, uyt den penninge tot behoef van de Fortificatien voor den v~orn:
~

"Jaare
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n jäare geconfenteert. Vermits dat op de vordetinge ende opma
,, kin ge van de voorfz. werken van F onificatien, van wegen 't Ge
;, meen Land goede opzigt zal genomen worden, ten eynde 't be
" fl:ek daar van te maken, mag worden naargekomen ten meeften
;, dienfte van den Lande, _ende daar vnn verantwoord als na beho
;, ren. Cedaan in den Hage den zevenden February vyftien bon
" dert zeven en tachentig. Onderftond~ Ter Ordonnantie van de
,, Staten, by .my, ende was ondertekent.

C. J, Rechtere.

De Soldaten Uyt het Guarnizoen van :Nymegen, vielen in het begin i588a
der maand van Mey, in den Jaare 1588. onverwagt in de Betuwe,
verbranden het Dorp Elft, en roven en plunderen op verfcheyde
plaatzen , en liepen tot voor de Stad ThieL Die van Go a IN c HEM
voor verderen inval vrezende, te meer; om dat veele nieuwe werkea'
110g niet in ftaat van tegenweer waren gebtagt, hielden fterk by de
Heeren Staten aan, dat de nieuwe begonne werken, en die 'er nog
moefl:en gemaakt worden, nu met den Zomertyd dog fpoedig voort
gezet mogten worden. om de Stad buyten prykel te ftellen. Hier
op wierd den Heer Penfionaris .Adri11a11 '1Ja11 IYereje.,11 gelaft 1 aan
ftonds zeer emftelyk aan den Heer Advokaat OJtJe11/J11N1t1JekJi
te fchryven , met verzoek dat deze zaak dog ten eerften by de
hand genomen moge worden, belovende deze zaak met de Magi"
ftraat van Gol\.INCHEM zo te helpen uytVoeren, dat de Ed: Hee.
ren Gecommitteerden van de Staten van Holland, in een verloop
van drie maanden , om geen geld zouden aangefproken worden, op
dat· alzo binnen die tyd de middelen of geldzommen die tot de
werken gefchikt zouden mogen wezen , aan de hand komen, en
dus viel men met alle magt aan 'c arbeyden ; en bragten alles ~
een goeden ftaa~
.
.
Vermits de Stad door alle deze onkoften in zware fchulden ge
raakten, en men nog al eenige nieuwe werken voornam te maken,
zo tràden de Heeren Gecommitteerde Raden met de Regeeringc
van Go a.1 N c HEM weder in onderbandelinge, beramende hoe men
de onkofl:en die 'er nog ftonden gemaakt te worden, en die nteii
reeds ten agteren was beft zouden betalen, waar over dan het vol
&ende contraél: weder gemaakt wierd.

Nog nader verdrag , tuffchen de Heeren
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, ende de
Gedeputeerden der Stad Go RIN c HEM, over de kofl:en en
de de betalinge der penningen , van de voorfz. Fortificatie
werken.

"ALzo

in 't hooren ende examineren van de Rekeninge van
"
de Fortificatien der Stede van Go RIN c HEM gedaan, in
,, den Jaare vyftien hondert zeven en tachentig, acht en tachentig,
" negen en tachentig , negentig, een en negentig, ende twee en
,, negentig, bevonden is, dat de koften van dien, ende de gene,
Bbb
" die
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die nog nootzakclyk zo in 't diepen van gragten , het oprm•
ken van zekere ingeftorte muragie, ende het opmaken van ecnige
gezonken werken , ende andere te zamen zullen komen te be
dragen , omtrent de fomme van hondert zes eQ vyfüg .duyzent
ponden van veertig grooten 't pondt, daar van tot lafi:e van den
Lande van Holland gebragt worden , de twee derdcndeelen, be
fl lopende hondert ende vier duyzent ponden, in minderinge vaq
" welke fomme , de Gecommitteerde Raden van den Staten van
" Holland ende Weftvriesland verfi:onden, dat het voorfz. Gemecne
" Landt, behoorde te fi:rekken eerft de fomme van twee en zeftig
,, duyzent zes hondert twee ende veertig ponden veenien fchellin
,, gen , aan die van Go a. 1 N c HEM ten eynde voorfz. by Ordon
,, nantie geaffigneerd. Nog alle der Stede onbetaalde portien in de
,, ommeflagen van de verpondinge van denJaare zeven en tachen
~, tig, agt en tachentig, negen en tachentig, negentig, een en n~
.,, gentig, ende twee en negentig, bedragende ter fomme van zevea
,, en twintig duyzent vyf hondert ponden, ende nog agt duyzent
,, gelyke ponden, by die van Go RIN c u E M uyt de middelen ge
" ligt, ende op de Rekeningc van 7 homu R«blu~ in foutfrancie
,, gehouden, monterende te zamen ter fomme van agt en negenti&
" duyzent een hondert, vier en veertig ponden veertien fchellingen.
" Waar tegens die van Go R. IN c HEM waren fufünerendc, dat by
,, benluyden in der noodt veele penningen tat vorderinge V3'1 d~
,, voorfz. Fortificatien niet alleene voor -de portie van der Stadt •
,, maar ook van 't Gemeene Landt waren op groote intereifen ge
,, ligt , ende dat zy luyden daar ()Ver veel duyzent ponden had
" den betaalt , ook veel van den zelven in •t voorderen vao de
., geaffigneerde penningen, ende ten leften, dat zy luyden , vol
,, gende baare gedrage confente, aan haare portie in de ommefla
,, gen van de Verpondingc , gelyke gratie zouden behoren te ge
,, nieten, als haarc nagebuuren, te meer: alzo zy luiden in neeringe
,, ende "t gebruyk van baare goederen , veel meer alf haare nage
" buuren waren befchadigt. Ende dat daaromme ter oorzake van
" de gemaakte werken der voorfz. Fortificatien, henlu_yden van •t
,, Gemeene Landt nog wel zoude behoren betaalt te worden I r;o
;, van het capitul als den intereffen , de fomme van ten minften
,, vyftien duyzent ponden , ~nde dat boven dien •t Gemeene Lan4
,~ zoude behoren te dragen m de werken , als nog te maken, ( be
" raamt op omtrent twaalf duyzent ponden) voor de twee derden
,, deelen agt duyzent ponden. Zo is eyndelyk twfchen de Gecom
" mineerde Raden van de Staten voorn: ende den Gedeputeerden,
,, der voorfz. Stede van Go R. IN c HEM getranfigeert , ende geac
" cordeert, dat het maken van alle verdere F ortificatien , aan de
" voorfz. Stede, eenzamentlyk de onderhoudinge van de geheelc
,, Fortificatie tot lafi:e van de voorfz. Stede zal wezen ende blyven,
" zonder dat uyt eenige voorgaande Aéten of uyt oorzaake van dien
,, iet meer van 't Gemeeoe Landt zal mogen worden ge-eyfi:. Ver•
,, mits dat van wegen 't Gemeenc Landt, aan den Burgenneefte
" ren ende Regeerders der Stede van Go Il IN c HEM, zal worden
" gegeven Ordonnantie, van de fomme van agt duyzent ponden op

.
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" Tho#las Rochtlsz. in betalinge van gelyke fomme, by henluyden
,, uyt dè gemeene middelen geligt, ende op de rekeningc van den .
" vóOrfz. Thomas R0th#1z. iii fouflrancie gehouden. Item, dat van
" gelyken henluyden gegeven zal worden Ordonnantie, op den
" Ontfanger Generaal Cor11tli1 va" MierOJ, tot de geheele fomme
" van 't geen haare portien in de onbetaalde ommeflagen ·van de
,, Verpondinge, van den Jaare vyftien hondert zeven en tachentig,
,, agt en tachentig, negen en tachentig, negentig, een en negentig,
" twee en negentig, ende drie en negentig, bedragende te zamen
" ter fomme van drie en dertig duyzent ponden, ende dat ben•
" Iuyden boven dien zal worden ·gegeven. Een Ordonnantie op
,, den voorfz. Ontfànger Generaal, van den duyzent gelyke ponden.
" Ende· ten eynde alle 't geene voorfz. wel ende getrouwelyk, van
.,, wegen de Gecommitteerde Raden , ende den Burgermeefteren,
" ende ·Regeerders van Go R. 1 N c u E M, refpeffivelyk mag worden
" onderhouden, ende agtervolgt, is deze ter Ordonnantie van de
,, voorfz. Gecommitteerde Raden, ende Burgetmeefteren ende Re•
" geerders van Go R. 1 N c HEM bezegelt, en geteykent in de maand
,, van February, in den Jaare vyftien hondert drie en negentig.
,, Op de plycque ftont Ter Ordonnantie van de Gecommitteer
.,, de Raden voorn: ende was ondertekent, C. tlt Rtthttrt. Ende
,, op 't fpatium gedrukt, eenen roden Zegel overtrokken met een ·
,, papier. ·
·

Dus heeft den Lezer uyt de echte ftukken een net verhaal, we• .
eens het verfterken dezer Stad, en wat onkofi:en des wegen!· zyn
ge111aakt; zo· dat deze Stad al voor den Jaare 16oo. in een goede
ibat van tegenweer was gebragt • en wel voor een fleutel aan deze
zyde mag gehouden worden, hoèwel dezelven zedert dien tyd nog
al mt't meer andere werken is verfterkt , zo dat zy tegenwoordig ·
zeer aangenaam in haate werken leyt.
Om den draad van Stads gevallen weder na de jaaren by een te
ftellen , zo moet ik nu eenige jaaren weder te rugge treden·. eri ·
met het Jaar 1583. weder beginnen , op welk jaar die van Go R.· 1583.
1 N c n E M onderftonden eeP1 Munt in hunne Stad op te richten, op
den naam van CZJ011 A11tM1io Koning van Poortegaal, en vermits de
Geltmunterye een Eminiteit van den ·Staten van den Lande is, en
geene Steden zonder hurine order zulks vermogen te doen, zo
waagden die van Go R. 1 M c u E M zonder kennis of toefl:emminge
van de Staat zulks .te doen, menen de hier in door het gezag van
den Koning van Poortegaal befchermt te zullen worden. Hier over
wierd aanftonds door de Stad Dordrecht en den Muntmeefter aan
de Staten geklaagt, te meer; om dat zy zekere Ftf/ot•e11 floegen,
die men voor dertien ftuyvers uyt gaf, en bevonden wierden niet
boven de helft waardig te zyn , waar by het Land ftont groote
fchade te lydeii , ook floeg men halve Milltrtun, welke in waarden
ook veel te ligt bevonden wierden, zo dat de Heeren Staten over
deze zaak aàn die van GoR.INCHEM quamen te fchryven, en hen
ter verantwoordinge te roepen , en ten Jaatften dit munten we~
ftrengelyk verboden. En vennits ik eenige korte uyttrekzels yan
· ·
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·
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deze rezolutien hebbe, zo dunkt my tot een berigt van den Le~
zer beft te zyn , dezelve hier by te voegen.

Diverfche Extraél:en uyt de Refoli:.tien
van de Heeren Staten van Holland ende Wefl:vriesland, ge
nomen in haar Ed: Groot Mogende vergaderinge, op 't fub
jeél: van de l\1unte tot G OR.IN C HE M.
Den 14. Oél:ober 1583.

" ROercnde de fraude In de Munt binnen Go R. 1N c HEM, in •t
"
Munten van de Fefl:oenen van Poortegaal, die binnen deze
" Lande uyrgegeven worden voor dertien ftuyvers 't ftuk , niet
,, waardig zynde boven zes ftuyvers zes deniers.
" Te verzoeken dat het zelve met 'er daad afgedaan, en de Munt
h in verzekerheid geftelt mag worden.

"DE

,,
. ,,
,,
,,
,,
"
"
"
,,
"
,,

Den

20

Oél:ober 1583.

Staten gerapporteert zynde , · dat zyn Excellentie~ geen
confent die van Go a I N c H E M gegeven hadde, om eenige
Munt aldaar op te rechten , hebben geordonneert te fchryvcn
aan de Burgermeefteren ende Regeerders van G o R.I N c HE 11,
dat alzo eenige zaken met hen Juyden hadden te communiceren~
aangaande de Munt , die aldaar opgerecht zoude zyn. dat zy
luyden niet nalaten eenige uyt den haare te comlnitteren , die
met den Muntmeefter hen op zaturdag toekomende alhier laten
vinden, om de Staten van alles goede onderrigtinge te doen, teil
eynde voorts in de zake geprocedeert mag worden , zulks tot
confervatie van de geregtigheid der Landen bevonden zal worden
te behoren.

Den 14 November 1583.
" Roerende de Munt tot Go at N c HE II voor den Koning van
,,
"
,,
"
"
,,

Poortegaal, en ordre daar tegen.
,, Is geordonneert te fchryven, aan den geenen die hem vervor
dert binnen Goa1NCHEM te munten Fefl:oenen, op den naam
van Vn A11tonio Koning van Poonegaal, dat by hem niet ver
vordere verder te munten, of eenige munt dies aangaande uyt
te doen geven , voor en aleer by zyn Excellentie op de Munt
van '1Jo11 .A11to11io eyndelyk zal wezen voorzien ende gedifponeert.

"ALzo

Den 18 November 1583.

de Staten van Holland bevonden hebben , dat tegens
"
alle oude gerechtigheid van de Munt, wezende binnen de
" Stad Dordrecht, ende tot groten nadeel van de Ingezetenen der
" voorfz. Landen, onlangs die van Go a IN cH E M eenen Hmdrii

,, Yelt·
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,, Ptlthuy:a11. aldaar , op 't verzoek van den Heere Pie,r, 'Dor•
,, Ambaffadeur van Do11 .&1110,uo, Koning van Poonegaal, hen ver•
,, vordert hebben zonder voorweten ende conf~nt van de voorn:
,. Staten , binnen de Stad G o RIN c HEM een Munt op te regcen.
,, Ende daar op te doen munten halve Millerefen ende Feftoe
" nen , die in haar gewigt ende alloy zeer verfchillen. Zulks dat
,. eenige Feftoenen van agt en zeventig fchellingen en zeven de
,, niers, negen en zeventig, ta~hentig fchelllngen agt dleniers, en
,,, hondert en twe deniers in 't mark zyn, bevonden worden verre
,, onder de waarde en alloy van den Daalder die in Holland gefia•
·,, gen wo_rd, tegens een en zeventig fcbellingen drie deniers \n 'c
,, mark zyn, volgende de Refolutie ende Ordonnantie van de Sta
" ten , zulks dat de Staten voorm nodig bevonden hebben daar
,, tegens te doen voorzien , al eer de voorfz. Landen van zulk~
" Feftoenen vervult, ende andere goede Mwit daar in geconveneerc
,, worde, tot groote veragteringe van de negotie, daar aan 't wel
" varen der voorfz. Landen is gelegen. Zo. is 't, dat de Staten
,, voorn: agtervo]gende haare voorgaande Refolutie van den 17 SeP'
" tember laaftleden den voorn: Ambaffadeur ( na dat den zelven
,, daar op ten vollen is gehoort) verklaart hebben, dat niet tegen
" ilaande zyn Majefteyt daar mede eenigzints in de gemeen~ zake
,, gedient zoude mogen wezen , daar in de Staten anderzints de
,; zelve gaarne na haar vermogen, begeeren· te affifteren, zulk$ zy
,, ook alrede bewezen hebben, nogtans de Staten voorn: niet zul..
,, len konnen lyden ; dat eenige verdere Munt binnen Go" 1 N
,, c HEM op den naam van zyn Majefteyt als vooren zal geO~gen,
,, of dezelve binnen dezen Landen verder uytgegeven worden,
,, dat ook geene Munt voortaan binnen Holland, dan alleeQ bin·
,, nen Dordrecht op de Munt zal worden geflagen , ende dat voi
,, geode de laft ende inftruétie , die de Muntmeefter zal ZYQ ge:
,, geven.
Den

s I)ecember

1583.

,, Roerende de Munt binnen Go a IN c HE II
,,

,,
;,
\

"
,,
,,
n

;,
,,
,,

op den

naam

Vad

den Koning van Poortegaal.
·
,, De Staten verftaan hebbende , dat binnen Go a IN c H KM 1e
procedeert word in het munten van de Millerefen en Feftoenen,
op den naam ·van zyn Majefteyt den Koning van Poortegaal,
Vo• A,,tonio , niet tegenftaande by de Staten, aan den Droffaard
ende Magiftraat van Go R. l Nc Hg M vooml mitsgaders den Mun~
ter aldaar expreffelyk is gefcbreven, dat zy luyden met de voorfz.
Munt zullen fupercederen, hebben nodig bevonden, dat met 'er
daad, anders daar In zal worden voorzien , ende zulks befioten
ende gerefolveert, dat by Placaat, dezelve Mum zal worden ver•
boden.
Den 6 December 1583.

, op

"

. ·

de klagten van de Muntmeefter tot Dordrecht, nopendede Munt binnen de Stad Go R 4N c HE. M, als dat met de
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,, Munt tot G o R I N c HEM, niet tegenfl:aande d' interdifüe van ~
" Staten wordt voort geprocedeert , en groote fraudes daar inne
,, gepleegt worden , hebben de Staten als nog verklaart., dat met .
" de interdiél:ie by Placaat geprocedeert zal worden , daar by alle
,, Munt dies aangaande zal verboden worden.
In den Jaare 1588. wierd door de Magirlraat een Ordonnantie
gemaakt, wegens de verdeelinge der quartieren voor de Burgery ,
als mede wegens het waken , en waar ieder Burger by klokke0ag.
of alann zig, zal hebben te laten vinden , en wat verder tot een
goed beftier nodig was , welke Ordonnantie opentlyk voor het Stad
huys wierd afgelezen, beftaanden in zes en V)'ftig Artyculen, maar
vermits deze Ordonnantie zo dikwils verbetert en vermeerdert is,
als ook in druk uyrgegeven , waar van ik 'er nog een hebbe van.
den Jaare 1692. dunkt my niet nodig daar een wytlopig verbaal van
te doen veel minder dezelven hier by te voegen.
1591. In den Jaare 1591. wierd voor aan het Stadhuys van grauwe arduyn fteen een nieuwe Secretarye ge bouwt, ruftende het gewelfzel
in drie bogen op vier blauwe ronde pilaren, en ftaat met vergul
de letteren op een zwarte grond boven de bogen dit volgende:
boven de boog aan de regrer zyde, Co11Cordi• rt1 pllrll6 Crest•11t.
. Boven de midddfte boog, O#IIU r11,•11111 i11 fa divifam difat.ln,ntsr,
en boven de boog aan de flinker zyde, Vtftordi11 rt.t 11111xi1M JiJ11/J1"1t,w, en boven de twee zydbogen, Enulragt "'"1lt 11UZgt. Staan
de het jaargetal der ftigtinge in vier yzere Ankers of Houvaften,
boven ieder der vier pilaren 1591. zulks plagt ook uyt de oude
Wapen-glazen te blyken, die in de kamers van de Secretarye
plagten te ftaan, die daar in den Jaare 1592. in geftelt waren, als
Theforier was J•to6 Ytruoort1 Rtyer.tr.. welke glazen in den Jaare
I 700. zyn vernieuwt. De Secretarye was eerft in drie kleyne ka
mertjes voor de Secretariffen verdeelt , maar wanneer in den Jaa•
re 1697. het gewelfzel was geborften, en voor een groot gedeelten
ingevallen, is het verandert in een groote en in een kleyne kamer.
1593• In den Jaare 1593. wierd aan het Stadhuys beneffèns den Toom,
een nieuw gebouw gemaakt, befiaande onder in een woning voor
den Kamer-bewaarder, en de Waag, en boven in een groote ka
mer ·voor de Vroedfchap, en een Muzyk-kamer, ftaande het jaar
der ftigtinge van binnen boven beide de deuren van de voorfz.
Vroedkhaps kamer, als mede in verfcheide gefchilderde glazen in
de Muzyk-kamer. In den Jaare 1695. wierd dezelve vergunt aan
de Wees-meefteren tot een vergader plaats. De Wees-kamer is i11
deze Stad in den Jaar~ 1551. opgeregt, op welk jaar zy den 17
April van· Keyzer KartJ J/. Graaf van Holland daar Oétroy van
kregen en wierd door drie Wees-meefters bediend. In den Jaare
1557. wierd door de Magiftraat een wytlopig Reglement uytgege
ven , beftaanden in 76 Arcyculen, dog is zcdert clikwils verandert
en gedrukt.
1595. In den Jaare 1595. wanneer men nog bezig was met de Stad te
-veril:erken, wierd de Kanze- en Dalemfche poort ook beiden ver•
nicuwt, zo als uyt het jaargetal voor beide ftaanden is te zien.

1588.

l11
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tn den Jaare 1605. wierden aan de Burgery nieuwe Vaandelen 160$.
gefchonken , en koften het Vaandel van den Nieuwen Dyk, het
welke twintig ellen groot was, met alle zyn toebehoren 91 - 19 - 8
:
en was Kapiteyn H",l,erl va11 M"ym, Theforier der Stad.
In den Jaare 1640. in de maan~ February had men hier zo zware t640i
ftormwinden, dat de daken van t Stadhuys, . als van Bur-germeesters kamer, Secretarye, Kafteleins kamer, als mede van den Doelen~ afgeligt wierden, een groot getal andere huyzen wierden ook
befèbadigt, zo dat den Burger groote fchaden had.
In den Jaare 1659. wierden nieuwe uurwyze~ aan de Kerktoom 165~
gemaakt
Dat Zuydholland al over verfcheide eeuwen, en nog dikwils by
onze tyden, door het opzwellen zo van de Maas of Waal als de •
Linge, by inbreken der Dyken gtoote fchade heeft geleden, is een
bekende zaak, en de geleerde Heer en Meefi:er 1•co6 va Yeclwv111
heeft zulks nog onlangs in zyn boekje, de 110odlydn11Je .AJl,Jajfe rwlllll'J
ons voor oogen gefi:elt. By het hoge water als wel byzonderlyk
des Winters by opfi:opping van Ysdammen, leic de Stad Go a.1 N• •
c u E. M ook dikwils veel fchade, en fcbynt zomwylen te willen weg•
fpoelen. In het laatfi:e van denJaare 1658. en in 't begin van 1659.
als mede in tt laatfte van den Jaare 1662. en in 't begin van 1663.
witrd deze Stad en de byleggende landen met een zwaren water"
nood bezogt, en vermits ik een nauwkeurig verhaal van dezelven
heb in die tyden opgefi:elt, zal ik het hier byvoegcn zond.er 'et
.eenige ve~deringen in te maken, en luyd aldus i

Notitie van den Watervloed binnen
in 4t eynde van denJaare 1658. ende in •t begin van den Jaare 1659.

GoR.INCHEM,

•DEn
.,

·17 December 1658, lia dat het omtrent veerden daged
had gevrofen, beeft men met Paerdcn ende fleden over

,, ·
het ys gereden na ·de Schotdeuren, ende daags daar aa11
,. reed men met flee en Paerden over het diep na Woudrichem.
,. Op den 20 dito begon het weer te ontlaten, ende in de Kers-
" dagen begon het ys in het diep' te kruyen , en maakten ceoen
" Ysdam omtrent Hardinxvelt , welke van daar zig verzettede tot
,, beneden Gieffendam , en een zeer hoog watrr veroorzaakte,
., hoger als by menfchen geheugen geweeft was.
•
,, Dit veroorzaakte mede, dat den Dordrech~hen of Alblaffer•
n waardfche Dyk , den dertigfi:en December zynde maandag na
" den middag de klok drie uurcn , op twee plaatfen doorbrak: te
" weten: dt eene omtrent Gidfendam, in de Ambagu Heerlykheid
,, van Hardinxvelt, en de andere omtrent den ftencn hoek.
" By de Zwaan brak dezelve mede door , tn weynig beneden
,, Bon,• en op meer andere plaatfen. .
,, Den zelfden dito liep het water o\ier de Kade tuffchen Go a.•
,, INCHEM en de Schotdeure, en lagftn de landeryen agter Aa.•
,, K:& L , zeven à zeven en een halve voet onder wates.
.
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" Den 31 dito wierd de Kanze-poort , de heule ofte de iluys
,, onder de wal aldaar, ende alle de watergangen toegedamt.
t6s9
" Den 2 January 1659. liep het water drie voeten over den
' ,, Zouwen- ofte Bazel-dyk, omtrent de groote en kleyne wiel.
" alwaar dezen Dyk het laagfte is, en men verhoopte het met kragt
,, van Volk te behouden, dog te vergeefs, want de landeryen bo
,, ven de Zouwen i1:onden vyf à zes voeten onder water, den zeL
,, ven dito omtrent den avond, ontftont in de Stadt een groote con
" fternatie en confufie, vermits den dam voor de voorfz. heul aan
" de Kanze-poort onder de wal wilde doorbreken, dog wierde met
" kragt van Volle en materialen gehouden. En wierd des anderen
,, daags een vingerling om den zelven dam geleyt, en alzo gehou•
,, den, de huyzen omtrent de Kanze-poort, te weten: de Pomp
,, firaat en Nieuwftad, mitsgaders aan de andere zyde de Warmoes
" firaat, fionden door den loop van het water, komende door den
,, voorfz. dam, onder water.
,, Den 9 January wierd aan de Kan~e-poort gefl:elt een Molen,
" om het water met twee Paerden uyt te malen , dog ging zeer
,, langzaam voort, alzo men twfchen dag en nagt qualyk een duym
,, hoogte kon uynnalen.
" En was hier te vooren den 6 January, tullchen den maandag
" en dingsdags 's nagts een zwaar tempeeft, en wierden daar door
,, ontallyke buyzen door de wind befchadigt , en neer &efmetcn.
" En was de elende ende miferie zo groot, dat door manquement
,, van voeragie de fchoonfte Koey-beeften, voor een goude Ducaton,
,, ja nog voor geringer prys wierden verkogt ende gegeten , ende
" raakten door dezen in breuk onder water, drie en dertig duyzent
" een hondert en tien Mergcn lands. De fluyzen in den Elshout
" liepen groot perykel van weg te fpoelen, dog zyn in 't eerft
" van de maand February toeged.ampt, en in de plaatfe van dien
,, hulpgaten geftoken.
" Den 27 January is by Dykgraaf en Heemraden, van den Lande
,, van AR K E L geprefenteert Requefie, aan haar Ed: Groot Mog:
" de Heeren Staten · van Holfand ende Weflvriesland, en daar by
" geremonftreert den elcndige11 i1:aat ende de '1900te fchade , die
,, den voorfz. lande, door den voorfz. inbreuk was overgekomen,
" en hebben over zulks verzogt, vier jaaren ontflagen te mogen
,, zyn, van de ordinaire .Verpondinge , Hoorn en Zout geld.
Fehruary zyn alhier in loco gekomen, vier Heeren
" Den
,, Commiffariffen, twee uyt haar Ed: Mogende de Heeren Gecom
,, mineerde Raden , en twee uyt haar Ed: Mog: de Heeren van
" de Domeynen van haar Ed: Groot Mog: die daags daar aan zyn
" gevaren door het Land van Aa K EL, en hebben oculaire infl:ruc
" tie daar van genomen , en naar gedaan rappon hebben die yan
,, den Lande van ARKEL in December 1659. geobtineen quyc
,, fcheldinge van twee jaaren Verpondinge.
,, Den 19 February zyn die van Dordrecht befchreven geweeft,
" twee Heeren Hoogdyk-heemnden, de Heeren Mr. Hendrik Pr1111m,
,, en den Commies Matthias fJII# Hoey, nevens den grooten Waers
" man , de Heer Joha Er/tel,,u , en is by de Heeren Dykgraaf
" Matthy1

s
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Mdtthfs Pompt , en de Heeren Heemraden van den Alblaffer
waard .gerefolveert de ingebroke gaten met den eerften te beflaan,
buyten kofien van die van het Land van AR. KEL, uytgenomen
den lage Beemt.
,~ Den I Maart zyo twee à drie hondert man gegaan in de waart
t.t genaamt Cloppenwaart, leggende onder de juridiéüe van Wou
" drlchem ~ omme aldaar aarde tot . het beflaan van den Dyk te
" halen, dog zyn by die van Woudrichem, daar feytelyk nevens
" den Dykgraaf Pompt en Hoogdyk-heemraden uytgedreven, en
,, baar hutten ende kruywagens v~brand , waar over den voorn:
" Dykgraaf Pompt, zig aanfioods heeft geaddrefieert aan de Heeren
,, Staten van Holland en Weftvriesland, en gedoleert over het ge
,, .welt hem en de zyoen aangedaan, en zyn daar op gekomen twee
,, Heeren Commiffarüfen uyt haar Ed: Mog: de Heereo Gecom
·,, mineerde Raden, en is naar deliberatie goedgevonden by provi,, fie met het werk voort te gaan.
.
· ,, Den 3 Maart zyn den Droffaard '111111 tltr Ame.,tk • en de S~hout
,, van Meerkerk gekomen met eenige Mannen op den Bazeldyk,
,, en hebben de gaten geO:opt, zo dat die van boven de Zouwen
,, haar water niet meerder konden loozeo , waar over de Ingeze
,, .tenen boven de Zouwe, den 4 dito doleerden aan den Heere
" Dykgraaf Mr. C,el'IJa
en Hoogdyk-heemraden, en is op den
,, z~lfden dito door ordre .van de voorn: Heere Dykgraaf en Heem
" raden, en de Heeren Burgermeeftereo Art11d 111111 dtr Coli ende
" A11rd """ Hoey, laO: gegeven dezelve gaten aanfionds wederom
" te openen , en zyn daàr toe gecommitteert eeoige gewapende
" Burgers uyt de Stad , en eenige Boeren Ingezetenen van den
,, Landen van ARKEL boven den Zouwen, en eenige uyt Leer•
" dam , omme feytelyk te ref.tfteren den geeoen die het zoude
" willen beletten,· alzo de gerugten liepen dat die van Dordrecht
" zoude komen met agt honden gewapende Mannen om 't zelve
,, te verhinderen, niet tegenftaande. _dat die van den Dordrecht•
" fchen waard , daar door geen fchade waren lydende , alzo zy
" met de Reviere nog gemeen lagen.· En heeft over zulks · den
" Dykgraaf.Pompt zig geaddreffeert aan haar Ed: Groot Mog: de
,, Heeren Staten van· Holland, en klagtig gevallen over het onge
" lyk op zyoen Dyk geleden·, dog ftaat hier te noteren het ongelyk
" dat den voorn: Dykgraaf Pomp, in deze zake hadde ; wel dat
,, waar is, dat den zelven in qualité als .Dykgraaf van den Alblas
,, (erwaart , de Scbouwe heeft over den voorn: Bazeldyk , maar
,, dat de jurisdiéne over den zelven Dyk competeert, (Jen Dykgnu(
,, van den Lande van Aa. K EL.
,, Deo 9 Maart zyn gekomen in loco twee Heeren Commiffa•
,, riffen , Raadsheeren uyt den Hove· van Holland, als namendyk
" de Heeren de Rudt en Ocitrsz. en zyn alle de Burgers ende
" Boeren gecommapdeert na huys te gaan, dog bleven de gaten
,, lopen~ met beloften van met den eerfien die te doen beflaan,,_
,, dies niet tegenftaande is by den Dykgraaf Pt1111pt gelige Mande
,, ment van. Complaiµéte, en is het zelve geëxploic1eert aan Dyk
" graaf en Heemraden van den Lande van A aK EL, omme te
Ccc
i, com,.
,,
"
,,
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,, compareren tegens den 18 dezes te Meerkerk, en zyn ender
" tuffchen de gaten beflagen geworden, en is op den 21 dito by
,, de Heeren Commiffariffen gepronuntiëert.
" Op den 14 Maart is het gat by den Stenenhoek be0agen, en wierd
,, de aarde daar zo los ingefmeten , en was het voorfz. gat wel
·,, groot vyf en veenig roeden, en op zommige plaatfen wel veer
,, tien à vyftien voeten diep, onaangezien de Revier zo laag was,
,, als by Menfchen gedenken ten dezen tyden des jaars oit was 1e
,, zien.
" Den 20 Maart zyn alle de gaten in den Dordrechtfchen Dyk
,, beflagen.
,, Den· 21 Maart zyn alle de fluyzen gelegen in den Albla1f~r•
;, waard geopent, en wierd als doen verloren drie à vier duymeo
,, waters tuffchen dag en nagt, en dit duurde zo drie à vier dagen,
;, en daar na als verminderende één duym tuffchen dag en nagt.
" Den 2.2 dito was het padt van de Nieuwe Hoven, ende Kade
" van Go a.1 Nc HEM op de Haar en Scbotdueren belopen , en
" agter ARKE L nog één voet water op het land zynde , moeft
,, met Molens worden uytgemalen , het welke zeer langzaam toe
,, ging, want geen windt zynde verloor men geen water met allen,
" en men konde niet anders malen als des daags, alzo den Boefem
,, heel was vol gemalen , en dikmaals geene goede afga~g hadt.
" Den 8 May was. Oofterwyk en Kedichem droog gemalen, en
,, den 13 dito quamen de Molens van Kedichem tot affiftentie van
" die van Nieuland , dog in veertien dagen niet malende door
,, manquement van windt, waren den laatften May, zynde Pinx
,, teravont eerll: droog, zo dat deze Polders eerder droog waren,
,, als die gelegen waren agter AR. K EL.
" En waren de landen beneden den Zouwcndyk cerft droog dera
,, 15 Juny zynde Meerkerkfche Paerde-markt.

Notitie van den Waternood binnen
GORINCHEM, in 't eynde van den Jaare 1662.
en in 't begin van den Jaare 1663.
I 66~ ;,
;,
·
·
;,
"
;,

DEn 4 December 166~ begon. het te vriezen.
Den 16 en 17 dito lag het diep voor de Stadt toegevrozen.
,, Den 19 dito begon het weer te ontlaten.
,, In de Kersdagen begon het Ys te kruycn, en maakte een Ys
dam omtrent Gieffendam , dewelke op den 31 dito alhier een
hoog water veroorzaakte, en een groote elende ende ontftelteniife
in deze Stad maakte.
·
,, Dog te Werkendam ingebroken zynde , begon het water den
1663. ,~ 1 January 1663. zeer te vallen, zo dat 'er tuffchen Nymegen en
" Gieffendam voorn: geen Ys was , dog den voorfz. Ysdam bleef
,, ter voorzeyder plaatfe leggen.
" Den 3 January begon het wederom te vriezen, en den 8 dito
.; was het Diep ofte Merwede voor de Stad wederom toegekroyen
,j ofte gevrozen.
·
·
· ·

,, Den

" Den I o dito begon het weder wederom te ontlaten, en begon
" het water wederom zeer te waffchen, zo dat ·het op den 18 dito
,,- geen vier ·duymen lager was, als het over vier jaren was geweeft,
tt dog begon het den voorn: 18 dito wederom te vallen, door dien
" den Thielerwaerd tuffchen Tuyl en Haeften was ingebroken, als
,, mede den Bommeler waerd te Nieuwaal..
_
·
,, Daags daar aan den 19 dito, begon het wederom zeer te was
., fchen, en den 20 dito was het water wel tien duymen hoger,
,, als het op den laatften inbreuk was geweeft, waar door des avonds
,, omtrent negen uuren, met ftil weer den Dyk tuffchen den Beer
,, ofte blauwen Toom , ende de Zwaan, ( ofte digt by de Zwaan,
" en het nieuwe getimmert huys daar het Kafteel van Go R. IN c HEM
" uythangt) is ingebroken , en quam met zodanige furie in de Stad
,, lopen, dat men de Poorten met de heul niet kon toedammen,
,, zo dat het water quam omtrent in de Tinnegieters fteeg.
,, Den 2!Z dito zyn wy gegaan na den Bazeldyk, omme de Jan•
" deryen boven de Zouwen te behouden, dog wierden van die
,, van Vianen op den 26 dito verlaten.
. ,, Het water na dato een voet gevallen zynde , is den Dyk op
" den 30 dito wederom beflagen, en de Kaden die op den zelven
" Dyk gemaakt waren wederom verfterkt en verzwaart, en na dat
" Nieuwland ruym_ een voet water gekregen hadde t is Oofl:erwyk 1
• Kedichem en Rietvelt vry gebleven, alzo het tegens haar Kadeos
,, bleef ftaan.
·
,, Den 31 dito zyn van wegen 't Land van AR. KEL, den Dyk•
,, graaf Mr. Card -un
nevens de twee Heeren Hoogdyk
,, Heemraden, Mr. Pittn- -u• dm '1Jrept, en Mr. Hntirii 'Pr"""',
,, en van Stadts wegen de Heeren Burgermeefi:-eren Roet.f""" Pa.f
"fet1rodt, en Joh1111 Botlisu, nevens de Heer Penfionaris Mr. H11gt1
" B,xel, als gecommitteerdcns vertrokken na den Hage, ten eynae
,, men zoude verzoeken, aan haar Ed: Mog: de Heeren Gecom
,, mineerde Raden. dat het ingebroken gat by haar Ed: Groot Mog:
" de Heeren Staten van Hollandt mogte gemaakt worden I alzo
" dezen ingebroken Dyk in den Jaare I 6oo. aldaar was gelegt in
" weerwil van Dykgraaf en Hoogdyk Heemraden, die daar tegens
" hadden geprotefl:eert , en aangewezen dat men den Dyk , daar
" niet had behoren te leggen, en dat men de fchade, die namaals
,, door 't inbreken van dezen Dyk zoude worden veroorzaakt,
" haar Ed: Groot Mog: zoude moeten Imputeren , blykende by
,, Aéte ~otariaal daar van zynde, en waren daar van gegeven de
" ze redenen, dat de gragten van de Fortificatien te na aan dezen
,, Dyk waren. Dog hebben de Heeren Gecommitteerden Raden,
,, dit over haar niet derven nemen, maar het zelve geftelt in ban
" den van haar Ed: Groot Mog: de Heeren Staten van Holland en
" W efl:vriesland. Onderndfchen wierdt by die van den Alblaffef.t
" waerd verzogt, dat 'er zoude gemaakt worden tot koften van den
,, Lande van AR. K EL, een beflag Qfte bekraginge van het ingebro
" ken gat, maar daar tegen. wierd by den voorn: Mr. C•tl -uo
,, als Dykgrave van den Lande van A R.K :& L- gefuftineert, dat al
" hoewel die van den Alblafferwaerd niet gehouden waren tot het
Ccc ~
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" maken van den Dyk , egter gehouden zoude wezen tot het 1112ken
,, van het voorfz. beflag.
" En alzo dit een zake was van een langen afem en trainerinae
" hebben die van den Alblaiferwaard by provifie toegeftaan , dat
" men het beOag t' zamen zoude maken , en de principale zaken
,, gefubmitteert aan haar Ed: Groot Mog: de Heeren Staten van
, Holland , en dat haar Ed, Groot Mog: zoude oordeelen , tot
9
,, wiens lafl:en ende kollen het voorn: beflag gemaakt zoude moe
" ten worden , en z:yn by haar Ed: Mog: de Heeren Gecommi~
" teerde Raden, tot opzigt ende bezorginge van dit voorn: bellag
,, gecommittecrt, de Heeren J1h1111 Hatli11g en B"1'thot1t va11 SJi11" gtû11t, als Heemraden van den Alblalferwaard, nevens den Heere
,, Penningmeefter Mr. Atiri•a 'DIi# BJ~tnb•rg, Heere van Naait
,, wyk , en van wegen den Lande van Aa. K EL • den voorn: Heer
" Dykgraaf Mr. CareJ va11 Zyl, nevens de voorn: twee Heeren
,, Hoogdyk Heemraden Mr. Pieter v.,, tk11 Vrtpt , en Mr. Ha
., drilt Praa111.
,, Den 6 F ebruary zyn alhier drie- à vier hondert fchuyten, ge
" naa1m Hoogaarfen en Hengften gekomen, tot het maken van het
" voorfz. beflag, en op den zelfden dag omtrent den avond begon
" het wederom fierk te vriezen, zo dat de voorfz. fchuyten daags
,, daar aan , vrugteloos wederom moeften vertrekken, en den 11 di_.
" to lag het Diep weder toegevrofcn. to dat men zedert Kersmis
" laafileden gezien beeft , dat het Diep of de Reviere, driemaal
., open en driemaal toegevrofen is geweeft , en dat men dezelve
" Rcviere driemaal navigabel beeft gehadt , en driemaal daar over
,, heeft gegaan.
" Den 13 Februaty zyn de voorfz. refpeélive Heemraden alhier
,, wederom by den anderen gekomen , en hebben refolutie geno
,; men het vooriz. beflag ofte bekraginge te maken met wagens , het
,, geene ter oorzake van de fl:erke vorfl: ofte koude, door fchuy
" ten niet konde gefchieden , en hebben den 14 dito begonnen de
., punt van de Wal te flichten, met meeninge van het voorfz. be
" flag te maken van dezelve punt af, door de gragt tot Groenen•
" daal toe, zo dat het ingebroken gat , en Krinkelwinkel wierden
,, buyten gedykt.
" Den 15 dito hebben omtrent zeventig of tachentig wagens
" beginnen aarde aan te brengen , en dezelve gehaalt , uyt den
,, omloop van het Twy-fchilt, toebehorende Jonkheer Roelof"""
" P 11.ffenroáe, dog de voorfz. Heeren Heemraden ziende , dat dit
" werk met wagens zeer langzaam toeging, praétifeerden dat men
" de Merwede zoude byten, omme de aarde met fchuyten, nevens
" de wagens gezamentlyk 2an t~ brengen, en hebben over zulks
,, de agt Compagnien Burgers begonnen van het ingebroken gat,
" cJog hebben het zelve niet konnen effeétuëren , het welk daags
,, daar aan wierde hervat, by Schippers en ander Volk en volbragt,
" zo dat den 19 dito de fchuyten drie hondert fl:erk konde varen
,, van het begonnen beflag tot aan het voorfz. Twy-fchilt. en haal•
" de men ook veele aarde van den Heuvel, leggende buyten den
" Boom aan de Lingekant " certyds gemaakt by Capiceyn J •roj
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b W.,t11Îll111, fl:eentjes bakker, om tyn aarde daar op te prepareren•
" als mede uyt den buycen loop van het Twy-fchilt, toebehorende
,, de Heer Mr. Hendrik Praa111.
" Den 22 Febnw-y begon het weder te ontlaten, dog vroos nog
t, des nagts, zo dat men den 27 en 28 dito nog al met flede en
" Paerden, over de Merwede quam.
" Den 25 dito was het gat beflagen , het beflag was negentig
" roeden lang, en in de gragten was het zeventien à ~gtien voeten
,, diep, zo dat men daar over gaan kon.
" En den 'J.7 dito kon men met een geladen wagen met aarde
,, daar over ryden.
" En den laatfl:en February dooide het zo fierk, dat de wagens
,, geen aarde meerder konden aanbrengen.
" Den I Maart begon het ys in de Merwede voor de Stadt te
" kruyen , zo dat de vaart die open gebyt was toe krooy , waar
,, door de fchuyten geen aarde meerder konden aanbrengen.
" Den 2 dito wierd aan het beflag niet gewerkt; en quam daar
" zodanige wafch van water, dat het nieuw gemaakte werk perycul
" liep van door te breken I en de plaatfen vloeide onder, daar men
;, de aarde te vooren bad uytgehaalt; to dat men den 3 dito ge
" nootzaakt was, om het werk te behouden , de aarde te halen van
" Crinkelwiti1kel, zynde den Dyk , die nu door dit beflag wierde
» buyten gedykt.
" Het water wederom een 'foet of meer gevallen zynde , ende
" om den Crinkelwinkel niet gantfch weg te nemen, is 'er op· den
,, 5 dito ordre gegeven , van de aarde te halen van den waerd ge
,, legen hier voor de Stad, en van de kade gelegen om den voorfz.
" omloop van de waard van de Heer Pr"""', ende alzo de kade
"· van den zelTen omloop , den 7 dito mede ondervloeide , wu
,, 'er geen andere aarde te bekomen, als van den voorfz. waerd
t, die vry wat zandig _was.
,, Den 9 dito was 'er by de Heeren Heemraden van den Alblas
" ferwaerd , Gecommitteert wegens de Stad Dordrecht , refolutie
,, genomen, alzo het werk nu fuffifant genoeg was na hun opinie,
,, en gelyk na ;t oordeel van alle Menfchen fcheen, de Werkluy
" den af te danken, dog wierden op het aanhouden van den Dyk4
,, graaf Mr. C11rtl -ua11 Zyt voorn: nog dertig Hengften of Schuy
;, ten aan het werk gehouden.
" Den I o dito begon het werk In de gragt te zakken, dog met
;, werken onderhouden; en op den I r dito begon het zo zeer te
,, zakken, dat het met geen aarde was boven water te houden, zo
" d2t het voorfz. werk op den zelfden dito des avonds , omtrent
" rulrchen zes en zeven uuren wederom doorbrak, na dat men wel
,, drie voeten waters verloren hadde, en het wèrk wel dertig duy
" zent guldens hadde gekofl: , en fpoelde het gantfcbe werk weg
" zo breet als de gragt was , zo . dat het wel zefl:ien à zeventien
" voèten waters diep was, dog het werk van de kant van de gragt
1 , tot aan Groenendaal hielt fl:ant.
" Den 19 dito wierden wederom preparatie gemaakt, omme het
" zelfde gat te befiaan , het welke op den 20 dito met omtrent
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,, drie hondert fchuyten wierden begonnen , en op den 23 dito,
,, tuffchen één en twee uuren beflagen , en boven water gebragt,
" niet tegenfiaande dat 'er een zeer fl:erke firoom ging , alzo de
" fluyzen zedert den laatfien inbreuk altyd hadden gelopen, ende
,, eerfl: op den 22 dito gefloten, en op den 24 dito wederom ge
"opent
,, Den 28 dito begon het fi:erk uyt den Noort-oofl:en te wayen,
" ende de kade tuffchcn Go R. 1 N c HEM en de Schotdeuren wierdt
,, op verfcheyde plaatzen doorgefl:oken, om het water beter te los
,t fen, alzo de Duykers niet genoeg uytgaven, en verloor men als
" doen binnen dezelve kade tuffchen dag en nagt drie à vier duym
,, waters.
,, Den 30 dito kon men gaan van Go R. 1 N c HEM op de Schot
,, deuren, alzo de Nieuwe Hoven, ende de Kaden belopen waren,
,, en den 31 dito kon men droog komen op de Hair. ·
" Ende alzo men zeden den 4 April tot den 1 1 dito geen duym
,, waters verloren had, alzo den windt zeet fl:erk Noordelyk waai
.,, de, ende de benede quartieren haar kadè opgemaakt hadden, en
" tot doorfieken niet wilde refolveren , was het wel den 13 dito
~, eer de Landen op de Hair volkomen droog wierden.
" Den 14 dito quamen de Molens in 't touw en begonnen te
,, malen , en verloor men doen vermits den windt fi:erk waaide ,
~, en men ook fl:erk malende was op Go Il IN c HE M, tuffchen dag
,, en nagt één duym waters, en agter AllKEL nauwlyks één halven
,, duym.
.. ,, Den 27 dito begonnen de Molens dag en nagt te malen, en
,, de niet op te houden voor dat de Boefem vol waren.
,, Den 8 Mey wierden agter de Hair landen met Koejcn bcfla
., gen.
" Den 19 dito was den Banne van Go Il IN c HEM droog • en
,, quam den 20 dito de Landen ageer AR. K EL te hulp.
" Den 25 May is den ingebroken Dyk, tuffchen den Beer en de
" Swaam befi:eet, en aangenomen by eenen . • • • • Y n"lJOONI, en
" eenige werk Bazen van Werkendam, omme te maken voor de
" fomme van zefiig duyzent guldens , en die volmaakt te wezen
,, tegens den 15 Auguftus naafikomende, en by de aannemers on
,, derhouden te worden tot April 1664" In het begin van Juny begon het te regenen, en continuëtï.•de
" by na tot het eynde van September , uytgenomen agt dagen in
" de Go R. 1 N c HEM s c HE Kermi.s , Zei> dat 'er geen water tot die
" tyd agter ARKEL verloren wierdt, maar bleef altyd in eenen
,, fl:aat, en waren daar verfcheyde Polders, die droog en niet inge
" broken waren geweefl:, zodanig onder gcr-agent, dat de Luyden
" tuffchen St. J1111 en St. 711,0/J, genootzaakt waren haare Beefi:en
,, ·op fial te moeten zetten.
" In het eynde van September begon het met regenen op te
" houden , en was omtrent drie weken droog weder, en wierden
" de Landen agter AR.KEL en Schaywyk hol gemalen, dog op
,, den Is Oé1:ober begon het wederom te regenen, zo dat de Pol•
,, ders den gantfcheri Somer niet droog wierden.
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.. Dit verhaal gevoegt by 't genen den _gemelden Heer en Meeiler
jacoó Yetho'llt11, in zyn gemelde boekJe bladz. 32 en volgende,
·daar van doet, zal den Lezer een nauwkeuriger berigt geven.
In den Jaare 1672. den 2 July, wierd zyn Excellentie den Prins 1671J
van Oranje, door de Màgifl:raat van deze Stad" ook tot Stadhouder
•
enz. aangenomen, en vermits ik een goede Copye daar van hebbe, zal ik dezelven den Lezer mede declen, en ~ van dezen in•
houd:
· ,, w v ondergefchreve Burgermeefleten en Vroedfchappen der
"
Stad Go a.1 N c u E M, verklaren bydezen te renuntiëren, en
-n af te gaan het eeuwig Ediél: , ende vervolgens zyne Hoogheid
,, den Heere Prince van Orangie te verklaren van deze Stads we
" gen tot Stadhouder, ende verders op den zelfden te confereren
" alle zodanige digniteyten, qualiteyten ende aanzienlykheden, als
" oyt zyne Heeren Voorvaderen, Hoogloffelyker memorie, gehadt
" hebben; ende laafl:elyk, dat wy zyne gemelde Hoogheid difpen
~ feren, ende ontflaan ·van den Eed, die zyne Doorlugtige Hoog•
,, beid tot het niet ontfangen van 't voorfz. Stadhouderfchap ge•
,, daan heeft. Aél:um in G9a.1NCHEM den 2 July 1672.
Ende was ondertekent by Joh•• v•• Grootvell, Cor,,e/u va11
in- Coli , Joh1111 · Bro•wn- , Burgermeefteren , 'Pi,tn- 'Vll1I
dm Vrtp, Bri1111 M••fa•, Loá1wyi Coolr, H111árii 'P,"""',
Aárillllll 'V"11 Cltef, ÁllrÎllllll Boxtl, IYiJJm, IYulwy11.1, Ht11•
tlrilt.
dtr 'Does, Fr1111tois Je Jo•g, 'P••ltu Sth#t, J,ha
flll" Erp, Joh•• v1111 tJn, "Z)ot.r, Llln,l,ert va•
ANIO/ti,u
'IJllS Clivefley11, .1atob,u Erielm.r, Joh•11 1•011; Vroedfchap
pen, en HnJril Yi•i, Secretaris. · ·

fJ•

s.,,,,,,,

, Hebbende onder gedrukt het Zegel der voonz. Stad Goa.111..
c HEM, in rooden waff'che.
,
Hier over wierd de Magiftraat door zyne Princelyke Hoogheid,
den 4 July I 672. uyt het Leger by Bodegraven door deA onder•
ftaanden Brief bedankt, en belooft haar by de eerfte goede gele"
gentheid te zullen komen bezoeken;

Erentfefte Voorzienige zeer Difcrete
Byzonderc goede Vrienden.
,, wy confidereren , als een teken van hoogfte affeél:ie t' ons,.
,,
waarts, de bezendinge, door dewelke UE: ons wel hebben
,, willen defercren, voor zo veel haare Stad belangt, de Charges,
,, by onze Heeren Voorvaderen in deze Provintien bekleet.
,, Wy verhopen zodanige delatie, by concurrentie van de geza•
,, mentlyke Leden te zullen ftrekken tot wellbmd van den Geu•
,, .niëerde Staat, de Provintie van Holland, ende bezonderlyk van
" UE: Stad, daar aan wy ons ·zodanig ten dezen opzigte verpligt
" houden, dat wy van herten wenfchten occafie te hebben ommo
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der zelver Regeringe ende Ingezetene~ 1!ïer. van mondelinge te
verzekeren , gelyk vr, volgens UE: mvttatte rgeerne ende on
twyffelyk zoude doen, ten ware de dagelykze aannaderinge van
den Vyand, onze prefentie alhier abfolutëlyk was Requirerende.
,. Wy twyfelen niet ofte UE: zullen in haare difcretie, aan zo
danige confidel'ltien plaatfe geven , ende voor goed opnemen,
dat wy onze overkomfl:e tot een weynig gelegender tyd diffe
reren, de noot ende dienft van den Lande het zelve tegenwoor
dig niet anders konnende lyden. Waar mede eyndigende zullen
wy

,, Erentfefl:e Voorzienige zeer difcrete byz:ondere goede Vrien.

" den , UE: bevelen in Godes Heylige bcfcherminge. In 't Leger
.,, by Bodegrave den 4 July 16~.
Onderftont,

UE: Goedwillige Vriend.
Ende was getekenc .

G. H. 'PrÏlll, tl'Ordgt. ,, De fupencriptie was, den Erentreften Voorzienigen zeer Dis
,, creten onze byzondere goede Vrienden, Burgcrmeefteren ende
,, Regeerders der Stad Go & 1Nc HE M.

In 't zelve jaar, na dat de Fnmfchen door een fcbielyken inval in
dezen Staat, reeds veele Steden verovert hadden, zo deed Mr. M
lt, Mo11,, uyt name van Koning Liûw.,i X.IY. deze Stad ook op
eyffchen, maar kreeg zulken kloekmocdigcn antwoord, dat by niet
.goed vond 'er voor te komen.
. Den 18 Auguftus 1672. trokken ecnige Franfche troupen uyc
Utrecht, · hebbende een aanflag op Go a IN c u E M voor , maar de
Veldmaarfchalk Wir11, het gebied over Go & 1 Nc HEM,. Loevefl:yn·,
en Schoonhoven hebbende , zond hen eenige troupen van den
Staat tegen, welke op een voordelige poft zig pofieerden, en den
aankomenden Vyand zo wel ontfongen , dat zy naar verlies van
eenig Volk de wyk namen, zo dat die van Goa.1NcREM goede
buyt maakten. Eenige tydt daar na zogten zy door valfche brie
ven het Guarnizoen uyt Go R. IN c HEM te trekken, maar den toe
leg wierd by tyds ontdekt , zo dat alle haare pogingen te vergeefs
..
waren.
1611." Op den 29 December des Jurs 1677. wierd by de Vroedfchap
der Stad een refolutie genomen en vafl: gefield , hoe veel ieder
. Perfoon eenig Stads Ampt bekomende, ten behoeven van de Stad
zal moeten geven , welke refolutie veele niet qualyk en behaag•
den, ik zd de Jyfl: 'er van hier ook by voegen.
.
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Staat van 't geen ieder Perfoon, bekomen
de een van de navolgende Aiilpten , ten behoeve van de Stad_
Go RIN c u E M zoude betalen , en dat in conformité van de Re•
folutie van de Vroedfchap, in dato den 29 December 1 6 7 7.
guld. ft.
guld. ft6
Et Droffaard Ampt 31 s : o Het Marktfchip op den
B1.a-genneeftcrs, yder - 30 : o
Haag, • · · · 6oo : 0
Vroedfchap , - - • 250 .: o Het Marktfchip op Leyde 50 : o
Penfionaris , - - - 1oo : o Het Marktfchip op Gouda 25 : o
Secretaris, • • - - 100 : o Het Marktfchip op Zeeleder Schepen, • - 12: 12
land, - • - • - 1 t2 : o
Thefourier, - • 12 : 12 Het Marktfchip op den
20 : ·o .
Stads Timmennan,
Bofch, - - - - 400 : o
Stads Metzelaar, - -· 20 : o Brantmcell:er van de halve ·
'StadsVroetvrouwe,yder 25: o·
vaten en tonnen, - 6 : 6
Havenmeefter, • 20 : o Brantmeell:er van de WynKlokkeftelder, • 25 : o
vaten, - • • - - 6 : o
Poortfluyter, - - • ~o : o Peylder, - • - • • 1o : o
leder Poortier, - • 1o : o Ieder Procureur, - - oo : o
Ieder Sakkedrager, •
20 : o Admiffie van een Notaris 2.0 : o
Ieder Meter, - - •
12 : 12 BodeAmpt opAmfterdam 20 : o •
Knegt van de Vismarkt, 20· : o Bode Ampt op Utrecht 6 : 6
Afllager van de Vis, - 50 - o Stads Majoor, • • - 50 : o
leder Gerechts-bode, • 20 : o Stads Cipier, - - - - 3 : o
Kofter van de grote Kerk I oo : o Stads Doétoor, - - - 50 : o
Kofter van de Kapel, - 5 : o Chirurgyn van de GodsColleél:eur van 'tStraatgeld 6 : 6
huyzen, - - . . - 100 : o
Organift, - - - - 100 : o Zieken Troofter, - • 2.5 : o
Stads Sçhoolmeefter, - 12 : o
Voorzanger van de groleder
Kapiteyn van de
te Kerk - - - - 50 : o
Voorzanger van de Kapel 15 : o
Butgerye,. - - - 25 : o
Kamerbewaarder, - 100 : o Keunneefter van 't Vlees 12 : . r-z
Rentmeefter van de Kerk 20 : o Reél:or in de Latynfche
Renimeefter van't Gafth. 25 : o
School, - - - - 50 :. o
Rentmeefter van de andeConreél:or van de Latynre Godshuyzen , - I o : o
fche School, - - 25 : o
Ontfànger van Stads-midDen Roeper, - - - 25 : o
delen , - • - - -1 oó : o Gadermeeftervan den BanColleél:eurvanden Torf 50 : o
ne van GoaINCHEM. 6 : o
Ontfàngervan de Verpon•
Serviesmeefter, - - 100 : o
ding, • - - - - 100 : o Ieder Makelaar , • - . 25 : o
Ontfànger van de Twee
Brantmeefter, - - - 6 : o
hondertfi:en Penning 50 : o Wynflepers, yder - - 12 : o
Bierdrager, ieder - - 6 : 6 Ieder die een Oél:roy verCommüfaris van de buy•
zoekt, - • - - - 25 : o
10 : o Ieder Chirurgyn die ge- .
ten Schepen, - HetMarktfchip op Dort 6oo : o
examineert word. - 12 : 12
Het Marktfchip op RotStads Smit en Slootmaker,
terdam , • • - 1ooo : o
yder. - • • - .. 20 : · o
Ddd
. In

H

.

BESCHR YVING:Ev., 6 84- In den Jaare 1684. was 'er onder den Drofiaard, Burgenneefte..
·
ren, en Regeerders der Stad Go RIN c HEM groot verfchil, en de
wyle ik de egte ftukke magtig ben, zal ik dezelve hier in voqen
en is als volgt.

Berigt van Louir Huygens, DroLfaard der
Stad Go RIN c u E M

ende Dykgr3lf van den Lande van
ARKEL, Mr. Si'1J011 #/Jey•, Raad en Vroedfchap der voorfz.
Stad , en wegens dezelve Stad gecommitteert in 't Collegie
van de Edele Mog: Heeren Cecommitteerde Raden wn de
Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Holland en W efl:vries
land. Joho Yi•i, mede Raad en Vroedfcbap der voorfz.
Stad, en nog dertien andere Mede-Raden en Vroedfchappen;
overgelevert aan hoog-gemelde Heeten Staten van Holland
en W eftvriesland ; op en tegens zekere impertinente en ca•
lumnieufe klagte, by fonne van Miffive aan haar Ed: GrOO(
Mog: overgefchreven, op den naam .van Burgenneefl:eren en
Regeerdersdervoorlz. Stad, den derden Mey dezesjaars 1684.

D

,

E ondergefchreven Droffäard, tnitsgaders Oud-Burgermeefter,

Raden en Vroedfchappen refpeétive der Stad GORINCHEM,
uynnakende te zamen niet alleen veITe het meerder gedeel
te, maar ook zelfs een getal van zeftien integrerende Leden van
de Vroedfchap der voorfz. Stad, hebben by aanfchryvinge van Uwe
Edele Groot Mog: van dato den vierden Mey dezes Jaars 1684kenniffe bekomen van de Rcfolutie , by Haar Edele Groot Mog:
in der zelver Vergaderinge ten zelven dage genomen; en mede van
de gemelde ldagte, by, ofte op den naam van Burgermeefteren en
Regeerders der voorfz. Stad Go ll l N c u E M, aan haar Edele Groot
Mog: gedaan by Miffive van dato den derden der zelver maand,
inhoudende dezelve Refolutie in fubftantie;

JJAit tl, 'VO(#'r~ Miffivt ge/lelt ~. ., 'IIIOrtlm ,;, hllll4ell H,,,.,. c,,..,;j[Arijfm
TIMI

tlAII

hur Eáelt Groot Mog: ,_,., M rype wt7"141tgingt VAII ám inhotuln, v.in dim , n
lAAr op gehoord ám v ~ Droj[411rJ Huygens, Mr. Simon Dcym, m Jobaa
Vink, de r,rgaáeringe tm fpotáigftm t, tlimn """ hurt co11jidrratim m •dvJI; n,
dAt ái,11 011v1r111ináert Je Cttpitp,m, Lit#ttn411lm m Ynulrigs }tm[.S gmnnn,ert, g,•lige,rt m aang,fte/á, u wel """ tl, em1, Als """ ~ """' 9u , bJ provijie, m tfll
ut nader hJ Han E.áe/e GrHt Mog: i.o•tU %.]" ger,f,/11,m , u,uin, g,, , bl]vm , n
g,ftelá werát11 b1111m F•nfJie; tL.t tv]Átrs tû C11pittJnt11, Lie11J11W1tn, ,,. Yendrigs,
die ,w /aatft vAn bare vNr{chr,ve Bedimingm 911 A[getr,dnl, 1114/U
provijie, n tot
tL.t r,ade, hJ H•ar Ed.: GrHt Mog: UIIJ, weu,, ger,u/vem, rvtr
B•'t"J' aldAar
ái, voorfz.. FNnélien u11ám exercerm m f,k._kJn,; m áAt van 't g,m, vot1rji... is . m l,J
u voorfi.. Refo/11tie bmler jlAAt geëxpreffeert, op ám ""°' tll va wegen HAAr Edele
Groot Mog: p11blicatit linnen M war[,:,. StAÁ Gmmht111 UMM werám g1da1111.
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De ondergefchrcven hebben de gemelde Miffive en Refolutie
beide aandagtig overwogen ; en hebben niet zonder de uyterfte
bevreemdinge in die gemelde Miffive befpeurd, hoedanig zyluyden
alle zo in 't generaal, als particulier, aldaar voor Uwe Edele Groot
Mog: Vergadering zyn afgefchildert, en ten toon gefteld, en mee
hoe
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hoe vuyle, calumnieufe, en te gelyk onwaaragtige, uytlatingen, eri
mveétiven, die gemelde Miffive van vooren toe agteren is vervult:
en aangaande de voorfz. Refotutie van haar Ed: Groot Mog: heb"'.
ben met geen minder bevreemdinge daar uyt gezien , en moeten
in der daad ten hoogften haar ook beklagen; dat haar Ed: Groot
lVIog: aan zo vuyle, calumni~tûe, en onwaaragtige expreffien, buy
ten verhoor van de Beklaagdens, zo veel hebben gelieven te defe
reren, dat op de fimpele leéture van dien, aanftonds in der zelver
Vergadering genomen is een Refolutie, die by provifie opgevolgt,
en in voegen als vooren is verhaalt, binnen de Stad Go a IN c a E M
te werk geftelt zoude moeten worden.
De ondergefchreven al voor dato van de voorfz. bekomen aan~
gevinge van haar Ed: Groot Mog: van ter zyde hebbende verftaan •
dat de gemelde Miillve aan haar Ed: Groot Mog: op den naam
van Burgermeefteren en Regeerders van G o a. 1 Nc HEM geaddres
tèerd, in der zelver Vergadering gelezen, en zodanige Refolutie,
· als voorfz. daar op genomen was, .hebben aanftonds, en mede al
voor dato van de voorfz. bekomen aanfchryvinge, door haare Gc
committeerdens by Requefte haar geaddreffeerd gehadt aan haar
Ed: Gro9t •Mog: en daar by verklaart, voor zo veel de voonchreve
Millive was ~ftelt in handen van Heeren Commüfariffen van haar·
Edele Groot Mog~ ten eynde de BeklaagdenS' daar op in haare de
fenfie zouden worden gehoort ; dat zy luyden in geenen deéle11:
baar daar in benadeelt hielden ; maar ter contrarie haar gelukkig
waren agtende, dat zy als nu by deze· occafie eèns na waarheid aan
haar Edele Groot Mog: zouden mogen doen voorkomen, niet alJ
leen hoe abufyf en onwaaragtig het nu laadt gepaffeerde in de
voorfz. Vroedfchap- van Go·R.1NCHEM, by de gemelde Mifilve aan'
haar Edele Groot Mog:- voorgedragen· is, ma-ar ook hoe onorden•·
telyk, en tegens alle maximes van Regering, byzonderlyk die in de
ze Republyk, en ip ieder Lidt van dien, altoos fondalnentèel zyn
geagt, zo in dat voorfz. laatft gepafieerde , als doorgaans in alle
andere zaken, zelfs die het uyterfte intereft van den Staat betref- •
fen, binnen de voorfz. Stad G·oa..1 Nc n E M; en te gelyk ook van
wegen dezelve Stad· in de Vergadering van haar Edele Groot Mog:
by, ofte op den naam van Burgermeefteren en Regeerders van'
Goa.l'NCHEM word geprocedeert, min, nogte ander, als oftwee
nurgermeefteren en vier 11unne Adhrerenten, de gantfche Regeering
aldaar compofeerden, en als of zeftien andere Mede-Vro~dfchap;.
pen, nogte in Stads, nogte ook in Staats zaken, ter wereld iets te'
zeggen hadden.
Dog voor zo veel de voorfz. Refolutie van haar Ed! Groot Mog:·
by provifie was continerendc zo een werkdadige difpofitie als'
voorfz. is , hadden de Ondergefchreven gehoopt , ten minften zo
veel by haar Edele Groot Mog. te zullen effeéèuëren, dat alles pro
vifionelyk in zyn geheel , en buyten ctfefüve executie zoude zyn·
gebleven ter tyd en wyle toe " de Ondergefchreven in haare de.
fenfte gehoon zynde , haar Ed~- Groot Mog: willende daar over·
cenige difpofitie exerceren, in allen gevalle over zo een important
poinét, · met kenni!fe van zaken, en met nodige vereyfchte beqiuiam-
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beid, op alles ·hadden konnen dt"fponeren, zo a1s dezelve hiar Ed:
(;root Mog: naar reden en billykheid geoordeelt zouden hehhen
in goede Politie te bebor~n : en hadden de Ondergefchrevcn ge
hoopt ,die .te %uUen .erlangen, met aan haar Ed: Groot Mog: te re
monRreren, dat cle defenfie van iemand in alle gelegcntheden ctm
hoogO:eo favorabel wu, en in goede JuO:itie geen zake zelf bJ
provjfie bllyten baat geheel konde werden geftclt. p.nt iuaiil11;
4at boven dien de voorfz. aanftellinge van Càpiteynen , Lieute
nants en Veoclrigs, waar omtrent de voorfL Refolotie in dier voe
gen qualll _te difponeren ; een zake ·was eygendyk niet den Staat
betreffende; maar in tegendeel wer.eode ten aanzien van haar Stad
en J3wgerye enkel Domeftycq, en daarom te meer van rlie natuur•
4at de Ondergefchrevea behoorden alvoren daar over in haare de-
fentie gehoon te wez.eo: dat voor al ook buyten verhoor van Par
cyeo niet behoorde te worden gedefereert aan m vuyle calumnico,
als de gemelde Miffive was continerende, nogce iemand onverhoott
.ep -diergelyke middden tot zo verre provifiooelyk in het ongelyk
geftek. en laatftclyk, dat alles ook binnen de voorfz. Stad Go a,.
1 N c u E M in cen,.geweofcbfte ruft en ftilte was, en tulks mede geen
Qe minfte prdfaale ~en geprercxeert koode worden, waarom zo
przcipitant in het te werk ftellen van de voorfz. Refolutie gepro.
cedeert behoefde te worden: ja dat in tegendeel daar uyt veel eer
i,ieuwe bewegingen onder de Burgerye, en verdere ooheylen te
dugten ftondeo.
MP.r onder de Ondergefchrevcn tot haar leetwezen, en tecen•
~ verwagtinge, het ongeluk gebadt hebbende, dat haare redenen,
verzoeken en protdlatien, ten fine• voorfz. hy lücceffive Requeften
-.n haar Ed: Groot Mog: voorgedragen , t• elkens gewceft zyn
vrugteloos , en van geen dfeét • hebben daar in patientie moeten
nemen, co ook vervolgens de voorû. Refok.ltie van haar Ed: Groot
Mog: en het te werk leggen van dezelve , in ~es behoorlyk op-gevolgt en gere{peéteert.
·
En dit nu dan ook nog verder doende omtrent dat Udt van de
voorfi. Refolutie, waar by v ~ is, dat de Ondergefchreven oftt
eenige van hen, voor Heeren Commiffariffen van haar Ed: Groot
M~ op den inhouden van de voorgemelde Mifilve gehoon, e11
ten dien fine herwaam befchreven zouden worden; zo wordt eet
obedientie van dien, alhier nu aan baar Edele Groot Mog: ovet
gelevert dit tegenwoordige berige , gaande op den naam, en heb
bende confirmatie en onderteykeninge, niet alleen van die geene •
dewelke eygentlyk daar toe befchreven zyn, maar ook te gelyk van
nog dertien andere baare Mede-Vroedfchapptn, de welke niet bc
fchreven eyndc, haar zelven wel bu~n dit Berigt hadden koooen
houden ; maar dewelke haar niet en fcbamen het geene binnen
Goa.1NCHEM, in ofte omtrent de laatile gehoudcne Veigaderin
gen van Vroedfcbappm is gepaffeert t en het gcene alhier nu by
dit tegenwoordige Berigt ter neder is geftelt , nevens de voorfz.
Befchrevene op te nemen voor een gemeene zake, en by alle de
werelt opentlyk daar voor bekent te ftaan, baar zelven dies wegea
niet alleen niet, quaat, ofte onbehoorlyks wezende bewuft; maar
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bok ,daar en boven ~haar ten vollen dërven verzekeren, dat geen
befcheyden en regtfinnig oordeel daar omtrent yets culpabel vin•
den zal.
·
.
. In het doen ,van ·welk Berigt eerfteiyk d~n ·éenvoudJg eri naar
waarheid verhaalt zal worden , hoedanig zig alles omtrent het voorfz~

-wat eygentlyk
de zake is, waar over de Ondergefchreven niet alleen ·voor de Ver
gadering van haar Edele Groot Mog: ·in voegen voorfz. zyà ge..:
uaduceert, maar ook alrede in baar ·Ampten en Petfonen zo ·veel
-0a.gelyk en kleynigheden hebben geleden, en dit verhaal zo een.;
vouclig, en nnr waarheid weien de gedaan, zal daar op clan wor
den getreden tot refutatie van den onwaren en èalumnlelifen in•
houde van de voorfchreve Miifive; Op dewelke de voorfz. Refo1uüe
by haar ·Edele Groot Mog: genomen is; waar naar dan 'Verdèr zal
worden :gèàdfiruëert , dat by ofte van wegen de 'Ondergefchreven
~mtrent ·het v~iL gepaflèetde niet anders als fn ailen deelen wette•
lyker wyzc is geprocedeert : en zullen voor 'het laatfte dan nog
daar by gevoegt worden~ ecnige notal1ele 'Vootvall~ ·en zaken, waar
llyt aan de andere tyde iàl b1yken, ·hoe onotdem:elyk, extravagant,
en verwonderens waardig tyn de proceduren en maxime! van Re
gëring , ·dewelke to in Stáds als Staats zaken by nurgertneefteren
en ,eenige weynig-e hunne Adherenten_ gehouden worde1): dog dit
alles niet anders, als on;,. haar Edele Groot Mog: hier door te .gê
ven het gereqttireer~ Berige ; en geenzitits on\· zig in te laten iti
een plenaire defenfie~ ofte tén dien 'fine alhie~. gelyk als eenj11i/i
,_,. tuifcben Pareyen te fbrtneren, als het welke ondèr reveren.;
tie, voor de Veigadering van haar Edele Groot Mog: ofte der zel~
ver- Heeren Commiffariffen, niet kan vallen; en hier ö'ok dei
Ondergefchreven rneyninge en intentie niet en ~Aangaande dan eerft den waaragtigeil foèdragt van liet voorfz.
gcpaiîcerde, waar ova- de O'ndergefcbreven zo odieus en hatelyk
aan haar Edele Groot Mog: iyn àangeklaagt; to gelieven dezelve'
baar Edele Groot Mog: te weten : dàt binnen de vóorfz. Stadt
Goa.1NcffEM van allen ouden tyden ~bruykeiyk is, dat de aan
ftellinge van nieuwe Capiteytten, Lièuten:uiten, en \_'endrigs over
de Burgerye aldaar, alle twee jaren gefchiet, op deti agt en twintigfi:e
nn de maand April, daar toe· de Vrocdfchap van tydelyk plagt te
~rden g~onvoceert : dat dien conform mede, als nu in dezen
!openden jaare t 68-4- dc?n voorfz. 2'8 April aanftaande was , de·
voom~mden l)roffaard HM.Jlet1s des daags te vooren tegens den
avond tuffchen zeven en agt uuren den Katnerbëwaarder Lrutr
belaft beeft te gaan by Btttgermeefteren, en hm bekent te maken,
dat het nu de tyd wag, 0111 de Vroedfchap- ten fine voorlz. te doen
dagvaarden, en te vragen of haar Ed:- Achtb:· geliefden, mede uyc
. haarcn naam ~ neffens hem IYroffaard, de VroedfFhap volgens ou•
der gewoonte op het voo~. fubjeét gedagvàart te hebben, tegen dês
· anderen dàags 's morgens ten tien u~n ; hebbende ge.melde Dros•
1àard alzo aan Burgerm~eftèren gegeven alle het zelve refpèét 't
geen haar competeerde , even als ok voor dato· in andere diergc-·
)yke zaken. . .
·
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Dat de gemelden Kamerbewaarder, zig daar op aan den Burget'
meefl:er Bormtlll hebbende geaddreffeert, en hem 't geene voorfchrc
ven -is, uyt den· naam van den Droffaatd afgevraagt; de Burger•
meefl:er Borm1111 aan den zelven Kamerbewaarder tot antwoord heeft
gegeven, dat, alzo de Burgermeefl:er '111111 titr 8111111 buyten de Stad,
en in den Hage op de Dagvaart van haar Ed: Groot Mog: was,
\Toor dien tydt over het voorfz. fubjeéè geen Vroedfchap beleydt
konde worden, maar dat het zelve tot de wederkomfl:e v-.in grmel
de Burgermeefrer v1111 der Sta11J moefi worden uytgeftelc ; hoewel
nogtans namaals gebleken is , dat gemelde Burgermeefier va d,r
St1111J doenmaals al effeéèivelyk in de Stad was, en al van •s namid
dags ten drie uuren effeéèivelyk aldaar was gewecfi : de gemelde
Droffaard dat tappon bekomen hebbende t daar op den voomoem•
den Kamerbewaarder andermaal heeft belafi, aan gemelde Burger.
meefter Bor1111111 te zeggen, dat hem Droifaard bekent was gemaakt,
dat de Burgermeed:er v1111 der StuJ op 't voorfchreve fubjeéè tegens
des anderen daags was befchreven, en dat dien volgende de Vroed
fchappen tegens den voonz. ordinaris tydt gedagvaan moefien wor
den ; dog in gevalle de Burgenneefi:er
dienshalven ietwes
wilde fuftineren, dat zyn E. zulks des anderen daags in de Vroc;d
fchap zoude konnen voordragen ; en indien zyo E: de voorfz.
Vroedfchap niet mede op den naam van Burgermee~eren gedag•
vaart wilde hebben, dat by Droffaard het zelve dan alleen op zy
nen naam zoude doen: gemelde Droffaard namendyk als doen nog
niet wetende , maar eerfi naar dato vernomen hebbende , dat de
voornoemde Burgermeeft:er fla der Stut doenmaals cffeéävelyk in
de Stadt gekomen, en zo lang daar al geweefi was. Dat de voor
noemde Kamerbewaarder het zelve weder aan den voomoemden
Burgermeefter Bonu11 aangedient hebbende, dezelve Burgermees
ter BoN11411 hem geantwoord heeft , dat by Kamerbewaarder een
quanier uur zoude wagten , en dat als dan hem nader ant•
woord zoude geven " dog met wel fcherp en expres gebod , van
zUlks aan den Droffaard niet bekent te maken , ·om namendyk
nûddelerwylen daar over met den Burgermeefter va11 dtr StlUJ na
der ruggefpraak te mogen houden, en het zelve zo te doen , dat
gemelde Droffaàrd geen gedagten daar na mogce hebben, en ook
geen vermoeden daar uyt mogte nemen , dat de Burgermeefier
1J411 der Staat alrede in de Stad gekomen was. Dat aanftonds daar
op de voornoemde Burgermeefter BflNll411 door den Bode .Aritl,
ll}t het huys van den v9~moemdeo Kamerbewaarder heeft doen
halen alle de fleutels van 't Stadhuys, en dat voorts dezelve Ka
merbewaarder, zo als hy fiond te wagten aan het buys van den voor
noemden Burgermeeft:er B()rn,a" op nader antwoord" door de Knegt
van den zelven Burgermeefter Bor111t111, van daar gehaalt is ten huyze
van den voornoemde Burgermeefier """ der Stlllll; alwaar dezelve
Burgermeefter 'llt111 der Stut hem dan heeft gevraagt, of hy alle 't
geene voorfz. is uyt den naam van den Droffaard aan den Burger
meefier Borm1111 hadde gezeyd? ( openbarende alzo doenmaals zig
• nu dan ook, dat gemelde Burgermeefter 6V1111 der Stat1J waarlyk was
in de Stad, en dat de voorlz. gepretexeerde abfentie van den zel
ven
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ven Burgermeefter 'IJ"" tier St""J maar geweeft was een gefingeert 16.S.~

en abufyf pretext:) dat op die gemelde vrage van den Burgermees•
ter v• der St1111J, by den voornoemden Kamerbewaarder geant•
woord zynde , van' ja ; dezelve Burgermeefter "•" der Jt11aJ dert
gemelden Kamerbewaarder heeft belaft, dat by geen Vroedfchappen zoude dagvaarden uyt d~n naam van den Drolfaard , op het
voarfchreve fubjeél: van het maken der Capiteynen, enz. maar dat
by uyt den naam van Burgermeefi:eren de Vroedfchappen zoude·
dagvaarden tegen des anderen daags ten elf uuren, op het rappon·
\1an den Burgermeefter """ der Staal, en het maken van de Capi•
teynen, dog tnede met expres verbodt, van zulks aan den Droffaard
niet bekent te maken j en met verdere byvoeginge, dat, ingevalle
de voornoemde Kamerbewaarder uyt• den naam van den Droffaard
de Vroedfchappen quam .te dagvaarden, ofte de dagvaardinge, door
den Burgentiecfter -u• der St""J hem belaft , aan den Droffaard
bekent maakte , by Burgermeefter v1111 '8r StuJ · hem aanfi:onds
zoude kafferen. Tragtende alzo gemelde Burgenneefter w• ~er
SttUJ met een- zonderlinge autoriteyt, en van nieuws geufurpeerde
heerfchappy, niet alleen te beletten het dagvaarden van Vroedfchappen op .den naam van den Droffaard, maar ook zelfs den gemel•
den ·Droffaard te houden buyten de Vroedfchap, by Burgermeefteten ten fine voot'fz. beleydt, dat is, onder anderen mede op het
voorfz. fubjeél: van het maken van Burger Capiceynen , enz. daar
nogtans omtrent dat voorfz. fubjeét, en omtrent alle andere dier-.
gelyke Stads zaken, het recht , ende poffeffie van den gemelden
Droffaard inconteftabel is. Dat op die gegeven o:rdre, en gedane
bedreyginge van gemelden Burgermeeftei' "" der St"4J, difcretelyk
by den voornoemden Kametbewaarder geantwoord zynde, dat by·
aan den Droffaard hadde gezeyd, hem antwoord te zullen brengen;
en zulks ook clienvolgende moefte doen , dat hy zyn Commifiie
hadde bekomen, en tot Kamerbewaarder aangeftelt was, van Drosfàard, Burgetmeefteren en Vroedfchappen, dat hy daar op zyn Eedt
hadde gedaan, en dat by over zulks was verpligt, zo wel te volgen·
de ordres van den Drolfaard, als die van Burgermeefteren, en ook
bereydt was zulks in alle voorvallende zaken ten wederzyden te
doen; gemelde Burgermcefier """ der 3t""I daar op fatis M11giftr11Jiter heeft geantwoord , dat by zullts nu niet en verftondt, met
repetitie, dat , by aldien gemelde. Kamerbewaarder liyt den naam
'Wit den Dtofi"aard de Vroedfchap · dagvaarde ; by Burgermeefter
'fJa d,r Stut den zelven Kamerbewaarder' zoude kafferen. Dat
daar van weder door den voomoemden Kamerbewaarder rapport
aan den Droffaard wezende gedaan, en dezelve Droffaard daar op
nader ordre gegeven hebbende, tot het dagvaarden van de Vroedfchap op zynen naam alleen, in cas Burgermeefteren dezelve dag
vaardinge op haren naam niet mede gedaan wilden hebben , . en
,gemelde Burgcmneefter '111111 dw St1111I by zyn voorige zeggen per..
fevererende, met eog verdere uytlatinge, · dat de voornoemde Ka
merbewaarder niemands ordre hadde te volgen, als alleen die van
Burgermeefteren ; dan eyndelyk , na dat weder daar op aan deu
Droifaatd rapport was gedaan , gemelde Droifaard ordre beeft gegeven,-
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1684- geven, vermits Burgenneefieren onwillig waren de Vroedfchap m~
de op haren naam te doen dagvaarden , dat zulks aanftonds zoude
gefchieden uyt den naam van hem Droffaard alleen , zonder dat
daar van verder bekentmakinge aan Burgermeefteren zoude worden
gedaan; gelyk dan nog dien zelven avond uyt naam van den Dros•
faard de Vroedfchap effeétivelyk gedagvaard is, op het voorfz. fub
jeét van het maken van Burger Capiteynen, enz. tegen 's anderen
daags morgens ten tien uuren , en als wanneer ook te gelyk dag- vaardinge van de Vrocdfchap uyt den naam van Burgermeefi:eren
is gedaan, regens den zelven volgenden dag des morgens ten elf
uuren, beyde op het rapport van den Burgermeefter ""• tkr Stul,
en het maken van Burger Capiteynen , enz. Blyvende alle het zel
ve pertinentelyk by formele verklaringe van den gemelden Kamer
bewaarder Lever, in dato den 30 April 1684- dewelke dit alles in
dier voegen d~ proprio fao Ja{lo , en by forme van relaas, zeer
omftandig komt te depoferen; volgens die zelve verklaring.
Waar in nu dan notoir tot dus verre nietwes refideert, 't geen
iemand van den Ondergefchreven raakt , als alleenlyk den voor
noemden Droffaard H11_yge•.r , en in alle het welke ook dezelve
Droflaard Huyge11s notoir zig zelven . niet anders gedragen heeft,
als in alle behoorlyke modefi:ie, difcretie en ciYiliteyt. Terwyl aan
· de andere zyde gemelde Burgermeefter Bor111a , zig daar om
trent heeft beholpen met capritieufe contradiéäen , gefondeert
op onware en gefingeerde prretexten ; en gemelde Burgermeefter
"'"' der Stul, met exceffen en vehementien, die inexcufabel zyn;
boven dien de zake zelve ook in dat ftuk ten reguarde van Bur
germeefteren, geweeft zynde van een zeer groot onderfcheyt: ge
merkt aan de eene zyde, als Burgermeefteren zo iterativelyk afge•
vraagt wierd , of zy luyden de Vroedfchap mede cp · haren naam
gedagvaart wilde hebben, en als de Droffaard geen ordre tot eenige
dagvaardinge heeft gegeven , als met zodanige voorige gedane be
kentmakinge en afvragingen, als voorfz. is, dan immers Burger•
meefi:eren daar door in baar autoriteyt en gezag in geenen deele
wierden benadeelt ofte verkon , maar zonder eenig prrejudicie in
die voorfz. dagvaardinge hadden konnen confenteren t en het zelve
ook te meerder hadden behooren gedaan te hebben, om dieswille,
dat het zelve een dagvaardinge was, dewelke jaarlyks op dien ge•
zetten tyd alzo precizelyk plagt te gefchieden, en waar omtrent ook
geen de rninfte ware reden van verhinderinge was : daar aan de
andere zyde , als Burgermeefieren die genotificeerde dagvaardinge
van den Droffaard quamen te prohiberen, en gantfch geen dagvaar•
ding van Vroedfchappen op den naam van den Droffaard gedaan
wilden hebben, de Droffaard notoir zonder prrejudicie aan die pro
hibitie van Burgermeefieren niet konde defereren. en nog min zpn
der prrejudicie konde aanzien de dagvaardinge van Vroedfchappen,
die Burgermeefieren niet alleen zonder zyn Droffaards kenniffe
quamen te ordonneren ; maar uyt welke Vroedfchap zy ook tegen
alle recht en gebruyk den gemelden Droffaard wilden fecluderen.
En die confideratie op het voorige gededuceerde alzo o/Jiter en
in tranfitu mede geavanceert wezende, gelieven haar Edele Groot
•
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Mog: omtrent den voorfchreven toedragt der zake nog wyders te 168'-'
weten, dat de voorfz. refpeél:ive dagvaardingen van Vroedfchap•
pen alzo gedaan zynde ; te weten : de eene uyt den naam van
den Droffaard, tegen 's anderen daags ten tien uuren, op het ma•
ken van Burger Capiteynen , enz. en de andere uyt den naam van
Burgermeefteren regens den zelven volgenden dag 'ten elf uuren,
op het rapport van den Burgermeefter -ua11 tkr Jtlllll, en het maken
van Capiteynen , &c. des anderen daags 's morgens niet zonder
groote verwonderinge gekomen is . ter ooren van gemelden Dros•
faard, en het merendeel van Vroedfchappen, dat Burgermeefteren
des avonds te voren alle de Sleutelen van het Stadhuys, den voor
noemden Kamerbewaa.."der Lever hadden doen afhalen , en dat
zy de deuren van het zelve Stadhuys, en voomamentlyk die van
de Vroedfchaps kamer, hadden doen fluyten. Dat, of wel op een
aél:ie van zodanige feytelykheid en violentie , aanftonds een contra•
rie feytelykheid zoude hebben gehadt: Cum -uim vi repellert Jiçeat,
om11iaque jura promitta11t, Jr~ftrtim ;,,. ço11ti11e11ti; dan egter gemelde
Drofiàard en het meerder gedeelte van Vroedfchappen, zo veel
doenlyk was, alle contrarie feytelykheid hebben geëviteert ; en in
plaatfe van dien , alle moderate en minnelyke middelen prrefererende, een van de Secretariffen van de Stad, en namentlyk den Se•
cretaris vtJ• der Yee11, gezonden · hebben aan Burgermeefteren, en
dezelve in aJle beleefde termen en expreffien hebben doen aan•
dienen, dat zy Droffaard en Vroedfchappen, om alle onheylen en
difordres voor te komen , zeer ferieufelyk aan Burgermeefteren
deden verzoeken, ten eynde de voorfz. Vroedfchaps kamer tegens
tien uuren by haar open gevonden mogte worden , als voor htnen:
dan het zelve aan Burgermeefteren door den voomoemden Secre•
taris aangedient zynde, beeft dezelve Secretaris daar op tot antwoord
bekomen, dat by aan gemelde Droffaard en Vroedfchappen konde
rapporteren, dat zy de deuren ten elf uuren zouden open vinden,
en eerder niet: zulks, dat gemelden Droffaard en Vroedfchappen
te vergeefs alle zagte en moderate middelen getendeert hebbende,
dan eyndelyk genoodzaakt zyn geworden, de voorfchreve Vroed
fchaps kamer door een Smit op de gevoeglykfte wyze te doen ope•
nen. Meynende , dat by aldien Burgermeefteren de dagvaarding
van Vroedfchappen , invoegen en ten fine voorfchreve op ordre
van den Droffaard gedaan, onwettig hadden geagt, zy Burgermeesteren die onwettigheid hadden kannen en mogen füllineren, daar,
en zo zy te rade waren geworden ; maar dat t' eenemaal onbe
hoorlyk was, zig zelven daar in te willen regten door middel en
by wegen .van feytelykheid en geweld, gelyk als was her doen fluy•
ten, en- gefloten houden van de voorfchreve Vroedfchaps kamer;
en dat dit zo feytelyk fluyten en gefloten houden van dezelve Vroed•
fchaps kamer, te meer voor Droffaard en Vroedfchappen onlydelyk
was, om dies wille, dat dit de regte beginzelen waren van Burger•
meefteren, om met 'er tyd Droffaard en Vroedfchappen geheel en
al buyten de voorfz. Vroedfchaps kamer te houden, ofte immers
om dezelve aldaar nooit te admitteren, als alleen by finguliere gratie
en als het zelve Burgermeefteren zoude welgevallen•..\Velke fey•
Eee
telyke
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,J684- telyke beginzelen daarom notoir -by Dro1faard en Vroedfchappen
niet opgevolgt, maar tegen gegaan hebben moeten worden; en niet
anders tegen gegaan zynde, als door zo ugte middelen en wegen,
als voorfä. zyn, dat is, ecrft door fèrialze verzoeken, en daar na
door fnnpelyk de voorfz. Vrocdfchaps kamer op de gevoeglykfi:e
wyze te doen openen, e.n zulks met enkel en alleen te weeren
de fe-ytelykheid daar omtrent by Burgermeefteren zelfs gepleegt,
.zonder eenig het minfte exces te committeren, is ook notoir chtar
in by Droifaard en Vr~dfchappen in 't minfte niet gepccceen ge
worden.
Dat de Vroedfchaps kamer inYOegen voorfz. geopent zynde, al
daar ter befiemder tyd, dat is, op tien uuren, de pntfcbe Vroed•
fchap is gecompanert, en by een gekomen, uytgenomen alleen de
. voorgemelte twee Burgermeefteren, en vier haare Adhrerenten; dat
vervolgens by de prefente Vroedièhap, na dat het gebed door den
Secretaris 'f/1111 J,,. Ytn was gedaan, op de propofitie van den
Droffaard, volgens ouder gewoonten en gebruyk, geprocedeert is
tot het maken van de voorfchreve Burger Capiteynen, Lieutenao
ten, Vendrigs, enz. En dat alle het zelve ordentelyk en met een
parige ftemmen voltrokken zyndc, daar op ook by de aangeLl:elde
Capiteynen, Licutenanten, Ve11drigs; enz. de geW"Oonlyken Ecdt
etfeélivelyk is afgeleydt, zonder dat iemand zig heeft geopenbaart,
dewelke tegen iets van alle het zelve, de minfte oppofitie of
contradiéöe ingehragt heeft. Dat, als nu de voorfchreve Vergade
ring van de Vroedfchap gehouden, en alles in dier voegen aldaar
ordentelyk, en wettelyker wyze, gefineert en voltrokken was, d.-mr
op dan tegens elf uuren mede boven en in de Vroedfchaps kamer
gekomen zyn, de voornoemde twee Burgermcefieren neffens hunae
vier Adhrerenten , met namen Erc&Jens, 'fJM Aalj, tl, BOllllt, en
w.:,r, Hoey, omme quanffuys by te wonen de Vergadering van Vroed
fchappen , uyt den naam van Burgcrmeefteren tegens dien tydt
aangefielt. Dat daar op de voornoemde Droffaard aanftoots in alle
modefiie uyt de voorfz. Vergadering vertrokken, en voorts van het
Stadhuys weg gegaan is , alzo de Stads zaken , waar toe gemelde
Burgermcefteren en hunne Adhrerenten boven quamen, alrede wa
ren beftelt en afgedaan ; en voor zo veel aldaar van eenige Staats
zaken getraél:eert en gebandelt ftond te worden, by dies wegen vol
gens provifionele Refolutie van den Staat verpligt was zig te abfen
teren; gelyk dat hier na op de adftrufüe van de wettclykheid der
proceduren van Droffaard en Vroedfchappen breder zal worden aan
gemerkt; dog dat de verdere Vroedfchappen aldaar gebleven zyn
de, om te horen , of aldaar eenige Staati zaken verhandelt zouden
worden ; daar op dan voorgevallen is, dat eenige van de voorfchreve
boven gebleven Vroedfchappen, na dat het Gebedt weder was ge
daan , aan den Burgermeefier -aa der Staal hebben gevraagt, of
zyn E. eenige zaken van Staat hadt te proponeren, waar op zoude
dienen te worden gerefolveert; dat daar op gemelde Burgermeefter
t1an deT Staal met een groote force en fuperbiteyt geantwoord heb•
bende, te zullen doen , het geene hem goed dunken zoude ; en
voorts by Burgermeefteren getreden wordende tot propofitie van het
~
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maken van nieuwe Capiteynen, enz. als doen de voorfchreve boven I 684.
gebleven Vroedfcbappen daar op hebben gezeyt, dat de Capiteynen al bereids waren gemaakt, en ook den behoorlyken Eedt al. rede hadden afgelegt ; en vervolgens opgefiaan zynde, om mede
uyt de Vroedfchap te vertrekken , den Secretaris hebben gelaft,
bare namen , die in het hooft van de aldaar te nemen Refolutie
alrede mede f.1:onden geëxpreifeert, te royeren en uyt te fchrappen;
een zake weder, die, als gemelde Vroedfchappen aldaar niet pre
fent begeerden te zyn , haar ook niet konde worden geweygert;
ja die van zelfs gedaan hadt behooren te worden , en t' eenemaal
noodzakelyk was , fchoon zyluyden geen laft daar toe gegeven,
nogte in het minf.1:e daar op geftaan hadden , dewyle hare namen
niet konden f.1:aan in 't hooft van een Refolutie, waar over zy niet
prefent zouden zyn geweef.1:.
. Dat des onaangezien gemelde Butgermeefi:er v"" tier Stul, het
voorfchreve royeren der namen tegens alle reden heeft bef.1:aan te
conttadiceren; en daar op by een van gemelde Vroedfchappen ge
nomen zynde het Papier , waar op de voorfz. namen f.1:onden ge
expreffeert, om zyn naam zelfs aldaar te royeren ; dan wyders daar
op is gevolgt, dat gemelde Burgermeefi:er v"" der Stul het voorfz.
Papier gevat, en feytelyk na hem genomen heeft ; en dat• andere
Vroedfchappen, zulks ziende, mede toegevat hebben; en het voor•
fchreve Papier alzo weder den gemelden Burgermeef.1:er v1111 dtr
Stul afhandig hebben gemaakt. In welk vatten na het voorfz. Pa
pier cafuëel dan ook gemelde Burgermeef.1:er -va• der S1at1t zyn ·
Paruyk is afgeraakt, zonder evenwel dat die zelve Paruyk daar door
eenigzints befchadigt is geworden , ten ware zulks gefchiedt mogt
zyn door iemand van zyne Adhrerenten, dewelke ziende de voorfz,
Paruyk in de hand van een ander Vroedfchap , dezelve met een
furie aanf.1:onds daar uyt heeft gerukt , en zonder mede ( •c welk
Uwe Edele Groot Mog: gelieven te noteren) dat die voorn:. Aaie
verder is gegaan , als voorfz. is , ofte ook ergens anders over is
ontfi:aan , als alleenlyk over het royeren ofte niet royeren van de
11amen der voortz. Vroedfchappen, die by het geene aldaar pre
fentelyk gerefolveert zoude werden, niet_prefènt wilden zyn. Waar
in dan niet alleenlyk weder de eerfte feytelykbeid , notoir begon
nen is aan de zyde van Burgermeef.1:eren, en wel fpecialyk aan de
zyde van den voomoemden Burgermeefter '1Ja11 tin- St111JI, met het
feytelyk ontrukken., en na zig nemen, van het voortz. P•pier, waar
in de voorfz. namen van Vr~fchappen alrede f.1:onden, maar wel•
ken aangaande ook boven dien de zake zelve weder aan de zyde
van gemelde Burgermeef.1:er
der St1111J t' eenemaal impertinent,
en in tegendeel aan de zyde van gemelde Vroedfchappen ten hoog•
fien billyk en regtmatig was, ja notoir met de grootf.1:e reden ten uyt•
terf.1:e daar op geürgeert, en gedrongen wierd; blykende dat voorfz.
alzo gepaffeerde omtrent het doen openen van Vroedfchaps kamer,
met den verderen gevolge van dien, uyt de verklaringe van den
voornoemden Secretaris """ ' " Yen,, die alles in qualiteyt als Se
cretaris bygewoont hebbende, het zelve gantfch neuteraal en onpar"
tydig alzo me.de k~m~ te d~poferen.
~ee 2
Dat
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Dat daar op gemelde boven gebleven Vroedfchappen mede uyt
de voorfz. Vroedfchaps kamer gefcheyden, en Burgenneefteren met
haare voorfz. vier Adha!renten aldaar gebleven zynde, dezelve Bur
germeefi:eren met haare adhrerenten de Jllllo dan mede tot het aan
ftellen van Burger Capiteynen , enz. hebben geprocedeert, en d,an
verder des anderen daags , zynde geweeft den negen en twintig.
ften der voorfchreve maand April, tot die onbedenkelyke uytfpo
righeid vervoert zyn geworden ; dat zy by provifie, en tot nader
ordre, alle Burgers van Togt en Wagt ontflagen hebben, en ten
dien zelven dage van den Raadhuyze, en ter prefentie van menigte
van Menfchen , zulks hebben doen publiceren, als blykt uyt een
nader particuliere verklaringe van den zelven Secretaris Vllll 4er
Pre11. Invoegen dat daar uyt niet anders te dugten en te verwagten
zoude hebben geftaan, als de uyterfte conftlfien en alle licentieufe
exceffen , ten ware Droffaard en Vroedfchappen by een voorige
Refolutie en Publicatie voorzigtelyk daar tegen hadden voorzien,
en alle Burgers en Inge~etencn, die gehouden waren Togt en Wagt
te doen t hadden gelaft, hare Wagten onder de aldaar gemelde
Capiteynen waar te nemtn , op pcenc van contrarie doende, daar
over als wederhorige Burgers , na exigentie van zaken geftraft te·
worden. Waar door dan alle confufien en verdere onheylen zyn
geprevenieert en verhoed. En is dit nu dan Ed: Groot Mog: Hee
ren alzo het eenvoudig en opregt verhaal van de zake, zo als de•
zelve haar in der daat en waarheid toegedragen heeft, zonder dat
de Ondergefcbreven daar in gaan ter rechter of ter flinker zyde;
gelyk zy alle, voor to veel het zel\'e op de kenniffe en wetenfchap
van een ieder van hem refpiétivelyk applicabel is , dit mede gantfch
onbefchroomt alhier voor lJwt" Edele Groot Mog: en voor alle de
Wereld, komen te affinneren. Boven of behalven dat de Onder
gefchreve daar in zyn ~muniëert met zo legale en irreprochabele
depofitien , als 'foorfz. zyn. En Uyt welk zo eenvoudig en opregt
verhaal nu dan met eenen ook alrede ten genoegen .af te nemen
is, hoe verre de voorgemelde l\1iflive, op den naam van Burger•
meefteren en Regeerders aan haar Ed: Groot Mog: gefchreven ,
van de waarheid deviëert, en hoe verkeerdelyk aldaar de zake aan
baar Edele Groot Mog; voorgedragen is.
Maar om evenwel nu mede voor het twede , den inhouden
van die gemelde Mifilve, nog een weinig nader en paniculierder te
refuteren, zo ma« voor af daar op genotecn en in agtinge gegeven
worden , gelyk ook anders uyt het vorige gededuceerde ligtelyk
mede af te nemen zoude %yn, dat, offchoon die gemelde Mitnve
gefchreven is op den naam van Burgenneefteren en Regeerders,
en de Autheurs van dezelve in den Text ook t' elkens met den
naam van Burgermeefteren en Regeerders worden genoemt , dan
echter het Eelve wtarlyk maar een Miffive is van gemelde twee
Burgermeefieren , dewelke aldaar dien naam van Regeerders pre
tcnfelyk mede komen te affumercn , ten ware met en· onder dat
woord Ref.etrdtrs, de voorfz. hunne vier Adh:erenten mede wier
den gedefigneert; welken aangaande de Ondergefchreven haar niet
zullen inlaten , om te examineren , of en hoe verre die Titul van
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Burgermeefteren en Regeerders> aan Burgermeeftercn alleen zoude 1684,
mogen competeren, en of niet in tegendeel dat woord Regeerders
regulariter Vroedfchappen denoteert; zonderling of het zelve wel
verder of anders aan Burgermeefteren alleen geattribuëert kan wor•
den, als voor zo veel Burgermeefteren in eenige zaken de verdere
Vroedfchappen mede komen te reprefeateren ~ m gcvolglyk, of het
niet abufyf is, dien Titel van Regeerders aan Burgermeefteren te.
attribuëren ~ zelfs in oppofitie tegens de Vroedfchap; als wezende
het zelve zaken die U · Edele Groot Mog: zyn bekent, en die aan
der zelver oordeel worden gelaten. Maar zullen de Ondcrgefchreven dieswegen haar zelven alhier vergenoegen, met fimpelyk ge"
noteert te hebben, dat in cas fubjeét onder dien voorfz. Titul van
Burgermeefteren , en op 't hoogfte genomen , daar onder mede
hunne voorfz. vier Adhrercnten, en dat het alleen die weynige Per
foonen zyn , dewelke in de voorfz. Miffive haar zelven t' elkem
en doorgaans Burgermeefteren en Regeerders komen te qualifice"
ren.
Ook zullen de Ondergefähreven haat zelven , en Uwe Edele
Groot Mog: niet ophouden omtrent de premiffen van de voorfchreve
Miffive , wanneer aldaar gezeyt wordt, dat de ordinaris dag, die
genomen wordt tot het aanftellen van de voorfz, Burger Capitey"
nen, .enz. wel zoude wezen den voorfz. agt en twintigften April 1
maar dat ook, als zulks met de convenientie van Burgermeefi:eren
niet overeen zoude komen , die dag dan wel zoude worden ver•
feb oven; met verdere byvoeginge, als of Burgermeefi:eren omtrenc
dat zelve fubjeét een zonderlinge prreëminentie ~oude competeren,
en als of het zelve zaken zoude wezen, den voornoemden Dros
fàard geenzints concernerende , gelyk dat in die premiffien heel
aifurant alzo mede ter neder wordt gefl:elt: want nopende het voorfz.
pretens verfchuyven van -den dag, is hier vooreu uyt de uytkomfte
alreede aangemerkt, dat in cas fhbjeét geen de minfl:e ware incon"
venientie van Burgermeefteren is geweeft, maar dat het pretext daar
toe gebruykt , geweeft is ti eenemaal abufyf en gefingecn, tot 20
verre, als gezeyt is, dat gemelde Burgermeefter """' tier ltMI, op
wiens abfentie het voorfz. pretext genomen wierd, niet alleen eenige
dagen van te vooren befchreven was, maar ook ten tyde als het
zelve pretext voorgewend wierd, effetävelyk al was in de Stadt,
en ontwyffelyk ook met zyn Medc-burgermeefter zelfs daar over
gcconcerteert heeft gehadt , hoewel by gemelde Miffive nogmaals
zeer onheuifelyk zodanig daar van gefproken wordt, als of hy Bur-
germeefter 'lJ"11 der StMI , buyten alle verwagtinge, eerll: na dato
in de Stad gekomen zoude zyn : ende nopende de pra:ëminentie
die Burgermeeftcren omtrent de voorfz. aanftellingt zoude compe•
teren, en fpecialyk of die zo verre gaat, dat alle ;t zelve den Dros"
faard geenzints zoude concerneren, ·zal hier na op de adftruffie
van de wettigheid der proceduren, by den gemelden Droffaart ·ge•
houden , bequamer gehandelt worden : maar zullen de Onderge"
fchreven, het eene met de voorfz. alrede gedane aanmerkinge pre•
terierende , en het ander referverende hier op dit tegenwoordige
refpea alleenlyk refelleren en deftruëren het vethaal, by die voorfz.
Miffivc
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1684- Miffive gedaan, wegens het gene in ofte omtrent het houden van
de voorfz. Vroedfchaps Vergaderingen ;,. f llllo zoude mogen wezen
gepaffeert en voorgevallen- . En zullen daar omtrent haar juyf.1: niet
binden aan de precife ordre en context van de gemelde Miflive;
maar zullen generalyk daar in aanmerken, dat de pretenfe befchul
digingen en inveéèiven, aldaar zo extravagant en licentieus ter ne
der gef.1:elt , in fubftantie zyn van vierderley natuur en conditie,
concernerende namentlyk, ofte ieder van de voornoemde drie be
tèhrevene in het particulier, dat is, ofte den voomoemden Dros
Wlrd Hu:,gnis, ofte den voomoemden Mr. Silnoa Ve,•, ofte den
voomoemden Joh1111 Pi•i; ofte wyders allen den Ondergefchreven
in het generaaL En zullen agtervolgens die generale aanmerkinge
alhier met die zelve ordre en diftinétie gaan.
- Wat dan eerftelyk belangt de pretenfe befchuldigingen en invec
tiven tegens den voomoemden Droffaard ll•.Jgd! voortgebragt, daar
van is de eerfte hier in bef.1:aandc, dat gemelde Drofiàard beflaan
zoude hebben op het voorfz. fubjeéè van Burger Capiteynen, enz.
dè Vroedfchap te doen convoceren in weerwil van Burgermeefte
ren, de autoriteyt en het recht van Burgermeeftercn geheel op hem
zoude hebben genomen. Maar gefupponeertwordende, gelyk hier
na klaarlyk zal worden aangewezen, dat gemelde Droffaard bevoegt
is geweeft, om op dat voorfr. fubjeét de Vroedfchap te doen con•
voceren, en zulks ook te mccrmalen en doorguns altoos rufielyk
en vredelyk heeft gedaan, te weten fomwylen met en beneffens
Burgenneefieren uyt aller naam gezamendyk, en fümwylen ook uyc
zynen naam alleen, zo en kan gemelde Drofiàard , nogte ook ie
mand van den Ondergefchreven , zig imagineren, wat exces in die
voorfz. convocatie van Vroedfchappen is gecommitteert; zonderling
als men conûdereert, dat die zelve convocatie niet en is gefchied,
ais na dat gemelde Droffaard aan den voomoemden Burgermeefter
Bw,nn , die pretexeerde maar alleen in de Stad te wezen, niet
eenmaal, gelyk by de voorfz. Mifilve abufivelyk mede voorgefteld
word,· maar iterativelyk had doen afvragen, of by de Vroedfchap
mede uyt de naam van Burgermeefteren gedagvaan wilde hebben;
en na dat mede gebleken was, van de onwaarheid van de voorfz.
gepretexeerde inconveniëntie van Burgermeefteren, ja na dat ook
gemelden Drolfaard aangedient was, de Jaft die Burgermeefteten
hadden gegeven, niet alleen om buyten hem , en uyt den· naam
van Burgenneefieren alleen, de Vroedfchap op het voorfz. fubjeéè
te doen dagvaarden tegens een ander uur; maar ook om hem Dros
iàard zelfs geen notificatie van die aangefteld Vroedfchap te geven.
en hem alzo buyten die Vroedfchap te houden, gelyk dat alles uyc
de hier voor gemelde verklaringe van den Kamerbewaarder Le'Un
nader aangemerkt is. Zynde ook even zo frivool, als men in ge
melde Miffive daar by voegt, dat gemelde Droffaard procederende
In de voorfz. by hem beleyde Vroedfcbap, met en neffens de ver
dere aldaar prefente Leden, tot het nomineren en eligeren van de
voorfz. Burger Capiteynen, enz. hy zig daar in aangematigt zoude
hebben het recht van Burgermeefteren : gemerkt hier na mede klaar
·confi:eren zal, dat alle 't geene dieswegen by den gemelden Dros-
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faard in de vooiû. beleyde Vroedf~bap is gedaan, weder niet an- 16&.\.
ders geweeft is. als een zake, welken aangaande zyn regt en pos·
feille beyde mede t' eenemaal inconteftabel is.
En van geen beter calibre is ook het twede, welk by de voor
fchreve Miflive particulierlyk den voomoemden Droifaard te 1aft
geleydt wordt, hier in befiaande; dat gemelde Droffaard de voor
fchreve Vroedfchaps kamer door een Smk zoude hebben doen
openen; want als daar tegens wordt geconfidereert, dat in tegen
deel van dien, gelyk hier vooren is verhaalt, het voorfcbreve doen
openen van de Deur van de Vroedfchaps kamer niet gefchiet. Is
alleen op ordre van gemelden Droilaard , maar op ordre van het
meerendeel der gantfche Vroedfehap; en als alle de Oodergefchre
ven die alhier opentlyk !ban bekent , zo als zy doen heel onbe
fchoomt; dan coffl.lëert immers i eenemaal alle befchuldiging dien
men pretenfelyk daar uyt eliciëert, ten laften van den voorooemdeo
Droffaard in het particulier. En boven dien voor zo veel de On
dergefchreven dit nemen op harer aller rekening in het gemeen ,
zo moeten zylieden weder rondt uyt bekennen , niet te kunnen
begrypen , in wat refpeét zylieden daar aan misdaan zouden heb
ben ; als namentlyk zylieden op die wyze hebben doen openen
de Deur van baar eyge Vroedfchaps kamer, de welke door Bur·
sermeefteren buyten alle exempel feytelyk gefloten was , en alzo
in weerwil van haar feytelyk gefloten wierd gehouden; zonderlins
mede geconftdereert, da&: tot die vocxfchreve gedane opeoioge by
baar niet en is gerefolveert , als na dat zy te vergeefs door den
Secretaris
tltr Yt• aan Burgermeefteren ferieufelyk hadden
tioen verzoeken, dat de voorfchreve ongehoorde , en van nieuw,
gepleegde feytelykheid door Burgermeefteren zelfs mogt wordeo
cerepareert; blykende by de voorgemelde verklaringe van den zei•
"m Secretuis w11 dtr Ytni; en zulks na dat Burgermeefteren aan
dat ferieus verzoek niet defererende, opendyk alzo hadden getoont,
dat zy voor. hadden , en de regte begintelcn en fondamenten hier
door quamen te leggen , om Drotfaard en Vroedfchappen zelfs
omtrent Stads zaken ,_ haar indifpntabel concernerende , geen de
minfte difpofttie te laten , nogte ook zelfs occafie tot eenige by.
cenkomfte, verder ofte anders, als alleenlyk voor zo veel het zelve
met enkele welgevallen van BurgermeeReren overeen zoude ko
men, en om alzo in te voeren, dat Droffaard en Vroedfcbappen
voortaaa geen gezag ter Wereld meer zouden hebben, ja in effeéte
geen Leden meer zouden wezen van Regering , als alleenlyk by
puure gratie en gocdvindinge van Burgermeefteren. Hoedanige
ondernomen, en door feytelykheid in het werk geilelde machina"
tien, Droflaard en Vrocdfchappen notoir niet hebben kunnen res
peéteren; verre ey van daar, dat in het tegen gaan van dien, eo
byzonderlyk in eeq tegen gaan met zo veel civiliteyt en difcretie,
iets culpabels zoude wezen gecommittcert.
·
En als dan vercfers nog in de gemelde Miffive daar by gevoegc
wordt, voor een derde particuliere befchuldiging ten lafl:en van den
voomoemden Droüàard; dat dezelve Droilàard voortvarende, zo
aldaar zeer calumnieufelyk wordt gczeyt, in zyn ordinaire driftige
he•
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hevigheid en onbedagtfaamheid, aan de afgaande Officieren zoude
doen aanzeggen, en infinuëren; dat zy hare Vaandelen
zouden hebben over te leveren aan de Officieren, by hem Dros
faard en de zyne aangeftelt, met interdiéèie van dezelve Vaandelen
aan niemand anders over te geven, op een pcene van vyfüg goude
Realen; en als dit alzo by de voorfchreve Miffive weder gefteldt
wordt op den voomoemden Droifaard zyn rekening particulier, zo
laboreert die zelve prretenfe befchuldiginge van geen minder notoire
en evidente impertinentie als de voorgaande: nademaal in der daad
waaragtig is, en ook evidentelyk blykt uyt de eygen Refolude die
Burgermeefieren zelfs daar van in handen hebben , en die zy tot
pretenfe verificatie van dat haar gepofeerde nevens hare voorfchre
ve l\liffive zelfs hebben overgezonden; dat die voorfchreve aan•
zegginge en infinuatie weder niet minder geweeft is, als het parti
culiere doen van den voornoemden Droifaard , maar in tegendeel
dat zulks van gelyken gefchiet is, uyt den naam en op ordre van
Droffaard en Vroedfchappen gezamentlyk. In voegen dat gemelde
Drofiàard met zeer groote reden zig over dit abufyf en zo odieus
voorgeven van Burgermeefteren moet beklagen , en dat de onheus
heid van Burgermeefteren, en haar eygen driftige hevigheid en on
bedagtzaamheid alhier uytftekende is, wanneer zy, om iemant odieus
te maken , en haar paille daar in te voldoen, aan haar Ed: Groot
Mog: voor waarheid derven debiteren , zaken die zy zelfs weten
dat anders zyn, en waar van de onwaarheid met het exhiberen van
de voorfchreve Refolutie zelfs naaktelyk komen te openbaren, het
welk eygentlyk is een daadt van zonderlinge drift en onagtzaam
heid ; en waar uyt als nu met eenen dan ook , als uyt een ftaaltje
kan worden afgenomen, wat fiaat op alle andere diergelyke hevige
en odieufe expreffien van die gemelde Miffive by haar Edele Groot
Mog: ·te maken is. En voor zo veel als dan die voorfchreve aan
zegginge en infmuade gedaan is, by formele Refolutie van Dros•
faard en Vroedfchappen; zo en kunnen de Ondergefchreven al
weder niet zien , wat exces ofte onbehoorlykheid daar in by haar
is gepleegt; als namentlyk, maar weder wordt gefupponeert, gelyk
terfiont nader zal confi:eren , dat de voorfchreve aanfteIJinge van
Capiteynen , enz. dewelke by Droffaard en Vroedfchappen is ge-·
daan, formeel en wettig is gefchiet; want die aanfi:ellinge formeel
en wettig zynde, gelykze indifputabel is, heeft ook tot mainéèenue
van dien buyten alle bedenken zeer wel gedaan mogen worden , zo
een daar toe tenderende aanzegginge en infmuatie, als voorfz. is :
te meer, dewyle Burgermeefteren volgens haar eygen gepofeerde,
alrede met een contrarie aanzegginge en infinuatie waren voorge- ·
gaan ; waar by namentlyk zylieden d' afgaande Burger Capiteynen
hadden doen aanzeggen, dat zy haar Vaandelen niet zouden heb•
ben te overhandigen, aan de voorfz. van nieuws aangeftelde Qffi.
eieren, op pcene van zulks doende, daar over ontpoortert te zul
len worden: en waar door alzo gemelde Droffaard en Vroedfcbap·
pen, in cas zy haar doen niet t'eenemaal illufoir , en baar recht
gantfch vertreden wilden zien , onvennydelyk tot de voorfchreve
gedane aanzegginge en infmuatie zyn geneceffiteert.
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Belangende de vierde particuliere befchuldiging, die by de voorfz. 1684Miffive tegen den voomoemden Droflàard ingebragt wordt , hier ·
in beftaande, dat gemelde Droffaard ten voorfz. dage wederom
Vroedfchap zoude hebben c.f oen beleggen, tegen des anderen daags
's morgens ten tien uuren, en aldaar op verfcheide voorflagen Re
folutien zoude hebben doen nemen , die Burgermeefteren als nog
ten ·deele zouden wezen onbekent; en dat by publicatie van eeil der
zelver, de Burgers gelaft zoude zyn , haar te rangeren onder de
Capiteynen, by den voomoemden Droffaard en de zyne aangefl:elt,
op prene van als ongehoorzame en rebellige Burgers, anderen ten
exempel, na 't exigende van zaken, gefl:raft te worden. Dien aan
gaande zo is waar, gelyk hier vooren ook zelfs is verhaalt, dat by
· den voomoemden Droffaard tegen des anderen daags weder ·op
Stads zaken vergadering van Vroedfchappen is geleyt, en dat aldaar
by Drofiàard en Vroedfchappen genomen is een nader Refolutie,
die ook ten zelven dage is gepubliccert. Dog is mede waar , en
gaan gemelde Burgermeefteren in hare voorfz. Miffive voor by,
dat die voorlz. Vroedfchap by gemelden Droffaard van gelyken niet
beleidt is geworden, als na dat by alvoren weder aan Burgermees.
teren door den Kamerbewaarder zulks hadde doen bekent maken,
en afvragen, of zy Bu.rgermeefi:eren de Vroedfchap ten fine voor&.
mede uyt haren naam gedagvaart wilde hebben? en na dat daar op
by haar geantwoord was , dat zy de Vroedfchap niet gedagvaarc
wilden hebben , nogte op haren naam , nogte ook op den naam
van den voomoemden Droffaard alleen, met een fcherpe bygevoeg•
de bedrcyginge aan gemelden Kamerbewaarder , die de voorfz.
bekentmakinge· en afvraginge quam doen. Gelyk dan ook de
zelve Kam~rbewaarder , volgende de laft van den Droffaard ,
in het dagvaarden van Vroedfchappen, .en doende vervolgens de
aanzegginge daar van mede ten Huyze van den Burgermeefier 'llllll
,,,. J11111I, aldaar door de Dienftmaagd, die de boodfchap aan haar
Heer badde aangedient, tot antwoord heeft gekregen , dat Burger.
meefteren hem caffeerden, en geen Vroedfchap meer van hem ge
dagvaart wilde hebben , blykende mede uyt de voorgemelde ver
klaringe van den zelven Kamerbewaarder. Welk andermaal doen·
dagvaarden van Vroedfchappen , met het geene daar op nader is
gerefolveert, dan weder z-yn volkomen jufl:ificatie vinden zal, in de
bier na volgende adfi:ruéèie van het recht van gemelden Dro1faard.
Dit evenwel omtrent die voorfz. als doen genomen en gepubliceer
de Refolude van Droffaard en Vroedfchappen mede te noteren
ftaande, dat de contcnuë van de voorfz. Refolude by Burgermees
teren weder zeer abufivelyk en buyten hare ware cxtenfie wordt
gealJegeert, en fpecialyk dat de woorden, Rel,eJlige, en 1111Jerm u 11
11tm,pet, by gemelde Miffive van Burgenneefieren mede vennelt,
in die gantfche Refolude niet te vinden zyn , uytwyzens de Refo.
. lutie zelve. En voor zo veel Burgermeefi:eren by de gemelde hare
Miffive, nu wyders van die voorfz. Refolude en Publicatie van
Droffaard en Vroedfchappen pretenfelyk komen voor te geven, dat
daar door het rechte fpoor zoude wezen ingeflagen, om de Stade
te fl:ellen in een ellendigen bloedbadt; en, in cas Burgermeefteren
Fff
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1684- aan l1are ~yde gelyke Publicttie hàdden ko~n te doen, dat teet
·
apperent de Stadt daar door in oproer geraakt, en tot een ellendige
· Moordkuyt geworden zoude zyn ; dewyl het meerder gedeelte van
de Burgerye zig gerangeen ~oude hebben onder de Capiteynen by
Burgermeefi:eren aangeffelt : to ~uilen de Ondergefchreven, aaa
gaande de voorfa. wederzydfchc gedane publicatien , waar van de
eene op den naam van Burgermeefi:eren , en de andere op de11
naam van Drolfaard en Vroedfchappen is gefchiet, haar Ed: Groot
Mog: en alle de Wereld eens in bedenken geven , wie van beyde
OCèafie komt te geven tot allerley licentit en ongeregèltheden i11
een Stadt , en wie vervolgens het fpoor komt in te flaan om ee11
Stadt in oproer te dotn raken, en detelve te ftellen in een bloed'
bad, te weten t die de Burgerye trage te houden tot haat pllgt ~11
devoir van Togt en Wagt, gelyk notoirlyk DroCfaard en Vroed
fchappen door hare voorfz. Publfcade hebben gedaan, ofte die de
Burgerye daar van onálaat , en alzo alles den vryen toom geeft,
gelyk un de andere zyde notoirlyk is gedaan by Bt1rgerineeftere11
door hare voorft. Publicatie. De uytkomR:e ook hebbende geleert,
dat door het in trcyn brengen en doen nakOlllen ~ van gemelde Re,.
folutie en Publicatie van Droffitard en Vroedfchappen, alles in ee11
gewenfchte ruft en fiilte gebleven is. Behalven mede dat de ,on
dergefcbreven haar Edele Groot Mogi ten vollen wel konnen ver
zekeren, dat haat Edele Groot Mog: zeet grotelyks zouden weie11
ge2bufeett, 2ls dezelve ~ouden willen geloven, dat de genegentheid,
die de Burgecye van Go1t1NcHEM is hebbende voor de Perfoone11
en Regeet"ing van gemelde Burgermedtereni en wel fpecialyk vOOl°
den Perfoon en conduitcs van gemelden Burgenneefter va11 Jer
.St44J, zo groot ~oude wezen , dat het meerder gedeelte van de
Burgerye zig zoude rangeren aan de zydc van de BlH'genneefteren.
of dat iemand z:ig daar voor in perykel, men laat flaan de Stadt itt
'ttll bloedbad zoude willen ftellen. Ter contrarie binnen de voorft..
Stadt van Go R I Nc HE M niet dan al te kcnnelyk zynde, dat ·ee11
ieder , doen van gemelde Burgcnneefteren, in zyn Ziel ten hoog
iten ·detefteert, en verfoeit , en dat Burgermeefteren om haar fu•
-perbe en extravagante manier van Regering aldaar ren hoogfie ~yu.
·verhaat.. En mogen baar Edele Groot Mog: vryelyk ook wel ge.
loven , by aldien dit zodanig niet en was , dat gemelde Burget
tneefl:eren in plaatfe van hur te addrell"ercn aan haar Edele Groot
·l\1og: aanfl:onts "e /allo zelfs wel.ord~ getrek, en hun Imperia;
tegens de Ondergefchreven geëxerctert zouden hebben.
:
· En als nu verders voor een vyfdc particuliere befchuldiging te
gens den voornoemden Drolfaat<l ingebragt wordt, dat gemelde
Droffaard zig niet ontzien zoude hebben, de Burger Tamboeren te
gelafl:en den trommel te roeren, en die zulks weygerende; nieuwe
•Tamboeren aan te fi:ellen , en· door dezelve des avonds te doen
·verg2deren de Compagnie, wiens beurt het was om van dien nagt
de Wagt te hebben ; zo moeten de Ondergefchreven Yoor af al
weder zeggen, dat het geenc daar van etîeél:ivelyk waar zoude mo.gen zyn; abufivelyk den voomoemden Droffaard alleen wordt toe
[efchreven; nademaal het zelve ook al is gefchiet uyt den naam,
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Maar boven dien de zake zelve belangende, is daar van alleen zo
veel waar, dat uyt den naam van Droffaard en Vroedfchappen, in
gevolge en tot mainétenuë van der zelver voorfz. fuccdlive Refo
lutien, de Tamboeren gelaft is geworden, den trommel te roeren•
te weten: in het Quartier 't welk dien nagt de Wagt moeft hebben,
als naar ouder gewoonte; en dat ook die geroert zynde ~ daar op
de Campagnie, wiens beurt het was om te waken ; ruftelyk en vredelyk is byeen gekomen; een zake; waar van de juftificatie not9ir
van zelfs proftuëren zal, uyt de wettigheid van die voorfchreve Re.
folutien , tot welken uytvoeringe die voorfz, ordres zyn gegeven 1
en ook t'eenemaal neceffair en noodzakclyk waren, Dog is fpecialyk onwaaragtig en verçiert, dat ten dien fine eenige nieuwe aan•
ftellinge van Tamboers zoude zyn gefchiet ; ofte dat iemand anders, als èe oude Tamboers den ttommel zoude hebben geroen;
ten ware eenige van dezelve oude Tamboers zulks mogten hebben
laten doen door iemand van hunne Kinderen; gelyk dat in andere
occafien te meermalen -alzo wel is gefchiet, en waar in de Onder•
gefchreven onbehaalt willen wezen,
·
.
·
. Zynde ook niet (minder t' eenemaal verçiert en onwaaragtig, de
zesde particuliere befchuldiging van den voomoemden Droiraard,
wanneer. by de voorfz. Mifilve wordt gezeyt, dat gemelde Drofiàard
en eenige zyne Adhzrenten,. de te Wagt•komende Burgeren op het
Stadhuys ontfàngen ; aangemoedigt, mt:t -Wyn gerecipiëert, en ver
iezelfcbapt zouden hebben tot twee uuren in de nagt, en alle ma
ten daar in zouden hebben gerontinwëert. Want boven ofte bebal·
ven, dat tot verificatie van dien ooit een letter bewys- te voorfcbyn
zal worden gebragt, gelyk de Ondergefehreven haar z-elven ., en te
· gelyk ook haar ·Edele Groot Mog: ten vollen daar van durven ver•
zekeren, zo wordt ten overvloet de onwaarheid van dit alles aan de
zyde van den voornoemde Drofiàard ontwyffelbaar geprobeert, met
de depofitie van age Raden en Vroedfchappen, dewelke eenftem.
mig aldaar verklaren, dat. gemelde Droilàard nevens haar Depofàn.
ten en nog meer andere Vroedfchappen, ecnige avonden mede.wel
geweeft •is op het Raadhuys, om namentlyk in cas van eeóige .on
verwagte ongemakken by cler hand te zyn, en de eerfte begiozelen
daar van te mogen fluiten; dog dat dezelve Droffaard ook met en
nevens gemelde Vroedfchappen , c• elkens geweeft is in de Vroed
fc~aps kamer; zonder dat hy met iets van alle 't geene die voorfz.
zesde particuliere befchuldiging contincert , zig in 't minfte heeft
. bemoeit. Gelyk dat zeer kragtlg , alzo geaffirmeort wordt by die
zelve verklaringe.
Maar is nog de grootfte en impertinentfte onwaarheid van allen,
als by de voorfz. Mifilve den gemelden Droffaard voor een zevende
en laatfte particuliere befchuldiginge nagegeven wordt, dat by Dros
fàard des daags voor het fchryven van gemelde Miffive , zelfs ia
Perfoon vooraf marcherende; met _eenig Volk gekomen zoude zyn
voor het huys van een. afgegaan Vaandrig, en met geweld daar in
dringende, het Vaandel daar uyt gehaal, zoude hebben. -Want ~
melde Droflàard rond uyt verklaart van zodaoilC aéäe, als voorfz.
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1684- ls, gantfch niet te weten, veel minder daat by geweeft te ~yn, en
nog minder zelfs deze afüc gedaan en uytgevoert te hebben. Ja
wenfchte gemelde Drolfaard wel, en fommeert alhier Burgermees
teren expretfelyk , dat zy eens een le•endig Menfch willen noe
men, die hem Drofiaard by ofte .omtrent zo een aétie zoude heb
ben gezien, men laat fi:aan, die gezien zoude hebben, dat by Dros
faard zelfs de uytvoerder van zo een aéüe toude zyn geweefi:. E11
als 11u daar toe geen levendig Menfch gcnoemt zal konnen worden.
gelyk het zekerlyk in eeuwigheid niet en iat ; ja als boven dien
uyt de even voorgemelde verklaringcr • zelfs de onwaarheid daar van
mede confteert , gelyk het klaarlyk doet; zo meend dan .gemelde
Droffaard , dat zo een prretenfe befcbuldiging niet anders als YOOr
ten hoog{len imperdnenc by haat Ed: GrOOt Mog: tal konnen worden
aangezien I en meend van galyken als nu tot dus verre toe in zyn
reguard ten genoegen aangetoont te wezen, dat , nog in die -laat~
fte, nog ook in eenige andere van de voorfz. zyne prccenfe be•
fchuldigfngen iets ttfideert, 'c geen in eenig relpeét culpabcl is; veel
minder 1 t welt reden gegeven zoude hebben aan Burgermeefi:eren,
om daar over ten zynen laften met zo choquante cm injurieufe.
expreffien te fèhryvett aan haat Edele Groot Mog: als zy Burga--
meefteren by de voorfz. hunne Miillve hebben gedaan , en <m daar
op ce doen zo een impertinente en extravagant verzoek , als de
%elve Miffive mede is condnercnde ; - namentlyk , dat hur Edele
Groot Mog: over 1t geene voorft. is, ten reguarde van hem Dros
fiard ·zodanig zoude gelieven te refolvereo, als dezelve haar Edele
Groot Mog: na eJdlentie en importantie van zaken oordeetcn en
bevinden zoude te behoren; even en al ~ens, of by Drofiäard i11
het geene voorfz. is , Iets grperpetreert zoude hebben, •c welk cri
mined, tn exentplaarlyk firafbaar zoude zyn. Daar hy onderms
fchen onbefcbroomt voor Uwe Edele Groot Mog: durft betuygen~
Giet te weten , dat in alle 't geene voolft. is, Iets by hem is ge
daan, waar toe by Amptsbalven niet ten boogften bevoegt ook -te
gelyk vetpligt is geweeft; of waar in by , als •t nog Ut doen was.
alg anders zoude tonnen iedragen , als hy heeft gedaan. ·
Waar mede nu dan affcheydende van de voorfz. pretenfe parti
culiere befchuldigingen , ten lafte van de voornoemden Droffaar<I
H•ygnis ingebragt; en komende vervolgens tot de particuliere .be
fchuldigingen en invettivcn , dewelke by de vooriz. Miffive in geen
minder choquante tennen en expreffien voongebragt worden , te4
gens · den voornoemden Mr. Siwlo11 Vey,,, , en waar op dezelve
Mr. S1111n Ve,,,, mede paniculierlyk door haar Edele Groot Mog:
befchreven is; zo wordt bevonden dat die prete~fe befchuldigingea
geformecrt worden over zaken , dewelke op den voorfz. 28 April
t 684. in dt Vroedfchap der Stadt Go R. r N c u E M zouden zyn ge
paffeert en voorgevallen ; te weten : na dat Droffaard en Vroed
fchappen .van tien tot elf uureo, op het maken van de voorfz. Bur•
ger Capiteynen , enz. by een geweeft zynde, zylieden die hunne
hefoignes volkomentlyk hadden ge-eyndigt, en na dat Burgermees
teren met hunne voorfz. vier Adhrerenten , tegens elf uuren mede
boven gekomen wezende , de voornoemde Drotraard lh.Jge,u om
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voor verhaalde redenen uyt de Vroèdfchap vertrokken was. ·Als .t694f
~
wanneer dan , zo by de gemelde Miffive voorgegeven wordt , in
dezelve Vroedfchap feytelykheden zouden wezen voorgevallen,
waar omtrent de voornoemde Mr. $i111011 'De.,m niet alleen geweeft
zoude zyn de voorbarigfte en yverigfte ; maar ook de aanleyder,
en genoegzaam ;t hoofd van een terribele confpitade; continerende
namentlyk de gemelde Mi1Ilve dies aangaande, dat de voornoemde
Mr. Si111911 'Dey,,, neffens fommige zyne Mede-vroedfchappen toe~
gefchoten zoude zyn, om het lyf van den voomoemden Burger"'
mee~r '""' der Stul, als dezelve-Burgermeefter 111111 der Staal in
zyn· banden-hadt 't voorgemelde Papier, waar op de prefente Vroed.1
fcbappen ftonden· aangetekent; dat daar en boven hy panfculierlyk
den voomoemden Burgermeefter """ der Stul, het voorfz. Papier
met een zeer groote verwoedheid uyt de hand gewrongen,· en ont•
weldigt zoude hebben f en ook met een hevige aggrefile op den
gemelden Burgermeefter vt111 der ·StuJ zoude we.zen aangevallen;
hem den Hoed van •t ·Hoofd. geflagen, de Paruyk afgetrokken, en
de zelven verfcheurt zoude hebben , met verder opzet , zo het
zoude hebben gefähenen, om beneff'ens eenige andere die zich daat
mede in poftuur geftelt zoude hebben, den gemelden Burgermees~
ter 'f/1111 J,r StuJ op 't lyf te willen vallen; en dit alles zonder dat
de voornoemde Burgermeefi:er 'i/M der S1ul daar toe de minfte
aanleydinge gegeven, ofte eenig otfencant woord gefproken zoude
hebben, ja dat gemelde Mr. Si11KJ11 ~,,,, als by· in dat zyn voor•·
nemen verbinden en geftut zoude zyn geworden, onder anderen
door Gn-•tl· """ Hoe., , mede Raadt en Vrordfchap der voorfü
Stadt , als doen den voornoemden lf/1111 Ho,y gedreygt zoude heb'
lten te f0uffletteren • en voorts feytelyk te agp-efferen, mitsgaders
zo verre verrukt zoude zyn geworden - dat by zig niet zoude heb-'
ben ontzien , met den voornoemden 'fl"" Hoey bUyten de Vroed
fcbaps kamer te treden f . om de voorfchreve verhinderinge tegen!f
hem met den degen te wreken. · In voegen dat die zelve pretenfe
befchuldigingen, dewelke particulierlyk_ ingebragt worden tegens de11
voomoemden· Mr. SiflllJ" Dtp11, in effeéie zyn twederley, eensdeels
•beftaande in zaken ·f die gecommitteert zoude· wezen omtrent den
Perfoon van den voornoemden Burgermeefier· 'flan der StuJ , ett
anderdeels in dreygementen, dewelke zouden zyn geda_an aan dea
voomocmden Gerard 'IIMI Hoey,
Dog alvooren te ·komen tot paniculier berigt op die voorfchreve
pretesfe beîchuldigingen , moeten daar omtrent i11 g_t11trt voor af
twee zaken geconfidereert en aangemerkt worden, terftelyk, dat
Burgermeefteren , zo als zy zelfs de zake aldaar op het fchoonfte
voor haar• komen voor te ·ftellen, in dat zelve voorfl:el opently1'
erkennen moeten , en zelfs komen te poferen, Yervolgens dan ook
hare Edele Groot Mog: uyt dat eygen voorfl:el van Burgermeefte,.
ren ten vollen daar van moeten zyn geperfuadeert en overtUygt ,
dat alle feytelykheid, die ten dage voorfchreve in de gemelde Vroed
fchap voorgevallen is, nergens anders over is ontftaan, als alleenlyk
over en omtrent het voorfchreve Papier , waar in de namen van
àe. prefcntc Vroedf~happen alrede aangetekent ftonden, en waarlyk
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168-t. ook niet verder is gegaan, als alleenlyk dat de Vroedfchappen, die
t>ver het geene aldaar gerefolveert zoude worden, niet prefent wil
den zyn, ook hunne namen in het hooft van die zelve aldaar te
nemen Refolutie niet wilden hebben geëxpreff'eert En ten twe
den, dat gemelde Burgermeefteren in dat haar voorfchreve voorftel
dan nog zeer onheuffelyk verzwygen t en voorby gaan , dat eer
iemand van gemelde Vroedfchappen toegefchoten is, om het voor
fchreve Papier den gemelden Burgermeefter v• ur Stw atbandig
te maken, by Burgermeefter fld Jer StlUI het zelve Papier feyte
lyk genomen heeft uyt de hand van een ander Vroedfchap , die
het vao de Tafel genomen badt, om %yn naam zelfs aldaar te ro
yeren. Gelyk dat hier vooren nader is gezeyt, en ook klaar con
fteert uyt de meergemelde verklaringe van den Secr~taris -01111 ~r
Yen,. Zulks dat die pnecedente feytelykheid, by den Burgermees
ter .'1J11• ûr StMJ zelfs gepleegt , niet alleen occafie, maar ook recht
vaardige reden en oorzaak, tot diergelyke contrarie feytelykheden
gegeven heeft; zonderling als daar by komt de bchoorlykheid en on•
hoorlykheid van de zake zelve, aldaar aan de ccne, en aan de andere
zyde geîntendeert ; dat is , het royeren ofte niet royeren van de
namen van zodanige Vroedfchappen , die over het geene aldaar
gerefolveert zoude worden, niet prefent wilden zyn. Welken aan•
gaande de impertinende van gemelden Burgermcefter va dtr Stál•
als nàlllentlyk by de voorfchreve royeringe contradiceerde, en tie
J•ilo tegen ging, zodanig overdroeg, dat zelfs, als 'er geen prece•
dfnte offenfive feytelykheid ten dien fine by hem was gepleegt gè;.
weeft, des mede ja; maar als de zake funpelyk was gebleven by die
zyne voorfchreve conttadiéäe , en feycelyke refiftentie , die .in de
voorfchreve Miffive zelfs wordt erkent, dan echter immer gemelde
Vroedfchappen, kunnende door woorden en reden niet obtineren,
met recht op die voorfchrevc royeringe "" falli geürgeert zouden
hebben gehadt: gemerkt niemand behoeft te lydrn, dat zyn naam
worde geftelt in 't hooft van een Refoludc , daar by niet by en
prefent wil zyn ; en dien volgende ook een notoire zake is , als
zUlk ftellen by iemand ie f.O, ondernomen wicrdt, ofte het zelve
alrede gedaan zynde , een ander de royeringe van dien de f.O,
wilde beletten, dat alle het zelve impune ook ie fllélo zoude kun
nen en mogen worden tegen gegaan. En hebben dan ook nog in
cas fubjeét, gemelde Vroedfchappen met des te meerder reden op
~e voorfchreve royeringe geürgeen en gedrongen , om dies wille
dat haar was bewuft , en de experiende haar alrede hadde ge
leert , gelyk zulks hier na mede zal worden gctoont , hoedanig
Burgermeefieren, en fpecialyk gemelde Burgermeefter "• der S11ul,
op die wyze effeéävelyk met de namen van Vroedfchappen qua•
men te fpeelen ; doende in het hooft van hunne Refolutie mede
11:ellen de namen van Yroedfchappen, en dezelve Refolutien -effec
tivelyk te Boek brengen, als of het waren Refoluden van de Vroed•
fchap; onaangezien de Vroedfchap noit direételyk of indireételyk
in 't minfte daar by of prefent zyn geweeft. En mi dan fcboon
by de voorfchreve Miffive mede gepretexecrt en voorgegeven wordt,
dat gemelde Burgermeeiler .,,.,, der StuJ tot de voorfchreve feyte•
.
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lykheid geen de minfl:e aanleydinge gegeven, hog eenig lederent. 16S~
ofte offencant woord gefproken zoude hebben, zo is nogtans evi
dent, dat, als juyfl: met woorden geen aanleydinge daar toe mogt
.eyn gegeven , dan echter de voorfchreve daad van gemelden Bur"
germeefter 111111 der J1..J daar toe aanleydinge ; en ook te gelyk
rechtvaardige oorzaak gegeven heeft. Behalven dat ook gelyk voor"
fchreven is, gemelde Burgermeefi:er "'"' dtr Staal , als hem door
eenige Vroedfchappen wierdt gevraàgt, of hy eenige zaken van Staat
badt te proponeren , waar op zoude dienen gerefolveert , met
een zonderlinge fuperioriteyt daar op geantwoord hadt t te zu.llen
doen, het geene hem zoude goedt dunken, en dat die impeninente
en .choquante bejegeninge alrede ook was voorgegaan ; als blykt uyt
de meergemelde verklaringe van den Secretaris vt111 dtr Yee11. En
derhalven de voorfz. pretenfe feytelykheid van gemelde Mr. Simoa
~e,,,, geweefl:, zynde een feytelykheid van die natuur, gerefulteert
uyt zo een oorzaak, en alleen getendeert hebbende tot zulken fine t
als beyde voorfz. is , zo meenen nu dan de voornoemde Mr. Si...
D~, en ook te gelyk een ieder van de Ondergefchreven met
en nevens hem , dat als fchoon gemelde Mr. Simo11 'Deym in die
Yoorfz. aétie de yverigfl:e en voorbarigfl:e was geweefl:, des no~
mede neen , niets ter Wereldt daar in by hem zoude zyn ver~
heurt.
.
.
Maar belangende nu ieder van de voorfz. pretenfe befchuldigirtA
gen in het particulier, en eerftelyk die geene, dewelke fpreekt van
de voorlz. feytelykheden, die door den gemelden Mr. Si111011 'Dep,,
gecommitteert zouden zyn, omtrent de Perfoon van den voomoent
den Burgermeefl:er va• dtr St11al , zo zeydt boven dien de voor•
noemde Mr. Si•• 'Dey• , en wordt ook by alle de verdere On•
dergefchreven geconfirmeett , dat van alle 't gene by die pretenfe
hefchuldiging particulierlyk ten lafien van den voornoemden Mr. Si"
,.,,, 'Deym wordt ingebragt; niets verde...-s ofte anders waar is , al$
alleenlyk, dat, als gemelde Mr. Simo# Ve_ym, nevens andere Vroed
fchappen , mede heeft gevat na het voorfz. Papier, 't welk de voor"
noemde Burgermeefter """ itr St111JI in handen hadt, en verduy•
Heren wilde, by geval de Paruyk van den gemelden Burgermeefl:er
-vtJII dtr Staal, hem vallende van zyn Hoofd , alzo geraakt is in
handen van de voornoemde Mr. Simm 'DP:7111. Dog dat alle 't ver•
dere pretens voor gegeven van die voorfz. befchuldiging is t' eene
maal abufyf; calumnieus en verçiert; en namentlyk dat abufyf en·
verçiert is, dat gemelde Mr. Simo• Ve.,m, den voorm Burgermees"
ter fJMJ tkr StiMJ den Hoedt van 'c Hooft geflagen, ofte ook des•
zelfs voorfz. Paruyk in 't minfl:e befchadigt zoude hebben ; maar,
by aldien de voorfz. Paruyk eenig letzel in de voorfz." atl:ie gekre•
gen mogt hebben, dat in tegendeel zulks veroorzaakt zoude moe
ten zyn , door den voornoemden Gerard va11 Hoey, dewelke, zien"
de de voorfz. Paruyk in handen van den voornoemden Mr. Simo11,
'Deym, aanftondts met een zeer groote hevigheid van agteren toe"
gcfchoten is, en de voorfz. Paruyk .den gemelden Mr. Simon 'Dty,,,
uyt de hand heeft gerukt, doende by v"" Hoey het zelve met eeti
zec:r onverwagte feytelyke aggreffie, zonder dat den voornoemden
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1684- Mr. SimtJ11 'Deym hem van te vooren hadde gezien; en dat gene-·
r-alyk abu{Yf en verçierd is, dat gemelde Mr. Simo11 'Dt.7111 op een
heviger, ofte andere wyze, zig in die voorfz. aéäe zoude hebben
gedragen, als iemand van gemelde andere Vroedfchappen, of eenig
verder opzet in het alderminfi:e getoont zoude hebben , als alleen
Jyk om mede te helpen èeletten , dat gemelde Burgermeefi:er "'""
dtr Stul, zo violentelyk, en tot zo malideufen fine, als voorlz. is,
het gemelde Papier niet mogt komen te verduyfi:eren. Ja dat zelfs
ook abufyf en onwaaragtig is , dat gemelde Mr. Simn V':1"1 die
geene geweefi: zoude zyn, die het voorfz. Papier den voomoemden
Burgermeefi:er "'"" tin- Jt11td afhandig gemaakt zoude hebben; maar
dat in tegendeel waaragtig is, dat gemelde Mr. SÎ111411 'Dt_y111 het
voorfz. Papier niet heeft aangeraakt; veel minder het zelve getrok
ken uyt de hand van den voomoemden Burgermeefi:er
tltr Stut;
en dat het iemand anders is geweefi: van den Ondergefchreven, die
het voorfz. Papier bemagtigt hebbende, des noods , ook zeer wel
dur voor bekent zoude durve11 fi:aan. Blykende ten overvloed de
onwaarheid van alle 't voorfz. pretens en calumnieus voorgeven.
van Burgermeefi:eren, uyt de folemnele depofiden van verfcheyde
van de Ondergefcbreven , gepaffeert en voorleden op den Eedt,
by haar Ampt-halven gedaan. En waar tegens niet en doet de pre
tenfe verklaringe van Burgermeefi:eren en gemelde hunne vier A~
brerenten , dewelke quanfuys conform het voorfz. verçierd en ca•
lumnieus voorgeven van Bmgermeefteren opgefi:elt zynde , mede
een van de Bylagen is van Miffive , en onder welke pretenfe De
powiten, •t gene notabel is, drie eygen Zwagers zyn van den voor
noemden Mr. s;,,,,. 'D,ym, zo verre dan mede daar door hebben
konnen worden vervoert, dat zy een verklaringe, van pure onwaar•
heden en calumnieufe verçierfelen opgepropt, mede onderteykent
hebben. Want behalven dat geen reden imaginabel is, waarom aan
de depofitien en affirmaden van de Ondergefchreven minder er~
diet zoude worden gegeven , als aan die van Burgermeefreren en
gemelde hunne Adhrerenten; zo hebben ook de Ondergefchreven
in dien dcele voor haar de meergemelde verklaringe van den s~
cretaris fJ411 Jn- Ytt11. Aan welke verklaringe , als t' eenemaal neu
traal, en buyten alle reproche zynde, notoir veel meer moet wor•
den gedefereert, als aan alle pretenfe affirmatien van zo panydige
en paffieufe Menfchen, als effcéävelyk zyn, en haar ook allenthal
ven opentlyk tooneR, Burgermeefl:eren en gemelde hunne Adbz
renten. Boven ofte behalven ook, dat Burgermeefi:eren en gemelde
hunne Adhrerenten, by die hunne pretenfe verklaringe in verfcheyde
refpeél:en evidentelyk los, en zelfs ook tegens alle apparende van
waarheid depoferen ; als in het vervolg f• loto nader zal worden
aangemerkt. In voegen dat dan in die gemelde eerfi:e prctenfe be
fchulcliging, notoir niets van eenige de minfi:e confideratie, ten las•
ten van den voornoemden Mr. Si-• Vf:1'11 refideert.
Aangaande nu het geene den voomoemden Mr. SÏ1111m Dtyt11 pre
tenfelyk te lafi: geleydt wordt , voor een tweede particuliere be
fchuldiging , dat zelve, als gezeyd is, befi:aat in pretenfe dreyge
menten, dewelke by den zelven Mr. Simo11 'DtJ111 gedaan zouden
zyo
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zyn aan den Perfoon van .den voornoenlden Gtr11rd 'f/4# Hoey, ter 168-f..•
oorzàke, zo gepretexeert wordt, by Mr. Simo• 'Deym door den zei•
ven va• Hoey in de voorgemelde feytelyke aéüe belet en verhindert
zoude zyn geworden. Welken aangaande zo is waar , en zal de
voornoemde Mr. Simo11 Ve_ym niet ontkennen, dat ten tyde voorfz.
tuifchen hem Mr. Simo11 v,_,,,, , en den voornoemden 'IJ"" Hoey,
woorden zyn gevallen, en dat ook zylieden daar op met malkander
gegaan zyn buyten de Vroedfchaps kamer.· Maar is wederom t• eenemaal abufyf en vercierd , dat die zake zig zodaijig zoude hebben
toegedragen, als by gemelde Miffive gepretexeert en voorgegeven
wordt. En is in tegendeel van dien waaragtig , dat , als gemelde
Ger•rd 'Va• Hoey met een zeer groote verwoetheid na den voor•
noemden Mr. Simon 'De_ym was toegefchoten , en hem de Pantyk
uyt de hand hadt gerukt; daar
van den Burgermeefi:er 'IJ411 der
op dezelve Mr. Simo• 'Deym tegens den gemelden 'Vn Hoey fimpelyk met alle bezadigtheid heeft gezeyd, hoe! gy ooi! al tege,u my?
En dat na wiffeling van geen ofte weynig andere woorden, ge•
melde '11411 Hoey den voornoemden Mr. Simo• 'Deym buyten de
voorfz. Vroedfchaps kamer heeft ge-eyfcht, zeggende tegen den
zelven Mr. SimiJ11 'De,m, He!Jje wat te :;::,eggn,, JtiO gut '11tt ,ny mede;
en ·gemelde 'flan Hoe, dat gezeyd hebbende, dezelve ook met een
croote hevigheid eerr.: uyt de Kamer is gegaan , en alzo van den
voornoemden Mr. Simo• 'Deym is gevolgt. Blykende van alle het
zelve mede weder evident uyt voor geällegeerde verklaringe, te
weten : van het hevig toefchieten van gemelden Ger11rd '111111 Hoey,
uyt de affirmatie van acht verfcheyde Vroedfchappen, van de voorfz.
bezadigde aanfprake van gemelde Mr. Simo11 'Dl'l'I' , uyt de affirmatie van een der gemelde Vroedfchappen , van de voorfz. pro
vocatie en uyttartinge van gemelden 'lJa11 Hoe_y uyt de affirmatie van
twee verfcheyde Vroedfchappen, en van het voorfz. eerft, en hevig uyt de Kamer gaan van den zelven va Hoe,, uyt de affirmatie
-weder van alle de gemelde Vroedfchappen: gelyk ook ten aanzien
van de laatfi:e , dat is, van dat voor of eerfi: uyt de Kamer gaan
van den gemelden 'Vil• Hoe, , de waarheid uyt de eygene Miffive
van Burgermeefi:eren tafi:elyk af te nemen is , zo wanneer aldaat ·
fimpelyk gezeydt wordt, dat gemelde Mr. Simo11 'De.,m zig niet ont•
-zien zoude hebben , met den voornoemden 'Vd11 Hoe, buyten de
Vroedfchaps kamer te gaan , zonder in 't minfi:e te noemen wie
van beyden daar in de Provocant ofte Voorganger is geweefi:; . tot
een taftelyk argument, dat het geweefi: is de voornoemde '11411 Hoty,
en niemand anders. En voor zo veel dan egter Burgermeefi:eren,
nopende het verdere van die voorfz. twee prete.nfe befchuldigingen,
in zo abufive termen daar van komen te fpreken, en dien conform
mede gemelde hunne vier Adhrerenten, by der zelver voorfchreve
verklaringe hebben weten te doen depoferen , ofte immers die zelve
depofitie zodanig hebben doen ter neder fi:ellen, als of het zelve
in dier voegen mede de depofitie van alle de gemelde hunne Ad·
hrerenten was; zo wenfchte de voornoemde Mr. Si11J()11 'De,,,,, dat
Burgermeefi:eren, of gemelde hunne Adhrerenten, als zy voorgeven
en depoferen refpeéüve, dat by Mr. Simon 'De,m, den voomoemHoe., gedreygt zoude hebben te fouffletteren, en feytelyk
den
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1684- te aggre{feren , dan eens hadden geli.evat ie ~men een eeni-g
woordt, 't welk daar toe by den voomoemdea Mr. SPIIOII v,,111
zoude. zyn gebruykt, ofte 't welk na eenige zodanige feytelyke be
dreygingen in het alderminfte zoude hebben geleken; fpecialyk dat
zulks eens was gedaan by Burgermeefi:eren, ofte by de voornoem
de Ercblnu , Ik .&,uk , .en ,11111 4111/1 ; dewelke , al$ de voonz.
woorden tuffchcn de gemelde S1111011 'D~•, en den voorooeRJden
" " Ho,, , gevalleR zyo , geen van allen daar by of omtrent zy11
geweefi:; de voornoemde 'l)ey•, en fJO Hoe,, oamendyk als doen
met malkander wezende aan een geheel ander eynde van de Kame.r;
waarom dan ook die woord.en ni~ en zy1,1 gehoon by iemand van
alle de verdere Vroedfchappen, ale alle.enlyk ten deele by een, en
ten .deele by twee, zo als hier vooreo uyt de gea:uelde verklaringc
JJan agt V.roedfch~, nad~r aangemerkt is. Zynde op dit refpeél;
particulierlyk ten reguarde van den voomoemden. uduJe111 nota
bel, en blykt uyt zekere andere verklaringe van gemelde agt Vroed
fchappen , mede op den Eede als vooren gepaifeen , dat dezelve
IJ,dula,s in de voorfi.. adie, mede met een boos voornemen, en
groote bevigbeid, van iyn _plaatft opgeil:aao zynde, wel is gelopeo
na den voornoemden Mr.
'Ikt•; te we~n: w.et een gehe
ven ROtting in de hand ; dog dat by , alvoren te koll)en by den
zelven Mr. Si•• De,,,,, door een ander Vroedfcbap da.ar in geO:uit
is geworden; ,en zulks notoidyk, .als de voorfz. iaak ndfçhen den
zelven Mr. SÎIIIIII Vey. en den V-O()rooetnden
HH.J voorge
vallen is, by .Er,áletu daar by .nog omtrent is ge.reeft. En als 111,1
dan des niet tegenftaande 81;lrgermee0:eren en gemelde hunne Ad·
hrerenten van gedreygde feytelykbe~1i1 derveo .depoferen; zo zieq
haar Edele Groot Mog: hoe los .en telllerair die hare voorfz. de
,oûtie is; en is uyt die loaigheid en onwaarheid nu dan ook met
eenen wel te befluyten , wat O:aat op .die zodanige depofitie zelfs
rok in andere refpeden te maken is i zonderling in refpeél:en daar
zelfs ook leggen de contrarie affinuaûen niet alleen van den On
dergefcbrev.en" maar zelfs ook van den Secretaris, die neutraal en
noroir irrepr()(:hapel is. En derhalven omtrent die voo.rfz. tweede
particuliere befchuldigingc 4e zake zodanig mede gelegen zynde, dat
namentlyk gemelde Mr. s;,,,,. 'De,a, ziende met verwondering
HH.J invoegen voorfz. op lle;m aanvallen,
den voornoemden
fimpelyk in alle bezadigbeid beeft gezeyt. hoe~ gy ook al tegens
my? En dat aan de andere zyde de ·voornoemde '"'" Hoe., die gee
ne geween is, die niet alleen den voornoemden Mr. Si111011 Vf:Y•
beeft geprovoceert, en uyt de Kamer gedaagt, maar die ook, vol•
gens eygene fülz:wygende pofitie, en bekentenüfe van Burgermees
teren, effeétivelyk eerft uyt de Kamer is gegaan; zo is dan immers
onbegrypèlyk, boe, ofte met wat fondament hier over eenige klagte
of befchuldiging geformeen heeft konnen worden ten laften van den
voomoemden Mr. Sian v,,_; inzonderheid 'I" /ro11t1 dit gedaan
heeft •konnen worden by den gemelden -v• Hoey, ofte by Burger•
meefteren ; die quanfuys die zake voor den zelven """ Hoe., mede
al komen op te nemen. En moet derhalvcn de voornoemde Mr. Si
'Dey,n, of fcboon by in de voorfz. calumnieufe Miffive fi:aat
gedefigneert, en ite12tivelyk gerepeteen" met de ~ vao Aggresfeur,
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feur, ja verders uytgemaakt voor een Aggreffeur, die door anderen 1684in zyn voorfz. voornemen zoude zyn geftuit en verhindert , dan
echter omtrent yder van de voorfz. pretenfe befchuldigingen , de•
welke paniculièrlyk tegens hem worden ingebragt, nu mede zeggen
tot een befluyt, niet alleenlyk, zig zelven te kunnen verbeelden
in wat refpeét iets by hem is misdaan, maar ook omtrent de ge
dagten van haàr Ed: Groot Mog: in geen andere verwagtinge te
kunnen zyn , als dat dezelve haar Edele Groot Mog: altans van
gelyken met de uyterfte verwonderinge zullen wezen aangedaan,
ziende, dat over zaken , die waarlyk zig niet anders, als in voegen
voorfz. hebben toegedragen , zo vuyle en calumnieufe befchuldi·
gingen hebben kunnen worden gefingeert. en dat iemand, die zelfs
door onbehoorlyke ondernemingen alles heeft veroorzaakt, een an•
der daar over op die wyze voor de Vergadering van haar Edele
Groot Mog: durft traduceren , en daar en boven dan nog durft
doen een verzoek by forme van fuftenuë, mede van die ongehoorde
extravagantie, dat den voornoemden Mr. 'Sim°" 'De,m by Refolutie
van haar Edele Groot Mog: het compareren in de voorfz. Vroed•
fchap zoude behoren te worden geïnterdiceen , en voorts tegens
hem geprocedeen, als naar behoren. Een zake, die nog te meer
vertrouwt wordt, dat by haar Ed: . Groot Mog: niet anders zal wor•
den opgenomen, als voor ten hoogften impertinent: om dieswille •
dat de voornoemde Mr. Simon 9Je,m , zynde nu zo veele Jaare11
geweeft een Lidt van de voorfz. Vroedfchap, en hebbende boven·
4ien de eere· gehadt, om over de twee Jaaren gezeten te hebben
in het Collegie van de Edele Mug: Heeren Gecommitteerde Raden
'V8J1 haar Edele Groot Mog: zig durft beroepen op alle die geene,
die Mede-leden zyn van dezelve Vroedféhap , en die geduurend~
den voorfz. tydt _van twee Jaaren , nevens hem Mr. Simon 'Deyfll
in het voorfz. Collegie van haar Ed: Mog: feffie hebben gehadt, waar
ftD fommige ontwyffelyk op het examineren van dit tegenwoordige
Berige, de vergadering van haar Ed: Groot Mog: zullen helpen .com•
'D11•
poferen; of namentlyk oit iemand van dezelve in hem Mr.
zo een humeur uyt woorden, of werken, heeft befpeun , 't welk ·
een bezwangering van eenii boos voornemen , ofte van feytelyke
aggrefile, in 't alderminfte zoude hebben verbeelden, ofte waar uyt
de minfte apparentie aan het calumnieus, gefingeert, en licentieus
-voorgeven van Burgermeefteren zoude kunnen worden geattribuëen.
Het ware iets anders., en de zake zoude in de gedagten. van haar
Edele Groot Mog: een anderen indruk hebben kunnen geven, by
aldien gemelde Mr. Simo11 Veym van een humeur was , als wel is
gemelde Burgermeefter v•n dtr Staal; dewelke, 't zy in de Stade
zynde, of t' Amfterdam, in den Hage, Rotterdam, Briel, of elders,
noit byna zonder eenig voorval of rencontre is vertrokken; leven•
.te ~ een tweden en vreemden Zalamander, noit gerufter, en ver•
cenoegder, als in 't verderffelyke Vuur van een fchadelyke tweedragt.
· En voor zo veel nu dan egter het.voorfz. zo extravagant en im•
pertinent verzoek van Burgermeefteren gepalliëert wordt met het
pretext, dat Burgermeefteren gebragt zouden zyn in dat poftuur,
àt zy met den voornoemden · Mr. SimD11 'De,m geen Vroedfchap
zoude konnen beleggen, en· dat nogtans in deze conjunéture van
Ggg 2 .
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1684- tyden genoegzaam dagelyks op zaken, den Staat coocmerchdel
Vroedfchap gelegt zoude dienen te worden , zo en zal dat futyl
prttext alhier niet nader wortlen gercfuteert , van dat namendyk
op die zodanige zaken akans geen Vroedfchap beleydt zoude kun
nen worden met den voomoemden Mr. Ji,lli}• De1111: als welke re
futatie by het voorige gededuceerde ntt alrede. overvloedig is ge
daan; en welk futyl pr~cext ook b<Wen dien van zelfs als nu t• eenc
maal corruëert; na dat 111lmentlyk als nu op den zevcntienden .Mey
laafi:leden, en zulks na dato •an de voorfchreve gepnetexeerde on
mogelykbeid, uyt dm nam vau Burgermecfteren eff"eétive Vroed
fchap beleydt is geweefi:, alwaar de voornoemde Mr. SÏIIIIJII 'Df:Y'II•
nevens de andere Leden, ook perfoonlyk is gecompareert en ver•
fcbemen; gelyk hier beneden daar van nader zal confteren; en waar
door notoir dat fmyl prrerext alzo nu dan ook t'eenemaal is weg
genomen en •erydelt. Maar moet evenwel daar op hier ter plaatfe
konelyk worden g<.--äppliceert , dat het te verwonderen is > en daf_
alle de Onde,gefcbreven Vroedfchappen wel eens wenfchte te we
ten, by aldien riu voor eemgen tydt het beleggen van de Vroed
fd!ap nagelaten is om~ voornoemden Mr. Simn Ve,,,,, welke
dog de reden is geweefr, waarom voormaals, eer dit ·pr2text heeft
koonen worden voorgewendt, niet ruee1der op zaken , den Staat
concel't1ffef.lde, Vroedfi:hap bektydt is gewed?~ en tpecialyk waarom
gemelde Burgermeefi:er TJa tin- Stul, zedert den 6 September des
voorleden jaars zeftien hondert drie en tachentig, tot -den twee en
twimigfle Febmary zeflien hondert vier eu tachentig, zynde byna
den tydt van zes volle maanden, wegens bet gepaffeerde ter Ver•
gaderiog van hare Ecrel" Groot Mog: noit eenig het minfte rapport
in de Vroedfchap heeft gedaan; gelyk by waarlyk niet en heeft"
en na dato ook niet verder of anders, als het zelve hem. heeft goed
gedagt , en als hier na particulierder zal worden aangemerkt. In
welkell• voorfz. tydt van byna zes volle maanden alle de W ereldt
nogtans weet, en haar Edele Groot Mog: alderbeft, dat gepaffeert
en voorgevallen zyn ,. zaken , den Staat concernerende,_ dewelke
van. geen minder importantie zyn geweeft , als die geene waar op
men. nu quanfuys prretexeert 1 en erkent, dat genoegzaam dagelyks
de Vtoedfühap zoude dienen· geconvoceert te werden.
En dit alles nu dan, mede- genoeg zynde gezey-t , - omtrent de
voorf~ pretenfè particuliere befèhuldigingen, dewelke voorcgebragt
worden tegens den voomoemden Mr. Si,,,011 2Jèym- ; zo volgt nll
ere- der.di: en- laatfte particuliere bcfchuldfging ,. concernerende den
voornoemden Joh•• /7inlt, en wordende in dezer voegen voorge
frelt, dat altans geen- Bode· valt Go&INCHEM de couragie zoudo
hebben., omme· iemand·, het zy over Verpondingen, Zout,. Zeep,
Heerc en Rademptie-geld , ofte anderzints aan te {preken • en dat
ber.eyds- een- van- de Stads Boden· in zyne executie door den voor
noemdcm, Jr>ho- /7i11j. zoude zyn· gedreygt, dat by f/i11i den zelven
Bode·, als hy· weder quam,, doorfchieten zoude, waar over dezelve
J<ihar,. Yit1h dàn door haar Edele Groot Mog: alhier particulierlyk.
~ede 1:>efchrev~n. is. Dog· voor· zo veel deze pretenfe befch~ldi
g1ng met alleen IS puticuller, maar ook gemoveen wordt over iets,.

-

het -

Van G OR 1·N C Fi EM.
het geen met het gepaffeerde in de voorfchreve Vroedfchap geen 1684- ·
de minfie gemeenfchap heeft; en het geen ook is een puur. parti.;
culiere en private zake , t' eenemaal buyten de verdere Onderge
fchreven, en ook bnyten aUe confideratie van Regering; zo zal dè
voornoemde Johan Yi11/r. paniculierlyk daar op zeggen voor berigt ~
dat die ~elve alzo voorgebragte befcbufdiginge in verfeheyde refpecten meà~ puur paffiens, abufyf; err dies wegen inexcufabel' is. Want
dat voot eerft de zake, waar over ~ezé pretenfe befchuldiging wordt
geformeert, zeer oilheaflelyk voorgeätagen wordt als een zake, dè
w@llte: nu eétft verfcb zoude zyn· gJ!paffeert ; dat in tegendeel het
geene daar. van \'Vaàt is , al is voótgevallen eenige maanden voor
dato da't de gemeld~ :Mifflve bj' Burgermeefteren gefchreven is...
Dat ten twedeii 'iry 1ob'a11 Pmk fü: die pretenfe voordraginge zeer
onheuffel~k ingetoen' wonft , _ of aldaar gemelde executie ten
zyncn raften·, en· mm: tyn· Perfoorr gedirigeert zoude zyn geweeft;
daar in èontrati~ vatt dien, fü~t ~elve een pretente e~cutie is ge•
weeft aán den Perfoop· ,. en terr la'tteh van zyn Schoon-vader, by den
welken by woont. Dat boven dien· ten derden de gemelde voo~
draginge zeer onhe\lfi"ely~ wordt gedaan, in _dier voegen, als of did
gemelde executië gèweeft zoucfe eyn over Zout; Zeep; Heere ofte Redemptie-geld ·, en over een wanBetalinge van dien , dewelke
maar beftaan zoude hebben in een enite1e qua~dwilligheid·; daar ter
contrarie het zelve geweere is een pretenfe executiè alleen over
Verponding·, die gerufl:ineei"t wordt, en in tyden· en wylen ook klaar
éonffeten zal, alrede efl'effivelyk voldaan ~n betaalt te zyn. Dat
ten detden: de geptetexcerde bédreyginge nret minder geweeft is· alS'
een bedreyginge· van doorfchieten., maar een f1D1pele verbale ea·
vulgair~ bédreygingé van· den gemelde B'ode wat anders te zullen·
leren. En dat ten· vierden de oorzaak van die gedane bedreyging~
ook geeniintS' ge~ere is- , ~e v<;>o~z. pret~ntè exec'ude zelfs nog
ook iil die zelve pretenfe- .execune is gefchiet; maar dat de o.orzaak
daar valî geweefl:1 is de' infole11tie' v:tn: deir B'ode , de voorfz. pretenf'ê executie doende·,· dewelke', ais· de· voorfz. betalinge by hem·
Johtul Yinll wierdt geatlegee~ , en ~ls- de· ,Schoon-vader van hem
Joh• Yi11/t niet ~ huys zyncte·, hy- joh•ti•. Y_int ~yde, dat gemelde
Bode de fommane· ~n zyn Sçhoon;.vader zelfs zoude doen" als
doen- de Affe van· zyn· expföiff he'm J'ohan' Viiil na 't hoofd, en
in, aangezigt geW'orpen h~ft; en dat dezelve Bbde daar op voort
gegaan· tynde·, h1' Jflha l'i•lt lie1n daar na op fl:raat ontmoetende,
aldàat doen tegens den t'elven· B't>dtt h~eft gezeyr, in cas by Bode
weder diergelyken infölentie aan zyn Perfoon quam te· plegen, dat·
by hetn daar' over zoude" wat andds leeten; een bedreyging in der
daar, dewelke· nl~m~ncr,. in dier voege'n bejegent zynde , qualyk
zoude können w.ordbt atgënomert; maar voor' al niet iemand, de• welke zelfs·. eetr. Vftiedfcliap ~yndè vatt een Stadt', zodanig bejegent<
wordt';~ 't welk: de gémelde· Jd!laa P-ikll" zeer gaetne wil laten aan 't
beifhey<fert' oordeel· van een ieder" Ohdertuffchen zig ten hoogften·
moetende- beklagen:, dlif by over' i<i een zake voor de Vergadering·
'fan liaa:r tdele Groot Mog: worik getraduceert , en ten toon ge•·'
tlelt, ais of by die- gerte· zoudè wezen,· die 's Lands gerechtighedett·
,...
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1684- en lmpofitien niet zoude willen voldoen-, daar by immers noit dies
wegen in g~breken is gebleven ; veel minder ooit van eenige fraude
ofte contraventie in dien deele geconvinceert; gelyk als dit, fpe
cialyk ten aanzien van den Impofl: van de Brandewynen, met waar
heid gezeyt zoude konnen worden van een van die geene , op ·
wiens naam deze zo calumnieufe klagt alhier tegen hem .wordt
ingebrngt. En voor zo veel men wyders nu in d~ gemelde Miffive
van Burgermeefl:eren , omtrent deze particuliere befchuldiging van
den voomoemden Joh11• Pi11i zeer odieuzelyk mede doet inftuë•
ren, dat alcans geen Bode binnen Go R 1 N c HE M de couragie zou
de hebben, om iemand over Verpondingen , Zout, Zeep, Heere
of Redemptie-geld aan te fpreken ; en daar op dan quanfuys by
brengt; gelyk als tot een exempel en preuve van dien, de voorfz.
paniculiere befchuldiging ten laficn van den voomoemden Joho
Yi,J/t; om alzo daar mede, of die pretenfe particuliere befchuldiging
te meerder quanfuys te exaggeren, ofte om milfchien bedektelyk de
oorzaak daar van , en van die voorfz. generale iepretexeerde on.
Willigheid der Ingezetenen , mede al te fchuyven ren lafl:e en op
rekening van alle de Ondergefchreven ; zo wenfcbten de Onderge
fchreven , c1at Burgermeefi:eren , doende zo odieufe klagten over
haar eygen Ingezetenen, daar toe eens hadden gelieven te allegeren
een eenig exempel buyten dit eene onnozele van den voornocm
den Joh1111 P_ml, •c welk onderzogt wordende, bevonden wordt te
befl:aan in een zake van zodanigen natuur en conditie, als voorfz.
is. En boven dien, als het fchoon zo was, des geenzints, zo wordt
baar Edele Groot Mog: eens in bedenken gegeven, wien het ver-.
zuym, en de fchult van dat alles zoude moeten wordeµ geïmputeert:
te weten, de Ondergefchreven Vroedfchappen, in dewelke nauwe•
lyks eenige vefl:igiën meer van Regeering overig· zyn , of Burger
meefteren en hunne Adhrerenten , die alles genoegzaam abfoluit
regeeren : en die niets voor oogen hebbende, als de exercitie van
zo een abfoluit imperi11m, de gantfche Regering doen drajen op de
fpil van haar verwaande en vermetele gedagten; en vervolgens de
nekken van hunne Mede-regenten maar tragten te drukken, onder
het Stale jok van hunne overdragende Heerfcbappye.
En hier mede nu pafferende die laafl:gemelde particuliere befchul•
diging van den voomoemden Joba Pi11i, refl:eert alleeQlyk het
geene wyders by gemelde Miffive van Burgermeell:eren zeer odieu
felyk ingevoerdt wordt, ten lafl:en van alle de Ondergefchreven in
het generaal , of immers met die ongelimiteerde defignatie , dat nie•
mand van de Ondergefchreven zig daar van fchynt te kunnen exi
meren, zeggende namentlyk dieswegen Burgermeefl:eren by gemel•
de hunne Miffive in zeer calumnieufe termen, dat de voornoemdo
Aggreffeur, met die van 't zelve voornemen , meefl: alle van Zyd•
geweer voorzien geweefl: , en alzo in de Vroedfchap verfchenen
zouden zyn? en dat ook gemelde Burgermeefl:er. -va• h St4ill al
voor het aangaan van de ·voorfz. Vroedfchap verwittigt zoude zyn
geweefl:, van dat de voorfz. aggreffie hem aldaar zoude overkomen,
en zulks dat de voorfz. aggreffie zoude zyn gefchiedt met voorbe•
dagten rade en opzet. Zaken in der daadt , die alle het voorige
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dog -v.erre furmonteeren en te hovce ,aan ; 1llUt ,die ~nd
1~~
~elfs weder corruëren en ver-0wyaen ; als war w.o,ck geconûdereert, dat zelfs by gemelde Miffive, die mtt zo v~el ·pailie en via•
diéäe gefcbreYen is, ten laften van uiemandt ~ Jt1s .Utenlyk ten Jas-.
ten van dell voornoemden Mr. S#JIIJII ~,, , e_ewge de minfte
cenfure daar over g~vordert wordt; daar oograns dk" als 't nat
. was, notok' ·niet minder zoude wezen a1s een parti.culier.e zake van
den gemelden Mr. s;,.. 'l.Jey,J,.. .maar een me nu een algemeoe
confpiratie • .en zulks die ten reguarde van allen ~en ftrafbaar, ja
zelfs capitaal zoude zyn. Waarom dan alle .de Oudeqe{'chreven,
die alhier r;o oobecknkclyk temera.ir onder .de befchuldiging van r.o
een .cap.taal d.eliél: woeden gecomprehendeert" niet ongevoelig kun•
neo wtten van zo enormen en .euravagan_ten bdecijging, als bwi
hier door wordt .aangtdaan ; en dies wegen :alhier voor de Verga
dering ,van haar Edele Groot Mog: opeodyk maeten protefi:eren;
met verdere betuyginge aan de A.utheurs v.an die zelve belediging,
dat zylieden, àervende alhier -voor de Verpdering van haar Edele
Gtoot Mog: de Ondergefchreveo befchuldigeo van .een crimen v.an
conij,iratie, c1aar over ,0ok de Juftitic de ftraife willen doen bevor
deren, en ten dien fine ten Jaften van de Ondergefchreven criml•
nelyk doen procederen, .zodanig als in diergeJ..yke zake wordt v«•
-eifcht, ofte .dat zy moeten weten, .dat .anderzints liet fimpelyk voort•
mogen van befchuldigingeo, en byzonderlyk van zo capitale cn
JDina, slet anders, als maar .een enkel vuyl calumniërcn is; en de
Autkeurs van dien geen andere naam mait.cren ~ als v.an vuyle
-Calummateurs.
.
·
En deze zo tememire en calumnieufe :befchuldiging aangaande,
is notabel, dat die wordt geëlicieert uyt twee pretenfe indicien of
,rgumenten : a,1s eerftelyk daar uyt , dat de Onderfchreven fn de
.Vroedfchap verfchenen zouden zyn, meeft~ alle van Zydt-geweer
-wezende voorzien. En t.en .tweden daar uyt , dat al voor 't aan
gaan van de Vroedfchap, gemelde Burgermeefter """ 4n' StMJ
·verwittigt zoude zyn geweeft van de pretenfe .aggreffie , die hem
aldaar zoude overkomen. Op ltet .eerfte zullen -<ie Ondergefchre
ven hunne befchuldigers funpelyk te gemoet \toer.en, of wel iemand
'Wil de Ondergefchreven met Zyd-geweer in ·de Vrocdfchap is ver•
-fchenen, die niet gewoon is Zyd-geweer te dragen, en te Rleerma
le~ daar mede in de Yroedf~hap verfchenen is geweett; ea derve11
de Ondergcfchr.even haar verzekeren, dat buyten de zodanige nie
zal konnen worden genoemt. En dit zo zynde , ziet een
jecler , hoe futyl het is , uyt een zake van iemands -0rdinaire g~
woonte te willen ~liciëren een argument van confpiratie. En wat
ten tweeden belangt de voorfz. pretenfe verwitdging, zo is waar,
dat ;by ge gemelde Miffive dit zo voorgegeven wordt, en dat ook
Burgcrmeefteren en .hunne Adhzrenten , by der zelv.a- meergemel•
de .verklaringe komen te depoferen, dat na dato hun van de voor
fchreve verwittigde .confpiratie zoude zyn gebleken; maar nagezieo
wordende in de .verdere bylagea .van gemelde Miffive, waar op
dog deze pretenfe ·verwittiginge ruit, en waar in gevolglyk het blyk
van deze prccenfe confpiratie bcftaat, zo zal onder die zelve Bylagen
niet
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16~4. niet anders daar toe worden bevonden', als een Atteftatie van de
Huysvrouw van Viri C•m~, Herbergier in den Banne van Goa
l N c HEM , mitsgaders van baar Dochter en Dienfunaagd, dewelke
aldaar quanfuys verklaren , dat op den zeven en twintigften der
voorfz. maand April, ten baren buyze eenige Perfonen zouden heb
ben zitten drinken, die verhaalt zouden hebben. dat 'er des ande•
ren daags in de Vrocdfchap, als wanneer Burger Capiteynen zou
den worden geëligeert , feytelyke aggreffien gepleegt zoud~n wor
den , zonderling op den Perfoon van den Burgenneefi:er v,u, Jer
St•td. Een Attefbtie en verklaringe niet alleen /impet tie •uit•,
maar ook van het geene geh90rt zoude wezen uyt den mond van
cenige Perfoonen ; zonder dat men die Perfoonen zelfs weet te
noemen. ofte eenige de minfi:e difignatie daar van komt te doen;
en zulks een Attefiatie zo frivool en defeétueus , als oit ieman<t
voorgekomen is. Behalven dat ook de voornoemde Attefbnten zyn
de Huysvrouw, Dochter en Dienfi:maagd van den gemelden Cam6y;
aan wicn de voornoemde Erdelen1, voorleden jaar Burgenneefi:er
zynde, ende tegens alle fiyl en gebruyk , alleen , en buyten ken
niffe van Vroedfchappen, Stads Impofien verpagtende, het &veur
heeft gedaan, dat by, mede buyten alle exempel, hem gelaten heeft
de Pagt van de Wynen en Brandewynen uyt de hand, en zonder
eenig rantfoen ; en welke
ook , in gebreken blyvende die
zyne Pagt-penningen te voldoen, daar over althans in verlegentheid
van executie is. Zulks dat heyde en vorige bewezen gunft , en
tegenwoordige ondernomen executie , ook ligtelyk ten dien. voor
fchreven Huyze een Atteftatie hebben konnen uytwerken, van zo
danigen cxtenfie als Burgermecfteren dat hebben begeert. Gelyk
als dan ook de uytkomfte van de zaak heeft geleert, dat de voorfz.
Atteftade een notoir en taftelyk f •Jfam continectt; gemerkt notoir,
en volgens eygen voorgeven van Burgermeefteren, de feytelykheid ,
die des anderen daags in de Vroedfchap voorgevallen is , niet an•
ders heeft geverfeert, nog ook verder is gegaan , als omtrent het
fubjeél: van het meergemelde Papier, 't welk de Burgermeefi:er 'Vllfl
der Staat feytelyk wilde verduyfi:eren; en zulks alleenlyk ontrent
een fubjeét, 't welk was enkel cafuëel, en 't welk notoir niemand
van d' Ondergefchreven denken ofte dromen konde , men Iaat ftaan
weten , dat exteren zoude , gevolglyk waar omtrent ook per poffe
geen aggreffie konde worden geprremediteert. Ja gemelde Huys.
vrouw van den voornoemden C"""1.,, namaals voor d' Ondergefchrc•
ven ontboden en gehoort zynde, heeft iterativelyk met diere Eeden
geäffirmeert, niet alleen de voorgemelde Perfoonen niet te kennen,
die de voorfz. pretenfe confpiratie ten haren huyze zoude hebben
ontdekt, maar ook niet te weten, wat te zeggen zyn de woorden
feytehk.e 11ggrt./fie , in gemelde haare Atteftatie mede uytgedrukt,
en dat Burgermeefteren die woorden van het haare daar moeten
bygevoegt hebben. En als nu weder Burgermeefteren en hunne
gem,elde Adhrerenten, hebbende van deze pretenfe confpiratie niet
anders in banden , als zo een frivole en defeéruëufe Atteftatie, la•
borerende zelfs van taftelyke onwaarheid , dan echter by hunne
eygene meergemelde verklaringe durven zeggen, en alzo haar Edele
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Groot Mogt gelyk als verzekeren, dat haar van deze verwittigde i 684,.
confpiratie zoude zyn gebleken; zo moet nu dan aan haar Edele
Groot Mog: nog nader eens in bedenken worden gegeven, wat
ftaat op die gemelde verklaringe van Burgermeefteren en hunne
Adh~renten zelis ook in andere refpeéten te maken is. En om
nog nader de belacchelykheid van deze pretenfe confpiratie te doen
voorkomen, zo behoeft immers maar geconfidereert t dat ten tyde
voorfz. tegens alle die geene , die alhier van de voorfz. pretenfe
confpiratie worden befchuldigt, niemandt anders in de Vroedfchaps
kamer is geweeft, als gemelde twee Burgei·meefteren, en vier hunne Adhrerenten , en dat vervolgens immers die pretenfe confpiratie
zeer facyl en buyten alle vcrhinderinge volvoerd zouden hebben
kunnen worden , in cas . namentlyk dat 'er eenige confpiratie was
geweeft. Konnende derhalven de Ondergefchreven niet bedenken•
wat Burgermeefteren heeft gemoveert, om op zo frivole en belac
chelyke. pretexten , als voorfchreven zyn , het meerendeel van
Vroedfchappen alhier voor de Vergadering van haar Ed~le Groot ·
Mog: uyt. te maken voor formeelen Confpirateurs , t' en zy alleen
dat het zyn geweeft de hoogdravende gedagten van gemelde Bur•
germeefter ""• Je, StatJI, die zig hier fchynt te hebben willen in•
~oeren als een tweeden Czfar, en als die quanfüys zo veel aanzien
en gezag zoude hebben, in de Stadt van GORINCHEM, dat al
.fchoon zo veel Vroedfchappen hem den hals hadden willen breken, zy geen van allen, nog ook met malkander, andere occafie
en gelegen.theid daar toe zouden hebben gebade , maar hem juyft
zouden hebben moeten maffacreren in den Raadt.
·
• En voor zo veel de voorfz. pretenfe confpiratie by de gemelde
Miffive van Burgenneefteren nu dan nog word geëxaggereert d•
mede, .dat het gene gemelden Burgermeefter 'IJ1111 der Stut in de
voorfz. Vroedfchap bejegent is , opgenomen zoude moeten wor
den, den zelven aangedaan te zyn, niet alleen in zyn voorfz. qua•
liteyt , als Burgenneefter , maar ook als een Lidt van haar Edele
Groot Mog: Vergadering ; zo befpeuren de Ondergefchreven uyt
àie pretenfe exaggeratie niet duyfierlyk-, dat gemelde Burgermeefter
'rldll der StaaJ nog al in 't hoofd heeft, en zelfs hier nu tegens het
meerendeel van Vroedfchappen wil appliceren, dezelve hoogdra•
vcnde gedagteo , dien by geen half jaar geleden ~n een ander voor•
val heeft gelieven te uyten , by zekere Miffive , daar over doen
maals mede op den naam van Burgermeefteren en Regeerders aan
baar Edele Groot Mog: gefchreven , zo wanneer namentlyk by
Burgermeefter 'UO h Staat aldaar op zyn Perfoon deed appliëeren,
Dat h1 verfahy11nde, ttr Ytrgaderi11g """ h1111r Eiek Groot Mog: 111
~ig i11 htt gu11 n, weáeriomn, met dt fa•vtrai11ite_yt v1111 haar Edtk
Groot Mog: vi11dttld1 gnn"•iiert, ,:;eJ/1 '11tt het '11inj/t woord tillll1"
11gn11 ,, impiilerm -voor innllll• e,11 Hoofdjlraffe te w11gttt1 zo11á1
Jun. Maar behalven dat de Ondergefchreven willen hopen , dat
gemelde Burgermeefter 'IJll11 der Jtddl zelfs zal komen tot een in•
keer van zo hoogfteygerende gedagten , immers in cas fubjeét be
grypen zal , dat het van de uyterfte vermetelheid niet excufabel
zoude zyn, dat iemand die zyn gepretexeerde fouveraioiteyt notoirHhh
lyk
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J 684- lyk niet anders heeft, als -uyr en door de Commifiie van zyne Prin•

cipalen , zo verre zoude worden vervoerd, dat by die fouveraini
teyt, dewelke enkel van de Commüfie van zyn Principalen depen"
deert, en die ook met het intrekken ofte veranderen van dezelve
zyne Commiffie aanfi:onds wordt gefineert, zoude willen applice
ren en employeren zelfs tegens zyne Principalen, van wien by die
maar pro tempore heeft ontleent; ja in wiens naam by die bekleet;
t' en ware binnen de voorfz. Stad Go ll l N c u E M Vroedfch2ppen
ten refpeéte van hunne Gedeputeerdcns, ter dagvurt eompareren
de , niet meer voor derzelver Prindpalen moefi:en worden gecon
fidereen : zo is ook boven dien na overvloedig aangetoont , dat
gemelden Burgenneefi:er -vn tier Stul niets van ecnigc meriten is
bejegent, en van het geene hem bejegent is, ook niets als het geene
by zig zelven rechtvaerdig op den hals heeft gebaalt: tn dat nie
mand van d' Ondergefchreven hem in 't aldcrminfi:en beledigt beeft;
gevolglyk , fpreekt ook de zake zelfs , dat uyt de voorfz. gepr.c·
texeerde fouverainiteyt, ofte waar uyt het ook mogte wezen, geen
de minfi:e cxaggeratie dies wegen kan worden geëliciëen: CM• ••
nti•m ••114 fiat q~td11 -vtl. J;jfn-nt~.
.
En om die zelve reden komt nu dan wyders ook niet te pas,
nog meriteert eenige nader refutatie, als Burgenncefteren die ba
re voorfz. pretenfe exaggeratie nog te meerder kragt zoeken te ge.
ven daar mede, als zy zeggen, dat gemelde Buqenneefi:er ~
tin- Sta.J fpecialyk overgekomen zoude zyn , om in de voorfz.
Vroedfchap te . doen delibereren op het we:rkftellig maken van de
Werving; niet meerder, als te pas komt de byvoeginge, die zy nog
verder daar op doen volgen; wanneer namentlyk zy Burgermcefte- .
ren, gelyk als daar in roemende, en ook te gelyk , na 't ièhynt,
baar verbeeldende, daar mede te zullen capteren de gunft en het
oor van haar Edele Groot Mog: nog wyders dan komen te. zeg.
gen, dat immediatelyk na de voorfchrcve pretenfe aggreille, Dp hec
voorfz. werkftellig maken van de Werving, finalyk by haar en ge
melde hunne vier Adhrerenten gerefolveert zoude zyn ; en dat ook
de Refolutic , daar omtrent genomen , ten dien zelven dage aan
den Heer Raad-Penfionaris van Holland zoude wezen afgezo11den.
Een roem , dien d' Ondergefchreven zeer gaarne zullen laten aan
Burgenneefteren en gemelde hunne Adhrerenten , maar waar op zy
evenwel moeten noteren , dat , by aldien gemelde Burgermeeil:er
TJa11 tier Staal" gelykerwys by, volgens het voorfchreve eygen fchry
ven van Burgermeefi:eren , immediatelyk na liet weg gaan van de
Ondergefchreven eerfi: in propofitie heeft gebragt , de deliberatie
op het werkfiellig maken van de Werving, en daar na getreden is.
tot het pretens aanfi:ellen van Burger Capiteynen , enz. ook alzo
het zelve hadden gelieven te doen ten tyde als de Ondergefchre
ven Vroedfcbappen waren prefent , en doenmaals geen contrarien
aanvang daar in hadde gelieven te nemen, ja gevraagt zynde door
eenige Vroedfchappen , of by eenige zaken van Staat zoude pro
poneren, waar op diende gerefolveert , niet met een zonderlinge
fuperbitcyt hadt gelieven te antwoorden , te z•lle11 dom, dat hm,
goed zoude dm1km, dan zekerlyk de Ondergefchreven Vroedfchap-
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pen op die deliberatie van het werkfl:ellig maken van de Werving 168.µ
prefent zouden zyn gebleven , en dat alzo daar door alle voorgevallen onrufi: en feytelykheid gepreveniëert, mitsgaders op zo boog•
wigtigen poinét behoorlyker wyze gedebiteert en gercfolveert zoude
zyn geweeft. In voegen dat de Ondergefchreven , ziende uyt de
gemelde eygen Mitnve van Burgermeefteren, dat de deliberatie op
het werkftellig maken van de Werving immediaat na hunlieder vertrek is voorcgebragt , en confidererende, hoe contrarien aanvang
men te voren daar in hadde gelieven te nemen, ja hoe men doen
mäals, zelfs gevraagt zynde, geen de minfte kenniffe van die deli•
beratie hadde willen geven, haar zelven dan niet kunnen ontdoen
van alle füfpicien en verdenkingen , dat gemelde Burgermeefter v11#
tier Stut in het gebruyken van die zodanige direétie ftudieufdyk
toegeleydt heeft , om de Ondergefchreven niet over die gemelde
deliberatie te zien ; maar haar alvorens door die zyne impertenentie
te doen weg gaan; en als hem dit op die wyze niet en hadde ge•
lukt, maar als de Ondergefchreven boven gebleven waren, dat h1
Burgermeefter '""' der Jt11,Jt apparentelyk dat poinét als dan niet
eens zoude hebben voortgebragt. Dog dit zy zodanig als het zy,
immers is waar, en blykt evident uyt voorgemelde verklaringe van
den Secretaris v1111 dtr Vee11, dat, als de Ondergefchreven Vroed
fchappen des anderen daags met de uytterfte verwonderinge hadden
verftaan , dat Burgermeefteren neffens gemelde hunn,e vier Adh~
renten, voor het werkftellig maken. van de Werving hadden gere
folveert, zy Vroedfchappcn dan aanftonds hunnen gemelden Secretaris hebben gelafi: , uyt der zelver naam zig te vervoegen ten
buyze van Burgermeefteren, en aan dezelve bekent te maken, dat
de Vroedfchap, gehoort hebbende van zodanigen Refolutie, en
oordeelende het zelve te wezen een zake van confequentie , die
wel meriteerde in een complete Vroedfchap te word~n verhandelt,
aan Burgermeefteren <lede notificeren, of zy dezelve zake niet an•
dermaal zouden willen brengen in de Vroedfchap, omme daar op
na behoren te worden gerefolveert ; ofte dat anderzints zy haar
genoodzaakt zoude vinden te protefteren van alle ongemakken, die
daar uyt zouden konnen ontftaan , en zy part nog deel daar aan
wilden hebben ; dog dat gemelde Secretaris , die bekentmakinge
gedaan hebbende, tot antwoord heeft bekomen , en vervolgens aan
de Ondergefchreven gerapporteert , dat Burgermeefteren die zake
noit weder in de Vroedfchap zouden brengen. Niet dat de On
dergefchreven willen zeggen, dat, als de zake in complete Vroed•
fchap was geweefl: , als dan juyft de Refolutie. voor het werkfi:ellig
maken van de Werving niet zoude zyn gevallen ( het welke een
zake is, die de uytkomfi: dan zoude hebben geleert, en die nu al•
hier niet te pas kotnt) maar willen de Ondergefchreven hier mede
alleenlyk toonen, hoe informeel het advys van de Stad van Goa•
1 N c HEM in dien deele is geweefi: ; en geven eens in bedenken,
als de Gedeputeerdens van alle de andere Leden, ter Vergaderinge
van haar Edele Groot Mog: comparerende, diergelyke en geen wet
telyker advyzen hadden .ingebragt, of een Refolutie, op zodanige
advyzen genomen " niet een fchoone Refolutie van Staat zoude
Hhh 2
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1684- zyn; en fpecialyk, of iemand, brengende ter Vergadering in zo
een informeel advys, heel veel daar op te roemen heeft, ofte
daar door de gunft en het oir van haar Edele Groot Mog: meri
teert.
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En meynen alzo nu dan de Ondergefchrcven ten genoegen be
antwoord en gerefuteert te hebben , den gantfchen inhoude van de
voorfz. Miffive van Burgermcefteren, voor zo veel dezelve iets
contineert, 't geen beolieden zo in •t generaal als paniculier is con•
cernerende , en niets van alle 't zelve geomitteert ofte ongefol•
veen te hebben gelaten. Want voor zo veel by de gemelde Mis
five mede nog wordt geme11tioncert, van dat iemand van den Oo
dergefchreven, zonder den zelven aldaar te noemen, in de voorfz.
prretenfe tydt van confufie gezeyt zoude hebben, dat het zo moeft
gaan, dat zylleden in den Haag het hoofd ffieten, maar dat zy al·
daar haar zelven zouden rechten: en dan mede nog gewag wordt
gemaakt van een zake , dewelke voorgevallen zoude zyn tuifchen
de Klapwaker~, en die van de Burger-wagt, ter zake dat de Klap·
wakers op ordre van Burgermeefteren des morgens den Poortier in
het openen van Stads-poorten zouden hebben geädfifteert, en dat
de Burger Vaandrig, dien nagt de Wagt gehadt hebbende, met eenig
Volk van dezelve Wagt geädfifteen, haar zoude hebben agtervolgt,
en in gehaalt, zeggende niet te verftaan, dat iemand anders als zy
van de Wagt, den Poonier in •c openen van de Poonen zoude ad•
filteren ; en na eenige verwiff'eling van woorden , voons gemelde
Klapwakers zoude hebben doen retireeren; zo is het eerfte, dat is,
het voorfz. pretens zeggen van iemand van d' Ondergefchreven ,
t" eenemaal frivool, en van geen confideratie: als wordende by den
geenen , dien het zelve te 1aft wordt geleydt ,. volgens pretenfe ver•
klaringe , dienende mede voor Bylage van gemelde Miffive van
Burgermeefteren, %ulks wel expreifelyk wordt ontkent : en zynde
ook die pretenfe verklaringe maar de depofide van een fingulier
Perfoon, en ook nog van zo een fingulier Perfoon, dewelke is de
Jonge ofte Knegt, op de Barbiers winkel van gemelden Burger•
meeiler Borm.,,, gevolglyk ook Domefl:ycq van den zelven, en uyt
dien hoofde mede t' eenemaal reprochabeL En aangaande het voorfz.
voorval tuifchen de Burger•wagt en Klapwakers, is evident, dar het
telve is een zake t'eenemaal buyten d' Ondergefchreven. Behalven
dat ook in der daadt , als Klap-wakers die voorfz. ádfiilentie wil•
den doen, het zelve ten hunnen reguarde was een notoire en on•
gehoorde nieuwigheid , en als de Burger Wagt fufl:ineerde, zulks
haar te competeren , die dan niet ,anders dede, als het geene van
allen tyden altoos zodanig was geobferveert.
En meynen ook gevolglyk de Ondergefchreven als nu by haar
Edele Groot Mog: tot der zelver uyterfte verwonderinge te kunnen
worden befpeurt, ho~ onbedenkelyk impertenent alle de voorfz.
pretenfe befchuldigingen zyn ; en namentlyk hoe groot en enorm
aan de eene zyde is de belediging, hier door de Ondergefchreven
zo· in 't generaal, als particulierlyk, aangedaan ; en hoe gewigtige
redenen de Ondergefchreven zouden hebben , om hier over ook
de Autheurs van zodanige befchuldigingen in geenen deele voor
de
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'de v~rgadering van haar Edele Groot Mog: te inefnageren; hoe l684exceffyf, en byna ongelooflyk aan de andere zyde is de audacie en
impudentie van die gene, dewellçe over ,t voorfä. gepaffeerde zo
danige befchuldigingen derven formeeren ; en druu- by hoe temerair
het ook is , haar Edele Groot Mog: in dier voegen te abuferen,
en der zelver Vergaderinge met dusdanige pure verçierfden en
beufelingen in deze tegenwoordige conjunc1uren van tyden te houden geoccupeert.
Maar de Öndergefchreven all~ rechtvaerdige klagten , en uyda•
tinien van die natuur, hier m~de paff(!rende, zullen haar voor het
tegenwoordige houden v~rg,noegt, met aan haar Edele Groot Mog:
uyt alle 't gene voorfz. is, te hebben doen zien de ware en rechte
toeftand van de z:ike , <tD hoedanig het gepaffeerde omtrent de
voorfz. aanftellinge van Burger Capiteynen , enz. effeéüvelyk zig in
alle zy~e particulariceyten en omftandigheden toegedragen heeft ;
heel anders namentlyk, als het zelve by gemelde Miffive van Bur•
germ~efteren aan haar Edele Groot Mog: is aangedient. En dit
in dier voegen gedaan hebbende , kunnen ook niet anders , als
haar ten vollen verzekert houden, dat, by aldien haar Edele Groot
Mog: alvooren op de gemelde Miffive te refolveren, zo veel be
rigt en lcenniffe van zaken hadden gehadt , als dan dezelve haar
Edele Groot Mog: van heel andere gedagten daar omtrent zouden
zyn geweeft , en niet alleenlyk d' Ongefchrevcn niet gechargeert
zouden hebben met een provifionele Refolutie van zo veel przju•
ditie, als voorfz. is, maar ook haar zelven van alle dÜpofitie dies
wegen t' eenemaal zouden hebben onthouden, en geëxcJ.1feert, als
maar ten dien fine by haar Edele Groot Mog: was geconfidereert
geworden, dat in de voorfz. proceduren van Drofiaard en Vroed•
fchappen notoir niet en refideerde eenige violentie of gewelt, waar
tegens by den Staat politycquelyk en e~traordinair diende voorzien;
maar dat het eenigllc, waar van die voorfz. proc:eduren pretenfelyk
konden worden geînfimuleert of geredargu~ert, maar alleen konde
wezen het poinét v;in pretenfe onwettelykhei.d, daar op gefondeert,
dat Droffaard en Vroedfchappen tot die zodanige proceduren niet
gequalificeert ofte bç,voegt: zouden zyn geweeft , het welk notoir
een zake zoude wezen van Juftitie, en die gevolglyk, als Droffaard,
Burgermeefteren cm Vroedfcbappen met malle.anderen daar in niet
en konden conveniëren, voor de Juftitie zoude moeten wordea
geventileert. En dit alles nu dan ook als nog by haar Edele Groot
Mog: wordende geconfidereert , konnen ook de Ondergefchreve11
in geen andere verwagtinge zyn , als dat haar Edele Groot Mog: tic
voorfz. haare zo pnejudiciabele Refolutie zullen intrekken , en dies
wegen haar zelven van alle verdere difpofitlen or,tbolldende, Dros•
faard, Burgermeefteren en Vroedfchappen in .den haren met die
zaken zullen laten geworden , en die malkander daar in niet
kunnende verftaan , de decifie van dien zullen lat.en aan de Juffi•
tie: te meer, dewyle ook het difpuit over dat poinfl wn wettelyk•
heid ofte onwettelykheid zig ten gecne deele entendeert, Rog zelfs
by imaginabele confequemie kan worden getrokken, tot eenige za•
ken , den Staat in 't minfte concernerende ; maar alleenlyk ziet
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1684. en applicabel is, op Stads zaken, wezende enkel Domeftycq , èn
met de affaires van den Staat geen de minfte gemeenfchap heb
bende ; wezende ook 't zelve dtfpuyt t' eenemaal geättacheert en
gereftringeert aan den Perfoon en de qualiteyt van den voornoem
den Droifaard H•ygens, dewelke, als gezeyt is, volgens provifionele
Refolutie van haar Edele Groot Mog: z1g met geen Staats zaken
te bemoeyen heeft.
Dog om evenwel ten overvloed alhier , de voorfz. proceduren
van Droffaard en Vroedfchappen niet alleen van feytelyke excclfen
en violentie te jufrificeren , maar ook te doen zien , dat daar en
boven by Droff'aard en Vroedfchappen in alle •c zelve niet anders,
als wettelyker wyze is geprocedeert , en dat niets daar in by hen
gedaan ofte ondernomen is, waar toe zylieden niet en zouden zy11
geweeft ten vollen bevoegt en gequalificeert; zo zullen de Onde~
gefchreven nu voor het derde ook die wettelykheid alhier aan haar
Edele Groot Mog: eens kl~lyk mede doen voorkomen : niet zo
plenarie, als of dit gefchiede voor de Juftitie by een wel-geïnftru
eert Proces , veel minder met intentie, om alhier haar defenfie op
dit poind, gelyk als ,. j•diei•m te deduceren, ofte daar door haar
zelven in dien deele fubjeél: te maken een decifie van haar Edele
Groot Mog. l\1aar om, gclyk in den beginne is gepremitteert •
het zelve alleen te doen by forme van fimpel bericht , en om
niet te min op die wyze, haar Edele Groot Mog: te overvloediger
het ongelyk v.an Burgermeefieren te doen apprehenderen, daar va11
nogmaals wel expreffdyk proteftercnde.
En meyncn de Ondergefchreven deze wettetykheid ten genoegen
van haar Edele Groot Mog: ungetoondt te zullen hebben , zo
wanneer zy alhier zullen hebben geädftruëert deze twee navolgen
de poinden ; als eerftelyk , dat den voornoemden Droffaard H•y•
gt11s gequalificeert en bevoegt is, op Stads zaken de Vroedfchap te
doen convoceren; en ten tweeden , dat by ook is gequalificeert e11
bevoegt, zodanige zaken in de Vroedfchap te proponeren , en i11
omvraag te brengen ; want die twee pofitiven vafl: ftaande , zo fpreekt
de zake zelve, en is inconteftabel, dat wettelyk geweeft is de dag
vaarding van Vroedfchappen, op den voorfz. zeven en twintigfi:e11
.April 168+ tegen des anderen daags 's morgens ten tien uuren,
uyt den naam van gemelden Droffaard gedaan : dat van gelyken,
31s Burgermeefieren die wettelyk beleyde Vroedfchap, met het fey
telyk fluyten van de Vroedfchaps Kamer illufoir willen maken, die
feytelykheid dan door het doen openen van de voorfz. Vroedfchaps
Kamer, wettelyker wyze is tegen gegaan ; dat wyders het gecne op
den beftemden tydt in die beleyde Vroedfchap, ter prefentie van
zeftien Leden is gerefolveert en geconcludeert, indifputabel mede
wettelyk gerefolveert en geconcludeert is geworden; gevolglyk dat
ook wettelyk is geweefi: alles wat tot maintenuë en uytvoeringe van
dien verder daar op is gevolgt; in fomma, dat niet kan worden ge
imagineert, in wat refpeét de voorfz. proceduren van Droff'aard en
Vroedfchappen. als dan van eenige onwettelykheid zoude kunnen
worden geïnfimuleert 't Welk klaar is, ea geen nader particuliere
beweeringe vau noden beeft.
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En die voorfz. refpeétive pofitien ·aangaande , gelieven haar Edele 16&4.
Groot Mog: daar omtrent vooraf te confidereren, dat, of wel bin
nen de voorfz. Stadt van Go RIN c HEM het Ampt van Droifaard
mede, gelyk in de andere refpeétive Steden de Bailliuws· of Sdiout•
Ampten aldaar, zig refereert tot zaken van Juilide, en omtrent de
bevordcringe van dien verfeert ; dan echter het zelve Ampt van
Droffaard binnen Go Il IN c HEM aan die zodanige zaken niet en is
bepaalt of gelimiteert , gelyk als wel ordinair zyn de Bailliuws- en
Schout· Ampten in de refpeétive andere Steden , maar daar in van
een geheel andere natuur en conditie zynde , zig ook verder tot
zaken van Politie extendeert; en namentlyk, dat, als in den Jaare
156o. by Oétroy van Koning Philips, als Grave. van Holland, de
Regeering van Go a.1 N c HEM gereguleert is geworden, tot zodani
gen form en getal van Vrocdfchappen, als dezelve nog tegenwoor
dig is, dat is, tot een getal van vier en twintig Perfoonen; dan wel
expreffelyk daar by i1 gezeyt , conform mede het eygen verzoek~
by Burgermeefteren, Schepenen en Regeerders aldaar gedaan, "'61
d, 'Droff. .-d ( aldaar gedefigneert met de naam van Cafteleyn)
rMIIU w,u,, INt Hoofd va11 g111UJde Yr0tdfah11Jpt11, 111 de11 TJ.Yf 6M
1wi"ligP1 PtrflfJ#, als duydelyk is te zien by de voorfz. Brieven.
van Ofuoy. Ja dat het gezag van de fucceffive Droffaarden in der
tyd zig zo verre heeft geëxtendeert • dat zelfs de eleétie van Bar•
1ermeefteren, Schepenen en Vroedfchappen haar heeft gecom•
peteen ; als uyt de volgende fuccefiive Ofuoye duydelyk mede·
af te nemen is. Dat namaals in den Jaare 1651. als wanneer de
Droffaard 'P•ffnroû- overleden , en de form van Regeerfng zelir
ook in alle andere Steden, vermits het fterven van zyne Hoogheid
Prins ll'illnll tû Il. merkelyk verandert was, dan mede by Oéttoy
van haar Edele Groot Mog: ten verzoeken van Burgermeefteren _
Vroedfchappen en Regeerders ~er Stadt G_ o a 1 N c _a E M, in de Re
geering aldaar onder anderen die vei:3ndenng wel 1s gemaakt , dar
geftatuëert is geworden, "4t tl, deEl11 WIi Blll'gtr'1tttj/1r,11, S,IJe/,.
11n, n, Yroedj,h11pp111" 'VIJOrtllllll JtJJ#dm /Jl,Jvn u11 dt Yr0t"Jdi11p zdft,
i11 platfa tMt Jie wor dtu. plagt t, gefahiedn l,y dc11 'Dro.ff""""•
m dat m,'4 dt t0tkfJ111411"4 Vroffurdn, "" dato "'"" dim niet Z1Jtult.
~t11 ;,, M Yroedfahdp, "ogt, pllkltft of .Jhm,,,, 11/dur /N/Jl,111; en
dat ook beyde het zelve dien conform is gerepeteert by nader Oc
troy van den Jaare 1662. uytwyzens die zelve fucceffive Oétroyen,
dan dat: zelve alzo geftaan hebbende tot den Jaare 1672. en gedu•
rende dien tydt de Droffaard buyten de Vroedfchap gehouden zyn•··
de. doenmaals weder verandering daar in is gevallen , en de zake
dies wegen gebragt tot haar voorigen fi:andt, volgens Refolutie van
Vroedfchappen der voorû. Stadt Go a.1 N c HEM, met eenparige
ftemmen genomen, fub dato den 29 Oétober des voorfz. Jaars 1672.
luydende aldus: Vew.Jlt n u11 Z.JII Hoogheid is gtáe.fertert J, tleélit
~- tie MtJgijlratwe, i.r i11 deJil,n-111ie ge/egt, ofmt11 ,,;,, 'VtrPnt. dat
de Oélro.Jm Wllrl11 g111111'tijicetrt , 111 dat mt• zig zntit hel,l,n, i•
z•Jlt.m flat 'VIIII Rtgetriag t, r,g11J,re11, 11/.r te11 tydt 'Vflll de 011ü
Vro{furde11, i.r goeàge'Vonde11 met ee11parigt jlnm,,e11, dat 111e11 1'ig :&11
regtûtrm ~ dl 011ie [OT11111 e• Pri'IJilegien, tll1 tn, t.,dt 'Vdll de oud,
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1684- Vrojfaartle11, tll laatfl va• Jonkhetr J•eol, "'" Paffenrodt i.r gtreg•..
hert ge11,•eefl, uytwyzens dezelve Refolutie~ Dat ook wyders als na•
maals, des onaangezien door de Regeering van Go R. 1 N c HEM, den
tegenwoordigen Droffaard Hayge111 de feffie in de Vroedfchap wierd
· bedifputeert, en als dat different by Partyen wederzyds gebragt was
voor zyn Hoogheid by Miffive van den 22 November 1675. op
het fondament van die voorfz. Refolutie van Vroedfchappen , alzo
met eenparigheid van ftemmen genomen, heeft verftaan en gede
clareert, dat de tegenwoordig, 'Drojf1111rd H•yge11r wu /Jrooegt, ;,, Je
111eergemttie Protilfthap der Stllll GORINCHEM fèj/ie te he/Jbm; als
by die zelve Miffive, nader is te zien. Dat gemelde Droffaard
H11.Jge,u by Refolutie van haar Edele Groot Mog: van dato den
3 April 1678. in dat zyn voorfz. recht van feffie te mogen hebben
in de Vroedfchap, provifionelyk wel is geïmpediëert en belet, dan
dat weder daar omtrent different ontftaan zynde tuffchen den ge
melden Droffäard ter eener, en Burgenneefteren der voorfz. Stadt
Go R 11'( c HE M, ter andere zyde, en het zelve different mede aan
zyn Hoogheid wezendc gedefereert, en aldaar geïnftruëert. hoog
gemelde zyne Hoogheid by formele divifie van den 29 January 168!2.
beeft verklaart, ut get11tUt Dro.Durd, ;,. gruotge '"'• de 'floorft.
Refalutie v1111 hur Eik/e Groot Mog: zig o,,thndiilie '!JI de Perg•·
hi•g 'fl•n de VroeifthlljJ ofte K11111er WIi B•rg"""eJlere,, , ZIJ Wil"•
•eer ;,, dezelve Yroedftb11p ofte K11111er 'fla BIU'gtn11eefln-t11 iet uori
verhadelt, im St•11t 'f/1111 de11 Lade jetrtie, ;,, 111/e aien U•
ie11, tie Stdt 111 L411dt 'f/1111 AR. K EL, e11
re 'D0111eP,etJ•t Rgee
ri11ge """g•ade , zy11e .Amptn 'fla 'Drofu r" n, 'IJ,l.Gruf /Ji1111e•
Jt 'UOOrfz . Se11,1, en Lnu 'Vil# ARKEL, ZIJllde jly-ue11 /,el/et/111 tll
kdie11n1 , 111et de:ulue r1111g, Jej/lt n prteiminentim, in de Y ergade
ri•g "'"" de Vroedfth11p, e11 in tie K11111er """ B11rgenneeJlere11, Ûllr
nuiit dit v1111 11Jle o•tië t,t1e11 6-, Z.J#t V oorute11 zy11 /,e/tlee~t_seweejl;
n d11t by vtrUolgmr mede, ZIJ w1111,uer O'fltr eenige Com111ij/ie11, afte
.Ampte11, 'fJIIII Stw wegn, moet "WOrdm gediflneert, enige Yroeá-·
ftbappe11 ge1111111in,ert, ofte rel.e11i11ge11 'f)flll IÛ Stut, en 'VIUI hme
S•b•lter11t• opgmome11, de11 voorfl5. zy11111 rag m fi.ffee ZIJllde l,!Jvn,
/JehoMde11 e11 ,onti11uëre11, ttls v1111 o•d.r. Blykende nader by die ·zelve
decifie. Invoegen dat een notoir en onwederfprekelyke zake is,
dat, vermogens die voorfz. decifie, omtrent Stads zaken den voor
noemden Droffaard effeétivelyk competeren, alle digniteyten prreë•
minentien, dewelke oit aan iemand van zyne Prredeceifeurs hebben
gecompetecrt gehadt.
En om nu dan te zien , of' onder die zodanige digniteyten en
prreëminentien mede behooren , beyde de refpeétive qualificatien,
in de voorfchreve pofitieo breder uytgedrukt; en eerfl:clyk, of daar
mede is begrepen de qualificatie, om de Vroedfchap te mogen doen
convoceren ; zo meynen de Ondergefchreven uyt het vooren ge•
permitteerde evident te wezen, dat deze indagatie '!••tm,u j•ri.r,
geen de minfl:e bedenkinge onderworpen wezen kan. Want het
l•foofd te wezen van de Vroedfchap, gelyk dat by het voorfchreve
Oétroy , Anno vyftien hondert zeftig , duydelyk alzo van den
Droffaard wordt gezeyt , includeert immers evidentelyk een prre-
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eminentie, oni de andere Leden te mogen convoceren ; ja zelfs de 1684,,
eleéüe te hebben van Burg,ermeefteren, Schepenen en Vroedfchappen , gelyk de gemelde nader fucceffive Oétroyen van haar Edele
Groot Mog: opentlyk mede brengen, dit alzo het recht van de oude
Droffaarden geweefi: te zyn , denoteert nog klaarder, dat ook veel
meer aldaar zal zyn geweeft het voorfchreven re1.:ht van convoca•
tie. Én om dien aangaande iet te allegeren, 't gèen op dit rcfpeél:
nog nader ftringeert, en ook t' eenemaal peremptoir is; zo gelie•
ven haar Edele Grooc Mog-: boven 't geen voorfz. is , mede nog
eens te refleéèeren op het Formulier van den Eede, die by Vroed
fchappen der Scadt Go RIN c HEM van allen ouden tyden is ge•
daan , en nog tegenwoordig ook by een ieder gedaan wordt, alwaar
zeer fignalyk mede is te zien • dat ieder Vroedfchap zweerd, te
zullen doen het geene bteder aldaar is ge-expreffeert, nora, 6y de11
Beert, oftt Burgertntejlere11 da, toe geroepe11 zynde. Dat woord
Heer , notoirlyk niemand anders ddign~rende , als den Droffaard
in der tydt. Aan welken Eedt in der d;1ad Burgermeefteren en
gemelde hunne Adhrerenten zéer weynig moeren gedenken, als zy
gemelden Druffaard in dat zyn voortz. recht van convocatie zo
direél: û f11élo durven tegen gaan.
En.de voorfz. pofitie geëxamineert en ingezien wordende, IJlllltmul
faéli, zal immers zo weynig bedenkelykheid daar omtrent gemaakt
konnen worden. Want aangaande het g~ene dies aangaande geob•
ferveert is geweeft by tyde van vorige Droffaatden , en fp~cialyk
by tyde van den voornoemcten Droffaard Paffe11rode, zal haar Ed:
Groot Mog: conil:ereil by verklaringe, te weten: zo verre, als ver
mitS de langheid des tydts, en het affterven der Regenten, -daar
van confteren kan, dat de convocatie van de Vroedfchap altoos
cffeéèivelyk gedaan is uyt qen naam Drofiaard en Burgermt"efteren;
en dat zonder communicatie van den Droffaard noir Vroedfchap
te dier tydt beleyd is geweefi:, t' en ware de Droffaard was buycen
de Scadt; maar anders de Droffaard in de Stad zynde, en Burger•
meefi:eren de convocatie van Vroedfchappen dienftig agtende·, · dat
Burgermeefteren voorflagen daar toe aan den Druffaard hebben ge•
daan, en dat de Vroedfchap als dan geconvoceert is geworden uyt
aller naam, gelyk voorfz. is. Dat zelve alzo gezamentlyk convo•
ceren, en bvzondcrlyk dat ooit convoceren zonder communiG'atie
van den Droffaard , opentlyk ook implicerende, dat, als Burger
meefi:eren geen convocatie uyt aJler naam gedaan hadden willen
hebben, als dan die convocatie debitê''1Yt den naam van den Dros
faard alleen zoude zyn gefchied : gemerkt anderzincs Burgermeefi:e
ren altoos in weerwil van den Droffaar'd de Vroedfchap ongecon
voceert zouden hebben konnen houden, qMod 11b1'Nrd11m. En zou•
de zulks nog te meer debité zyn gefchiet , als Burgermeefi:eren
hadden derven ondernemen, zelfs een convocatie te doen buyten
communicatie, ja met feclufie van den Droffaart ; gelyk dit mede
hoc noft,·o caJu volgens voorgen1elde verklaringe van den Kamerbe"
waarder Lever , by Burgermeefteren zo ondernomen is geween.
Maar komende tot den tydt van den tegenwoordigen Droffaard
H".7gen1 , en tot het geene doenmaals omtrent de convocatie van
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1684- Vroedfchappen is gepraélifeert en geobferveert; waar van beter en
verfcher geheugeniife is ; zo blykt by de verklaringe van vier di
fiinc1e Vroedfchappen , waar onder twee Oudt-Burgermeefteren,
mede gepaf.fcert op den Eedt , Amptshalven by haar gedaan , en
zouden ook des noot, alle de Ondergefchreve Vroedfchappen op
gelyke wyzen dit konnen affirmeren, dat , als de Vroedfchap tea
tyde van den têgenwoordigen Droffaard H•.Jge,u is geconvoceen
geworden, het zelve doorgaans mede wel is gefchiedt op den naam
van den gemelden Drof.faard, en van Burgermeefteren; maar, 'J*°"
11ot1111dum, veeltyds ook wel op den. naam van den zelven Drofiaard
alleen. 't Welk nu dan ook nog nader wordt geconfirmeen door
den voornoemden Kamerbewaarder Lever , niet alleen by zyne
meergemelde verklaringe , alwaar hy narrative dit zodanig mede
komt ce refereren ; maar ook nog nader by een andere particuliere
verklaringe, dit poinéè alleen rakende, alwaar by pofidve affirmeert.
te meennalen de Vroedfchap wel gedagvaart te hebben uyt de11
naam van Droffaard en Burgermeefteren; maar tot verfcheyde rey•
zen ook uyt den naam vnn den voornoemden Droifaard alleen.
't Welk na deze tegenwoordige tyds-gelegentheid, tot verificatie eq
adftru<.9:ie van de voorfz. eerfte politie, t' eenemaal fàtisfaétoir geoordeelt wordt;
·
En wat nu mede belangt de voorfz. twede politie, dat is, de
qualificatie van gemelden DroLfaard, om in de Vroedfchaps zaken
te mogen brengen in propofitie; dien aangaaade is de zake, voor
zo veel het recht belangt , uyt het vorige gepnemitteerde immers
alzo klaar en indifpucabel. Want wat dM/Ji•m ofte bedenkinge kan
te weu,, het
het hebben , dat iemand, die de Charaél:er heeft
Hoofd 'Vatl f/roedfthappe11 , ja die zelfs in kragte van dien Burger
meefieren, Schepenen en Vroedfchappen heeft geëligeert gehadt,
met eenen ook niet bevoegt zoude zyn, iq die zelve Vroedfchap
propofitien te doen ? Ofte hoe kan zondere notoir incongruïteyt dit
by iemand in twyffel worden getrokken ? En nopende het geene
daar omtrent weder is gepraél:ifeert en geobft!rveen, zal haar Edele
Groot Mug: conftereli by verfcheyde Refolutien, dat by tyden van
voorige Droffaarden en fpecialyk mede by cyden van meergemelde
Jonkheer Jacol, va 'Paffe11rode, de propofitien doorgaans in dier
voegen , cfat is, by den DroLfaard zyn gedaan. En aangaande het
gepraétifcerde en geobferveerde by tyde van den tegenwoordigen
Droffaard Huygen.r; zal niet alleenlyk worden gerefereert tot de
voorgemelde verklaringe van Vroedfchappen, alwaar mede zeer na
drukkelyk wordt geäffirmeert , dat , als gemelde Droifaard in de
Vergadering van de voorfchreve Vroedfchap is prefideJ.1t geween,
by alroos aldaar de propofitien en omvragen heeft gedaan, micsga•
ders de conclufien genomen : en dat fpecialyk , als Burger Capi•
teynen in de Vroedfchap zyn gemaakt ; gemelde Droffaard, zo
wanneer by aldaar prefenc is geweeft , benevens Burgermeefteren
den voorflag· daar toe heeft gedaan : maar zal ook boven dien de
waarheid bier van nog nader aan haar Edele groot Mog: blyken , by
exhibitie van verfcheyde zodanige Refolutien zelfs , alwaar mede,
even gelyk in gemelqe andere Refolutien van voorige tyden. niet
alleen-
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alleenlyk de naàm van den Droffaard nevens de andere Prefenten I 684.
t' elkens mede in 't Hoofd ftaat geëxpreffeert; te weten : ook zelfs
··'
voor Burgermeefteren, en zulks notoir als de eerfte Perfoon; maar
boven dien , zo wanneer van eenige gedane propofitie wordt gemen tioneert, t' elkens dan duydelyk wordt gezeyt, dat die propofitie by den voornoemden Droffaard is gedaan ; en alwaar dan wy.
ders dit zelve ook nog nader wordt geconfirmeert, by formele ver
klaringe van den Secretaris v•11 der Vem, ftaande voor aan de voorfz.
Refolutien ; welke Secretaris aldaar pofitivelyk mede affirmeert,
dat, zo dikwils gemelde Droffaard in de Vroedfchap is geweeft,
by aldaar de propofitien van allerley zaken , rakende de Stads Re
geering, altoos heeft gedaan. En dit nu dan ook genoeg geacht
wordende naar deze tyds gelegentheid, tot verificatie van de voor•
fchreve tweede pofitie ; en alzo ten aanzien van beyde vaft ftaande
het recht en de poffdfie van Droffaarden in der tydt, en fpecialyk
mede van den tegenwoordigen Droffaard H•ygenr ; zo is nu dan
ook per fo evident , dat , als gemelde Drofiaard H111gms by zyn
Hoogheid omtrent alle zaken de Stadt , en hare Domeftycque Re•
geering aangaande, invoegen voorfz. is herftelt, dat is, met dezelve
rang, frffie tn pr1eëmi11entie11, ,,Jr van oudtr, en 111.r zy11e V()()1'zatm
he66e11 gehadt, die zelve herftellinge dan ten aanzien van alle Stads
zaken is een volkomen herftelling , en dat dies wegen weder den
zelven Droffaard H11yge111 indifputabel mede het recht van convocatie en propofitie competeert ; gevolglyk mede , dat omtrent de
voorfz. aanftellinge van Burger Capiteynen , enz. wezende enkele
Stads zaken , Droffaard en Vroedfchappen , doende ten dien fine
convocatie en propofitie, en op die zelve convocatie en propofitie
refolverende, en concluderende refpeétie; daar in notoir niet anders
als debité en wettelyker wys hebben geprocedeert.
En of nu dan fchoon ,Burgt'rmeefteren by gemelde hunne Mis
five pretexeren , dat de Ondergefchreven door haar voorfz. doen
onder anderen zouden beoogen , Burgermeefl:eren en dt:r zelver
authoriteyt en gezag te dempen, en zig aan te matigen alle 't geene
Burgenneefl:eren in hunne qua.iteyt zoude competeren ; zo meynen
nogcans de Ondergefchreven , als nu overvloedig aan haar Edele
Groot Mog: geremonftreert te hebben , dat dit pretens voorgeven
mede al is t'eenemaal verçierd; en dat het gezag en de authoriteyt
van .Burgermeefteren in geen en deele door haar benadeelt is; zon- derling geconfidereert, gelyk meennaals is gezeyt, en hier nu nog
moet worden gerepeteert, dat alvoren eenige convocatie van Vroed•
fchappen uyt den naam van den Droffaard is gedaan , dezelve Dros
faard iterativelyk aan Burgermeefl:eren door den Kamt:rbewaardet
heeft doen afvragen , of zy de convocatie uyt haaren naam mede
gedaan wilden heb hen? en , zy zulks niet begeerende, dan echter
nog dezelve convocatie zo wel aan Burgermeefteren, als aan alle
de Vroedfchappen ht:eft laten doen; uytwyzens de meergemelde
verklaringe van den voornoemden Kamerbewaarder. Ja meynen
de Ondergefchreven in contrarie van dien, als nu evidentelyk aan
haar Edele Groot Mog: te confteren , dat de beooging en het be
leydt van Burgermeefteren nergens anders toe tendeert, als om te
lii z
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1684. dempen de authoriteyt en het gezag van den Droffaard, en daar
mede ook te gelyk dat van de gantfche Vroedfchap: gelyk dat vi
fibel, en zeer uytfiekender wyze. is gebleken, wanneer de verme
telheid van Burgermeefteren zo verre is gegaan, dat zylieden buy•
ten kenniffe van den Droffaard , hebben derven ondernemen op
dat voorfz. fubjeéè van het maken van Burger Capiteynen , enz.
de Vroedfchap uyt haaren naam alleen te doen convoceren, en
met eenen ook den Kamerbewaarder te gelaften , dieswegen aan
den Droffaard zelfs ook geen de minfte notificatie of dagvaardinge
te doen ; als uyt die evengemelde verklaringe van den Kamerbe
waarder duydelyk mede is te zien. Daar mede alzo immers opent
lyk hebbende getragt den Droffaard op het voorfz. fubjeéè van Bur
ger Capiteynen, enz. zelfs niet in de Vroedfchap te admitteren.
notoirlyk beyde tot vertredinge van het recht, den Droffaard dies
wegen indifputabel competerende , en in vilipendie van gemelde
decifie van zyne Hoogheid, van den negen en twintigften January
1682. waar by dat recht ook zo nadrukkelyk is gedeclareert; mits
gaders tot fubverfie van de fondamenten van de Regeering der
Scadt van Go RIN c HEM, en fpecialyk van dat geene, tt welk nog
het eenigfte wezen kan , om de overdragende heerfchappye van
Burgerrneefteren eenigzints in balance te houden. Want als op den
naam van Droffaard geen Vergadering van Vroedfchappcn meer
beleydt zoude mogen worden , zo is het gezag van Vroedfchappen
t' eenemaal uyt , en zal zekerlyk, zelfs in Stads zaken , in jaaren
en dagen geen Vroedfchap worden beleydt, ja miffchien noit, maar
zullen Burgermeefteren alles van het minfie tot het meefte particu•
lierlyk aan haar trekken , en pro Jil,it• daar omtrent difponeren , ofte
t' eeniger tydt miffchien nog al Vroedfchap beleggende, zullen al•
daar niet anders voorbrengen, als het geene enkel van haar wel
gevallen is. Een beooging en toeleg van Burgermeefteren, dewelke
niet nieuw is , maar waar toe by haar , en by hare Predeceffew-s
en Adh~renten, voor dato mede ah is gelaboreen.
En als nu dan Burgermeefteren , onaangezien dit alles, by ge
melde hunne Miffive op zekere frivole pretexten, daar toe mede
quanfuy.s by haar geällegeen, laatftelyk nog beftaan te zeggen, niet
te kunnen begrypen, dat gemelde Drofiaard zig niet en heeft ont•
zien , de voorgemelde zaken te ondernemen: zo en kan gemelde
Druffaard zig niet onthouden, daar op met die zelve expreffie, en
zo vertrouwt wordt, met veel meerder fondament te zeggen , dat
by niet begrypen kan, hoe Burgermeefteren hebben derven onder"
nemen , het voorfz. zyn Droffaards indifputabel recht, en zonder
ling mede de voorgemelde decifie van hoog-gemelde Syne HoOG
HEYD zo dircéèelyk te contrarieren, en dan nog boven dien hem
Droffaard over 't geene by hem in kragte en gevolge van die zelve
dccifie is gedaan , zo calumnieufelyk te traduceren : byzonderlyk,
daar Burgermeefi:eren is bekent , als hunne Prredeceffeurs en Ad·
hrerenten, Erckele11.s, en ik Bondt, in den Jaare 1682. diergelyke
mede hadden betl:aan • hoedanig dezelve daar over zyn gevaren•
en in wat termen hoog-gemelde Syne HooGHEYD daar over aan de
Regeeringc van Go R I N c HE M heeft gefchreven, waar toe gemel•
de
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de Drolfaard zig is refererende; en met de infc!rtie van welke Mis- 1684'
.five de Ondergefchreven deze tegenwoordige adfi:rucèie van de wet..
telykheid hunner Proceduren ~hier zullen fineren: luydcnde na
mentlyk die zelve Miffive aldus,

Erentfefte, Wyze,

wr

,roorzieni.ge Difcrete

Heeren, byzondere goede Vrienden;

h,/,1,m re:.im, m gtëx11minurt JI Re1•efl• m Doulff#Û 11"" Loayt Huy•
gens, J)rojfturd en D7l-gruf tin- StAdJ Gorinchem , m van dm LantÛ 114
Arkel, 01Jer , ,,. ter u~ van z:.ek._er ge[chrift op dm 2.8 Febr114TJ 16&2.. opgejlelt
·h form, 11,1n Rejol•tie, Joor, ofte wege_ns Jacob KrckcJcns, m Jtrcmiu de BonJt,
ÎJMrgermeeflerm Mr voorfi.. Sr11dt Gonnchcm , m tm ulvm dtlge "°'1r ári, St11át1
B.Jm Uli hem do,,, ·infin11ëren; m hebbm goedt gruonJm te verk._urm, gel1l WJ ver
l,IArm ?Jnmits ûz:.m , áAt de~ inho11dm v_an het u/ve Ge{chrift 11iet Alleen Jir,El,IJ~ u
jlrydew tigms het DecurAtnr. oj11 Decifie bJ on, op dm 2.9 lt111ury deus jurs , 682..
l#ffehm Je meergnneláe fATIJm fchrifte!Jl •]lgegevm, MAr tLu dezelve wed.rrqtls ffJ#'
l,ure áifferentm omj/andig warm gehHrt, m11ar áAt áAu "' bovm in het wuergntllffllM
Gefcbrift gn vervilt zeer oail#U , en g@tfah pn/m14melJk! fcheláwoorden tegens IÛ eer,
o r,p11tAtie vAn de voornonnám Drojfaará, dew,t~ aan geen eer'Jl Man , m veJ
.,;,,Jer AAn em Hooft Officier v1111 em St.dt, m /Jaan geledm te worden: oráonneermM
.,;,s die• """ d, voórno,,nd, B"rger11Uej/erm Jacob l!.rckelcos m Jeremias de Bond•
,,, wie het verder z:.o•tU P#Ogm 1111ngun, Jat 9 a/1 •og in conformitl 111111 opgeme!tk
_,, Declaratoir ofte Deciji, dM ,neergenoemtlm Droj[Aará r11/le/7k_en wedel1l v,/ten LA
tm te jo•ïfferen van Allt de Rechtin m Pr•rogAtiven , J.ie deulve D•ciffe vtrvl#: J4t
'lll}án-s de voornoemde BNrgernu,j/n-s Jacob i!.rckelens, n, Jeremias de Bondt, in,
-,vgte VAfl de voorfi:.. injNrim , m fcheláwoordm , AIIII dm 11o,rnoe111dtn Drojfo4rJ ~
•mt'Jl m odieNfilJl dom infiuërm , ter YergatÛr,nge VAn u Yroe"fch"P der StAM
Gorinchem uilen he/,bm te verltj:Jrm , ûulve inj•rim m [ch,láWHrdn on/,,áAgttl1/c.
a bJ pur• Animojite-,t in h,i voorft.. GeJchri/t te hebben dom /Jetlm , m áAt haAT u,il:J
"'"" hArtm leet is , m áAt 9 hAAr nAm.uls :urgv•ldig ,:.,,1/m wagtm , 111111 met dier
L''J~, of,, 11ndere inj11ri1n , un ::._elven_ Droj[AArá ,.,,, te beje~nun: Jat 9 vorder, d,
'11Hrfi.. injNrie11fe AEl• ofte Gejchr,ft ; m. d, VtlOTfi:.. YroeJ[chAp opmtlJl, z:..11/t,,, doen r••
jerm, m ligten *1' hel R,gijler, ~r ,nn, tUulve (.OIIIU mog~ yn g,Jlelt. "' "4t
"'"" alle het g,ene voorfz:.. is, tn fpec,a'Jl va• ûz..e on::., ve,ltl,u-1n1,e, ,n aanfch']Vnu •
ui geho•dm worden p•b!Jc'f*' notitie , en ûz..elve gn-eg,Jlreert in •t Refo1Mti4 Boel:., tin
WtlT'[t.. Yroedfchap : wur tot Ons vA{lelylt_, verlatende, /,,veltn Hj
·
Erentftj/e, H)u, Yoorz:.imig,, Dijer.ie He,rm, V Ed: in Je proteëlie Godes. G,;.
fahrevm in dm Hag, dm 2.7 MAATt 168~ Onder/lonJt, V Ed: goedtwillige Yrinul.
~,. wAS gettJ/c..mt, G: H. Prince d' Orange. De S•fer[criptw WAS : Ermtf1/le;
ffJU, Yoorz..,enige, Difcre11 Heerm, /,]~"' Goede YrWIMII, De Hen, Droj{url.;
B11rgermeefters ,n Yroedfchap Mr Stadt <.,orincbcm, mt..

Maat dewyle de· Ondetgefchreven, door Burgermeefteren en ge"
melde hunne Adhrerenten , voor de Vergadering van haar Edele
Groot Mog: zo calumnieufdyk getraduceert, en als Criminele aan•
geklaagt zynde over zaken·, waar in nogtans niets refidcert, als tot
het welke zy Ampts- en Eedts-halven bevoegt en verpligt zyn ge.
weefl: , haar geparft hebben gevonden , . tot haar-lieder defenfie de
Penne in cle handt te nemen, en ook , gelyk als geprovoceert zyn
_geworden, om by deze occafie aan Haar Ed: Groot Mog: te remon•
fueren de ongehoorde en extravagante maximes van Regeering,
èewelke binnen de voorfz. Stadt GORINCHEM by .BurgermeelleIii 3:
ren

.
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t684. ren en gemelde hunne Adhrerenten worden gehouden, en alzo
eenmaal hier over haat dus lang verkropt gemoede, voor dezelve
baar Edele Groot Mog: uyc te boezemen; zo e,1 kunnen ·de 011dergefl:hreven als nu by deze occafie haar niet onchouden , van
dit::swegen haar Edele Groot Mog: eens fommierlyk hier van eenige
k~nniffe te _geven ; en zullen vervolgens nu dan voor het vierde
bkr toe mede eens kortelyk overgaan : niet, om daar door iemand
voor de Vc:rgadering fimpdyk ten toon te ftdlen , veel minder,
om 't zelve te doen mee onwaarheden en verçierfo len , en haar
zelven in dien deele Burgermeefieren gelyk te maken , maar oni
haar Edele G1·oot Mog: uyt effeétive gep.lffeerde zaken nog dt's te
meerder reden en ftoffe van verwonderinge te geven , over de on
beteugelde vermetelheid van die geene, die alhier Autheurs van de
voorfz. zo calumnic:ufe aanklagce zyn; en om te gelyk haar Edele
Groot Moµ: te doen zien de waarheid, van het geene dieswegen
hier te vooren op eenige refpeéten incidentelyk, en alleen in ge
nerale termen is geëxprdfeen, fpedalyk als gezeyt is , dat binnc:n
Go RIN c HEM altans geen andere maximen worden gehouden, a1s
of twee Burgcrmeeflert:n, met vier hunne Adhrerenten, de gantfche
Rt'geering aldaar compofeerden, en of zdl:ien andere Mcdt>-vroed
fchappen , nogre in Stads, nogte ook in Staats zaken, iers te zeg
gl. n hadden; en voor zo veel gemelde zefiien Mcde-vroedfi:happen
nog t:enig ovc:rhlyfzd van gezag mogten hebben, en gemelde Dros•
faard mede rn,g eenigzints de overdragende heerfchappye van Bur•
germeefieren zoude kunnen houden in balance , de beooging en
ht't ddfein van Burgermeefteren, en gemelde hunne Adhrerenten,
niet anders is, als urn dat weynig overblytzcJ , en het voorfz. eenig
fie middel van balance, totaal mede nog te dempen en gt:perimeert
te zien.
En hier toe dan tredende , zullen de Ondergeft:hreven in het
voordragl.·n van deze ongehoorde en extravagante maximes van Re
geering, eerft fpreken van zaken , betkffende haar Stade , en de
Dumefiyl que bc:ftieringe van dien ; en dan voor het tweede mede
van zakt·n , Wl'Zt"nde van een verder uytzien ~ en refleéterende op
deliheratien en handelingen van den Staat.
Maar aangezien de Ondergefchreven, in het befpeuren wn de
voorfz. zo odieuf e en calumnieufe aanklagte van Burgermeefieren,
haar zelven aangedaan vinden, niet alleen met verdenkingen , maar
ook zelfs met volkomen verzekeringe , van dat alles principalyk •
ja genoegzaam alkenlyk, komt uyc de Penne en Koker van den
voornoemden Burgermeefter van dtr Staal, en uyt het vervolg oc. ,k
zal bl)·ken, hoe dat de voorfz. zo ongehoorde en exorbitante maxi
mes van Regeering principalyk befl:aan , in aélien en ondernemingen
van dit'n zeJven Burgermeefier van der Staal; zo moeten de On·
dt"rgefchreven haar particulierlyk ook over den gemelden Burgt:r•
meefter v11n der Jtaal beklagen: en moett'n derhalven hem vuor af
eens te gc:mot:t vo~ren , of by Burgermiefier v•" der Staat wel
gedenkt aan den tydt wanneer by het Penfionarisfchap der Sradt
G o R r N c H E M bl"'folliciteerde; ja moet de voornot>mde Droffaard
liuygl1u , die nu inv.oegen voorfchreve, van den gemelden Burger•
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meefi:er WIJ ier. Statd wordt gctraa:eert, en die uyt den droefem 1684van zyne voorfz. .calumnieufe uytbraakzelen , gelyk als een dubbelde portie krygt, den gemelden Burgenneefi:er -u11" der St1111J eens
aandienen, of by fpecialyk wel gedenkt aan de Miffive. nopende
dat voorfz.Subjeét van follicitatie by hem Burgermeefier va" der StuJ
op den 1.3 November van den Jaare 1672. aan den voornoemden Dros•
iàard H•yge11.r gefchreven : mit!lgaders aan de humile fupplicatien,
exprefilen en bewygingcn, aldaar by hem gedaan, zo van panicLP
liere erkenteniffe, dien by daar omtrent gemelden Droffaard zoude
bewyzen, alle zyn leefdagen, als dat by het voorfz. Ampc zoude tragten te bekleden , u,, 6tPt n pof,te van de gemelde Scadt. En
voor zo veel dit gemelden Burgermeefl:er """ der Sta11I als nll
t' eencmaal fchynt vergeten , ofte immers zyn voorfz. doen gantfclt
geen .conveniëntie en overeenkominge heeft; zo vinden de Onder
gefchreven haar verpligt, die zelve Miffive in haar eygen contenue
gemelden Burgermeefl:er 110 der StuJ eens voor oogen te tl:ellen;
luyden· dezelve namcntlyk, als volgt:

Hage den 13 February 1672•
.MTN HEER.

DE~ dinl .,.

~ ;,. tdk ..Jn.J..igheiá V Eá: v,-Jfchap .[ ,, ,;JJ,,,;
wur d«,r il Jim, "'l" voornemm k.i,n hn-'Jlm , en derhAlvm vn-pligt qa , u
ûng il leef, voor dit gmotm weltUA" Alles met grootm per waar II n,,,,m • hn l""
mngtints tot V Ed: Jimft U1l4t m-.r k.,_omm tt .ftrelltm ; "']" •v•ntnnmt flut ia
"']Il Httrt h.,,Jm , m Je Hr/lt hoo1 """ dim ht/, il op •1• Hm- gegr,m,veft , 1111
· ~ fMII M [.otdt gn,tenthe;J, dit V Ed: ,,,, htl,t btf.lleU,, • u,ul,i, Ji, h-,, ' ,,.
tlit "'-"' Heer, V Eá: Broeder • "'} heeft gelieft tt 11trg1R111m , uiuil il tl, UAl '1Üf
In- hMUl /,ebbm gmoJMn • veel ~i,,Jer ondtr/1111111 •. .ef '!"". Per[-,, q,, Hnghti4 ~
'llltl ungmAAm U#U z..J!· Naásm áAn ,,,,,_ /o~lieitAt" hitr A.!111111,u /,elmt is, u,,_
tl, het tm gr,ot ongevAI voor •]" :..7n, met te obt,wrm. u meer, z.o ik,_ UNÛ gepofl,,.._
8terl worát,, AIIIJ a,e g,ene, t.Ût Û StAdt trlléltnunt :..o•át motten toevoegen , 'UIA.Al' t#
tl, Stlllit niet fahJnt tt indintrm , m il htt r' hurm be~m profj:e trAgt tt b,Jc..ltdn,:
l• •k.. nut nrû/m, JAt het tlm Htw van Syl op J., voet u•dl áimtri; ;,, All~
grruuû 9"
tt 1/n'{Ch ge0<1Tdttlt U#M u,r,rdn, ,,,,, A'lJl#ICnllnll tt l,,Jigl'llffl. bovm
Mt l"'", wiens YOt1To.dtrs tm tJdl v•• onu VOtlT'gallllÁt Prince• ,,. StAdthO#átrs
1-g-loffelJ.~ ,,,,,,,.;, , htbbtn gefo,rttrt, n_ gtd.renJ.t dit door Godt hn-ft,ldt f.Oi,:,
llltÛ htbbm •«tm IJdtn J ug Sp HOllghtiá heeft htt g11nft,t;l ""11 ,,,, gtlit'llm tl
•lnmm 111tt ;,,, Ampt, dAt met comm•nicAtit tn •pprobatit va SJn hooghg,,,,,/û
Hoogheid, ,,. ttnigm 9dt gtltdtn , tot myn z:.,er l!oot projjt , vtrmits 111ttûr1 OCC#fAIÎm
" m, adn- is get:o11fnwrt 1 :..o JAt J«,,, át her]fellinge van dim h,og-geburt• Pri11s
Mt.ttJ tJtU Hlgtlwrm is, m de occAf,t n• gebort• ~,,,Je, áAt ilool á«Jr V Ed: tH~
J,m lAn worden feh,Jpn: bidt il ,,,, V 11rienáfth"P, Ji, il noit i.al l•nnen ,,. IIU•
rite erJi:!nrun : doe 11/lt áAnltj,A.Arh..eiá b~:..m 'llfHIT z.o gt110ttn de•gt , n, 11,rpligt 911
11 jl,rvm. Onderfl•tU, V Ed: onderd,.,,igm Dimt111r. ff.'Ás gettk.,_mt 1

"'°""'

. J. van der Srul~

En by occafie nu dan van deze g~melde Miffive, en fpecialyk
van die periode, by dewelke gemelde Burgermeefier va11 der Jt11al
aldaar fchryft. dllt htt 011gt'V11I, v1111 ;,, zyne folJitit11tie11 niet tt o6ti•
11erm, te metrder voor hem ZO#dt zy11, om dies t1,•itle, dat hy gepoft•
Jo•eert zoude wordtn """ de• geenen, die11 de Stadt tr11llement ZDllM
moete,, toevoege11, waar tot de Stadt, zo hy zeyt, #iet fthee11 te i,r
ttiaeere11, ,n, by ha worftbrt'llt .Ampt 1' haren /rOJ.Yte IMJ#ie tr11itm
te
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1684 te /JeldeJe11; gevende daar mede alzo gelyk als_opentlyk te kennen,
dat by het voorfz. Ampt zonder eenig traétement zoude willt!n be
dienen ; zo moet alhier nu eerftt!lyk , nopende de voorfz. Stadts
zaken eens in agtinge worden gegeven, hoe dat gemelde Burger
meefter va" án- Staat het voorfz. Penfionaris Ampt wel in dier
voegen effeétivelyk ook cenige jaaren heeft bedient, dat is, zonder
een fl:uyver traétement daar voor genoten ofte gepretendeert te
hebben , en zonder mede dat hem oit een fl:uyver traétem~nt daar
over by de Stade van Go RIN c HE M toegeleyt is geweeft; dog dat
het zelve alzo geduurt hebbende tot den elfden Auguftus zefiien
hondert zeven en zeventig , en te dier rydt op het arrefl:eren van
deszelfi; traétement by de Vroedfchap wordende gerefolveert : ge
melde Burgermeefl:er 'Vtlll der St11al als doen geen genoegen daar
mede heeft gelieven te nemen. Dat die zake voorts alzo zynde
blyven fl:aan tot in November van den jaare zefiien honden tachen
tig, Droffaard, Burgermeefl:eren en Vroedfchappen , willende een
maal een eynde van dat werk màken , ten dien fine dan op den
vyfderi der voorfz. maand November zeili~n hondert tachentig heb
ben gerefolveert gehadt, dat gemelde Burgermeefier 'lllUI der Sta1.1/
binnen drie dagen zig zoude hebben te verklaren , of hy met de
voorfz. Refolutie van den elfden Augufl:us zefi:ien honden zeven
en zeventig, over zyn traétement geärrefl:eert contentement wilde
nemen , dan niet ; en by weygeringe ofte vertrek van acceptatie
dat by gehouden zoude worden voor gelicentiëert. Zo als dan ook,
na dat gemelde Burgermeefrcr v•11 der Stut daar op hadde ge
fchreven zekere Miillve op dato den achtfl:en der voorfz. maand
November zefüen hondert tachemig, continerende geen de minfl:e
acceptatie van het geprefenteerde, in de voorfz. Refolutie van den
elfden Augufrus zefl:ien honderd zeven en zeventig vervat, Dros
faard, Burgermeefl:eren en Vroedfchappen by nader Refolutie • in
dato den tienden der voorfz. maand November zeftien honden
tachentig, hebben verfl:aan en geconcludeert, te perfifteren by de
gemelde voorige Refolucie van dato den vyfden der zelver maand,
en gevolglyk verklaart dat gemelde va" der St11at , nopende · zyn
voorfz. Penfionaris Ampt, gehouden wierdt voor gelicentiëen. Bly
kende alks by de excenfie van gemelde Refolurie van den tienden
Novembl!r 1680. En is ook wyders, alzo gemelde Burgermeefter
-van der SraaJ middeler W) len van Stads penningen niet op de befte
wyze hadde weten magtig te worden een fomma van 6673 - 6 - 6
dien by , als zulks kenbaar was geworden, op zyn gepretendeen
traéternent quanfuys wilde laten defalqueren, daar over tegens den
zelven Burgermeefl:er v•" der Stut uyt den naam en van wegen
de Stade geprocedeert, eerft voor den Gerechte aldaar, naderhand
voor den Hove Provinciaal , en eyndelyk mede voor den Hogen
Rade , met zodanigen uytflag, dat gemelden Burgenneefter TJa" der
Staal by Vonniffe van den voorfchreven Gerechte, in dato den
zevenden Decembl'r 168o. tot refl:imtie van de voorfz. fomme is
gecondemneert , en hy daar van geappelleert hebbende aan den
zelven Hove, in daro den 31 July 1682. ook is verklaart te wezen·
niet bezwaart. Maar die zake zo verre gebragt zynde, en gemelde
9
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Burgermeefter "•• der Staal weder geappelleert hebbende aan den 163+
Hogen Rade, heeft gemelde '"'" der Stut zo veel weten te effec•
tuëren , dat de Burgenneefter de Bondt , eene van zyne gemelde
Adhrerenten, fingulierlyk en alleen, buyten kenniife van de Vroed•
fchap, en zulks uyt eygener authoriteyt, vervangende quanfuys zyn
Mede-burgermeefter, ]ac,ó Erclelnu, van alle de voorfz. proce
duren voor den gemelden Hoogen Rade op den 10September 168r.
heeft gerenuntiëert, met verdere byvoeginge, dar de voorf1.. fom•
me van 6673 • 6 - 6. als wel en te recht by den voomoemden v1111
d,r Stul genoten , affiag zoude ftrekken aan zyn jaarlyks traéte•
ment , gerekent zedert den aanvang van zyn dienft. Uytwyzens
de Aéte judiciëel, daar van zynde. En dit alles niet tegenftaande
nog op dea !24 Mey des zelven jaars 1681. by formele Refolutie
van de gantfche Vroedfchap verftaan en geconcludeert was, dat de
voorfz. zake tegens gemelden '111111 d,r St••I ;z;rmder tydt verlies zoude worden gevordert , en ook ten dien fine nevens den Burger
meefter Erdtk11.r twee Vroedfchappen waren gecommitteen; uyt
wyzens die zelve Refolutie van den 24 Mey 1681. ftaande mede
geïnfereen in het voorgemelde Extraéè. Invoegen dat gemelde Bur
ge~eefter dt Bondt zelfs ook niet eens in die Commiffie was. Ja
heeft ook gemelde Burgenneefter v1111 der St11al nog verder by die
twee gemelde zyne Adherenten ErdeJens en de Bo11dt geëffeétucert, dat dezelve, buyten kenniffe en weten mede van de Vroedfchap in margine van de voorfz. Refolutie, op den 10 November
1680. by Droffaard, Burgermeefteren en Vroedfchappen, nopende
het voorfz. Penfionaris Ampt van gemelden Burgermeefter v•• der
St11.t, en het traétement van dien genomen, hebben gaan noteren,
dat, dezelve Refolutie, als mede van den s November bevoorens,
by zyn Hoogheid geïmprobeert zynde, als firydig tegens de Com•
miffie, by hooghgemelde zyne Hoogheid aan den Penfiooaris vllll
dtr St""I op den aanvang zyner bedieninge verleent, daar door dan
die zelve refpeél:ive Refolutien en andere, daar op flaande, waren
vernietigt; en niet alleen de voorfchreve Refolutien van de Vroed•
fchap in dier voegen hebben doen brandmerken; maar ook buyten
kenniffe en weten als voren, dezelve effeétivelyk hebben doen ro•
jeren, als by de voorfz. geëxtraheerde Refolutie van den 10 No
vember 1680. Alles zaken in der daadt, die ten hoogften onbeta•
melyk waren, en waar toe Burgermeefteren notoir in geenen deele
bevoegt zyn geweeft, en die men nogtans tot zo verre tegens alle
forme de Jllllo heeft derven ondernemen; alleenlyk om een gepre
tendeert traétement ten laften van de Stadt, buyten kenniife van de
Vroedfchap, te atribuëren aan iemand, dewelke, folliciterende zyn
Ampt, fingulierlyk daar over hadde geklaagt , dat hy in die zyne
follicitatien niet obtinerende, gep0Ppo111ert zoude worden •a• dt11 ge,•m. dit• ie StlUlt trllflen,e11t ZONrit 1ll()tte11 toevoegen.
.
En na dat nu dan gemelde Burgermeefter van der St1111J dit alles
zo verre by gemelde zyne Adh2renten hadt geëffeétuëen , is ook
boven dien zyn manier van declareren als Penfionaris, wegens Va•
catien, enz. zo ex~eifyf geworden, dat het zelve altans nog maat
■og regel heeft; en dat fpecialyk mede het zelve neriens DlÏnder
Kkk
na

438

•

B E S C H R Y ·V I N G E

1684. na geJykt, ofte mede overeen komt, al$ na en met de VOOl"fz. ~yne
promiffen • 'flllll dat hy het VOQrfz. • .A,npt zo#rlt lr4?,tn 11 belt.kdn,
ten prot,te va11 de St11dl: en worden op die zyne zo exceffive De
clararien maar voor de vuyfi: weg Ordonnantien by zyne Adheren
ten geflagen ten laften van de Stadt, na zyn appetyt en welgeval
len. Alle 't welke aan Haar Edele Groot Mog: tOt de uyterfte ver•
wonderinge toe getoont zoude konnen worden , indien de Ondei-•
gefchreven occafie hadden gehadt, om alle de befcheyden , daar
van zynde, magtig te mogen worden. Maar zal evenwel de waar
heid bier van ten genoegen afgenomen konnen worden uyt dit
weynige , die d' Ondergefchreven met veel moeiten hebben beko.
men. Want voor eer.Cl: notabel is, dat de Vacatien en Daggelden
aldaar zyn van een zeer excdlive meenigte; en namentlyk , dat,
by gemelden Burgermeefter v11• tin- StuJ aldaar Vacatien en Dag•
gdden worden gebragt, eerft van den zevenden Sepcember 1683.
tot den veertienden November daar aan volgende, zynde negen en
zefl:ig dagen; weder van den negentienden der zelver maand No•
vember, tot den veertienden November daar aan volgende, zynde
negen en zefüg dagen ; weder van den negentienden der zelver
maand November, tot den zeven en twintigUe December daar Uli
v, ,lgende , zynde veertig dagen ; cm dan weder van den agt en
twimigfien der zelver maand December, tot den twee en twintig.
ficn February 1684- zynde zes en vyftig dagen; en zulks t'elkens
van het begin tot het eyndigen van de Vergaderingen toe, zonder
eenige intermiilien, niet tegenfi:aande nogtans de iterative recdfcD
van agt, veenien, meerder en minder dagen, dewelke gedurende
die zelve Vergaderinge nrlfchen beyden voorgevallen zyn: als by
de Notulen Haar Edele Groot Mog: kan worden nagezien. Maar
Is ten tweeden , en boven dien aldaar niet minder notabel, dat,
als gemelde Burgermeefter TJa• drr Stul by zyne Declaratie, over
Vacatien zedert den 6 July 1683. tot den z7 Augufi:us daar aan
volgende, en zulks over vier en vyftig dagen, brengt 216 guldens
en dan nog voor dat by gedurende den voorfz. tydt agtmaal uyt
en t' buys gercyft zoude hebben; een fomma van 64, guldens i ge
volglyk aldaar voor zyn Reysdagen in confideratie van Vragten,
enz. notoir geniet dubbelde Daggelden , by -rJ@ liN' SttMJ als daQ
nog op den dertigften van de voorfchrevc maand July 1683. en
zulks in dien zelven tydt over pr~tenfe Wagen vragten en verfchot~
een Ordonnantie heeft weten te bekomen, groffe SlfH/p, on zonder
eenige fpecificatie, ter fomma van vier en veertig gulden twee ftuy•
vc:rs, en dan nog op den elfden Auguftus daar aan volgende, en
zulks mede al in dien zelven tydt, weder over pretens verfcbot ea
Wage vra;..;t, zonder fpecificatie, als vooren, een Ordonnantie van
81 gulden 18 fi:uyvers, blykende beyde by de Ordonnantien daar van
zynde•. Behalven dat by Burgermeefter
dan noch
verfcheyde van die Wage vragten , enz. onbetaalt heeft gelaten,
en dat daar over in dien zelven tydt nog al andere particuliere
Ordonnantien geflagen zyn geworden, te zamen mede nog al mer
kelyke fommen importerende, uytwyzens di~ zelve particuliere Or
donnantien, en behal~en mede,
DOi bo.vcn dit alles de Bode,

'Il•• •r s,..r

•t

met

Van G O R I N C H E M.

439

met hem Burgermeener v1111 der Staal die reyzen gedaan hebb~n- 1684de, een Rekening van verfchot daar over heeft geformeert , dewelke monteert ter fomme van 124 gulden 19 nuyYc.!rs , en alwaar
mede meen maar Wage vragten , Vcrceeringen , worden gebragc,
onder anderen is eene Poft over Wage vrc1gten en Verteeringen,
een fomma wn 41 gulden 18 nuyvers. Ja daar verders ook geëa.
de minne kleynighedfn van hem Burgermeener v1111 der St""J ver•
geten zyn, zelfs geen fomma van twaalf 1tuyvers aan den Barbier
voor het raferen van zyn Baard betaalt En op welke rekening
men dan aanftondts mede al Ordonnamie gdlagen heeft weren te
krygen; blykende by dezelve rekening. En du alles boven ofte be
halven het geene wegens dien voorfz. tydt van vier en vyftig dagen,
de Ondergefchreven nog niet en is bekt:11t, en waar van zy tot ooi
toe geen Documenten hebben kunnen bekomen·.
En als nu dan door het 0aan van die zo menigvuldige en exces
ûve Ordonnantien , Stads Finantie t' eenemaal wordt geëxhauriëert,
en dezelve Ordonnantien de Caffa van den Ontfänger komen te
funnonteren : zo weet men uyt te vinden andere nieuwe en onge•
-boord~ wegen, om dan echter tot prompte betalinge van die voorfz.
.Ordonnantien te geraken : en heett men zig niet ontzien ten dien
fine den Ontfänger //erfehuiri"g te gelanen , dat hy alle Ordonnan •
tien, ten behoeven van den gemeldt:n Burgermeefter v1111 dtr St11al
geflagen , gequiteert zoude hebben in te trekken, en daar tegens
aan den zelven zouden hebben te geven een Quicantie op den
voornoemden Ger•rd v1111 Hoe.,, als Ontfanger van de Verpondin•
gen der voorfz. Stade: quanfuys om het montant van dien aldaar te
ontfangen ter gelegener tydt, uyt de jaarlykfche fubfidie, de Stade
ter fomma van 4042 guldens competeren de, maar in der daad, om
gemelden Burgermeefter v1111 der St1111J aanftonds pr.ompte voldoe•
ninge daar op te doen erlangen ; gemerkt gemelde Oncfanger
Hoe,, een van zyne Adherenten zynde, by aldaar voldaan konde
worden, als 't hem maar geliefde.
En als gemelden Ontfanger Vtrf,niri11g difflculteerde, de voorrz.
jaarlykfche fubfidie in dier voegen te affeéteren , en die mede door
betalingen van zodanige Ordonnantien te laten exhauriëren , z~IB
ook eer die fubfidie eens vervallen was, en ook te minder tot die
nieuwe en ongewone zake konde refolvereri ; om dies wille, dat by
dus doende, zyn Comptoir totaal zag genüneert, en notoirlyk buy•
ten ftaat, om zelfs intereffen, en andere ordinaire }aften te kunnen
voldoen; zo is notabel, dat gemelde Burgermeefter Ertlleû11s, en
de Bo11dt, door den voomoemden f/1111 der St"41 haar zo verre in
uytfporige driftigheden hebben laten vervoeren , dat zy op den drie
en twintigften February 1683. hebben gerefolveert gehadt. dat de
voornoemden Ontfanger Y erfahuiri11g na dato van dien zoude ver•
beuren , opleggen ên betalen vyftig Caroli guldens 's daags, en daar
over paratelyk zoude worden geëxecuteert, tot 'er tydt toe, dat by
de voorfz. order van Burgermeeneren zoude hebben opgevolgt,
en dat hem aanftonds van die zelve Refolutie door den Kamerbe
waarder Copye zoude worden gegeven, om zig daar naar te regu•
1eren : blykende by die zelve Refolutie. Onaaniezien mede Bur•
Kkk 2
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1684. germeefieren uyt de fucceffive overgeleverde Maandftaten 'fan den
gemelden Ontfanger, en fpecialyk uyt die van de laadt voorgaande
Maand , hadden gezien , en hun ten vollen bewuft was, niet alleen
hoedanig Stadts Caffa en Finantie door die zo exorbitante Decla•
ratien~ als anderzints, van tydt tot tydt wierd uytgeput; maar oot
dat gemelde Ontfanger volgens zyne voorfi. laatfte Maand-ftaat
meerder uyrgegeven hadt, als ontfangen ; en dat onmogelyk was uyt
de voorfz. fubfide aan gemelde Burgermeefter w• ~tr S111al, ter
zake voorfz. eenige betalinge te doen , ofte die fubfidie , eer die
vervallen was, daar voor te affeéteren. Ja hebben dezelve Burger
meefieren , nog verder het driftig humeur van den voornoemden
-v"" Jer Sta•I opvolgende, des anderen daags den voornoemden
Oncfanger Pn-ftb#iriwJ in den Doele ook effeéövelyk daar over doen
gyfelen ; zonder mede aan den zelven Ontfanger te doen leveren
eenige Aéte, uyt dewelke, ofte waar O\Per, die gyfelinge wletd ge•
daan, zelfs niet tegenftaande die Aéte door den gemelden Ontfan•
ger mondeling, en ook by fchriftelyk proteft , wierdt verzogt: uyt
wyzens het Proteft daar van zynde. En zyn dan eyndelyk gemel•
de Burgermeefteren, na dat de voornoemde Ontfanger P trftbl,iri111
eenige dagen in de voorfz. gyfellng hadde gezeten , zo verre ge
gaan, dat zy met haar twee, en tonder eenige de minfle kenniffe
van Vroedfchappen , den zelven Ontfanger Je f•l1o hebben gefus•
· pendeert, en aanfionds ook een ander in zyn plaats geftelt : On
aangezien weder het aanfi:ellen van een Stadts Ontfanger, notoir
een zake is, de Vrocdfchap concernerende, en gemelde Ontfanger
Yerftlnliri11s ook effeéèivelyk by de Vroedfchap aang~ft~lt was. Alles
evidentelyk nergens anders om , nog ook tot eenig ander eynde,
als om dat men de voorfz. zo exceffive en menigvuldige Ordon•
nantien naar zyn appetyt , en boven vermogen van 't Comptoir,
niet voldaan könde krygen, en dat men meynde , met een eygen
aangeftelden Ontfanger iyn perfonagie hier In beter te zullen kun
nen fpelen; gelyk men dan ook niet .weynlg heeft gedaan, als hier
na particulierlyk mede zal worden aangemerkt.
En dit fpoor by Burgermcefi:eren dan verder lngeflagen worden•
den ; zo is ook gebeurt op den zevenden Maan van den voorfz.
jaare zefiien hondert drie en tachendg, dat, als op het doen van
de Rekening van den voorigen gewezen Ontfanger, J«1l 11•11 in
S1m,ert , eenige van de Vroedfchap , ziende aldaar mede gebragt
diergelyke menigvuldige en exceffivc declaraden en Ordonnantien,
niet facyl genoeg waren gcweeft, om alle die zodanige declaratien
en Ordonnantien blindeling te laten pa{feren , en fpecialyk als zy
aldaar niet wilden laten paffeeren een Poft van 76 guldens t 3 ftuy
vers 8 penningen 9 over voldoeninge en als een fupplement van
zeker vierendeel jaars ttaél:emcnt van gemelden Burgermeefier v•11
lier 8111111, aldaar in uytgaaf gebragt met die extenfie, dat daar door
met eenen ook zoude zyn gepaffeert de voorgemelde fomma van
6673 guldens 6 fruyvers 6 penningen, die gemelde Burgermeefter
'VM " " Jtaal niet op de befte wyze magdg was geworden, en waar
over invoegen voorfz. tegens hem was geprocedcert, en zulks daat
door mede gelyk als geapprobcere en gejuftificeert zoude zyn ge-
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weeft de voorrz. informeel en exórbitante renuntiatie, by den Bt1r- 168,..
germeefl:er de B0111Jt, omtrent die voorfz. proceduren gedaan; ( bly•
kende van die zelve inpafTabele extenfie by Extraél: uyt de gemel•
de Rekening,) en als daar door de voorlz. Rekeninge maar fluks.
wys gedaan , en gevolglyk voor dien cydc ongefioten gebleven was•
Burgermeefieren dan de voorfz. Rekening genomen hebben in hare
Burgermeefiers Kamer , en aldaar de f allo een flot agter dezelve
Rekening hebben doen ftellen, in abfentie, buyten kenniffe, en itt
weerwil , beyde van Vroedfchappen, en van den gemelden voori•
gen Ontfanger, die Rendant van dezelve Rekening was, en mede
zonder dat verfcheyde Poften gelezen , ofte immers de Documen•
ten daar van gezien, en overgenomen waren , zo als , die ook op
deze huydige uure niet overgenomen zyn , maar onder den Rendant als nog ba'uften. En hebben dan ook Burgermeefl:eren des
niet tegenlbande tegens den notoire waarheid aldaar derven zeg.
gen, dllt 11/dtu gtreke11t n, gtlepidm-1 audt zy,, tm truerft44'1 t1a•
Jt Protdfth"P ; en wyden een eXtenfie däar aan gegeven van een
zeer vreemde forme en contàlue; 11/s 11n1e11tlyi, d•t dt J/r~tlfth•J
op htt dom va11 d, 'UOO'rfth,-ttJe Rde11i11g ,
gero11voc-tert ~01111 ·
r.111 gtweefl, fl1II op tt '11trktn, of im Rend.111 r;y11 ontfa11g 1111 heho•
re11 in/Jrag(, t11 de11 11ytga4/juftificetrde ,,,,, fJrdn'flat1tim ,,, !?}•it.,,.
tien. lttm, tlat dt •tfPofitit wer St11dts Fin11"tit priv•tivt n,
~/letll u,, B11rgn-mn/ltrn1 x,o,,de eompetere11; dtit dot1r het eo11tr46,
tertll '11411 1e111ge Ordon11a11rie# v"" Burgermeejlwm direé1el.,i tl!gnt-
l,tf,4411 t11 geïmpitttert 1:i0f64e wortie11 op tlerzelver f'tcht m dthorit~t,
en diergelyke impertinente expreffien meer, als nader te zien iJ by
dat zelve pretenfe flot.
En die voorlz. Rekening alzo pretenfelyk by Burgermeefieren
alleen , in baare Burgermeeftcrs Kamer gefloten zynde, is de eene
impertinente onderneminge van Burgenneefl:eren , gelyk het door
gaans . gaat, van een andere gevolgt, en zyn Burgcrmeefteren dan
öok zelfs daar toe gekomen, dat zy, Vroedfchap leggende, dezel•
ve hebben beleydt , en doen convoceren , niet in de Kamer van
Vroedfèhappen , gelyk behoorde, èn altoos ook gebruykelyk was
geweefi:, maar by notoire nieufligh~i~, en buytel'l alle exempel, in
haar Burgermeefters Kamer. Alleen mur om , gelyk als op haar
eygen temtoir zynde • tè minder eenige tege11fpraak van iemand
(ubjeét te zyn , ofte eenige regenfpraak van iemand vernemende,
als dan met des te meerder recht quanfuys unftondts , en ,!tTJ Jjjit•,
de Vroedfchap te mogen düfolveren~ gelyk dit mede op dien tydt
de maxime begoft te worden, dat, zo ras maar iets in de V ~
fchap niet accordeerde met het welgevallen van Burgenneefieren,
dan aanil:ondts de Vroedfchap wierdt gediffolveert.
Dan over die voorlz. drie refpeél:ive exceffen • dat is., over het
voorft. pretens fufpenderen van den voomoemden Ontfanger Yrr.
flh•iri11g, en het weder aanfi:ellen van oen ander; Item, het voor
fchreve impertinent opnemen en 0uyten van de Rekening van zyn
Pnedeceffeur va S•n4ert , en het voorfchreve infor111eel doen be.
leggen van de Vergade~g van Vroedfchappen in Burgermeefters
Kamer, door de Vroedfchap geklaagt zynde aan Haar Edele Groot
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1684- Mog: by Miffive van den elfden Mey 1683. en Haar Edele Groot
Mog: by Refolutie van den dertienden der zelver Maand, Burger
meefieren geordonneert hehbende, daar op te dienen van bericht,
is die zake voor gemelde Burgermeefieren , na dat zy van dat haar
pretens bericht hadden gedient, zodanig contrarie hare voorfchreve
onderneminge uyrgevallen, dat zy Burgermeefieren op den 21 der
voorfchreve Maand Mey , voor Heeren Commiffariffen van Haar
Edele Groot Mog: hebbende moeten aannemen, en met Gedepu•
teerdens van de voorfz. Vroedfchap verdragen; nopende het eerfte ,
dat de $tmeJde 011tfa11gtr Verfchuiring zo•de /JJ,ve11 tontin•ëren ttr
expiratze va" ZJ#t# driy•rigm dien/1, in .Jim Jchy11 of dur ieme i11termiJPe wart geweefl: nopende het tweede, dtlt de worfz. Rtltening
'1Ja11 de11 voorige11 011tfa11ger ged""" n, gtjlote,i zo•dt wordm "'" ,.
/,y B•rgtrmee!lwe" tn Proetifth4ppe11, /MIit' m gtJ,i ~zelve v1111 •Jie11
o•de tyden gedaa11 en ie.Jlote• ware11: en nopende het derde, Jat dt
Yroedfthap zo11d, worde11 gehollden mede da.r. n, zo dezelve -v1111 al·
Jm o#de11 t_yd1.•11 gtho•tie11 tlJ~ gewe,jl: blykende by Notulen van den
voor&:. 21 May 1683. daar van voorgemelde Heeren Commülàris
fen gehouden " waar toe alhier wordt gercfereert.
En of wel dat voorfz. verdrag daar zodanig leggende, en gelyk
als difPofirione ~ dMtborit•tt van Haar Edele Groot Mog. wezendc
aangl·gaan, het zelve ook vervolgens by Burgermeefieren hadt be
horen te wurden gerefpec1eert ep nagekomen ; zo is nogtans in
contrclrie van dien , dat zelve verdrag by Burgermeefteren in ver•
fcheyde refpeél:en oµentlyk weder gecontraveniëert. Want eerfie.
lyk, daar verdragen was, dat tie -voo,fz,:;. Reltmi11g 'VMI dm fJoorigen
011tfa11ger van Sunden gtjlote11 zo•de wordn, """ 111 by B11rgtrmttJ•
tert11 e• Proedfthappm, 44111' e" g,Jyi zod.nigt Stads Reluni11gen 'V411
.,te,, oum t_yde,i gedaa11 en ge.floten W11Tt11 : daar heeft men aan de
zyde van Burgermeefieren noit getragt, dat die voorfz. Rekeninge,
by haar invoegen voorfchreven in haar Burgermeefters Kamer ge
floten zynde, oyt anders gedaan of gefloten zoude worden ; maar
zonder oit de Vroedfchap ten dien fine te hebbe11 doen convoce.
ren, en zulks zonder dat de voorfz. Rekening eenig ander Oot is
hebbende, als het wdke alleen by Burgermeefteren invoegen voor•
fchreven is geformeert, gevolglyk mede zonder dat de voorfz. Re
kening voor gedaan ofte gefloten kan worden genotificeen, ofte dat
gemelde voorige Onctàoger di«!s wegen in het aldenninfte is gede
chargeert, hebben de tegenwoordige Burgermeefteren -va lltr Stlllll
en BON11a11, by Refolutie op dato den I o Maart dezes Jaars 1684gelieven te ordonneren , dat het alzo geformeerde flot van Reke
ning ten laften van gemelden voorigen Onctànger paratelyk zoude
worden geëxecmeen; uytwyzens de Refolucie daar van zynde. En
ten tweden , daar van gelyken was verdragen, dat de ttgtnwoordigt
Ontfagw Verfchuiring zoatle /Jl7fle• co,iti11uërm, tw 1xtiratie -uan
z-,_y11t11 drie-jariim 1Ue11fl, Nota, ,,, .a,,, fthy11, als of ÛIJr geen i111ermij/ie w•re gewe,jl; en daar over hy zulks geftelt mot:fi worden
in fiaat, om ook van alles zyne Rekening zodanig te konnen doen,
en daar notoirlyk ten dien fine alle ontf'ang en uytgaaf van den
gemelden Ontfauger, dewelke by Burgcrmeetl:eren pretenfoJyk was
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aange!telt , met de Documenten daar toe fpeéterende, aan hem 168~.
hadde behooren. te worden overgeleven; daar hebben Burgermees• ·
teren , in contrarie van dien, gemelden haren Ontfanger • wegens
tien zynen voorfz. ontfang en uytgaaf, aan haar particulierlyk Re-
kening doen, waar zy onder anderen ook den zelven haren Ont
&nger voor zyne moeiten hebben toegeleyt de fomma van twel!
hondcrt guldens; en zelfs dan ook, nevens den Secretaris en Ka
memewaarder, voor het hooren en opnemen van dezelve Rekening genoten hebben een poft van 122 gulden 8 fiuyvers, als blykt
by de verklaring , daar van zynde. En heeft gemelde Ontfanger
Yn-fah•iri"!, nog op deze huydige uure niet konnen magtig worden
eenige D~umenten , tot verificatie van die pretenfe Rekening
fpeéterende.
Uyt welke pretenfe Rekenfnge nu dan verders ook geblekèn is
de waarheid van het hier vooren geällegeerde, waar by gezeyt i$,
dat het voorfz. pretens fuf.penderen van den Ontfanger Ytrfchuiri11g,
en het weder aanftellen van een andere , uyt geen andere reden
ofte inzigt is gefchiedt, als alleenlyk, om te beter in de betalinge
van de voorfchreve zo exceffive en menigvuldige Ordonnantien
zyn perfonagie·, te mogen fpeelen , en dat ook zulks niet weynig
is gedaan., Want, gelyk uyt de laatft gemelde verklaring, duydelyk
mede is te zien, zo wordt in die zelve pretenfe Rekening bevon•
den, dat in den tydt van vier maanden, die de voorfz. intcrmiffit
van den Ontfanger Y erfthuiri11g heeft geduurt, alleen aan den voor•
noemden Burgermeell:er va11 Jer Staal, zo· over Vacatien en Reys
kofl:en , als Traétement , betaalt is de fomma van 4168 guldens
7 ftuyvers 8 penningen, behalven het geene mede over Vacatien,
enz. in dien zelven tydt nog is betaalt aan de voornoemde Bur•
germeefteren Erdttletu en de .Bo11tit, bedragende mede nog omtrent
de 1000 guldens: ja blykt ook uyt dezelve rekening, dat, om zo
exceffive en importante betalingen te mogen doen, verfcheyde pon•
ningen weder zyn ontfangen en opgehaalt , die effeétivelyk nog
niet vervallen, of te goede waren. Waarom dan ook niet vreemd
is, dat aan zo een liberalen Ontfanger, liberalyk weder voor zyn
moeiten toegeleydt is, de _voorfz. fomma van twèe hondert gw..
dens.
En als nu Burgermeefteren door het weder moeten contintiëren
van den voornoemden Ontfanger Yerftb•iring, haar zelven van
het middel , en den weg om te raken tot zo excefilve en licen
tieufe betalingen van haare Ordonnantien , eeniger maten vonden
gedeftitueert en ontzet ; zo heeft het haar niet ontbroken , aan•
ftonds daar toe weder een andere kunft te praéèifeeren, en uyt te
vinden. En hebben namentlyk, als doen Burgermeefteren ing~
voert, zo wanneer de Ontfanger geen Geldt by Caffa hadt, en zy
na haar appetyt aldaar niet te recht konden raken, die hare zoda•
nige Ordonnantien dan te doen verpanden ofte beleenen by de
refpcffive Pagters wn Stadts Impofien , en alzo de voldoeningen
van dien weten te erlangen. In voegen, dat de Ontfanger, mey•
nende, en ftaat makende van die· gemelde Pachters der zelver uyt•.
geloofde Pacàtpenningen te ontiàng@n, en iyn Coniptoil en Cafia
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16 84 daar na hebbende gereguleert, als dan in plaatfe van Geldt , met
zodanige Ordonnamien wordt betaalt: als blykt by verklaringe van
gemelden Ontfanger. Gelyk dan nog binnen weynig dagen den
voornoemden Ontfanger rerfchuiri11g op die wyze ter handt geko
men is, zo een beleendt ofte verpandt geweefl: zynde Ordonnantie
van I oo gulden 3 fiuyvers 6 penningen, dewelke ten behoeve vaa
den voornoemden Burgermeefier van der St44J over Vacatien en
Dag-gelden was geflagen, op den laatfien April dezes jaars 1684en ( 't geen notabel is) over Vacatien, alle eerft in die zelve maand
April, en de laadte maar drie dagen voor het flaan van dezelve
Ordonnantie gevallen: als by dezelve Ordonnantie, en onderftaan
de verklaringe van den gemelden Ontfanger mede nader te zien is.
En waar uyt alzo nu dan ook blykt , gelyk mede uyt alle andere
Declaratien , en daar op bekomen Ordonnantien van den gemelden
Burgermeefier van tier St11•J, hoe zonderling pnecipant men ge
weeft is in het Qaan van die zodanige Ordonnantien, en in het be
vorderen van de voldoeninge van dien.
Ja is de gretigheid van Burgermeefl:eren , en fpecialyk van ge
melden Burgermeefl:er 'Ua" der Stul, tot die voorfz. betalingen zo
groot en immoderaat, dat gemelde Burgermeefi:er 'ria der Stlllll o_p
den 6 April dezes jaars 1684- als wanneer de voorfz. jaarlykfche
fübfidie van 4042 gulden wegens den jaare 1683. te goede was,
zelfs dan nevens zynen Medeburgermeefl:er Borma11 , dies wegen
een Ordonnantie op den voornoemden Gtr.rti 'UaN Hoe_y, als Oot•
fanger van de Verpondingen, en Debiteur van die voorfz. fubfidie
heeft geflagen , waar by den zelven 'ria• Hoe, is gelafi:, '"'" tim
,:,elve11 011tf•11ger Verfchuiring, i11 pllllltfa
tie -vofJ11.fchreve 404z
g11iden.r, m•ar te het11k• 3042 guldens, en de overige Ju_y:z:.e11t g•ldnls
i11 te houden, om tiie t, l,etaJen aa11 hem van der Staal, ovtr hetJur
:Z:.fner Traéleme11e· altha11.r lopende, als blykt by de Ordonnantie daar
van zynde. Welk Jaar Traétement, 'f"Od 11ot1111t1Mm, eerfl: vervallen
zoude Nieuwe Jaar daar aan volgende; en 't welk mitsdien niet al
leen Stadts Cafià alzo heeft moeten mHfen, maar 't welk gemelde
Burgermeefier van der Staal alzo effeétivelyk genoten heeft by an
ticipatie , drie volle vierendeel jaars , eer het zelve verfchenen is
geweefi. Zo dat door alle deze exceillve en prrecipitante Ordon
nantien , de Stadt G o RIN c HEM in haare Middelen en Finantie
,._
totaal wordt geruïneert en opgegeten.
De confideratie van alle 't welke in d' Ondergefchreven nu dan
wel kan baren een difpofitie, om te begrypen, ofte immers met een
minder verwonderinge, als andere, aan te zien , het tegenwoordige
doen van gemelden Burgermeefier 111111 der Staal , in het houden
van Koets en Paerden ; maar kunnen de Ondergefchreven in haar
gedagten met dat alles weder niet t• zamen of overeenbrengen, dat
iemand, dewelke zulken inkomen weet te formeren, en die zelfs
zo een voornaam Lidt van de Regeering is , ja die zyn doen in
het voortbrengen van de voorfz. zo impertinente en calumnieufe
klagte, derft bekleden met een pretext van bezorging voor het doen
innemen van 's Lands Middelen , zelfs 's Landts fchattjngen en
confenten niet voldoet, en fpecialyk, niet beter paft op de betaling

'rl••

van

Van G O R I N C H E M.

44,

zyn cygen twee-hondertnen Penning, en 'c geen by dieswegen zelfs 1684aan 't Landt is verfchuldt. Want Haar Edele Groot Mog: gelieven
te weten, en blykt by voorgemelde verklaring van den Ontfanger
Yerfthuiri11g, dat gemelde Burgermeener '""' dtr Staal, niet alleen
wegens zyn Middelen , nog niet heeft betaalt zyn Twee-hondertnen
Penning voor de Jaaren 1676. en 1677. maar ook dat by wegens
zyn voorfz. Penfionaris Ampt , in het voorfz. Middel nog debet
ftaat van den 24 December 1674. af, tot den 31 May 1680 toe,
en dies wegen aan 't Land verfchuldt is, een fomma van zes bon•
dert vier en veertig guldens; niet tegenftaande mede daar leydt de
bekende Refolutie van Haar Edele Groot Mog: op dato den tweeen twintigften Maart 1681. Waar by verftaan is" dat alle de geene,
die van de Regeering dependeren , alle haare Twee-hondertfte pen•
ningen zouden moeten voldoen voor den I July daar aan volgende:,
ofte dat by gebreke van dien, de zodanige uyt voorfz. Regeeringe,
en van de bekledinge harer Ampten, zouden worden geweert en
gehouden , tot tydt en wylen toe, zy effeétivelyk voldaan zouden
hebben ; breder blykende by de voorfz. Refolutie van Haar Edele
Groot Mog: waar toe alhier wordt gerefereert.
.
En hier nu fprekende van zaken, de ruïne van Stadts Finantie,
en de overdragende geufurpeerde authoriteyt van Burgermeeneren,
beyde te gelyk betreffende ; zo en konnen de Ondergefchreven al
hier niet preteriëren , hoedanig nog al verders, omtrent beyde deze
refpeéten, in andere diergelyke zaken wordt ge-excedeert; fpecialyk
mede in het doen van negotiatiel'l en opnemingen van penningen
ten lanen van de Stadt; want niet tegennaande al by Refolutie van
de Vroedfchap op dato den 29 December 164,6. verfiaan en vait
genelt is geworden , dat van doen voortaan geen penningen meer
ten lanen van de Stadt zoude mogen worden gelige, zelfs niet tot
betalinge van Stadts fchuldeo, als met confent van de Vroedfchap;
en zo wie zonder 't voorfz. confent , eenige penningen quam te
ligten ', dat die dezelve penningen tot zyn eygen laften zouden
moeten houden , zonder dat de Stadt daar mede bezwaart zoude
blyven; blykende breder by dezelve Refolutie, en niet tegenftaande
mede dit altoos conftaotelyk zodanig is. geobferveert: te weten , dat
alle negotiatien, altoos gedaan zyn met kenniffe en confent van de
Vroedfchap, en ooit anders; ja oog laadt: in den Jaarc 1682. als
wanneer de Stadt door de Admiraliteyt met executie wierdt be
dreygt, en tot voorkominge van dien, een negotiatie diende gedaan
van vier duyzent guldens, niet anders daar in is geprocedeert, als
volgens goedvindinge, confent, en formeele Refolutie van de Vroed•
fchap, en mede met zo veel omzigtigheid, dat die zake alvooren
iterativelyk in de Vroedfchap gebragc is geween, en dat daar toe
gerefolveert wordende, ook te gelyk weder is gedagt op middelen,
waar uyt de loffinge van dien zoude worden gedaan; als by de Re.
folutie, daar van zynde, mede nader is te zien : zo hebben nog
tans Burgermeefieren na dato derven beftaan , buyten kenniffe en
weten van de Vroedfchap, op een en den zelven tydt,. van zeker
Perfoon, tçn lanen van de Stadt, te negotiëren en op interen te
nemen, eep fomma van tien duyzent guldens, en daar voor te verpanden
L 11
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1-684- panden· vier diftinéte Obligatien van Capitale Leeningen, te famen
monterende de fomme van tien duyzent vier hondert guldens;
welke Obligatien ook te minder aJzo verzet en beleendt hadden
behoren te worden , vermits men weet , dat zodanige Obligaticn
van Capitale Leeningen , fchoon ten behoeven van de Stadt geflagen
in effeél:e Obligatien zyn van Particulieren, dewelke dieswegen heb
ben haare refpeétive Obligatien van minder fommen ; ten laftm van
de Stadt; ja dat volgens fpeciale Refolutie van den Staat, zodani
ge Obligatien daar voor exprefi"clyk zyn geaff'eél:eert. Niet te min
heeft men zig niet ontzien, de handen zelfs ook al te flaan aan zo
danige Obligatien , en , als gezeyt is, zulks te doen eygener autho
riteyt, buyten kenniffe en weten van de Vroedfcbap; ja ( dat mede
notabel is) zonder dat oit na dato van die gedane negotiatie, eeni
ge de minfte kenniife aan de Vrocdfchap is gegeven, veel minder
oit eenige opening is gedaan, waar toe de voorfz. penningen zou
den mogen wezen bekeert; apparentclyk, om dat daar uyt mede
al betalingen zullen zyn gedaan van diergelyken natuur en conditie,
als voorfz. is. Zittende de Stadt ondertuffchen als nog met die ge
negotieerde penningen bclaft; en de voom. Obligatien aJs nog ef
feétivelyk blyvende beleendt en verzet.
Waar toe nu dan eyndelyk ook nog behoort, het geene te voo
ren omtrent de Verpagtingen van Stadts Impoften ,l,iln- aangeroert
is. Daar in beftaande, dat of fchoon van gelyken een notoire zake
is, waar van ten overvloet ook conftecrt by verfcheyde Extraéten,
dat van alle oude tyden tot den Jaare 168z. toe, de voorfz. Ver
pagtingen ooit anders zyn gefchiedt als by DrofTaard, Burgermees
teren en Vroedfchappen , des onaangezicn in den voorleden jaare
1683. de als doen Regeerende Burgermeeftcren Erthlnu en Je
Bo,11Jt, by notoire nieuwigheid mede hebben ingevoert, en ook i11
dezen lopenden jaare 1684- by de tegenwoordige Burgermeefteren
111111 tltr Stut en &r,,,a is nagevolgt , de voorfz. V cm,aidnge te
doen, buyten kenniffe en weten van Droffaard en Vroedfchappen,
op den naam van Burgermeefl:eren alleen , ja zelfs ook maar ter
prefentie van een van de Burgermeefteren , en niet alleenlyk dit,
maar dat ook in den voorfchreven jaare 1683: gemelde Burgermees
ter Erdttle,u van alle voorige geobferveerdc forme en gebruyk zo
verre is gedevieert, dat by beyde de confiderabelfte lmpoften van
de." Stadt, als namentlyk die van de Wynen en Brandewynen, zon•
der eenige publycque veylinge , uyt der handt gelaten heeft aan
eenen Virll C411Ûl1, en den zelven ook nog boven dien het ge
woonlyke rantfoen heeft geremitteert: als blykt by het Exttafl van
Verpagtinge. Om wat redenen, zal gemelden Burgermeefter Erdt
l111.r beft bek.ent zyn ~ maar kunnen evenwel de Ondergefchreven
zo veel daar van zeggen , dat , als zy-luyden de Huysvrouw van
den gemelden C11111/Jy voor haar ontboden en gehoort hebben gehadt
over en ter Zilke van de voorgemelde haare pretenfe verklaringe ,
waar uyt Burgermeefteren ttagton te elideren de voorfz. gep12texeerde en b~lachelyk~ confpiratie, als doen gemelde Huysvrouw
van den voornoemden
boven het geene hier vooren op die
pretenfe verklaringe nader aangemerkt is, onder anderen ook heeft
bekent,
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bekent, dat zy den voornoemden Burgermeefter Erdtk11s met zyn 168,1.
Vrouw ; Item den Burgermeefter va11 der Stul met zyn Vrouw,
en den Burgermeefter de Bo11tit, voor dezen wel heeft getraéèeert,
zoekende daar mede ba~r voordeel, en fchietende, zo zy zeyde,
een Spiering uyt, om een Kabbeljauw te vangen ; en dat zy ook
haar voordeel daar wel by gevonden hadt; zo dat het apparentelyk
ook aldaar van daan gekomen is, dat de voorfz. Impofi:en zo maar
uyt der handt, en zonder eenig rantfoen, aan den voornoemden
C•m/Jy gelaten zyn. En zullen de Ondergefchreven hier mede nu
laten aan het oordeel van Haar Edele Groot Mog: of niet dus
doende waarlyk Stadts Caffa en Finantie geëxpileert en geplundert,
en te gelyk ook alle authoriteyt en gezag van de Vroedfchap door
Burgermeefi:eren t' eenemaal onderdrukt en vertreden wordt.
Maar om deze onderdrukkinge en vertredinge van het gezag van
de Vroedfchap, en de overdragende, ja genoegzaam abfoluyte heer•
fchappye van Burgermeefi:eren, Haar Edele Groot Mog: ook te doen
zien omtrent andere zaken, als dewelke juyfi: betreffen de Finantie
van de Stadt; zo gelieven Haar Edt!le Groot Mog: daar toe mede
in achtinge te nemen , dat, als binnen de voorfz. Stadt Go R. IN•
c HEM nu eenigen tydt verleden , mede gelyk in andere Steden ,
alomme door de gantfche Stadt Lantaarnen zyn geordonneerdt en
aangefi:elt , en als de Ingezetenen, ofte der zelver Huyzen , dies
wegen belaft zyn geworden met een tiende verhoginge van haare
Verpondingen, ofte met een jaarlykfche fomme gerekent na adve
nant van de Verpondingen tegens twee ftuyvers van de gulden ,
die gancfche zake dan, en fpecialyk mede die zo univerfele belas
tinge van alle Ingezetenen van de Stadt, privatice en alleen gema
nieert is geworden by Burgermeefteren, buyten alle communicatie,
confent·. en de minfte kenniffe van de Vroedfchap ; tot zo verre,
dat ook zelfs' wegens het voorfz. Lantaren ·geldt in Stadts Rekenin
ge noit eenige de minfi:e verantwoordinge aan de Vroedfchap is
gedaan ; maar dat Burgermeefi:eren dies wegen aan haar alleen doen
een particuliere Rekening, waar over niemand van de Vroedfchap
wordt geroepen , als blykt uyt het Extraéè. Een zake die in de
gcdagten van de Ondergefchreven ten hoogften mede extravageert ,
en ook in alle andere Steden buyten exempel is.
·
Ja en blyft die zo abfolute en overdragende heerfchappye van
Burgermeefteren , by geen zaken van een fimpel voorby gaan en niet
kennen van de Vroedfchap; maar om niet te repeteren het voorfz.
feytelyk fluyten van de Vroedfchaps Kamer, het geven van zo in•
folenten antwoordt, als uyt den mondt van gemelden Burgermees
ter TJtlll Jn- St""J is voortgekomen, als hem in de Vroedfchap wierd
gevraagt , of by eenige zaken van Staat hadt te proponeren , en
als by hem daar op wierdt geantwoorde, dat by doen zoude, het
geen hem goed zoude dunken , . en op andere diergelyke voorge
allegeerde uytfporigheden meer; zo extendeert zig dezelve geufur
peerde heerfchappye van Burgermeefteren nog al vry verder , en
gaat ook tot ondernemingen, waar door men dt faélo derft renver•
feren en vernietigen, het geen by Droifaard, Burgermeefteren en
Vroedfchappen wettelyker wyze is gedaan. Gelyk hier van onder
Lll 2
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1684- anderen een vers en levendig exempel is , in den Perfoon van den
meergemelden Kamerbewaarder Lever; den welken :Burgermeefie
ren de /allo hebben derven afzetten van zyn dienfi, alleenlyk, om
dat by op den voorfz. 27 April laadl:leden uyt den naam van ·den
Droffaard dagvaardinge van Vroedfchappen hadde gedaan ; als is te
zien by de meergemelde verklaringe van den zelven Kamerbewaar
der : onaangezien de gemelde Kamerbewaarder aangeftelt was by
Droffaard, Burgermeefieren en Vroedfchappen, en van deeelve zyn
Commiffie bekomen badt. 't Welk by den Burgermeefter v1111 d,r
Staal, als hy den gemelden Kamerb~waarder met de voorfz. caffatie
dreygde , en als die beleefdclyk zeyde de ordres van deR Droffaard
ook te moeten volgen , om dieswille dat by by Droffaard , Bur
germeefl:eren en Vroedfchappen te gelyk was aangefl:elt, dan wel
1net een zonderlinge affurantie is gecontradiceert geworden ; uyt•
wyzens mede die evengemelde Verklaringe; maar waar van nogtans
manifefl: en klaar confieen, niet alleen by Refolutie van de Vroed
fchap op dato den 28 April 1674. fiaande mede in het voor geal
Iegeerde Extraét; maar ook boven dien uyt de eygen Commiifie,
daar van zynde. Zynde ook van die natuur en conditie het even
voor geallegeerdc exempel van den Ontfimger Ytrfth"iri11g, de
welke van gelyken zyne Commitile hebbende van Droffaard , Bur
germeefieren en Vroedfchappen, dan echter mede zeer vermetelyk
alleen door Burgermeefl:eren is gefufpendeert: dog met zulken uyt.
flag en redreö , als hier vooren breder aangemerkt is, waar toe al
hier wordt gerefereert.
En dies aangaande is niet minder confidcrabel, de. paniculiere
vermetelheid van den Burgermeefter v1111 der St44', by hem onder
nomen omtrent de verandering van het Logement van de Gede
puteerden der Stadt Go Il IN c H ~ M , alhier in den Hage. Want
niet tegenfl:aande over dat zelve Logement met den Clercq de Gretf,
als Cafieleyn , geconveniëert en gehandelt is, uyt den naam en
van wegen, mitsgaders met approbatie van Droffaard, Burgermees
teren, en verdere Vroedfchap, uytWyzens de Refolutie daar van
zynde, heeft echter gemelde Burgermeefter vt111 der Staal, zo wan
neer hy nu het houden van Koets en Paerden in 't Hoofd hadt,
en wifi dat aan het voorfz. Logement geen ftalling daar voor was,
met alle gewelt, fingulierlyk en eygener authoriteyt, om dat defeél:
willen veranderen van Logement; niet tegcnfl:aande by doenmaals
zelfs ook nog geen Burgermeefter , maar alleen Vroedfchap en Pen•
fionaris was: zig niet ontziende in het voorfz. Logement over Ta
fel opentlyk te zeggen, dat by een ander Logement voor de H~
ren van Go R.I NC HEM zoude inhuuren, alwaare daar drie en twintig
Vroedfchappe tegen: als blykt by verklaringe. Zo als by va11 dtr Staal
dan ook effeétivelyk in weerwil van de Vroedichap, een ander Lo
gement ingehuurt heeft , voorzitn, na zyn fpcculatien. met Stal•
linge voor Koets en Paerden, maar van een zeer exceffive fomme
en prys. 't Welk by dan wel eenigermaten weder beeft vermindert
en verligt, inet in dat zelve Logement ook eenige andere Perfoo
nen te admitteren: dog behalven dat evenwel nog die voorfz. buurc:
blyft zeer exceffyf, en dat altans daar door de Stadt met twee verfcheyde
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fcheyde Logementen is en blyft belaft; zo en fchynt gemelde Bur- i68~
germeefier v1111 der Staal niet te denken, hoe direételyk die pretenfe
verligtinge ook contrariëert de bekende Refolutie van Haar Edele
Groot Mog: van dato den 26 September 1670. by dewelke aan alle
Gedepuceerdens is verboden , haar Logement te nemen in Ordon
narifen, ofte Plaatfen, alwaar iemandt anders voor Geldt acces tot
de Tafel heeft; ofte moefte gemelde Burgermeefter van thr Staal
zig inbeelden , dat op diergelyke Refolutien mede al by hem niet
te pafien ftaat. Maar onder alle vermetele aél:ien en ondernemingen van gemet"
den Burgermeefter 'f/1111 der St1111t , fteekt uyt , het geene den Se
cretaris va11 dtr Yem bejegent is, over de extenfie van zekere Re•
folutie van de Vroedfchap , in Maart laatftleden by pluraliteyt van
ftemmen genomen. Want te dier tydt door den Burgermeefi:er
Borma , in abfentie van den Burgermeefter v1111 dtr St11al, Vroed•
fchap beleydt zynde, op de Poinéten van befchryvinge , waar op de
Leden van Haar Edele Groot Mog: ftonden by een te komen te•
gens den 7 der zelver Maand, is als doen in de Vroedfchap mede
gefproken, vermits het een nieuwe Vergaderinge zoude wezen, van
eenige andere Heeren ter dagvaart te deputeren : en is daar toe by
den gemelden Burgermeefter Borma geftemt geworden , neffens
Burgermeefteren, de Perfoon van J«ob11s Erchte11.r; maar die za•
ke by den zelven Burgermecfter Borma in verdere omvrage gC!6
bragt wezende, zo zyn by pluraliceyt van 11:emmen daar toe gede
puteert geworden Speyert, Schi11ho11'l1Jer, -o,m der Does, en Yerjch•i•
ri11g; wel verfi:aande, dat dezelve twee aan twee malkanderen zou
den vervangen : en is gevolglyk de Refolutie daar van, in dier
voegen by den gemelden Secretaris -v,11 der Peen geëxtendeert"
Dan Copye daar van door den zelven Secretaris aan gemelden Bur•
germeefter Borm1111 ter bandt geftelt zynde, om na den Hage aan
den Burgenncefter 'fllln Jw SuuJ overgezonden te worden , heeft
des anderen daags 's morgens gemelde Burgermeefter Borm•• ge
wilde, dat de namen der voorfz. vier Gedepureerdens , door den
voomoemden Secretaris in de voorfz;. Copye Refolutie zouden wor
den gefchrapt. En dit by den Secretaris beleefdelyk zyode gewey"
gert, is drie á vier dagen daar na gebeurt, dat ge1nelde Secretaris
#f/411 der Yen ontboden zynde by den voomoemden Burgermeefter
Bor"""', hem ter handt heeft geftelt, en doen leLen , zelrere MifU
ve, door den Burgermeefter 'lJIIII der Stut uyt den Hage aan ge
melden Burgermeefter Bonn•• gefchreven; waar van de teneur ert
inhoude in fubftantie was ; 'Dat ,,.Jemaat d1 -ooornoemllt SecrittM'u
van der Veen de PntheitJ b11itle gehlllit, om IJ/ wdr, 'VIHI de .Proed
fthap, buytn, Propofitit oftt .Ativ,.r v1111 dm BNrgerm«jl61't•, 9/anigt11 RefalNtie te 1xtn11Jerm , by IJ•rgermttj/er van der Staal goeit
groo11den hlldt, dat gemelde Set:retllf'is lot corretlie, rn o•
11,/Jótrt
Pen ;,, dw1111g 'te hntû11 vow dez~ rey.r, aJJee11Jylt :lJO#de «t•k• .a,
Je 'D1Jg-geJde11, dit gemttde 'VÎn' GedejJMûtrlÛ&r, 11'/t llragle 'VIM M
'Vlorfthrroe Re.folutie gedeputeerd/ z.y,11/e~ va de Stut X,011/e11 ltM11t11
te ,yffchn ;
l,_y 11/dim r."Jll.r """"""'4J lr.w11111 te gej11,rn, gemelde
Secrettl1'is 11/s vertGeiert. mogt 1:-y11, dat bj noit men-, •l.r S,cret"1'u
Lll 3
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1684- dt Pe1111t ;,, de &1111dt ,:;o111/t 11eme11; blykende alle 't zelve pertinen
telyk by verklaringe van gemelden Secretaris. In de onderneminge
van welke extravagante en onbedenkelyke vermetelheid, niet alleen
te noteren ftaat, dat een fingulier Burgermeefter, aan e_en Secre.
taris , by de Vroedfchap aangeftelt , over het extenderen van een
Refolutie, zo als dezelve waarlyk was genomen, en zulks over een
zake , waar in notoir niet anders was gedaan, als het geene alle·
cerlyke Secretariffen toeilaat, en fchuldig zyn te doen , bedreygin
ge, en verzekeringe derft doen, van, in cas zulks weder kwam te
gebeuren, noit meer als Secretaris de Penne in de handt te zullen
nemen, ( even en al eens of die zake aan hem alleen dependerende)
maar ook, voor zo veel dit was gefchiedt, dat het zelve hem voor
deze maal quanfuys, gratieufelyk ,onder zodanigen correctie , als
voorfchreven is, wierdt geremitteert. En ftaat .dan nog byzonder
lyk daar in aan te merken , welke die voorfz. Refolutie is geweeft,
waar over gemelde Burgermeefter v11• der Stul zo veel ofrenfie
en misnoegen genomen beeft, en om dewelke die geene, die de
zelve maar fimpelyk als Secretaris hadde geëxtendeert, in dier voe
gen , onder zyne voorfz. bedreyginge , en correélie gevallen is;
namentlyk een Refolutie , genomen in de Vergadering van de
Vroedfchap, by zyn Mede-burgermeefter , na dat die zelis hadde
geftentt, verders aan de andere Leden behoorlyker wyze in omvraag
gebragt; en zulks een Refolutie, waar omtrent indifputabel wette
lyker wyze was geprocedeert, en waar in by imaginatie geen an
dere reden van misnoegen konde refideren , als alleenlyk, dat het
meerendeel van Vroedfchappen dies wegen haar juyft met gemel
den Burgermeefter Bor1111111 niet hadden geconformeert, maar, ( ge
lyk dit de cygen uytdrukkinge was, van het misnoegen van gemel• den Burgermeefter va tin- Stul by zyne voorfz. Miffive) daar in
waren gegaan buyten de Propofitie en het Advys van den Burger
meefter; en (met een woordt) dat gemelde Burgermeefter v•11 titr
St44l, by die zelve Refolutic, Mede-gedeputeerdens ter dagvaardt
kreeg, in dewelke by geen fpeculatic en welgevallen hadt. En als
dit voortaan niet zal mogen wezen, dat namentlyk in het maken
van Gedeputeerden ter dagvaard', by de Vroedfchap gegaan mag
worden buyten de Propofitie en het Advys van Burgermeeftcren ,
ja als een Secretaris, over het ftellen en extenderen van een Re
folutie , in dier voegen by meerderheid van ftemmen genomen ,
fubjeél: zal zyn zodanige bcdreygingen en correélien van Burger
meefteren; dan meynen de Ondergefchreven, dat het verre genoeg
gekomen is.
. Maar zo qualyk als men aan de eene zyde genomen heeft het
extenderen" en te Boek brengen van een Refolutie, dewelke etfec
dvelyk in dier voegen was genomen; en zo wcynig als men heeft
willen lyden , dat extenfie gemaakt , ofte aanteykeninge gedaan
worden van zaken, die effeélivelyk alzo zyn gepaffcert; zo liccn•
tieus is men weder aan de andere zyde, in zaken te doen exten•
deren, en te Boek brengen, die effeélivelyk en in waarheid zoda•
nig niet en zyn ; en in dien deelen zyn in· derdaadt exceffen ge
pleegt , dewelke zeer verre zien. Want boven ofte. behalven dat
Bur-
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Burgermeefteren by de extenfie van het voorgemelde llot van Re- 16~4kening , tegens de notoire waarheid hebben doen ftellen , dat in
dier voegen was geteykent en gelequideert, ten overftaan van. de
Vroedfchap: gelyk de onwaarheid daar van hier vooren nader aan•
gemerkt is : zo gelieven Haar Edele Groot Mog: de oogen eens
te flaan op het Befcheydt ofte Extraé\, en zullen Haar Edele Groot
Mog: zien , dat de contenue van dien opentlyk fl:aat gedebiteert,
voor een Refolutie van de Vroedfchap op dato den zeven en twintig11:en Mey zcftien bondert drie en tacbentig, ofte immers voor iets •c
geen te dier tydt in de Vroefchap zoude zyn gepaffeert, ja dat de
namen van verfcbeyde Vroedfcbappen in het Hoofd , als Preien•
ten ftaan gcëxpreffeert, en daar onder mede de namen van eeni•
p van de Ondergefchreven ; en konnen nogcans de Onderge•
fchreven" en fpecialyk mede die geene van hen. dewelke als Pre•
fencen in het Hoofd ftaan genomineert , . Haar Edele Groot Mog:
ten vollen verzekeren, dat niemand van henluyden van zodanigen
Vroedfchap, daar de contenue van dat voorfchreve Excraa in dier
Yoegen voorgekomen , mem laat ftaan , geformeen en opgefteldt
zoude zyn, cenige de minfte kennüfe heeft, nogte oit daar over,
by, ofte omtrent is geweeft. En als dan ook haar Edele Groot
Mog: de moeiten gelieven te nemen , om de c:ontenue van dac
. voonc:hreve Extraét eens in te zien , fprekeude namentlyk, van
gemelde voorige ditferenten, over het afzetten van den Ontfanger
l'trftbsirit,g, het fluyten van Stadts Rekeningen, en het beleggen
van de Vrocdfchap in Burgermeefters Kamer, ofte wel eygently1'
van het ac:commodement , daar omttent voor Heeren Commüfa•
riffen van Haar Edele Groot Mo1: getroffen : en Haar .Edele Grooc
Mog: gelieven dat alles eens te conforeren tegens de ware Notu•
ten, voor der zelver Heereo Commitfariifen dies wegen gehouden,
op dato den ~1 Mey 1683. zo zullen Haar Ed; Groot Mog: al$
dan ook klaar bevinden , hoe verre de conrenue van dat voorfz.
Extraa van die voorfz. Notulen is verfchillende: en gevolglyk, hoe
weynig apparende van waarheid het ook heeft, dat iemand van de
Ondergefchreven daar over zoude zyn geweeft : en zal alzo aan
Haar Ed: Gr: Mog: confteren beyde, boe abufivelyk dat voorfz. ac
commodement aldaar il geëxtendeert, en boe impertinentelyk die abu•
five extenfie aldaar op de naam van de Vroedfcbap ftaat gedebiteert.
En om hier van nog een nader. en ganûch convincante preuve
te geven, zo gelieven Haar Edele Groot Mog: nog eens te infpec•
teren een diergelyke Refolutie van dato den elfden Juny 1683. de
welke in het Hoofd al weder opentlyk ftaat gedebiteert op den naam
'ftD de Vroedfchap, met exprefie van de Pnefenten, die daar over
zouden zyn geween:, en alwaar dan weder van zaken, het voorfz.
filbjeét concernerende, een zeer abufive en impertinente extenfie
wordt gedaan. Maar dog een Refolutie ofte extenfie van zaken•
cloor den Burgermeefter 'U""
Stut ten zynen Huyze, alzo uyt
zyn eygen mondt, den Secretaris L,u gediél:eert, buyten kennilfe
en wieten van alle d'Ondergefcbreven, welkers namen in het Hoofd
wn dat Diébunen mede ftaan geëxpreifeert. 't Welk niet alleen
het zeggen is van d' Ondergefchrcven, en van die gcene, die zulks
uyt
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1·684- uyt den mondt van gemelden Secretaris zelfs heeft gehoort: uyt•
wyzens de verklaringe. Maar waar van ook zelfs confteert uyt de
eygen verklaringe van gemelden Secretaris L11.1; dewelke die geene
is, die nog dagelyks met Burgermeefi:eren , als haaren Secretaris
befoigneert; en zulks uyt de verklaringe van iemand, dewelke no
toir, en voor al in dien deele by Burgcrmeefi:ers niet kan worden
gewraakt ; gelyk dit dan nader is te zien by die zelve verklaringe
van gemelden Secretaris , wezende al gepaffeert ten tyde , als die
voorfz. zake even voorgevallen wa,s, namentlyk op den 28 der zei•
ver maand Juny 1683. en alwaar gemelde Secretaris te dier tydt
dan pofitive heeft verklaart, dat de voorfz. pretenfe Refolutie van
den 11 Juny 1683. zo als dezelve is leggende, !gearrefi:eert is by
Burgermeefreren , en ook door ordre van Burgermeefi:eren alzo is
te boek gebragt, x;eljs a11der refamptie , n, ltcn11iffe va11 d, VroetJ.
fthap. Welke perniceufe maniere van doen, de Ondergefchreven
hier nu niet nader zullen ontledigen , maar zullen fimpelyk laten
aan het hoog-wys en befcheyden oordeel van Haar Ed: Groot Mog:
van hoe verren uytzien dusdanige ondernemingen zyn.
Indien nu de Ondergefchreven wilden fpreken van particuliere
exceffen omtrent den Burger begaan, dat dezelve zoude byna een
zake zonder eynde zyn. Alleenlyk zullen de Ondergefchreven
dien aaPlgaande tot een ftaaltje allegeren, zekere aétien van de te
genwoordige Burgermeefi:eren , nu -onlangs by d' een en d' ander
van hen refpeéèivelyk gepleegt. De eerfie daar in befiaande , dat
als nu omtrent den tydt van drie maanden geleden , Deekenen van
het Vifi'chers Gilde, zekere fchade geleden hebbende door die van
het Viffchers Gilde der Stede Woudrichem. daar over klagtig waren
aan den Droffaard, en met deszelfs kenniffe, en confent, als mede
met confent van gemelden Burgermeefi:er Bor""'" , in arrefi: had•
den doen nemen, en aan Stads-ketting fluyten, zekere Roei-fchuyt,
toebehorende aan een van die geene , die haar de voorfz. fchade
hadden aangedaan , gemelde Burgermeefi:er Bormdll dan , niet tegen
fiaande by zelfs mede tot het voorlz. fluyten , confent hadt gege
ven, namaals zonder kenniffe van den Droffaard, eygener autho
riteyt, de Arrefbmten onverhoort , en zulks buyten alle form van
Jufi:itie , de voorfz. Schuyt weder heeft ontflagen , en 't Slot van
de Ketting de Jat1, doen aan fi:ukken fmyten: als blykt by Verkla
ringe van Deekenen voorfz. Matigende alzo. zich zelven fingulier•
lyk aan de gantfche Juftitie , en paffende daar in nog op de or•
dentelykheid , nog op de authoriteyt , gezag , en direétie , dies
wegen aan anderen fpecialyk gedemandeert, en dit doeade zo in
formelyk, zelfs ook in faveur van Buytenluyden, en tot prrejudicie
~n onderdrukkinge van zyn eygen Burgeren , gevolglyk ook tuffchen
Perfoonen • die notoirlyk niet door hem, maar door de Jufi:itie
moeften worden gerecht.
Ja gaat deze aanmatiginge van gemelden Burgermeefter Borm11•
zo verre , dat, als by buyten de Stadt is, dan, om zyn abfende"
de gantfche Juftitie moet ftille ftaan. Zynde nog laatfi: gebeurt i~
Maart dezes Jaars 1684- als wanneer gemelde Burgermeefi:er Bor11111•
buyten de Stadt op de Verpagtinge was, dat de Vice-Prefident van
het
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het Gerecht, ordre gevende aan .een van de Gerechts-Bodén, het 1684Collegie van Schepenen tegen des anderen daags te convoceren,
om ordinaris Rechtdag te houden, daar op dezelve Gerechts-Bode
gemelden Vice -Prefident geantwoord heeft , geen ordre van den
zelven te mogen aannemen • nogte eenige dagvaardinge van Sche•
penen uyt des zelfs naam te mogen doen; vermits het zelve hem,
en ook alle de andere Gerechts Boden , door den Prefident B,r"
"'"" , voor zyn vertrak, fpecialyk was geïnterduceert, op prene van
caffatie; waar door de Juilitie dan alzo eenigen tydt effotl:ivelyk
heeft moeten ftille ftaan ; blykende mede by formele Verklarin•
ge.
En aangaande nu het geene alhier ge-employeert zal worden tot
een ftaaltje , ten reguarde van Burgermeefter va11 der St•al , dat
zelve gaat nog vry wat hoger ~ en is een zake , by den zelven
Burgermeefter v1111. Jer Staal ondernomen in den aanvang van zyn
Burgermeefterfchap , tot een recht beginzel , om hem aal'lflondts
niet alleen voor de gantfche Stadt formidabel te maken, maar ook
te toonen, wat Rol by zoude fpeelen van een driftig, ontzaglyk,
en impericus Souverain : beftaande namentlyk hier in , dat mede
omtrent dien voorfz. tydt, dat is, in Maart nu laatftleden, zeker
Burger , genaamt 'Piettr van Cleef. hebbende als doen over den
tydt van twee Jaaren lang op Commiffie en wettelyke aanftellinge
van den Droffaard, ru11:elyk en vredelyk, ook zonder eenige dct
minfte klagte van iemandt , bedient het generaal Poortiers Ampt
van de Stadt , ontboden is geworden , aanftondts t-e komen op 't
Stadthuys voor Burgermeeftettn ; dat by op de zelve tydt , ook
aanftonds aldaar gekomen zynde, de voomoemden Burgermeefter
"'"" tier StuJ van hem heeft afge-eyfcht de_ Atl:e , die gemelde
Droifaard aan hem wegens het voorfz. Pooniers i\mpt hadde ge.
geven ; dat gemelde Burger daar op geantwoord hebbende , dat
zulks in zyn vermogen niet en was , vermits by die voorfz. Aéte
aan gemelden Droffaard overgegeve■ badt , gelyk by effetl:ivelyk
ook hadde gedaan; de voomoemden Burgermeefler va11 der Stul
daar op dan heeft gerepliceert, dat '1et niet waar en was, en by
aldien het evenwel waar was, en gemelde Burger de voorfz. Atl:e
niet en hadt, dat by dan een Aél:e zoude hebben te teykencn , dat
by zyn leven lang het voonz. Ampt niet meer zoude bedienen,
nogte de Sleutels der Poorten meerder zoude aanraken , dat· ge
melde Burger dit beleefdelyk hebbende gedeclineert , zeggende ,
zulks niet wel te kunnen doen , ook zyns oordeels, genoeg te we"
zen, dat de Sleutels hem alrede waren afgenomen , en by vervol•
gcns van de bedieninge van voorfz. Ampt was gefruftreert:: meer•
gemelde Burgermeefter v1111 Jer Stdlll als doen den zelven heeft
gedreygt, dat men hem een briefje zoude geven , om de Stadt te
ruymen : en, als gemelde Burger zeyde, hctt noit daar na gemaakt
· te hebben, en dat by ook hoopte het noit daar na te zullen ma•
ken, dan verders gemelde Burgermeefter va11 itr Stut den zelven
te gemoede heeft gevoert, dat men hem op de Poort zoude zetten
te Water en te Broodt,· en wyders met byvoeginge van onbezuyfte
exprefiie, dat men hem wel anders zoude bruyen ; gevende ook
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1684,. te gelyk effeéèive ordre aan twee Panders, om de11 gemelden Bur
ger na de Poort te brengen. Alwaar dezelve ook op die wyze by
fchoonen ligt en dagen is gebragt, .en den tydt van volle negen da
gen heeft gezeten , zonder dat hem aldaar dien gantfchen tydt iets
anders als Water en Broodt gegeven is, latende t' huys drie onno
zele Kinderen zonder Moeder , en niets daar toe. Zulks dat by
een Arbeyds-man zynde , en van zyne dagelykfche winften zyne
Kinderen moetende onderhouden, dezelve zyne Kinderen midde
lerwylen van anderen geadfifteert hebben moeten worden. En ze
lange aldaar in diervoegen gezeten hebbende, is hem dan eyndelyk
door den Cipier uyt den naam van Burgermeefteren aangezeyt,
dat , by aldien by de Aéè:e ·, hem in Burgermeefters Kamer voor•
gehouden , wilde teykenen , by dan zoude worden los gelaten;
maar, zo by by 't refuis van dien bleef perfifteren, dat by als dan
gezet zoude worden in een Gat. Zulks dat gemelde Burger, na
die voorfz. negen dagen, om zyn Kinderen niet van honger te la
ten vergaan, en niet nog harder getraéèeert te worden, als te voo
ren. dan eyndelyk nog genoodzaakt en gedwongen is geweeft, de
voorfz. Aéèe te teykenen, en alzo daar op weder ontflagen is ge
worden. Blykende alle het zelve by verklaringe. En zo zien nu
dan· Haar Edele Groot Mog: uyt alle 't geene voorfz. is, hoedanig
de tegenwoordige Domeftycque Regering binnen de Stadt Goa
l N CHE M geconftituëert.
Als men nu eens zal overgaan tot zaken van Staat , en tot de
proceduren , dewelke daar omtrent by Burgermeefteren worden ge
houden ; zo zullen zig daar in opdoen exceffen en informaliteyten,
die Haar Edele Groot Mog: geen minder reden van verwonderinge
zullen geven. En derven de Ondergefchreven haar zelven hier van
ten vollen verzekeren , indien maar anders nog plaatfe heeft, en
op de Stadt Go Il IN c u E M , en de Regeering van dien, mede ap.
plicabel is , het geene van allen ouden tyden inconteftabel is ge
weeft , en ook voormaals by formele Refolutie van den Staat op
dato den 16 September zeftien hondert zes en vyftig is gedefini•
eert, dat namentlyk, als in de Vergadering van Haar Edele Groot
Mogen de over zaken van Staat gerefolveert wierd, op den naam
van Rüderfth•p, Edelm 111 Sttdn , als dan door het woordt St,
,1,,, , niet verftaan worden d~ Gedeputeerdens , in de Vergaderin
ge comparerende, maar der zelver Principalen, die door de
voorfchreve Gedeputeerdens ter Vergaderinge worden gerepre
fenteert , en dat die zelve Principalen niet zyn Burgermeefte.
ren alleen , maar Burgermeefi:eren ende Vroedtfchappen te ge

lyk.
Ten welken fine dan de Ondergefchreven eerftelyk aan Haar Ed:
Groot Mog: zullen voordragen , dat , als in den voorleden jaare
1683. by Refolutie van Haar Ed: Groot Mog: op dato den ~2 Mey
des voorfz. jaars, geconfenteert en bewilligt is geworden in een ver•
hoginge van den tienden penning, ofte twee ftuyvers van de gulden,
op alle des Gemeen• Lands Middelen , exempt alleen de Verpon•
dingen , en als by de extenfie van die zelve Refolutie is gezeyi:
geworden, dat. het zelve confent gedragen , en in die verhoginge
be-
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bewilligt wierdt ~ by de Heeren Yan de Ridderfchap en Edelen 1 168.f..
mitsgaders de Gedeputeerden van de refpeétive Steden, ;,, dt11 1111111e
111

-va• wegm Burgermttjlert11 e11 VrDtdfth•ppe11 v•ri J,1;,elve Steden;

dan echter in der daadt waaragtig is, dat de Burgermeefteten Er,ie.;.
Je111 en de BD11dt, doenmaals wegens de Stad G o RIN c HEM ter dag.
Yaart gedeputeert, die zake noit in de Vroedfchap hebben gebragt
gehadt, en gevolglyk ook by baare Principalen ooit daar toe gelaft
zyn geweefi:, ten ware men voor zoàanigcm laft wilde debiteren de
pretenfe Refolutien , dewelke in het hoofd wel een ophef hebben
met den naam van Vroedfchap, en alwaar dan onder anderen mede
over dat voorfz. fubjeét wel is gedelibereert en gerefolveen: maar
daa.r niemand anders prefent is geweeft , nogte· ook zelfs in her
hoofd iemand anders onder de Prefenten fbat genomineert • als alleen de gemelde twee Burgermeefteren, en twee van hunne Adhz•
renten ; die aldaar met haar vieren in Burgermeefters Kamer pra?•
-tenfelyk de Vroedfchap hebben uytgemaakt, ofte immers die naam
aldaar hebben geaflumeett. En iemand dit confidererende; dat na•
mendyk in een belafi:inge van zodanigèn gewicht en importantie,
als is de voorfz. generale en univerfele verhooginge van een tiende
van alle 's Lands Im.pofi:en , geconfenteert cm bewilligt is, fimpelyk
by de voornoemde twee Burgermeefteren en twee van hunne Ad
brerenten • zonder dat die zake oit in de Vroc:dfühap is geweeft"
en dat dan echter de voornoemde Burgermeefter va11 der Staal,
in qualiteyt als Penfionaris , dat pretens confent , zo informeel en
onwettig gedragen, ter Vergaderinge van Haar Edele Groot Mog:
als een Stadts Advys heeft derven inbrengen in den name en van
wegen zyne Principalen, gelyk de VOOffZ. Refolutie van Haar Ed:
Groot Mog: duydelyk dat zodanig mede brengt; •c en is niet 1110gelyk, immers in de gedagten van de Ondergefchreven, dat zulks
by Haar Edele Groot Mog: anders, als voor e«n zeer ongehoorde
en deteftable zake kart worden aangezien.
Maar als men nu eens nog verder gaat , en men confidereert •
het geene te vooren alrede aangeroerdt is, en alhier nu aan Haar
Edele Groot Mog: nader zal confteren , niet uyt een fimpel zeg.
gen van de Ondergefchreven , maar by formeele Verklaringe van
acht verfcheyde Vroedfchappen, die zulks op :den .Eedt, Ampts
balven gedaan, eenparig komen te affirmeren; _namentlyk, dat z~
dert den 6 September 1683. tot den a2 February 1684. van het
gepaffeerde ter Vergaderinge van Haar Ed: Groot Mog: noit eenig
het minfi:e rapport aan de Vroedfchap is gedaan, gelyk dat by die
voorfz. Verklaringe duydelyk is te zien; dan zullen Haar Ed: Groot
Mog~ immers ten alderuyterfi:en daar over verzet moeten fi:aan ;·
zonderling, als dezelve Hare Ed: Groot Mog: haar eens gaan het•
inneren ; wat hoopigtige zaken in dien tydt ter Vergadering ge
paffeert en verhandelt zyn; en hoe refoluit ~n prompt nogtans de
Gedeputeerden van Go 1u N c HEM haar omtrent dat alles hebben ·
gedragen , niet minder als ongequalifiaeerde en ongelafi:e Perfoo•
ncn, gelyk zy nogtans ten aanzien van dat alles waarlyk zyn ge-i

weeft.
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1684- feerc,ie alhier particulierlyk te gaan ontledigen. De Notulen van
Haar Ed: Groot Mog: kunnen 't zelve uytwyzen, en de zaken zyn
nog in verfche Memorie. Maar kunnen evenwel de Ondergefchre
ven niet nalaten aan te roeren, dat het immers in dien tydt is ge.
weeft, als door den Heer Raad-Penfiooaris ter Vergaderinge is ge"
proponeert , dat in gevolge van de laatfte Traétaten aan Spanjen
behoorden gezonden te worden de acht duyzent Man. Dat het
zelve by de meefl:e Leden overgenomen ~ynde , ontwyffelyk ook
geen Gedeputeerden gemanqueert zullen hebben, van een zake van
zo verren uytzien, het zy mondeling, het iy fchriftelyk, aan hare
Principalen notificatie te geven. Doch de Advyfen. ingekomen
zynde, is by den Penfionaris ,,.. dlr StuJ wegens de Stad Go R.•
1 N c u E M, refoluyt in de zendinge van de voorfz. acht duyzent Man
geconfenteert, zonder aan de Vroedfchap oit eenige de minfte ken•
niife daar van gegeven te hebben. Zullende de Ondergefchreven,
nopende het verdere vervolg van die, en andere zaken, haar fimpe
lyk tot de voorfz. Notulen en kennilfe van Haar Ed: Groot Mog:
refereren.
· En als nu dan na dien v~rfz. 2~ Febnmy US83. by gemelden
Penfionaris 'lJn tkr Stlllll qµanfuys rapport gedaan zoude worden ,
nopende de propofitie ~er Vergadering van Haar Ed: Groot Mog:
gedaan, over het werkftellig maken van de voorfz. Werving; zo is
bier vooren uyt de meergemelde eygen Miffive van Burgermeefte
ren alrede genoteert, hoe dat de voornoemde Burgennectter vas
dw Sçul, alvooren dat voorlz. rapport te doen, beleydt en toeleg
fchynt gemaakt te hebben, om door zyne voorfz. veroorzaakte con
f\Ülen, alle de geene die van ~ync Adhmrenten niet en waren, uyt
de Vergadering te byten. Immers is uyc die voorfz. Miillve evi
dent, en blykt ook nader uyt de pretenfe Refolutie zelf;, tot het
voorfz. werldlellig maken van de Werving op den naam van de
Vroedfchap genomen, op dato s8 April 163+ dat die zelve pre
~nfe Refolutie. alzo by niemandt anden genomen is, als by Bur
genneefteren en gemelde hunne vier Adharentm, en niet- eerder,
als Qa dat alle de verdere Vroedfchappen eflèétivelyk waren afge
gaan. Ja hebben ook Burgenneeftercn des anderen daags, van we
gen de Ondergefchteven fpecialyk verzoet zynde, nader Vroedfchap
da~ op (e willen beleggen, zulks geweygei,, en tot antwoordt ge.
geven I d~t zy die zake noit weder in de Vroedfchap zouden bren
gen; $ te vooren uyt die ftrklaring van den Secretaris f>d9 lilr
Peen nadel" aangemerkt is. En ziet alzo een ieder mede, hoe in
formeel ook is die voorfz. pretenfe R.efulutie van den 18 April
1_684. rakende het voorfchrcve werkfteWg maken van d@ Wer•
vi_,g,
·
. En M die voor&:. Refolude van den 28 April 1684- Is weder by
Burgermee~eren ooit eenige de lllinfto Vroedi:hap- bcdeyd geweeft:
onaangezien mede de extraordinaire depefches van Importantie, de
wel1'e zedert dien voom. t8 April wegens de Staat aan de rerpec•
tive Leden afgezonden , en Nede-burgenneeitffm van Go a I rt•
c HEM ontfàngen zyn: uyrwyzens de refpeélive Recepüfen, in dato,
de11 1 c:o 10 Mey d ~ Jaars 1684- l)o. eerfte- namendyk van die
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voorfz. afgezonden Oepeches, onder anderen gecontineert hebben- 1684:
de gehadt de Memorie van den Grave d'Avaux, wegens zyn Meefter
den Koning van Vrankryk, overgegeven den ~9 April 1684. en de
tweede een nader Memorie van den zelven Grave d' Avaux, in dato
den 9 Mey daar aan volgende, nevens het gepaffeerde in de Con
ferentie , met de Minifrers van de Hooge Gealliëerden daar over
nog dien zelven dag gehouden : beyde Depefches, die notoirlyk tot
geen anderen fine alzo aan de Leden afgezonden Wierden , als pp
clat in de refpeénve Vroedfchappen daar over zoude worden gede
libereert: gelyk ook in der daadt het zelve zaken waren, die zulks
wel over de Leden van Haar Ed: Groot Mog: met zo ved bekom
mering en omzichtigheid hare Advyfen hebben geuytet, en waar
over eenigen tydt henraards r.o menigvuldige confideratien en de
tiberatien tet" Vergaderinge van Haar Edi Groot Mog: tyn geval•
len , dat de Ondergeichreven met zulks fimpelyk aangeroert te
· hebben~ haar dies wegen zullen vergenoegen. Maar beeft in con•
ttarie van dien gemelden Burgermeefter BfJnlMII , ontfangende die
voorfz. zo extraordimire en importante Depefches, dezelve agter
1ehouden; en dies wegen , gelyk mede wegens alle het geene ver
der zedert den voorfz. 28 April voorgevallen is , ooit eenige de
minfl:e communicatie aan de Vroedfchap gegeven, nog daar over
oit eenige convocatie van Vroedfchappen gedaan; uytgenomen al·
leen eens op den 17 Mey laatftleden, waar van terilondt nader zal
worden gementioneert. En hteft nogtans gemelde Burgermeeil:er ·
"• der StuJ, op die zo importante en hoogwigtige poinéten iiyn
Advys ter Vergadering van Haat Edele Groot Mog2 uyttende, g• .
zegt en geadvyfeert, dat mtn Spanjen niet verder behoorde te per
moveren I en voroers zig geconformeert met de Heercn van de
Ridderfchap. En verder in deliberatie gelegt zynde , of men de
Troepen van den Staat niet behoorde te wederroepeo : is by ge.
melden Burgermeefter w. in- Stut geadvyfeert, dat zyo Princi"
palen al te cordaat waren geweeil:, om in de zendinge van dien te
confenteren. ( De Ondergefchrcven nogtans van deze cordaatheid
niet wetende, nog van wat Principalen gemelde ~urgermeefter w,,
d,r StMJ invoegen voorfz. advyfcerde, en zig met de Ridderfchap
conformeerde, haar genoodtzaakt hebben gevonden, opentlyk voot
de Vergadering te verklaren, dat het ielvc Advys alzo wierdt in•
gebragt buyren kennüre en weten nn de Vroedfcbap 2 verzoekende
dat Notulen daar van mogten worden gehouden• ctn wel expreffe
lyk dies wegen protefterende ; ja gemelde Burgenneeil:er """ der
door iemand van de voorfz. pnefente Vroedfèhappen op een
van de volgende dagen particulierlyk daar over aangefprokeo , en
gevraa1t zynde, hoe hy zo importanten advys zonder kenniffe van
de Vroedfchap, ter Vergadering hadt iD&ebragt, en ook nog nader
zoude derven inbrengen , heeft fatu n"8ller tot antwoord gegeven , het moefl """" s:;o mtdt door.
·
En aangaande nu die voorfi.. convocatie van Vroedfchappen,
die gedaan is geweeft op den voorfz. 17 Mey laatftleden, en die,
als gezeyt is, zedert den voorfz. sa8 April, de eenigfte is geweeil:;
zo en zullen de Ondergefchreven hier ter plaatfe niet repeteren•
Mmm 3
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!684- het geene daar omtrent te vooren alreede is genoteert: zo wanneet
namentlyk gezeyt is, dat Burgermeefteren , beleggende die voorfz.
Vroedfchap, en doende aldaar mede convoceren den voornoemcten
Mr. Simon Vey,11, gelyk die ook perfoonlyk aldaar, nevens andere
Leden, prefent is geweeft, zelfs dan ook daar door nader ontdekt
hebben en frivoliteyt van het pretext, by haare voorfz. Miffive voor-~
gewende , van dat zylieden althans in geen poftuur zouden zyn ,
om met den voomoemden Mr. 'Deym Vroedfchap te kunnen hou
den. l\1aar de Ondergefchreven dit latende by de gemelde hunne
voorige aanmerkinge, moeten hier ter plaatfe Haar Ed: Groot Mog:
omtrent dat fubjeél: informeren , dat die voorfz. Vergadering van
Vroedfchappen alleen beleydt is geweeft op zekere Miffive, door
den Burgermeefter 11411 der Stlllll op den 16 Mey 1684. uyt ,den
Hage aan den Burgermeefter
gefchreven, en by drie zyne
.Adhrerencen, Erdelt11.r, de BDlldt, en 'VII# Hoe,, ( hoewel buyten
deputatie zynde) mede geteykent, hebbende tot Bylagen de voor•
gemelde Memorie van den Grave d' Avaux, van den 29 April 1684als mede nog een nader Memorie van den zelven Grave d' Avaux,
van dato den 15 der zelver maandt. Invoegen dat, van die voorfz.
Miffive en Bylagen leél:ure gedaan zynde, alvooren te treden tot
het advyferen op dezelve , 'Vtn-tien Yrotdfth•/ptn gotdtgt'VfJIIÛn es
-uer{la11n he/J/Jt11, Ie Jrottj/erm, e11 dtze h,e protejlatie in de ald11•r
te 11tme11 Refalutie te Jon, i11jerern, gt!,lt "411 oolr. is gejchiedt, "lldtl
'"' 11ame11tlyi zylieJe11 hur tt11 hoog //en W11tin, belttiigt, door 1#1 a
"111g 11gterhoudm VM ile voorfz . Mm,orie v1111 tien 29 April, e11 het
gehetJ te r•gge ho11,m 'V411 die vo dt11 9 M~ dur t1an 'Uolgmû;
reftr1Jtre#Û wel exprejft!,i hur r,cht, u '""' lt.'4gte als ••ilerfints,
ttgm.r die gtmt, die tJt 1Joorfz. Memorie,, adtl11ig "$.ter en te rugge
gehou,e11 zouden moge• hel,he11; mitsg•tlers 111111 dat lfie-geent, ilit de
#f/Hrfz. Mij/i'llt, 11tffe11.r Jen voor11onnden B•rgermeePer van der Staal,
flltde 011derteyient liaddnl, Als r.y,,de '1#ytm tlef#tatie, gem d11g-gelde11
ofte Vocatien zoude,, worde11 /Je1ult, veel mi11Mr emige Ordo1111"11tit11,
dit.t wegtn ten hare11 !Jthoevt11 gtj/11gm , i11 en,ige Relte11i11ge ZAtult11
worden geleden. En verders getreden zynde tot het advyferen op
die gemelde Memorie , zo en kunnen de Ondergefchreven voor
Haar Edele Groot Mog: voor al niet verbergen, dat in de voorfz.
Vroedfchap op die zelve Memorien gantfch geen Conclufi~ is ge
nomen , nog ook genomen heeft kunnen worden, vermits de ftem•
men in 't advyferen egaal waren , en alzo quamen te freken ; bly
kende van dat alles by de Refolutie daar van zynde. En onaan
gezien dit alles weten nogtans Haar Edele Groot Mog: en behoe
ven derhalven de Ondergefchreven alhier niet te zeggen, hoedanig
gemelde Burgermeefter 11•11 dtr StllllJ op dat voorfz. fubjeél: ter
Vergaderinge van Haar Ed: Groot Mog: op den naam van zyn
Stadt weder heeft geadvifeert, en tegens de Leden, wezende van
andere fentimenten, geprotefteert.
En gemelde Burgermeefter 11411 Jer Stlllll in dier voegen ter dag•
vaart van Haar Ed: Groot Mog: de Meefter fpe~ende , en abfolu
telyk pro Jil,ltu advyferende , zonder zig gelegen te laten zyn aan
eenige Refoluticn van zyne Principalen, ofte dies wegen oit eenic
rap•
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rapport te doen, als voor zo veel het zelve hem gelieft en goed 168~
dunkt, kan daar uyt dan llgtelyk worden afgenomen de reden, waarom
gemelde Burgermeefier 'Uil# dtr SttJ•I zo grotelyks geoffenfeert en
misnoegt is geweeft , a1s hem in Maart laafileden eenige Mede•
Gedeputeerden uyt de Vroedfchap by meerderheid van 11:emmen
wierden toegevoegt , in de welke hy geen welgevallen hadt ; en
waarom de Secretaris, die zodanigen Refolutie hadde geëxtendeert,
daar over invoegen voorfz; van hem bedreygt en gecenfureert is
geworden ; ja waarom gemelde Burgermeeil:er 11•11 der St1Jt1J by ge
meÎde zyne Miffivc , daar over aan zyn Mede-Burgenneefter ge
fchreven, heeft willen en derven fuil:ineren, dat in het maken van
Gedeputeerdens ter Dagvaardt , niet gegaan · zoude mogen worden
buyten de Propofitie en het Advys van Burgermeefteren, gelyk dat
bier vooren mede nader aangemerkt is.
Omtrent alle 't welke nu dan de Ondergefchreven aan Haar Ed:
Groot Mog: in bedenken geven , of niet alle 't zelve waarlyk mede
teer vreemde en extravagante maximes van Regeering zyn ; en
fpecialyk, of niet iemand, die tegens een ander criminelyk wil hebe
ben geprocedeert, ja die zlg zelven in zyn gedagten gaat verheffen,
en opzetten met een geïmagineerde Souverainiteyt van den Staat,
waar mede by zoude wezen gcmuniëert, . en die daarom het min
fte, dat tegens hem misdaan zoude worden , debiteert voor capi•
taal, veel eer eens behoorde te confidereren , wat het te zeggen is, .
,Ie So#vtrai11it,yt , w""r mede mefl z.outk moge,, wezen btltteedt, n,
ili111 men 11iet ,,, httft, 11u 4/Jen,
dn hoofde, ,,, by 11111/ortk "
t'l'IJflcáll tncej/ie 111111 zy• 'Prillcifalm, J• 11iet 1J11tllr1, 11Js ;,, illtJ
""""' 'lltJ11 d1:ul11t ~ne Pri11tit11lt11, ,,,. als te• reprefmtat,yf "i/1111 iin,,
~dllnig te li11'1Je11 mubr•'lle,1, d• 111111 deulvt zy11e Pri11cipale11 11iel
,.,,rJer 1!1111 of ,ejlimeert ; }• d,~Jve dn, voet zet op dt Nuk, es
haar alzo met hll4r e:,ge• Swwrm11it~t Aflfllt ,, dr•ltkt11, t11 "4t ~
te geJylt door "4t zetw mis/,tfPIK de P trg1Jderi11g v1111 Haar Ed.· GrOOI
· Mog: ltM11I te mjèr111 , doe,,û altû, iullzie• e" waJiderm, uJfa
11111rmt deli/,eratim 111111 diftrepl#lte pomfle11, voor 1e11 jlt111 v1111 et•
itltet,rtrml Lidi, het gent wurl1k ~ i t , 11itt en is, J• forme Mg
setJu•te da11r •• /,eeft.
En of nu fchoon deze zo enravapnte en informele Proceduren
van Burgermeeil:eren , te minder by Haar Edele Groot Mogende
;. bypothefi geïmprobeert mogten worden, om dies wille dat de
voorfchreven uytgebnagce advyfen van den Penfionaris en Burger•
meefteren van Go &r N co E M doorgaans conform zyn geweeft met
de ftemmen van de meefte Leden; niet te min geeft dit notoir geen
verandering omtrent de zake zelve : dat is, omtrent de onbehoor"
lykbeid • d~welke in de forme en in maniere van zodanige Proce
duren refideert. Maar is klaar en evident , dat, by aldien zodani
ge Proceduren gejuftificeert kunnen worden , om de overeenko
minge, die dezelve in hare uycwerkinge gehadt mogen hebben, met
de· fentimenten van de meefie Leden van Haar Edele Groot Mog:
dan ook diergelyke Proceduren niet geïmprobeert, veel minder ge
cenfureert zouden hebben konnen worden , fchoon dezelve vatl
contrarie uytwerkinge mogten zyn geweeft. De queffie dies aan-
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J68+ gaande niet zynde, wat overcenkominge zodanige ingebragte advy
fen mogen hebben , met de fentimenten van de andere Leden, maar ·
alleen daar in beftaande, of de Gedeputeerden ter dagvaart , •t zy
Penfionaris , Burgermeefteren ofte wie het zoude mogen wezen,
tot het houden van zodanige Proceduren omttcnt het inbrengen
, van hare advyfen zyn gequalificcen. Zo neen, is evident, dat de
voorfchreve Proceduren van Burgermeefteren van Go R. IN c HEM
in de oogen van Haar Edele Groot Mog: deteftabel, en verfoeye
lyk moeten zyn ; en zo ja, is manifeft, dat notoirlyk ook niet ver
beurt zoude zyn geweeft, als eenige Gedeputeerden," fchoon on
gelaft, een contrarie Advys hadden ingebracht; en nogtans derven
de Ondergefchreven haar beroepen op de gedagten, en het eygen
oordeel van Haar Edele Groot Mog: in cas eenige Gedeputeerdens
zulks ondernomen hadden, en daar van voor de Vergadering van
Haar Edele Groot Mog: in dier voegen geconvinceert waren ge
worden, gelyk ·als de Gedeputeerden van Go R. IN c HEM alhier nu
daar van worden geconvinceen , of zodanige Gedeputeerden heel
wel daar over zouden zyn gevaren.
En alhoewel nu mede de Ondergefchreven alrede door eenige vaa
de haren in de Vergaderinge van Haar Ed: Groot Mog: tegens de
voorfz. informele Proceduren en ingebragte Advyfen van Burger•
meefteren hebben doen protefteren, als voorfz. is, zo hebben nog•
tans de Olldergefcbreven dit alles aaa Haar Ed: Groot Mog: nog•
maals mede willen remonftreren: op dat Haar Ed: Groot Mog: niet
alleen zouden zien , hoedanig in alle die importante zaken by en
van wegen Burgemieefteren van Go R. IN c HEM is geprocedeen;
maar ook, op dat dezelve Haar Ed: Groot Mog: daar van verwit•
tigt zynde, in het toekomende op gelyke wyze niet verder mogten
worden geabufeert; immers daar op mogten zyn verdagt, en van
deze kenniffe haar zouden mogen dienen , zo als zy geraden zou•
den vinden ; en byzonderlyk, op dat Haar Ed: Groot Mog: ziende
de onverdraaglyke exceffen en uytfporigheden, dewelke allen t• hal•
ven by Burgermeefteren, en gemelde hunne Adhzrenten gepleegt
en ondernomen worden, nog des te minder zouden kunnen incli
neren tot eenige verdere prrejudiabele difpofitie, 't zy ten lafren van
de Ondergefchreven in het generaal, ofte ook van iemand van hen
in het particulier: als waar door notoir, boven de evideute ·veron•
. gelykinge van d' Ondergefchreven , aan zo licentieufe en onbeteu
gelde gedagten , zelfs ook nog meerder zouden worden geïndul·
geert, en gelyk als den Toom gevierdt; maar op dat Haar Ed: Groot
Mog: in contrarie van dien veel eer zouden worden gepermoveert,
om de voorfz. hare provifionele Refolutie, omtrent het voorfz. fub
jeét van Burger Capiteynen, enz. buyten verhoor van d• Onderge
fchrevcn , tot der zelver zo merkelyke prrejudicie genomen, weder
in te trekken; en om ook de voorfz. zo calumnieufe Miffive van
Burgermeefteren, en alle Notulen, daar omtrent gevallen, ofte ten
minften de namen van de Ondergefchreven , die aldaar zo odieus
gebrandmerkt ftaan, te doen royeren, en daar uytligten , ofte an·
ders op zodanigen wyze daar omttent voor de confervatie vaR haar
lieder refpeét, en goeden naam , ten opzigt van de pofteriteyt te ·
zor:

Vän GORINCHEM.·
zorgen, als Haar· Ed: Groot Mog: na der zelver hoogwys oordeel, i68+
beft en bequaamft zullen agten. Waar aan de Ondergefchreven
dan ook niet twyffelende , zullen in die verwagtinge , dit haar te,.
genwoordige Berigt finiëren. Bevelende Uwe Ed: Groot Mog: m
de protexie des Alderhoogften.
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konnen niet onderlaten U ~d: by dezen bekent te ma•
ken, hoe dat de Heeren Burgermeefteren dezer Stad, alle
het Metale Kanon, dezelve Stadt private toebehorende, niet al
leen buyten onze kenniffe hebben verkogt, maar het zelve ook
op den 31 der voorleden maand July getragt hebben te leveren,
het welk ook zoude zyn gefchiedt, by alclien zulks voor die
maal by het meerendeel van de Vroedfchap niet geftuyt en ge
diverteert ware geworden , als fufiinerende dezelve Heeren dat
zulks buyten de kenniffe en voorgaande Refolutie van de gant
fche Vroedfchap, niet en behoorden te gefchieden , in plaatfe van
welke Vroedfchap daar over te convoceren , heeft het de voorfz.
Burgermeefteren geluft haar te begeven na zyn Hoogheid den
Heere Prince van Orange, en hebben op een gefingeert en on
waaragtig voorgeven van dat alhier over de voorfz. zake tumulten
zouden zyn ontftaan, fubrepdvelyk geobtineert dat hooghgemel
de zyne Hoogheid den Heer Sergiant Major de Se. A111a11d, met
zyne en nog zes andere Compagnie van het Regiment van den
Heere Grave van Homes , op den 5 dezer maand hier binnen
heeft gezonden, met laft aan den voorfz. Major de St. Ama4,
van te pareren de bevelen van Burgermeefteren en Regeerders
der Stadt Go Il IN c HEM, hoewel met die limitatie dat het zelve
wierde gedaan tot weringe van de disordres aldaar ontftaan.
" Den Heere Droffaard H•ygn,r inmiddels over andere affàirens
in de Stadt zynde gekomen , is aan zyn Edelheid het gepaffeer
de door de Heere van de Vroedfchap bekent gemaakt, met em
ftig verzoek om daar over de Vroedfchap aanftonts te willen
convoceren , het w~lke by zyn Edelheid ook is gedaan, na dat by
alvorens aan de Heeren Burgermeefteren bcleetäelyk hadde doe11
afvragen , of haar Edele geliefde dat zulks op haar naam mede
Non
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zoude gefchieden: het welke by de voornoemde Burgermeeftercn
niet alleen is geweygert, maar ook ,emelde Heer Dro1Taard van
haren 't wege door een Stadts Bode gedreygt, dat by aldien by
met het convoceren van de Vroedfcbap liet voortgaan, zy hem
door de Militie in zyn huys zoude doen vaft zetten, gelyk ook
effcél:ivelyk het zelve by haar des nachts omtrent ten é~a uur is
agtervolgt, door het ftellen van vier Musq~ettiers voor, en vi_er
andere ageer zyn huyzinge, met verbodt met alleen van zyn Ed:
en zyne Domefl:icquen het uycgaan te verhinderen , maar ook
niemandt van buyten eenig acces tot hem toe te laten, bezet
tende ook met eenen het Raadhuys van alle kanten met Mus
quettiers, als mede haar eygen huyzingen ieder mee twee Senti
nellen voor haar deur, door welk bezetten van 't Raadhuys, en
faifie van den Heere Droflàard, dan is verhindert de voorfz. by•
een komft van de Vroedfchap, als wordende de voorfz. Leden ,
" als zy meenden des anderen daags ter gezetter uuren boven te
" komen , feytelyk door de Soldaten van den voorfz. Raadhuyze
,, geweert ; waar over zo onder de Regeeringe als goede Ingeze
" tenen dezer Stadt, ondl:aan zynde een zeer groote alteratie, zyn
" de Heere van de Vroedfchap te rade geworden, voor eerft hare
" klagten te addreffeeren aan meer gemelde zyne Hoogheid, met
,, verzoek dat dezelve na zyn hooge wysheid tegens zodanige ex
" ceifen promptelyk zoude gelieven te voorzien, gelyk ook deze!
" ve goedgunftelyk aan ons beeft gelieven toe te ftaan, door het
,, doen intrekken van de voorfz. wagten, zo van den Heere Dros•
" faard als van den voorfz. Raa.dhuyze, met verklaringe dat alle het
" zelve was gefchiedt tegens zyne intentie, en de Burgermeefterea
,, zyne gegevene patenten hadden misbruykt; dog alhoewel het ge.
,, paffeerde, daar door by provifie eenigermaten wel is geremedi
" eert geworden, zo vinden wy echter voor het toekomende niet
,, de minfl:e fecuriteyt , van dat ons zulks op andere tyden weder
» om door gemelde Burgermeefteren zoude komen te gebeu
" ren , en agten ons derhalven verpligt van ons te addreiferen
,, aan Uw Ed: niet twyffdende of dezelve zullen nevens alle an
,. dere Leden , de Vergaderinge van Haar Ed: Groot Mog: com
" peferende , moeten oordeelen dat zodanige enorme proceduren
,, van Burgermeefl:eren zyn ftrekkende , niet alleen t<Jt groote in
" dragt en defl:ruéäe van het recht dezer Stede Vroedfchap, en
" confufie van deszelfs Regeering , maar ook aanleydinge zoude
,. geven, tot fubverfie van de fondamentele wetten van de Regee
,, ringe dezer Republycq; volgens dewelke het immers vaft moet
,, ftaan, dat de Convocatie en vrye deliberatien van de Vroedfchap.
,, pen in dier voegen niet konnen, of mogen worden verhindert•
" weshalven wy dan gedienfl:elyk aan U Ed: zyri verzoekende, dat
,, dezelve hare Gedeputeerden ter dagvaardt, zodanig gelieven te
,, gelafl:en, dat wy op de rechtvaardige klagten en remonftrantien,
,, die wy aldaar genoodcdrukt zullen wezen te doen , door defte
" nue en credit van Uw Ed: mogen worden geappuyeert, ten eynde
,, by Haar Ed: Groot Mog: Refohttie daar op te nemen, niet al•
" leen mogen worden geïmprobecrt, de voorgemelde exccffen by
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Burgermeefteren gepleegt, maar wy ook fecuur gefl:elt, dat ons
van dezelve diergelyke violente bejegeningen, in toekomende
niet meer en zullen wedervaren , waar toe ons verlatende enz,
Droifaard en Vroedfchappen der Stadt Goa1NcHEM.
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·oen I July des Jaars 1690. wierden de Uurwyzers van de Kerk- 1690.
toorn afgenomen en vernieuwt, welke nieuwe den 7 Augufl:us op
gehangen wierden.
Den 18 September des Jaars 1692. wierdt in deze Landen een 1692.
Aardbevinge gevoeld, en wel byzonderlyk te GORINCHEM, veel
zwaarder als die van de·n Jaare 1640. De gebouwen begonden zig
als een wieg te bewegen, de Klokken van zelfs te luyden, zo dac
veele meenden dat 'er Brand was, en was de geheele Stad in con•
fiernatie.
In den Jaare I 693. den 16 Juny des avonds tuffchen negen en t 693.
tien uuren, hadt men hier een vervaarlyk onweder van Donder en
Blikzem, met zeer zwaren fiortregen, zo dat geene Menfchen oit
diergelyk onweder hadden beleeft. Den Donder floeg verfcheyde
gaten in het fpits van den Kerk-toorn, en deed bi_nnen aan 't hout•
werk groote fchade, het Uurwerk liep af, en 'de Klokken floegen
alle de heele en halve. uuren, daar ieder een over verwonderde
fronde.
Op den 24 der zelver maand St..
dag, ontfi:ond hier weder
diergelyk onweder, en zwaarder als het voorgaanden, en begon na
de middag een twee uuren , en duurden tot ...s avonds ten tien
uuren, het begin was met een zwaren wind gemengt, · die omtrent
drie uuren wat bedaarden, wanneer het fierk begoft te regenen. ·
Den 21 Juny des dingsdags in den Jaare 1695. ~niveerden in deze· 1695•
Stadt de Keurvorft van de Palts, Hartog van N1euwburg, met zyn ·
Moeder de Keurvorfiinne Weduwe, zyne Gemalinne·, zyn Zufter, en
Nigte, vergezelfchapc met een groot getal van Heeren en Damens, ·
Hofdienaars , enz. t' zamen wel bondert en vyftig koppen fierk.
De Keurvorft met zyne Moeder, Vrouw, Zufier en Nigte, als
ook eenige ·Damens waren in den Doelen gelogeerc, de anderen _ia·
cenige Herbergen aan de Water-poort, en andere plaatzcn.
Den 22 Augufius des Jaars 1697. zynde Donderdag, teerden de· I6 i
Schuttery van St. ChrijloffeJ of Klov111itrs, en den !23 des vrydags · 9 •
wanneei: zy voor den tweeden dag teerden, pafieerden te wacer ·
voor by deze Stadt het groote Muskovifche Gezandfchap, by
welke zo men zeide den Saar ook zelfs was, en waren drie Jagten
fterk , een van zyne Majefteit van Groot Brittanje, een van de Ge•
11eraliteyt van den Staat, en noch een byzonder Jagt, by zig heb-·
bende nog veele andere vaartuygen. Zy wierden op order van den~:
Staat, in 't voorby varen uyt zefl:ien halve Kartouwen begroet; zo
als· men te Woudrichem en op 't Fort Loevefl:eyn pas te vooren'
ook badde gedaan. Het getal der aanfchouwers aan de \Vaterkant
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\Vas zeer groot, z-y zeylden vermits het avond wierd maar een wey"
nig voorby deze Stadt, en bleven omtrent de Herberg de Zwaan
's na~ ten anker leggen.
Op den I o September deus Jaars, wierden de twee Uurwyzers
nan den Toorn naar de waterzyden afgenomen, en op nieuws ver
guld, en wierden den !23 Oél:ober, des maandags naar den middag
weder Qpgehangeµ, ~n ZQ ik aangetekent vinde is ieder cyfer let
ter vyf vierendeel min twee duym lang, en de wyzers zouden tus•
fchen de negentien en twintig voeten lang zyn.
In dit zelve Jaar in de maand Juny, July, Auguftus, en Sep
tember, wierd by de Kanze-poort de nieuwe muur gemaakt, fuck
kende van de zyde van de Poort af, tot aan de Sluys toe, breed
in zyn fondament negen voet , en van binnen door negen fteene
beeren geflytl:.
1697. In het laatften van den Jaare 1697. en in het begin van 1698.
wierd de Stadt Go RIN c u E M , en de omleggende Landen door
het opfioppen van Ysdammen weder bezogt , waar door de Stadt
Go a I Nc u E M en byleggende Landen droevig onder water wier
den gezet , en vermits van dezen waternood in het Boekje v~
N,o~f:,de•t/1 .AI/Jl4.fèrwurli, niet werd gewaagt, en ik 'er een nauw•
keurig verhaal van hebbe, zal ik het zelve hier by voegen.

Journaal ofte Dagregifter van het geene
in den extraordinaire Waternoodt , zeden den dertienden
December zeflien honden zeven en negendg, tot den der
tigflen djto , in ende omtrent Go a.1 N c HE 1r1 is voor ge

vallen.
" DEn d~rtienden Deaember 1697. beginnende te vriefen, is
"
daar door de Revier de Merwede voor deze Stadt , den
,, een en twintigften dito met ys bezet en vaft geraakt.
,, Maar des avonds wederom beginnende te dooyen , brak het·
" Ys op den ~3 dito los, en raakten aan 't kruyen, en omtrent
,, de Tien-mergen, gelegen tuffchen Goa.INCHEM en Hardinx
" velt, opkroppende, zette het zelve zig aldaar , op den ~.f. dito
,, tot een en Ysdam.
" Zulks de Riviere met Ys wederom vaft geraakte, van daar af
" tot omtrent de Herberge de Swaan , ( ftaande op den ouden
" Wolferen Dyk, buyten deze Stadt) welken Ysdam, ter oorzake
,~ van het zeer voos en fheeuwagtig Ys, zig zo vaft in malkande.
,, ren voegden , dat daar door de gehecle Rivier byna opgeftopt

,, was.
· ,, Hebbende dezelve Rivier , ten eynde aan den voorfz. Ysdam
,; alleenlyk behouden een geul ofte onder doorloop, van omtrent
,, vyfentwintig á denig roeden breedt.
·,, Door welken geul het water wel met groot gewelt was uyt.
,, fchietende, en zulks aldaar een groote diepte veroorzaakte.
" Dog egter geenzints genoeg, om al het afkomende water van
,, de geheele Riviere te verzwelgen.
2,
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" Over zulks het water alhier \fan tydt tot tydt meetder begon
" te waffchen, welk~ wafch zodanig toenam, dat dp den 25 dito
" zynde Kersdag , des avonds tuffcben agt en negen uuren , het
,, water al op vier á vyf duym na~ op den kruyn van den Langen•
,, dyk, aan de Kraan en Kerk fteeg ftondt.
,, Waarom de Hoogdyk Heemraden, genoodtzaakt zyn gewor•
" den, den zelven Langen-dyk ter plaatfc voorlz. met kin-dammen
,, te voorzien. ·
" Als mede de laagtens op den Korten-dyk; vootnatnentlyk voor
., de Endtvogel-fteeg, en aan het Noord.einde tegtn over de Koom•
,, brug.
· ,, Ten elf uurcn was het water zo hoog gewafi'chen, dat het
" voor de voorfz. kift-dam, omtrent de Kraan; al ruym e'en halve
1, voet hoog ftondt.
" Als wanneer de Dyken in llalem byna ; îeneralyk b.egonnen
,, over te ftromen.
" En des niet tcgentbande, is het water tedert elf uuren voorfZI
" tot des anderen daags morgens, ( zynde den ~) tuffche'n vier
" en vyf uuren nog een en een halve voet opgelopen , !taande
" het zelve als doen, omtrent twee Yoecen hoog; voor de kift-dam
-, aan de Kraan,
" Omtrent dezen tydt zyn tfte gaten gevallen fn tfen Sthoor
" dyk van. Dalem, het eene ter plaatfe , daar den zelven Dyk iri
" den Jaare 1691. nog eens doorgebroken is geweefl, en het ander
" wat hoger, leggalde beyde tcgent O\ter Woudrichem, als een in
t, den Lengzel-Dyk van Dalem voorfz. tn een in den Spykzeo•
,, dyk, hier door de Rivi~e als met vollen ftroom, den Thielder'
i, Waerdt infcbietende , begon het water alhier eenigzlnts Ce wy•
"ken.
·
" 'ten zelven dagen bevonden Hoogdyk Heemraden, dtt den
,, nieuwen Wolferzen Dyk van paal 4g tot paal 6o, zynde drie
;; en twintig Roeden , van agteren ter breette van agt , negen,
" tien, elf en twaalf voeten begon te zinken, als mede van paal 64
" tot paal 70, ter lengte van vyftien Roeden, hebben derhalven
" den zelven, ter plaatfen voorfz. op den bUytenloop mét paalwerk
._ laten beflaan, en vervolgens met hordenbezenen , en dien vol• geode nagt nog met ftroo en meffie aan doen vullen.
,, Het Water den 26 's morgens· als voo~. beginnende te wyken·.
• viel by continuatie, van die tydt aft~ den '111 •s morgens t~n
,, zes uuren byna anderhalf voet.
,, Dezen val alleenlyk, door ltet invloeyell van den Thieletwaard;
• die als doen al byna vervuk wu, veroorzaakt zynde, vernamen
,. een uur daar na, zynde zeven uuren, wederf>Dl nieuwen wafch.
" Den zelven dito,- quam veel Ys dat omtrent Bommel hadt vdf
. ,, gezeten , met meerder opperwarer af.
,, Welle Ys zig tegen den voorfz. Ysdatft allrlcr, zodanig aan•
" Jettcn" dat men de Rivier ver boven deze Stadt. heeft- opgekror,c
" gezien, en veroorzaakte, dat het water to over Dalem, als ovet
- de: Wydfchilden, me~ als te vooren de Lingen infcboot.
,, Over zulks hebben de Hoogdyk Heemraden, den gcft'el!l~
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" Korten en den Langendyk van de Vifchbrug af, tot voorby-hct
,, Bourgonifch Kruys verder met kifidammen doen befla~n~
.
,, Den volgende nagt zyn de Dyken, tot meerder fecuriteyt ho•
" ven de ordinaris wagcen, door Hoogdyk Heemraden, en Ruyters
,, bewaard.
·
,, Den 28 zynde San1rdag kregen Hoogdyk Heemraden kond
,, fchap, dat den Horn- en Meerdyk, van den hoek van den Dief
" dyk af tot Beeft toe byna generalyk overfiroomden, en op eea
,, plaats op Acquoy ook door gebroken was. Zulks het Cuylen
" burgfche yeld en bygelene Landen ook wierden geïnnudeert, en
,, het water voor den Diefdyk quam te ftaan, ter hoogte van der
" tien à veertien voeten, waar' door egter den wafch in de Linge
., niet .verminderden , maar van tydt tot tyd nog vermeerderden,
" ja zodanig dat men genoodtzaakt wierde, de voorfz. kifidammen
,, doorgaans te verhogen , en met zwaarder palen te verzo'rgen ,
,, en voorts den Langendyk , als mede het Land van het Bour•
" gonifch Kruys af, tot tegens-de Water-poort aan, nog dien avond
,, met kifidammen te voorzien.
.
. " Als doen begon het water aan wederzyde van het Commi.ffaris
,, huysjen,
over te fiorten in de Duyvels gragt.
•
.
'
,, Het welke men niet geraden vondt , aanfionds te beletten t
_,, maar eenig water daar in te ·laten fchieten, om den Dyk voor
,, den 'Beer te ftyven , en ook op dat by doorbraak van den zei
" ven Dyk h_et water met minder geweldt tegens den voorfz. Beer
,, ( aan welkers fufficantie men twyfelde) zouden ftorten.
· .
" Dog het water in de voorfz. Duyvels-gragt nog omtrent drie
,, voeten lage~ als in de Riviere zynde, bevondt men dat den zei
,, ven Beer zo in den nek aan de .Wal, als doorgaans op de fny..
" ding fierk door zoog , waar door Heemraden geraden vonden 1
.,, de _ver~ere overfiortinge· by het Commiff'aris huysjen te fluyten.
,, Den zelven avondt, omtrent agt uuren wierden Hoogdyk Heem•
,, raden ~erigt, dat het water te Kedichem en Rietveldt op verfchey
,, de plaatfen boven op den Dyk fiondt.
.
,, Hier op hebb~n zig aanfiondts twee Hoogdyk Heemraden der
" waarts begeven , dewelke bevindende , dat aldaar het water op
,, verfch~yde plaatzen al tegens het Sandt-padt was, en ordre ge
,, fielt hebbende,. om noi zefiig à zeventig Boeren te ontbieden~
,, hebben des nagts omtrent elf uuren, nog dertig à veertig Man,
~, .uyt deze Stadt_ met de nodige materialen .gerequireert , en · zyn
·,, als doen vier Gedeputeerdens van den Lande van A 1\KE L, en
" gelyk getal uyt het Collegie van den Alblafferwaard, -C welke- op
,, dien dag alhier gearriveert waren) met de voorfz. Manfchap,.
·,, en vereyfie materialen , daar. naar toe gereden , om neffens dt>
,, Heemraden boven de Zouwen, de nodige ordres aldaar te ftel
·,, leil , den zelven Dyk voor overloop te bewaren.
,, Zondag den 29 dito, des morgens het water nog gefiadig was
;, iènde ( niet tegenfiaande de May-dyk by Zuylichem, waar dooi:
,, den. Bommeler-waard ook wierdt ge:ïnnudeert des nagts al Waä
·,, doorgebroken) heeft men de kift-dammen, nog maal generalyk
.., doen verhogen.
, .
,,· staande
. .. t
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. ,, Staande het water als doen tegens den ki!ldam omtrent de
,, Kraan byna drie voeten hoog.
',, En alzo men ducpte , dat door het hoge , en nog waff\!nde
" water de kiftdammen zoude llgten, of doorbreken , zyn dezelve
,. met dwarsplanken gefweept, en van het Bourgonifch Kruys af.
" tot voorby de Wereldt, van agteren met fchuynfe palen in de
,, _grondt, en fchoren tegens de buyzen geftyft.
,, Den zelven dito bevondt men dat den ouden Wolferfen Dyk•
,, _op twee plaatfen, ( d' eene digt by den Beer, ter lengte van om• " trent twintig Roeden, en de andere digt by de Swaan voor den
,, Wiel ter lengte van zeventien Roeden ) des 's nagts te vooren
•• ontzet zynde van agteren gevaarlyk begon te zinken. Waar op
,, ·men aanftondts de voorfz. twee plaatfen, van vooren tegens do
;, Riviere in heeft doen beflaan, en aankroppen.
" En dewyle de voorfz. zinkingen, van tydt tot tydt toenamen
,, en wel voornamentlyk, de voorfte , welke des avonds tuffchen
,. -negen en tien uuren , over de drie voeten was neder gezonken,
" en dat den Dyk , hoe langer hoe verder infcheurden. Zulks
" dat den buyten kandt, op zommige plaatfen maar ter breette vaa
,, . omtrent zes à zeven voeten ftandt hieldt.
" Hebbende de twee Hoogdyk Heemraden op den zelven Dyk
• gecommandeert , met nog meerder ·Manfchap daar aan te ar•
" beyden. Waar uyt het gerugt fchynt ontftaan te zyn, dat deQ
,. zelven Dyk door brak, welk gerugt aanfl:ondts wierdt geftuyt.
,, Door de Rapporten, zo van de gemelde twee Hoogdyk Heem
" raden als van de Commiffariffen, uyt het Collegie van den Al•
" bWferwaard, die haar ook derwaards hadden vervoegt, om voaa:i
,, den welftandt van den Alblafferwaard mede re vigileren.
,. Inmiddels is aan het verbogen van de kiftdammen , den ge
" beelen Zondag tot den middemagt zeer fterk met veel Manfchap
,, gecondnuëert.
" Ondenuifchen was het water nog gedurig waffende, zulks het
" zelve 's nagts ten elf uuren , ( als wanneer h~t op zyn hoogfte
,. was) over de drie en een halve voet voor den meergemelde kift
,. dam aan de Kraan, ( zynde als daar het peyl van Heemraden)
" ftondt , en was het als doen veenien duymen hoger, als oit te
,, vooren is geweeft.
" Zedert elf uuren voorfz. nm dat het Ys hier voor de Stade
" zie twee à drie malen verzet hadt, bèfpeurde men in het water,
• val , en wierdt men daar op per expreffe , tot een algemeene
" blydfcbap geïnformeert, dat den voorfz. zwaren Ysdam tulfchen
,, twaalf en een uur was door gebroken.
- ,, -Waar door men van veele bekommemüfen, en gedugte pery•
;, culen wierde verli,c.
. .,, Overmits het water fchielyk en handt over handt vieL
., Gedurende deze \yQtemoodt, heeft men onder andere opmer
" kinge befpeurt verfcheyde opwellingen van water, als een in de
,, Tolftraat, voor het huys van den Tolknegt, drie door de Wal
., in den Tuyn van den Tol, en een in een buysjen fn de Cap.
,, pelftcec-
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" Ten tyde van de vporfz. Watervloedt was de bekommering
,, inzonderheid des Zondags zeer groot , waar door verfcheyde
,, .haare goederen van beneden naar boven bragten, ook eenige
" haare effeélen naar de Oofi:zyde van de Stadt zynde buytens
,, dyks en bereyds eenige dagen onder water geftaan hebbend~,
,, vlugten.
.
,, Dog zyn Dyken, en Dammen , door Godes Zegen , vigilan.
,, tien en ioede ordres buyten verwagtinge behouden.
" Zynde daar aan, zo door de Burgers, als de Militie, nagt en
,, dag met zeer fierke manfchap gearbeydt.
,, De grootfle peryculen zyn geweeft , de lengte van deze ge•
,, beele Stadt, van de Waterpoort af, tot het Noordeynde by de
~, Wal toe.
" De twee zinkingen aan den nieuwen Wolferfen Dyk, en gelyke
,, twee op den ouden Wolferzen Dyk.
·
,, Mitsgaders aan den Lingen dyk en op Kedichem.
. ,, Voor welke verloffinge, door den onverwagteq doorbraak van
" den meergemelden zwaren Ysdam, de Heeren van de Regeeringe
,. een Dank-dag geordonneert hebben, dewelke plegtelyk op Vry
" dag den derden January zefiien honden agt en negentig alhier
,, gevien is.
" Dog den 16 January 1698. begon het wederom te vriezen, en
,, den 30 dito was de Rivier voor de tweede reyze toegevrozen,
.,, maar den 2 February begon het weder te ontlaten, den 10 dito
,, begon het Ys te kruyen, dog duurden niet lang.
" 10 _Dito des avonds tuffchen tien en elf uuren, begon het Ys
,, wederom te kruyen, en veroorzaakte een Ysdam ,.. omtrent de..
,, zelve plaatze, daar de voorgaande hadde gelegen.
. ,, Den elfden dito begon het. water zeer te waffchen, en duur
" den nog des anderen daags, WJnneer den 12 dito den Broek
" flhe en Leuvenfche Watermolens, door het Ys wierden om verre
;, gekroden , en verfcheyde huyzen· zo op Spyk als Leuven, door
,, het Ys zeer wierden befchadigt.
" Den 13 dito groeide het water nog tot des morgens ten drio
,, uuren, dog des middags omtrent één uur brak den Ysdam
,, door , waar door aanftonds het water zeer fterk begon te val- .
,, len.
. ,, Den 14 dito begon het wederom te Vriezen, en duurden tot
,, den 28 dito , als wanneer het begon te ontlaten , op welken dag
,, den Dyk omtrent Hardinxveld tot het Zandpadt de Riviere in.,
" was atgefchoven, zulks dat voor het overgebleven fiuk Dyks wel
,, zes en dertig of Vl:ertig voet water ftond.
.. ,, Den I l\1aart des avonds begon het wederom zeer fterk te
" vriezen , en duurden tot den 11 dito, door welke vont de Rivier
,, voor .de derde maal te Dordrecht , en daar omtrent was toege
,, vrozen , maar door den fierke waterloop bleef di~ hier open.
Den 4 Maart des jaars 1699. was het hier weder een vervaarlyk
pnwcder van Donder. en Blixem, vermengt met zware hagelfienen,
en duurden wel een uur lang , zo dat de Wereld fcheen 1efloopt
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te iullen worden. Des nagts wierd den Toorn te Heukelom door
den Blixem aangeftoken, en verbrande de geheele Spits, en door
de vallende vonken geraakten het huys daar de Predicaat in woon•
den ook iri brand, en wierd door de vlam geheel vernield.
10· den Jaare 1701. wierd de Buyte-gragt van de Dalemfche-poort
af tot de Kanze-poort toe. verdiept, het_ uyrgegrave flyk wierd i11
d.e Bolwerken gebragt, en de Wallen mede verbreed.
In 't zelve Jaar den 31 Auguftus omtrent twaalf uuren , wierden
de nieuwe Uurwyzers voor het Stadhuys opgehangen, hadden van
.vérgulden enz. gekoft twee en veertig guldens.
· In den Jaare 1702. wierdt den Zaagmolon aan den Koorenbrui
1ezet.
...

X. HOOFDSTUK.
Y trfJattnde tk St11111!,fl tin- Edele He,,.,,,, YroNwt• n Kmh,
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Et zou van fommige Lezers my zekerlyk vooreen rnisdaa4
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gerekent worden, zo ik in deze Befchryvinge het leven
en bedryf van de Heeren van Aa. KE L niet redelyk wyd•
lopig quam te verhalen, te meer om dat deze Stadt door
dit Adelyk Geflagt is geftigt , en ook zo langen tyd beze
ten geweeft. Echter zaken die by zo vele Sc;hryvers geboekt ftaan op
nieuws weder te verhalen, baart by veele Lezers misnoegen; want
alle die eenige ftamlyften van Adelyke geOagten onzer Nederlan•
den in •t ligt gegeven hebben, ftaat deze fiamlyk ook by ve~ld •
en zo het blykt d• eenen heeft den anderen zo wat nagefchreven ;·
en dat jammer is, het begin of opkomft van dit Adelyk geflagt is
vol van verdigtzelen en Fabelen, zo dat 'er in 't minften
1een ftaat op te maken is, zo dat ik lang in beraad ben geweeft,
wie ik wilde volgen , om die verdigrzelen zo veel te ontgaan als
doenlyk is. My quam dan voor het agtfte Deel der Analeéla van
de Heer A11tb. M111the,u, in 't welke by een handfchrift van een
onbekent Schryver in 't ligt gegeven heeft, behelzende een levens
verhaal der Heeren van A R.KE L, en te meer om dat dezen braven
oudheids Kennaar in zyne Voorrede& fchryft: '41 de gefthiltlniJI•
;,. ht1 l,egm Jer Hen-111 'Ua Aa.KEL, (van dezen Scbryver ver•
haald) uin-!,i 11iel te 11n-fi,,11.,, it. Daar by heeft by dit verhaal
met verfçbeyde ftukken vermeerdert, en geleerde aantekeningen op
gehcldert , zo dat ik dan goed vond hier een verbaal uyt te trek·
ken , en heb ook op veele plaatzen uyt eenige andere Schryvers,
zaken by hem overgeflagen, en daar goed bewys van is 'er by gc

voegt.
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·· Ten tyde van Graaf 'Didn-ilt ll. zo onzen Scbryver meld, is in
·Holland gekomen zekeren Edelen Ridder met name
·geboonig uyt een doorlugtig Gdlagt in Hongaryen, hebbende tot
een \Vapen een goud Schild met twee gemeniede banden van rood,
in het opperfte deel met vier hoeken, en met drie in het onderüe
deel. De Voorouders van dezen
waren afkomffig
van eenen vermaarden H,:,,,,.,,,.,,,,•1 in Hongaryen, welke om eeni- ·
ge· twHl:en uyt zyn Land verdreven was, en toen van 't eene Land
naar het andere trok , om zig door vroome Krygsdaden beroemt te
maken , te meer om dat dit Adelyke Geflagt uyt Griekenland, en
l,yzonderlyk uyt Troyen afkomfl:ig was.
Deze jongen Heynnnann•.r zo in Vrankryk als in Duytsland ver
fchcyde kloeke daden in den Oorlog bedreven hebbende, geraak•
ten in de gunft van Keyzer Otto 111. welke hem naar Nederfàxen
zond, nu Vriesland genaamd, by zekeren voornamen Landsheer,
die voor den gemelden Keyzer aldaar regeerden, by wien by om
trent een jaar verbleef, en deze een fcboone Dogter hebbende,
geraakten hy zo wyd in haare gunfte dat zy met hem ftil naar Hol•
land by Graaf Ditkrilt 11. trekken , mede nemende een groote
fchat zo aan goud als andere kofi:elykheden , alwaar zy te zamen
in den Huwclyken ftaat zig verbonden , en wierden van Graaf 'Di
derii zeer bemind. Door zyne vrome daden geraakten by ook in
de gunft van den Graaf van Teifterband, welke hem met eenige
Landen befchonk, gelegen by het lange water de Linge genaamd,
en dus trok hy met zyne Vrouw Gtl/4 genaamd met tèr woon ter
plaatze daar naderhand Leerdam geftigt is, ook nam by een woon
plaats in het Dorp Aa K EL , wanneer de Graaf van Holland hem
ook befchonk met eenigc Landen onder zYO gebied leggende. Hy
won by zyne Vrouw Geil. twee Zoonen 7Jola en FOJPO, en by is
volgens onzen Schryver In 't Jaar 1092. overleden, maar het is
zeker dat in het cyfer getal een drukfout ingeflopen is; want ftaat
aldus uytgedrukt o cc c c c. "°''"l,tf1111# flnn10, en men weet als het
gecal boven de duyzend loopt dus niet wordt. geftelt , maar mee
een M of c1:, 20 dat 'er een hondert getal te veel ingdlopen is,
en het fi:erfjaar van zyn Zoon Fo1po geeft het ook duydeJyk te
·kennen, 't welke geboekt fi:aat c1~ v111. De geleerden Gelderfcbe
gefchiedfchryver J. 'P111to,u in zyne HiPfll"i• Gilri11 bla<k. 235
fchryft van dezen Htyne111•1111•.r aldus:
·
" Htima een Perfoon van Adel , en een Oorlogs Man uyt
" Pannonie In Holland aangekomen, heeft om zyne dapperheid het
,, bewind over een gedeelten van Vriesland bekomen, en eynde
"lyk is hem het Land van AaKEL, waar van Goa1NCH1tM nu
" de Hoofdftad is , en daar by het Land by Leerdam door den
,., Hollandfchen Graaf Diitrilt II. gefchonken. Tegenwoordig ftaat
" daar een Kafteel, dat E1t1t&L of ARK!.L word genoemd, waar
,l van het Land van A R k r. L zynen naam gekregen heeft.
De
,l oudheid Kennaars meenen dat oudtyds hier C11Jlr• Hn-11"1-s ge.
" legen heeft, zo als in de reyskaan by 'Pmti11gn-1u aangewezen
,,. wordt niet wydt van Nymegen gelegen , en dat den naam van
" het teienwoordigen E a K E L of A a K E L uyt die van ( van

n,,,.,..,,"'",

fft'J•"""••tu

·

·

,, Hercules
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" Hercules) Is gedrait. Dan beweren zy ook dat de vootnoemdè
,, Heim1111 den Tempel van Hercules die hier genaan zou heb·
,, ben~ heeft verandert in een Chrinene Kerk de H. Maagd Ma..
·n ri• toegewydi en dat hy'er het Kaneel AllKEL tot zyn woon
,, plaats ook by geffigc heeft. Zyne Zoonen zyn geween Foppo,
,, die zyn Vaders Nazaat wierd en het Kaneel heeft vergroot, en
" 'Dodo die de Landen daar nu Leerdam leit , en .nog een groot
,, gedeelten van 't Land van A Il K EL tot zyn erfdeel kreeg.
Dit fchryven van Pnt11111u komt zo al wat met onzen Schryvet
·over een, maar wat dat C11jlr11 Hercules belangt,. enz. zal zo ik
meen by een goed Kennaar niet veel ingang vinderi. En zo wy
alle die zoete vertellingen mogten geloven die by Kemp geboekt
fiaan , en by eenige bladzydens mede vult, zou 71111 v1111 Ar/ut 1.
te Aax:EL, Hageneyn, Hoornaar, enz. in den Jaare 642. al Ker•
ken hebben genigc, en die Jun heeft alle die vertellinien te lezen
zal by den gemelden Hmdril: Kemp zyn genoegen vinden.
.
Den geleerden Heer en Meener CoN1eJi.r va11 Somere11, een Mao
die in onze Vaderlandfche oudheden byzonder wel ervaren was;
en zeer veele fchriften zo wegens Go RIN c HEM , Landen vaa
ARKEL, en -Zuydholland byeen vergadert hadde, fchryft wegens
de aflcomne der Heeren van Alt. KE L aldus : Not• , dit voor ,,,.
ft111d11111111t, tl•t de Heerm 'llll# AR. K E L door e,11 jo11gd' Zoo11 11/ llo•
Pig z111 'llall de Gr11Jt# '1111# Teifler/,1111/. E:n dit behaagd my ook
veel beter als die met Grieken en Troyanen voor den dag komen.
Het is zeker dat de Graven van Teinerband hier groote bezimn
gen ;hebben gehadt , van welke de Heeten van Alchena en .Heus.
den ook afkomllig zyn.
Den Heer A11th. M11tthnu merkt in zyne aancekeninge ook
dat dien afkomn der Heeten van AaKEL uyt Grieken land ea
Troyen maar een verdigczel is. Maar onzen Schryver fi:elt dat de
zen He.,11mu,1111"s hadt een goud Schild, zo wy reeds gemeld heb•
ben, met koleuren afgedeelt, waar op de eemelde A11th. M.tthnl1
aanmerkt, en in zyn Boek de Nol,iJitate Lil,. 2. Cap. 17. en meer
andere Geleerden reeds aangemerkt hebben, dat die Wapenen der
Edelen met hare koleuren enz. niet voor omtrent de elfde eeuwc
zyn opgekomen, onder Goufried v1111 B11Jtio11 op zyne kruystogt na
het H. Land , dus dit ook op geen waarheid gegrondveft is. De
gemelde Heer vind echter veel zwarigheid wegens de becekeningo
van het Wapen der Heeren van ARKEL: want ftaac in 't Lacyn
ol,iz
mi11"1i.t de
aldus geboekt: H"'1ms
nl,,o, ia faperiori p,t, "'"' f"4ttur n,n,y.r, ~ '""' trih".r ;,, nft•
riari p11rte. •t Geen ik meene aldus vertaalt moet worden: Hel,l,n,M
,,,, goud Schild met twee gm,miede /J11111/e11 '11"11 rood, i11 het opperft~
tk,J met 'IJÎer hoel:111 (tanden) ,,. met tlri, i11 het o"dwjl, deel. De ge
melde A. Matthe".r fchryfl: hier op: deze woorden zyn geheel vreemd
of on bekent, en wy zullen ook diergelyken dienen te gebruyken.
Wat ,.,,,;. betekent weet ik, maar niet mi11•t11 l,11re11 zyn opgebeve
vloeden ( golven ) zo ieder een bekent is. Maar ik vrage wat mn,_y.1.
betekent? en ik ~ I e nauwlyks of die hebben betrekking op de
muuren van een Scadt of KaneeL Maar wat, zo wy in dit geval
0002
h~

aan,
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het woord meni11 wegnemen of veranderen in #UII.Js? hier over in
onzekerheid blyvende hangen , ging ik met den Hooggeboren Heer
Van iet van Mila11 de Yi.r,onti, een Man by uydl:ek in Wapenkun
de ervaren te raden, welke door het woord IMre11 geen opgeheve
vloeden of golven verfi:ond, maar rep•g•I• , betekenende .io veel
als het franfche woord /J11rrt, dat iets fi:erk en vafi:, met magt van
wederfiand beduyd. Voor ,ni1111ti.r, meende by dat 111111i11tis moeil:
gelezen worden, en door menüi verftond by zekere pennen of uyt
fteekzels van muuren, van welke 'er hier vier boven en drie on
der wierden vermeld , welke nog dikwils in de oude muuren der
Kafteelen gezien worden , en tot bewys bragt by een plaats u~
P1rgit. Oneid.. Lil,. + -vers 88. by, daar aldus fi:aat:

Mintpt

M11ror11111 ;,, 1n1ti1.

Alwaar door het woord ,,,;,,,, zo SW'Oi,u fchryft de uyt{l:eekzels
der muuren die men pennen noemd verftaan worden. En Wit
verder merkt de gemelde A•th. M111tht111 aan, zo wy te recht agt
geven op het naam woord A a K E L, dat deze betekeninge ons niet
vreemd voorkomen zal : want Me,er in zyn Woordeboek op het
woord ARIC~L verklaard, dat het een uydl:cekzel beduyd. Kit.11•1
in zyn \\'oordeboek noemd het woord Arkel, Erthel, 4.rthmer,
voor een podi,nn en projel111, en podi11m zo Petist#I in zyn Lexi•
con verklaard, betekent een 1';Ytftedul, B11ko,,, van waar men plagt
te zien wat in de fpeelen en renbanen omging: en projeéla een
tl{d11lt, Juyfel, •ytflel:, zo dat het zeer waarfchynelyk is, dat door de
voorgemelde Larynfche woorden wegens het Wapen der Heeren
van ARKE L moet worden verctaan , en, 8°"' vetJ tMt twee rod,
Hnde,,, """' /Jovm met 'VÎtr e• -va o,,Jeren n,et drie g1tait pn111tt1
•1tPde11/e. Dus verre de aantckeninge van den gemelden Heer.
Maar zo men door het woord /,11rn1 moet verfl:aan r,pagu/4, zo
als dien Hooghgeboren Heer meenden, en wy op de betekeninge
van dat woord agt geven , dunkt my dat zig weder eenige veran•
deringe zal opdoen, want repag•la berekent dwarsbomen, daar men
wel de deuren der poonen van agteren mede fluyt , beide deze
baren met de pennen wel bezienden, daar by lettende dat het Wa
pen in de deur van een poon word verheelt, komt het my zo vreemd
niet voor , of men zou hier door zeker valhek gelyk men in de
poorcen der Frontier-Steden heeft , welke by onverwagten overval
van Vyand men van bovenen laat neder vallen, om dus den Vyancl
het indringen te belenen. De lange of fi:aande balken of pennen
zyn met eeflige dwarsbalken aan een gefloten, des nier buyten re
den wel banden of f •sti• genaamd mogen worden, en by OfJidi,u
m. 14. 783. fiaat aldus : Porte rep•g•/4 oceillertl11t, de dw11rsb0111tt1
der poort,,, zyn 11eder gev11Jlm, waar door my dunkt dat duydelyk
zo een wlhek wordt verftaan. Die 'er beter weet uyt te komen·
geef ik het gaarne over , en ilel het in den Lezer zyn eygen
oordeel.
2Jo•o• de oudil:c Zoon van Htp,n11a1111,u kreeg voor zyn Vader
lyke
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iyke erfdeel ~e landen en goederen daar nu Leer~m gelegen is,
als mede eemge -anderen , alwaar by dan zyne .woonplaats nam,

van hem zyn de Heeren van Leerdam gefproten, en van deze zyn
de Heeren van · Dalem, Gellikem, Kedichem, Zevender , en van
Haaften afgedaald.
.
Foppo, jongfte Zoon van Hey11e1111111•u t wierd naar zyn Vaders
dood eerfte Heer van ARKEL, en men fielt hem voor den Stig•
ter van 't Kafteel AllKEL te boek. Hy veranderden zyn Wapen
wat, te weten , het goude Schild in een zilver , zo als alle zyne
.11avolgers behouden hebben. En zeyt dat by met M11ri• des Hee
ren Dogter van Oy,11 is getrouwt geweeft , en won by haar een
Zoon Joh•" genaamd , welke zyn navolger wierd. Hy is zo wy
reeds gezeyt hebben in den Jaare M VIIL overleden, des by om•
trent zeftien jaaren deze goederen bezeten heeft.
Joh1111 , Fo1pe11sz. wierdt na zyn Vaders doodt den tweedel'l
Heer van ARKEL, en by heeft het begonnc Kafteel van zyn Va•
der volbouwt, trok met Graaf 'Diderii JIJ. en meer andere Vor•
ften ook ten tlryd naar het H. Land, alwaar by ook overleden is.
Hy' hadde getrouwt EliJG116tth, Dogter van Heer Witkm "'"" K•.Ji,
-en won daar een Zoon by Joha11 genaamd, die naar zyn Vaders
dood Heer van den Landen van ARKEL wierd. Joh1111 zou ia
het H. Land in den Jaare 1034- overleden zyn, en onze Schryvet
geeft hem eerr regeeringe van agt en twintig jaaren ·, dat niet wel
uytkomt, en maar zes en twintig jaaren. zou mogen haaien; maar
vermits zyn fierfjaar niet zeker is, en onze Schryvers daar in ver~
fchillig zyn, zo valt hier geen vafte ftaat op te maken.
Joha11 JohfJ11sr,. Moeder EJi:uheth vo K•yi , wierdt dan den
'derden Heer van ARKEL; hy trok ook ten ftryd~ in het R Land,
en zou daar wel acht jaaren zyn geweeft, en veele brave daden
uytgevoerd hebben. Hy trouwde M•rgllf'tt• des Heeren Dogter
van Altqena , waar by hy twee Dogters en een Zoon won. Zyn
fterfjaar is ook onzeker, onzen Schryver en Po11t111 Hmter,u ftel•
Ien het op 't jaar 1082. en zou voor het Slot Yffelmonden zwaar
gewond zyn geweeft, aan welke wonde by quam te overlyden, en
zou zyne goederen twee en vyftig jaaren geregeerd hebben , dat
weder niet wel uyt komt , dog andere ftellen zyn fierfjaar 107.J
en 1077. zo dat hier weder geen zekerheid is.
Joh"""" v1111 Arie/, loh•,u Dogter, trouwde Ro/Jlrttht '0411 H,111~
in,, 111111 Dogter, Moeder M11gttll '111#1 St1i11fterd.
N. "'"" .Arlel, lohllll.t tweede Dogter , trouwde Gtrret
T,~

,a"

li111.m , Simnsr,.
Joh1111 'Villl Ari,l, lohosr,. Moeder M,gu,t• 'fJIIII Alth11111, wierd·
naar zyn Vaders dood den vierden Heer van den Landen van Aa•
K EL, by trok met Rohl,recht Graaf van Vlaanderen, en met meer
andere Vorften en Ridders mede ten ftryd naar 't R Land. Te
Venede komende, en eenigen tyd na goede wind moetende q~
ten , zo liet by als d' andere Ridders zyn wapenen ook voor zyn
Logys ftellen; en vermits by deze optogt ook veele Ridders in. 'c
Pannonie waren , uyt welk Land zo eenige fchryven en reeds is
verhaald , de Heercn van Aa. Jt 1. 1. afkomftig zyn , en nog altydt
OoG 3
·
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Heeren gevonden zyn ·het ~elve Wapen van AR.KEL voerende.
zo komt by geval een Ridder uyt Pannonie hier het Wapen te
zien , en vermits hy het zelfden ook voerden , en by onzen
Heer Ioh1111 va11 Ar/tel niet wilde kennen, zo deed hy het Wapen
afwerpen, waar uyt zeer zware twiften ontftonden, en het verfchil
ten laatften door een Kampvegt beOift wierd, in 't welke Heer 1"
ban 'Oa11 Arie/ Overwinnaar was, des zyn Wapen behield. Dit ver
haal ftaat by eenige Schryvers wydlopig geboekt, maar vermits het
zelve by onze befte Kennaars der oudheden niet veel ingang vind,
en voor een verdigtZel gehouden wordt, zal ik 'er ook niet meer
van zeggen , en laaten er' ieder een het zyne van nemen.
l,ba 'IJO Arkel dan in 't IL Land komende, zou hier oot
acht jaaren in den Oorlog zyn geween , en de Stadt Jeruzalem
hebben helpen winnen, en aldaar in den Jaare M C XI L den s·
van Oélober overleden zyn, na dat by nu veertig jaaren Heer van
AR. KE L was geween , zyn Lighaam wierd gebalzemt en met de
Vloot over gebragt, en is te AR. K EL begraven. De tyd van zyne
regeeringe is hier weder in 't wild , of het nerfjaar; want zo by
veenig jaaren is Heer van ARKEL geween, moen by in den ju
re 1122. zyn overleden. SJichtnhor.fl in zyne Stamlyn der Heeren
van ARKEL , verhaald dit ieval te Venede als zyne reys naar het
H. Land ook, maar field dit in 't leven van zyn Vader, en fchryft
dat by in 't weder keren uyt het H. Land te Sttaatsbw-g in den
jaare 1074. overleden is, hoewel andere fchryven, dat by voor het
Slot van Yffelmonde zou gebleven zyn in' den jaare 1077. Hndrii
Km,p fchryft ook dat onzen loha va Arhl in zyne terug rcys uyt
het H. Land te Straatsburg overleden is in den Jaarc I 117. en dat
zyn Lyk den Ryn af naar AR lt EL wierdt gevoerd , des het hier
alles op loffe fchroeven fiaat; ik zal dan onzen Schryver volgen,
vermits 'er geen nader zekerheid by de hand is. Hy badde getrouwt
A!yi, Dogter van de Heer van Heusden, Zuttcr van Ro/J/,rech1 i,a
Heusdnl zyne Schoonbroeder, en won Jo"- , F1lper1, en H":•
'VIIII Arhl.
. 11111 'llllll .Arhl zal zo volgen als zyn Vaders nazaat.
Folperl v1111 Arlttl, lohasz;. kreeg voor zyn VaderJyke erfdeel
d,e. Stad en het Slot Leerdam, de Heerlykbeid van Schoonrewoerd,
den Diefdyk, en Overheykoop, des by ryk en aanzienlyk was, en
van hem komende de Heeren van Leerdam. Hy won by zyn
Vrouw twee Zoonen Gtrrtl en Folpn-1. Gerrtl die Heer van As
peren was, verkogt dit aan zynen Neve den Heer van AaKEL,·
en is zonder Kinderen overleden. Folpert, Heer van Leerdam en_
Haasdrecht, was zo de meefie Schryvers melden een zeer godloos
Menfch, en wy zullen wat verder eenige fi:ukken van hem verba•
Jen.
.
H#l,O 'f/1111 Arlttl, lohäsz. kreeg voor zyn Vaderlyke erfdeel de
Heerlykheid van Boterfloot, . waar van by en zyne navolgers dien
naam aangenomen hebben, ook viel hem het Dorp Blokland, en
de Heerlykheid van Spyk ten deel, welke verdeelinge omtrent den
Jaare 1 136. is gefchict. By deze verdeelinge der goederen, wierd
by hen ook ecpige verandcringc .in b~t Wapen gemaakt. FolJ,r.~
behield
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t>thleld iyn Vaders Waptn, vèranderende :tlleen het zilver veld ha
-.en goud veld, dus zou het oudfle Wapen weder zyn herfitldr.
H•go ook het Wapen van iyn Vader behoudende, maar nu de
naam van Boterfloot aangenomen hebbende, voegden by het zelvea
een ftllk gekopte Boter , zynae zo ik meen het Wapen van het
Dorp Boterfloot.
Hy trouwde omtrent den Jaare 1119. met Hnrir:a """ Amw,.
fo,rl , Vir/u Dogter, Ridder , en zy btagt hem ten Huwelyk de
goedertn van Davidslaar met haar toebehoren , zo als uyt dit by•
pandt briefje uyt het Latyn vertaalt blykt.

, w1/

2Jirk v•• Ä'11tr1.foort, Ridder, maken kond alle den ge
,, ,
nen àie dezen Brief zullen zien, dat wy alle de goederen
" in Davidslaar met haar toebehoren te leen. gegeven hebben, aan
" onie Dogter Hmric• volgens het Zutphender recht, en beeft den
,, Eed van getrouwigheid voor onze Dogter gedaan H•g• Boter,
" Ridder , Man en Voogd van onze gemelde Dogter , en dus is
" by onze Leen-man gewerden , tot getuygenis der zaken hebbeli
" wy ons Zegel hier aangehangen, in 't Jaar ons Heeren M c 111'1
,, daags naar het F eeft van Pinxteren.
lob"" fJO .fri,J, lohll#.r,s. Moeder AlJt "''"' Hn.rim, wiercl nà
zyn Vaders dood de vyfden. Heer van A a Jt E L , was een zeet
lfO(JttllOedlg, en verftandig Man, daar by een. dapper Krygsmans
bart In zig hebbende , ·by trok zo Slichtt#hor/1 fchryft I I l24-

mede naar het H. Land , en na verloop van eenige jaaren quam
i buys, hebbende verfcheyde wonden te

by zegenpralcnde weder

gens de ongelovige bekomen, die hem tot eertekenen ftrekten. Hy
zou daar na nog eens te Jeruzalem zyn geweeft. dog daar vincl
men weynlg tekerheid van. Hy was in den Jaare 1132. met zyn
jongften Broeder H•t,o Bottr, met Graaf 'Diitril! mede in den Oor
log tegens ~e Vriezen , en bolpen op eenen dag twee overwinoin•
gen behalen. Hy zou wel drie Vrouwen hebben gehad I en onzen
Scbryver voeg hem toe 'P1trf1111ll11, Dogter van den Grave van Art,
welke Ik by andere niet en vinde, en zou daar by gewonnen heb
ben lolM• w11 .Arlt,I zynen na'lolg~. Dan makt:n de Schryvers
lewll nn Gttrl1'11Jt, Dogter van den Grave van Lon, by welke
lly iyrl'en nazaat J,""1, tou cewonnen hebben , zo als by Stithtlti
wjl Is te zien. Dan ~ tenlgen ook Aht of Aielhe,t, Dogtet
ftlt den Heer van Steenvoorden, en wn by har een .Zoon HntriA
genaamd. En om de waarheid te zeggen , .an geen YaD allen is
vafte blyk, ja men ziet dat zyn Zoon Joho wordt vermeld ge
trouwt te zyn geweeft met G,trtrfl.Jd , Ht11drli.1 Dogter, Broedet
nn den Grave van ÜJtJII, welke ik meene dezelve te tyn gewedl-.
I• w• Ari,I, tyn Broeder H•go Boter, en den Heer van Yffel~
fteyn zouden in den Jaare 1143. in den tweden flag van Grimber•
sen gefhcl.N'eld zyn , nnt waren Heer .Atmi va11 Gtin,/Jtrg111 tet
hulpe getrokken. .
Jo!M,, '""' .Arul, loha1~. Moeder 'Pttro11,J/4111#1 .Art, wferd na
iyn Vaders ~ood den zesden Heer van Aa. K BL, en zo wy reeds
1ezeyt
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gezeyt hebben, :zou by getrouwt hebben Gen-tr•,I, H111tlril1 Dog
Jer, Broeder van den Grave van Loo11, by welke by zyncn nazaat
loh1111 v1111 Aritl won , dog anderen ftellen dat by is getrouwt ge
weeft met Sophi11, Dogter van den jongen Heer van Gritn/,n-gn,
zo dat de zaak hier weder onzeker is. Hy is in den Jaare 1176.
overleden, zynde drie en denig jaaren Heer van AaK&L geweeft.
.. Joho 'IJIIII Arl:tl, lobns6;. Moeder Getrt"'-'' 11a Loot,, wierdt
na zyn Vaders dood den zevenden Heer van ARKEL, was een
dapper en onverzaagt Ridder, by trok met Keyzer Frederik I. FJoru
Graaf van Holland, en meer andere Vorften en Ridders, mede na
het H. Land, alwaar by vrome daden heeft verrigt. Wederkerende
met Philips, Graaf van Vlaanderen, zo trouwden by M,z,e111.
Dogter van Baltitw.,,,, Hoer van Niville, en Broeder van den Graaf
van Vlaanderen.
.
In zyne Heerlykhedcn te mg gekomen zynden, zo bouwden by
het Slot te Heukelom, 't welke naderhand door zynen Zoon wierd
voltoit, hy deed Heukelom ook ommuuren, zo dat het op dees tydt
tot een Steedje zal verheven zyn. Hy kogt van Heer Ger,il 110
4ber111, Zoon van Folpert "" Aritl, het Steedje Mperen zo ik
reeds heb gezeyt. Zo eenige Schryvers melden zou hy met zynen
Neef Herb11rm 'C/1#1 Bot,rflo,t met den Biffchop van Utrecht in den
Jaare 1225. mede voor Koeverden gebleven zyn, dog dat my be•
denken geeft , is , dat de Heer Asth. M11tt1Nu uyt een mately~
oud handfchrifl: in het negende deel zyner Analeéta een wydlopige
lyfi: van de gebleve Ridders en Edelen geeft, waar in geen Ridder
1• "'"' Arkel gevonden wordt, die anders wel een eerfte plaats
verdienden, ik zeg- het geeft my bedenken of de waarheid wel ge
troffen is. Zo by dan in den jure 1225. is gebleven, zo is by
omtrent negen en veertig jaaren Heer van Aa K EL geweefi:, by
liet een Zoon na loha, en zo eenige melden ook nog een Dogter
~elke met Heer E11g11irttht ,,.,, Brnl.hwjl zou getrouwt zyn ge
weeft.
Joh• "'"' Arltl, lobo,~. Moeder M,1,1111• Bndew.,111 Dog
ter" Heer van Niville, wierd naar zyn Vaders dood de achtfte Heer
van ARKEL, en is zo wy in het eerfte Hoofdfi:uk hebben vertoont
den Stigcer van de Stad Go a.1 N c HEM gewecfi:, hy trouwde met
Jrl4ri11, Dogter van den Grave van Vemenburg, wiens Moeder
was een Dogter van Otto Grave van Benthem , zo als hier voore
wegens de Stigtinge der Stad al Ï$, verhaald. Verfcheyde Schryvers
fiellen dat by in den Jaare 1234- in den optogt tegens de Stadin•
gers gebleven zou zyn , echter vind men wegens zyn fi:crfjaar als
tyd der regeeringe een groot verfchil , zo als in het 'Toneel der
Nederlanden , eerfte deel bladz. 75 kan naiezien worden. Onze
Schryver weet van dat blyven tegens de Stadlngers niet te fpreken:,
maar fchryfl: dat by in den Jaare 1~1. op den 16 July overleden
is, en zeftien jaaren Heer van A R.K EL is geweefi:: zo dat by veel
meer tyd tot het ftigten van Go & 1 N c H t; M heeft gehadt, als hem
andere toeleggen, by liet na
·
loh411 v•• Jlrltel, Moeder M,;. 'DIi# y,,.,.hrz, wierd na zyn
Vaders dood den •genden Heer van Aa1uu., en tweeden Heer

yaJt
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van Go RrN c HE M. De Schryvers weten ons wondere zaken to
wegens de grootheid zyns Lighaams en fterkten te verhalen, ja zo
zy melden bleek in den Jaare 1604- wanneer de gebeentens van de
Heere van ARKEL uyt de oude Graftombe in een nieuwe overg~
bragt wierden, dat by van eene byzondere groote des Lighaams
moet zyn geweeft. . Wegens zyne fterkten , en hoe by op een
fterk Paerd onder een Poort door rydende, zyne handen om een
balk floeg , en zyne beenen dus fterk om het lyf van het Paerd
toeneep , zo dat hy het geheele Paerd van de grond . ligten , enz.
ftaat by veele Schryvers geboekt , en ter gedagteniffe wierd zulka
in een fteen voor de lage Arkel poort uytgehouwen , zo als men
in den Jaare 1642. ook liet doen voor de nieuwe Waterpoort, zo
dat de zaak zo onwaarfchynelyk niet is.
Hy trouwde de Wel Ed: Vrouwe Btrta, Dogter van den Grave
van Oechten of Ochten, welke ook Grave van Barnc was, by wien
by twee Zoon en won, en eene Dogter. Hy deed de fiigtinge van
zynen Vader wegens de Stad Go RIN c HEM lufi:ig voort zetten of
volbrengen, reeds hier voore verhaald. Hy is in den Jaare 1272.
den 15 van Mey overleden, zynde zo eenige melden twee en
dertig jaaren Heer van ARKEL en der Stad Go RIN c HEM geweeft,
dog wegens de tyd der regeeringe heeft men geen vaftigheid, ver•
mits zyn Vaders dood zo onzeker is. Hy is met zyn Vrouw in
de Groote Kerk en Tombe der Heeren van ARKEL begraven,
boven welke zy beyde levens groote uytgehouwen wierden, bezet
met hunne Adelyke Wapens.
Eer ik verder trede moet ik hier een byzonder godloos feyt
van Fotpert van Leerdam, Zoon van Folpert 'UIIII Arlttl, verhalen,
waar door hy Heer Ja11 'Ua• Arlttl met een groot getal van zyne
Onderzaten meenden om te brengen. Deze Forert met een ny•
dig oog de magt en voorfpoet van J1111 'Ut111 Arke zienden, bedagt
alle middelen om hem van kant te helpen, en niet in fiaat zynde
om zulks door magt van Wapenen te doen, zo maakten hy, zo
onze Schryvers verhalen, een verbond met den Duyvel, hem Lyf
en Ziel overgevende , vermits by dan zou een lang leven hebben,
en den Duyvel hem zou helpen om zyne Vyanden ten onderen
te brengen. Betrouwende op de beloften van den Duyvel, zo be
gint by zyn godloosheid in 't werk te ftellen, en ziet door gefchen
ken en geld den Kofter van de Kerk te ARKEL in zyn vervloekt
voornemen ook te brengen. Men befloot dan om op den heylige
Kersnagt, wanneer naar ouder gewoonten den Heer van ARKEL
in der nagt gewoon was in de Kerk den Godsdienft by te wonen,
de Kofier wannee.t' Heer Ja• 'U11• Arkel nu in de Kerk zou zyn,
de Kerkdeuren wel vaft zou hebben te fluyten, op dat 'er niemand
uyt zou konnen vlugten, dit gedaan zynden zou hy een teken met
de klok geven, waar op dezen godlozen Folpert die aan de ooft.
zyde van de Kerk aan de Rivier de Linge . met eenige dicrgelyke
Boeven lag en wagten, dan zou komen en fteken de Kerk in brand,
om dus alle die 'er in waren ellendig door het vuur om te bren.
geu. De tydt gekomen zynde komt de Heer van ARKEL mer
eenige Edellieden in de Kerk, . waar over de. Koiler blyde was, en
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aan het vloekverwandfchap ook kennis gaf, maar vermits Mevrouw
van ARKE L hoog zwanger was, bleef deze op 't KaftecL God de
Heer het boze feyt niet in 't geheel willende gehengen, zo geviel
het ook dat Heer J1111 'f/1111 Arlttl de.dood omquam: want in de
Kerk zynuen, treed by 'er fi:il met twee Dienaars weder uyt, ver•
mits hy genoodzaakt wierd op 't fekreet te gaan. De Kofi:er zulks
niet gemerkt hebbende, fluyt de deuren en geeft het teken, waar op
dezen godlozen Folpert met zyne Schelmen aanfi:ondts met bran
dende fakkels komen aanfpringen, en fi:eken de Kerk van alle zyden
in brand , zo dat alles wat 'er in de Kerk was zo geefi:olyken als
anderen , cene Priefter uycgezondert, ellendig quamen te verbran~
den. De Heer van A Il K EL zienden dat de Kerk wierd in brand
gefioken, en dat 'er Vyanden waren, wykt op zyn Kafi:eel, en doed
alles wd fluycen, zynden niet in fi:aat om den brand ce bluffen,
te meer om &1c hem het getal der Booswigten niet bekent was. De
vervloekte Folpert zyn godloos voornemen uytgevoerd hebbende,
trekt met zyne Fielen weder terug, vafi: ftellendc dat Heer Ja 'f/118
.//rite/ ook door het vuur omgekomen was, daar by zig citer in
bedrogen vond.
Het:r .7"" v1111 .Arlel vol van uyterfte droefheid, gaat 's morgen•
mee eenig Volk het droevig fchoufpel bezigtigen , en ontdekt de
godddoze daad van den Kofi:er , welke niet gevlugt zynden , by
aanil:onds doed in de gevangenüfe zetten, en opentlyk het godloze
werk bekenden , waar na by zwaar gepynigt en verbrand wierdt.
Fotpen horende dat J•n van Ar/tel het moordfpul was ontkomen,
vervloekten den Duyvel zynen Raadsman en ook de Kofi:er , en
de woede van la11 v"" Arlr.tl vrezende , neemt voor eenigen tydt
de vlugt naar Duytsland, maar niet konnende ruften, en meer boos~
beden voor hebbende , komt fi:il te rug , en doed by nagt in "t
Land van ARKE L by de Boterfloot den Dyk doorgraven waar door
veele Menfchen en Bee!l:en quamen te verdrinken.
Maar gelyk het quaad gemeenlyk zynen eygen Meefter loont, zo
wierd hy door den Duyvel ook betaalt • want te Haasdregt met
zyne Vrienden lufi:ig gegeten en gedronken hebbende, wierdt by
op ftraat fl:aanden in 't byzyn van alle, met Lyf en Ziel weg &e
voerd , en noit heeft men meer van hem gehoord, alleen vond men
drie druppelen bloed op een fi:een leggen. Zeden dien tyd wierd
op 't Slot te Leerdam zo een yifelyk geweld gehoord, dat 'er nie
mand op dorfi blyven, zo dat zyn Zoon 'Ptlgrm, het liet afbre
ken, en bouwde een nieuw Slot aan de weftzyde van Leerdam,
en vermits deze in boosheid voor zyn Vader niet behoefden te
wyken, Haat by verfcheyde Schryvers ook geboekt, ja ging met
den Duyvd ook een verbond aan , die hem ten Jutfi:en ook met
de dood loonden. Ik zou dit verhaal veel breder ,konnen doen,
m~ar vermits de meefi:e Leezers hier wat zwak van geloof in zyn,
en 1k ·er ook geen bewys van hebbe als reeds geboekt ftaat , zo
wys ik den Lezer tot Hmdril Kemp daar zal by het breder vinden•
en zullen nu tot J11" tJan .ArlteJ.r kinderen treden.
Jan van .Ar/r.et, las oudfi:e Zoon zal zo volgen.
Otto v1111 Jrl.1J, l•t1.t1G. kreeg voor zyn Vaderlyke èrfdeel d~
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Landen met het Steedje Heukelom , het Dorp Loenen by anderen
Loven genaamd, het Slot Lcyenburg, het dagelyks geregt · te Gel•
likum en te Renoy. Hy trouwden een Dogter van de Heer van
He1.tsden , by welke by twee Zoonen won.
.
. Johanna """ Arkel, l•n.r Dogter trouwde AJ,J Both, Heer van
der Eem in het Sticht van Utrecht, wordt Weduwe vermeld in 't
jaar I 308. En zo zommige fchryven heeft zy het Minderbroeders
Kloofter te Utrecht gefiigt, maar om dit wel t~ verftaan, moet men
weten dat zulks te nemen is voor de herfiellinge, naar den brand
van den Jaare 1279. want het is zeker dat dit Kloofter omtrent den
Jaare 1246. al in wezen is geweeft , zo als uyt een Bul van Paus
Jn111&e11tiu.1 IV. blykt. Maar onze Schryver field zulks gefchiet te
zyn , van een Dogter van dezen Heer 1.,,., Zoons Zoon, zo als
wy wat verder ook verhalen zullen.
Ioha11 'Ua11 Arkel, loh1111sz. Moeder Bert• 11411 Ochte11, wierd in
den Jaare 1272. na zyn Vaders dood den tienden Heer van Aa...
1'EL, en derden der Stad GoR.INCHEM, was een Man die om
zyne vroomheid by grooten en kleyncn bemind wierd, by verkreeg
voor zyne Inwoonders van Go RIN c u E M verfcheyde vryheden,
bier voore in Stads Handveften reeds bygebragt, en trouwde met
Bertrada, Dogter van den Grave van Sterkenburg by Utrecht, hy
word in een Brief van Graaf Flori.t P. op 't Jaar 1277. vermeld,
en in den Jaarc 1290. wierd by door den zelven Graaf in 's Gra
venhage tot de Ridder order van St. laco/J verkoren.
Hy ook een dapper Krygsman zynden trok met den gemelden
Graaf ook op tegens de Vriezen, om de dood van Koning Wittem Graaf
van Holland te wreken, waar door de Burgers van Go RIN c HEM
door dezen Graaf met verfcheyde vryheden befchonken wierden,
zo als wy vooren hebben getoont onder de Handveften. Hy trok
met Graaf Ja11 [. ook tegens de Vriezen op, wanneer by in het
gevegt op de Vronergeeft zou gefneuveld zyn, zyn Lighaam wierd
na Go RIN c u E 11 gevoerd en by zyne Voorouders begraven, zo
dat by omtrent vyfentwintig jaaren Heer van ARKEL en der Stadt
Go R. IN c HEM was geweeft, liet een Zoon en eene Dogter na.
Geerlruyd 'f/1111 Llr/,.el, loh11,u Dogter trouwde Huy/Jert """ KIIJ·
Je"/,"rg , HllJÓtrtsz. Moeder 'V411 //oorne , was de derde van dien
naam, en vyfd~ Heer van Kuylenburg, verkogt in den Jaare 1282.
zyn Slot aan den Hartog van Gelder, en quam In den J aare 1296.
te overlyden.
Joh1111 111111 Arkel, Ioh11111z. Moeder BertrUII t1a11 Sttrie11l,ug •
wierd in den Jaare 1z97. naar zyn Vaders dood den elfden Heer
van ARKEL, en vierden der ftad GORINCHEM. Van dezen Heer
11111 word by Kemp en meer anderen veel vertelt wegens dien Co
.,,, of Kramer, die by te Go R. IN c HEM cenig geld gaf om zyn
mars te verfterken, en dat op half winft, hoe de Kramer daar na
een ryk Koopman te Genua in ltalien wierd, en hoe Heer la
""• Llrltet die naar het H. Land ter Kruyscogt was geweeft, en in
het wederkeeren omtrent deze Stadt van alle zyne goederen wierd
berooft, zo dat by in de grootfte armoede was, wonderlyk door
·-dezen Koopman wierdt geholpen. Ik zou. dit verhaal 'er wel by
Ppp z
voe•

480

BES C H R Y VI N G E

voegen , maar vermits het by zeer veele werd verdagt of als een
verdi~el gehouden, meene ik het beft te zyn voorby tt gaan.
Heer la11 '11411 Ári,J, zo moedigen Ridder en Krygsman zynde,
begaf zig in den Oorlog tuffchcn den Koning van Vrankryk en den
, Graaf van Viaanderen , waar van SJi,h1,11h,rfl bladr. 197 aldus
fchryft : Dat / a11 """ Ari,I eent zynen dlenft den Koning van
Vrankryk aangeboden badde , maar te veel geld willende hebben
wierd afgewezen. T.oen keert by zig tot den Graaf van Vlaand~
ren , en vroeg nog eens zo veel , en de helft van 'c loon op de.
hand eer zy kampen touden. Als nu de Françoifèn van verre aan
quamen , liet den Graaf Ar/tel zulks aandienen , dat by met de
zynen in der haaft in 't gelid en hamas zouden komen. Dog de
Graaf verftond uyt den Bode dat Arkel bier niets op geantwoord
hadde, maar ftil was uytgegaan om zyn water te maken, 't geene
by op vatte uyt weemoedigheid of {pyt gefchiet te zyn , echter was
by met de zynen aJlereerft ten firyd uytgeruft, wanneer den Graaf
hem in arren moede ~ze woorden zou hebben toegeduwt. GJ
htbt " vermetn, voo,. ... 11 Jlr.,ie8, IHII Il F"1111/thn •dg 'llm"I .,,._
1'e11, '1141lr
,;y hier
lil ••" Uli û '11d g11•t, htll g, a
~tMJIIIITtl, tht gy piffmd, u'fll'i "'"" wttu. Waar op Aritl den
Grave aldus antwoorde : MogenJe Ywjl, '1Jtr1J;ottdlf' • 11ie1 IJ1Jtr Jit
,,,.,,, 'IIJ11t1r male11, ii hoorM# ÛI û etllJ/11 B•1litr fin 't KrJj/11# gt
love tege• " 0111w011tle• f"ll'I', ,,111 ~,
'Pri#ftll 'Ul11 Yf•11i,yl 1
e11 vermits il " /Je/ooft h,/J met ,,,,,_ Y,Ji fJo/JI' u• 11 pu11, 'Witrtl
ii ,111/1 4nli11,,, , hoe ii ÏIIII St.aÜM'I ltjl 'lllilllln 111Dgt1, Ij' ll•11r
'floor ,J,o,J l,l_yvm. Naar deze woorden reed Arltl met zyn Bloed
verwand, H•go Boter en meer anderen voor aàn, en heeft na een
dapperen tegenfiand de Franfchen den Sttndat omweldigt en de
vlugt doen nemen, welke by toen aan den Grave \'an Vlaanderen
overgaf, welke Ariel dUr •oor rykelyk befchonk. H#g1 Boter zeer
%waar gewond quam kort daar aan te o•etlyden, %0 dat zyne heer•
lyke goederen op Jo 'Ud Arid quamen. De jóngfte Broeder
Fwru in den Jaare 1330- ook kinderloos ilervende ~ quam Spyk,
Blokland en Boterfloot ook aan hem.
In 't Jaar 1314- trok Heer l • "., Ari,l met eenige Edelera vaa
zyn geflagt, als de Heer van Heukelom, nn Afperen, Aquoy en
Leyenburg naar Keulen, alwaar een iplegel gevegc ftond gehouden
te worden , alwaar hy om zyne dapperheid tot hoofd der Ridderen
verkoren wierd. Hy van Ketûen weder keerende bragt eenlge Va
ders K.ruysbroederen mede, met voornemen om ben em Kloofl:er
in zyne Stad Go a I N c H .2 M te bouwen, màt geene bequame plaats
vindende, befloot by met toefientminge v•n zyn Bloedverwant de
Heer van Afperen het in dit Stetdje te fflgttn.
In het Jaar daar aan Graf JYilln!, met den Graaf Ro/Jbrttht van
Vlaanderen in Oorlog rakende, lprong by dett Hollandfcben Graaf
getrouwelyk by, en deze in een gevegt zwaar gewond -wordende
dat hy van zyn Paerd viel, en In groot prykel van zyn leven was,
wierd by door Heer J.,, ,,. Áritl, Heer Pl.nlJ/z Vd 11'11ft111JJW,
en Heer 'lJilitril 6ll11• Brt"1wlt gered, zo dat zyne dapperheid vm
ille kanten uytfchitterden.
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Onze Schrvers verfchillen veel wegen8 zyn Vrouw , eenîge fchr1ven dat hy is getrouwt geweeft met Err11gilrd, Dochter van den
Heer van Voorn, P.11ttl4n, SJicbte11horp, en die hen hier navolgen
noemen haar MJJili11 , Erftlogter van Heer Hmdrilr. v•• //om,,
maar in d~i1 .Aki11t•1 door den Heer .A11tb. Matthnu uyrgegeven,
ftaat een Teilament van de Edele Mevrouw Ca11igunû w11 //tr11e11-
nrch des jaars 1328. gemaakt, en noemd haar Weduwe van den
Wel Ed: Heer lo/J1111 v.11 .Arktl, en hier door meen ik dat wy vaft
op mogen gaan • des ook onwaar is dat SJichee11b'orjl field dat la11
'111111 .ilrktl.r Vrouw in den Jaare t 318. zou ovérleden zyn. '"" vn
.Arlr.tJ is op Kersavond des jaars 1324,. overleden, liet eene Zoon
en twee Dogters nat die wy eerft zullen melden.
C1111ig•""" v1111 Atlr.tl t zo myn Schryver meld, zou getrouwt heb•
ben Heer 11111 'fhllS Ht•smt de laatfte van dete Familie en Zoon
van Ja,, YlII. maar hier in meen ik dat by mfscaft , en dat deze),
C•11ig#11da v1111 Arlr.eJ is gewecft een Dogter van dezen loh11111 Zoon,
en Zufter van I•• -tJa11 Arlel, Biffchop van Utrecht, ielyk wy wat
verder aanwyzen :tullen.
M.li/Ja t1•11 .llrltl, lolJ,;,, Dogrer, trouwde Z-wt,r van Abcoude
In Wyk te Duurftede, den Prior B#t/Jtiu fchryft dat zy in den jaa•
re 1340. ·overleden is.
.
Dan fteld onze Sèhtyver dat Ioh,,, w,, Arl,I nog een Dogter
heeft gehad, die met dè Hetr tld Jtr Entt was getrouwt , en dac
'lY Weduwe zynde het Mlttdetbroeder Kloofter te Utrecht beeft:
geftlgt Maar andere fchtyVeo to wy hier vooren reeds hebben
gemeld, dat zulks is ge1èhied door lfJha"" t>a;, Ariel~ welke een
Do~hter \ttltt de.ze l,1M;;1 Orootvàder is geween: en Ht#ric111
lotit• Lil,. 9. Chri•. Clf/- s4- fchryft des wegens aldus: J,, 't jtÜr
l 308. t1'0#Wln Jt Hitr ""• tier Etm tJt Vogttr "'"" dm Hen- v~•
.Ar/uit 111tllt ,iti it b i ,>111, IM•r M11t1 hei K/tJojltr dn- Mi11derl,rotttri# te 'Vtrttht htt/t ftPigt. Maat meld niet van welke /oha "''"
Arhl z'y een bogcer was, zo dat de taak duyfter is.
lohtiii -v111t .Arltl , lohds~. Moedet 0,11jg•t1d• fJall Yert1111mJ,
flletd nl zyn Vaders dood den twaalfden Heer van /uutEL, en
vyfden vat\ croat NcrttM, de.te by zyn Vaders leven in een fteek
{pel te KeUleti tyndeh, rtoUwdèn äldaar Ermg11rd•, Dogter van
den Grave van Kleef• Móeder Mi'll'gàrttj 'Uàl Ytr11tû11rg, Vrouw
van Duislaken, in het Huwelyks contraél: wierd bedongen dat 2Ji,.
11,ri/r. 'U11b Kltl/, óttlJ(Jt Broeder, bent na zyn dood in het Graaf
fchap zou volgen voor zyn leven, en zo Joha• 11•11 Arkel een
Zoon by iyh Nigte ~uan1 t~ Wihnèh, dete hem na zyn dood in 't
gemtUde Otlàffcha~ zou volgen. Joha• -v11i Arl1J won by zyne
Vrouw teve Zoonen .eb tWee Oogtets, als ja, Ott,, A111'110td,
Joht1II, Jt~lirttht, Hri4rell, Wi/Jtm , C•nig1111û en Millili11 vil•
.Arkel. Kemp noemd de Dogters MalJilill en EJiu/Jeth , maar by
het weiens dë JAatll:e •el heeft gelyk aanftonds zal blyken , Diaat
de Héet AHth. Matl6d$ ttterkt lil 't negende deel tyner An•lté111
dh blàdt. ~ , d~t de eetfte namen de echte zyn , eh wegens
C•1il1,•11la btthgt hy be#ys u1t een oud Doodboek der Kerke van
M'
ili aldus ftaat : op MIi I 8 '11411 F16n11r, ü
G () R. l k t
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overledm C1migu11da Vrouw v"• Heusd111 , Z•f/tr 111111 dm

Bifthop
loh1111 f/1111 ArleJ, waAr 'lJ1111 u11 pont gegroe• word. Waar uyt ook
· blykt dat zy met Johan Heer van Heusden is getrouwt geweeft.
En S. v•11 Leeuu·111 in zyne Stamlyfi: der Heeren van Heusden,
fchryft ook dat ]1111 de negende en laatfi:e Heer van Heusden, met
Cu11ig•11da v,111 Arkel is getrouwt geweefi:; maar dat de tweede Dog
ter Ma/11/ia is genaamd geweefi:, raden zy mis, maar uyt het Hu•
welyks contraét tuffchen haar en den Heer Borre 111111 Htemjled,,
blykt dat zy EJizabeth wierd genaamd, en was toen Weduwe van
Heer Willem va11 Hoor,,, waarom ik het Huwelyks contraét hier zal
· by voegen.

Huwelykfche Voorwaarden, tulfchen

, IK

den Heer Borr, "''"' Htnnf/tde en Vrouwe EJiza/Jetb 'l/411
Arll.tl, Weduwe wylen Heer H'iJJm, .,.,, Hoon,.

Borrt va11 H11111jltik , maken condt allen Lieden , dat ik
met mynen lieven Heere van AR. lt EL overdragen ben , eee
wettelyk Huwelyk tuffchen Jonkvrouw Lyslette11 myns Heeren
Zufter voortz. en my , in dezer manieren, dat myn lieve Heere
van A&KEL my geven zal, met Jonkvrouw Lysl,ette,, voorzeyt
te mede gave honden pont zwarte •s jaars payements, als binnen
den Lande van ARKEL 'sjaarlyks gaande en gevende is, welke
honden pont •s jaars onze lieve Heere voorn: afloffen mag met
duyzen t ponden, ende met den vollen pagte payements voorfz.
,t voort zyn 't voorwaarden , dat ik binnen •s jaars biqnen mynes
" liefs Heere Landen van Aa KE L beleggen zal een Erve , zefi:ien
,, honden pont des voorfz. payemeots, daar Jonkvrou Lysbettn,
·,, haar lyftogte aan behouden zal. Voort waar 't dat zake dat
,, Jonkvrouwe Lys/Jettn voorn: aftyvig worde zonder blykende ge
" bootte ageer haar by my te laten , zo zullen haar Erfgenamen
,, uytvaren met haare medegave , met haar Clynodien , ende zon
" der eenige fchuldt te gelden. Ende om dat ik alle voorzeide
" voorwaarden meyne te houden ende te voldoen , zo heb ik in
" oirconde der waarheid dezen Brief open bezegelt met mynen
" Zegel. Gegeven in 't jaar ons Heeren duyzent drie honden vyf
,, en zefiig, op Sintt 'P""web dag converfi.
,
"
"
"
,,
"
"
"
,,

Door den Heer van A Il K EL zal hier zckerlyk Heer Otlo va
Ärltel zyn te verfi:aan.
11111 v1111 .ArkeJ, den oudften, wicrdt in den jaare 135z. In een
Steekfpel te Dordrecht zwaar gewond, zo dat by kort daar na quam
te overlyden, maar dat zulks acht jw-en voor zyn Vaders dood is
gefchied , raden zy mis , vermits zyn Vader in den Jaare 1355~
overleden is.
0110 va11 .ArieJ, zyn Vaders navolger zal ik hier na by brengen•
.Aarnoud v1111 .Ariet, vermits loh1111 v• Arlttl zyn Vader by Ie•
vende lyve een verdeelinge der goederen onder zyne Kinderea
hadde gemaakt, zo was hem voor zyn Vaderlyk erfgoed toegewe
zen Zoelen, Avezaad met een fterk Kafte<d, de Heerlykheid van
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Noordeloos, daar by het Advokaatrchap of bewind over Alblas ea
Alblafferdam, zo dat hy veele heerlyke goederen bezat, hy trouwde
H,yl~ig 11411 M,ntfoorl, want in een oude Brief van den Jaare 135Q.
fiaat aldus : .Ar~111 v4• ArlcJ He,,t 'lhlln dn, Nowdelozt , Yr•uw~
H,ynmige,, Z'..JIIIII ~Vt- 111Ze1' NidJt111, Y,oaw,11 M11ria YrO#We va•
Montjoorde har, Z11jl,,,. Dog Si111011 'IJIIII Lenwn fchryfc dat by
met /\'. MiJ/inl is gecrouwt geweeft, des weder verfchil. Hy wierd
op 't Jaar 1365. nog vermeld, en zou een Zoon en twee Dogters
gewonnen ·hebben.
J1ha11 'Utln .Arkel, wierd naar amand van Niioiau -v1111 Kaputiu,
door Paus Clmlm.r YI. in den Jaare 1342. tot Bifi"chop van Utrecht
verheven , zynde toen te Romen en 28 jaaren oud. t' Huys ko
mende en bezit van zyn Bisdom nemende, vond hy het zelven
met veele fchulden bezwaard, waar van by een groot gedeelten be
taalden, en om beter zulks te boven te komen , ging hy eenigen
tyd te Grinobele in Vrankryk wonen, om door fpaarzaamheid meer
geld over te houden, maar vond zig hier in bedrogen, door zyne
afwczentheid liep alles in 't wild , en Biffchops inkomften geraak
ten in verkeerde handen. Hy was een dapper Oorlogs Man, zo
dat by zo wel door het Swaard als Herders fiaf het Bisdom be
fchermde. Het Bisdom van Ucrecht twee en twintig jaaren bedient
hebbende, wierd hy door Paus V,-1M11111 Y. tot Bifichop van Luyk
aangefteld, welk Bisdom hy nog veertien jaaren beffierden , alwaar
by in den Jaare 1378. den 8 van Julius, op den geboonen dag van
St. la it11 Vip na de eeuwigheid verhuysden. Zyn Lighaam
wierd volgens zyne uycerfte wille na dat het geopent was, na Utrecht
gevoerd , en aldaar in de Domkerk aan de zuydzyde van 't Choor
voor het Altaar van . St. 1•11 E11•ng1Jifl, dat hy zelfs hadde geftichr
begraven: maar zyne Ingewanden in een beflote kifie, wierden te
Luyk in het KlQ<>fter der .Wilhelmyten ter aarden befreld. Myn
voornemen is niet zyne Biffchoppelyke venigtingen , Oorlogen en
andere zaken hier te verhalen : want deze ftaan reed5 by veele
Schryvers geboekt, en zou paffen als wy van de Biffchoppen van
Utrecht te handelen hadden , alleen zal ik hier maar een Brief uyt
het negende deel der Analeéta van de Heer Á11th. Mattheus by voe1en , waar in nog eenige aanmerkeJyke zaken worden vermeld ,
die by andere Schryvers niet te vinden zyn , waar by hy en zynen
Broeder R.11bruht malkanderen tot wederzydfche erfgenamen ver•
klaren, en luyd aldus:

,, Wy

"
"
• ,,
,,
"
"
"
"
»

Jo/J• " • Ari,I, by der genade Gods Biffchop t' Uttecht,
doen te weten allen Lieden, die dezen Brieve zullen zien
of hooren lezen, dat Heer / oban Heere van ARKEL , die onze
oudfte Broeder was, ons ende Heere Ro!J/Jrecht va11 Ark.el onzen
lieven Broeder, dien God beyde genadig zy, eermaals afgegoed
heeft van zulker erffenifi"e , als ons van den Heer van AR KE L
onzen Vader aanbell:orven was, ende wy ende Heeren Ro/,/Jrecht
onzen Broeder , van den Heerc van A ·R K EL onzen oudften
Broeder voorgenoemd , met zulken willekeur en voorwaarden
verfcheyden zyn , dat wy 1,1,.,, nu in der tydt Biffchop van
,., Utrecht

'
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,, Utrecht voorzeyt, ende Heer Ro/Jlwttht onzen Broeder, malkan•
" derens erfgenaam wezen ende blyven zullen, van alle waarlyke
" goederen eygen of leen, !lat wy agter laten na onze doot. alzo
" dat Heer loh•11 onzen oudften Broeder, Heere van ARKEL
" voorfz. nog zyn Erfgenamen geenerhande erffenHf~ of recht aan
,, te verwagten hebben , ende zedert dien tydt dat wy loh•11
,, .drltJ Biffchop t' Utrecht, ende Rolb,1ch1 v11• ArleJ onzen Broe
" der voorfz. van den Heere van AR. K EL onzen oudften Broeder
" voorgenoemt verfcheyden waren als voorfz. is , zo hebben wy
,, een goed gekogt dat gelegen is in den Cárfpel van Renen, ge
,, heten Ryneraart ende Noorderaart , met allen zyn toebehoren•
" dat men nu ter tyd gemcenlyk beet Rynswoude, tegen eerzame
,, Lieden, Burgermeefters, Schepenen ende Raadt, ende· den ge
,, meenen Burgeren onzer Stad van Renen , dat voormaals der zei
" ver Scadt gemeente was, welk goed voorfz. wy loha11 v1111 Arltl
" Biffchop t' Utrecht, Heeren Ro/J/,recht vn Arkel onzen Broeder
,, voorg~noemt verleyt hadden , van ons ende van onze nakome.,, lingen Bifichoppen t' Utrecht te houden, tot een onfterfelyk leen
,, in dienftmans ftaat, ende want Heer Ro6brech1 onzen Broeder
" voorzeyt dit voorgenoemde goed op ons ge-erft heeft, zo hebben
" wy om Gods wille ende onzer zielen wille, dit voorzeyde goed
" met allen zyn toebehoren gegeven ende verleent , geven ende
,, verlenen met dezen tegenwoordigen Brieven Rol/,r,cbt
Ry"s•
,, wo•de, Heeren Rol,brecht onzen Broeder voorzeyt Baftaart Zoon,
,, van ons en onze nakomelingen, Biffchoppen t' Utrecht te behou•
" den in dienftmans ftaat. Ende waar 't dat zake dat Rol,n-tcht
,, voorzeyt ftorve, ende geen wettelyken geboorte agter hem liet,
,, of dat by_ wettelyken geboorte ageer liet, ende dat die voort ftor
" ve zonder wettelyken geboorte , zo zoude dit voorzeyde goed
,, komen op 111•
der Borc!J, die Heeren Rol,/,rtthl ons Broe
,, ders voorzeyt BaCl:aan Zoonc is. Ende waar 't dat zake dat Rol>
" bucht ende Joha11 .va dtr Borcb zynen Broeder voorgenoemt
" beide ftorven zonder wectelyken geboorte, zo zal dat voorzeyde
" goed met al zyn toebehoren, als voorfz. is, komen op loh1111 va
" Rynt/lt"I" onzen Baftaart Zoon, ende voort op dat naafte lyf dat
" by agter laat, dat van onzen lyve gekomen is. Ende waar 't dat
,, zake dat Heer Robbrteht ons Broeders Zoonen voorfz. en onze
,, Baftaart Kinderen alle ftorven, ende geen wettelyken geboorten
,, agter en lieten , alzo voorfz. is , zo willen wy dat dit voorfz.
,, goed kome en blyve , in onzer Kapelle ter Horft in vermeerde•
" ringe dier proeve, die wy daar gemaakt hebben. Hier over ware
" onze Mannen , als Heer Ste11t11 va• Zsln, Ridder, Gyslwtthl
,, v11t1 'Iftlfle_y,,,, Heeren Otte11 Zoonen, 7«0/J v•• dtr A. /oh1111
BMrt11, ende veele andere goede Lieden. In kenniffe der
" waarheid zo hebben wy dezen Brief bezegelt met onzen grooten
,, uythangenden ZegeL Ende want wy Burgermeefteren , Sche
" penen , ende Raadt , ende gemeene Burgeren der Stadt Renen
" voorgenoemt , eermaals dit voorzey'de goed geheten Reyneraart
" en Noorderaart met allen zynen toebehoren, onzen lieven Heere
" l1Jh1111 v1111 Ar/tel Biffchop t' Utrecht, en Heere R16Jrecht '111111 .drk1t
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zynen Broeder voorgenoemt verkogt ende opgelaten hebben,
om een fomme van penningen, die ons geheel wettelyken vol,
ende geheel ende wel betaalt is , als dat wy nog onze Stadt nog
niemandt van onzer wegen daar geen recht nog toezeggen meet"'
aan en hebben , zo hebben wy dezen Brief mede bezegelt met
onzer Stadt Zegel. Gegeven in ~t jaar ons Heeren c 1 :, c: c c.
drie en zeftig des Vrydags na Si11tt Otl#lf1u dag.

Uyt dien Brief blykt dat RoD!Jrecht 'U4# Arlel twee Baftaart Zoo,.
nen hadde, maar van zyn Vrouw Elizueth 'U411 Hnlel•m, en zyn
Erfdogter, welke met Virl v1111 Pola11_e11 zou getrouwe zyn geweeft"
word hier het minfte gewag niet gemaakt, ja fchynt wel duydelyk
ftrydig tegens dezelven , vermits by zyn Vrouw en eenige Erfdogter
dan alle zyne goederen zou hebben ontmaakt, dat niet geloofbaar
is. Hy had voor zyn Vaderlyke erfgoederen, de Heerlykheid van
Arentsberge, Stolkwyk en de Vlift.
Ja 'Uil# Arid , Biffchop van Utrecht , hadt ook een Baftaart
Zoon, 't geene zo veel my bekent is, by geene Schryvers wordt
aangemerkt. Ik zou een wydlopig verhaal van zyne le·.ren, daden
konnen opleveren , maar zulks is reeds door · verfcheide andere
Schryvers gedaan, en die hier een wydlopiger berige begeert , die
leze Bat11'Ui11 $4cr4 tweede Deel, bladz. 337 en volgende.
Willem 'Ull11 Ariel, fl:ierf redclyk jong en nog ongetrouwd, bad
voor zyn Vaderlyke erfeniffe de Heerlykheid Lopik , BokhoYen,
Haasdrecht, met het Slot Goudriaan, welke goederen by zyn over•
lydcn weder aan zyn Vader quamen.
Joh1111 'Utm .Arkel, Heer van ARKEL en der Stad GORINCHEM,
na dat by by levende lyve zyne goederen onder zyne Kinderen
had gedeelt , quam in den Jaare 1355. den 2 van Maart te over•
lyden , wanneer by een en dertig jaaren zyne landen en goederen.
bad beftiert , zyne huysvrouw Ermgard vlln Kleef , was reeds in
den Jaare 1342. den 8 van Auguftus na de eeuwigheid vcrhuyfl:,
zyn beide in de Graf-kelder der Heeren van ARKEL begraven•
. Otto 'Ullll Ari,J, loha11sa;. Moeder Ermg11rd 'Uat1 Kleef, wierd na
zyn Vaders dood de dertiende Heer van ARKEL, en zesden der
Stad Go&INCHEM. Dezen Heer Otto 'Uan Arltlzo onzen Schry•
ver meld , trouwden met de Doorlugcige Dogter van den Hartog
van Baar, Eliza!Jet genaamd, wiens Moeder een Dogter was van
Gerard Grave van Namen: maar andere Schryvers melden dat zy
een Dogcer was van Keyzer Hendrik IV. dog andere melden dat
zy een Dogter was van Thit/Jot,t, Broeder des Hartogs van Bar in
Lotteringen , en dat haar Grootmoeder was een Dogter van den
Koning van Vrankryk. W. '11411 Go11dho1v,,,, en S. 'U1111 L11uw111,
fchryven dat zy een Dogter was van Helllirilt Grave van Baar, ge•
legen tuffchen Vrankryk en Lotteringen, wiens Moeder was Jole11t,
Dogter van Rob/Jr,cht Graaf van Vlaanderen , en eenige Zufter van
Rob!Jrecht eerfte Hartog van Baar, wiens Echtgenoot was M,i11,
Dogter van J•• Koning van Vrankryk, en bragr hem ten huwelyk
het Steedje en goederen van Pierrepont in Vermandois. Dog zeker
1eleerd Schryver de . verfcbillen hier omttent aanmerkende , geeft
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ons een vafl:er berigt, wegens het buwelyk van Heer 011, -0411 .4rhl,
en toont dat by twee Vrouwen heeft gehad, en zyne eerfte Vrouw
is gewee.f1 M•i• v11• Piaá11 , Dogter van Graaf Hnderilt """
Y11111h, Heere van Grimbergen, Moeder Vrouwe M,g11r1t• w,,
F1111tfJW"IMII, van St. Vit, in Daesborg, Weduwe van $1111,,, Grave
van Spanheim, enz. welke eerfte Vrouw zonder Kinderen overle
den is. Zie den Prior Bathnu m ft1 Tr,phtls Je Br.J,.,,,1 Lib. 4Fol. 566 d11111 Il, gt11111Jogis de iie 'Pri11ttffe de Bróad p,,,,,,,, tr./lr·
1'011 C0111t1 IÛ Clnlil, ~ Lwr, 8 Fol. 642.
Zyne tweede Vrouw is gcweeft Eti~th gehore Gravinne van
Bar, Vrouwe van. Pierrepont, enz. Dogter van Hnirii JY. Grave
van Bar, Moeder Joint, van Vlaanderen , van Bethune, enz. zie
Fr•11ci1ttu de Bofttr1 t0111. 7. St111111141""' ~ B11"7, fol. 421
-vera. welk verhaal zo het my voorkomt op beter bewys ruft.
. Otto 'UIUI Aritl, een Man van groot vermogen en wys beleidt ,
wierd door Hartog A111/Jert va,, B,yern, , Graaf van Holland met
veele Ridders en Edelen in een Gezandfchap aan den Koning van
Engeland gezonden, en ·terwyl by dan in Engeland was, zo quam
~iderii XXPII. Grave van Cleef, zo onzen Schryver meid, te
fterven , Grootvader van zyne Moeder, by welke gelegentheid l1h1111
Kanonnik te Cleef en Broeder van den Gl'llve 'Ditkrii, tegens alle
recht zig in het Graaffchap gedrongen heeft, fluyrende zynen Neef
Otto v• Arhl buyten het bezit , maar dezen /oba wel wetende
dat Heer Otto f/1111 .Aritl een Heer van veel vermogen was, tragte
by tyds zig zo vaft te veftigen als doenlyk was , waarom hy ten
huwelyk nam M•thtelt , Zufter van R,p,oal en Edurd Hartogen
van Gelder , by quam dan vyftien jaaren daar na Kinderloos te
overlyden, wanneer Heer Otto v• .Ari,I, en de Zoonen van de
Heer van Parweys , E11gtlbert en Atlolf Gebroebers -ua t/w M•i
van alle kanten in de weer quamen, en fterk om het Graaffcbap
van Cleef dongen. Otto 11a Ari,I meenden geweldiger hand zig
meefter van de Stad Cleef te maken, maar zulks wierd hem door
Eá•tl Hartog van Gelder belet. De Heeren van Parweys hadden
bezit van het Slot Cleef genomen, maar wierden door de Heeren
1'411 tier Mt1ri in de Stad Cleef gedwongen een verdrag in te gaan,
by welk verdrag zy zig met Kranenburg moefien vergenoegen. en
.Adolf "• Jer M•lt, hoewel tegens recht en reden bleef het Graaf
fchap Cleef bezitten, welk verhaal by Kt111p bladz. 88 wydlopiger
geboekt ftaat.
Heer Otto "'•• .4rbl word by onze Schryvers geboekt voor een
Man die de gerechtigheid van zyne Onderdanen maonelyk voor
ftond, en geene ongebondentheid in zyn gebied wilde dulden. Hoe
by dien geylen Boef Ht#Jrilt Kdllllnll4ur , die veele Dogters en
Weduwe gefchonden hadde, liet de kop afflaan, heb ik hier voore
op de Groote Kerk reeds verhaald, en hoe kragtig hy tegens die
van Dordrecht, wegens het Stapelrecht in de weer ftood, is reeds
onder Stads gefchiedeniffen ook gemeld, als mede wegens den Oor•
log tegens den Heer van Vianen onder wiens gebied twee van zyne
Onderdanen onnozel dood geflageo waren. Hy is ook den eerlten
Lands-heer die aan de Stad Go & 1 N c HEM zo Yeel ons bekent is
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effl Handveft heeft verleent, hier voore ook bygebragt. Het fcbynt
· rechter dat by in 't verweeren van zyne rechten al wat haafiig was;
want op zekeren tydt het Paftoors Ampt der Kerke van Schoon~
.woerd open vallende, wierd door den Proofi: van St. Marit Kezk
te Utrecht hier een nieuwen i:»aftoor aangefteld, vermics den Proaft
de vergevinge of het J,u 'PatrtJlllll,u der Kerke meenden te bezit•
ten, dog Heer Otto '""' 4rál Heer van Schoonrewoerd zynden,
vermeenden dit recht hem toe te komen. des by uyt zynen naam
daar eenen anderen Paftoor aan fteJden, en ichreef aan den gemel
den Proofi: dat hem zulks als zyn eigen recht toe q uam , verzqe
kende dat by hem des wegens daar niet mede wilde bemoeyen.
De Geeftelykheid in deze tyden heerzugtig en niet gewoon hunne
rechten 't zy goed of quaad dus te laten glyden , blixemt tegens
Heer Otto 'UIIII 4rlt,J, en den Paftoor door hem aangefteld den
Ban uyt , en zend van alle kanten Banbrieven in 4rieû gebiedt.
Heer Otto """ Ariel ook niet gewoon om zig dus te laten ver•
varen door een Prooft, en den Ban niet achtende , doed alle de
genen die met de Banbrieven in zyn gebied quamen by de kop
vatten, in een zak fteken en verdrinken. De Proofi: zulks horen•
àen , en hier over ten hoogfi:en verbittert , daagt Heer Otto "'"
Arlel voor het Roomfche Hof, en beklaagt hem daar zeer grote'
lyks, welke daad het gemoed van Heer Otto .,,,.,, Ar/tel ook nog
meer verbitterden, des by voornam den Pi'ooft hier voor te betalen.
De Prooft op zekeren tyd te Vianen zynden, en aldaar den Gods•
dienii willende verrigten, zo was 't dat Heer Otto op dees tyd ook
re Hagefteyn was, en zulks vcrftaanden begeeft by zig met eenige
Dienaars ook na Vianen toe, ontmoet den Prooft by den roofter
van 't Kerkhof, alwaar by hem dood floeg, en week weder na Ha•
iefteyn toe. Dit verbitterde de Gecftclyke nog veel meer, zo dat
den nieuwen Prooft met ten eerften eenige aanklagers na Romen
zondt , om hem met alle kragt te befchuldigen , maar Heer Ott11
hier van ten eerften kennis krygende , zend ·ook eenige Dienaars
op wei, welke de aanklagers achterhaalden en ook ombragten. Heer
Otto door alle deze .feylen te Romen nu ten hoogften in ongenade
1evallen, neemt zyn toevlugt tot den Kardinaal R"11in- """ B1111r,
Broeder van zyne Huysvrouw, doed ook zyn beklag van 't geweld
Item aangedaan, en weet zo veel te verkrygen dat hem een generale
vergiffenis wierd vergunt, zo dat den Proofi: genoodzaakt was zyn
gemeende recht af te ftaan, en den Ban weder in te trekken.
Heer Otto """ 4ráJ deed in den Jaare 1360. Hagefteyn met wallen
en gragten omringen, heeft ook aldaar het fterke Slot geftigc, was
ook. zeer mildadig in het fi:igten van Altaren en Vikaryen, zo dat
hy by veele Geeftelyke Perfoonen ook wel gezien was. .
Na dat by zyne landen dan omtrent een en veenig jaaren hadt
geregeerd, quam hy in den Jaare 1396. des anderen daags na onze
L Vrouwen Boodfchap dag te overlyden, en wierd te Go RIN c HEM
by zyne Voorouders begraven. Zyne Weduwe trok weder na Pier
repont in ·Vcrmandois, alwaar _zy overleden is volgens Km,p in den
Jäare 1410. liet na Ioh1111 en loh111111• """ 4rlr.tl, en nog een Bas-
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Joht,,,a11 'IJIMI

Arul. trouwden den Hftl'

ftll

SdloonTOrft in Bra

band, dog zy is zonder Kinderen ovededea.
. Joho
Arl,J, wicrd naar zyn Vaders dood den veertienden
Heer van AllKEL, en zevende van cle Stad GOII.JNCHEM' by
is zo eenige fchryven in den jaare 13&a- ~ , en in het jaar
1385). wierdt by door Hartog ~ "'• B,;,,rn, Graaf van~
land , tot Stadhouder en Ontfanger Genenll ftD Holland verheven,
en hoewel dit de ainZimlykfte Am,ten van den Landen waren.
zo meenden zyn Vader DogtlDI dat by dar mede eerder vermin
dert als vermeerdert ns , en dit het aan zynen Raat niet paften
een anders Dienaar te zyn, maar wel ll'o&er zou het hem misbaagcl
hebben, zo by eeos bad mogen voorzilSl alle de rampen en onheilen
die uyc die booge verheffingen gáprocen zyn. en den onderpna
van dit aloude en Adelyke geOagt zyn geweeft, dog bier van heb
ik bier vooreo onder Stads gefcbiedeniB"en wyt1opic gebandelt, des
niet DGdlg hier wederom op te balen.
Jol,111111n .Arul, trouwden in den Jare 137d. met de Erfdogter
van Hartog Willntl van Gulik en Geldff
w verkeerdelyk by
onze meefie Schryvm M,;. geDIID1d, en vermits ik het huwelyks
contraét ter banden hebbe, zal ik het bier ook by voegen, waar uyt
den Lezer van alles een nader berigt kan vinden, en Juyd aldus:

'V•

J__,,.

Huwelykfche Voorwaarden, tuffchen

"wy

Heer lHNIII w. Ari,I, en Vrouwe Joh"""• va G#Jiçi •
oudfte Dogter van Hartog ,r.u,,,, van Gullck ende vaa
6elder.

-

Wilt,,. by der genaden Gods Hmoge , ende M11n11 by
der zelver ,made Haru>plne ftD Guliclt ende van Gelre,
,, doen condt ende kennelyken allen IJedea , want wy by goede
,.

., dunken omer Raden, ende onze Vrienden, een huwclyt over
,, dragen zyn met onzen lieven ende ,emhlde Neve, den Heeie ·
,, van Aa KI!. L , boe dat l,h 111• onze oudfte Dogter hebben en
,, nemen zal , tot ecnm wetti,en Manne , /°""1, oudften Zoone
,, onzes lieven Neve voorfz. zo bekennen w,, dat "1 gegeven
" ende bewyfl: hebben , geven encle bewyzen i11 rechte buwelyks
,, goede, duyzent ouden Schilden \ jaars goec! ftD goude, ende
,, gerecht van gewigte munte des Keyzm van Romen, ofte •s Ko
,, nings van Vrankryk, ofte ander 10ft cetyk pat na die weerden,
,, jaarlyks te heffen, en te beuren uyt onze ToBen tot Lobeyde,
n die een helft van den vood2. gelde te ~ n •, jartyb op den
" Meydag, en die ander helAe op Alderbeyligen dag dar na ud
,, volgenàe, alle- jaar ee bewea, ende hevelen ende gebieden on
" ze Rentmeefierca et1 Tollenaren, (ie fflt zya of r,uu•ls wv.ea
,t zulltn, dat zy deze ciuy2eM f>Udec Sclaitdelt W>Olfz. jarlyh uyt•
,, reyken tot allen mJreD W>Orfz. I,,,_ . . 41-id onzen Zoone •
,, ende lolM,,1111 onze Dogter voor6. ofte kauen gcwaerdm Bode,
" zo~r meer verzoek of hewlell ftD ons, of VIII onzen e"ea
" daar af te doen. ln zulker maaietea of 't zate ware dat onze
" Zuilcr
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""lr

" dtr onze Zulter ftorven , dat daà lo'6illl .,,_ Arl1' endè loba
,, "" zyn wettig Wyf, ende haaren Erven hebben zullen alle

" alzulke Heerljkheid, Renten, entte

Goederm,

als wy Vrouwe
,, M,û, ende onze twee Z111reten vootgenoea, hebbèn in dei

,, Landè van Mecbelett gebeten Ntckerspoel , mtt alle t}'We tee
,, behoren. Ende ftnneer des goeds ~ Neckerspöel 'Voorgei
" noemt, mo \teel \rerfh>rve o f ~ à duytent ouden ~ 1ildeit
,, ~ jun des mun~ voorft. weerdig waren, ~o zullen trJ die dU-y.
" ~ent ou~ Schilden 's jam uyt ~r Tollen tot Lobeyde toot•
,. fchreven quYt wetten, ende los ende lèdig weder komen aan ons•
, ,. ende aan onten erven. Ende wie vab ons drien Vrouwen en•
,, de Zufterén v-oorgenoernt eer8: ll:otve, zo wat Rénten, ~
,, lytheid, en Goedtn dië htiit in den Lanaé van Mèchèlètl v88lft.
,, die zal komen end~ Erven aan 1,,,_ """ Jritl ende lóbidillt,
" onze Dogter voorn. ende ~ hörètt Ervèn-, ende aat zal meii
" korten ende af1Jaan àan dè dUyz:ent oude Schilden vootfä. tet
" allen tyden, .als onter eenig ftèrve t ende daar tlillëfi wy endè
,, _onzen Erveb ih tOtder ttouwen toe helpètl ende raden ba all@
" onze magten , dit ID,,_ w. At-bi ende Io!M1111ti ottze ~ e t
" ende baar Erven daar lnne geveftigt wordetl , tiàt ty dält- ftft
,, in zyn. Ende want ll'illd, otizen oudllen Zoone nog niet iftoil•
" dig en is, zo gelo\ttl'l W'Y tnde zekmn ittèdè In goedèr tfuuwt
,, in dezen openen brie\te • dat by llle dezè puné\en èhde v~
" waarden voortz. met zyné Btlèwtt gèlOVètt énde bttëgélen dl
,, tot zynen mondigen dagen, wanneer hy a.i- Vari gemaàttt ~td.
" Alle deze punéb~n endè vOOtwaitdcm \toot'lz. hebben Vty ,,,..iJJt,;j

,, Hartoge ende M11ri11 Hartoginne voortt. vertekètt

eb teloóft 1ft

" goeder ttouwen voor on~ ënde voor ónten erVett Io!J"" ild Arill
,, ende Jdl,a"11 onzer oudfte Dogter voorfä. ende huteö Erven,
,, wettclyk endt- •el te houden , èttde te voldótn zonder äll~ ara,
u gelllt. In kennifiè der \Yaárheld zo hebbèri wy Otlieh Zegel bfl
:n · dezen Brlef' doen hangen. Ende óm die meere teftenllra wit
,, der wurhèld , ta hebben • ., gèbóden Hèet Hllltlrii tidlJ St,;11,, l!frt# Prooil tOt Zutphen onzen Nevè; Heet J,IJ,;, "•' H;li;,
" Hett /olMt, "'• X;p_J • Heèt HMlrllt 'fld11 tJtt, Slrlittll • Heet

,. ll'ih 'flM D,_,,., IUddérett, ende HMthil itld IPith'11tlt x...
,, / ..' , dat ty d~en Brief" fflèt ottt bél~gèlt liebberi. Ende wy
• 1/uii """ Stl:Jllht-gtll Proofi: tot Zutph!ö j li!,d fJd H.,,.
" J4/J411 111111 Kt.ftJ, l1t11drii 'lldtt h

"

n

"

,,
"
"

"
"

•

llrillt11, 1'il/e,/J 'iláli 'Dt-tllllll
PJdder~ , end~ H111d,il .,,. /Yithdt Kt1aJ1 , om bedé wille
Oftl Heft génadfae Heere ende! VrouWé f é!ndè om dè the'ete Zè•
kerbeid endé véRmilfe álle! dete purilf~ voonz. zo hebben fit
onzen .Zegelen by haaren Zegelen àeri dezen BH« g~hangett.
Gegeven in 't Jaar ons Heeren duyzent drie hondett t1!9 eh<M
zeventig, op St. L11141 dat, dên heyligèti ttifflg'etlfl; ende wu
gefchreven in 't francyn .beneden dub&elt. omgeflage11, daar aan
hangende in dubbelen ftael'tett, fflft 't 2egel van den Hartoge
in g«fea \ftd't:he, -~de élm' boven ffondt Hfflog~ met eene11
Qqq 3
"Leeuw
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" Leeuw daar in, daar naaft de Hartoginne Zegel In roden wail"che
" met het Wapen van Gelderland. Daar na den Prooft met eenen
,, groenen Zegel met eenen Leeuw, enz.

11111 '""' Ariel door· zo een aanzienlyk huwelyk verheven, daar
by door zyne hooge Ampten getorft , fcheen geen maat in zyne
hoogmoed te weten, , ja ftak het trotze hoofd in de wolken , dat
hem en zyne nakomelingen tot een val verftrekten. Wel een van
zyne eerfte en grootfle baldadigheden, was, dat by zyne Moeder
komende uyt de Kerk en Lykdienfl: van haaren overleden Man,
willende na gewoonten op den Burgt gaan , de poon voor btt
hoofd deed fluyten, des deze bedroefde Weduwe genoodzaakt was
te -rug na de Stad te keeren, alwaar by zyn Moeder dagelyks nog
veel fmaad en verdriet quam aan te doen. Zy o_ver dezen fmade
lyken handel van huren Zoon ten· boogften bedroeft , liet echter
den moet niet zakken , maar trekt heymelyk met eenige Edelen
en Dienaren na haat Vaderland, om aldaar baarc overiie leèfdagen
~e eindigen : maar· onzen bovaardigen 4rid zulks vernemende ,
zend aanftonds een Renbode derwaards , welke . aldaar eerder als
deze bedroefde Weduwe met haar gezelfcbap aanquam, welke Uyt•
. drukkelyk bevel badde op gelyke wyze de poonen van Pierrepont
ook voor haar te fluyten , zo als by haare aankomfte ook wierdt
gedaan. Zy ten hoogften bedroeft over de verfmaadheid haar aan•
gedaan, grypt echter moed, en beraadflaagt met eenige Heeren van
haar gezelfchap , hoe men beft meefter van 't Kafteel Pierrepont
zal worden, en zy beraamt ZÏI a1s eene melaatfche arme Vrouw te
verkleden, daar op doet men eenige wel gewapende Mannen digte
by de poort zig verbergen , zy daar . op na de poon tredende,
\_VOrdt van de Wagt in gelaten, en terwyl men haar ondervraagt de
poon open zynden , overvallen de buyten leggende Mannen de
Wagt, en maakten zig meefter. van 't Kafteel, zo dat zy in 't be
zit van baare eyge goederen wterdt geftelt, en haare Onderdanen
namen haar voor- haare Landsvrouwe ook aan. · Maar weynig dagt
Heer Ja v1111 Aritl, dat deze finaad en fchanden zyn Moeder
aangedaan , hem door zyn eigen Zoon Willm, ook tot vergelding
eens ftond over te komen , want niet alleen wierdt de poort van
zyn Kafteel te Go RIN c u a M voor zyn hoofd gefloten, maar zelfs
van de Stadt Go a IN c u E M en het Steedje Leerdam , zo als wy
breder onder Stads gefchiedenilren hebben verhaald. Hy. dan van
alle zyne heerlyke goederen berooft , daar by in eene langdurige
gevangenüfe gefloten , geraakten echter ten laadl:en nog weder in
zyn erfgoed de Stad Leerdam, alwaar by na vcele geledene onge
makken den 25 van Auguftus des Jaars 1428. is overleden, oud
omtrent vyf en zeftig jaaren, en wlerd aldaar op 't Choor der Kerkè
begraven , alwaar by zyne Stamwapenen dit volgende Graffchrift
wierd geftelt.
.
Ym,,iln,1 ii& tlotllJr, tf /ic oflttlier• co11or•
Et Ik~ hi&,,.,. po11it1W O#l#U hollW.
Si f"U' eril ,., troT1Wu, jill, r,jjiee,

,1w..
.
s.,,, f-' ,rû, f111i es, i//t J11i, pr, ,., precw ,,.._
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Hy bad een Zoon IYiJ/m, ,· en een Dogter M,u t1a Ari,l,
de laatften van dit aloude Adelyke gefiagt, waar by het zelven ook
is te niet gegaan.
Wilk"" w,, .Ar4tl zal zo volgen.
M,i11 'VO ArkfJ, JolMtu Dogtet ~ Moeder J1h11111M ws G11licl n,
G,Jdn-, ttouwden in den Jaare I40'J. met 11/J•• 'l/411 ~g"""'tJ e•
felfle.,11, dog zo onze Scbryvers melden buyren haar Vaders weten.
en zulks fchynt uyt het huwelyks conttaét ook wel te ·btyken, Ter•
mits baar Vader in 't zelve niet eens wordt vermeld, zo als deQ.
Lezer uyt het nevens gaande huwelyks c:ontraét kan zien.

r,..

Huwelykfche Voorwaarden, tulfchen

"wv

J,h,111 Heere van Egmond en Y1felfteyn, enJonkvrouwe
M,i• """ Ariel. .

Joh11• Heere van Etmont en van Yffelfteyn, doen condc
ende kennelyk allen Lieden, die dezen open Brief zullen
zien of hooren lezen , . ende bekenne openbaarlyk ·dat wy met wel•
bedagten voorraat in goeden zekere trouwe gelooft hebben, en
geloven met dezen zelven tegenwoordigen Brieve, voor ons en
voor onze erfgenamen, dat wy de Edele Jonkvrouwe M11ri11 "•
,, ArAtl onze lieve ende geminde Nigte, op die voorwaarden vm
" een huwelyk die met ons en wy met baar verdragon , ende wille
,, hebben aan te gaan,. als van haar tocht bewyzen, ende zy tooh
" tigen zullen binnen den naaften Jaare na datum des Brieft aller
" eerft volgende, zonder langer vertrekken, met duyzent gulden
" Vrankrykfche Kroonen goede Jaar-renten , die wy haàr by Rade
., ende goedtdunken van Raden, ~nde Vrien~en des Hooghgeboren Doorlugtigften Vont, ons lieven genadige Heeren den Har
" toge van Gulick ende Gelder, ende Grave van Zutphen, ende
: onze Vrienden die dezelve ons genadige Hecrre ende wy daar
,, toe wyzen , ende ordonneren zullen , wel vernMgen ende be
" wyun zullen aan onze befte Renten, gulden , ende goeden ia
" onzen Lande ende Heerlykbeden van Yfièlfteyn gelegen, daar
,, dezelve duyzent Croonen Jaarlykfche Renc:en tot dier voegen,
" Jonkvrouwe M•i• onzer Nigte oirbaar ende behoef, ende tot
" baren Jyve alzo ~ als zy leven zal, eiken jure op te helen
" ende beuren, wel an belegt .ende bewyft zyn, alzo dat zy daar
,, mede wel bezorgt , bewaart ende dier zeker zy. Ende waar \:
" zake, dat wy daar aan verz\lflllelyk of verbttkdfk worden,· zo
,, dat W'! dies alzo nid en deden nog en volbragten, in deele, of
" in al , binnen demo maften jare , gdyk dat voorfz. ftaat, ol
i, dat wy binnen dezen zelven jaare, ende eer dat volbracht afly
" vig worde ( dat God verhoede) zo z~llen wy ofte onze naafte
" erfgenamen, die naar ODUl" dood, dan Heere tot Egmont, ot
,, tot Yffeffl:eyn wnen zal , tetftont na meeninge onzer voorû.
" genadige Heere den lhrtoge van Gulick ende Geider of zyoen
" Erven , d Nako111efingm , die da11 houder eb tega)woordigea
" Briefs wezen zal,. na ons zelfs lyve daar voor in komen, in eene
"van

"
,,
"
"
,,
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van de Steden van Nymegen of Arnhem, daar wy van den zcl
ven onzen genadigen Heere van Gulick ende van Gelder, of van
zynen Erven of Nakomelingen houder des Briefs ingemaant wor
den , en zullen van daar in geenderwys niet fcheydeo , ter tydt
toe, ende alzo lange, dat die be'wyzinge ende vernoegiege van
de duyzent Croonen 's jaars, onze voorn: Nichte 'Van Arl.d
tot haren genoege volkomentlyk ende allentlyk gefchiet, en wel
voldaan zy van ons of van onzen erfgenamen voorgenoemt, in
alle der maten als voorfz. ftaat. Ende dit hebben wy loha" Heere
van Egmont ende van Yffelfteyn voornoemt gelooft, ende gelo
ven met goede zekere trouwe gelyk voorfz. is voor ons , ende
voor dezelve onze Erfgenamen. vaft, ftade ende onverbrekelyk
alzo te houden ende te voldoen , zonder cenige kreune, we
derreden , of argelift. Ende hebben daar over tot eenen oircon
de ende fiedicheden onzen Zegel , met welbedagten voorraat,
voor ons ende voor onze voorfz. erfgenamen laten hangen aan
dezen tegenwoordigen Brief, die gegeven wordt des Sondags op
St. 11111s avond Baftiftm Nativitu te mid Somer, in 't Jaar ons
Heercn duyzent vier hondert en negen.

Zy is in barensnoot in den Jaare 1415. overleden, en by in den
Jaare 1451. van hier na de eeuwigheid vertrokken. Zy hadt ge
E~11d, welke in den
wonnen twee Zoonen, de eerfte Art11t
Jaare 1423. by het overlyden van zyn Oud-oom voorfz. Hartog van
Gulik en Gelder wierdt. De tweede Zoon I.Yiltm, f/1111 Egmo11tl,
wierdt in den Jaarc 1428. na de dood van zyn Grootvader Joh1111
'f/1111 .Arkel, Heer van het Steedje Leerdam, Haasdrecht en Schoon•
.vorft.
.
Willem 'Va11 Arkel, loh1111sz. Moeder Joh"""" va G11/ilt. e11 Ge/der,
fiond de eenige erfgenaam en opvolger van zynen Vader te zyn,
maar vermits by gedurig in 't hamas tegens de Graven van Hol
land ftond zo is by binnen Go&INCHEM in een fcherp gevegt
· tegens Vrouw J«obur Troupen den I December dei Jaars 1417.
gefneuveld, dies by elf jaaren voor zyn Vader van deze Wereld
quam te fcheiden , zynde nog ongetrouwt. Hy was ook toekomen
de erfgenaam van zyne Ooms wegen van het Hartogdom van Gu
lik, Gelder, en Zutphen, maar wierd te ontydig van hier gehaald,
des ik hem echter als drn vyftienden Heer van ARKEL, en acht
.fie van de Stad G o R 1 N c HEM wel mag boeken, zynde de laatfte
Mans oir van dit geflagt.
Dat de Heeren van AR. K E L zeer ryke en Term ogende Manaen
zyn geweeft, is ieder een bekent, en Hmdrii Kemp, Slichtmho,:JI,
en meer anderen , weten ons daar een wYdlopig verhaal van te
doen , en hunne daden , oorlogen , enz. g,even zulks ook duy
delyk genoeg te kennen , en voor al hoe zy Hartog .A11Jbtrt va,,
·Beyert11 , Graaf van Holland , als ook zyn Zoon IYilkm na zyn
Vaders dood ook Graaf van Holland; enz. hebben derven het hoofd
bieden , ja zo dapperen en magtigen tegenftand geboden , dat zy
genoodzaakt waren het zwaL·d te laten rufiQl, en zig meefter door

'V••

ver.

Vàn GORINCHEM.

493

verraad en geld te maken, zo als ik breder onder Stads gefchiede
niffen heb verhaal~.
Zommige zal het vreemd voor komen dat ik geen meerder getal
Heeren van ARKEL te boek ftel, maar deze moeten weten , zo
als ik in het begin dezer Heeren heb gezeyt, dat ik den onbeken•
den Schryver , door de Heer A11th. Matthe11.t in zyne Amlleéta
uytgegeven, voor het meefte deel ftond te volgen , welke Scbry•
ver eenen tweede Zoon van Hey11ema111111s , Foppe genaamd , voor
den cerften Heer field, welke volgens anderen zo als by Kemp te
zien is, als voor den negenden Heer opgegeven wordt. Dog an•
dere Schryvers zo als ik daar getoont hebbe verfchillen met my zo
veel niet, en tellen Hey11ema111111s voor den eerften Heer van AR•
K EL, hoewel zy zomtyds van eene Perzoon 'er twee .maken, dat
weder verwarringe geeft , zo dat op het getal geen vafte ftaat te
maken is, des ik ook beft geoordeelt heb, de verhalen zo kort te
IJ)akeo als doenelyk was.

XI. HOOFDSTUK.
Ya11 dt Geleerde Ma1111t11, t11 l,eroetnd, Xo11P-Schi/J1r1
ji1111e11 G o R IN c HE M ge6ore11•
Anden , Steden, en Dorpen, houden het voor een groote
eer, dat eenige beroemde en geleerde Mannen uyt haren
boezem zyn gefproten , waarom men al vroegtyds zorg
•
gedragen heeft , om hunne vernuftige gaven , beroemde
werken, enz. te boek te zetten, en de nakomelingen tot een eeuwi•
ge gedagtenifie na te laten.
He11drik van Gorcum, dus na zyne Moeder Stad bygenaamd, was
Leeraar in de H. Godheidkunde in de hooge fchoole te Keulen,
van welke fchool by naderhand Onder-kantzelier geworden i!. Hy
was by zynen tydt ook een beroemd Philofooph, zo dat by in de
vrye Konften zo wel als in de H. Godgeleerdheid ervaren was, en
word by Trithemi11s, Gej11er11s, YtJkr11s A11dreas, enz. in hunne
Boekzaalen der geleerde Mannen opgetelt, en by den laatften ftaan
zyne fchriften geboekt. Hy was in den Jaare 1420. al Hoog-Lee
raar, en leefden nog in den Jaare 1466. zo dat by al van een goe•
den ouderdom zal zyn geweeft.
'Dirl. Fr1111ke11, of Theodorictu 'PaNli genaamd, is mede te Go R•
1 N c HE M geboren , is in zyne Moeder Stad eerfl: Kanon nik van
het Kapittel, naderhand Onder-deken, en in den Jaare 1449- Pa
fioor der Stad Go RIN c HEM geween, zo dat Yalerius A11dreas mis
taft , wanneer by hem voor een Kanonnik Regulier te boek ftelr.
Hy heeft een Kronyk der Heeren van AR K E L gefchreven, en
volgens den gemelden V. .A•dreu , een fchrift in de Latynfche
Rrr
Taaie:
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Taaie: Vecladibu.r Ltodie11fi/J1u pt,' Caro/1'111 aJ«m,, welk gefchrift
in de Bock kamer der Doornikfche Kerke nog wordt bewaard, het
jaar zyner geboorten als overlyden is my niet bekent. •
Evert de Veer, een Man uyt een aanzienlyke Familie van deze
Stad geboren , en heeft in dezelven verfcheide maaien het Sche
pen Ampt bediendt, en wierdt in den Jaare 1497. loontrekkend
Raadsman of Penfionaris, welke poft by in den Jaare 1498. 1499.
nog bedienden , wierde naderhand Raadsheer van den Hove wn
Holland. Hy was in verfcheide wetenfchappen ervaren, maar vooral
in de Rechtsgeleerdheid, waarom by ook Raadsheer van den groo.
ten Raad te l\ilcchelen wierd: zyn 11:erfjaar is my onbekem.
Francois Ejliu.r, wierdt geroemd een çierlyk Digter van zynen
tyd te zyn geweeft, maar of iets van hem het licht ziet, of noen
fchriften van overig zyn , is my onbekent.
Gui/idmus Eflius, gefproten uyt het oude Adelyke geflagt der
Heeren van Ei1: , een Slot niet wydt van de Stad Thiel gelegen ,
maar geboren binnen Go RIN c HE M. Hy wierd van zynen Vader
al vroeg in de wetenfchappen opgetrokken , waar in by zodanig
toenam, dat hy in den Jaare 1580. reeds Hoogleeraar in de ver•
maarc.le Academie te Loven wierdt. Van daar trok by na Douay,
alwaar hy tot aanzienlyke Ampten verheven wierd, als tot Prefident
van Konings Collegie, Proofl: van St. Pieters Kerke, en Kantze
lier van de hoogc Schoole, en hoewel deze Ampten hem veele
bezigheden gaven , zo beyverden by de Studie met groot\! vlyt, en
van hem zyn verfcheide geleerden Boeken uitgegeven als, onder an•
deren zyne uytleggingen over verfcheide duyfl:ere plaatzen der H.
Schriftuur, in bladzydens groote; zyne uytleggingen over de Brie
ven van P auJ,u en andere Apoftelen , ook in bladzydens groote,
welk werk dikmaals is gedrukt , en van alle geleerden wel wordt
gemind. Dan heeft by nog twee declen in bladzydens grooten ,
over den Ma,~ijlcr Se11tt111i.,.•m, welk werk ook meer als eenmaal
is gedn1kt. Dan heeft by nog eenige Oratien of Lofredenen, en
het Boekje der Martelaars van Go R. IN c u E M gefchreven , beide
in Oétavo gedrukt. Hy is op den 20 September des Jaars 1613oudt twee en zeventig jaaren overleden , en zyn Lyk wierde te
Douay in St. Pieters Kerke ter aarden befl:eld. Zyn graft wierde
met een kopere plaat en zark gedekt, waar op een fraai Graffchrift
gefneden ftond, en kan in de Academifche dagregifl:er van Y11Jeri,u
.d;rdrea.r nog gelezen worden.
Johan v1111 Gorcum , lf'itlem.rz. den bynaam van zyne geboorte
Stad voerende, begaf zig om de troubel tyden na 's Hartogenbofch,
was een Priefter, en zeer yverig voor den Roomfchen Godsdienfl:,
waarom by zo by mond als pen groote moeite deed om zyne ge
loofs-genoten te 11:erken. Hy gaf aan 't licht een kort begryp over
de Brieven van den H. Apoi1:el Paltu, uyt de fchriften van den
gemelden G. Efliu.r, en Cor11tli,u " Ltpitle tezamen gefield. Hy
is zo W. van Goudhoeve11 meld in den Jaare 1618. oud drie en zefiig
jaaren in den Bofch overleden , dog andere 11:ellen 1628. en dat
hy in 't Kloofl:er der Klariffen aldaar begraven is.
Tbo,nas Erpenius, op zyn Nederduytfèh van Erp, is te GoR IN•
CHEl\I
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c H!. M In den Jaa:re 1584. geboren , was eelt Man by zynen tydt
in de. Oofterfche Taaien zeer wel ervaren, in welke hy zig op het
aanraden van den geleerden Heer Jozephus Scaliger met vlydt ge,.
oeffent hadde , zo dat by bequaam gevonden wierd van het Leer
ampt der zelven in de hooge Schoole te Leyden te bedienen, al
-waar by den 13 November des Jaars 1624- overleden, en in St.
Pieters Kerk begraven is , en t' zyner eere een Graffchift op ge
field wierd. De vermaarde J. Gerardus Yojfius met wien hy groote
vriendfchap gehouden hadde , heeft een Lykreden t' zyner eeren
gedaan.
Ik dienden hier ook wel een verhaal te doen van de Geeftelyke
Perfoonen , die in den Jaare 1572. by het overgaan der Stade ge
vangen genomen wierden , en na dat zy wredelyk gepynigt en ge
foltert waren nog na den Briel wjerden gevoerd, en onmenfchelyk
zyn omgebragt, maar dit droevig verhaal ftaat wydlopig zo ik hier
voore reeds hebbe gezeit by andere geboekt , des wy dit droevig
{èhoufpel liever voor by flappen.
A6raham Kèmp, is volgens zyne eige aantekeningen uyt een Rid
derlyk en Burgermeefierlyk ge{]agt der va11 Kempen , te Go RIN•
cHEM geboren. Heeft in onze Moeder-taaie befchreven de levens
der Heeren van ARKE L, en Befcbryvinge der 'Stad G o R I N c HEM
en Landen van ARKEL, als mede de levens der Graven van Hol•
land tot den Jaare 1500. toe. Van dit werk zyn twee handfchrif
ten , het eene veel wydlopiger als het andere, waar uyt zyn Zoon
Hendrik Kemp zyne Befchryvinge der Stade Go RIN c HEM voor
het grootfie gedeelten getrokken heeft, welk werk in den Jaare
1656. by Paulus //ink door den Druk in 't licht gege\·en is, en
al over lang geen Exemplaren meer van overig zyn geweeft.
Gerrit Boot , is te G o R I N c HE M in 't begin der zeventiende
ceuwe geboren, wierd Leeraar of Doêtor in de Geneeskunde, maar
verliet zyn Vaderland, en trok na Londen toe , alwaar hy onder
Konings Geneesheeren aangenomen was, en ook zyne levensloop
ge-eyndigt heeft. .
Johan va• J\!eerkaffel, in 't Jaar 1623. te GORINCHEM gebo
ren, zyn Vader was Godefroy va11 Neerlu,ffel een Brouwer, en zyne
Moeder Magtell van IYevelinghoven, zyne Voorouders zyn dikmaals
in Magiftraats bedieningen geweeft. Tot zyne bequame jaaren ge.
komen zynde, wierd by in 't Kloofier van St. Aagte11 in den Lan
den van Kuyk ter Schoole befteld, alwaar hy in de Latynfche Taaie
en andere wetenfchappen onderwezen wierd. Op de vrye Konften
of Philefopbie heeft by te Loven in Braband in 't Collegie van 'f
Varken geftudeert: maar in de wetenfchap der H. Godgeleerdheid
is by te Parys' en elders onderwezen ; en na dat by in deze laatfte
wetenfchap wel onderwezen was, en daar by van ~en Godz~ig
leven, wierd hy in den Jaare 1661. door Paus Alexa11der VJ/. tot
Biffchop van Kafiorien en Pauffelyke Vikaris der Nederlanden aan•
gefield, welk Ampt by met veel lof tot den Jaare 1686. beeft be•
diend , wanneer hy van hier na de eeuwigheid is verhuyft. Die
meer van zyne levens daden begeert te lezen , die bezie het derde
deel van B11ta'lli11 S11tr11, en zal 'er daar berige van vinden.
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Meer Mannen van voortreffelyke wetenfchappen zyn, in deze Stad
geboren , maar de rechte befcheyden ontbreken ons, zo dat wy tot
de beroemde Konft-fchilders zullen overgaan.
· .Ahraham BJ.omm-t, Cor11elisz. in den Jaare 1567. omtrent Kers.
àag in de Winter geboren is, zo K•eJ 'Dllll M1111fkr bladz. 209
fchryft, een beroemd Schifder geweeft. Zyn Vader C,rnelil Bto,
men, was een beroemd en konftig Beeldfnyder , als ook een Ar
chiteél: en Ingenieur , geboortig van Dordrecht , van waar by by
weigeringe van zekeren Eedt in 't begin der Nederlandfche trou
belen, zig met 'er woon naar Go R J N c HEM begaf, en van daar
na 's Hartogenbofêh , en ten laatften na Utrecht. In deze laatfte
Stad dan zyn verblyf houdende, begon zyn Zoon ook tot de jaaren
te komen, en oeffende zig onder het opzigt van zynen Vader in
de konfl, in het n~tekenen van eenige !tukken van den beroem
den Fr11111 FJorif!e. Kort daar aan beftelden zyn Vader hem by
zekeren Kladfchilder Gm-it Splinter genaamd , om de Verwen te
leeren kennen en te bereyden. Dus geraakten .Abrah11111 BJoemn-1
van den eenen Medter by den anderen, dog heeft noit een goed
Leermeefiet gehad, zo dat by zyne beroemde K.onfi: uyt zyn eigen
bof geplukt heeft. Zyne voortreffelyke werken en levens bedryven
fiaan by den gemelden K•r1I va11 dtr M11111ier .in zyn Schilderboek
beichreven , waar na toe wy de Liefhebbers van deze Konfi: wy
zen.
Hy is zo den gemelden Schryver verhaald van een hoogen ou
derdom geweefl, en heeft omtrent de honden jaaren geleeft , dat
van een Konfienàar iets zeldzaam is. Hy liet drie Zoonen na die
álle de Konfl ook oefrenden , zo als in het groote Schouburg der
Nederlandfche Konflfchilders van den Konftryken Heer Ho•brtdes
blad. 44 en 45. is te zien, %0 dat by een beroemde Telg der Gor
inchètnmers mag gerekent worden.
.
Vir!t. K11mph11y~e11. Rafel.us. is te GORINCHEM in den Jaare
1586. geboren, zyn Vader was R•f,J lC.""'Phayu,,, uyt een Adelyk
geilagt gefproten , en zyne Moeder was een Dogter van HIIIU
Mauilt, een Koopman binnen Go RIN c Hg M. De Vader van on
zen Didcri!t. K11mph11.1ze11 was een Heelmeefl:er, die om zyn Konfi:
en goed gedrag van ieder een wierdt bemind : maar beide zyne
9uders vroeg verliezende • wierdt by daar na door zyne olldfte
Broeder die ook een Hcelmeefter was , op de Schilderkooft by
eenen 'Diderii Govertsr.. befteld , welke by in korte Jaaren · door
yver en vlyd zo na by quam, dat zyn Meefter bekende hem in de
Konft te overtreffen. Wat beroemde werken van hem zyn gewrogt •
als ook hoe dat by naderhand zig tot de Taalkunde begaf• en oog
Predicant wierd, enz. ftaat alles wydlopig by den gemelden Heer
Houbr11!t.m in zyn groot Schouburg de!' Nederlandfcbe Konflfchil
ders geboekt, zo dat wy niet nodig agteta het zelve weder te Wr•

v•

~~

.

He11dril! Perfthll.Jring in den Jaarc 16!!7. te Goa.INCHE.M ge
boren , zyn Vader was een Hopman in Staten dienfi, deze bema.-
kende dat zynen jongen Zoon teer en zwak was, des niet bequaam
tot den Krygshandel, was daar over zeer bekommert,. maar na.korte.
Jaaren

1 '
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Jaaren gaf de vlugge geeft van dezen Jongeling genoeg te kennen
wat zyn beroep was. Zyn Vader zulks bemerkende beüelden zy.
nen jongen Zoon nog maar acèt jaaren oud zynde, by den Pour•
tret Schilder 'Dirk Govertsz. om in de beginzelen der Tekenkonfl:
onderwezen te worden , by welke by tot zyn dertiende jaar toe
bleef. Van daar wierd by te Utrecht by den beroemden Meefter
J4n Bgt befi:eed , daar by zig zes jaaren naarfi:ig by in de Konft
oeffende. Zedert dien tyd begaf by zig aan 't reyzen, om dat be
rogte Romen en alle die beroemde Konfi:-fl:ukken te zien , met een
ook veele andere plaatzen in ltalien bezoekende. Hoe beroemden
Meefi:er hy in· de Schilderkonfl: geworden is,. en wat deftige Konft•
ftukken van hem zyn gemaakt, als ook zyn loffelyk levens gedrag,
fiaat ook by den gemelden Heer Hmr•km geboekt, alleen zullen
wy daar nog uyt aan tekenen, boe 4at. hy in den Jaare 1690- om
een kleyn rersje te doen zig te Scheep begaf, wanneer by door ee'1
felle wind w1erd overvallen, zo dat hy maar twee uuren vaq Dm;•
drecht zynden quam te verongelukken op den 26 van Grasmaand,
toen oudt zynde drie en zefiig jaaren. Zyn Pourtret is na zyn
dood in 't licht gegeven, waar op door den ffeer F. G. IYePhovi,u,
Reétor der Latynfche Schoole te Go RIN c HEM deze Vaarzen zyn
gemaakt:

Perfthu1ri11gs /Jetlte11i1 wordt ;,, dit Beeltl 1Jer/Jetld,
'De paerel aan de Kroo11 va11 Go R I N c HEM s l,1111iere11;
Rechtfthap,,, llroo/1 ah '114# 'P11rcaji,u g1teeld,
'JJ4t op zy11' trekke11 trekt met 011u'U0Jgllre ~wierm.
Wil ie11J1111d klaarder licht "411 •.Yt het Beeld, ,,, Vaars 1
Zoek hem ;,, Joffpr11ak 6.J het pt1,Ji tier Knj/e11urs.
Willem Yerfahuyring, Zoon van den gemelden Hntlrik YerftlJ•1"
ri1Jg, mede te Go R. IN c HEM gebor~n , is ook een goed Schilder
geweefi:, en heeft de eerfie gronden by zynen Vader geleerd, daar
na heeft. by Joha11 Yerkolie te Delft tot een Leermeefi:er gehadt.
Hy was reeds wydt in de Schilderkonfi: geklommen, maar door
voordeliger bezigheden belet zynden laat by de Konft nu ruften.
Jacob v1111 der Vit, , mede te Go RIN c HEM geboren, en tydt•
genoot van den voorgaanden , is ook een vermaard Konnfchilder
geweefi:, maar by wie by de Konfi: geleerd heeft, en blykt niet. Hy
fchilderde mecfi: Roomfche of Italiaanfche gezigten , Markten , Plei
nen, daar op in 't verfchiet Kolommen, Gedenknaalden , Triomf
bogen , of andere zegen tekene1_1 , en dat zo fchoon ( hoewel by
noit te Romen is geweefi:) dat de geenen die ltalien bereyfi: heb
ben, dezelven by den eerfi:en opflag kenden, zyne Vçrdere Konfi:
ftukken en levens dad@n. ftaan by den voor&emelden HotdJraim
ook geboekt.
1ohan 'Van tier He.,ám, te GORINCHEM geboren in den Jaare
1637. is ook een ·vermaard Konfi:fchilder geweeft, en oeffende zig
meeft in het fchilderen van oude en nieuwe tyds Gebouwen , ge
zichten van oude Kafl:elen , Kerken met byfi:aande Gebouwen ,
~ .. Buurten met hunne Boomgaarden en dreven, enz. waar
<

·
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inne by zo Konfüg ervaren \\--as, dat by 'er geen navolgers in ge•
vonden beeft.
Hy is ook den uytvinder der Brandfpuyten geweeft, waar van
te Amfterdam door hem de uycvindinge eerft is gedaan, welk nut
tig gereedfchap reeds in alle Steden, ja op veele Dorpen nu in 't
gebruyk is, en hy een eeuwigen lof in beeft verdient. Zyn levens•
loop heeft by op den 28 der Herfilmaand in den Jaare 1712. ge
eyndigt, oudt vyf en zeventig jaaren. Zie van hem verder by den
gemelden Houbrak-?11.
Matthe111 lf/ytman, in den Jaare 1650. te GORINCHEM gebo
ren, fchilderden heel uytvoerig en konftig in 't kleyn. Zyne wer•
ken ftaan ook by den gemelden Ho11/Jr4ke11 geboekt , en by is in
den Jaare 1689. na de eeuwigheid gereyft.
Dus meene ik den Lezer het merkwaardigfte dat de Stadt Go R.•
1 N c HEM raakt, en daar ik befcheyt van gevonden bebbe , nu te

hebben verhaald.

·11
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XII. H O O F D S T U K.
Ervattende een Lyfl: der Wel Ed: Magifl:raats Perfoonen
die als Burgerm.eefi:eren , Schouten , Schepenen, The•
fauriers , enz. Deze Ampten hebben bedient, waar by
wy ook de Drofi:en voegen die zedert de Stadt Go R.•
INCHEM en Landen van ARKEL, onder het gebiedt
der Graven van Holland z1_n geween: , dit Ampt bediend hebben.
Ik heb hier voore in t VI. Hoofdfiuk wanneer ik handelde
·van het Stadhuys , reeds ook van de Magifuaats Perfoonen gefpro.
ken , en getoont dat deze Stadt met onze andere Steden gemeen
heeft, dat de eerfte aanfi:ellingen ons niet blyken, en ·dat de Lys"
ten dezer Bedienaren in den beginne zeer onvolmaakt zyn , zo
dat men genoodzaakt is zig te behelpen met de berigten die 'et
van overig zyn.
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Der Wel Ed: Magifi:raats Perfoonen der Stadt

GORINCHEM.
1313.
Stht/e11n1.
Jan van Gelren, .
Jan van Heukelum.
131

5•

Schtpme11.
Jan van Slingelandt,
Frederik die Bonte,
Hendrik Delianen Ma11 •
Arend Helvoort,
Jordaan van Malfen.
131

9.

Schepnn.
Willem Jonkheerc,
Jan de Veer.
I 3 !20.
Scbepmm.
Willem den Zeelander,
\Villem Jonkheere,
Diderik Pamerke,

Willem Pamerke,
13 2 I.
Schtpe111••
Diderik Pamerlce,
Willem Jonkheere,
Willem Pamerke.
1 3 !17.
Sthtpn11•.
Sibrecht Mullyn,
Jan de Wachter.
I 3!28.
Schepe11e11.
Rutger van der Haar"
13 29.
.
Schepe11e11.
Arent Cappe ,
Meynert Willemsz.
Arend Camerlinx,
Jan van Rooden,
Dirk de Monnik.

r
!
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1330.

Sthepenm.
Willem de Zeelander t
Jacob Woutersz.
Robbrecht Willemsz"
Jorden Millinks,
Meeuwis Vink.
133 I.
Sche/e11t11.
Sibrecht Mullyn,
Arent Cappe Arentsz.
Arent Rave,
Robbrecbt Willemsz.
Willem de Zeelander.
I 3 3 2.
Schepenen.
Willem de Zeelander.
13 3 5.
Schepene11.
Willem de Zeelander,
Arend Cappe, Arendsz.
Arend Rave,
Brunis Jansz.
Arend de Gruyter,
Robbrecht Willemsz.
13 3 7.
Schepmm.
Robbrecht Willemsz.
Brunis Jansz.

13 3 8.

Schepenen.
Meynaerdt Willemsz.
Jan van Oyen.
I 340.
Schepenen.
Bnmis Jansz.
Jan van Oyen,
Arend de Gruyter,
Jan de Gruyter, Arendsz.
l

342.

Schepene11.
Jan Cappe,
Jan Uter Colve,
Herbern Prop,
Meeuwis Arendsz.
Hendrik Knobbout Claasz.
Boudewyn van den Hoven.
1343.

Schep111t11.
Willem de Zeelander,

Arend Cappe Arendsz.
Robbrccht Willemsz.
Hendrik Knobbout Claasz.
Jan CorbeeL
1345.
Schtpme11.
Robbrecht Willemsz.
Gerard van Lier.
1346.
Schepene11.
Jan Cappe,
Herbern Prop,
Meeuwis Arendsz.
Arend van Helvoert.
1347.
Schepme11.
Hendrik Knobbout, Claasz.
Jan Corbeel,
Boudewyn Jonkeere.
I 348.
Jchepmn,.
Claas van de Velden.
1349•
Scbtpmm.
Jan de Blonde,
Jan Corbeel,
Jan Zebaartsz.
Hendrik van Puflic,
Gerrit de Bloote,
Willem de Goede,
Gerrard van der Eme.
13 50.
Sch,pe11t11.
Meeuwis Arendsz.
Jan Corbeel,
Hendrik van Puffic,
Gerrit de Bloote,
Willem de Goede,
Gerard van dt'"r Eme,
Wouter de Kemp.
135 I.

Schtpme11.
Gerard van der Eme.
135 3•
Schepme11.

Meeuwis Arendsz.

Jan Corbeel,
Hendrik van Puflic,
Gerrit de Bloote,
Pieter Willem, .Zelmann.

Claas

sor-
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Claas Knobbout, Hendriksz.
Willem de Goede.
1354-

S,htpean.

Jan Cappe,
Jan de Blonde,
Jan Michielsz.
Jan Myfen Woutersz.
Gerard de Blaak,
Willem Arendsz.
Reynier Lambertsz.

355.
Schepn1t11.
1

Jan Meynaardsz.
Marcelis Vos Arendsz.
Vos van Driel
Arend van Helvoort,
Johan van Malfen,
Willem de Goede,
Mattheus van der Eycke.
1356.

Scht/t11t11.
l\keuwis Arendsz.
Sander Rutgersz.
Jan van Dam,
Jan Zibertsz.
Claas Knobbout Hendriksz.
135 7.

Stbt/t11t11.

Jan Meynaardsz.
Arend de Bruyne,
Mattheus van der .Eyc:ke,
Herman de Jonge,
Jan Lambensz.
.
135 8.

Sthtpt11n1.
Reynier Lambertsz.
Marcelis Vos Arendsz.
Vos van Driel,
Jan Cappe,
Jan Laf1:,
Jorden van Pufiick ,
Claas Pros.
1359.
Schepmnt.
Mattheus van der Eycke,
Hendrik Knobbout Claasz"
I 360.
.
Scht/t11t11o
Sander Rutgersz.
Dirk de Wolf,

Gielis van Thiel.
I 361.

Schepen~
Herman de Jonge,
1 362.

'

1

S,h,pe11t11.

,1
1

Jan Cappe,
Marcelis Vos Arendsz.
Vos van Driel.
1363.

ScheJe11tli.
Jan Laf1:,
Claas Pros, ·
Jan Rutgersz.
Pieter van der Eme,
Mattheus van der Eycke,
Hendrik Knobbout Claasz.
Arend Meeuwisz.
1364-

S,htpmm.
Jan Sebrechsz.
Herman de longe,
Claas Knobbout Hcndriksz.
lorden van Puflick,
Gieles van ThieL
1365Schepmnt.
Marcelis Vos. Arendsz.
Mattheus van der Eycke,
Ian Laft,
Claas Pros,
Sander Rutgersz.
Gielis van ·Thiel~
Sander Hendriksz.
1366.
Scb,pn,n,.
Barthout de Kemp Matthysz"
Claas Colyn,
Arend Meeuwisz.
1 j67.
·
S,htpnm,.
Ian de Blonde,
Ian Knobbout Iansz.
Hendrik Aachten,
Ian Hendriksz.
lorden van Malsfen,
Frans Vos Arendsz.
Willem Willemsz.
1368.
Sthtpn1111.
Hendrik Puftici,
Sss
Sander

.
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Sander Rutgersz.
Barthout de Ke(Jlp Matthysz.
Laurens Millfuck,
Claas Pros,
Arend Meeuwisz.
J 369.
S,h.:pe11e11.

Mattheus van der Eycke,
Barend Mattbysz.
Rutger van der Haar,
Hendrik van ThieL
13 70.
S,h,pmm.
Ctaas Pros,
Dirk l\1ichielsz.
1371.

Schep__e11n1.

Jan Knobbout Jansz.
Sander van der Haar Rutgersz.
Laurens Florisz.
Sander Hendriksz.
Jan Hendriksz.
Hendrik Aachten.
Hermah Goyke Woutersz.
1372.
SchtJnn1.
Marcelis Vos Arendsz.
Mattheus van der Eycke,
Jorden van Puflick,
Hendrik van Thiel,
· Hendrik van Wichem,
:Vos van Driel.
13 73.
Schepmn.
Jan de Blonde,
Gerard Smet Gerardsz.
Jordeh van ·Puflick,
Dirk de Gruyter.
1374-

S,he;n,n,.

Jin Knobb01.it Jansz.
lan Scholp Dirksz.
Frans Vos Arendsz.
Michiel Iansz.
13'/ 5.

Jchepe11111.

Mattheus van· ·der Eycke,
lorden Puflick ,
Dirk de Gruyter.

.

,,.

!

376.

Schqant.
Marcelis Vos .Arendsz.
Hendrik van Puftick.
Bartbout de Goede,
Hendrik van Wichem,
Hendrik Poker,
Frans Vos Arendsz.
13 7 7.
Schept•,-.
Hendrik van Pufiick,
Frans Vos Arendsz.
Wouter Laurensz.
Dirk de Monnik.
1378.

S,hepmm.

Ian Knobbout lansz.
lorden van Puflick,
Iacob Moerkens,
Laurens Millinck.
Roelof Eliasz.

13 79.
Sch,pn,-.
lan de Blonde,
Mattheus van der Eycke,
Frans Vos Arendsz.
Dirk de Gruyter.
1380.
s,~,,,,,,..

Bàrthout de Kemp Mattbysz.
Ian Hendriksz.
Hendrik van ·wichem,
Michiel Iansz.
Rutger Schouten Iansz.
13 8 I.

Sthepn,m.
Gerard Smet,
lan de Wachter.
1382-

Schepn,n,.
lan de Blonde,
Barthout de Kemp Mattbysz.
Ian Hendriksz.
Claas Pros,
Steven Hendriksz.
Claas van Swieten.
13 83.

S,hepe11111.

Barthout de Goede,
l>irk Marcelisz•

-

Van
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· Ian Cans Dirkst.
Laurens Flori~.
Dirk Reyniersz.

Jacob Pros,
Iacob Moerk-ens,
Willem Helman,
Sander Hendriksz.
I 3 8-4.

1 39 r.
Scbept.w,.

Dirk van Schelluynen Wourersz.
Gerard Geenmans.
Gysbert Myckaart,
Jan van Blankenvoorde Sanderst. ,
1392.

Schepe11tt1.

Ian de Blonde,
_
Floris Spronk,
Gerard van der Haar Sandersz.
Govert Iacobsz.
Dirk Zegersz.

Sthepn1t11.

13 85. :

Ian de Blonde,
Dirk de Monnik,
-Pieter de Beye,
.Ian de Wilde,
Iacob Gysbertsz.

Scbeptntt1.,
Willem H~lman,
Dirk Poderfom,
Arend Neude Iansz.
1386.

1s9·!.

Schepmnt.

B•rgermeefltrtt1.

Arend van Goorel,
Ian Caniènsz.
Dirk de Monnlk,
Floris Spronk,
Gysbert Myckaart ,
Gerard Matthysz.
I 387.

Schepe11e11.
Gerard Matthysz.
- Hendrik de Blote,
.
Dirk Reyniersz.
Gerard van Beeft Huybertst.
Ian Spaan,
Ian van Blankenvoorde Sanders.t.
Dirk Schut.

Schepmt,,.

Maas Pros,
Wouter Wol,
Ian Schoulp Dlrksz.
Gerard Matthysz.
Ian Huygens:t.
Dirk Poderfom.

i ~94-

B11rgennee/lert11.
Schepmn.
Hendrik Poker,
-- Dirk de Monnik,
Arend Neude Janst.
Pieter de Beye,
- Rutger van der Haar,
.Dirk Millinck,
iGerard van dén Agterfloot Ba•
;
rendsz. ·
·

·

3 89.
Schepne•.

.

..

Govert

J 390.
Jchepn1t11.

Iacobsz.

,

Ian van Blarikenvoorde,
Arend Vos.

I

Ian de Blonde,
Dirk de Monnick,
Gerard van der Haar
Hendrik Geenmans,
Jacob de Waal.

·-

Ian van Blankenmotde Sander5z.
Yfebrand van der Eydre.

Barthout de Kemp Mattbysz.
Barthout de Goede ,
·
Sander Hendriksz.
Gerard van der Haar Sandersz.
Jacob Moerkens,
·
Willem Helman, .
Gysbert de Koek.
I 3 88.

Sthepm~.

503

Sandersz. ··

Thtfarirrt.

-Gerard van Beeft,
. Floris Spronk,
,Rutgei: van der Haar.
. 1395.

Scbe,e11e11~
:Hendrik Oeenmans .
Ysbrand van der Eycke,
·Ian Woutersz. :

Sss

2-

~

-
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Robbrecht Gysbemz.
I 396.

r 4e 1.

Schep,111•.

Pieter de Beye,
Pieter de Haan,
Dirk Schoutens.
Aard Vos Jansz.
Gooswyn Dirksz.
1403.

S,hepen,11.

Gysbert de Cock,
Rutger van der Haar,
Govert Jacobsz.
Dirk Schoutens,
Floris van Beeft,
Jan Spaan Gerardsz.

Sehepnt11.

.Floris van Beeft,
Jacob Roelofsz.
1404-

l 397•
Sthepennt.

Robbrecht G)•sbertsi..
Jan Marcelisz.
·
Bruynis de Wit Woutersz.
Floris Holi ,.
Dirk Reyniersz.
Hendrik Geenmans,
Arend Vos.

:1

S,b,pmm.

Hendrik de Bloote 1
Dirk Millinck ,
Jacob Roelofsz.
Roelof Marcelisz.
Michiel Jansz.
Jan .van Veldwyck,
Claas de Ridder.
1405.

1398.
B#rgermeej/trt#.
Wouter Wol,
Bruynis de Wit Woutersz.

B•gtr111e1Pn-e11.

S,hep111e11.
Gerard Matthysz.
Gysbert de Cock,
Hendrik van Calcheren,
Arend van Goreel,
Jan Cans Dirksz.
• Gerard van den Agterfioot

rendsz.

Thtfa•ritrs.
Hendrik Bloten.
1406.

B.,.gtn11tejltrm.

Ba

Sander Pierersz.
Dirk Reyniersz.

St/Nplllnt.

1399.
S,htpe"et1,

•

Pieter de Haan.

Jan de Gruyter,
l>ieter van Cent,
Floris Spronk,
Ysbrand van der Eycke,
Laurens ~·oucersz.
Arend de Raad ,
Floris van Beeft.
1400.
B•rgemuePtrt11.
Floris Spronk,
Hendrik van Calcheren.

Scbepe11e11.
Hendrik de Bloote,
Hefiel van der Sluys Claasz.
Claas Schouten Jansz.
Dirk Franken Petersz.
Floris Holle ,
Jan van Blankenvoorde,
Gooffen Gerardsz.

Rutger van der Haar,
Govert Muyl,
Jacob Roelofsz.
Boudewyn de Ledige,
Dirk Millinck.

Thefllllrin-1.

Jan van llankenvoorde •
Boudewyn de Ledige.
1407.

Schepnn.

Dirk Schoulp,
Gooswyn Gerritsz.

Jan

Heercn,
R.obbrecbt Robbrccht,z.
Arend van Goreel,
Claas de Ridder.
J 408.

S,hepme11.
Jan van Blankenvoorde,
Gooswyn Gcrritsz.

Pieter
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Pieter de Haan,
Floris Tielmansz.
Alart .van der Haar Hermansz.
Floris Holle.
1409.
Schepme11.
jan van Blankenvoorde"
Sander Pietersz.
Claas Knobbout,
Floris Tielmansz.
Alart van der Haar Hermansz.
141 o.
.
Schtpt11e11.
Floris Holle,
Godert Muyl,
Sander Pietersz.
Frank van Diemen,
Huygh Rutgersz.
Jan Márcelisz.
1 4 I 1.

Jchepenen.
Boudewyn de Ledige,
Sander Pietersz.
141 s.
Sch1pe11111.
Sander Pietersz.
Claas Knobbout,
Hendrik Arendsz.
Jan van den Werve,
. Splinter van den Oudengeyn,
Willem Zegersz.
.

1413.

50;

.Schepen111.
Gooswyn Genitsz,
Claas Knobbout,
Rutger van der Haar , Jansz.
Hendrik de Haan, .
Jan Neuden Jansz.
I

4 I 5•

'.Droffurd.
Arend van Leyenburgh, Ridder.
Schtpme11.
Dirk Reyniersz,
Floris Holle ,
Hendrik de Haan Arendsz.
Gerrit van Beeft,
Hendrik van Kalcheren,
Gillis van Ethen ,
Goden Muyl.
. 14 16,
Vrojfa11rd.
Arend van Leyenburgh, Riiilf'.
Stht/tnen.
Alard van der Haar,
Herbem Claasz.
Frederik Janten,
Claas Willemsz.
Hendrik van Kalcherett ,
Floris Tielmansz.
Rutger van der Haar Jansz.
1417•
'DrofftUrd.
Arend van Leyenburgh, Rü/h
_ Schtpe11e11.
Roelof Marcelisz.
Claas Knobbout, He,r ,,,.,, Ottt•

Schtpe11e11.
Pieter de Beye,
Pieter de Haan,
"'""Jan van Blankenvoorde Sandersz. Floris Holle,
Pieter de Haan.
Dirk Millinck,
Laurem; Zegersz.
R.obbrecbt Robbrecbtsz.
·1 ,4. 1 8.
Gerrit Smoutriem,
Vroffurd.
l'loris van Beeft.
Arend
van
Leyenburgh, Ritld..'7'.
1414•
Schepmm.
·
De StAtl Gorineh,m en LAnátn '""' Ar
lf!l "" onder het gebiett 'IIAn H.irtog H'il Dirk Reyniersz.
ln, van Beyerm, GraA[ vAn Ho/Lmtt t.'• \Villem Zegersz.
/c_0111en qnJen, wiertl door hem dm Dros.
Jan van Dalem, Roelofs~
furá over de StAá m Landen """ Ark!/
ungeftelá , wims brwind WJ hier voore Rutger van der Haar,
;. 't YI. Hoofd/f11l aangrweun he/,bm , Jan Neuden Jansz.
1419.
n dm ~erflen Droj[at1rtl is gewtefl
Vrofftuwd.
_
Arend van Leyenburgh ; Ridder.
Heer vtin L'Jenb,wgh m Giejfm • Ntef Arend van Leyenburih, Ridder.
1tt
S,ht· · "'"" fonk,_er ''Wille~ 111111 /4~1.
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S,h,pt111n.

Sander Pietersz.

Adriaan Mykaan,
Laurens Zegersz.
Floris 1-lolle.
Op Zondag dt11

rs. F,br1t'°7 wi,rJ hn Pieter Willemsz.
Sander .van Blankenvoorde

Gtrtcht te Gorinehn,, in ttgmwODráigh,iJ
~"" HArtog IAII 111111 /Jty"•, Gruj va

/f,l/atl, H,n- 111111 Gwiwhn, tn Ladn
va• Ar~l, ;,. •t ~l..J'I ~.,, %.J11ffl Y11án
Bt-1digt.

1420.

,

1424-

Vroj/uri.
Otto van Vuuren , Ri"'1tr.
Jchepene•.
Willem Zegersz.

CJJr~ff..,J.

Gerrit de Haan,
Hendrik Neuden Jansz.

'

1425.
CJJroffa•r"Otto van Vuuren, Ridin-.

Sthtpn,n,.
Arend van Leyenburgb, RiJJ,r. Alard van der Haar,
Schepet1e11.
Adriaan Mykaart,
Floris Holle ,
Rutger van der Haar,
Sander Pietersz.
Jan Marcelisz.
Hendrik Knobbout van Os,
Jacob van den-Oudengeyn
Hendrik de Haan ,
'
Jan Dierhout, ·
;Laurens Zegersz.
Godaart van der Poort.
14~ 1.
1426.
'Droj/url.
Dr,ff11ari.
Arend van Leyenburgh, RiiJn-.
Otto van Vuuren, Ridier.
Schepltlffl.
Sc-h~pt11tn.
Jan van der Werve,
Hendrik
Knobbout
van Os,
Zeger Dirksz.
Aard van Dyk Hakkensz.
Pieter de Haan t
Floris Tielmansz.
Jan Schout Guedensz.
Pieter
Willemsz.
Hendrik Neuden Jansz.
1 4 ~ 2.

'JJrojf11u-i.

Arend van Lcycnbw-gh, Riditr.
Schtpenm.
Floris Holle,
Floris van Been,
Jan van Gelcum,
Dirk Schoulp,
Sander Pietersz.
Alard van der Haar,
Hendrik Knobbout van Os.

r 423.
'Dr1jJà1J.
Arend van Leyenburgh, RiJMr.

S,hef>t1ten.
Jan van der Werve,
Maanen Sleepfiaf,
Zeger Dirksz.
Rurger van der Haar,
Hendrik de Haan,
l Ierrnan Gerritsz.

1427.
'Dr,ffurtl.
Otto van Vuuren, Riddtr.
Schtp_t11t11.

Alard van der Haar,
Adriaan Mykaart,
Rutger van der Haar,
Splinter van den Oudengeyn,
Laurens Zegersz.
Gerrit Jacobsz.
1428.
'Dr{)fjurá.
Otto van Vuuren, RidJ,r.
Scb1pnu11.

Willem Zegersz.
Gysbert Muyl,
Pieter Willemsz.
Laurens Zegersz.
Gerrit Jacobsz.
Hendrik Knobbout van Os,
Aard Vos Fransz.

'4 2 9·
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14 ~9.
Vroffurtl.
Otto van Vuuren, Ridtltr.
Sc/,q,,,,n.
Boudewyn de Ledige,
Willem Zegcrsz.
Gysbert Muyl,

Laurens Zegersz.
Gerrit Jacobsz.
Splinter van den Oudengeyn,
Dirk van der Eycke Jacobsz.
1430.

Schtpntnt.
Boudewyn de l:edige,

Sander van Blankenvoorde,
Gerrit de Hoog Gerritsz.
Muyl,
Dirk van der Eycke Jacobst.
Jan Dierhout,

Jevert

Andries van Dalem.
1434-

,
Vrojfurd.
Jonl.hter Ernfl: van der Aa.
$cheptnm.
Vroffuri.
Willem Zegersz.
Jo11l.httr Emfi: van der Aa,
Marcelis Mattheus.z.
ff-'iml op dit Jur J,or tin, Heer YrAnl Hendrik de Haan,
v1111 Borf,lm, RIIWAArd 'llAn den Lt1,,Jn Jan van Gelcum,

'VAIJ Arlt:!l' tot DroffMU'd AAngeft,lt ' en
word bJ W. va GO#Jhorv,n w,r:eJL,gm.

Schtpt11m.
Willem Zegersz.
Aard van Dyk Hakkensz.
Gysbert Muyl,
Roelof de Bye,
Hendrik de Haan,
Jacob van der Werf,
Floris Laurensz.

43 1.
'Droffiar4.
I

J41,l:heer Ernft van der Aa.
Schtp_t11e11.
Aard van Dyk Hakkensz.
Willem Zegers.
Gysbert Muyl,
Laurens Zegers.
Hendrik de Haan,
Jan van Gelcum,
Floris Laurensz.
143~.

qjrof(llllrd.

J onlt.heer Ernft van

der Aa.

Schepenm.

Willem Zegersz.
Pieter Willemsz.
Gysbert Muyl,
Jan van Hoye,
Floris Tielmansz.
Gerrit Jacobsz.
jan van der Haar.
143~
'Droffu rtl.

3ou.h1tr Ernft van der Ai.

Floris Tielmansz.
Gerrit Jacobsz.
Jan van Dalem Rodofst.
1435.

'DroJJaard.
Jonkheer Ernfi: van der Aa.
Schepe11e11.
Jan van der Werve,
Andries van Dalem ,
Jan van Dalem Roelofsz.
Jan de Blonde,
Splinter van Loe.nerfloor,
Albert Matthysz.
Herman Govensz.
1436.
'Droffaará.
Jacob, Heer 'Va11 G11111lttl.

llJ worá bJ W. """ G,.Jhoet,n, "'"~
gejl.cgm, m H1ndrik._Kn11p vind 'n- JMde
uvArigheiá in , plA•tft Jm,,, echttr voor
Droj[at1rJ i• en, brief 't!AII H•rtol Fhilips
va B011rg#IÏt, Gr11af """' HollAná. In dm
jAAre 1436. 'WlrM hJ Droj[411rJ """ dm
Lantlm va Ark.!! !,"'"""'', Je, "'1 lmn
•er tot nllder '1trigt ool 11Hr ullm hl'l:/"•
B•rger1111efltrt11.
Jan van Gekum,
Gerrit de Jonge.
Jrhepme11.
Willem Zegersz.
Boudewyn de Ledige,
Adriaan Mykaart,
Hendrik Bonaart,
Gysbert Muyl,
Jan van Dalem,

Ttt

2

·
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Gysbert Arendsz.

1hef•urier.

Boudewyn de Ledige.
1437•

•J

Vroffa•rd.
Jacob, Heer 'f/411 G11111l,11i.
Schepe11t•.
Jan Dierhouc,
Jan Knobbout, Hendriksz.
Andries van Dalem,
Albert Matthysz.
Jevert Muyl,
Hendrik Hendriksz.
143 8.
Vroffaari.
Jacob, Heer van G1111s•eJ..
Schep1ne11.
Willem Zegersz.
Boudewyn de Ledige,
Jacob van den Oudengeyn,
Gerrit Iacobsz.
Willem Koekebakker,
Jan de Hoog Ricoutsz.
143 9.
Vroffoartl.
Jacob, Heir van G11a.rleel:.
Schepmt11.
Marcelis l\1attheusz.
Hendrik de Haan,
Jan Dierhoijt,
Jan Knohbout Hendriksz.
Jcvert Muyl,
Adriaan Wel,
Wemmcr Wemmersz.
1440.
Vroffaará.
Jacob, He,r va11 Gusltti.
Schepene11.
Willem Zegersz.
Boudewyn de Ledige>
Jan van Gelcum,
Jan Hendriksz.
Gerrit Iacobsz.
Heymerik Heymeriksz.
144 I.

Drolfaard.
Jacob, Heer van Gusl,eell.
Schepmm.
Jan Dierhout ,
)even l\1uyl,
Hendrik Bonaart~

Iacob van den Oudengeyn,
Andries van Dalem,
Wemmer Wemmersz.
Boudewyn Zegersz.
1442.
Vroffaari.
Jacob, Heer t11111 G11as/Jeel:.
Schepe11e11.
Gerrit Iacobsz.
Gerrit de Hoog Gerritsz..
Hendrik de Haan,
Ian de Hoog Ricoutsz.
Gerrit van den Oever.
1 443•

'Drojjillll'i.
Jacob, Heer '111111 Gu.r/Jeel:.

Sthepnm. ·
Ian van Gelcum,
Ian Dierhout,
levert Muyl,
Hendrik Bonaard,
Wemmcr Wemmersz.
Heimerick Heimericksz.
Gerrit Dirriksz.
~·
1 444Droffa•r"
Jacob, Heer va11 Guskell..

Schepn,n,.
Gerrit van den Oever,
Sander van der Haar
Willem Zegersz.
'
Brien van Wyburgh
Gerrit de Hoog Ge~uz.
Ian de Rooy..
J 445.
'DrojfaarJ.
Jacob, Heer
GM.t/Jttl.
Schepn,e11.

'fl••

Ian van Gelcum,
Gerrit Iacobsz.
Heimerik Heimeriksz.
Ian Schouten Maartensz.
Gysbert Arendsz.
Ian Hendriksz.

1446.
Vroffa11rd.
Jacob, Heer v1111 Gaa16eel..
Schepe11e11.
Willem Zegersz.

Gerrit .de Hoog Gen-itsz.
.
hndri~

Van G O R I N C H EM.
Andries van Dalem,
Brien van Wyburg,
Ian de Rooy,
Ian de Veer Claasz.
Arend Pietersz.
1447.
Vroffllllrd.
Wouter Pot, 8,hildthlup
A11twn-p111.
Schtpnn4
Brien van Wyburg,
Jan van Gelcum,
Gysbert Arendsz.
Jan Hendriksz.
Hendrik Muyl Genitsz.
Jan Alardsz.
Jan Bonaan.·
1448.
. 'Droffaará.
Wouter Pot,
Scheptne11.
Jever Muyl,
Brien van Wyburg,
Jan de Rooy,
Frederik de Witte.
1449.

'fJIIII

'Droffe•rll.

Wouter Por,
Schtpene11.
Jan de Hoog Gerritsz.
Jan Dierhout.
1450.
'Droff"41'1.
Wouter Pot, ·
Schtpmn,.
Wil\em Zegersz.
Gysbert Arendsz..
Jan de Rooy, .
Jan Hendriksz.
Gerrit van den Oever"
145 I.

~ojfurd.

Wouter Pot.·

Schepne•.
Genit Iacobsz.
Gerrit Dirksz.
Sander van der Haar Rutgersz.
Jan van Gelcum,
Jan de Hoog Ricoutsz.
Jever Muyl.
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145 ~
Vroffllllr~
\Vouter Pot.
Schepene'1.
Andries van Dalem,
Gysbert Arendsz.
Willem Pietersz.
Adriaan van Wel W outerst,
I 45 3.
'Droffiard.
Wouter Pot.
Schepe11e11.
Wemmer Wemmerst.
Gerrit Dirks7..
Dirk Pietersz.
Huyg Muyl Gcrritst,
Willem Dirksz.
J 454.
7.Jroj/atJrtl.
Hendrik Bekker.
B11rg"'11eejleren.
Brien van Wyburgh ,
Adriaan van Wel Wouterst.i
Schout.
Ian Knobbout Hendnksz.
Schtptàe,,.
Ian van Gelcum,
Gerrit van den Oever,
Ian de Veer Claasz.
Ian Tik Hendriksz.
Willem Koekebakker Wtllemsz.
Dirk Pietersz.
Jan Maartensz.
I 455°

'Drolfaartl.
Hendrik Bekker.
Scbe,n1e11.
Adriaan van Wel Woutersz.
Dirk Pietersz.
Gysbert Arendsz.
Gerrit Dirksz,
Splinter van Loenderfloot Iansz.
Willem Dirksz.
1456.
'Droflllllrtl.
Jonl.. Hendrik van Sevenbcrgen.
Scho11t.
Hendrik van Affenbroek.
Schepnen.
Sander van der Haar Rutgersz.
Brien van Wybur&h, Briensz.
- Vvv
Ian
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Ian de Veer Claasz.
Hendrik Snoek Jansz.
Sander Frederiksz.
1457.

· Schtpe11m.
Jan Hendriksz.
Rutger van l\1uylwyk,
Jan de Rooy,
Dr,fjur•.
Hendrik Muyl Govertsz.
Jo11i. Hendrik van Zevenbergen. Hendrik Claasz.
Sthept11e•.
Jan Gerritsz.
Jan Hendriksz.
Adriaan Snoek Jansz.
Claas de Veer,
1462.
Jan de Rooy,
'Droff1111r,I.
Adriaan Snoek,
Simon Frederik van Valkenfteyn9
Arend Gysbertsz.
H'în-tl door Gruf K•,l ~• C111vl-7_s •
wim, 1RIWl h.J w1.1 an Jit ~ k.
Huybert van Malfem,
fam,,,k._n,.
Dirk Pietersz.
S,hept11n.
1458.
Jan
Hendriksz.
'Droffu r"
Adriaan Snoek Iansz.
Dirk Poes.
1463.
S,hnt.
'Droffearli.
Sander Frederiksz.
Scht1_1•t11.
. Simon Frederik van Valkenftesn.
Schepe11e11.
Sander van der Haar Rutgersz.
Jan
de
Rooy,
Hendrik Snoek Jansz.
Arend Gysbertsz.
Jacob Willemsz.
Rutger van l\1uylwyk,
Claas Loef Evertsz.
Ricout
Jansz.
Hendrik Muyl Govertsz.
Arend
Gerritsz.
Jan Jansz.
Frederik Adriaansz.
1459.
1464'Drojfu rl.
'Droffurd.
Dirk Poes.
Simon Frederik van Valkcnfteyo.
S,ho,,t.
Schtpe11e11.
Sander Frederiksz.
Claas Spyker Adriaansz.
SchtJe•t11.
Ricout
Hendriksz.
Gerrit Dirksz.
Jan Roelofsz.
Dirk Pietersz. .
146s. •
Jacob Jansz.
'Droffoartl.
Sander Frederiksz.
Simon Frederik van Valkenfteyn.
Adriaan Snoek Iansz.
J,hepe11et1.
Arend Gysbertsz.
Jacob Iansz.
Huybcrt van Malfem.
Frederik Adriaansz.
1460.
Hendrik Snoek Govertsz.
Jacob van Egmond.
S,htp111e11.
Hendrik Muyl Govertsz.
Sander van der Haar R.utgcrsz. Jacob van WeL
Hugo Muyl Govensz.
1466.
'Droffurd.
Hendrik Snoek Jansz.
Simon Frederik van Valkenfl:eyn.
Claas Loef Evertsz.
Schepene11.
Gerlof van Diemen Roelofsz.
Hendrik Muyl Govertsz.
Gysbert Quekel Gysbensz.
Coriliaan llerbertsz.
Adriaan Snoek Jansz.
Adriaan van Wel,
146 I.
7Jroffeard.
Sander van der Haar Rutgersz.
Claas
Jacob van Egmond.

;1 t_
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Claas Spyker Adriaansz.
Hendrik Volkier,
Coenraat Coenraatsz.
1467.
'D,ojfu ,d.
Simon Frederik van Valkenfi:eyn.
Sehepmn.
Coenraad Herbertsz.
Huybert van Malzem.
1468.
'Droff..-tl.
Simon Frederik van Valkenfteyn.
Schepe11n1.
Jan Hendriksz.
Coenraad Coenraadsz.
Claas Spyker Adriaansz,
Gerrit Gerritsz.
Arend Jansz.
Ricout Hendriksz.
Arend Gysbertsz.

Stl,tft•nL
Claas de Veer Claasz.
Jacob Iansz.
Jan Roelofsz.
Frederik Adriaansz.
Aard Vos Iansz.
Willem Dirksz.
Adriaan Jansz.
147 3.
'Droffaard.
Simon Prederik van Valkenftey114
Schepe•ett.
Ricout Hendriksz.
Arend Adriaansz.
Anthonie Gerritsz.
Coenraad Coenraadsz.
14749Jrojfa11rd.

Simon Frederik van Valkenfteyti.
Sthtpe•e•.

Jan Roelofsz.
v,.,f/aarl.
Aard Jansz.
Simon Frederik van Valkenfteyn. Alard Iansz.
Stht/t11t11.
Jacob van Wel,
Herman Stevensz.
Ricout Iansz.
• Claas de Veer Claasz.
Ian Spronk Dirksz,
Rutger van Muylwyk,
1475.
Hendrik Govertsz.
Vroff114rJ.
Simon Frederili van Valkenileyd.j
Alard Jansz.
8&"4/111111.
Claas de Beer.
Aard Piek Iansz.
1470.
Arend Gysbertsz.
'Droj/1Urtl.
Simon Frederik van Valkenfteyn. Corftiaan Herbertsz.
Adriaan Adriaansz. '
.s,h,pn1•.
Adriaan Iansz.
Gerrit Dirksz.
Ricout Hendrik~i.
1476.
Vroffur,.
Gerlof van Diemen Roelofsz.
Simon Frederik van Valkcnfte~
Arend. Iaosz.
Sth,pe111•!
J 471.
Iacob Iansz.
'Dro.8"""'·
Simon Frederik
van Valkenileyn. Gerrit Gerritsz.
Anthonie Gerritsz.
Schepmm.
Lamben de Veer Iansz.
Claas de Veer Claasz.
Coriliaan Herbertsz.
1477.
'Droffl lllrl.
Arend Iansz.
Faftre Hoilet, •.,, B1•rg111i1, là
Jacob van Wel,
H"}sge•IOI 'IJ.,, H•tog K,tl,
Jan de Kemp Engbertsz.
Sthtpme•.
1472.
Ian
Roelofsz.
.
?Jrojfurl,
Simon Frederik van Valkenfteyn. Coenraad Coenraadsz.
1469.

•
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Jan Spronk Dirksz.
Iac( ,b Sas Iansz.
Dirk van Leuven Iansz.
1478.
'Dro/[aartl.
Fafire Hoilet.

Schepe11n.
Corftiaan Herbertsz.

Adriaan Iansz.
Ian Hermansz.
Gerrit Dirksz.
Frederik Adriaansz.
1479.
7Jro/Ja111'1.
Fafire Hoilet.

Schepe"1•.
Coenraat Cocnraacsz.
Jan de Kemp Engebertsz.
.

1480.
'Drojfurd.
Fafue Hoilec.

Burger111tejlere11.

Jan de Kemp Engebertsz.
Schtpe11en.
.
Hendrik Volkier Jansz.
Dirk van Leuven Jansz.
14 8 I.
'Dro.ffaarJ.
Faftre Huiler.
Jchepenm.

Mr. Alard Jan::-z.

Anchuni~ Gt:rritsz.
G~·rrit D1rksz.

Jan Roelofsz.
148z.
'Droj/illlrd.

Faftre Hoilet.
.
S,hepe11111.
Adriaan Jansz.
Adriaan Adriaansz.
Arend Gysbertsz.
Hendrik Volkier Jansz.
Arend Jansz.
1483.
'Droffaard.
Jacob van Egmond.
Schepme11.
Jan Roelofsz.
Corfiiaan Herbertsz.

Dirk van Leuven Jansz.

1484~roj/a,tl.
Jan van Baxem, Rilider.
Schepenen.
A<iriaan Adriaansz.
Jan Arendsz.
Adriaan Huygensz.
Jacob Jansz.
1485.
'Dro/(IUT'á.
Jan van Ba."<em, Ridder.
Schtpnn.
Arend Jansz.
Aard Vos Jansz•
. Ricout Jansz.
Dirk van Leuven Jansz.
1486.
'!Droffu rtl.
Jan van Baxem, Ritlier.
Sth,pe11e11.
Dirk van Leuven Iansz.
Ian van Leyen Willemsz.
1487.
'Droffeartl.

Jan van Baxem, Ri"1er.
Sthepine11.
Arend Iansz.

Aard Vos lansz.
Dirk Iansz.
Willem Fredericksz.
Mr. Alard Iansz.

Anthonie Gerritsz.
1488.
'Droflurl.
Jan van Baxem, Rilih.
1489.
Droffaartl.

Jan van Baxem, Ridder.
Sthepe11e11.

Aard Vos Iansz.

Arend ·Iansz.
Dirk Iansz.
Steven Hermansz.
Jacob Iansz.
Lambert lansz.
Willem Gerritsz.

1490.
'Drojf4"1'a~
Jan van Basem, Riá«r.

Vàn GORINCHEM.·
Scheptt1t11.
Hendrik Volkier lansz.
Dirk van Leuveó Iansz.
Maarten Iansz.
Jan• Arendsz. ·
Mr. Jan Adriaansz.
jàn Willemsz.
Liebert Woutersz.
149 I.

Droff1111rd.
Jan van Baxem, Ridder.

Scbepet1t11.
Jacob lansz.
Arend Iansz.
Aard Vos lansz.
Anthonis Gerritsz.
Weifel Adriaansz.
Aard Dirksz.
Jan Adriaansz.
I 49)2.
'DroffearJ.
Jan van Baxem , Ridder.

Schepmt11.

Herman van Muylwyk. ·
Jan Arendsz.
Lambert van Veen Iansz.
Steven Hermansz.
Mr. Jan Adriaansz.
I 493•
'J)rojfaartl.
Jan van Baxem, RidJer.

·

Schepenen.

Hendrik Valkier Iansz.
Arend lansz.
Jacob Sas lansz.
birk van Leuven Iansz.
Jan Adriaansz.
Jan van Amerongen Gillisz.
Roelof Jansz.
1494-

Vroffa,tl.
Jan van Baxem, Ritltler.
Schepenen.
Maarten Iansz.
Ofty lansz.

1495.

'Droffa,d.
Jan van Baxem, Ritlitr.
Schepmm.
Hendrik Volkier Iansz.

;13'

Mr. Jan Adriaansz.
Liebert W oucersz.
Roelof lansz,
Jan Vinck Iansz"
Jan Adriaansz.
1496.
Dro/fàard.
Jan van Baxem , Ridder.

Sthepenm.

Mr. Alard lam,z.
Aard Vos Iansz.
Adriaan Muyl Huygensz.
Lambert van Veen Iansz.
Willem Gerritsz.
Cornelis Volkier Hendriksz.
Dirk Spronk Rutgersz.
1497.
'Droffa,tl.
Jan van Baxem, Ridder.

·

Sthepent11.

Jacob Iansz.
Lieben Wouterst.
Mr. Even de Veer,
Herman van Muylwyk,
Gysben Vos Aardsz.
Jacob Evensz.
Jan van Voorn lansz.
1498.
'Drojfa,rtl.

.

·"'f.

. .

·:'C,

Jan van Ba:x:em, Ridder.
B•rgtrme1Rere11.
Steven Volkier Hermansz.

Schepme11.
Mr. Alard lansz.
Anthonis Gerritsz.
Adriaan Huygensz•.
Mr. Jan Adriaansz.
Willem Gerritsz.
Jan Vinck lansz.
Cornelis Volkier Hcndriksz.
1 499·
·
'Droffu rtl.

Jan van Baxem , Ridder.
Jchep111111.
Steven Volkier Hermansz.
Maarten lansz.
Mr. lan Adriaansz.
Liebert Woutersz.
Ofly Iansz.
Herman van Muylwyck.

Xxx
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Scbnt.
Witte Govertsz.
I '5 Ot,.,
Anthonie Gerritsz.
S,hepne11.
'Droffo•rd.
Adriaan
Huygensz.
Jan van Baxem, Riller.
Weifel Adriaansz.
Burgen1111A1rt11.
Reyer Adriaaosz.
Mr. Jan Adriaansz.
Ofty Iansz.
Witte Govertsz.
Dirk Spronk Rutgmz.
S,htpe11111.
Witte Govertsz.
Adriaan Huygens.
Ian Rutgersz.
Weifel Adriaansz.
. 11J1fat1rwn.
Willem Gerritsz. rwrltim n, i•
Meerten Iansz.
desulfs plMls
Weifel Adriaansz.
Evert de Veer.
Witte Govertsz.
Dirk van Leuven Iansz.
Ian Vink Iansz.
Dirk Spronk Rutgersz.
Dirk Koevoet Iansz.
Gysbert Vos A.ardsz.
Jan Rutgersz.
1503.
~offaard.
Thefawilr1.
Ian van Baxem, RiJáw.
Mr. Jan Adriaansz.
B11rgemieePer1n.
Jan Rutgersz.
.
Mr. Ian Adriaans.z.
Mr. Evert de Veer.
Witte Goverrsz.
Gysbert Vos Aardsz.
S,bm.
Adriaan Frederiksz.
Antbonie Gerritsz.
1501.
Vroffurtl.

Jan van Baxem, Ridllw.
.

B•rg,,.,,,,,jln-s.

Witte Govensz.

Cornelis Volkier.
S&bnt.
Anthonie Gerritsz.

.

S,bep,11,-.

Aard Vos Iansz.
Anthonius Gerritsz.
Mr. Jan Adriaansz.
Liebert Woutersz.
Jan van Voorn lansz.
Aalbert Willemsz.

Evert Gozensz.
Thejaurin-1.
Meerten Iansz.
Gysbert Vos Aardsz.
Adriaan ;Fredcriksz.
Ian Vink Iansz.
Hendrijc de Veer Clauz.
1502.

Vrofl""''
lan van Baxem, Ritlh.
BurgermeePn-111.
Cornelis Volkier.
Mr. lan Adriaansz.

Sthtptlltfl.

Meerten Iansz.
Lambert van Veen lanS7..
Herman van Muylwyk.
Aard Willemsz.
Mr. Claas, Voflw.
Dirk Ko.evoet Iansz.
Ysbrand van Veen Lauwrensz.
·
r/Hfauriers.
Weifel Adriaansz.
Witte Govertsz.
Dirk Koevoet Iansz.
Ofty Iansz.
Aalben Willeimz.
1504'XJrojfalll'i.
Jan van Baxem~ Ridder.
B•gtr111eef/ert11.
Witte Govensz.

Cornelis Volkier.
S,h,ut.
Roelof Iansz.
SthepnttM.
Anthonius Gerritsz.
Adriaan Huygensz.
Mr. Jan Adriaansz.

.

Ofiy
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Van G O R I N C H E M.
Oily Iansz.

lan Rutgerst.
Mr. Claas, 'Dollw.
Ysbrand van Veen Laurens:,
Hendrik Kolf:
.
Thefllllrier1•
.Meerten Iansz.
:Jan Vink Iansz.
;Dirk Spronk Rutgersz.
i Dirk Koevoet,
Mr. Thomas Quadryn.
Penfianaris.
Mr. Gysbert Zas.
Srcretarir.

Ian Rutgersz.
Jacob Quekel.
Cornelis de Borchgraafr.
Thtf""1'iers.
Ofty Iansz.

Aalbert Willemsz.
lan Rurgersz.
Dirk de Greetf' Roelofst..
Hendrik. Claasz.
'Penfiouril.

Mr. Gysbert Zas.

1505.
'Dro.fla,I.
Ian van Baxcm, RitJJer.
B#rger111«jltrt11.
Cornelis Volkier.
Maarten Iansz.
S,hoat.
Roelof Iansz.
'
Sc~n,.
Meenen Iansz.
Reyer Adriaansz.

$1;

Ian Snoek.

1507.
'Drojfa4"d.

Jan van Baxem, Riidtr.
811ri#1/lt~trm.
;Mr. Ian Adr1aansz.
·Cornelis Volkier•
.Stho#t, .

Roelof Iansz.

;

Witte Govertsz.

Aalbert Willemsz.
Dirk Coevoet lansz.
Rutger van Muylwyk.
Gerrit Dirksz.

The/Mlrierr.

Meerten Iansz.
Jan Vink Iansz.
Jan Rutgersz.
Dirk de Greeff Roelo&z.
Cornelis de BorchgraaO:
·
P n,.fi0Nr1s.
1

Mr. Gysbert Zas.
Sm-darû.
lan Snoek.
1506.
'Drofftlllrli.
Ian van Baxem, Ritl,/w.
B•r~m.
Lambert van Veen lanS%.
Mr. lan- Adriaansz.
Schold.
Roelof Iansz. ·
&~
Adriaan. Huyge11sz.
Dirk Spronk Rntgmz..
Iacob Evertsz"

s,,,,,,_,,,_

' Meerten lansz.
'. Lambert van Veen,
· Reyer Adriaansz.
Ofl:y Iansz.
Gysbert Vos Aardsz.
Rutger van Muylwyk.
Hendrik Cuyper Claasz.
"Il,,fa#rirr1.

Adriaan Huygmsz.
Dirk Spronk,

Dirk Koevoet,
Mr. Thomas Quadryn,
Hendrik Colt&
:
'Pmpo1U1ri1.
Mr. Gysbert Zas.

s,,,.,,.,.;,.

1

Ian Snoek.

1508.
·
• VroJurli..
Jan van Baxem, Ridllw.
BargW11Uejl,rn,.
Cornelis Volkier;
Gysbcrt Vos Aardsz.
Scbnt.
Roelof Iansz.
1

ScfH/nn,.

Adriaan Huygensz.
Xxx 2

l\tr.
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Mr. Jan Adriaansz.
Dirk Koevoet Iansz.
Ysbrand van Veen Lau:rensz.
Cornelis de Borchgraaff.
Hendrik Colff Adriaansz.
Gerrit van Blokland.
T hefa"rier1.
Adriaan Huygensz.
Mr. Jan Adriaansz.
Adriaan Frederiksz.
Hendrik Claasz.
Hendrik Colff.
P e11fio114ri1.
Mr. Gysbert Zas.
Secretaris.
Jan Snoek.
· 1509.
'Droffaarti.
Jan van Sweeten.

BNrgtrr11etj/trt#.
Meerten Iansz.
Gerrit Dirksz.
SchoMt.
Roelof Iansz.
Schepnit•.
Dirk Spronk Rutgersz.
Gysbert Vos Aardsz.
Jan Rutgersz.
Aalbert Willemsz.
Eewout Gozensz.
Frederik Spyker Claasz.
Hendrik Zeemfchoenmaker Iansz.
TheJa•rier.r.
Mr. Jan Adriaansz.
Hendrik Claasz.
Adriaan Frederiksz.
Jan Vink Iansz.
· Jan Snoek Iacobsz.
P e1ljio114ri1.
Mr. Gysbert Zas.
Secr,etllt'i.t.
Jan Snoek.
151 O.

·

'Droffoar,/.
Jan van Sweeten.

B•rgerm,tjlere•.
Lambert van Veen Iansz.
Gerrit Dirksz.
Sthotlt.
Roelof Iansz.

StheJe11n1.
Meerten Iansz.
Jan Vink Iansz.
Jacob Evertsz.
Dirk Koevoet lansz.
Cornelis de Borchgraaft",
Matthys van Muylwyk,
Dirk de Greeff Roelofsz.
Thefaari,r.r.
Meerten Iansz.
Jan Vink Iansz.
Jan Snoek Iacob~z.
Dirk Koevoet Iansz.
Roelof Melsz.
·Pntfin11ri1.
Mr. Gysbert Zas.
Sttrtt11ru.
Jan Snoek.

.....

1 51 1.

~of/aard.
Johan van der -Aa, Riider.
Hen- 'VII# Botlhrun.

B•rgm111ejlwm.
Hendrik van Zevenbergen.
Mr. Jan Adriaansz.
SdOIII.
Michiel van Hagenauw. -

Sthepm111.
Adriaan Huygensz.
Gysbert Vos Aardsz.
Ian van Voorn Iansz.
Aalhen Willemsz.
Ysbrand van Veen Lauremz. ·
Gerrit Dirksz.
Hendrik Colff Adriaansz.
Tbejll'1lrin-.t. "
Hendrik van Zevenbergen.
Adriaan Huygensz.
Dirk Koevoet Iansz.
Mr. Ian Adriaansz.
Roelof Melsz.
Pmfio1111ris.
Mr. Gysbert Zas.
Sttrttaris.
Jan Snoek.
t 51 t.

'Droffurl.

lohan van der Aa, Ridder.
B•rgtrmee/lere11.
Adriaan Huygensz.

-

~

Van G O R I N C H E M.
.Mr. Themas Quadryn.
SchoMt.
Michiel van Hagenauw.
Schepe11e11.
Mr. Ian Adriaansz.
Lambert van Veen•
Ofty Iansz.
Rutger van Muylwyk.
Hendrik Claasz.
Frederik Spyker Claasz.
Heyman Heymansz.
'Ihefa#rier.r.
Hendrik van Zevenbergén.
Adriaan Huygensz.
Dirk Koevoet Iansz.
Mr. Ian Adriaansz.
Roelof Mclsz.
·
Pe11fio11ari.r.
Mr. Gysbert Zas.
Secret•ri1.
Jan Snoek.
15 13.

'Drojf11ari.
Johan van der Aa, Riidtr.
B•rgermetf/trm.

Mr. Jan Adriaansz.
Adriaan Huygensz.

·

SchotJt.
Michiel van Hagenauw.
Schep111e11.
Dirk Spronk Rutgersz.
Gysbert Vos Aardsz.
Ysbrand van Veen Laurensz.
Gerrit Dirksz. ·
Hendrik Colf Adriaansz.
Mr. Thomas Quadryn.
Jan Knyff Zimonsz.
ThefatJritr.r.
Hendrik Claasz.
Frederik Spyker Claasz.
Adriaan FreJeriksz.
Loef Tap Hermansz.
Adriaan Iansz.
'Pe,ifio11,ü.
Mr. Claas Dulft.
Jecretari.r~
Jan Snoek.
15 I 4,.

'Dro§à11rd.
Johan van der Aa, Riiitr.

5r7

Bt1rzent1ttftert11.
Mr. Jan Adriaansz.
Dirk Spronk Rutgersz.
Scho11t.
Michiel van Hagenauw.
Schepe11e11.
Adriaan Huygensz. .
Jan van Voorn Iansz.
Aalbert Willemsz.
Dirk Koevoet Iansz.
Hendrik Claasz.
Matthys van Muylwyk.
Folpert Matthysz.
- ....... 7 heft1#ritr.r.
Dirk Koevoet Jansz.
Frederik Spyker Claast.
Loef Tap Hermansz.
•
Jan van Strien lans?.
Adriaan Iansz.
P e11jio1111rir.
Mr. Claas Dulft.
Setretari.r.
Jan Snoek.
'
15 I 5•
Vroflaar~
Johan van der Aa , RiNn-.
B•rgermeejl"n,•
Adriaan Huygensz.
. '
Dirk Spronk Rutgersz.
Scho•t.
Michiel van Hagenauw.
Schept11e•.
Mr. Jan AJriaansz.
Gysbt:rt Vus Aards?.
Eewout Gozensz.
Ysbrand van Veen Laurensz.·
Gerrit Dirksz.
Cornelis de Borchgraa1E
Mr. Thomas Quadryn, ·
T hef11•ri,r1.·
Mr. Jan Adriaansz.
Adriaan Huygensz.
Dirk Koevoet Iansz.
Jan van Strien Jansz.
Folpert Matthysz.
Pe11Jio11•i1.
Willem van Dam.
S1a-et11ri1.
Jan Snoek.
Yyy

.
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15 I 6.
'DrojJa(lr/.
Johan van der Aa, RidJ,r.
·
BurgermeePere11.
Gysbert Vos Aardsz.
Mr. Thomas Quadryn.
SchOflt~

Jacob Quekel.

Schtpe•111.
Adriaan Huygensz.
Dirk Spronk Rutgers?.
Jan van Voorn linsz.
Jan Rutgersz.
Aalbert Willemsz.
Hendrik Claasz.
Matthys van Muylwyk.
1 befa11Tier.t.
·Mr. Ian Aclriaansz.
Adriaan Huygensz.
Adriaan Frederiksz.
Roelof Melsz.
Folpert Matthysz.
Pmfio11•it.

Willem van Da'1}.
,Secrtl4r#.
lao S~oek.

• 5171
'Dro/[IIIITI,,
Johan van der A3, R~r.
B•r<(ertlM6.Jkrt11.

Jan Rutgersz.
Aalbert Willemsz.

Stho•t.
Jacob Quekel.
Sthepn,~11.
Gysbert Vos Aardsz.
Gerrit D1rksz.
Frederik Spyker Claas~.
Mr. Thomas Quadryn,_
Jan Knyf Zimonsz.
Folpert Matthysz.

Jan van Strien Iansz.
TheftU1ritrs..
Dirk Spronk Rutgersz.
Roelof Melsz.
p 111jio11.,.ï.,.

151

Burgermee/ltrm.
Mr. Thomas Quadryn.
Jan Knyf Zimonsz.

Scho11t.
Jacob Quekel.
· Schepe,,n,.
Jan van Voorn Iansz.
Aalbert Willemsz.
Hendrik Colff Adriaansz.
Dirk Coevoet lansz.

Hendrik Zeemfchoenmaker Iansz.
Huyg van Zevenberge Hendriksz.
Claas Gerritsz.
'Ihejaurin-1.
Ian Rutgersz.
Dirk Sprank Rutgersz.

PnJio,,•is.
Willem van Dam.
Secrtl4TÏr.
Claas van de Velde.
lS 19.
7Jr,jfurl.
Johan van der Aa, Riddtr.

Burg"'11tl/ltrn.

Aalbert Willemsz.
Huyg van Zevenberge Hendriksz.

s,..,.

Laurens Stoffels.

&hepnn.
Gysbert Vos Aardsz.
Frederik Spyker Claasz.
Matthys van Muylwyk Petersz.
Mr. Thomas Quadryn,
Jan van Strien Iansz.
Dirk Lyndmyer Iansz.
Cornelis Spronk Dirksz.

Thtfa•rierr.
Ian Rutgersz.
Dirk Spronk Rutgersz.

P e#fio1111Tis.
Willem van Dam.
Stcrttaris.

Folpert Matthysz.
1520.

Willem van Dam.
Secretarü.
Claas van de Velden.

8.

'Droj/àard.
Johan v~n der Aa, Ridier.

VrojflUl'tl.
Johan v.an der Aa, RidJ,r.

·

B11r-

Van G OR INCH EM.

s19

Burgtrr11eepere11.
Sche1111m.
Aalbert Willemsz.
lan van Voorn lansz,
Huyg van Zevenberge Hendriksz. Aalbert Willemsz.
Scho#t.
Dirk Koevoet Iansz.
Laurens Stoffels.
Ysbrand van Veen Laurensz.
Schepmt11.
Matthys van Muylwyk Pctersz.
Jan van Voorn Iansz.
Ian Mr. Iansz.
Dirk Koevoet lansz.
Adriaan Iansz.
Ysbrand van Veen Laurensz.
Thefa•rier1.
Hendrik Iansz.
Ian Rutgersz.
f
Heyman Heymansz.
Dirk Spronk.
Pe11jl1J11ari1.
Jan Mr. Iansz.
-Adriaan Iansz.
Willem van Dam.
Thefa#rier~.
Secretaris.
lan Rutgersz.
Folpert Matthysz.
Dirk Spronk.
15z3.
-Pn1fauri1.
Vrojfa11rtl.
Willem van Dam.
Iohan van der Aa , Ridder,
Secretaris.
Burgermetjl,rn,.
Folpert Matthysz.
Aalbert Willemsz.
15 2 1.
Mr. Thomas Quadryn.
'Drojfaard.

Stho#I.

Johan van der Aa, Ritlt.kr.
Laurens Stoffds..
Burgtr111e1Pert11.
S,h,p1tu11.
Gysbert. Vos Aardz.
Aalbert Willemsz.
Huyg van Zevenberge Hendriksz. Frederik Spyk"er Claasz.
Jan van Strien lansz.
Laurens Stoffels
Huyg van Zevenberge Hendriksz.
Roelof Melchiorsz.
Schtpnni. .
Steven Volkier Cornelisz.
Gysbert Vos Aardsz.
Robbert Iansz.
Frederik Spykt:r Claasz.
The/11,,,.ier1.
Mr. Thomas Quadryn.
Ian Rutgersz.
Jan van Sttien lansz.
Folpert Matthysz.
Cornelis Spronk Dirksz.
Roelof Melcbiorsz.
Pm~ril.
Willem van Dam.
Jan Doejens Iansz.
Thefarier1.
Folpert Matthysz.
Jan Rutgersz.
Dirk Spronk.
·15~4'ZJroffllD"d. Pe11µo'1arÏI.
lohan van der Aa, Ridler.
Willem van Imn.
SeaetlU'u.
Burgtn11tejfern,.
· Aalbert Willct·msz.
Folpert Matthysz.
·Huyg van Zevenberge Headriksi,
1522.
.
Vroffurtl.
· &how.
. Laurens SteftHs.
Johan van der Aa, R'idJer.
Burgtrr11teflerm.
Schtpmn,.
Jan van Voorn lans~
l\Ir. Thomas Quadryn·~
Huyg van Zevenberge Hendriksz. . Dirk Spronk Rurgersz.
Jan Rutgersz.
.
Schot1t.
. Yyy z
Laurens Stoffels.
Ysbrand

s"""'·

J,,,.,,.,;,.
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Ysbrand van Veert Laurensz.
Mr. Thomas Quadryn.
Jan van der Haar Iansz.
)an Doejens lansz.
Thtji"'ritrs.
Jan Rutgersz.
Folpert Matthysz.
Pe11fio11arû.
\Villem van Dam.
Stcrttarir.
Folpert Matthysz.
15 25.
Droffllllrd.
Johan van der Aa, RidJ:r.
B"rgermetPtre11.
Dirk Spronk Rutgersz.
Mr. Thomas Quadryn.
Scho1't.
Laurens Stoffels.
Schept11t11.
Gysbert Vos Aardsz.
Dirk Koevoet Iansz.
Fredrik Spyker Claasz.
Jan van Strien Iansz.
Steven Volkier Cornelisz.
Mr. Adriaan Liebertsz.
Jacob Snoek Iansz.
·.
Thtfauritrr.
Jan Rutgersz.
Folpert Matthysz.
Penfio1111ri.t.
Willem van Dam.
Secretaris.
Folpert Matthysz.
1526.
Vrof[aard.
Johan van der Aa, Ritlilr.

BurgermttPtrn.

Dirk Spronk Rutgersz.
Mr. Thomas Quadryn,
Scho11t.
Laurens Stoffels.
Schepmts.
Jan Rutgersz.
Cornelis de Borcbgraaff.
Jan van der Haar Iansz.
Hendrik Iansz.
Adriaan Iansz.

Roelof l\1elchiorsz.
Jan Doejen lansz.

1htfaurierr. ·
Roelof Melchiorsz.
Jan Grootveld Petersz.
Pe"fio1111ris.
Willem van Dam.
Stcrtt41'ir.
Folpert Matthysz.
1527.
Dr,Jf114rtJ.
Johan van der Aa, Ridder.
.
B11rgt1'1lletj/ert11.
Huyg van Zevenberge Hendriksz.
Jan Rutgersz.
Scho11t.
Laurens Stoffds.
SchtJnt11.
Frederik Spyker Claasz.
Jan van Strien Iansz.
Steve Volkier Comelisz.
Mr. Adriaan Liebertsz.
Jan Snoek Iansz.
Peter Calff Adriaansz.
Godfcbalk Iansz. ·
T hefa•rier.r.
Roelof Melchiorsz.
Jan Grootveld l>etersz.
Pt11f1Dt141'ir.
Willem van Dam.
S1c,-et11ri.t.
.. Folpert Matthysz.
1528.
'Droffurd.
Johan van der Aa, Ridder.
B•rgtrr1Nt/ltrt11.
Huyg van Zevenberge Hendriks:.
Jan Rutgersz.
·
Scho•t.
Laurens Stoffels.
Sthtpt11tt1.
Dirk Spronk Rutgersz;
Hendrik lansz.
Jan van der Haar Iansz.
Jan Doejens Iansz.
Paulus van Beuzecom,
Jan van Muylwyk,
Jan Grootveld Petersz.
Thtfa•ritrs.
Peter Calfî Adriaansz.
Jan ,~n Striea lansz.

Van GORINCHEM~
StcretllTÎI.

FoJpert Matthysz.
15 2.9.
'Droffoard.

Johan van der Aa, Ridder.
Burgtrmeefterm.
Jan van der Haar Iansz.
Jan Grootveld Petersz.
Stho11t.
Laurens Stoffels
Sthepe11t11.
Ian Rutgersz.
Frederik Spyker Claasz.
Cornelis de Borchgraaff,
Huyg van Zevenberge Hendrlksz.
Adriaan Calff Cornelisz.
Floris Raymaker Anthoniesz.
Joofi: van Ryswyk.
Thefauritrs.
Jan van Strien Iansz.
Peter Calff Adriaansz"
Secretaris.
Polpert Matthysz.
15 30.
'Drojfaartl.

lohan van der Aa, RitJJer.
Burgermeefteren.

Jan van der Haar Iansz.
lan Grootveld Petersz,

Jchout.
Laurens Stofft!ls.
Schep_e11m"
Jan van Strien Iansz.
Adriaan lansz.
Mr. 'Adriaan Liebertsz..
Jan Doejen lansz.
Peter Calff Adriaansz.
Godfchalk Iansz.
Paulus van Beuzecom,
Thefauriers.
Jan van Strien lansz.

Peter Ca].ff Adriaansz.
Secrtttll'is.
FoJpert Matthysz.
15 3 I.
'Droffe•tl.
Johan van qer Aa, Ridder.

· BNrg,rmceflere11.
Tan van Strien Iansz.
Peter Calff Adriaansz.

;21

S,ho11t.
St(Jffelfs ftn-ft in Jit JAU m
wm-J ;,, áesulfs p/111111 g,tt'1 •
LAIIMU

Jan Grootveld Petersz.
Sche/tne11.
Cornelis de Borchgraatï.
Fredrik Spyker Claasz.
Jan van der Haar Iansz.
Robbregt Iansz.
Jan Grootvdd Petersz.
Joofi: van Ryswyk.
Wouter Hendriksz.
Thefauriers.

Jan GrootVeld Petersz.
Jan Doejen Iansz.
Secret11rit.
Folpert Matthysz.
153~
Dr~ffa11rd.
Johan van der Aa, Riider"
B#rgermeeflere11.
Jan van Stnen Iansz.
Peter Calff Adriaansz.
SchoNt.
Jan Grootveld Petersz.
. Scheptn111. .
Jan Rutgersz.
Huyg van Zevenberge Hendriksz.
Jan van der Haar Iansz.
Mr. Adriaan Liebertsz.
Jan van Muylwyk,
Adriaan Calff Cornelisz.
Claas van Meerkerk Dirksz.
Thefaurier.r.
Jan Grootveld Petersz.
Jan Doejen Iansz.
Secretlll'i.t.
Folpert Matthysz.
153 3.
'DrojfurJ.
Johan van der Aa, Ridár.
B•rgermet/lern,.

Jan van Strten Iansz.
Peter Calff Adriaansz.
SchoNt.
Jan Grootveld Petersz
J,hepn,n,

Jan van der Haar Iansz.
Robbregt Iansz.

Paulus van Beuzecom,
Zzz
.

FJo.
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Floris Anthoniesz.
1536.
'Droff"rti.
Jooft van Ryswyk.
Johan van der Aa, Ridier.
Wouter Hendriksz.
BNrg,,..etflere11.
Jan van Roemerswaal Claasz.
Huyg van Zevenberge Hendriksz.
Thefa•rur.r.
Adriaan Iansz.
Robbrecht Jansz.
Scho#t.
Jan Rutgersz.
Jan Grootveld Pctersz.
Suretari1.
SchtJe11111.
Folpert Matthysz.
Jan
Rutgersz.
I 5 34•
Jan Doejen lansz.
riJroffàard.
Robbert Iansz.
Johan van der Aa, Riiier.
Mr. Adriaan Liebertsz.
B•rgm,,eej/n-n.
Claas van Meerkerk Dirksz.
Jan van der Haar Iansz.
Jan Snoek lacobsz.
Peter Calff Adriaansz.
Jan van Luenen.
Scho11t.
Tbefa11ri1r.r• ..
Jan Grootveld Petersz.
Robbrecht Iansz.
Schept11111.
Wouter Hendriksz.
Jan Rutgersz.
Sur1t,i1.
Adriaan lansz.
Folpert Mattbysz.
l\1r. Adriaan Liebertsz.
Ian Doejen Iansz.
15 37.
Vrofjurd.
Claas van Meerkerk Dirksz.
Johan van der Aa, RidJe,.
Claa5 Calff Hendriksz.
Jan Snoek Iacobsz.
B•rgm11etjln-m.
Thefa1'riers,
Huyg van Zeven berge Hendriksz.
Robbrecht Iansz.
Peter Calff Adriaansz.
SthoMt.
Ian Rutgersz.
Stcretari.t.
Jan Grootveld Petersz.
Folpert Matthysz.
Schtpe11e11.
Jan van der Haar Iansz.
I 535•
Paulus van Beufecom,
riJroffa•"Ian van der Aa, JliMer.
Jooft van Ryswyk.
B•rger111etflertt1.
· Claas Calff Hendriksz.
Huyg van Zevenberge Hendriksz. . Zander van de Wetering Liebertsz.
Adriaan Iansz.
Willem Loef Adriaansz.
Scho•t.
Aard Spiering Aardsz.
lan Grootveld Petersz.
Thefa"riers.
Schepmt&
Robbregt Iansz.
Cornelis de Borcbgraaff,
Adriaan Iansz.
Ian van der Haar Iansz.
Secretaris.
Peter Calff Adriaansz.
Folpert Matthysz.
looft van Ryswyk,
153 8.
'Dro§urd.
Godfchalk Iansz.
Zander van de WeteringLiebertsz. Johan van der Aa, Ri"der.
\Villem Boon Iansz.
Burgn"tlleeftere11.
T befa•rier.r.
Jan van der Haar Iansz.
Robbrecht Iansz.
Peter Calff Adriaansz.
Wouter Hendriksz.
Scho11r.
Secret•ri.t.
Ian Grootveld Petersz.
Folpcrt Matthysz.
Scbe-

Van G O R I N C H E M.
Sthepmm.

Adriaan Iansz.
.
Jan Doejen Iansz.
Mr. Adriaan Liebertsz.
Claas van Meerkerk Dirksz.
Ian Snoek Iacobsz.
Ian Folpertsz.
Mattheus Neyerisz.
1 ht{à11ritr.r.

Peter Calif Adriaansz.
Aard Spiering Aardsz.
Sttrtt11ri.t.
Folpert Matthysz.
1539.
ÄA • ftr,ft Fte
op bruel 111U1 •t
Hof m tk Heer van EgtllllllÁ

Dm Drojfoutl

'IJIUI

tlw

jrNary I S'39 • m 'Wf!rát
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1 Claas Dirksz.
Jan van Luenen.
Jan Knobbout,
Mr. Maarte van Os Govertsz.
Tht/nritr.r.
Peter Calff Adriaansz.
Aard Spiering.
Secret,i.r.

Folpert Matthysz.
1541.
'IJroj/urtl.
Philips Hinkaard.
BurgtN11etPtrtt1.
Adriaan Kemp Iansz.
Peter CalfF Adriaansz.
Schout.
Jan Grootveld Petersz.

'IJrolf•ard.
Schepnt•.
Anthonie van Brouhefen, Sthiltl• Jooft van Ryswyk,
l•up
Brtda.
Jan Snoek Iacobsz. ,
B11rgtN11etfttr111.
Zander van de Wetering Liebertsz.
Ian van der Haar Iansz.
Mattheus Neyensz.
Peter Calff Adriaansz.
Jan Kemp Adriaansz.
Schout.
Jan van Smalleveld Hendriksz.
Ian Grootveld Petersz.
Mr. Adriaan Zeemfchoenmaker.
Schepenm.
Thefa•rier.r.
Paulus van Beufecom,
Aard Spiering Aardsz.
~
·
Joofl: van Ryswyk.
Mr. Adriaan Zeemfchoenmaker,
Zandervan de W ètering Liebertsz.
Secretaris.
Willem Boon Iansz.
Folpert Matrhysz.
Aard Spronk Aardsz.
1542.
Jan Adriaansz.
'Drof111t1rl.
Ian van Smalleveld.
Philips Hinkaart
Thtfo•ritr.r.
B•ritnnet/lerm.
Peter Kalff Adriaansz.
Adriaan Kemp Iansz.
Aard Spiering.
Jan Snoek Iacobsz.
Setret•ri.r.
Sthnt.
Folpert Matthysz.
Jan Grootveld Petersz.
15 40.
Sthtpmt11.
'Dro/(1141'd.
,.
Robbrecht lansz.
PhiliP9 Hinkaard , E"4i..,, "• Peter Calff Adriaansz.
Claas van Meerkerk Dirksz,
Br•J'tl.
BurgtmJeePtrm.
Jan van Luenen Adriaansz.
Jan van der Haar Iansz.
Mr. Maarten van Os Govertst..
Peter Calif Adriaansz.
Alard de Haan Matthysz.
Schout.
Zebafl:iaan Adriaansz.
Jan Grootveld Petersz.
· 1'htii1111ritr.r.
·
Schtpnn.
Mr. Adriaan Zeemfühocnmaker,
Mattheus Neyensz.
Adriaan Iansz.
Jan Doejen Iansz.
Stcrtt11rir.
Mr. Adriaan Liebertsz.
Folpert Mattbysz. ·
Zzz 2
1543"
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15 43.
7Jroffaari/.
Philips Hinkaart.
Burgtn11eejl,re11.
Peter Calff Adriaansz.
Claas van Meerkerk Dirksz.
Schout.
Ian Grootveld Petersz.
-~chtpe11e11.
Adriaan lansz.
Aard Spietjng Aardsz.
Mattheus Neyensz.
Jan Knobbout Iansz.
Mr. Adriaan Zeemfchoenmaker,
l\1elchior van Dyk Roelofsz.
Jan de Cfierff Iansz.
ihefauriers.
Mr. Adriaan Zeemfèhoenmaker,
Peter Calff Adriaansz.
Secretaris.
.Folpert Manhysz.
15 44Droffe11rtJ.
Philips Hinkaarc.
BMrgermeePtre11.
Aard Spiering Aardsz.
Mr. Adriaan Zeemfchoenmaker.

Jan

SdJOMt.

Grootveld Petersz.
Schepenen.
Peter Calff Adriaansz.
Claas van Meerkerk Dirksz.
Jan van Roemerswaal Claasz.
Zander van de Wetering,
lVIr. Maarten van Os,
Gerrit Iansz
Dirk Brouwer Paulusz.
7 hefa"ritr.r.
Peter Calff Adriaansz.
Dirk Brouwer Paulusz.
Secretaru.
FoJpert Matthysz.
1545.
'Droff1111Td.
Philips Hinkaart.
.
Burgermeejleren.
J.\,fr, Adriaan Zeemfchoenmakcr,
Gecommitteert
Aard Spiering Aardsz.
'1Je11 J 9 April, Mr. ·Maarte van O!.

Schout.
Jan Grootveld Peter.sz.
Schepene11.
Jan van Luenen Adriaansz.
Mattheus Neyensz.
Jan Kemp Adriaansz.
Alard de Haan Matthysz.
Zebailiaan Adriaansz.
Hendrik van Zevenbergen.
Aard Robbertsz.
.Thefaurier1.
Wouter Hendriksz.
Dirk Brouwer Paulusz.
Secret,is.
Folpert Matthysz.
1546.
'Droffe11rá.
Philips Hinkaan.
Dm Drojf. urd hrgurt t•t 1ltntm.trftm
Peur Caljf n, .A11rá Spirri111, f41rlk! g~
w,grrt u,or'm l,J dm 011dm en Nie11wn,
Sto:I. Dm 2.9 11111111117, is 'rr gtlomen er11
Bri,f grtryk!11d /,J de Hf>Og Mog: dAt ar11
Droffe,ml ki.run z..o11Jm IW'6 B11rgrrmt11-_
jln-s ..,.,,. dl:.., 11itr MAttntn,

Mr. Adriaan Zeemfchoenmakcr,

Mr. Maarten van Os,
Robbregt Iansz.
Joofl: van Ryswyk.
E11 herft km Erdm 11/J

Burgrrmeefleren.

Mr. Adriaan Zeemfchoenmaker,
Mr. l\1aarten van Os.
Scho•t.
Jan Grootveld Petersz.
Schepene11.
Claas van Meerkerk Dirksz.
Zandervande WeteringLiebertsz.
Jan Knobbout.
·
Gerrit Gerritsz.
Joachim Calff Adriaansz.
Cornelis van Brakel Woucersz.
Ian van Afperen F olpensz.
Thefaurier.r.
Jan van RoemerswaaL
l\1elchior van Dyk Roelofsz.
SecretarÎI.
Folpert Matthysz.
1547.
'Droffaarl.
Philips Hinkaart.

,
1
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In dit jur ~tftrnul 'n- wedt'r ttn twifl
MAAr "'tJ.l""' h11nn111 Eeát tt dom
••ffehm dm Droj[AArd m u J,flet , ,n k!nde voor "'1t Robbrecht /Alm•. hJ Jlot van R,.
niet wn- ten lomm, d.Aar op il /an v,in i(_ming toont , un Staat en Lafle van ál
J,r Maai m Jan Uie]lurts na un HAAg StAá, en hoe "4 pmningm gediflribHêtrt gn.
gn-t]/1, hoe mm in deu,, dom uil, waar
Secrttari1.
•p un geheelm Rud is vergAdm, ·m hel,. _ Folpert Matthysz.
l,m hur em brief mede gegeven va con
I 550.
lÏNlatie 11an un ONtUn Stoel, tot d.At An
'Droflaarli.
ders dMr in voorr..im ui wezen. Op m .
19 :Jeptn,,/,er des t.elven jurs is dm Htn Philips Hinkaarr.
'ZIAn Egmontl binnen Gorinchem gek.._omm, m
B#rgermeef/tren.
heeft un Sch1•t m Schepmm met un Ge Jan Grootveld Petersz.
.. ~
?'tchte ger1epm "P •t Hof, m dur
breit Mr. Maarten van Os.
Wet Jim mak..,m en tÛm Eedm, 11on- dit
Scho11t.
n het 'flllgmu jur ,

,m

.Jan Grootveld Petersz.
Schepenen.
Peter Calff Adriaansz.
Ian Snoek Iacobsz.
Scho11t.
Mattheus Neyensz.
Ian Grootveld Petersz.
Melchior van Dyk Roelofsz.
Schtp111n1."
Dirk Brouwer Paulusz.
Jooft van Ryswyk,
Gerrit de Hoog Chriftoffdsz.
Jan van Roemerswaal,
Dirksz.
Adriaan
Mattheus Neyensz.
.
Stcretari1.
·Mr. Adriaan Zeemfchoenmaker,
Gerrit
Dudyn.
Melchior van Dyk Roelofsz.
In dit jur is overleám Jan Grootve/J ·
Dirk Brouwer Paulusz.
Pttersz:.. n hebbm veelt om t Sc.hntt Awjpt
Jan de Cherff Iansz.
geulliciu,n, m Jooft van RpwJk...en Jan
Thefa#ritrt.
K1111p .Adria,rnsz:., hebbm Ja,,,. om gtlooJ ;
Jan de Çherff Iansz.
met crnulitie Jat dit het won uHde ~
Robbregt Iansz.
dm AIUÛrm gevm VJf pondm Vlaams, tot
Fl,rwttl voor em Rol m H'aml,NJS, m Joo/f.
Jecret•ri1.
van RJSWJl is Scho11t gewordm, En htt
Folpert Mattbysz.
B•rgtr1111ij/1r Ampt is ,vurgnwmen Joor
I 549•
<
'Droffurd.
Mr. Gerrit Ketelaar Dirksz.
Philips Hinkaart.
I 55 I.
B•rgm,ieejlere11.
'lJroflurd.
]ooft van Ryswyk.
Philips Hinkaart.
Mattheus Neyensz.
B#rgermtejlere11. ·
Scho11t.
Mr. Gerrit Ketelaar Dirksz.
Jan Grootveld Petersz.
Peter Calff Adriaansz.
Schep__111t11.
·Scha•t.
Jan Grootveld Petersz.
looft van Ryswyk.
Claas van Meerkerk Dirksz.
Schepme11.
Zander van de \Vetering,
Claas van Meerkerk,
Zcbaftiaan Adriaansz.
Mr. Maarten van Os.
Jan Kn9bbout lansz.
Alard de Haan Matthysz.
Jan· Calff Petersz.
Zebaftiáan Adriaansz.
Willem Petersz.
Hendrik van Zevenberge Huygsz.
The/a#rier1.
Cornelis Vink Aardsz.
Claas van Roemerswaal,
Cornelis Vervoorn Iansz.
Melchior van Dyk Roclofsz.
B•rgtrmtt.fttrtll.
Claas van Meerkerk Dirksz.
Zander van de Wetering.

.haaa

·
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Den 2,6 Fthr. l1tbbtn hunnm Eeá ge""" .Is

ThefaNrier.r.
Claas van Roemerswaal,
Melchior van Dyk Roelofsz.·
Secret11ris.
Gerrit Dudyn.
I 55~•
'Drofluri.
Philips fiinkaart.
BNrgermee/ln-111.
Peter Calff Adriaansz.
Mr. Maarten van Os.
Schnt.
Joofi: van Ryswyk.
Schepe,1111.
Mattheus Neyensz.
Jan Knobbout Iansz.
Melchior van Dyk Roeloftz. ·
Gerrit de Hoog,
Mr. Gerrit Ketelaar Dirksz.
Mr. Hendrik Comelisz.
Peter de Bie Comelisz.
1 hef4111'ier.r.
Jan van Roemerswaal ,
Melchior van Dyk Roclofsz.
Secret.,-i.r.
Gerrit Dudyn.
1553.
~offaard.

Philips Hmkaard.
BNrgeN11eePtrn1.
Ian Snoek Iacobsz.

Zebafi:iaan Adriaansz.
Scho11t.
Joofi: van Ryswyk ,
Schepene11.
Peter Calff Adriaansz.
Zander van de Wetering, ·
Dirk Brouwer Paulusz.

B11rgermeejler,"•
Jan Snoek Iacobsz.
Zander van de \Vetering,
SchOtJt.
Joof1: van Ryswyk.
· S,hefme,r.
Claas van Meerkerk Dirksz.
Zebafüaan Adriaansz.
Gerrit de Hoog Chrifi:offelsz.
Cornelis van Voorn lans.
Mr. Hendrik Cornelisz.
Peter de Bie Cornelisz.
Gerrit de Borchgraaff.
7bef••ritr.r. ·
Jan Snoek Iacobsz.
Dirk Brouwer Paulusz.
Secrtt,is.
Gerrit Dudyn.
1555.

'DroffurJ.
Philips Hinkaart.
B.,.ge,w1ejln-e11.
Robbrecht Jansz. .
Hendrik van Zeven berge Huygsz.
Scho111.
Joofl van Ryswyk.
·
Sthepnu._
:Zander van de Wetering,
.Alard de Haan Matthysz.
·Ian Calff Petersz.
:Cornelis Vink Aardsz.
Alard van Malzum Lucasz.
Zander van Were{tyn Claasz.
Reyer Kemp Adriaansz.

7hefa11rier.r.
Jan Snoek Iacobsz.
Dirk Brouwer P.mlusz.
Secret11ri.r.
Gerrit Dudyn.
. 1556.
Willem Petersz.
Adriaan van den Heuvel Dirksz.
Vroffaar~
Alard van Malzum Lucasz.
Philips Hinkaart.
Heffd van Es Willemsz.
B•rge"11eej/ern,.
T hefa11rier.r.
Zander vande Wetering Liebertsz.
Ian van Roemerswaal,
Hendrik van Zevenberge Huygsz.
Melchior van Dyk Roclofsz.
Sclxmt.
Jecrttaru.
looft van Ryswyk,
Gerrit Dudyn.
Schepme11.
Jan Snoek Jacobsz.
1554'Dro/fll11rJ.
Mr. l\1aarten van Os,
Philips Hink.art.
· j Dirk Brouwer Paulusz.
Gerrit

Van GORINCHEM.
Gerrit de Hoog Chrifi:offdst..
Peter de Bie Comelisz.
Adriaan van der Haar,
Claas Dierhout Aardsz.
T hefa•ritr.r.
Jan Snoek Iansz.
Dirk Brouwer Paulusz.
Secretari.r.
Gerrit Dudyn.

Pctct Grootvcld las,.
Paulua Kalft" Clwz.
Adriaan Florisz.
François yan_ Broekhuytca Dinielsz.

.
VrgJj11,d.
Cafper Turk, lfee, 'lJan
.

A"'fl.

B•rgtnRe,jlwm.

Jan Snoek Iacobsz.
· Mattheus Neyensz..
Scho#t.
Joofl van Ryswyk.

l 557•
'DrofflMIYi.
Philips Hinkaart.
B#rger111ee/ln-t11,
Mr. Maarten van Os Govertsz•
.Adriaan van den Heuvel Dirksz.
Scho•t.
Jooil: van Ryswyk. .
Schepme11,
Claas van Meerkerk Dirksz.
Mattheus Neyensz.
Cornelis Vink Aardsz.
Mr. Hendrik Cornelisz.
Gerrit de Borchgraaff" Comelisz.
Zander van Werefiyn Claasz. ·
Frans van Heusdc Hendriksz.
Thefllt1riw.r.
Jan Snoek Iacobsz,
Cornelis van Voorn .Iansz,
Secretaril.
Gerrit Dudyn.
.
155 8.

&ht1,,,,•.

Zander van de Wetering;
Dirk Brouwer PaulusL
Adriaan van den Heuvel Dirks~
Peter de Bie Cornelisz,
Adriaan van der Haar Govertsz.
Adriaan de Borch~raaff Cornelist..
Heffel Zegersz.
Th6fa#rierJ'. ·
Alard van Malfüm Lucasz,
François van Broekhuife Danielst,
Secretaris.
Splinter van Vootn Comelisz,
1559.
7)rojfu ,t/.

Cafper Turk.
B"rgtr1111tPw~•
Jan Snoek Iacobsz.
Peter de Bie Cornelisz,
Schout.
Jooil: van Ryswyk.
Ir, áit jAllr huft htt Collegi; 't/1111 h
Sthepm,11.
Vrotáfoh11p z.yn htgin gmtl#lffl, opgn-,t:ht
Mattheus
Neyensz.
VAtl Kolling Philipp11s, Gr11111 """ H,/"'1,J
f" Heer 'fllln Arft.!I, m ~1• *"' tH 1Jtr• Willem Petersz.
Cornelis van V oom Iansz"
k.Ertn,
Cafper Turk,
Zander van Wereil:yn Claast..
Jan Saock lacobsz.
Frans van Heusde Hendriksz.
Mattheus Neycnaz.
Liebert
vandeWetering Adriaaiuz.
Zander van de Wctering •
Dirk Brouwer Paulun.
Jan Vogelezang Gooffensz.
Adriaan van den Hetffel Dirksi.
Peter de Bic Cornelis,..Adriaan van der Haar Govcrtn.
Adriaan Borchgraatf Corndisz.

l-Ieiîel . Zeger.n.
Jan van Afpcrcn P'oJ~
Mr. Maarten van Os Govensz.
Alard de Haan Matthysz.
fiendrik van Zevenbergen Huygsz,
Jan de Cherff Iansz.
Jan Calff Pctersz.
Cornelis Viak Aardn.
Alard van Mal!um Lucaaz.
Dirk de Borchgraaff Cornclirt,
lutgcr Spronk Corncfüz.

1hefà•ri,r.r.

Alard van Malfum Lucasz.
François van Broekhuife Danielsz.
Secret,i.r.

Splinter van Voorn Cornelis7..
Nia1w, Yro,dfth•/•

Willem Pctersz.
Cornelis Ven•oorn Iaosz..
Zander van Wcre!tyn Klaasz.
Frans van Hcusdc Hcodrikn.
Licbcrt van de WctaiPg Adriaawz111
Jan Vogelczang.

Anaa

2

1560.,

·51.8
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I 5.60.

.

Vrojfa,I.

1 562.
'Droffallt'd.

Cafper· Turk.
.
B#rgermeejler111.
, Adriaan van den Heuvel· Dirksz. Jan Snoek Iacobsz.
· Peter de Bie Comelisz.
Adriaan van den Heuvel Dirksz.
. Scho#t.
SthotJt.
Jooil:
van
Ryswyk.
Jooft van Ryswyk.
· Schepe11m.
Schepmm. ·
Jan Snoek Iacobsz.
Zander vande Wetering Liebertsz.
Zander van de Wetering Liebertsz. Willem Petersz.
Dirk Brouwer Paulusz.
Adriaan van de Haar Govertsz.
Adriaan de Borchgraaff Comelisz. Claas Dierhout Aardsz.
tleffel Zegersz.
Jan Vogelezang Gozensz.
Maarte van Aalil: Wtllemsz.
Hendrik de Vrieze Petersz.
Servaas Adriaansz.
Mr. Dirk van Klootwyk Iansz.
.
'lhefa•rier1.
Thefa•ritr1.
Gerrit de Borchgraaff Comelisz. Peter de Bie ComeJisz.
Cornelis Vink Aardsz.
Hendrik de Vrieze Petersz.
Secretari.r.
Setretarir.
Splinter van Voorn.
Splinter van Voorn.
Nie,rwt Yroeá[chAp.
1563.
Maarte van Aaln Willemsz..
VrojfurJ.
Mt. Dirk van Klootwyk Iusz.
Cafper Turk.
I 56 I.
B11rgtr111tt/ltrn1.
Vroj[aari.
Jan
Snoek
Licobsz.
Cafper Turk.
Adriaan
van
den Heuvel Dirksz.
B•r~ermeejltr111.
,
Scho#t.
Jan Snoek Iacobsz.
Adriaan van den Heuvel Dirksz. Jooil: van Ryswyk.
Schepme11.
Scho#t.
Alard de Haan l\1atthysz.
Jooil: van Ryswyk.
Dirk Brouwer Paulus?..
Schepe11e11.
Jan
Calff Petersz.
Mattheus Neyensz.
l-Ieffel
Zegersz.
Alard de Haan Matthysz.
François van Broekhuife Danielsz.
Gerrit· de Hoog Chrifl:oifelsz.
Dirk
de Borchgraaff,
Cornelis : Vink Aardsz.
Cornelis van Houwelingen.
Peter de Bie Comelisz.
Thefa•rier.r.
;Rutger Spronk Comelisz.
Cornelis
Vink
Aardsz.
François van Broekhuife Danielsz.
Se~-Adriaansz.
'Ihefa#rier.r.
· · Se,retari1.
Hendrik de Vrieze Petersz.
Splinter·
van Voorn.
Peter de Bie Comelisz.
1564Setretari1.
r;{)roffu rtl.
Splinter van Voorn.
Cafpar Turk.
Nit11~ Yrotá(ch11p.
Gerrit de Hoog Chrifiotfclsz.
· · Bur~ermeePeren.
Cornelis Calff Adriunsz.
l\1attheus Neyensz.
Cornelis van Houwdingc Hcrbcrtsz.
Mr. Lugbcrt Kemp.
Peter de Bie Comelisz.
Jan ~c Feyter Briensz.
·
Schout.
Gerrit van Zierxue lansz.
Hendrik de V riczc Pc:tcnz.
Joofl: van Ryswyk.
Cafpei:. Turk. .

BurgermeePtrm.

.

.

'

.

Vàn G O R I N C H E M.·
Schepene11.
Jan Snoek Iacobsz.
1\1r. Maarten van Os,
Cornelis Vink Aardsz.
Gerrit de Borchgraaff,
Claas Dierhout Aardsz.
Gerrit van den Bofch iansz.
Jan de Feyter, de jo11ge.

Thefaurier1.
Servaas Adriaansz.
Dirk de Borchgraaft
Secretarir.
Splinter van Voorn.

1565.
Dr,jfaard.
Cafper Turk.

Burgermeejlere11.
Jan Snoek Iac Jbsz.
Cornelis Vink Aardsz.

Scho•t.
Jooft van Ryswyk.
Schepenm.

s19

Thefawier 1.

Jan de Feyter, de jo11gu1.
Claas Dierhout Aardsz.

Stcretaril.
Splinter van Voorn.
1567.

'Droffurd.

Cafper Turk.
B•rf.ermeePere11.
Jan Snoek Iacobsz.
Jan Calff, dm 011de11.

Scho11t.
Adriaan van Kuyl.

Schepe11e11.
Mattheus Neynsz.
François van Broekhuife Daniclst.
Hendrik Vrieze Petersz.
Servaas Adriaansz.
Dirk de BorchgraafF,
Marcelis van Aalft Willemsz.
Gerrit van Zierxzee Iansz.

Thefaurier1.

Mattheus Neyensz.
Jan de Feyter, dt jo11ge11.
Jan Calff Petersz.
Claas Dierhout Aardsz.
Alard van Malzum Lucasz.
Secretaris.
Hendrik de Vrieze Peters.r.
Splinter van Voorn.
Servaas Adriaansz.
I 568.
Zeger van de W ctering Adriaansz.
'lJroffaarl/.
Hendrik van Loozen Mattbysz. Cafper Turk.

Thefauriers.
Dirk de Borchgraaff,
Jan de Feyter, de jot1ge11.
Secretari1.
Splinter van Voorn.
1566.
'1Jro.ffaard.
Cafper Turk.

,

.Bt1rgtrmeePere11.

Cornelis Vink Aardsz.
Jan Calff, den oude11.

Schout.

Adriaan van KuyL
Schepe11e11.
l\Ir. Maarten van Os,
Alard de Haan Matthysz.
Dirk Brouwer Paulusz.
Gerrit de Borchgraaff,
Adriaan van der Haar,
Cornelis Calff Adriaansz.

Anthonie van RoemerswaaL

Burgtn11eej/ere11.

François van Broekbuife Danielsz.
Dirk de Borchgraaff.
Schout.
Adriaan van Kuyl.
.
Schepe1lm.
Jan Calff, de11 011den.
Willem van de Wetering Petersz.
Gerrit de BorchgraafF,
Liebert Adriaansi.
Gerrit van den Bofch lansz.
Jacob Robbregtsz.
Huybert Knobbout Iansz.
Thtfaurier1.
Anthonie van Roemerswaal,
Hendrik Vrieze Petersz.

S«retaril.
Splinter van Voon.
1569.
Drofl'11ari.
Cafper Turk.
Bbbb
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B•rgermeefttrett.
jan Snoek lacobsz.
Liebert vandeWetering Adriaans1..
Scho11t.
Adriaan van KuyL
Schepenen.
Jan Calff, den oude11.
In dit jaar ovrriedm , ~" in qn plAAtl
Claas Dierhout Aardsz.
Cornelis Vink,
Willem van de Wetering Petersz.
Claas Dierhout Aardsz.
François van Broekhuife Danielsz.
François van Broekhuife Danielsz. Anthonie van Roemerswaal,
Servaas Adriaansz.
Marcelis van Aalfi Willemsz.
Zeger van de Wetering Adriaansz. Adam van Muylwyk.
Anthonie van Roemerswaal Iansz.
Thejnri1r1.
Jan Calff, de jo11ge11.
Servaas Adriaansz.
Thefaurier.r. ·
Gerrit van den Bofch Iansz.
Hendrik Vrieze Peter~z.
Seaa.,-i.r.
Gerrit de Borchgraaff.
Splinter van Voorn.
Secretaris.
Nit#We Vroedfch11/.
Claas Dierhout Aardsz.
Splinter van Voorn.

B11rger111eejlert11.
Jan Snoek lansz.
l\1r. Zcbaftiaan van Loozen.
Schout.
Adriaan van Kuyl.
Schepenen.
Mattheus Neyensz.

Nuuwe Vroedfch.cp.
He!Tcl van Eit Willemsi..
Senaas Adriaan~z.
Gerrit vaa den Bofch Iansz.
Anthonie van Roemerswaal Iansz.
Adriaan van Kuyl Florisz.
Adam van Muylwyk Willemsz.
Jacub vau der iemt Robbreguz.

1570.
'DroUa11rtl.
Cafper Turk.
BurgermeePtre&
Jan Snoek lacobsz.
Mr. Zebaftiaan van Loozen.
Scho11t.
Adriaan van Kuyl.
Schepene•.
Peter de Bie Cornelisz.
Liebert Adriaansz.
Dirk de Borchgraaif,
Gerrit van den Bofch Iansz.
Cornelis Caltf Adriaansz.
Gerrit van Zierxzee Jan9z.
Cornelis Vos Aardsz.
Thejaurier.r

Gerrit de Borchgraaff,
Servaas Adriaansz.
Secretari1.
Splinter van Voon.
Nieuwe Vroedfcb•/•
Cornc:lu vau Dyk Aardsz.
157 J.

7Jrojfa11rtl.

·Cafper Turk.

Dirk vau Brakel Dirk.sz.

-1572.
7Jrojfu rtl.

Cafper Turk.
Bt1rgmt1t1ft1rn1.
Cornelis Vink Aardsz.
François van Broekhuife Daniclsz.
Stat.
-Adriaan van KuyL
SclNpmm.

Liehen vandeWetering Adriaansz.
Servaas Ad.riaansz.
Dirk de Borchgraaff Comelisz.
Cornelis Calff Adriaansz.
Gerrit van Zierxzee Iansz.
Adriaan van Veen Adriaamz.
Dirk van Brakel Dirksz.
Thefnrin-.r.
Gerrit van den Bofch Iansz.
Cornelis Calff Adriaansz.
'Pmfionllri.r.
Mr. Zebaftiaan van Loozen.
Secretm.r.
Splinter van Voorn.
NieMWe Vrqedfch11p;
Balthaur van

Dvk

Mclchiorsz.

Mr. Rutger de :8orchgraatf,
Cl.au Caltî Hcndriksz.
Gerrit Engclbcnsz.
Hendrik lansz.
Hendrik Piek Aardsz.
Vriend Cruydaan Fran.;z..
Uermau vau Honkoop Pccersz.

Van G O R I N C H E M.
Cla~s Pittcrri.·
Pieter Boom Adriaanaz;
Ad,iaan Grootvcld Ian,z.
Balthaz.ar van Dyk Aardsz,
Dirk Viuk willcmsz.
Frans Petersz.
Huybert Dirksz..
Job,vàii Ruwen Plctcrst.

In dit J11.rr w11.1

G11111t111tllr

Rutger van den Boetzelaar,
Hen·,

'l/An

C•miffo.
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Adriaan Grootveld tansz.
Pt,ifio1111t is.
Mr. Zebaftiaan van Loozen,
Jecret•ri.1.
Splinter van Voorn.
Nieawt Yroed(chap.
Engelbert Vcr!tceg. Rykmansz.

Aafocn van Looi.en Matthysz..
In dit J_11.rr m twtt volg111de w.rs Go1111trnt111"

]011/r.heer Adriaan Vygh.
1573.
1-5 7 5.
Gouverneur en '1Jroflà11rd.
VroJf•ard.
Rutger van den Boetzelaar, &c. Jonl.h,er Philips van der Aa.

Burgermeeftere11.
B•r.(erm1ePere11.
Adriaan van den Heuvel Dirksz. Dirk van Brakel Dirksz.
Jan de Feyter, d, jtmge.
Hendrik Piek Aardsz.
Scho11t.
Scho•t.
Adriaan
KuyL
Adriaan van Kuyl.
Schèpe11e11.
Schep,11111.
Jan Snoek Iacobsz.
Willem van de Wetering Petersz.
Hendrik van Zeven berge Huygsz. Zeger van de Wetéring Adriaansz.
Willt=m van de Wetering Petersz. Dirk Vink Willemsz.
Gerrit de Hoog Chriftoffelsz.
Job van Ruwen Petersz.
Maarten van Aalfi: Willemsz.
Leendert van Ryzenoord,
Hendrik Piek Aardsz.
Claas van Leerdam Pt=tersz.
Dirk Vink Willemsz.
Aalbert van Loozen Matthyst.
·
The/11•rierz.
The/ä11rier.
Cornelis Vink Aardsz.
Adriaan Grootveld Iansz.
Hendrik Snoek Iansz.
Jan de Feyter, de jo11ge11.
Pe,ifi~1111ris.
.
-/-'enfio1111ru.
Mr. Zebaftiaan van Loozen.
Mr. Zebaftiaan van Loozen,
Secretaris.
S,cretaris.
Splinter van Voorn.
Splinter van Voorn.

val

Nitll'Ult Yrotdfah11p.

Lconardus Hendrikn.
Jacob van 1',oon laasz.
1 S74-

N,1,np1

Yro1áfth11p.

Zcgcr van de Wetering Adriaawz.
Hendrik lansz.
Jacob Reycrsz,
Dirk van Aal!t Ma1rtcnsz.

'Droj/1111Td.
15 76.
JfJ1Jl.heer PhiJips van der Aa.
'Droj/aartl.
. JJ11rgermee/fern,. .
Adriaan van den Heuvel Duksz. Joalheer Philips van der Aa,
B•rgeN11eeHn-111.
Jan de Feyter, de jonge11.
Dirk van Br-c1kel Dirksz.
Schout.
Willem van de Wetering Petersz.
Adriaan van KuyL
Schepe11e11.
Scho•t.
Adriaan van Kuyl.
Cornelis Vink Aardsz.
Dirk van Brakel Dirksz.
Schepe11e•.
Hendrik Piek Aardsz.
Adriaan van Eft Willemsz.
Frans Brouwer Petersz.
Adriaan van Eft Willemszó
Zeger van Houwelingen Herbertsz Frans Brouwer Petersz.
Herman van Honkoop Petersz. Zeger van Houwelinge Herbertsz.
Pieter Boom t\driaansz.
Pieter Boom Adriaansz.
1 htfa•riers.
1 Adriaan Grootveld lansz.
Hendrik Snoek Iansz.
Bbbb 2
Hen-
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Hendrik Snoek Iansz.
Thefauriers.
Jan de Feyter, de j111ge11.
Claas v.an Leerdam.
Penjiollllris.
Mr. Zebafriaan van Loozen.
·
Secretttrisfn,.
Splinter van Voorn.

Anthonie van Outheusden"
Thefarier.r.
Aalbert van Loozen Matthy3Z.
Pieter Boom Adriaansz.
Pe11fion11ri.r.
Mr. Zebafiiaan van Loozen.
Secret•ris.
Splinter -van Voorn.

Nie11We Yroeàjch~.
Jan van Aalfl willcmsz.

NieNWe Yroedfch41.
Rcycr nn Afpercn Iansz.

157~

G1uvm,e11r en 'Droffa rá.
Jonlt.beer Philips van der Aa.
Burgermeeflere11.

.

157~

~,off..,.tl.

Jo,,ihttr Philips van der A.a.
Bt1rgtr111eefl,rn,.
Hendrik Pit:K Aardsz.
Jan Snoek Iacobsz.
Overleden' en in t.rn pl.uJs.
Adriaan van den Heuvel.
Job van Ruwen Petersz.
Schout.
\Villem van de Wetering Petersz. Adriaan van Kuyl.
Schout.
Schepan,.
Adriaan van Kuyl.
Jan de Feyter, IÛ jo•gm.
Schepe11e11.
Zeger van de Wetering,
Jan Snoek Iacobsz.
Dirk van Brakel Dirksz.
Jan de Feyter, IÛ j1J11gt11.
Aalbert v.m Loozen Mattbysz.
Zeger van de Wetering Adrfaansz. Adriaan Grootveld lansz.
Dirk van Brakel Dirksz.
Reyer van Mperen Iansz.
Dirk Vink Willemsz.
Y,rtrollm, m ;,, gn pl11.u -1, s,h9et1
Rutger de Borchgraaff Comelisz. Hendrik Snoek lansz.
Ambrofius van der Werven.
Thefa•rier.r.
Peter Boom Adriaansz.
Thefa•riers.
Claas van Leerdam Petersz.
Aard Vink Comelisz.
P111jiouril.
Aalbert van Loozen Matthysz.
Pe11jio11•ris.
Mr. Zebaftiaan van Loozen.
l\1r Zebafiiaan van Loozen.
Sttrtt11ri.r.
Secretaris.
·
Splinter van Voorn.
Nu#Ult Yroeáfah"!.
Splinter van Voorn.
Nie11we Vroeáfch~p.
Ambrofius vau der wcrvco.

157&
Vrojfaartl.
Jonk.beer Philips van der Aa.
·
Bargermee.flerm.
Jan de Feyter, de jo11gm.
Job van Ruwen Petersz.
·
Schout.
Adriaan van KuyL
•Sthepmn,.
Willem van de Wetering Petersz.
Jan Vogelezang Govertsz.
.t\driaan van Efl: Willemsz.
'
Pieter Boom Adriaansz.
Claas van Leerdam Petersz.
Coenraat van Aalfi: Meertensz. ,
•

Au-d Vink Coroclisz.
Aard Blocmcrt Aardsz.

158&
Vroffiartl.
Jo,,lbttr Philips van der Aa.

B•rgermee/ltrt11.
Adriaan van den Heuvel,
Overkán,, m ;,, 9" p!Mts ,

Aalbert van Loozen,
Claas van Leerdam.
Scho•t.

Adriaan van KuyL
Schepenn•
Willem van de Wetering Petersz.
Dirk Vink Willemsz.
·Frans Brouwer Petersz.
Pieter Boom Adriaansz.
Rutger

1

Van G O R I N C 'H E M~
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ltutger de Borchgraaff Comelisz. I
P111fio.,,•,ü
Di!k van Aalft Maartensz.
Mr. Sebaftiaan van Loozen.
Bnene de Feyter. Iansz.
Secretarir.
·
Splinter van Voorn
Thefaur,er.r.
Nit11we Yroedfth.tp.
Aard Vink Cornelisz.
Rutger de Borchgraaff Cornelisz. Rcynier_ Robyn Corocliiz.
Pe11fanaris.
Peter Lievens Jaosz.
Mr. Zebaftiaan van Loozen.
~ 5 8 $. _,
·
Secret11ri1.
-.urojjaara.
Splinter van Voorn.
Jo11iheer Arend van Bosbuyzen4
1581
B•rgerm1e.flere11.
'IJroffea;i/.
Ja~ de Feyter, de jo~ge11•
J()llibeer Philips van der Aa.
Willem van de Wetenng Petersz.
•
Scho11t.
·
B•rgermeejlere11•
Claas van Leerdam Petersz.
Adnaan van Kuyl.
Schepenea.
Aalbrecht van Loozen
Scho1't. •
Zeg~r van de Wetering Adriaan st.
Adriaan van Kuyl
Adriaan GrootveJd lansz.
Schep,;,,,,;
. Rutger de Bo~chgraaff Cornelisz.
Zeger van de Wetering Adriaansz. Coenraat van Aalft Maartensz. ,
Aard Bloemert. Aardsz.
Dirk van Brakel Dirksz.
Folpe.rt Com~hsz.
.
Adriaan Grootveld Iansz.
Coenraad van Aalft Maartensz. Reymer Robyn C~mehsz.
Aard Bloemert Aardsz.
7hefaur1er1.
Jacob de Leeuw Aardsz.
Folpert Cornelisz.
Coenraat van Aalft ~aartensz.
Jacob de Leeuw Aardsz.
Pe11fio11,11.
Tbefa•rierr.
Rutger de Borchgraaff Comelisz. Mr. Zebaftiaan val} Loozen.
.
Secret11r11.
Hendrik Fontyn Iansz.
Splinter van Voorn.
Penjion,ir.
1
5 8 4Mr. Zebafl:iaan van Loozen,
Secret11ri1,
'Droj]àartl,,
Splinter van Voorn.
Jo,,ihetr Arend van Boshuyzeu,
I 5 8 z.
Burgtrmet1Pere11.
· 'Droffaard.
Aalbert van Loozen t
J1nlheer Arend van Boshuyzen. Aard Vink Comelisz.
Burgermeejlere11.
Schout.
Jan de Feycer, de jo11ge11.
Jacob Kemp Iansz.
Aalbrecht van Loozen.
S,hepene11.
Schoat.
Jan de Feyrer, dt 1011gm•
.Adriaan van KuyJ.
Dirk Vink Willemsz.
Schepene11.
Pieter Boom Adriaansz.
Willem van de Wetering Peters1.. Claas van Letrdam Petersz,
Dirk Vink Willemsz.
Dirk van Aalfr Maartensz.
Jacob de Leeuw Aardsz.
Pieter Boom Adriaansz.
Peter van Heusden Iansz.
Claas van Leerdam Petersz.
Thtfa•rier1.
.
Dirk van Aalft Maartensz.
Coenraad van Aalft Maartens~
Aard-Vink Comelisz.
Claas Calff Hendriksz.
,Jacob van Noord Iacobsz.
Thefiaritr1.
Pe11Jio111Jri.r.
Hendrik Fontyn Iansz.
Mr. Zebafl:iaao van Loozen"
Jacob de Leeuw Aards~
Cc cc
Strrt-

1
1
1

i
1
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l 5 8 7.
Secretaris.
t
Vroj/illlrd.
Splinter van Voorn.
Jo11khttr Arend van Boshuyzen.
I 5 85.
Bu,-gtn1M1{ltrdl.
'Dro.ff11ard.
Jo11kheer Arend van Boshuyzen. Job van Ruwen Petersz.
Claas van Leerdam Petersz.
B"rgtrmtt/ltrt11.
Schtjt,ua.
Aalbrecht van Loozen,
Jan de Feyter, Je }o,,1t11.
Aard Vink Cornelisz.
Aalbrecht van Loozen, it jo11gm.
Schepnm.
Folpert
Comelisz.,
2eger van de WeteringAdriaansz.
Aard Vink Come&z.
Hendrik Snoek Iaosz.
I• pUAJJ 11A1J ComruJ. v• ÀA/jl w"l,J.,. Reynier Robyn Comelisz.
Aard moemert Aardsz.
Pieter van Heusden Iansz.
F olpert Cornelisz.
Cornelis Vervoom Comelisz.
Reynier Robyn Cornelisz.
Thef""rier1.
Vriend Cruydaan Fransz.
Peter Lievens lansz.
Peter Lievens Iansz.
Aard Vink Comelisz. O'llerltdtn.
Thefa11riers.
'Pt-.{lllllllris.
.
Jacob van Noort Iacobsz.
Mr. Zebafi;iaan van Loozen.
Jan de Feyter, de jonge11.
S«rttaris.
Penfonaris.
Splinter van Voom.
l\fr. Zeballiaan van Loozen.
I 588.

Secret,is.

Vrojfu,,I.

Splinter van Voorn.

J1111kbttr Arend van ~huyzcn.
NH11we Vroeáfah.ip.
B•rgen11tt/Jtre11.
Oa:ho Zas Joo!l:ensz.
Jan de Feyter, il }"'f,tll.
1586.
Jacob Vervoom Reyersz.
'DrofftUrJ.
&!Npe,,n.
Jo11kheer Arend van Boshuyzen. Job van Ruwen Comelisz.
B11r/l.ermeefl,rn.
Claas van Leerdam Petersz.
Aard Vink Con1elisz.
Adriaan Grootveld Iansz.
Aard Bloemert Aardsz.
Hendrik Snoek Iansz.
Schepenn.
Dirk van Aalft Maartensz.
Job van Ruwen Petersz.
Vriend Cn1ydaan Fransz.
Claas van Leerdam Petersz.
Jan Dierhout CJaasz.
Adriaan Grootveld Iansz.
Thej411ritrs.
Rutger de Borchgraaff Cornelisz. Peter Lievens Iansz.
Dirk van Aalfl: Maartensz.
Fo1pen Cornelisz.
Jacob van Noord Iacobsz.
P t11fio11aris.
Jacob Vervoom Reyersz.
l\1r. Zebaftiaan van Loozen.
Thefa11riers.
Secret,is.
Jan de Feyter, Ik Jo,,1111.
Splinter van Voorn.
Peter Lievens Iansz.
Ni##'UI, Yr~dfchAp.
Pieter
"Van
Heusden Jansz.
Pmjionari1.
Hendrik Snoek lann.
l\1r. Zebafiiaan van Loozen.
Hendrik Vink Coruclin.
Secretaris.
1589.
Splinter van Voorn.
'Droffaartl.
·
Nir11we Yroeáfth11p~
Jonkheer Arend van Boshuyzen.
Folpert Cornclisz.
B•rgermeejlerm.
Me. Aard Menuing,
Aard Bloemert Aards2.
Govert vau Slingerland,
Jacob Vervoorn Reyersz.
Adriaan va11 Aal1l Gyabcruz,

Sc!J,.

1

1

!l

,.

-

Van GOR IN C·H EM.
ScheJe11111.
Jan de Feyter, dt j111gn1.
Reynier Robyn Cornelisi.
Peter van Heusden Iansz.
Peter Lievens Iansz.
Cornelis Vervoom Comelisz.
Hendrik Vink Cornelisz,
Govert van Slingerland.
Thefa•ritr.r•

Folpert Cornelisz.
Ottho Zas loofi:ensz.
• -Pn1fio11ari.r.
Mr. Zebaftiaan van Loozen.
Stcretari.r,

Splinter van Voorn.
1590.
~o.ffe•ri.
Jon/J,en- Arend van Boshuyzen.
Rt1rin-11Uef/.trt11. .
Jan de Feyter, dt jM1gt11,
Aard Bloemert Aardsz.
.· Sch,p,11111.
Zeger van de Wetering Adriaansz.
Adriaan Grootveld lansz.
Dirk van Aalfi: Maartensz.
Folpert Comelisz.
Jacob Vervoorn Reyersz.
Jan Dierhout Çlaasz.
Cornelis van Aalil: Gysbertsz.
Thefa1'ritr.r.
Ottho Zas Ioofi:ensz.
Over/edl,, , m i•

top, plAAt1

Hendrik Snoek Iansz.
. Dirk van Aalfi: Maartensz.
,
Pe•fio11ari.r.
Mr. Zebaftiaan van Loozen.
Secret,i.r.
Splinter van Voorn.

--------~------..--

_;3;

Hendrik Vink Cornelisz.
Claas Kemp l\eyersz.
Tbefa•ritr1.

Dirk van Aalfi: Maartensz.
Peter van Heusden Iansz.
Secrettirir.
Splinter van Yoorn.
.
Nie11Wt Yr«áfth"P.
Jan DicrhQUt Claasz.
l 59 !l.

VroOurd.

Jo•ihttr Arend van Boshuyzen.
B11rgermeejltre11.
Jan de Feyter, de jo,,gm.
Peter Lievens lansz.

.

Sche/mm.

Adriaan Grootveld Iansz.
Dirk van Aalfi: Maartensz. ovtrlel, ·
Folpert Comelisz.
Jacob Vervoom Reyersz.
Vriend Cruydaan Fransz.
Jan Dierhout Claasz•
Nicolaas van Honkoop Mattbysz.
Thefauriers.

Peter van Heusden Iansz.
Jacob Vervoorn Reyersz.
Stcretaris.
Splinter van Voorn.
NÎlll'lff YrHdfah.,.

Claas Kemp Rcycrsz.
1 593-

DroffurJ.
Jnüe,r Arend van Bosbuyzen.
B#rgtrmtefl,rn,.
Aalbrecht van Loozen,
Ov""'"" , n ;,, t.p p!Mu ,

Peter van Hewden Iansz.
Peter Lievens Iansz.
&htpn,n,
1591.
Adriaan Grootveld Iansz.
7)rojfurd.
Hendrik Snoek Iansz.
Jo11lbeer Arend van Bosbuyzcn. Aard Bloemen Aardsz.
Burgm,u,.ft,rn,.
Folpert Comelisz.
Jan de Feyter • de j011gn.
Reynier Robyn Cornelis~
Aard Bloemert Aardsz.
Jacob Vervoorn Reyersz.
Jan Dierhout Claasz.
.
SchtJ>ttml.
·
Claas van Leerdam Petersz.
7"hefa•ritrs.
Reynier Robyn Cornelisz.
Jacob Vervoom Reyersz.
Cornelis Vervoom Comelisz,
Peter van. Heusden Iansz.
S,cr,t,i.r.
Peter Lievens lansz.
Cornelis Vervoorn lansz.
Splinter van Voorn"
Cccc z
~
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1596•
Drojfaari.
Jo,,lhttr Arend van Boshuyzcn.
B•rgermetjlere11.
15947Jrojf11ard.
Aard Bloemen Aardsz.
jo11l.heer Arend van Boshuyzen. Peter van Heusden Iansz.
B11rgeN11etj/,rm.
Scho11t.
Peter van Heusden Iansz.
Briede de Feyter.
Folpert Cornelis?..
Schepent11.
Schepe11e11.
Folpert Cornelisz.
Claas van Leerdam Petersz.
Reynier Robyn Comelisz.
Hendrik Snoek Iansz.
Vriend Cruydaan Fransz.
Aard Bloemert Aardsz.
Peter Lievens Iansz.
Reynier Robyn Comelisz.
Jan Dierhout Claasz.
Vriend Cn1ydaan Fransz.
Jan Grootveld l>etersz.
Peter Lievens Iansz.
Wouter van Neercaffel Matthysz.
Jan van der Amyden lacobsz.
Thefnrier.r.
·
Thefauriers.
Jan
van
der
Amyden Iacobst.
Cornelis Vervoorn Comelisz.
Claas
van
Honkoop
Matthysz.
Jan Dierhout Claasz.
. Pmfo••i.r.
Secret4ru.
Adriaan
van
Wereftyn.
Splinter van Voorn.
Setret•u.
·
NitllUlt Yrotdfoh,1p.
Iohan van der Does.
Jan van Uytwyk Gcrritsz.
. Nitttwt P-roeáfoh111,
C".omelis van AaHl: Gysbcmz.
Jan Grootveld Pcters1,.
Authonic van der K:ia.

Jan van der Amydcn Jacebsz.

Ni.e11Wt Yrotdfohap.

1595.
Oaas van Honkoop Matthys?..
Jan Calff Hcodriks1..
'DroJurtl.
jo11/theer Arend van Boshuyzcn•.
1597.

Bwgn-111eePere11.

Aard Bloemert Aardsz.
FoJpert Cornelisz.
Schout.
. läèob Kemp Iansz.

7Jroffurtl.
lmkhen- Arend van BoshuY.zen.
B•rg,,.,,,eePere11.

Peter van · Heusden Iansz.
Jan
Dierhout Claasz.
Is dm 2.3 /HIJ deus jaArs Als lntmü.,.
SchoMt.
'f.lAIJ de StAttn GmtrAAl m gn Extllmtie
Briene
de
Feyter.
Cr,111f M4#r;,s v,111 No1j[a 1.e/,/n1n1 vow
Schtpe11m.
Grol.
Hendrik Snoelc,
·
Schepme11.
Jacob Vervoom Reyersz.
Adriaan Grootveld,
Cornelis Vervoorn Comelisz.
Jacob Vervoorn Reyersz"
Claas Kemp Reyersz.
Cornelis Vervoorn Comelisz.
Govert van Slingerland.,
Jan Calff Hendriksz.
Anthonfe van der Kaa.
Claas Kemp Reyersz.
Jan van Uytwyk Gerritsz.
Claas van Honkoop Matthysz.
·Thefa•rier.r.
Jan Calff Hendriksz.
Claas van Honkoop Matthysz.
Thefaurier.r.
Claas Kemp Reyersz.
Jan Dierhout Claasz.
Pm/ionaris.
Jan van- der Amyden Iacobsz.
Adriaan van Wereftyn.
,.
Penfionaris•
.Adriaan van Wereftyn.
Secret•is.
S.ecretari.r.
Johan van der Does.
JohaQ van der Does.

Van GORINCHEM,'
1 5 9 8.

1

B11rgemuèflere11.
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'Droffaa1'ti.
··
. · Peter van Heusden Iansz.
Jonkheer Arend van Boshuyzen. : Hendrik Snoek Iansz.
B"rge"!'eefterm.
:
Suhfifl11it Schout.
Folpe~ Cornehsz.
·
Gerard van Hoorn Adriaansz.
Jan D1erhout Claasz.
Sthepene11.
Schout.
Folpert Cornelisz.
Ian Grootveld Petersz.
Peter Lievens Iansz.
Schepe11e11.
Jan van der t\mvden Iacobsz
Adriaan Grootveld Iansz.
Jan Kalff Hendriksz.
•
R~ynier Robyn Cornelisz.
Ian van der V~rwcn Cornelisz.
Vnend Cruydaan Fransz.
Ian van Uytwyk Gerrirsz.
Peter Lievens Iansz.
Adriaan de Lange Andriesz.
Claas van Honkoop Matthysz.
Thej111'rier.
Jan van der Verwen Cornelisz. Anthonie van der Kaa Willemsz.
Jan Vervoorn Reyersz.
Penfionaris.
7hefaurier1.
Adriaan van Wereflyn.
Secretaris.
Claas Kemp Reyersz.
Jan Kalff Hendriksz.
Iohan van der Does.
Ptnfio11ari.r.
Ni111we Proedfch.ip.
Adriaan van W erefi:yn.
Wouter vaa Neercaffel Matthysz:
Secretaris.
Adriaan de Lange Audriesz.
Johan van der Does.
1601.
I 5 9 9.
'Droffaarti.
7Jroffaard.
Jo11lt.heer Arend van Boshuyzen.
-r Lh
A d
B h
Burgermeeftere11.
·
1.0ll,c eer
ren van os uyzcn. Aard Bloemert Aardsz.
Burgermee{lerm.
Folpert Cornelisz.
Peter van Heusden Iansz.
S11bji/lN1t Scho11t.
Hendrik Snoek Iansz.
Schout.
Gerard van Hoorn Adriaansz.
Jan Grootveld Petersz.
Schepenen.
S,heptnen.
Hendrik Snoek l:msz.
Jacob Vervoorn Reycrsz.
Cornelis van Aalfi: Gysbensz.
Jan Dierhout K.laasz.
Claas Kemp Reyersz.
Cornelis van Aalfi: Gysbertsz.
Jan Vervoorn Reyersz.
Klaas Kemp Reyersz.
Hendrik de W eerd Iansz.
Anthonie van der Kaa,
Huybert van Muyen Willemsz.
Hendrik de Weerd Iansz.
Anthonie de Hoog Adriaansz.
Huybert" van Muyen Willemsz.
'lhejaurier.
7 hefaurier.r.
Anthonie van der Kaa.
Jan Kalff Hendriksz.
Pe11jion11ris.
Anthonie van der Kaa Willcmsz. Adriaan van Werefi:yn.
Penfionaris.
Secretaris.
Adriaan van Wereftyn.
lohan van der Does.
·
Secretaris.
I 6 o 2.
Johan van der Does.
.
'Drojfaart1.
Nit•wt Proeáfoh•I·
J011lheer Arend van Boshuyzen.
Huybcrt van Muyen Willemsz.
B11rgermet/ltrt11.
1 6 o o.
Aard Bloemen Aardsz.
'Drojfat1rtl.
Overleám , m ;,. 9n plAAtl
jo11kheer Arend van Bo&~u~zen. Peter van Heusden Iansz.
Dddd·
Jan
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Jan DierhoUt Claast.

&htpt11m.
Jacob Vervoorn ReycrsL
Wouter van Neercaifel Mattbysz.
Gerard van Boom Adriaansz.
&btpe11,,,_
Amhonie van der Kaa;
Jan van der Verwen Comelisz.
F olpert Cornelisz.
Adriaan de Lange Andriesz.
Peter Lievens Iansz..
Gerard van Blokland Maartensz.
Ian van der Amyden Iacobsz.
Wouter van Neercaff'el Matthysz. Jan van Herwaarde Iansz.
71Nfa•ritr.
Anthonie van der Kaa Willemsz.
Huybert van Muyen Willemsz.
Adriaan de Lange Andriesz.
S•hfiP•it Scho•t.

Hendrik Kalft' HendRksz.

Thefa1'rier.
Adriaan de Lange Andriesz.
P e11fio11111'is.
Adriaan van Wereftyn.
Secret11ris.
Iohan van der Does.
Nie11we YroeJfahA/.
Dirk Praam Dirkz.
l 603.

Dro!Ji,arl.

Jo11flheer Arend van Boshuyzen.

Burgtrmeejler111.
Jan Dierhout Claasz.
jan van der Amyden Iacobsz.
S•/Jf,jhlit SchtJMI.
Gerard van Hoorn Adriaansz.

'Penfi1•11ri.t.

Adriaan van Wereftyn.
J«rtt•ri.t.

Johan vah der Does.
Ni""" Yr«á{ch.,.
Gerard van Blokland Maartcusz..
Hendrik vao dtr U1ft Marcusz.
Jan van HcrwMrde laan.
lmbcrt Vcrftccg Jmbcrtsz.

1605.

'Droffà,tl.
lo11iletr Arend van Boshuyzea.
B•rger,,u1f/n-t11.

Fo1pert Cornelisz.

Reynier Robyn.

Sul,JiP•it Schnt.
Gerard van Hoorn Adriaansz.
Schep111m.
Sthept,,t11.
Jan van det Amyden Iacobsz.
Hend1 ik Snoek lansz. •vwlttln. Jan l{alff Hendriksz.
Claas Kemp Reyersz.
Jan Vervoom Reyersz.
an Kalff Hendriksz.
Huybert van Muycn Willemsz.
an V ervoom Reyersz.
Dirk Praam Dirksz.
Anthonie de Hoog Adriaansz.
Adriaan van Broekhuyzen.
Dirk Praam Dirksz.
Maarten van Blokland Gcrardsz.
Hendrik van der Ulft Marcusz.
.
7hefiutrier.
Thefarit1'.
Anthonie de Hoog Adriaansz.
Wouter van Neercaffel Matthysz.
Yertrt1(Jt11_ , ,,, ;,, Z..J" pl,ws

J

Pe11Jio11•ris.

Adriaan van Werefi:yn.
Secretaris.
Johan van der Does.
Mittw~ Yr«dfch,tp.
Anthonic de Hoog Adriaaruz.
jau van der V crwcn Cornclin.

1604-

'Dro{faarJ.
Ionihet1' Arend van Boshuyzen.
B#rgerme,pwm.
F otpert Cornelisz.
Jan van der Amyden Iacobsz.
S•bfifl•it &ho•t.
Gerard •an Hoorn Adriaansz.

Dirk Praam Dirksz.
Ptn/io1Ul1'i.t.
Adriaan van Wereftyn.
SeattQri.t.

Johan van der Does.
Dm 7 f#IJ 111111 ,/,ir jAllr ftnft lonk._hnr
Àrmá v• BoshttJt,m, ns dm Jo l•IJ
"""' tûn midJAg áen B11rgmweffn- Fot
pert Conulisz:.. n •m SecretATis f All WIII
áer Does ge,,,,,,,,ilteert qntU ur Yerg11J.
ring VAII de Hm-n, StAtm 111m Hol/Anll m
H 'tftvries/Altd, %.7• tm voorfi.. Uf.t gele
un divn-fthe lt.~q11effo1 follicitn-tnde, ••
pluts va Jen voorft.. overlttkn111 Dro1.
[.urá~ EtJ«e •lu Jt Äbgi}lr111m deur
Sud~

Van G O .R J N C H .E M.
$ud, h.tar jinn19lh1iá lfw,rpm /;,1,/,máè ,
ji, '11.m dim in t~iget ,nanierm gek.ren~
t1trmi11Jer1 df tegtn geJ}aan ullen wor•
•p fonk._httr Roelof """ Ar~l • dm ulvm
Jm.
voorfahryv_m, ~oo 111111 dt Heerm Statm
//, ZAi in m,ige uk,tn de Stadt of Lan•
-:10fl1'1lt: AIS AAn den Adv«"41 Oldm -B11r
r,rvelt haddm verlemdt, heeft Folpert Cor•
dm V/111 Ark!/ AAngAande, iet "1 hrm
nelis"{.. hem laten vindm hJ dm A.dvo,aat;
~elft di{po111r111, 1114Ar indim da.Jr ttni~
ge r:.a~n ,, emlger i]dm v,orvallm, J,.;.
m de ~k.! lm11 n,g mondeling tm hoogflen
z:,elvt ,,,,, lc!nniffe ende AdVJS 'llllll de
ger,,MrJmatukm, dit go,d vdnde , áAt der
mttj/t Sudm G«ommittetrdm áa11rom ool . Magi/lrAttn vm-igun "" luhorm.
11angefprol:.!n z.otuk worden, 11/s geda1111 is, /ll. ZAi i11 't eligürm van de Magijlr.:.
invoegm d.it ten 11oorft.. áage de Rtfwflm
tm ~immtrm~n- ~m mogm verlo~n •
J,r Solli,iunu;, geleun , m gedijpHteert
áAt iemand nm ugmftAande deulvt op
a.yn, of de nominAJit va emen of -van drit
b nominatie q11,1mn,, g,b-.,,rm z..al wor-.
Perfoor,mged.,an, m Jeulvt""" qn Ex,el•
dm , thn die voor Liefhebbers 4es VA.;.
dwlAnás , B,,,,;nJrrs enJ, g1affellionttr•
kntie 01.ltrgtlevm , n1tÛ "7 h,111 ,m gtë"li
l'"' u-á, WtWáen, dur to, lntw,I ,,,,;,. û tot J, Gereformttrdt Religie, ,,u/e
ge Steden fahmtn te it,ç/i,nerm ,,, vn-/lot1zotát Patriotten, u 111111 den Sta11t der
Û• te prtcjs l,J Ju v.- Gori"6he• ;,, d,.
t~1mi1eráe Nederlanden in 't gemtt1',
als der St11J Gorin_cbem m Landt van
un gepr(}Çtdetrt Il 'JIIIJrJ,,, ' MS nut IWn'
11ls mzm Ptrfoo• voor/lellmde, 111 6,germ•
Ar~! in 't bJunder hek!nt :qn. ,
de "4t Jez.elve tot het vwf~. Ampt g11• {V. ZAi hem tegens J~ Magiflr•tm ' m
çnnmitttert ~o•tlt wordm , d11ar op ttnigt
dt _Inge~ettnm "/hier in 4//1 dvili:tp ,
tl.ifp,,tm, gnallm, ,,,J, 011nm,g11 ,g1áAM,
~r,eat:Ûl]lt:...m ,n1iwa11rdig dragm, h,111r
,,, 11!/e behoorlJk.! z..ak.._m affif/erm , m ;,.
911d1 , is 11neulJlt:... wrjlun dat 't ulv,
Ojfi,it 't welk_, l,J Je. GrA'llt 'll/111 Eg•-'
111/1 oc,Nrremim ind.1gt!g 911, Je w,/.
plag vergeven tewordm, beh,.,-dt in pl11a1fe
"4Adt I g11nft tndt ajftélit hem hy dl
van dim l,J Je Hen-m StAtm tt gefabi,.
Magi/frut btwt'l:.tn , en toontn , dat der"
ám, mdt áat vim 1mm Perft10n die áAAT
uiver. ver:..oek.._ by hem '1 hoog ftt fAvtt~r
tot bJ Je 111e,flt ftnt#I#• gtiligttrt UHde
4"' IIHriltren , en ver'l:.orge,a , dat der
mogen worden , 111.ffms Jkn , ilAt men dit
Magi./lrattn 1111thoritqt biw1111rt end,
VAn Gurin,J,,,,,, die h441' op de gelegmt•
tingefah,nt /,IJvt.
heid 'llAn Je Perfoon 'llllll ïon~en- Roelof Y, Zal 11/11 l,,hoorlJ~ devoiren • uo md
fl.tn Ar~/ 'lln-k/.1111rdm wti geinfarnutrt tt
qn, prefmtie des noots 9nde , als door
:::.111 onderhebbmde Volk.._ aaw1ndm 0111
h,/,1,m , tntU ttn Allllt.Ïtn, àAt 9 dit gmt
tk Stad Gorinçhem , end, L11ndm va,t
tvArm, ~ Jur medt hHJS ho,,Jm m om•
.Ark_tl te brory111 van alle gel,oefim, 'llA
l""" moejliiz, t.hHrtÛII i• d,(.111 te g_eüt
g,bonden mde Ji,rgely_k! ptrfoonm, h441'
vm. E11 is JinnH!gmdt Je 'llORfi.. /OIU(.:
httr Roelof 111111 ArJ:!I t,t het VMtrmdt
trgms th P!Auatm der Hetren St•tm •
Offide v1111 het Droffe11rds A111pt dtz..n-Sttt:Û
in th SteJ~n III tt LAKáwurt btgevmû~
ende L1111d,;r van Ark.tl geço1n111ittttrt t11 Yl. VMI ge'7k.5n 'i/1111 alii over/aft, ái,áe.:
ulv, v11n R#Jlers ,;. S,ldAttt1, m 1111,û.
"4ge voorft.,.
re inlegering, ~ONde 11Jogm l,,jegenm.
H"aar "" 4m (,t/vm Jm uvmtittlám
AttgH/ltU li11ar un volgmdt ter vergade. VII. Zai ook.., als Lad··drojf. urd Gmeru/;
ni#t tH /111111 , llAt de LIIIUÜn tt 'lltr•
ring, van di Vroe,foh11p VHrt.1ho111k# 9•
zel:.!re ArticNlt11 , Jit hur 11A 111rk.[11M"t
t.ttfs ~Ut.! k.#• tot onáerho•t 11"" •t
wordm , Jrwtl/c.! hJ Mn h11niln 'llA11 t:Û
YtJlk.., te purt n, tt 1fllt fappwten-m •
BHrgmne,flerm Folpn-t Corntlisr:.. m Rt:J
ma,v Je,:,,e/ve inunMr-h,iJ ;,. Jeu""""•
llin- Rob7n belooft b~bmáe in 4/k h1111re
gelegt fJHartiern, tot WJlinge v411 de I"'!•
fagim , bevr;dingn, 1hr lngeum,111, dt~
pointlm "" k ~ , n, Il •gtn"'llolgm. is
!JJ de"{.tlv, Vro,dfoh"P ;,, 't floorfo. Ojfi,i,
ulvt 'lurtierm tot 1pug1 'llAn h1Mri
geçonfirmttrt.
g1titrm frtf•mitrnul, m 11/bre•lt:... Jes
Y1ands, dit ht1ts in dtz:..tlvt uw ,.._
.Art. /. Eerfttl]l "4t hJ J, St11d Gorin
chtn, en L1111dt 'lllln Ark_tl geh1#W n,
t.m b,gevm, u i,i,ploJtrm , J11t Je g,-_
getroHw ~l 9" , Jt Hodvijlm, Pri•
wmjlt m hehoor/7/e! i,ngtm, 'llllll hur
IIHt •,,. d.u,át g,fpnwt nuk 'Il,,.,,.,...
vilegien m g-ertehtigheJen t1.111 dim 'lloor•
111ogm wordm.
jlllllll, banJh11vm n Wf'átrm ui, un
,1.er toe ,, IMtn , d.# de,1/111 , of dt ,,,;,,•. Ylll. ZAi J411r toe geim1lm ÎII 911 ûf) d·d·d s
fnnii
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Seeretari.r.
fintit tot Commaáe11rs, Jz.Nlfe.! Perfo- l
nm, Als Alrtdt "' Je Magiftr1tAt dMr : Johan van der Does.
tot gecommitteert, m nog bJ hem met
1607.
fe.!nniffe VAn de:::.elvt /Jt'f#AAIII bevond,,.
Vroffeard.
z.oud, mogen worátn.
IX. Z.rl m,d, goede opugt 11mm, , nul, Jonkheer Roelof van ArkeL
Burger•eefltrm.
'IJtr:..orgen dat de Oràon11A11tim op 't ....,..
nemen van dm Stadho11áer m 's Heerm Jan van der Ameyden Iacobsz.
Dienaars, mitsgaders alle Keuren Alrtát Wouter van Neercaffel Matthysz.
gemaak!_ of nog te mafe.!n, naargtk!1IHII
Su!,Jifl•it Schout.
m onderho11dm mogen worátn.
Gerard van Hoorn Adriaansz.
X. D11t hJ voorts tot ond,rho11át va goede
Schepme11.
politie onder
Ingez.etmm átr S1""1,
Govert
van
Slingerland,
Lande van Ark!/, áts ver:..ogt ~
Jan
Kalff
Hendriksz.
J, em i,g,t_,l tot qn g,,,át recht en~
~xtc11tie van àim , ( 1tls VAn Y A11gbr11• Adriaan de Lange Andriesz.
vtn, Yonniffen en diergelJk!n) h,Jpn,, Dirk Praam Dirksz.
mi11gad,rs in Criminele t.ak.!n Alit Ge· Gerard van Blokland Maartensz.
vangrnen u haaft t, recht ft,Jlm, nuû Cornelis. Folpensz.
txped,è'rm :..al, als Je gelegmtheiJ IÛr
Jacob van der Amyden Iansz.
z.el'lJtr eenigünts toefta.m, m l7u•
.
Thefa•rier.
mogen, alles conform voorgaand., Or"'1nGerard van Blokland Maartensz. ·
11.m1im op 't ftu1<_ v.u1 d"n gem.uk!, d.ur
van :::.;nde.
•
Pe11fio,,ari1.
XI. All, wtl!:.! voorfi.. poinlln, il onJ,r. Adriàan van Wereftyn.
gefi:hrevent als Droffe.ird der Stad G,r
Seeretllri.r.
inch,m ende Landm va Ar/c.!I /,,loeft
Johan
van
der Does.
· hcbbe , ende l1tlov, by á,z.m "" tt ~mm
ende onderho11d,n, ,nd, tot l,m11iffe va
1608.
dim Jeu 1111t mpe fobjignAt•re btves•
'Droffeard.
tigt, in Gorinchem Mn z.evmti,ndm À•· Ionl.heer Roelof van ArkeL ·
g1,ftus uftim hondert ,,, VJ{, màt WAS
B11rgermeejler111.
1111der1tl,mt Rodof van Arkel.
Jan
Dierhout
Klaasz.
Onderftont Coilltllf
En '"'"' getek.._mt J. vander Does. Wouter van Neercaffel Matthysz.

,,,J,

J,,.

w

1606.
'Droflaard.
Jonkheer Roelof van Arkel.
Burgermeefleren.

Jan van der Amyden Iacobsz.
Reynier Robyn Cornelisz.
Juhji{luit Sehout.
Gerard van Hoorn Adriaansz.
Schepmm.
Folpert Cornelisz.
Jacob Vervoorn Reyersz.

SuhfiR1û1 SchoMt.
Gerard van Hoorn Adriaansz.

Schepam.
·
Anthonie van der Kaa Willemsz.
Jan van der Verwen Comelisz..
Jan Vervoorn Reyersz.
Hendrik van der Ulft Marcusz.
lmbert Verfi:eeg lmbertsz.
Jan Snoek Hendriksz.
Peter van Haffelt Gerritsz.

7 hefa11rier.
Claas Kemp Reyersz.
Hendrik van qer Ulft Marcusz.
Anthonie van der Kaa,
P mfio1111ri.t.
Jan van der Werven Cornelisz. Adriaan van Wereftyn.
Hendrik van der Ulft Mascusz.
Seerctaris.
lmberc Verfl:eeg lmbertsz.
Johan
van
der Doe~
1 hefàt1rier.
Yrotdfth.rp.
Jan van der Verwen Comelisz. Jan Snoek Nit•we
Hcndriksz.
P11ljio11ari1.
Bcltw nu Wcvclinchovcn Jansz.
Adriaan van Werefl:yn.
1009.
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S•l,fiftait Schortf.
Gerard van Hoorn Adriaansz.
Schepene,r.
J111!thttr Roelof van Arkel.
B•rgtrmeefleren.
Claas Kemp Reyersz.
Jan Dierhout Claasz.
Jan Calff Hendriksz.
Reynier Robyn Cornelisz.
Hendrik van der Ulft Marcusz.
S•hfip11it Sçhout.
Garard van Blokland Maartensz.
Gerard van Hoorn Adriaansz.
Cornelis vanderVerwenCornelisz"
Schtpe,u11.
Aard Bloemert Aardsz. d, jongm.
Govert van Slingerland,
Maarten van Aalft Dirksz.
Jan van der Amyden Iacobsz.
Thefa11rier.
Jan Calff Hendriksz.
Jan Snoek Hendriksz,
Dirk Praam Dirksz.
'Penfion•ris.
Gerard van Blokland Maartensz. Adriaan van Wereftyn.
Jacob Vervoorn Cornelisz.
Secret•ri.r.
Cornelis vanderVerwenCornelisz. Johan van der Does.
· Thefauritr.
1 6 I 2.
Imbert Verfteeg lmbertsz.
Vroffaard.
P enjioNllris.
J011l.heer Roelof van Arkel.
Adriaan van Werefiyn. ·
Burgermee.Jlertn.
Setretari.r.
Folpert Cornelisz.
Jan Dierhout Claasz.
Johan van der Does.
16 I 0.
Suhfifl•it Schout.
'DroffetJrd.
Gerard van Hoorn Adriaansz.
•
Schepen,11.
Jo11!theer Roelof van Arkel
Burgermetj/erm.
Jacob Vervoorn Reyersz.
Govert van Slingeland,
Reynier Ro6yn Comelisz.
Wouter van N eercaffel Matthysz. Anthonie van der Kaa Wi1Iemsz.
Sul,fijluit Scho11t.
Pieter van Haffelt Gerardsz.
Jacob Vervoorn Cornelisz.
Gerard van Hoorn Adriaansz.
Balthus van Wevelinchoven Iansz.
Schepene#.
Lieven van Zierxzee Gerardsz.
Anthonie van der Kaa. .
T htfaurier.
Jan van der Verwen Comelisz.
Huybert van Muyen Willemsz. Anthonie van der Kaa Wlllemsz.
Penjion11ri1.
Adriaan van BroekhuifeFrançoisz.
Adriaan van Wcreftyn.
lmbert Verfl:eeg lmbertsz.
Setrtlaris.
Balthus van Wevelinchoven Iansz.
Johan
van
der Does.
Frans van Kerkwyk Adriaansz.
Tbef1U1rier.
1613.
Balthus van Wevelinchoven Iansz.
Vroff""'"
'Ptnjio1111ris.
Jnihttr Roelof van Arkel.
Adriaan van Werefiyn.
BurgermeePeren.
Setrel,,ru.
Jan Dierhout Claasz.
Reynier Robyn Corneli~z.
Johan van der Does.
1611.
S"bfifl,ût S,60111.
Vroffi,ard.
Gerard van Hoorn Adriaansz.
J011ih,er Roelof van ArkeL
Schepene11.
tlaas Kemp Reyersz.
Burgmnetjler111.
Folpert Cornelisz.
Jan Vervoorn Reyersz.
Wouter van Neercaffel Mattbysz. Dirk Praam Dirksz. w,rltde•.
Eeee
Gerard

1609.

·

Vroj/114rJ.
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TheJ.,,,-ier.
Gerard van Blokland Maartensz.
Cornelis vanderVerwenCornelisz" Maarten van A.alft Dirksz.
Maarten van Aalft Dirksz.
f'"' /ionaris.
Adriaan van \Verefiyn.
Jan van Broekhuife Françoisz.
Sf'l'ltlll"Ît.
7 befa"rier.
Gerard van Blokland Maartensz. Johan van der Does.
p,,,jio111i.t.
l 616.
7Jroffurd.
Adriaan van Wereftyn.
Jo,,llhetr Roelof van Arkel
Setretm-i.r.
011,rltdni ,. •• in 91' plAAU ,
Johan van der Does.
M"t•wt Protdfth,1f•
Jo11ll!Mw Jacob van PaJfenrode.
Maarten van Aal!t Dirks~
B11rgem1etflerea,
Mr. Johan Kemp.
Folpen Cornelisz.
16 Lf..
Ovtrkáea • ,. i• 911 1lt1.11s ,
·
Vroflaard.
Anthonie van der Kaa Willem~z.
J1nkheer Roelof van .ArkeL
Jan Dierhout Claasz.
. Burgermeejlere11.
S,J,fif/•it SthOllt. ·
Jan van der Amyden Iacobsz.
Nicolaas van den Velde.
Reynier Robyn Cornelisz.
Sch~esm.
Subfijl,ût Schol4t.
Claas Kemp Reyersz.
Nicolaas van den Velde.
Adriaan van BroekhuifeFrançoisz.
Schepe11ew.
·
Maarten van lliokland Gerard$z.
Anthonie van der Kaa Willemsz. lmben Verfteeg lmbertsz.
Adriaan de Lange Andriesz.
Pieter van Haffelt Gerardsz.
Maarten van Blokland Gerardsz.

lmben Verfieeg Imbensz.
Pieter van Haff'elt Gerardsz.
Jacob Vervoorn Comelisz.

Jan Dierhout Claasz.
Balthus van Wevelincboven lansz.
1/wforim
·
Mr. Jan Kemp.

Balthus van Wevelinchoven Iansz.
'Pmfio•,u.
T hefa•rier.
Adriaan van Wereftyn.
Huybert van Muyen Willemsz.
S«rttaris.
Penficmaris.
· Nicolaas van den Velden Iafpenz.
Adriaan van Were(lyn.
Nit/#1111 Pr11tJfafuip.
Secrttari.r.

Johan van der Does.
1615.

'Droffoard.
Jnltheer Roelof van ArkeL
B•rgermeeHertn.
Jan Dierhout Claasz.
Jan van der Amyden lacobsz.
Subfifl"it Scho11t.
Nicolaas van den Velde.
Schepe11e11.
Jan van der Verwen Comelisz.
Huybert van Muyen Willemsz.
Hendrik van der Ulft Marcusz.
Gerard van Blokland Maartensz.
Jacob van der Amyden Iansz.
Maarten van Aalfl: Dirksz.
Jan van Broekhuyzen Françolsz.

Everard Verfçhuyr.
J 61

7.

~ojfurtJ.

Jo•Ütw Jacob van Patrenrode.
/J11rge_r1111,jl""'·
\Vouter van Neercaffel Mattbysz.
Anthonie van der Kaa, fJfltrltdes
S"bfi/itlit Scho•t.
Nicolaas van den Velde.
Schepm,,,.
Jan Kalff Hendriksz.
Jan van der Verwen Comelisz.
Jan van Herwaarden Iansz.
Jan Snoek Hendriksz.
Aard Bloemert Aardsz. Jejo11g111.
Maarten van Aalft Dirksz
·
Jan van Broekhuife 'Françoisz.
1he•
•
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Thefo11ritr.
1
16!20,
lnlhetr Everard Verfchuyr.
_
'f?1;0Jfa.ard.
'PenJio1111ri.r.
lo11kbeer Jacob van Pufü:nrode.
Adriaan van Wereftyn.
IJ ert11eejlert.11..
Stcrttari.r.
Jan Dierhout Çlaasz. ·
Nicolaas van den Veld.en lafpcrsz. Iohan van der V~rwen Comelisz.
Nutn11t rroedfohllJI.
. J11/ifi/11!# SdJIIMI.
Fra111 Tin Kcrkwyk Adriaan~
Nkolaas v;w d~n Velden.
. 16 1 8.
·· · ·
Sphepe"e11.
Claas K;e,;np Reyeni.
'lJroO""""·
Jo11lheer Jacob
van Paffenrode. Imben Verfte~g Imbertsz.
B11rgermetPn-m.
Jacob V ~rvooro ÇQmelisz. . .
Wouter van Neercaffel Matthysz. Cornelis vandel'VerwenCornelisz.
Claas Kemp Reyersz.
Balrus van Wevelinchoven Iansi.
S•l'.fifl11it Schout.
Jonkheer Eve~d VerfchulT,
Nicolaas van den Velden.
Gerard van Hoey Aardsz.
St:h,pe11e11.
..
. Thefa~,:i~.
.
Govert van SlingelandChriftiaansz Aard Bloeme.-c .t\ardsz. de1011g111.
Gerard van Blokland Maanensz.
"'e11fio11,11r.i1.
Adriaan van BroekhuifeFrançoisz. Adriaan v.in \V~reftyn.
Imben Verfteeg Imbertsz.
·
Seçrttaris.
Jacob Vcrvoorn Cornelisz.
Nicolaas v~ çlen Velden Lifpersz.
Baltbus van Wevelinchoven Iansz.
.
I (i2 1.
Frans van Kerkwyk Adriaansz.
'lJrof/u.rd.
Thefáurier.
lonllhttr Jacqb vaµ Paffenrode.
Jan van der Verwen Comelisz.
B-urge,;,,,eejl,r1,,_
. P1nfio11•ri.r.
Jan Dierhout Claasz.
Adriaan van Wereftyn.
Claas Kemp Reyersz.
Secret11ri1.
Stho#t.
Nicolaas van den Velden Ia(persz. NicolaasSulJ/i/l•it
van den Velden.
I 61 9•
Schepè11e11.
Vrofaartl.
Ian
van
der
·verwên Come~z.
lo11lhe,r Jacob van Paffenrode.
Adriaan
de
Lange
Andriesz.
BurgermeePere11.
Gerard vaq l3lokl~nd Maartensz.
Claas Kemp Reyersz.
.
Cornelis Folpertsz.
L,n van der Verwe Cornelisz.
Iacob van der Amyden la~sz.
Suhfif/uit Schp11t.
Aard Bloemert Aardsz. t/e Jot1g111.
Nicolaas van den Velden.
Alard van Aalft Dirksz.
Sch,penm.
'Ihefa~rier.
Jan Vervoorn R eyersz. •
Cornelis
Folpertsz.
Adriain de Lange Andriesz. ·
'Pe11/io11ari1.
Cornelis Folpercsz.
Adriaan vaµ Wereflyn.
Ian Snoek Hen driksz.
.
.
StN'ttaru.
Aard Bloemen Aardsz. d, Jonge#.
Nicolaas
van
den Velden Iafpenz.
Maarten van A alft Dirksz•.
J 622.
Ian van Broekhuife FrançoISz.
'DrojJà,J.
Thefa 11rier.
Io11lh,er Jacob van Paffenrode.
Maarten van AaUl: Dirksz.
B11rgermeePern.
P e11jiollll1'i1.
Claas
Kemp
Reyersz.
Adriaan van Wereftyn.
Adriaan de Lan~e Andri~sz.
Sttretari.r.
Eece ~- ··
·
S,w.
Nicolaas van den Velden Iafpersz.

,,g
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Suhjijl,lit SdJOMt.
Nicolaas van den Velden.
Srheptnen.
lmbert Verfteeg lmbertsz.
Jan Snoek Hendriksz.
Pieter van Haffelt Gerardsz.
Jacob Vervoorn Cornelisz.
Balchus van Wevelinchoven lansz.
Maarten van Aalft D!rksz.
Gerard van Hoey Aardsz.
7ht/at1ritr

Ian van den Drep lansz.
Pt11/ion•ri.r.
Adriaan van W ereftyn.
Stcretari1.
Nicolaas van den Velden Iafpersz.
I 623.
'Dro[ft1ard.
lonlhur Jacob van Paffenrode.

.

Schepenen.

Adriaan de L.,nge Andriesz.
Anthonie de Hoog Adriaansz.
Maarten van Blokland Gerards%.
Jacob Vervoorn Cornelisz.
Balthus van W evelinchoven lansz.
Ge,ard van Hoey Aardsz.
Dirk de Rover Anthoniesz.
Tbefaurier.

Lambregt van Santen Iansz.
Pe11Jio11arir.

Adriaan van Wereftyn.
Secretaris.
Nicolaas van den Velden lafpersz.
I 6~5.
· Drolfàard.
Jnlheer Jacob van Paff'enrodc.
Burgermeejler,11.

lrml.heer Everard Verfchuyr.
Balthus van W evelinchoven Iansz.
SuófiPuit Scho•t.
Nicolaas van den Velden.
lmbcrt Verf keg lmbertsz.
Schepmm.
Subjijhut Schout.
lmbert
Verfteeg
Imbertsz.
Nicolaas van den Velden.
Schepene11.
Jacob van der Amyden Iansz.
Wouter van Neercaffel Matthysz. Jan Snoek Hendriksz. ovtrkdt._
Ovtrlrdm.
Aard Bloemert Aardsz. de jo11ge11.
Gerard van .Blokland Maartensz. Lambregt van Santen lansz.
Adriaan vanBroekhuifeFransçoisz Hendrik van de Gieffen Adriaansz.
Cornel~ Folpertsz.
Thefa11rier.
Jacob van der Amyden Iansz.
Jacob Vervoorn Iacobsz.
Alard van AaH1: Dirksz.
Secretaris.
Lambregt van Santen Iansz.
Nicolaas van den Velden.
Thefaurier.
1626.
Maarten van AaH1: Dirksz.
Vrof/llard.
Overltdcn, en in 9" plAAl1
l011khter Jacob van Paffenrode.
Iacob van der Amyden Iansz.
Burgtrmeeftere11. ·
·
· •f'e11fi,11ari1.
Ian Dierhout Claasz.
Adriaan van \Vcreftyn.
Overleden, e~ in %.J'!. JIAAIS ,
JecretariJ
Io11kheer Everard Verfchu}T.
Nicolaas van den Vdden lafpersz. Balthus van "'v'."evelinchoven Iamz.
NttHu e Vro,dfch"P·
S11/Jfiftuit Schout.
Hendrik ,·a., de Gietîeu Adriaansr..
Nicolaas
van den Velden.
Jucob Vcn-ooru Jacobsz.
Bur~ermeeflere11.
Adriaan de Lange Andriesz.

1624-

'Droffaard.
lo11lhur lacob van P.ifft!nrode.
Bur.~ermeePtrtn.
lmbert Verfteeg lmb~rtsz.
]01Jkheer Everard Verfchuyr.
Subjijluit Schout.

Nicolaas van den Velden.

Schepe11t11.

Ian van der Verwen Comelisz.
Antbonie de Hoog Adriaansz.
Gerard van Blokland Maartensz.
Jacob Vervoorn Cornelisz.
Gerard van Hoey Aardsz.
Dirk da Rover. Anthoniesz.
Johan van Wevelinchoven.

Tht- -
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1 Anthonie de Hoog Adriaansz.
Scbo11t.
Secretll1'i1.
Willem Grootveld Ianst.
Sthepe11t11
Nicolaas van den Velden.
Nie•we YrHdfth"P•
Adriaan de Lange Andriesz.
Dirk de Rover Anthonies1..
Maarten van Blokland overletle11.
Aard van Clc,efteyn Dirksz.
François van Kerkwyk Adriaansz.
I 627.
Jan
van Broekhuife Françoisz.
'Droffur~
Hendrik
van de Gieffen Adriaansz.
lnllheer Iacob van Paffenrodc.
Ioban van Wevelinchoven.
B11rgermeefl1re11.
Aard van Clevefteyn Dirksz.
Adriaan de -Lange Andriesz.
Thefaurier.
lnlt.hetr Everard Verfchuyr.
Dirk de Rover Anthoniesz.
Schout.
Secret•ri.r.
Willem Grootveld Iansz.
Nicolaas
van
den Velden Iafper5z.
S,hcpe11111.
I 630.
Balthus van Wevelinchoven Iansz.
'1JroU
a11rd.
Jan van Broekbuyfe Françoisz.
J011!thed' Jacob van Paffenrode.
Alard van Aalft Dirksz.
BurgermecPeren.
Lambregt van San te Iansz. O'IJerletl,
Jan
van
der Verwen Comelisz.
Hendrik van de Gieffen Adriaansz.
Imbert Verfteeg Imbertsz.
Aard van Cleveftyn Dirksz.
Scho11t.
Mr. Adriaan van Wevelinchoven.
Willem
Grootveld
Iansz.
Thtfa11rier.
Schepenen.
Michiel Menninch Aardsz.
Gerard
van
Blokland Maartensz.
Secretaris.
A~rd
Bloemert
Aardsz. tie jo11ge11.
Nicolaas van den Velden lafpersz.
Gerard van Hoey Aard.·
16!28.
Alard
van Aalfi: Dirksz.
'Drojfu rd.
Jacob
Vervoorn
Iacohsz.
jonllhetr Jacob van Paffenrode.
Michiel
Mcnninch
Aardsz.
B11,:(ermtef/tre•.
Jan van den Drept Iansz.
Adriaan de Lange Andriesz.
Thefa11rier.
Anthonie de Hoog Adriaansz.
Aard
van
Clevefteyn Dirksz.
Schotlt.
Secretaris.
Willem Grootveld Iansz.
Nicolaas
van
den Velden lafpersz.
Schepenen.
163 1.
Gerard van Blokland Maartensz.
'Droff
"41'/.
Cornelis Folpertsz.
lo11!theer
Jacob
van
Paffenrode.
Jacob Vervoom Comelfsz.
B•rgermttPern,.
Gerard van Hoey Aardsz.
lmbert
Verffeeg
Imbertsz.
Dirk de Rover Anthoniesz.
1011/lheer Everard Verfchuyr.
Jacob Vcrvoorn Iacobsz.
Schout.
Govert van Neercaffel Hendriksz.
Willem Grootveld Iansz.
Thefa11rier.
S,hepene•.
Hendrik van de GieffenAdriaansz.
Balthus
van
Wevelinchoven
Iansz.
Secretaris.
Nicolaas van den Velden Iafpersz. François van Kerkwyk Adriaansz.
lohan van Broekhuife Françoisz.
1629.
Aard van Clevefteyn Dirksz.
'Droffaard.
Govert van Neercafiel Hendriksz.
1011/lheer Jacob van Paffenrode.
Maarten van Kuyl Franckensz.
B11rgmneefterm.
Adriaan
vander Amydeo Iooftensz
Jan van der Verwen Comelisz.
Ffff .
1h"
Gerard van Hoey, Aardsz.
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T btfa•rln-.
Jacob Vervoom lacobsz.
Willem Grootveld Iansz.
Secretaru.
Set'f'et11ri.1.
Nicolaas van den Velden L-ûpers:r.. Nicolaas van den Velden lati,emz.
'lbefMlrier.

.

N#lnlle Y,.J,faup.
Willem Groorntd lau&.
BJ Ja Dnj[urJ. • bJ M .,,_,,f~ 'Yr1tJ
fëh,11 g~~ ,-,•,w,u,ln 11rywillit.ellf
flanJ 'ZIMu.,- YJJn 7•Gr#lvelll Pitt,rJf..
Adriaan. Vi11k Hcndrikm.
Corucw 'fall Waalwyk lana..
163 2.

1634-

. Drojf1111ri/.
lo11ihm- ·lacob van Palfünrode.
B.,-g"11Heflere11.
Adriaan de Lange Andriesz.
Anthonie de Hoog AdriaamL
.
S,ho11t.
'DrofjurJ.
Willem Grootveld lansz.
lo•l.hter Jacob van Pafft:nrodo.
Burgn-111eefln-e11.
S,he/~11.
Io11iheer Everard Verfchuyr"
Balthus van Wevelincbeven lansr..
Balthus van Wevelinchoven Iansz. Jacob Vervoorn lacobsz.
&ho,,t.
Adriaan vanderAmyden looilensz
Willem Grootveld Ians.1.
Mr. Johan Kemp lacobsz.
Sche/t11n1.
Adriaan Vink Hendriksz.
lmhert Verfl:eeg lmbertsz.
Wynand van de Grage Adriaans.r..
Jacob Vervoorn Comebsz.
Adriaan va.u Stockum ComelistGerard van Hoey Aardsz.
7 INf""rRr.
Mr. Adriaan van Wevelinchoven. Adriaan Vink Hendriksz.
Jacob Vervoorn Iacobsz.
S«retari.r.
Mr. Johan Kemp.
Mr. Hugo BoxeL
Lieven T erlauw lansz.
Niniw, Yroráfth41.
'lhtft111rin-.
Herbert van Houweliugeu Willcmsz..
Ticlman l.rkclcos Coruclisz.
Gerard van Hoey A.atmz.
Dot "Dn-tllÎIS ûulw û, '6 A"1,,ir.Ji-i, Adriaan nn Stockum Cornclisz.
R"1erlÛIII "'""•!."...,;,uw,, is w.r
J.il JAM ;,, J.esulf, plMI, l"MIÎllll#rl.
iet

Jacob Vervoom Iacobs.i.
.
Setret,u.
Nicolaas van den Velden lafpersz.
1633.
'DrojJllllrll.

JoMbetr Jacob van Paffló!nrode.
Bar1,m11eeflerm.
Adriaan de Lange Andi1esz.
Balthus van Wevelinchoven Iansz.
Scho#t.

Willem Grootveld lansz.

· s,1;q,,,,,,_

Ackiaaa nn da Amydca looHcusz. ·

1635.
Vroflurd
·
J,dhetr Jacob van Paffenrodc.
B#rgw,,uef/n-en.
Anthonie de Hoog Adriaansz.
Jacob Vervoom Iacobsz.
Scho11t.
Willem Grootveld Iansz.
Schepenen.
Adriaan de Lange Andriesz.
Jacob Vervoorn Comelisz.
Aard \ran Clevefieyn Dirksz.
Mr. Adriaan van Wevelinchoven.
Govertvan Neercaffel Hendriksz.
Herben vanHouwelinge Willemsz
Tielman Erkelens Comelisz.
Thefa•rier.
Mr. Johan Kemp Iacobsz.
Secret,i.t.

1011/lh. Everard Verfchuyr, IJ'IJef'kdt
Hendrik van de Gie1fen , wn-kie
Johan van Wevelinchoven.
Aard van Cleveftyn Dirksz.
Govert van Neercafi"el Hendriksz.
Jan van den Drept Iansz.
Mr. Hugo BoxeL
Maarten van Kuyl Frankensz.
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t 636.
'Droffurd. ..
J011!t.heer Jacob van Paffenrode;.
B•rgem,eeflere11.
Jacob Vervoom Iacobsz.
Gerard van Hoey Aardsz.

Scho•t.

Willem Gröotveld Iansz.
Sthepe,,_e11.
Jmbert Verfteeg Imbertsz.
Johan van Wevelinchoven.
Adriaan vanderAmyden loofi:en!z
Mr. Johan Kemp Iacobsz.
Adriaan Vink Hendriksz.
Wynand van de· Gragt Adrlaansz.
Adriaan van Stockum Cornelisz.
. ·
Thtfa11rier.
Wynand tan de Gragt Adriaansz.
Secretarir.

Mr. Hugo Boxel.
1,63 t~
.Vroff•ard. ,
·
J111ihetr Jacob van Paffenrode.
B11rgtrmeefttre11. ·
imbert Verfteeg Imbensz.
Gerard van Hoey .Aardsz.
Scbotlt.
Willem Grootveld Ianst.
t
Schtpmm.
.
Jacob Vervoorn Iacobsz.
Govert van NeercalfeJ Hendriksz.
Maanen van Kuyl Frankensz. ·
llerbert van HouwelingeWillemsz
Tielman Erkelens Cornelisz.
Aard van Herwaarden Iansz,
Daniel Boxel Andriesz.
1 hefo11rier.
Aard Bloemen Aardsz. de jngm.
Set:retllri.r.
Mr. Hugo Boxel.

541

.
Schepenen-.
Gerard van Hoey Aardsz.
Aard van Clevefieyn Dirksz.
Mr. Adriaan van Wevdinchoverl.
Adriaan vanderAmyden Ioofi:ensz.
Wynand van de Gtagc Adriaansz.
~driaan van Stocklim Cornelisz.
François van der l\1eer Iansz.
Thtfaurier.:

Aard van Clevefi:eyn Dirksz.
Secretaris.
Mt. Hugo Boxel.
'1699.
~roffaartl.

Jnlheer Johan van Paffenrode;
811rgtnltet/ler111.
Jacob Vervoorn facobsz.
Aard van Clevefteyn Dirksz.
Srhrlllt.

Willem Groocveld Iansz.
Schepewm.
Adriaan de Lange Andriesz.
Herbert van Houwelinge overlttl~
Tielman Erkelens Cornelisz.
Aard van Herwaarden Iansz.
Pieter van Erp , tlt11 nde11. .
Aard van· Hoey Gerardsz.
Hendrik van Hoey Adriaansz.
ThefollTitr.

Adriaan van Stockum Cornelis~
s,craarir.
Mr. Hugo Boxel.
Ni,IIWI Yrotdfoh11p.
Pieter Tan Erp.
Jan Brouwer Iansz.

1640.
Vro.ffurll.
Jo11iheer Jacob van Paffenrod~
.IIur1en11ufln-e11.
&thonie de Hoog Adriaamz.
Aard van Clevefl:eyo Dirks7..
·
Ninl'III, Yro,áfoh111.
&ho11t.
Aard van Herwaarde lànsz.
Willem
Crootveld
lansz.
François van der Meer, Iao.sz.
Schtfe11m.
1638•.
Gerard van Hoey Aardsz.
riJroff1111rtl.
J o•lheer Jacob van Paffenr'ode. Mr. Johan Kemp laco&sz.
Wynaod van de Gragt Adriaansz'J
B•rgennee/lere11.
Imbert Verfteeg lmbertsz. O'llerkdt' Adriaan van Stockum Comelis7.
François van d~ Meer lansi.
Jacob Vervoorn Iacobsz.
Jan Brouwer Iansz.
Scbo•t.
Gysbert van N~ercaffel Wouters~
Willem Orootveld Iansz.
Ffff 2
7'1,.;
. -'
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Tbefa•rier.
Schout.
Adriaan vander Amyden looftensz Willem Grootveld lansz.
·
Schepenen.
Secretarir.
Gerard van Hoey Aardsz.
Mr. Hugo BoxeL
Tie)man Erkelens Cornelisz.
1641.
Aard van Herwaarde Iansz.
':Droffurd.
Jonkheer Jacob van Paffenrode. Daniel Boxel Andriesz.
·
Burgermeeflere11.
Mr. Carel van Zyl,
Anthonie de Hoog Adriaansz.
Mr. Pieter van den Drep lohansz.
Nicolaas Kant Pietersz.
Gerard van Hoey Aardsz.
Schotlt.
Thefa•rier.
Willem Grootveld lansz.
Frans van der Meer Iansz.
Stcret11Tis.
Schtpmett.
Mr. Hugo BoxeL
Aard van Clevefteyn Dirksz.
Adriaan vander Amyden looftensz
I 644.
.,_ 'Dr1ffaard.
Tielman Erkelens Cornelisz.
Aard van Herwaarden Iansz.
Jonl:.heer Jacob van Paffenrode.
B•riermeefln-n,,
Aard van Hoey Gerardsz.
Adriaan de Lange Andricsz.
Mr. Carel van Zyl,
Willem Grootveld Iansz.
Tobias de Mulder.
7 hefauritr.
Scho•t.
Willem Grootveld Iansz.
Aard van Herwaarden lansz.
Sehepme11.
Secretuis.
Adriaan Vink Hendriksz.
. Mr. Hugo BoxeL
François van der Meer Iansz.
1642.
·
Vrojfurd.
Aard van Hoey Gerardsz.
J••/JJetr Jacob van Paffenrode. Jan Brouwer lohansz.
Tobias de Mulder,
B11rgtr111eejlere11.
Hendrik Snoek Hendriksz.
Jacob Vervoorn Iacobsz.
Johan Erkelens Tielmansz.
Gerard van Hoey Aardsz.
ScbtJllt.
Thefauritr.
Pieter van Erp.
Willem Grootveld Iansz.
Jehepenen.
Stcretuu.
Mr. Hugo BoxeL
Adriaan de Lange Andriesz.
NitMWt Yr,eáfthAp:
Adriaan Vink Hendriksz.
Gysbcrt
nn
Woutcrs:i.
Wynand van de Grage Adriaansz. Daniel Boxcl Neercaifcl
Andric.sz.
Frans van der Meer Iansz.
Arend van der Kolk.
Maarten van du <i:iielicn.
Pieter van Erp, dm o"'1m.
1645.
GysbenvanNeercaffel Woutersz.
':Droffoard.
Matthys van Herwaarden Iansz.
'Ihefaurier.
Jonlt.hetr Jacob van Paffenrode.
B1Jrgtn11ttj/trt11.
Tielman Erkelens Cornelisz.
ecret,u.
Adriaan de Lange Andriesz.
Aard van CJevefi:cyn Dirksz.
Mr. Hugo Boxel.
Schout.
1643.
7Jroffaan/. .
·
Willem Grootveld lansz.
S,hepmm.
Jo111hetr Jacob van Paffenrode.
Burgtrmeeflern,.
Gerard van Hoey Aardsz.
Adriaan vander Amydenloofiensz
Jacob Vervoorn Iacobsz.
Daniel Boxel Andriesz.
Willem Grootveld lansz.

s

Gys-

1

i
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Gysbert van Neercaifd Woutersz. Johan Boeliszen Alardsz.
Mr. Pieter van den Drep lohansz. Dirk Praam Dirksz.
Govert van Meurs.
Arend van der Colk.
Thefauriw.
Maarten van de Gieffen.
Aatd
van
Herwaarden Iansz.
1 hefaurier.
Jecret11ris.
Johan Brouwer lohansz.
Willem van Zyl.
Secret•is.
Niell'Ule Yroetlfch"l.
Mr. Hugo Boxel.
Nie11we Yroeáfch11p.

Jonk.._heer Roelof van Paffcnrodc,
Johan lioclisz.cn Alarsz.

1646.
'DroJIaard.

Govert vm Meur,.

1648.
'Dro{fa4rd.

Jo11lhe,r Jacob van Paffenrode.
B11rger111eeflern1.

1011/r.heer Iacob van Paffenrode.
Burgermeefleren.

Willem Grootveld Iansz.
Tielman Erkelens Comelisz.
Aard van Cievefteyn. Dirksz.
Scho11t.
Arend van der Colk.
,.
Iohan Grootveld Willemsz.
S(hepe11en.
Scho11t.
Françoili van der Meer Iohansz.
Willem Grootveld Iansz.
Mr. Carel van Zyl,
Schepe11e11.
AdriaandeLangeAndriesz.over/etl, Maarten van de Gieifen.
Cornelis Schoonhofsman,
Aard . van Hoey Gerardsz.
Johan Brouwer Iohansz.
Hendrik van der Amyden,
Mr. Carel van Zyl,
Johan van Erp,
Nicolaas Kant Pietersz.
Lodewyk Cool.
Jonkheer Roelof van Patfenrode.
Thejaurier~
· Daniel Boxel Andriesz.
Cornelis Schoonhofsman.
Thefaurier.
Stcretaril.
Gysbert van Neercaffel Woutersz. Willem van Zyl.
Secretaris.
1649.
Droffoard.
Willem van Zyl,
Nie11we Yroeáfah11p~
Jonlheer Jacob van Paffenrode.
Dirk Praam,
BurgermeePerm.
Mr. Carcl van Zyl.
Willem Grootveld Iohansz.
Mr. Pieter van den Drep,
BJ den Drofl-'11rá m b7 M Yroedfchap Ionl.hter Roelof van Paffenrode.

'

Schout.
m vrywillige Afftant '""' 911 Ylllier, ro Johan Grootveld Willemsz.
h11t1 v11n áen Drep [Ans(...
Schepene11.
1547.
Adriaan van Stockum Comelisz.
'Droffllll1'd.
Pieter van Erp , ,,,, 011dt11.
lon!t.heer lacob van Paffenrode.
Johan Brouwer, llm oude11.
Burgcrmeejlert11.
Matthys van Herwaarden,
Arend van der ,Colk,
Nicolaas Kant Pietersz.
Tielman Erkelens.
Johan van den Drep,
Scho•t.
Willem van der Kaa Gysbertsz..
Johan Grootveld Willemsz.
1 hefaurier.
Maarten van de Gieffen.
Schepe11e11.
'P e11fio11aril.
Adriaan van Stockum Cornelisz.
Mr. Carel van ZyJ.
Daniel Boxel Andriesz.
Secret11ri.r.
Mr. Pieter van den Drep Iohansz
Willem van ZyL
Johan Erkelens Tielmansz.
• Gggg
Nie11•
Per, tot Yroedfth'!f ge~rm, op 't verz.oek._

I

l

1

BES C HR Y'V INGE
N~trwè YroeJfeb'f.
Willem van der Kaa Gysbcruz.
Johan v.m Erp,

T11t Vrotdfch11p gekgrtn op•, vtn.oè~ n,
"Zl"J111,"flige Ajjland van :.,_}Il Y.táer I Pmo
'lf.za

Erp.

Nie,ru,- YrotJfchap.
)ohan Erkelens,
Tot Yroedfch-'P
'tlrJWillige tijjf11,.J

tr~, op•, Vtr:t.«l dl
111111

1:.J" Y.ultr Ti1ÎIJ,.z1H

Erft.!lms Conulisz.•
. Johan de Hcnogc •an Orsmaàr.

r 652.
'Drofl6111'&
7JroffurJ. .
J111llheer Jacob van Paffeocode.
Jonkheer Jacob van Patrenrode.
B#Tgtrmeejlere11.
B•rgtrmeejl,rm.
Willem Grootveld Iansz. fl'lJtr/e,/er,
-Jniheer Roelof van Paffenrode. François van der Meer Iohansz.
Adriaan Vink Hendriksz.
Schepe11e11.
Stbnt.
Adriaan Vink Hendriksz.
Johan Crootveld Willemsz.
Johan Erkelens Tielmansz.
Schepene&
Maarten van de Gieffen, over/e'811
Mr. Carel van Zyl,
Govert van Mews.
Johan Erkelens Cornelisz.
Johan van Erp.
Cornelis Schoonhofsman,
Johan van den Drep, overl,tlt11.
Johan Boeliszen Allardsz.
Johan de Hcrtoge van Osmaar ~
Overlnim.
Govert van l\1eurs,
Thefaurier.
liendrik van der Amyden.
Pieter van den Drep Iohanst..
Johan van Erp.
'Pe11fio,u,ris.
Thefa•rier.
Mr. Carel van Zyl.
Johan Roeliszen Allardsi.
Secretari.r.
'Penfi11111ri1.
Mr.
Hendrik
Vink.
Mr. Caret van Zy1.
Brieuen Manfo11.

I

65ó.

Nie11w1 Yrwdfahll/,
Johan Groom:ld,

Secretarit.

Willem van Zyl.
165 1.
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.

jonlt.heer Jacob van PaffenrodC4
.Burger111eeflerm.
Willem Grootveld Iohansz.
Adriaan Vink Hendriksz.
Schout.
Johan Grootveld Willemsz.
Schtpenen.
François van der Meer Iansi.
Johan Brouwer Iohansz.
Nicolaas Kant Pietersz.
Dirk Praam,
Lodewyk Cools. .
Willem van der Kaa Gysbert,z.
Brienen Manfon.
·
Thtjaurier.
Dirk Praam,
Pmfio11ari.r.
1\Ir. Carel van Zyl.
Secretaris.

\Villem van Zyl.

Lodcwyk Cools;
Samuel Befem Pietcrsz.

EM Jn.v7/e nA • t overlydm v11,ulen Jlqo..~ •
g,/,o,n, Heer en Yorft H"i/üm, Prince 11.1a
Or1111ge, St11dho11der tkur PrO'llincie, dn,
~mJm NovmJ,er IÓj'O. voornoemt over/,,.
/Uli , hur Ed: Groot Mog: Äf7n Htn-e•
IÛ St11tm VAII Holland en 11~ftvries~ná,
het ÛlmmAtuJ. Miiituir nevens het Dros
f urds Àmpt Ie gelJft tot nog toe haddc,,
gel11tm in h11ndm 1/AII den Droffeard J.zco/,
va P11Jfmrode, m welk! twee Amptenge
dsrmde de vo,rn: S111dho11derlyJ:.! Reg"ingt
;,. qn Perfoon wArm gecombineert geweeft.
u beeft den 11oorn: /.tcQb van P"/Jenrode
op ,unfchryvens van ha11r Ed: Groot Mog:
't voorfz.. Commando Alilit11ir in hande11
v11n haar Ed: Groot .lifog: geftelt, •u;e/k! 't
~elve d.1n gefap.ireert hebbende vAn lm voorfz..
Droj1fcbap, hebbe" haar Ed: Groot Mog:
't ~elvt C11mmando Milit11ir grgn,en Allfl
desz:..elfs Zoon foha# v11n Pajfmrode, Capi
tqn ten dimftt deur Lande.
Maar Alz..o k.._ort dAAr """·, dm 4 A"
g11ftu1 16.r~. 1,;oorn: lim vomJ: Drojf.111rd

J,r,b
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7,,cob vAn PAffen~u uur WérelJ '41.tS \ èln-s der Srd Gorineht1J!, bo, dat"" 011J,
tr.1erluft, "" dat h1 usmàertig jaarn, Dros- obfarvamie All, j.tarm de l'Wuden Kersd11_{
faArd was gewttft, m •t z.,elvt Ampt altJd . de afg,umdt Sch,peMn ;,, dier tpi plegm t~
/,1 z..ig haade gehAII. grot, Alffltien!Jk._h,id, nomineren veertien Perfoonen u7t dewelk!
11ls op11oorgAtmáe 1111mïnatimv1111/Troeáfohap ! Jm Droffe11rd der voorfi.., Stad op tie1 S•
~" Sch,pmm; J, ver1<!,e_tingt van /Troeá- t•rdags_ 1111 D,ie-Kot1mtm d..iar aam,olgm,;,
fchappm, B•rgm,,,efteren m Schtptnm te dt, elcgttrdm ~rom Sfhtpenm, welk! U•
tbien, m haar Eli: Gro,t Mog: vi1'1#its het ven Schepmm, áes Dingsdttgs voor p.,,.
wverlyáe_n vAn dm hoog-genuldln Heere liaan, newns d, Afg41111át Schepenen; ge~
Princ, • 11ls Staáho11áer deur Provincie 11ls ho11dèn warm op het RAadhHJi tt comp~
vorm , Je fo11vm,initqt J,r uiver, wAar reren , m 11láa.Ar te. ;:.amm etnt nominatie
1/llll 9 u eleélie der MA1,iftrat11rên undt
tt daen va" twtt Perfoonm 11Jt de Yroed-.
Heerm StAdho11derm ;,, naren tjá haáám.: fahap, IIJ' welk! nominatie den Droffe11rel
geáefn-em, in dm l,oefa1# van hur ui, plagt te kj_,z:e" tmrn B,n-germeef/n-, in
ven weáero• hAáám geconfolidetrt, m het plaats van dim afgaanáen, .die met den
lefte/len der voorn: Magiftr11t11rm l,J hare unM1vende B11rgermeefter ieder twtt j11re,;
RefolNti, in dato den 18 Dicm,/,er 16fO. St11ás verrigtinge wa4rn11mm.
,ian áe Steden ulve,: haddm gel111m, m Je . En dat 9/ieden i1 Br:.çvm van Otlro7~
verk.jetingé van- Jim, op tlll#IÎnAtitn van ,,, dato dm 11gtmtu,inrig fl, Septtmber I n_B..
Perfonm d1111r t.oe gtt111alificeert """ de re- /,J K011ing Philips 11/s Grave v11n Hollthul
fpeéli11e /Troeá[chappen der Sretlen haáJ,,, vergHlrt, w,irn,, hebbmde em Collegie vAn
wergegtVm,
hebl,m "" voorgunde Je- vierentwintig Ymdfoh11ppm, gûlige"t /,7
liberatien m r,fol#tie, h11ar Ed: Agtbur- d, Hoog-gedagr~ Gr1Wmv1111 Holl.tnd, h.--,
heám ofte htt Coflegit der Yroedfchap 1,,- '"' R,ide ofte St11dhn1der, dtWelk! l,iietl
"4 ,u,volgffltk Pn-follnl •
9nde van dm Cafte/711, Als Hoofá Offitier
1111~ ~n ulVtn, ( ,,Is w~mde dm vJfm•
Gerard van Hocy Aardsz.
Jacob Vervoorn ]lcobs~.
tw1nt1gften Perfoon) 'l;.61IU bl1vm ,m gea•
Aar~ van ~c•cfieyn pirksi:.
rig Coliegie, of /Troedfoh4f1, der welk._n,
Adr1aao Vuik Hcndnbi..
Cafieleyn naderh,md '1J afftervm 1111n em
Mr•. Johan Kemp Jacobsz. •
'VAII de /Tr~edfchap 4lvortns v.m deuli,e
Adriaan van Stockum Corncl1sz.;
L ,LL , J
•'
.1 •
.t:.
d van Herwaardc Iann.
r1e1111mae em, nom,11111/, van "~" Per1onm9
t:':açois van der Meer Jaoa.
~ "JI m, Antkr plAgt tt k!ez..m ,,, des
11náerm 11fgef/orvnu p/1111,ft. . End, Air..,
Johan Brouwer lohansz.
Daniel Boxcl Andries~.
de /Tertoonders ( 6J het overlyám v11n Jm
,4\rend van der C~lk_z
Dros{a.ttd , fonl(beer JACob 710 P11/fm1'1aarten vaa de G1eueo,
. .
rode) onz..e Refol11tit va Jn, 8 Decnn/JnRoelof van. Paffeorodc Jacobn.
J6jO. nad,r hAddm ovér-w.1m n,
'I
Johan Boehsz.en ,
d
· ·:- -1> '
•" ' '
Dirk Praam
mal1<_11n trtn overflagtn , ,,, 111111 tlUIIUn'm
Mr. Carcl ~an ZyI,
át hefte//inge der MagiPr11ttn /,im,m û
Pieter vao den Drep loharui.·
Stati Gorinchm, tot meij}e rHfte m áimfte
G<;>vcrt van Meur,~
.
11an ;de gemeld, St11d vorrtAAII u111k 111Dtni
Willem Tan der {{la Gyabcrtsz.
wwdln gepraélifoert.
Jo~an van Erp P1ctcrsz.
zo hadám Je /Terr,.,,Jers (,,. "»' Je:.
8nenen Manfon,
1.·1..
.
..1
•
.1
111
Johan Erkclens Ticlmansz"
trat1e, m goeae 011rrweg11tg1 goea g,Johan Groorveld ,
vonden m,s te gem«á tt voerm Jeu ,,..
Lodewyk Cools'~
11olgn,de poinélm, oot1110táe!yk..,verz..oefr...n141,
. Samuel Bcfem P1ercrsz.
, .
ut htt ons gtlie(tt mogte 9n , Alk deulTot memkr r•ft m áimft 110 Je St11J, """ ve mét f,11verlline m.igt tt be/c!agtigm •
l,ur Ed: Groot M,g: 0111trmt Je tleélie átr n, f/OOr un ee11wigáNrmd, m onverbrtk.!
Magiftr11t•m• h.vw 'lllffllOffllM S111á ver- Ijk! Wet _11 levtjfigm, ;,, _da,ir toe te'!ltr•
vgt het volgnuu OfJr"J:
lm,m Br,tvm Vlffl oaro,. ,,, &Ol#WJIIIU f•r•
OfJroJ,
mA. HoHámdt át poinél m voorfi.. 11ls i,olgt:
De Rid.derfoh11p, , Etlelm , mtlt Stttlen I. D11t át eleélie V4n B11rgermeefterm,
t,a Hol/Mld en 'H·'tftvrie1l1111á, repreft111t•
Schepenm m /Troedfoh11ppt11, voortAAn r.if
tmá, de StAtm van átn ulvm L"11Jm.
/,IJvm """ tl, /TroedfèhApptn ulf1, i#
Doen r, weren: Alu ons 'lltrtoont is iJ
pluts , dat tli, vo,r Jeu,, plagt te tt•
B11rgerme,ftç;n,, Yroeáfoha!lm (IJ R,:,tr•
fahiedm l,J dm Droj[url, 11,itr Stetk.
-·
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BES C H R·Y VING E
drie hrfoonm op etn Bi/Jiet brmgm, m
ll. DAi de toekEmmáe Droffeardm nA Je
de dri1 die bevonden worden de meejle
%.tn in de Vroedfchap niet uilen mogen
jlemmen te hebben, uilen gmommeert
i11ez:.m, nog plaAtfo of flemme da.tr in
wez.m , m uyt dez.e/ve , .ils dAn b7 het
hebben.
lil. In het verkjer:.en vAn de nie11w1 Sch1Collegie van de Vroedfchap, op 't ~elve
inj/ant , een t,t Vroedfchap gûligen-i
pmm des voormiddags, tm d.ige hier
worden.
na befchrevm, nominatie dcm v.1n veer
tien Perfoonm, die 1/igibe/ 9n z.o bin XII. BJ afflervm v.1n iemand va,, de Vrotá•
fchitp, z..il de plAAts invoegen voorfèhre
nen 11/s bupm de Vroedfchap • na ouder
'llen , wederom gefappleert word,11, d.1ars
gewoonte.
voor de nominatie vm, Schepenen , ,;,.
IY. En uilen die tlldelyk_ de Vroedfch11p
ware iemand binnen z.es ~k!n v,or dm
overleverm, WA.tr af des anderen d.A11gs
•ag -:;an de vrx,rfchreve nominatie 'JIIA,ne
by deulve Vroedfchap uv~n ~chepenm
te ftervM , Als áAn 1:.1'1 die pla.its 11n
z.111/m gûligeert worden,áutb1nen z,.11/.
jaar v.icant bljvm.
/m dm t7d v1111 een )µr.
y. W'e/kf Schepenen flrakJ """1- un u//e11 XIII. Numltnd ::.si/ admiffi~el 9n ,m /Trord
ged,i.igt worden, om des anderen daags
(ch,,p of Schepen te weun, ten :g hJ ~"
voor dm middag, op het RAAdhu;s an,
1.uren agter den anJerm als Poorterbi11•
Etát Als Schepenen tl k!men dom.
nm dez.e Stad perfoonl]l huft gnvoont
:gnde ,m ingeboren Hollander.
•
Y/. En n.a dm gedanen Eedt, '-"//en de
Afg,iande m aankgmenJe Schepenen un XIV. De voorfchreven B11rgernnefterm,
jlonds nomineren twee Leden 117t de Yroed
Yroed[chappm en Sch11men , ulle11 w.r
fchap, wAar 11yt de Yroedfchap op het
den genon,m "}t Je rJ~/11, 11erjllllldig
<.elve inflant, een Burgermeefl" z.,,l eli
J/e, vrmlz.umj/e m reck!IJk/11 Perf1Me11.
geeren I die met dm AAnblJvmde Burger XV. En profejfte dHntk van de ware Ge.
meefler ieder twee jaAren z.ullm dirnen.
ref orme1rde Rtlitie, ulkJ di,. in 't Sp
node NAtionaAI tot Dordrecht is flaj/ge•
YII. Iemand v.in de Yroedfch.1p in eenig
Collegie :gnde, m tot Btirgermujln- ge
j/eld, of die áeulve toegedlun9", uli:J
betonmáe tm minj/m met het g1hoor v.in
/c.grm wordende, %.Al niet obf/erm dm
Godts woorá, in tU p11~/7cq111 Gtrefor.
tJd va vier mAAntUn, 11 weten: van
meerde Kerk!,
l""""'J til MAJ, dAt tkn ulvm nog in
eenig Collegie is verb!Jvmde; mur word XVI. D,11 tot lm Yroedfch•p, of Schepen
.Ampt niet ullm mogn wez.en te gel;'<,
Eligil,e/ gef/1/t.
vlllier m z.a.n, 110g twee gel,roeáen.
Ylll. B1 't afflervm VAII B11rgermeef/erm
of Schepenen , voor m Aleer h11nnm t;át XVII. Zu/lmgem twee broeders, not .t.wa
is gûxpirtert, uilen di1 plutftn re/pee•
l"S, n,g vAder en z.oon te gelyl B11r.
tive, invoegen voorfchrnm, binnn, ~es
gm,uefter moten wez.n,.
u•ek_m wederom ·u-orám gefopplurt.
XVIII. BIJvmáe 111/e 't geene vorders Je
IX. En ui de voorfchreve nominatie VAII
Reg1eringe der voorfi.. Stadt is rA~nde
Schepm,n 'sj.iarf/l:.1 wez.m dm 2.!J De
en hier üme
11ytgedr11k!, is, op dm
cember , tm ware den 31 December,
011ám voet.
.
Zo is 't: 11At WJ ( de z.af:.! m veruel
op em Zond.ig
Ais d.An z.AI die
. voorfi.. overgem"k.!_ hebbende, m de ver
gr[chiedm áA,,gs tt vorm.
X. Zullen de voorfi:hrne elellim ( z.o van toonders wiiiende gelieven) 11yt onz..e rechte
B11rgermeefterm Als Schepenen )gefchiedm wetmfahap, fo11verAine. magt, en 11111hori
by Billimm, die ieder van tkVroedfi.hap t'}t, Je voorgej/eltk Poin[len en Articu/en
ui fchryven , mde wie Aiz.o de muft, ( u Als de:::..elve 9n leggende) hebben goed
jlemmm heeft t,t het B11rgmneefler Ampt gevontk11 , ge.ipprobeert , en gerAtijicttrt,
~al B11rgermufler weun, ende wie de vináe11 goed, ,ippro/,eren, ratificeren d,,:::.,e/.
mee/Ie jfel#mm hebben tot het Schepm ve mits deez.en, om voor het tOt(!!mende,
.Ampt uilen Schepen w1r..m, het getAI ten e111wige dage, als een onverbreek!ly/:.!
van de Vr11J[chap uil nA dee~m mAAr H'ét ,n Ordre te worden n.igelomen, ende
heftAAn in vierentwintig Perfonm in pi.uts t.eobferveert, /.ijlend, derha/ven allen e11de
van v7fmtwinrig.
eenm iegel]k!n die het ungt111n m11g, hm
XI. De verkje:::.inge v.in em ,.;e111,11eVroed d.iAr na t, reguleren: want WJ het z.elve
fèhap z.4/ gefchieden by voorgaAnde no tot áienft ende rNjle der voornoemde Ste
mmAtie , te weten: ird" Y_rqeJJch11p ;.,1/ de 11/-:;,i, ,,vinden te behooren.
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<1ultan in
Hage, onder on~cn gro.
ten Zegele, hier 11an doen hangen op dm
drieentwintigften Auguft11s, in het ja,rr on.
z.es Huren ende Zalrgmak__ers, duy~ent ::.es
hmáert twee en vyftig. Hias gep11raphem

J.

CATS vt.

Lager /londt
Ter Ord,nnantie v11n áe StAtm
ieték!nt

Herbert van Beaumont.

N.t d.:it dc::.e openc Brieven van O[iroy,
ten B11rc!e v.m de Kamere van de Re~eninge
des Grd..iflJl:!.1eid van Holland in den H•ge,
waren gepref,nteert ende gekz..en : z..oo 911
Já"clvc aldaar ( ,w haare for,ne en inh,11Jen) geregiftreert in 't vierde Regifter met
dm Rode LeeNwe, beginnende met den jare
:r:..eftim hondert drie en veertig, ftaande 11/•
daJr folio CXXIY. ReElo & 11/tra.
Gedaan ten BNrele voorfi.. den vier en
nllintigften Augujli, Anno z..eftien hondert
twee en v;ftig.
Onderjfondt,
.
.llfJ tegenwoordig getek!nt

C. Camerling.

165 3.
Op voorgaa~de nominatie van de Vroeá
fchap • geèligeert hy haAr Ed: Groot Mo~r
áe Heeren Staten van Holland ende H'ejt
vries/and, iot

'JJro.flaarJ.
Mr. Caret van Zyl.
Burgermeeflere11.
Adriaan Vink Hendriksz.
Overleden, en in 9n Jlaats,

Mr. Johan Kemp Jacobsz.
François van der Meer Iansi.
Scho11t.
Johan ·Grootveld Willemsz, .
Schepenen.
Adrinan van Stockum Cornelisz.
l\.lr. Pi eter van den Drep Iohansz.
1-l-!ndrik Snoek ,
Lodewyk Cools.
Wi)lem van der Kaa Gysbertsz.
Brienen Manfon.
Samuel Befem Pietersz.
Thefaurier.
Govert van Meurs,
Secretari.r.
Mr. Hendrik Vink.
Nieuwe Vroedfch.1p,
Cornelis Schoonhoifsman ,
Hendrik Snoek,
Mr. Hendrik Praam,
Ad1iaan van Cleetf;
h ~k van der Ameyden.

I 654.
'Dro_ffaar d.
l\1r. Carel van Zyl.
Bt1r,'(.ermeejlereit.
Mr. Johan ,Kemp,
Adriaan van Scockum Corneli)'Z.
Schout.
Johan Crootveld Willemsz.
.Schepene11.
Daniel Boxel Andriesz.
Johan Erkelens Tielmansz.
Cornelis Scboonhofsman.
Adriaan van Cleeff,
Frank van der Amyden,
Huybregt van Wielick,
Martyn de Lange. ·
1 he/1.mrier.
Brienen Manfon.
Secretari.r.
Mr. Hendrik Vink.

NieNwt Vroedfl'h.rp:
Aard van Hoey Gerardsz.
I 655.
En dew1le Abr.iham Kemp in 9n Bi?
fchr1vinge van Gorinchem met dit jaAr 16rr•.
incl11five ep,di/,t de N.tmen der Officianten
de~er Stadt, z..oo ~ui/en wy vermits hJ vi
tie11s de LJ/le van de Vroedfèhap heeft gt•
z..tt, alhier oo/:.._de Namen der Eá: Agrh.ir,
Heeren van de Vrotdjèh,1p invoegen, om te .
k!nnen z..im in welk! Perjoonen 't :::.eive Coi
lttie als doen heeft heftaan, mi'tsgaders die
flan de Heeren Droj[,urd, B11rgtrmeef/eren ,'
Scho11t, Schepenen, Thefa11rier • en der Hee.
ren Penfonaris en Stcret,trijjen refpeElive ~
en di, vervolgens van de:::.en ~genwo,rái
gm ryd 's jaar'Jk! vervolgen.
L7fte v.in 't Collegie v11n d, Yroedfchap,
:u als de:::.elve eerft daar in 9n gek_o._
men , en 9n de:::.elve de Hterm ,
Mr. Johan Kemp,
Adriaan van Stockum Corneli&.
Aard van Herwaardc Iansz.
François van der Meer lausz.
Johan Brouwer Iohansz.
Arend van der Colk,
Jonkheer Roelof van Patfenrode,
Johan Boeliszen,
Mr. Pieter van den Drcp lohansz.
Govert van Meurs.
Johan van Erp Pieters.z.
Brienen Manfön ,
Johan Erkelcns Tielmansz.
Johan Groot,·eld ,
Lodewyk Cools,
C.ornelis Schoonhoffsmau,
Hendrik Snoek,

Hhhh
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Mr. Hendrik Praam,
Adriaan van Cleeff,
Frank van der Amyden,
Aard van Hoey_ Gerard&.
Adriaan Boxel Danielsz..

Secretari1fe11.
.
Mr. Hugo Boxel Danielsz.
, Mr. Hendrik Vink.

Willem Waalwyn.s.
En z.ittm de voorn: Httrm in de gtnuide
rang, mits dat de twee Heerm Regerende
B11rgmneefteren, Alt;á dur i,me prtjiderm
n voorutttn, mis ani Droj].iard 1111 /11,7tm
Je Yroedfch11p ingevof:e van "t voorn: OE1r9
Vtlll Jn, 2,3 ÀHgHftus 16JS.

'Droffaard.
Mr. Carel van ZyL
Bwgermtt/lerm.
Jonkheer Roelof van Paffenrode.
Adriaan van Stockum Comelisz.
Schoat.
Johan Grootveld Willemsz.
Schepe11m.
Nicolaas Kant Pietersz.
Johan Boeliszen,
Lodewyk Cools.
Brienen l\1anfon.
Mr. Hendrik Praam,
Adriaan Boxel Andriesz.
\Villem Waalwyns.

'

Thefaurier.

Cornelis Schoonhoffsman.
'Pe•Jio•11ri1. .
" Mr. Philips van don Broek.
Secret•rirfm.
l\,fr. Hugo Boxel ,Danielsz.
l\1r. Hendrik Vil,Jk.
1656.
D,offaard.
Mr. Carel van Zyl,
.
Bwgermeefltrt11.
1onlzheer Roelof van Paffenrode.
Johan Boeliszen.
. Schepe11e11.
Aard van Herwaarden Iansz.
Johan Brouwer,
Govert van Meurs.
Adriaan van Cleeff,
Huybregt van Wielich,
Waalwyn van Aalborch,
Johan Bonnan.
Thejauritr.
Lodewyk Cools.
Penfionari1.
Mr. Philips van den Broek.

Nitll'Ule Yroedfchap.
Mr. Hendrik van der Doei.
I 6571

~roffeard.
Mr. Carel va'n Zyl,
B"rgermeePtre11.
Arend van den Colk,
Johan Boellszen ,
En 11er111its lk:.tivt win-á gecommitten-t
Collegie 'flMI at Gec0111m1tt"rdt /(.adm
V4II ae H~tre Sutm van Hoi/and m H"tj/.
wus/llllÁ I U #1 aesulft plaAIS llt B11r,1.erÎn •t

1'1Ufter ~~m

VD<IT

een ja11r,

Aard van Herwaarden lobansz.
Scho•t.
Johan Grootveld Willemsz.
Schepene11.
·
Aard van Hoey Ger:trdsz.
Hendrik Snoek,
Overleden ,

n,

i11 z..,11 pla.m •

Cornelis Schut,
·
Mr. Hendrik Praam,
·
Mr. Hendrik van der Does,·
Johan Brouwer, tk jonge.
François de Jongh,
Dionys van Muylwyk Comelisz.
. Tbefa rier.
·
Johan Erckelens Tielmans.z. ·
.
Pe11jio11.,-i1.
Mr. Philips van den Broek.
Sm-ttll1'i1fe11.
Mr. Hugo Boxel Danielsz.
Mr. Hendrik Vink.
N,nnue Yroulfchap.
Adriaan van Sprang Matthysz.

16"5 8.
Droffaard~ ,
Mr. Carel van Zyl,
, i:
B11rgmneejleren.
Aard van Henvaarden Iohansz.
Aard van Hoey Gerardsz.
Scho11t.
Johan Grootveld. Wtllemsz.
Schepmm.
Arend van den Colk,
Govert van Mcurs,
Brienen Manfon,
Dirk van Clevefteyn ·.Mrdsz.
·
Matthys

,.
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Schepewe11.
Aard van Hoey Gerardsz.
Govert van Meurs.
Herbregt van Wielich,
Willem Waalwyns.
François de Jongb.
Mr. Huybregt van Muyen,
Cornelis van den Colk Arendst.

Matthys .van Hoey Gerardsz.
Mr. Huybregt van Muyen,
Hendrik Brouwer.
• Thefà•rin-.
Johan Brouwer, dm otule11.
P enfi11111ris.
Mr. Philips van den Broek.
Sttrttari.rfè11.
Mr. Hugo Boxel Danielsz.
Mr. Hendrik Vink.
Nieuwe Vrotáfch"P.

Mr, Huybregt van Muycn,
Dionys van M;uylwyk.

1659.

'Droffurd.
l\1r. Carel van Zyl.
Burgtrmeeft,re11.
Arend van den Colk.
Aard van Hoey Gerardsz.
Scho•t.
Iohan Grootveld Willemsz.
, Schepene11.
Lodewyk Cools,
Adriaan van Cleeff,
Mr. Hendrik Praam, •
Mr. Hendrik van der Does,
Arend van den Colk, Je jo11ge11.
Vollor Jacob Erckelens Iohansz.
Cornelis van Wezel.
T hefaurier.
Mr. Hendrik Praam.
Pe11fio11ari1.
Mr. Philips van den Broek.
S tcretarisfin.
Mr. Hugo Boxe1 ·Danielsz.
Mr. Hendrik Vink.

m,

Nit•we Vroedfchap.
Dirk van Clcvefieyn Aardsz.
François de Jongh, •
Johan Brouwer, de jonge.
B1 dt Vroedfchap gek.grtn', op "t fltr::.Ot/r...
MW]Willige afftaná van z..yn Yadtr, /ohar,
Bro#wtr Ioh111m:.•
Cornelis van den Colk,
. Mede gt~ren als flO(!rffl op •t veru,/r... m
flTJWillig, afftant vAn qn Vader , Armd
t1an dm Colk.,;
I 660.

'1Jrojfaard.
Mr. Carel van ZyJ.
BurgermeeHtrtn.
Arend van den Colk.
Joh.an Erkelens Tielmansz.
Schout.
Johan Grootveld Willcmsz.

En alZ1J 1,1 B11rgerm,,fttrm , VrmJfohllf
pm m Schtpmm, AAn haar Ed: Gr,ot Mog~
M Hetrm Stam, van Holland,,, nrejfvrits
land·, was vtrt..ogt dt nomin111tie en eltélie
van B•rgermt,fterm voortalth 1,1 de Yrotd
fthap z.tl/s, en niet mter op voorgaande no
•inatie 111111 de afgalUldt mde AAn~mffltU
Scbqm,m mogte gefoh,ëdm, uo is dtt.m
voon,: dim,ndt Schepm 't volgende Oélroj
,g,an hAAr Ed: Gr: Mog: voorgeltfm als volgt:
OélrOJ.
,
De Staun van Holland en H1eftvri,sllll)á;
Jo,,, te wttm alz:.a ons vtrtoont is bJ B,n-.
germ,,fterm, Vrotdfobappm m Schtpmm
der Stad Gorinchem, hot dat volgms voor•
gAandt vtrt.ogte, md, v.in ons vtr/.:!1gm.t
OflrOJ , S1h1pt11en voornotmt de 111Jminati1
WAS compettrmdt vitn twtt Httrm, NJt u
voorft.. Vroedfchap , om daar #Jt /,1 u
z..elve Vroedfohap "'·
B•rgtrmt,fttr- g,.
1/igttrt te worden, "lt'Ul'1(.tns het usde Ar.
tic,11 1111n 't ieme/Je OélroJ , m ako 6J "4
voorft.. Vtrt(J(Jnders /Jequame!J~r, ,,, ge
voeglJk!r wordt gtoord,tlt, dat zo wt/ J 1
nominatie, als ,ldlie van tm Bttrgtrme,jl,,.
l,J de voorfi.. Yrotdf&apptn word, gedaan
ZIJ vert.ogun dez.elve gant[ch gtdimfleLJl.
t'4t htt ons gelitfde ui/:.! gratit•felJl t~
te flun, m tl oélrO)tren. Zo is•, dAt 'UI}
de uk.! ende veru,k._ voorfi., ovtrgnntrk[
h,l,bmde , m de Y n-toonders willende ge"
lirom , "lt onz., regu wttmfohap , fo•~e"
rAine ,nagt m aHthoritt_Jt voor u wel td•
urermde onun OélrOJe, aan de Vertrxnuhrs
gegwm op dm 2, 3 À#g11ft11s 16r2.- goeJ
ge'Zlfl#Mtl, 1.eoráonnem, m g1ftat11ëtrt h,1,.
lm, vi11dm goed, wdonntrm m ft1111ûrm
,nits dn.m , dAl ZIJ wel de nnninatie td,
tie eleélie van em B.rgtrmt,fttr voortaAn
1,1 tÜ rroeJfohappm der Stadt Gorinçhm,
ui geáAAn word.en, Jaft,ndc Allm mdt ,m
itt.tlJ/r...m dim htt aa,rgAan mag, hen tUAr
na tl reg•ltrm; Gedaan in dm Hagt on.
der onun groten Zegelt hier aAn gehangen
den f M"} i11 •, J.iar ons Httrtn d.p:.ml
z.,s hondert m uj/ig.
Litgtr ftondt,
Ter OrdonnAntie van de Statm.
En was geuk__mt,

1
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Herbert yan Beaumont.
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BESCHR YVINGE
1 hefaurier.
\Villcm Waalwyns.

Penjio11ari.r.

Secretaris.
l\1r. Hendrik Vink.

En alu, bJ de Jleerm B1ngmn1e/lerm
tn Regeerders dez..er Stad, voor tk gemeldl
Jecretaris.
Stad m lngez..etmm Vllll dim, dim/lig wid•
l\Ir Hendrik Vink.
de geoordult dat het usde Artic11/ van 't
1661.
voorn«mtie OflrOJ van dm 2.3 .A11g11.f}Ns
16p.. ontrent het getal Vllll d, Rrgermd,
'Droj[aard.
B11rger111ufterm
wierd, verandert (en waar
Mr. Carel van Zyl,
van
de
nomi11ati1
en eleélie bJ han Eáele
Burgcrmeeflere11.
· Groot Mog: voornoemde Refo/111ie VAn dm
Francois van der l\1eer Iohansz. f Mry 1660. albere1ds aan de Vr«d[chAp
Erkelens Tielmansz.
z..elfs was gegeven} min plaatft van twee,
Schout.
drie B11rgermujlerm wierden a,mgejle!dt 1
Johan Grootveld Willemsz.
u hebben haar Ed: Agtb1tarhedrn tot bejlel
linge van "ien, Aan ha11r Ed: Groot Alo:.:
Schepenen.
Mr. Pieter van den Drep lohansz. verz..ogt het nAvo{(ende naw OllrOJ.
Nader Oüro7.
Johan Brouwer, de jonge11.
D, St11ten van· Holland en 'H'eftvrieslantl.
Adriaan van Sprang Matthysz.
Dom u u-eten: .Alz.o ons vem,ont is l,J
Dionys van l\1uylwyk,
B11rgermujlerm end, Regeerders der St.Jt
Arend Poelman,
Gorinchem, hoe dat z..7liedm g.tnt[ch die11Frank de Bruyn,
Jlrf]f(_ vour de St1ul, m de Ingeutmm VA•
dim z..011drn oordu!m , d11t het O[lro7 oP
Jacob van der Ulft.
het bejlellm van de M.tgif/rat11re by ons
7 he.fàurier.
"""
hur 'llerlemt Jm :z.3 A11gujl111 16r2..
Adriaan van CleefJ:
in voegen ,i/s hirr n11 ·volgt v:ogt wordt11
'P mjionarisfl 11.
ge/feit, met we1nig verA11deri11g, m fpe.
l\1r. Hugo Boxel Danielsz.
cil1'7k._, áAl voortAan in pl.tats van twee,
l\1r. Jacob van Hoey Aardsz.
drie B11rgermerjleren u11kn wortkn g,~
Over/den.
•
rtn, ulk.! als hier na befchrewn ft,i4.1:
Secretaris.
Veruek._mde t..J Vertoonders gAnrfch on•
dmlinig!yk._,
dat het ons beliefden tku!fd,
l\1r. Hendrik Vink.
Poin[/en
met
onu foNverai•t 11111it te b,,
I 662.
k[agtigen,
en áAar van te wrlmtn Brie.
CZJroffaard.
11m van Oétro7, in co1'1m11ni forwu. H,11.
l\1r. Carel van Zyl,
dmde de voorfz... Poinélen m Articulm 11/s
B11rgermce{lere11.
•volgt:
1011khur Roelof van Paffenrode. I, D.tt de eleE!ie v.m Burt1rmeejlerm,
FrJncois van der Meer Iohansz.
Schepenm m Vroedfchappen, voortaan z..11/
b'Jvm aan Je Vroed[ch.tppm ulft, in
•
Schout.
plaats, dat die voor deun plagt te ge•
. Johan Grootveld Willemsz.
fchiedm by dm Drojfurd ûz..er Stede.
Schepenen.
IJ. Diet Je toekf!mende Drojfatirkn na dez..m
\Villem Waalwyns.
in ár Yrordfchap niet ulien mogm w,..
l\Ir. Huybregt van Muyen,
z..m, 110g pl,1,1tft of jlr1'1me dtiar in 1,,b"
Cornelis van \Vezel, overlede11.
ben.
/Il In het verkj,z.m ~An de nie11111e Sche
Anthonie van l\luylwyk.
penen, z.ullen de 11fgAande Schrpentn du
Adriaan van Hoey,
voormidd.igs , ten dage hier na befchre
Pieter van Steenbergen,
vm, nomm.1tie d,m van veertien ]l,r.
L:unbrcgt van ~leertcn Evcrtsz.
foonen , die eligi'1el qn, z.o binntn AIS
'Ihefaurier.
bHyten tl., T(rodfchap, na oudergeu•oonte.
Dirk van Clevefi:cyn Aardsz.
Ir. En uilen die d,1delyk_ de Vroedfchap
Pe11jio11ari.r.
o·verleveren , w.t.cr af des amieren d,1.rgs
l\Ir. Hugo Boxel Danielsz.
IJ du"rlve Vr~edfch.ip :...r-:1rn SclJt"ptnm
z.11/lm

l\Ir. Hugo Boxcl Danielsz.

Johan

-

"

Van GORINCHEM.
r..•llrh greligtm ~orden, die dimtn z..11l
le11 dm 17d van un Jaar.
y. U~!J:! Schepenen ftrakJ daar 11an z..u/lm
gM,a.ij,t worden, om des 11nderm da11gs
i,oor de middag op het Raadh11p dm
Eedt all Schepenen te k!men doen.
YI. Zal z..oo de nominatie 11/s tleilie v1111
B11rgermufterm , die genomen ullm
worden 11Jt het midaen va de Yroed
jèhAp, J.efohiedm l,J het Collegie van de
Yroedfohap z..elfs, volgms Oilro7 áAar
''"'" verleent l,J h1t1tr Edele Groot Mog:
dm J Mq 1660.
Yll. Z11lltn vt10rtA1tn niet twee "'""' árit
B11rgermuflerm_ wez:.m, voor dm tydt
'flan twee jurm, ZRlkJ dat •t tmt jAIIT'
lln B11rg"1neefttr ui w11rdm gemufr.! ,
m het lt1lder Jur twee, m Hl z.o we
derom Afgaan faccejfivelJk._ VAII ryd tot IJd.
YIII. Iemand van de Yroedfahap in tenig
C11llegie g_nde, m tot B11rgermeeft,r ge•
· l11ren wordende , ui niet objftrm dm tJd
"i11ui vier •unám , tt weten ; ,11,n f A•
"""'l tot Me1, d11t den ulvm nog in
etnig Colltgie is verblJvende, ""'"' word
eligil,el giftelt.
IX. BJ 't Afftervm van BIR'germeeflerm,
of Schtpmtn , voor m aleer huren t7dt
is geixpiretrt, uilen áu plAAtfo r,fpec
tive, invoegen voorfthrevm, /,im,m z:.,s
v,eek._m wederom worden ge[#pplen-t.
z. Ènde ui Je voorfahrrve nomi1111tie van
Schepmm •s j11at/_Jk.!, weun dm ~9 De
cnnl,ris, tm 'Il/Are dm 31 ,p ttn Zon.
dag ff""'11i, als áAn z:.al die gefahitdm
Ja11gs te voorn,.
Xl Z11//m de voorfchrevtn eleéfittJ , ( z.o
VAn BNrgermeefteren 11/s Schepenen) ge
fchiedm l,J Billitttm, die Jder van de
Yroedfohap ui fchry_ven, ende wie 11lz.o
Je mufte flemmm heeft tot het B11rger
meefttrAmpt, ui B11rgermeef/tr wez..m •
en wie de meefte flemmm hebl,m tot het
Schepm-Ampt , z:.ul/m Schepen w,z:.m.
Het get11l vt1n de Vroedfch11p ui ilA de:i.m
m.i11, beftAAn in vier ,n twintig Per
foonen in pla,1ts van VJ( ,n twintig.
XII. De verkJ.ez..inge """ em nuwwe Vroeá
fahap ui gefahiedm l,J voorg11ande M•
minatie , tt weten : ieder Yroedfch11p z..al
d,i, Ptrfoontn op een bil/iet brmgm , en
de drie, die bevonden w11rdm áe ""efte
jle'mmm te hebben z.,11/lm gmomineerdt
w1un , en "l' deulve Als da,, l,J het
Collrgi, v11n de Yroedfah"P , op 't (.e/ve
inft11nt • em tol Yroedfah11p geèligeert
wwdm,
·
XIII. BJ 11ffltr11m 111111 innAntl v11n de

;,1

Vfoedfaht1p, ZAi de p/a;1t1itiv0tgevoor.fo..'
wederom gefapplem worden , àllllgs voof'
de nomin11tie VAn Schtpmm , ten ware
inmmd /,innen z..es we~11 voor dm d11g
van de voorfi.. nomi1111tie ff"""' Ie fter
vm, als da,, z..al die plAAts tm Jur 11••
cant blJven.
XIY. Niema",J, ui Aámijfibel qn om YroeJ.
[chap of Schepen te wet.en , tm z:.y hJ us
j11rm 11gttr dm anderen AIJ Poorter l,in
nm dez.e Stut perfoonl1lheeft gnvoont;
qnáe een ingebwm Ho/t11ndn-.
XY. De voorfc/,revm B11rlermeeflerm;
Yrudfchappm m Schepmm, u//mwor
dmgenomen IIJt de rykfle, verjlanáigfte,
vrmJUAmfte m reck_el]lf/t Poorterm.
XYI. En prof,jfi, doendevan de wure Ge:.
refOTll'le"de Religie, ulkJ die in 't SJ
node Nation1111l tot Dordrecht~ is vAfl•
ge.fielt , of die dez..elv, toeg,áAan z..p;
ul/c!. ,etoonmde t,n min.Jim met h11 g,.
how v11n Godts woord in tÜ p•l,!Jc'lll4
Gereformeerde Ktrk.!.
XYII. D11t tot het Proedfch11p of Sthtpen:O
Ampt ,Jiét uilen mogen wez:.m tt ge!Jl
Y11dtr m Zoon , "Dl twee Ge/,roeurs.
XVIII. ZMllm gem twee Broeders , "°.t
YAdtr m Zoon , te :11Jl B11rgmne1.fler.
mogm we~m.
XIX. BIJVmdt All,'t gmu 'flerders Je R,;
geeringe der voorfi.. StAJ is r11/c...máe n,
hin- ilmt niet 117tgedrt1k_t is, op dm 011-_
dm voet.
Z11 is 't ut 'WJ ( J, uk! mde veruel
VOIITfi.. 11verger#tr~ hel,l,mJe n, de Yer
toonders willmd, gelievm) NJt on~e regtt
wetmfah11p, f0Mver11int mAgt , m athori
tt}t, de voorg,flelde P,intfm m Àrtiç11/en
( u Als de~elve qn leggende) h,l,bm goetl.
gevonden , gt"Pprol,tert mde ger11tificeert,
vindm goed, Approberen mde rAtijicerm Ji
ulve mits dez.tn, 0111 voor htt toe/c...11mmde,
ten eeMWigm áAge, Als em onver/,rtek.!IJ/e!
wet mde ,,,.,J,,, te 'UltlTdm 111tge~ mde
geo/,ferv,trt. Lajlmde Jerh11lvm Allen n,
1m i,g,IJlm dim l,n """l4MI "'"l • hn,
dAAr "" re regMltern, , w11nt 'UI} het ulv,
t•t dimft nllÛ rt1/lt der Vot1T11«1IIIU SttU
Ako l,rvindn, te l,ehoorm. G,tLwn in Jn
Rage, onder mz:.m grflDtm Ztld, hier """
Joe,. hA11gm, op án, 2,2, 1-1.J, ;,. htt jur
ons He"m mlk Z11lig,,,•lers , dMJ~mt us
honám twee m uftig. w" l'l"'"phem
JOHAN os WITT.
·
Lager p,,,Jt
·
Ter OrtÛnmmtit vAn M St11tm gtttlmt
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Hcrbcn van Beaumont.
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de:{.t openc Brieven v.m OlJro_J,

ten Burele van de K.uner va Re~tningt der

Domeyncn van de Huren Staten VAII Hol.
/.ind ende U ''4!vriesland, in dm H11ge WIi•
ren geprefontcert cndt gele:..m: u z:.yn de•
:.1iv1 ald.ur ( ""' liaAr forme en inhMden)
gcrcgiftrurt, in•, vyfdc Regijler #let tU
.B.oodl Lu11w1, l,eginnende met dm jllllrf
r..ejl~n hondn-t een tn z.efiig, ftu,J,e 11/•
"4111' Folio LVI. Yerfa & 11itr1&, tedu,,
tm B11r1i1 voorfi:.. den 11gtimdm A11gw.jli,
.tlnno r..eftie• hondert twtt n, r..cfiif.
Ond"ftonát "'l ttgcnwoordig g~elau

Matthys van Hoey Gerardsz.
Dirk van Clevefteyn Aardsz.
Johan van Herwaarden Aardsz.
Mr. Cornelis van Hoey Gerardsz.
1 hefaurin'.
François de Jongb.
p 111f11111•i.r•
Mr. Hugo Boxel Danielsi.
Jtr:rttll1'i.t.

Mr Hendrik Vink.

1665.
'DroffaarJ.
C. Camcrling.
Mr. Carel van Zyl.
1663.
BMrgen11eePer111.
':Dro!fa•d.
Aard
van
Hoey Gerardsz.
Mr. Carel van Zyl,
Overûdn
;
en in 9" J~ts
En -gn dien vol11mu in l:z11gt1 VII# 't
:cmelde Oélro_J, dtt j11ar in pl11,,iu va François van der Meer loha.nsz.
Goven van Meurs,
twee ge~rcn dri,
Joh~n
Crootveld,
Bur;,ermeePerm.
H'tl~ den ~6 Oilütr is l t . ' - ~
Jonkheer Roelof van Paffenrode.
~• d,_ 44,ir.Ai#qt tot RA,ttu""'1,.
Adriaan Boxel Danielsz.
Scho11t.
Mr. Hendrik van der Does.
Iohan Grootvèld ··willems7..
Sch°"t.
Scbepn,ea.
Johan Grootveld Wille,;nsz.
Brienen
Manfon,
·
Sc!Npmm.
François van der Meer Iobansz. Adriaan Boxel Danielsz.
.
Johan Boeliszen, ·
·
· ~ François de Jongh,
Mr.
Gerard
van
Hoey
Aardsz.
François de Jongh,
':DoElor Jacob Erckelens lohansz. Ab~bam van Hoey,
Cornelis van CleefF,
Adriaan van Sprang Matthysz.
Mr.
Johan van der Does.
l\'lr. Gerard van Hoey Aardsz.
1hefariw.
Johan Cools.
Dionys
van
Muylwyk,
Thefaurier.
0111rûdm , m ;,. g,, plAlll1,
Adriaan van Sprang Matthysz. Johan Brouwer.
P e11fio11ari.1.
'P111fo•,i.1ji11.
Mr. Hugo Box~l Danielsz.
Mr.
Hu10 Boxel Danielsz.
Secretaris.
Matthys van Hoey Gerardsz.
Mr. Hendrik Vink.
Secret,i,.r.
166+
Mr.
Hendrik
Vink.
'Droj[aará.
Ninn,,1 YrotJfch"/·
Mr. Carel van Zyl,
Paulw Schut.
8t1rger•eePertll..
1666.
Aard van Hoey Gerardsz.
· ':DroJl1111rJ.
Adriaan Boxel Daniels.z.
Mr. Carel van Zyl.
Mr. Hendrik van der Does.
B11rgn-me1Pere11.
Scho1't.
François van der Meer Iansz.
Johan Grootveld Willemsz.
Gecont.i,,,,,m tlit jAIIT in pl1U1is 11A11 Jm
wmi: H«r Johm Gr«1tt11IJ.
Jchepmen.
1111/r.hetr Roelof van Paffenrode. Govert van Mews, ovtrkdn.
Mr. Hendrik Praam.
Govert van Meurs.
Adriaan van Cleeff,
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Van G O R I N C H EM.
Stho11t.
Johan Grootveld Willemsz.
Sthe/t11e•.
Johan Brouwer, tie jonge•.
Matthys van Hoey Gerardsz.
'Dollo" Jacob Erkelens Iohansz.
Paulus Schut,
Adam van Meurs,
Cornelis Schoonhoffsman.
~oé1or Pieter Boxel Hugo•sz.
Thefaurier.
Johan Brouwer.
P e11jio11.,isft11.
Mr. Hugo Boxel Danielsz.
Matthys van Hoey Gerardsz.
Setrelari.r.
Mr. Hendrik Vink.
Nit11we Yrotdfoh"f'
Johan van Erp:
Matthys va.11 ttocy Gerardsz.
Mr. Johan van der Does,
Mr. Lambrcgt van Zanten,

BJ verz.oeft n, vrywilligt A//JAnd 1141191'
Oom Mr. HNJbrtgt 11411 M•Jm,
E" lfko. l,J
Hetrm B11rgu,,,eefterm
n, R_~ef':dm , ,,,#sg•s .- ge111è)n,
Yr«tljèh,f9 , fin,,//.ig- voor, t/,e StAdt wilrde
l_totW~f# • dAJ.1 /,et Cotltgio vA,s Je Yr«4'
fah•p •Jtflierf tot zt11tt1/im, in pluts VAII
'rliermtwintig Ptr[oonm, .,,, door dAt- i(J.t}"
tet,d te tjfelluërm , dAt ,,11erder l•J/ltr 4A1I
,, Regttringt ,vierd,. gtzrv•, n,, die vm1,/eif 7,J de rylejh en ~ _gMJ••/ifiç,erjle,
mits,g""'1-~ ,_ 4'# áe Yrtlfd{èh11PJ'11 u _b,t,r
,,, offe~ IP. ~•f,6- kr,,d,. z.p, dw dim
til mmigt, Vf/J. f"er[oe11en, en de Wt]nigt
,4mptm, dit """ J, StA4t d,pnultrm, n,
'l,itr vergroen wordm ur..(lve dAAr in 1,,.
lettt ' u htbl,m htW' Ed: .AztbAMl,edn,
J.11r over un hur Iitl: Groot Mog: vtr•
vg, •, volgmd, Ollr"]•
Ollr"J,
.
De StAten VAII Hol/And 111 Wtjlvrits!And.
Doe" t• w,ettn. .Alu ~s. vm«mt is l,J
BMrgtrmuflere11 , m Rtgeerders, mitsga•
Jers tnneJnt Yroedfthilppm der StAá Gor
inchem , hoe dAt ~~J;t"l- VA# hmJieden
Yroedfch11p WAS beft
#Jl vio-ffll'lll1'ntig
Ptr[0411P', -wcll gntd. 9 q111 v(Tfehryáe
z.oetÛ redenn, verz.t1gte,,. • J11t mogtm ver•
]ltr11m ,p. het u.r-'J 11,m r.,roentu• Ptrfoo
nen, m dAt het ons gtliefdm h1111r Oéiro7
.ver het bt/ftllm v.u. dt MAgijlratlR't al-J.Ar, tU/ll( ""'" te Amflilrm , mde htt
uli,e ;,.. het e.//dç. Ar1i,:11l t, t/«n- corrige-
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is'táat WJ de udcm ,,, 't 'tin'.;.
ut/e.. voorfi.. overge111erk!, h1:blm1de, m de
rertoonders in 'r gunt voorfi.. is willmM
/,tfitvm , *J' on~, rtgtt wttmfchap , fo1111eraine magt md.e Authoriteyt, lllttrtrmáe
~ inho11Je van on~m OElrop , """ Jt
Yertoonders, over áe bejlt!lingt vAn IU
MAgiflrat#Te J,r voor[~ S"de Gorinche,n
gtgroe11 op dm 2, J A11g11/li ths jurs 16rs.·
vtrl:Ja11rt, gtordonneart, m gejl1U11ëm h,I,.
l,m, vtrk._larm, ordonneren mJe jlat11ëT-•
mits thuo , dAt áe Yroedfth11p dtr uiver
Sude l,7 het elfdt Artic11/ va Jen voo,,.
~']de Oflr"]t gertg11lttrt op vitrmtwilltig
Perfoonm, IIJt j/uvm, m voor111ttn blJvm
x.AI op •, gttAl van zromtim Ptrfoonm.
Lajlmd, 11/lm mdt m, iegel7k.!n t ditn het
mag, hm tl.ar na te reg11krm;,
GedAtm in Jen Hagt, ont.kr on~m grootm
Ztgtle hier AAn dom hAngtn dm s4 No
vtmbtr, ~ in •, Jaar ons Hterm mdt Z4·
ligmaln-s d11;z..ent t.es hondtrt usmz.tfl,l•
Was geparAp,hren-tJ.ü HAN DB WITT;
L11g~ ftondt,
Ter Ordonnantie va,,. de StAtm.gettJ:.,mt
Herbert van Beaumont.
N• dAt Jeu opn,, Bruvm va,- Oéh-f1J
ttn B11r1/t v1111 d4 K"'111#T -u4111lo Jul,millge
va Je Heerm StAtm 11An Ho/"'1,tb mJ,
H'ef/vruslAnát , ;,. dm- Nagt , w,n gr
prefmteert, md, ge~ez::.m, v, 9" átu/'lld.
("" hArt formt en ,nhfJN.41n ) gertgif/r,"t
in •, vJf"4 Regifter VAn de Roode Lmru,e
beginnmde met den jAare z.,eftim honJ,rJ
emniztjlig, jlAAnát ~ Folio CXLI.
& Nltr,11_, gefun tm B11rek v1111.1u voor[(..
Rt/c..m1<_,""" • in de11 H11ge J~ 1 t. Deen,,..
/,er 1666.
Onderjlo,,J "'1 ugmwooráig
gettk.,_mt,

"""l"""

BUY S.
667.
'JJrojjurtl,
Mr. Carel van ZyL
I

B•rgn-meefterm.
Johan Erkelens TielmansZ4
Mr. Hendrik Praam,
François de Jongb.
Scho1't.
Johan Grootveld Willemsz.
Schepmm.
François van der .l\tleer lohans.z.
Cornelis van den Colk Arendsz.
Mr. Cornelis van Hoey Aardsz.
· Mr. Johan van der Does,
Iiii 2
Mr.

j

,,

'I

i,
!
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DoElor Jacob Erkelens Iohanst.
Jacob
van der Ulft,
Anthonie van Aalfl
Jacob Wytmans,
Pieter Cant,
Thefaurier.
Johan Schildbouwer.
Thefa•rier.
Paulus Schut.
Pe11Jig11•risfn,.
Mr. Johan van der Does.
Pmfionari1fn .
Mr. Hugo Boxel Danielsz.
Mr. Hugo Boxel Danielsz.
Matthys van Hoey Gerardsz.
Secret11ris.
Matthys van Hoey Gerardsz.
Mr. Hendrik Vink.
Secretaris.
NieHwt Vro,dfahap.
Mr. Hendrik Vink.
Mr. Arnoldus van CleTcficyn,
I 670.
Op veruelz. m vrywillige 11fj/-l#it VAn
'Droff1111rtl.
qn Vader, Dirlz. 'E!An C/ro,fltJ1' ÁIITds~.
Mr. Carcl van Zyl,
1668.
B"rgermtePertn.
Droflaard.
Adriaan
Boxel Danielsz.
Mr. Carel van Zyl,
Col'!lelis van den Colk Arendsz.
B•rJ{trmeeflerew.
Adnaan
van Sprang Matthysz.
Johan Erkelens Tielmansz.
Scho11t.
François de Jongh,
Johan
Crootveld
Willentsz.
Lodewyk Cools.
Schepenm.
Scho•t.
Lodewyk Cools.
Johan Grootveld Willemsz.
Adriaan
van Cleeff,
Schepenen.
Mr.
Johan
van der Does,
Mr. Hendrik van der Does.
Mr.
.Amoldus
van CJevefteyn,
Adriaan van Sprang Mattbysz.
Voélor Pieter Boxel Danielsz.
Adriaan van Hoey,
Mr. Arnoldus van Hoey Aards~
'Doélor Pieter Boxel Hugo'sz.
Pelgrim van Zyl.
Mr. Arnoldus van Clevefteyn,
Thefa11rier.
Willem de W olff,
Mr.
Arnoldus
van Clevefteyn.
Johan van der l\1eulen.
P
e11fo11aris
f n,.
1 bejauritr.
Mr. Hugo Boxel Danielsz.
Mr. Lambregt van Santen.
Matthys van Hoey Gerardsz.
Pe11fionarisfo11.
Stcrtt•iifn ,.
Mr. Hugo Boxel Danielsz.
Mr.
Hendrik
Vink,
Matthys van Hoey Gerardsz.
Mr.
Johan
Boxel.
Secret11ris.
1671.
Mr. Hendrik Vink.
'Droffa•rd.
1669.
Mr. Carcl van Zyl.
'1Jrojfaard.
BurgermetPern.
Mr. Carel van Zyl.
Aard van Herwaarden Iansz.
Burgermeeflere11.
Ovn-/1th11, ,n ;,. qn p'4ats 1
Adriaan Boxd Danielsz.
Johan
Brouwer.
Lodewyk Cools.
Johan
Grootveld,
Cornelis van den Colk Arendsz.
Adriaan van Sprang MatthysT..
Scho•t.
Schotlt.
Johan Grootveld Willemsz.
Johan Grootveld Willcmsz.
Schepenen.
Schepewe11.
F~ançois de Jongh,
Dirk van Clevefieyn,
Cornelis van den Colk Arendsz.
'DoElor Jacob Erkeleni Iohansz.
Mr. Lambregt van Sant~,
Mr. Larnbregt van Santen ,

Abra•

--~-----~~~------~--"""""""'..-ii____
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etnige v~~ dè Militie, mit1g11iers door J~
/Jinnel11ndfche onimighedt11, wel~ 11/ emige
j11arm te iio~rm gefmeNldt hadde onder dé
Regmtm, m á' lngez:.etmm t1An dien , m •t
4e/v1 dietn10J:md,,e onder dé B11rg"1e m J"
Gtmemte, in deu perplrxe ende /Jedroefd~
Th,[aurier~
e?Jnft,111/it v11n rydm , mJ groot, áiffitlmti11
Adriàan van Cleeff.
m m11rm11r11tii, in muft 111/e de Steden
van Ho/laiui, tegens h"11re Overheden en
P e11fionaris fe11~
Regentm
J,"ätä ,gema"~ , wordende 't
Mr~ Hugo Boxel Danielsi•.
4tlve
gtf/jft
eensdeels d.,r een gedeelte van
Matihys van Hoey Gerardsz~
·de Regenten z:.elvn-, well:j ef W4rm on
Secretaris{è11.
derdr11k!_ gewetfl, of hA11r Jiut, eb httn
Mr. Hendrik Vink,
tie in, de Régeeringe, na hur jant•/ie niet
Mr. Johan BoxeJ:
.
hadám kgnnen v"k!°Jgm , anderdeels door
Nie11we Yr,edfch"j~
Je 01ro,rená1 en t11m11lti111fa Gemeente t.el
Johan Snoek.
ver, als meerder indinerende tot de ver•
Op wr:i:.oek.._ m vrywillige Afftand vAn 9" 11ndtring van de fórme de:i:.er RepNbli111-..:.
&hooiivlldn- den B11rgermeeftn-, .Aard VAII m# tll pop11l~ire Reg11ringe, en geneygt tot
Htt'WAArdm /an1:::..
dat Door~Ngt,g Hoojd, 11/s St11dho11der i,t
I 672;
de gemelde Provintie , onder wiens Door
Drolfarird.
l11grig1 Voorv"áere~ • dm St1111t uo l.tnge
jurm hAJJ, gefo,r~erl, m nu 4'/Jere7ts tot
Mr. Carel van Zyl;
C11pitryn m A"1nir1111I G,en,,.a4' 11angeftelt.
BurgermeeflcrtKH'aAr
át,o,, dan de ~~" in t.odanigm ,on
Johan Groot~e~d,.
·
f11Ji, m vn-w11rringe warm g,r1111k!_ , ni,,
Johan Bröuwet, .
.
te!,mJaande 9n Hoogheid tot weeringe 111111
Cornelis van den Colk Arendsz. dien,
""" dt refpefin)t Steden h11dàen IA-:
Schout.
tm 11fgA111J een, Mijfive:
Johan Grootvel,J Willemsz"
Enali,o de g1m1ldt onemigheden in áeu
Schepene11.
S111á 01Jlin g411g w11rm, m de overhand.
hAddm geJc!egm , ,,. dM ingevolge van de
Adriaan van Cleeff,
voorn:
Mi./]h1e, /Jy ttnig, v11n de B11rg1ry
Mr. Lambregt van Santen.·
Hl
vn-Andering omtrent de /Troedfchappm
Mr. Arnoldus van Clevefieyn ; m Regeeringe 4Jnáe verz:.ogt, :i:.o z:.yn op 't
Adriaan van Ho_çy,
z:.elve verz:.oek.._ in September binnen dee'{.o
Johan van de,r Meule!1 j
.. _ St11d g~~mm de lleerrn Aallmgt _Merop
Willem· van Honkoop ttermansz. RaAd ,n dm Hove 1111" Holland, 111 Johan
H?iers, Ra,id ende_ Rek._enmufter van :t:.J"
Johan Steenis.
~°1heid den Httre Pri~Ct. v11n Orang,,
Thejaurier.
,n l(!agte van de a11thorifa11e op hAar Ed:
Johan Snoek, rverkde11.
'bJ z..,n HooghgemeU,· !foogheid 11/s Sraát
. Penjionarisfen:
/m,der 111111 Hol/11nd en Weftvri11laná, ;,,.;.
Mr. Hugo Boxel Damelsz.
'gevolge VAII de voorn:" Refol11tie ,îJan _
Matthys van Hoey Gerardsz"
2.7 A11g11ft111 'lln-Ûent, en 9n JieM11ftm
Secret11ri1fen.
.Je """' v,orgllMIJe ,ntbiedinge, in Septem•
ber dAAr IIAIIV1lgmde vo,r tiegemelde Hee.
Mr. Hendrik Vink.
ren
Com~,jfa~iffen l"ompareert, den Dr,s•
Mr. Johan Boxel.·
fa•rá m de ref1efli11e gemeen, Vrotdfch11p
En dow J;m in dit jaar de Staat, en pm' de~er Stlld, m heb/Jen, ge~mmtlJl
de refpeélive Provincim , m Je Steden V4n (gepref,,mem werdenáe áe abfènten "et de
llien, dt,or Je opgerez:.m Fr•nfche en Eli prefenttn 11,ur tt conformerm) op •, ver•
zelfche Oorlogen , en dt,or het 11fr,,k.._k.._m v11n uek.._ der gmuldt He"en Commijfarij]m ver
muge der gemelu Prwi11&im, met h411re Jc..Lu,rt , van hur r,Jpellivé Vroedj,haps
worntJl#UU Sttden, ;n· ''!'. ~1111r onge••l pLwtfm tt de[,fterm, m dez:.elve te ftel/n,
a, Wpinth wartn gro4//m , veroorUAk!,
tn- difpof,ti, VAII z..,n Hoogheid 4/s StMlt-.
J«n:. de JlaHwhertigheiJ• _,,. l11fah1t'_ VAIJ hOMder dtz:.n" Prn,i,r,i, • ,,. Jur in, .t.o.

itbraham van, Hoey, .
Cornelis van Cleeff, overledt11Aard Groocveld,
:
. Johan van Clcvefi:eyn Dirk~·z.
Adriaan van Sprang Aardsz.

ám

K~k~

~~

-----------~--
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BIJvmdt Als Ml anvergevm bet 'f/ace.
rmA# Ptnjionaris .Ampt van ám llfgega1,

door z.ig z.elven , of tl.or J, ge,-t!ál He"e.
Comm,jf.:rijfen des~elfs ge.iuthori:.urd,w
:r.od.J11ige ver,mdermg tt m.ik!n tn tt doen,
als Z:rn hoogl1gemeldt H,ogheid gefievtn
~oude goed te vindt11.
En hebben dienvolgenJ.e in de pla111z.e
11.rn dea Droffeard Mr. Carel van Zyl,
ingevolge v.in den Oüroye -:J,in Koning Phi
lip:, in dato den 1.8 Srpumber lf57• naar
11oorg.iAnd1 Eedrftavinge AAn de gemelde
Jfeeren Commijf.iriffen, m nadere Ajleggin
ge v.in dien aan de Heeren Raden en Mees
urs van de Re~eningm der DorntJntlf vo
ha,i.r Ed: Groot .Mog: aa11geftelt tot
Droj[a.ird, ,,, Vrocáfch"P de:." Stadt,
mitsgaders Dykgruf v.w den LMh
den van .Arf<!l.

P enfio11aris.
Mr. · Hugo Boxel Danielsz-.
En bl7vtnde il, qn-~duni11t• AÛ

Secretaris.

Mr. Hendrik Vink.
·welk! unfletiinge 'fl/1# de Vroe"fèhapr,,.
invoegen voor[:... gefèhiet 9nde, is l,7 de
voorn: Httrm ge.u11horifo1rdtns 'UOB't 1,.
procedem tot de brftellinge 'flA1' tU Politi'I"'
m Civile J(egeringt de~r StAlit, IWIIJ}tl•
unál lot

B11rgermee.fltrt11.

Jacob van der Ulft,
Dr. Jacob Erckelens Iohansz.
L•tentie ,k Schepenn, b11nl mvoegn, Al.,
J.it 11 voorni g,crmftittûtrt wtis gN11eeft •

Lodewyk Huygens.

v••

. En
de 0111U Vro1dfch.1pr,, ,.. pre/lt•
ringt va ám Eedt 11/s voorm 01 "'"''411
wedero111 gek!,-n,
Mr. Pieter van den Dtcp,
Brieuen Maofon,
·
Johan lJrootvcld,
Adri:ian vau lleeff,
F u;ii;ois de Jongh,
Joh"ul brouwer,
Dr. Paulus Schut,
Mr. Lambregt na S1nten,
Dr. Jacob t. rckeleas,

Al:.o die bi,mm drit 1IWAIHU1I va ulfa
tm ~nde liq , m tÛ /,,J;n,inge ~"" SciN
pmm tUAr imu 'J*AIM tt &ejfern,.

167 3.
'Droffaard.
i Lodewyk Huygens.

1

:

B#rgermeefterm.

; Jacob van der- Ulft ,
; Dr. Jacob Erckelens Jobansz.
'

En in plutfo va M gei'1"•fttrM• m
4'/geg A4111 Httrn als
Lodewyk t:ools.

lJohan

Mr. Hendrik Pr:iam,
Adriun ~oxel,
Wilkm Waalwyns,
Mr Heudrik van der Does,
Adriaau van Spraugh,
Cornelis -ran den Lolk,
Mr. Aruoldw van Clcveficyn,
Johan ~uock ,

1

1

Schot1t.

Crootvt:ld Willel11S%.

Schepe11en.

François de Jongh •·
Arend Poelman •
· Willem Kup,
·Johan Vink Hendriksz.
Johan van Diepenbruggef.
Johan Schilthouwer •
Tot nit#Wt in d.tsulfs pla,11ft A1•fl1II, Jacob van Sundert.
1'hej1111rier.

Jacob vau der U1ft,
Arend Poehnaa.
.Anthouie vau Mu,·l1r5k,
Anthouie van Aallt,
W ille1n de Wolff,
Johall Brouwer Hubrcgtn.
Gvsbregt van Aallt,

Willem de Wolff,
1
Elf is áil jur in plaatjê. van tl.m veom:
'Mr. HNgo Boxel volgens Co,,,miffie 11.-.
! gn Hoogleiá, aangeftelt ,_.

Abrahaw nu Tbiel,
Adriaan na Dougeu.
Suppleret1de. 111rd.1rs het gttAI
de
P'roedjch.tp, ingevDigt VAn 't ge•elde oarQJ
v..n Komr.g Phslips tQt vierentwintig Ptr
foonen nm d,u z.es navolgffllk.,, all,

"°'

Willem Kup,
Johau See)"elt Cornclisz.
Johan \/ rnk Heudriksz..
H_elmich van Cappcl,
Dirk vau liellekum,
Johan va11 Diepcab,uggc,

Peefio11•ris.
. Mr. Johan van, der Staal-.,
'
Secret11ru.
, Mr. Hendrik Vink.
N,eave Yrttd{cl,4!~•
Johan Borman,
Johan van der Mculco,

Corncfu van Borcharcn.

16·7 4. Vrojjaará.

f. Lodewyk Huygens..

Van GORINCHEM~
.
Burgermeejl1r111~
François de Jongh,
'Dollor Jacob Erckelens,
SchoMt.
Johan Grootveld Willemsi.
Schepmm.
Jacob van der Ulft,
Anthonie van Aalfr,.
Gysbregt van Aalfi:,
Johan Speyert Cornelis~
Cornelis van Borcharen,
Paulus van Noorthoom,
Adriaan Raap Florisz.
1 beja1'ritr.

Anthonie van. AaUt.
P 111f1811tlris.
.
Mr. Johan. van der Staat
Secretaris.
· Mr. Hendrik Vink.
Ni,11W1· Yr11df~.
Jeremias de Bont,

1675Vrojft'4rd.

Lodewyk Huygens.
IJ.11rgermeeftn-111.
François de Jongh,
Jacob van der Ulft,.
Schout.
Johan Grontvcld. Willemsz.Schepenen.
'Dollor Jacob Erckelens.

Johan Borman ,
Johan van Diepenbrugge,
Johan. Brouwer Huybuciz.
Johan Nolft,.
Cornelis Grootveld ,.
Cornelis de Stichter.
7 hejatri,r.

Johan. Speyert Cornelisz:.
'P111f1M1aris.
Mr. Johan van der Staal.
Secr,taris.
Mr. Hendrik Vink,
Ni,tnv, Yro,dfd,~
Johan Schilthouwer,
Hendrik Verfcbuyring·,
Jicob van Sundcn.
I 676..

'DroffIIIIIYl.
Lodewyk Huygtns.
B11,gtnllH/urllll~
Jacob van der Ulft._

Adriaan

van

Cleeif.

~63

1
&ho11t.
Johan Crootveld Willemsz~
~.
Sc,hepe11e11.
; François de Iongh ,
Jacob van Sundert,
Johan Speyerc Cornelisz.:
;Hendrik Brouwer,
;Adriaan Raap Florisz.
~nthonie van Doorn ,
Willem van den Oever~
·
Thefa11rier,
Johan Speyert. ,
Penfo,naru.
Mr. Johan van der Staal.
.
Secret11ris.
Mr. Hendrik Vink.
Nie•w, Yro,J{êb"P-

.

Hendrik nn der Does, Mr. HcuJiik~
Mr. lohan van der Staal 1,

i677.

'Dro{fallrtl.
Lodewyk Huygens.
Burger111tt-f/ere11.
Jacob v_an der Ulft,
Johan Schilthouwer.
Scbo"'·

Johan Grootveld Willemszi;
·
Sèhépmen.
Johan van Diepenbn1gge,
Cornelis van Borcharen,

Johan Brouwer Huyben,z.
Pieter van Belkum ,
Gysbert vai:i Nfp•pel,
Leendert Pelt,

Arnold van den Borcligraar.
T heJlltlrirr.
Johan van der Mallen.
.
'Penjio1tt1ri.r.
Mr. Johan van der Staal.
Secretllri.r.
Mr. Hendrik Vink.
1678.
.

Vrojfaartl.

Lodewyk Huygens.
.B.,-g.en,uefln-111;
Jacob van der Ulft,
Johan Schiltbouwer.
S,hnt.
Johan Grootveld Willemsz.
Jd,q,a,11.,
Johan Borman,..
Kkkk ~
lacob'
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Jacob van Sundert,
Johan Speyert Cornelisz.
Hendrik Brouwer,
Adriaan Raap Florisz.
Anthonie van Doorn,

'DoElor Johanne5 van Duuren.
7he/lfuritr.
Cornelis van Borcharen.
'Peefid1111ris.
Mr. Johan van_ der Staal,
Jerrtt4ris.
Mr. Hendrik Vink.
Nitll'Wt

YrNÁjrh.ip.

Willem van Aalft,
Anthonie nn Doorn,

Mr. ~imon Deyw Martinus-t..

1679.
'DrofiaarJ~
Lodewyk Huygens.

B11rgermeefttrtn.
Johan Grootvelt,
J~remiai de Bont.

Johan Brouwer Huybertsz.
Antbonie van Doom,
Hendrik Brouwer.
Johan Grootvelt lohansz.
. 1 hejaurier.
Anthonie van Doorn.
'Pt11jio1111ri1.
Mr. Johan van der Staal.
Secrtt11rû.
Mr. Adriaan Vink.
N111rtve Yroedfch"I•
Dr. Rutger Schoonhofonaa.

I
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'DroU""1'd.
Lodewyk Huygens.
Burgermetfltrt11.
Vollor Jacob Erckelens lohansz...
Jeremias de Bont.

Sdxmt.

Johan Grootveld Willemsz.
Schepenm.
Hendrik Verfchuyring,
.
Scbo•t.
Adriaan Ra~1p Florisz.
lohan Grootveld Willemsz.
Leendert Pelt,
Schepmm.
Gerard van Haaften ,
G,·sbert van Aalft,
Lambregt ~:an Meenen,
Hendrik van der Does, Mr. Hen- !zaak Bt!ens •
driksz.
Jacob van Wyk Pietersz.
Mr. Simon Deym Martinusz.
'I bef11•rin-.
Cornelis Groocveld,
Iohan van der Meulen~
Gerard van Haaften•
P e11Jionaris.
Izaak Beens
Mr. Iohan van der Staal.
Huybert van M\!erten.
Stcr1t arisftn.
7 hefa11r1tr.
Mr. Diderik van d~r Ameyden,
Johan Borman.
Htl~e '"" 1 f Febn,•17 vrywii.'ig d°"
·
Pt11fi1"'11ris.
z._JM_ ue~, va •t ulvt tie;,ftemte, '!""•
Mr. Johan van der StaaL
in desvlfs plUls
Secretaris.
Mr. Paul van der Veen,
l\1r. Cornelis Matelief Lus.
Mr. Hendrik Vink.
.
I 6 80.
MeNwe Yroedfcl,41.
Gerard
van
Hocy A.bralwDJz.
V1ojaarJ.
Gerard no Waalwyk.
Lodewyk Huygens.
168~
Burgermeeflert11.
'Droffaard.
Johan Groorveld.
Lodewyk Huygens.
Doélor Jacob Erckelens lohansz.
Burgermetflerm.
Jcho'llt.
'Dollor Iacob Erckelens,
Johan Grootveld Willemsz.
Ieremias de Bont.
Schepmm.
Schout.
Iohan Grootveld Willemsr..·
Jacob \190 Sundert,
8cheptnt11.
Johan Speyerc Corne&i;.
Hendrik Verfähuyring,
Coi:nelis
.
, van Bure haren,
Adriaàn

Van G O R I N C H E M4
Adriaan Raap -Florisz.
Leendert Pelt,
Gerard van Haaften;
Izaak Beens
Lambregc van Meerten,
lacob van Wyk Pietersz.
7 hefat1rier.
Johan van Diepenbrugge.

Penfiona,is.

s6;

Johan van 's Gravenweetd.

Thefaur,er.
Gerard van Waalwyk.

P enfio"ari.r.
Mr. Iohan van der Staal.

Sec.retarisfè11.
Mr. Cornelis Macelief Lus f
Mr. Paul van der Veen.
i 685.

'Drojft,arti.

Mr. lohan van der StaaL

Secret•ris/m.
Mr. Cornelis Matelief Lus,
Mr. Paul van der Veen.
16 83.
'D;offllllrti.
Lodewyk Huygens.
Burgermeeflere11.
'Doélor Jacob Erckelens Iohansz.
Ier&lllÏas de Bont.
Schout.
Iohan Grootveld Willemsz.
Sr:he/me11.
lohan Borman,
'Dollor Rutger Schoonhofsman.
Gerard van H, >ey,

Lodewyk Huygens~
Burgermee/lere11.
Mr. Johan van der Staal,
lohad Borman.

Michid van Steenbergen,
Mr. Simon van der Does,
Martinus Brouwer,
Ewout van Haeften.

Gerard van Hoey Abrahanisz.

Thejáur1er.
CJJoélor Rutger Schoonhofsman.
Pe11fio11aris.
Mr. Iohan van der Staal.
.
Secretari.tfi11.
Mr. Cornelis Matelief Lus.
Mr. Paul van der Veen.
I 684.
'Drof{àard.

iodewyk Huygens.

Burgermeefterm.
Mr. Iohan van der Staal•

Iohan Borman.
· Jeho#t.
Iohan Grootveld Willemsz.
Sehepmm. ·
'Dol1or Iacob Erckelens,
Hendrik Brouwer,
lafper Grootvelt,
Adriaan Bonnan ,
Nicolaas Weytmans ,
Matthys van Hoey,

Stho#t.
Iohan Grootveld Willemsz.
. Schepme11.
'Dollor lacob Erekelens,
Hendrik Brouwer,
lafper Groocvelt, werledm.
Adriaan Borman.
Nicolaas W ~ycmans,
Matthys van Hoey,
lohan van \ Gravenweerd..

1 hejaurier.

Mr.

P e11.fiu1u1ri.r.

Iohan van der Staal
Secret11ri.rfe11.
Mr. Cornelis Matelicf Lus.
Mr. Paul van der Veen.
I 686.

'Drojfaartl.
François Doublet,
Heere VAn GrHnevelá , B11rger,,uefler
's Gr•venhage, 111 pl1111ts 'l/An Lodrw]J:..
H•7gens , wel~ •d vitA#I wierde gmm,.
mitteert ;,, de .Aámiral,teJt op de M.u
tot R1tter""1,,.

VAII

B•rgermeeflerm.
Hendrik van der Does Hendriksz.·
Gerard van Hoey Abrahamsz. ·
SchfJ#t.
lohan Grootveld WillemliiZ.

Schtpene11.
Iohan Borman ;
Adriaan van Sprang Aardsz.
Adriaan Raap Florisz.
Leendert Pelt,
Matthys Hommel~
Lll l .
Adriaan

BESCHR YVINGE
.

1

Adriaan Lieshout,

'
1

Mr. Antbonie de Reus.

'

'I
'

1

T btfa"rier.
Anthonie van Doom.
P tnjio1111ris.
l\1r Johan van der Staal.
Secrtt 11r11/t11
Mr. Cornelis Matt:Hef Lus,
Mr. Paul van der Veen.

B"rgmMtfier,_
Johan Bonnan,
Gysben van Aalft,
Schnt.
Johan Grootveld Wlllenisz~
SdH/etlnl.

Johan Speyert Cornelisz.

CorneJis van Borcharen •
Nicolaas W«!ytmans,
Nie11we Yroedfah"J'.
Adnaan Raap. Florisz.
Mr. Cartl van Zyl,
Richard Steenis lohansz. ·
Dit ':!DOT dez.e Drof,tArd m Yroedfa~p
was gtWeeft, m in dm j1111rc , 67s. gûr. Mr. Hendrik van Barnevelt,
çuftert, nnnmd, ,,,, ~,,. ftji, n rang ,vr. Lou) s de Gelder Abrah«IDS%.
T hejaurier.
·
derom 01 gn MIU pl•11ts.
Gerard van W c1alwyk.
i 687.
Pn/111111ris.
'DroOuri.
François Doublet.
Mr. Johan van der Staal.

s~aet,isf111.

ll#rgerf'llttPtrnr.

·Mr. Cornelis Matelief Lus.
Johan Brouwer.
ff 'il~ tl«,, ,, rtltrlpl.m TIAII Jtrn9w 1#
1689BMJt , gmnn,.;rtnrt 91UU m dm RIWl
Vro.f.Turtl.
'l/lUI Stllltll , ,,. tlAN ,vegni de~t s,.J d,s.
TranfifulanusAdolphus vanVoorft

Johan Borman,
,
Gerard van Hoey Abrahamsa._

ulft Nvu TIM"mde j11rn, 110g te 11er11,d.
kn, is ,,. desulfi pl.-rs gefarrt,Itlrt

Gysbert van Aalft.
Schout.
Johan Grootveld Willemsz.
Schtpt11e11.
«JJoélor Jacob Erckelens Johansz.
Anthonic van Doom,
Pieter van Belku~
Jacob van W)·k Pietersz.
Adriaan Borman lohansz.
Abraham van Wyngaarden,
Cafparus van Hoey Abrabamsz.
Thtf•uritr.
Gerard van Waalwyk.
Pt11.fto11ari.r.
Mr. Johan van der Staal.
Seertt11risfn,.
Mr. Cornelis Matelief Lus.

B#rgermee/lerm.
Gerard van Hoey Abrabamsz.
Gysbert van Aalft , overkdm,
En is in tbsu/rs pLc.ifo wor tlit jur
gef•rregetrt op voorgAAIIIU """'nuuie 'flAai
Dr,Jfurá m Yrotdj<:l,appm, m el,FJu i,a
!J" hoogg_emelde Ma;e/lqt

Johan Speyen Cornelisz.
Schout.
Johan Grootveld Willemsz.

Schepenm.

Johan van der M :uien Iohansz.

J cob

van Wyk Pi~tersz.
Cafparus van Hoey Abrahamsz.
Abraham van Wyngaarden,
Nicolaas Boelitren Iobansz.
Arend van den Colk Cornelisz.
Cornelis Speyert lohansz.

'Ihe/llllritr.
Gerard van Waalwyk.
Nmnv, Yroedfali11p.
Pe11fio1111ris.
Nicolaas Wcytmans.
MrJohan van der Staal.
1688.
Stcretarisfen.
'Drof]atUJ.
TranfûulanusAdolpbus vanVoorfi: Mr. Cornelis Matelief Lus.
Heere v.m · fAarswlt, Ho/muft,r i--• Johan Brouwer.
9n Hoogheid J,,. Httre Prince 111111 Or1111ge,
Ninwe Yroedfch"I.

Johan Brouwer.

,,. pl411tfo v11n Fra"fois Do•bltt , Htere v.cn

lirm,e11elt, 011erlelim dm 7 J1m1.

Louys de G;eldct Abra.hamu..

Johan

I

1

'
~

Van G O R I N C H E M.

5'61,

Johan tari Grootveld • .
,
,
'l'njio11aris.
.
BJ 11//l•tnt m vrywillÏf.• dçjiftmtie t1a
Carel
de
la
Baifecourt.
%.J" Y Ader Joh"" v~n Groot-wit , "I voor.
Secret11risfn.
g41111Je nomÏIIAtie i,an dm Droj[urá m
Mr.
Cornelis
Matelief Lus~
Yroeáfchappm h7 ~ Majdfe,t """ Enge.
/Allli ais Stadho11áer Jeu, Pr,vmcie gek/! Johan Brouwer.
rm tot Yroedfch11p
Ni~•wt .Yroedfth.f•
Richard Stecnis lohansz.
Dr. Pieter Boxel Hugo•s~.
. Ottho Kien lacdbsz.
I 690.
Oionys van Scbuylc:Iiburgb.
Drolfaard.
..

Mr.

TraófûulanusAdolphUs vanVoorft
·nurger111eePtrt11.

Gerard van Hoey Abrahams~
Johan Speyert Cornelisz.
Scho11t.
Johan· Grootvdd Willem~z.
Jchepent11.
Nicolaas Weytmans.
Louys de Gelder Abrahamsz.
Richard Steenis Iohansz.
'Dor:ter Pieter Boxel Hugo'sz.
Mr. Hendrik van Barnevelt;
Ottho Kien,

Jacoo MeuJ!I: lohansz.
'Ihefaurier.
Anthonie van Doom.
Pm/ionarz.r.

Mr. Johan van der StaaL
Ser:retarisfen.
Mr. Cornelis Matelief Lus;
Johan Brouwer.
Nie•we Yroedfoh11p.
Mr. Hendrik van Oarnevclc.
Nicolaas Boeli1I'en lohansz.
1 691.

'Droj/1111rtl
.
Tranfifülanus Adolphus vanVoorft
B"rgermeeHeren.
cnoélor Jacob Erckelens Iobansz.
Johan Speyert Comelisz.
Scho•t•.
Johan Grootveld Willemsz.
Jr:hep_e11e11.
Johan van der Mculen lohansz
Nicolaas Boeliffen Iohansz.
Jacob van Wyk.
Cafparus van Hoey Abrahamsz.
Cornelis Speyert Iohansz.
Mr. Cornelis van Someren,
Dionys van Schuylenburgh.
Thefa#rier.

Anthonie van Doorn,

1

•

.

1692.
'Drojf1111rd.

:.

.

Tranfifulam.1sAdolphus vanVoorft
R11r~ermeePtrt11.
'Dollor Jacob Erckelens Iohansz.
Nicolaas Weytmans laèobsz.,.
Sthoiit•.
Johan Grootveld Willemsz.
Sr:htpene11.
Johan Spèyen Comelisz.
Overleden , m in 9n p"'4ts ,

Mr. D1dt:rik van der Meydei1.
Vor:tor Pieter BoxeJ Hugo'sz.
Louys de Gelder Abrahamsz~
Overkden , ~ in ~,,, pluts,

jbhan van Honko, ,p Hennansr.
Richard Stcenis lohansz.

Mr. Hendrik. Vàn Barnevelt•

Ottbo Kien lacbbsz.
Johan E:-ckelens 7.Jr. lacobsz.
'Ihefa rier.

Ánthonie van Doorn.
Pnjio1111r11.
Mr. Carel de la Baffecouri.
Secr,t41'ÎI.

·

Cafparus van Hoey.
Ninnve Yro,dfah,,p~
Mr. Didcrik van der Me\·dcq.
Johan Tao Honkoop HcrJilaD.SZ..
Wilkm Keyzcr"

1693.
..

'DroJ[llll1'tl..

-

.

TranfifulanusAdolphus vanVoorft
B"rgert111efl"n,·

Nicotaas Weytmans.
Johan Grootveld lohansz.
Scho11t.
Johan Crootveld Willemsz.
Schepmn,.
'Dor:tor Jacob tt"ckelens ,' .
Dionys van Schuylenburgh ~
Gerard van Waalwyk,
Jacob van Wyk,
LUI~
Jacob

·s6S
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Jacob Meulft,
Mr. Cornelis van Someren,
Hieronimus van Veckhoven.
Thtjllllrier.
Ottho Kien.
'Pmfio"aris.
Mr. Carel de la Baffecourr.
Secret"1'i.t.
Cafparus van Hoey.

Mr.

Penfio"4ris.
Carel de la Baifecourt.
Secretarir.

Cafparus van Hoey.
1696.

'Droffaard en Schout..
TranfûulanusAdolphus vanVoorft
Burgermeefleren.
Gerard van Hoey Abrahamsz.
Richardus Sreenis lohanst.
1694. 'Drolfurtl.
Schept"'"·
TranfifülanusAdolphus vanVoorft Nicolaas Weytmans,
Mr. Hendrik van Barneveld,
Burgtrmet/ftren.
Ottho Kien.
Johan. Grootveld lohansz.
Mr. Cornelis van Someren.
Gerard van Hoey Abrahamsz.
Johan van Honkoop,
Schout.
Willem Keyzers.
Johan ·Grootveld Willemsz.
lohan van der Meulen, de jo"gl
Overl~dm , m in 9" pluu
TranfifulanusAdolpb~ vanVoorft
Thejauner
Schepmm.
Gerard van Waalwyk.
Nicolaas Weytmans,
Ptnftona, i.r.
Mr. Carel de Ja Baffecourt.
Ricbardus Steenis lobansz.
Secretaris.
Mr. Hendrik van Barncvelt,
Cafparus van Hoey•
Ottho. Kien,

.1 ohan van Honkoop,
Willem Keyzer,

·I 697.
'Droffaard en Schout.
François van Halewyn, Heere van TranfifulanusAdolphus van Voorrt
Burgermeefl,ren.
/YtrrJe.
Thtf"11ritr.
Vollor Jacob Erckelens Iohans.t.
Dionys van Schuylenburgh.
Ottbo Kien.
Pe11fourû.
Schepenen.
Richardus
Steen is,
Mr. Care! de la Baffecourt.
Sen-et•is.
Mr. Diderik van der Meyden.
Gerard van Waalwyk.
Cafparus van Hoey.
Johan Erckelens Jacobs.
1695.
Hieronimus
van Veckhoven.
DrofTaard en Stho"'·
Mr.
Pieter
van
Erp.
TranfifulanusAdolphus vanVoorft
Johan Brand.
Burgem,eefleren.
Thefaurier.
Gerard van Hoey Abrahamsz.
Gerard
van
Waalwyk.
Richardus Steenis lohansz.
Pmjio11ari.r.
Schepe11111.
Mr.
Carel
de la Baifecourt.
Johan Grootveld,
.
Secret,is.
Dionys van Schuylenburgb,
van Hoey.
Mr. Diderik van der Meyden , CafparusNie,rwe
Yroedfch"!•
Gerard van Waalwyk,
Hicronimus van Vcckhovcn.
Jacob van Wyk, overletlm.
169 8.
Johan Erckelens Iacobsz.
·'DroJ!""rd en Schot1t.
Hieronimus van Veckhoven.
TranfifulanusAdolphus vanVoor!t:
'Ibef•urier.
B11rgermeePere11.
Ottho Kien.
.
'Dollor Jacob Erckelens,

Fran-

Van G O R I N C H E M.
François van Halewyn, &c.
Schepmm.
Dionys van Schuylenburgh.
Mr. Hendrik van Barneveld,
Ottho Kien,
Mr. Cornelis van Someren,
Johan van Honkoop,
~
Willem Keyzers.
Johan van der Meulen, dé jonge
· T htfauritr.
Gerard van Waalwyk.
Pe11fio11aris,
Mr. Carel de la Bafiecourt.
Stcretarisft fh
Johan Brouwer.
Cafparus van Hoey.

Mr. Comelis van Someren,
Willem Keyzers, ·
Johan Erckelen~,
Johan van der Meuten, de jongt
Simon de Iongh Fran~oisz.
Jafon van Byland Hendriksz.
'Ihejaurier.
Gerard van \Vaalwyk.
P e11fto1111r ÎJ.
Mr. Caret de la Baffecourt.
Secretarisfeni
Johan Brouwer.
Cafparus van Hocy.
I 70 I.
'Droffeard en Schout.
TranfûulanusAdolphus vanVoorft
Nu11wt Vrfltdfth•1~
.
Burger,11eeflere".
Mr. Pieter van Erp,
Gerard
van
Hoey,
Johan Brandt.
Dionys van Schuylenbutg,
1699.
Schepene11.
, 'Droffelard en S,ho•t.
·
Mr.
Hendrik
van Barneveld, over/.
TranfûulanusAdolphus vanVoorft
Gerard van Waalwyk,
Burgermeeflerm.
Hieronimus
van Veckhoven,
François van Halewyn , &c.
Mr.
Pieter
van
Erp ,
Mr. Hendrik van Bamevelt,
Johan Brandt,
.
Scbepenm.
Matthys Snoek Iohansz.
'lJoélor Jacob Erckelens ,
Mr.
Adriaan Verboom.
Richard Steenis,
·
Thefäurier.
i.v.lr. Diderik van der Meyden,
Gerard
van
Waahvyk,
Gerard van Waalwyk,
Pe11fio11ari.r.
Hieronlmus va.n Veckbovcm,
Mr.
Carel
de la Baffecourt,
Mr. Pieter van Erp,
Secretarisfèn.
Johan Brandt.
Johan
Brouwer.
The/auritr.
Cafpartli van Hoey.
Gerard van Waalwyk.
I 702.
. Pmjio1111risfm.
'Dro011ard
en Scb1ut.
)>ban Brouwer.
TranfûulanusAdolphus
vanVoorft
Mr. Carel de la Baffecourt.
Burgermeefleren.
·
. _,
Secretarisje11.
'Doctor
Jacob
Erckelens,
Iohan Brouwer,
Dionys van Schuylenburg.
Cafparus van Hoey•.
.
Schtpe"en.
Nu•we Prt1táfah"1•
Nicolaas Wytmans,
Mr. Carcl de la ~ourt.
I 700.
Mr. Cornelis van Someren.
'Dr1ffe11td en Sd,o"t.
Simon de Jongh,
TranfûulanusAdolphus vanVoorft Jafon van llyland,
B#rgermee/ltre11.
Johan Erckelens,
Mr. Hendrik van Barneveld,
Johan van der Meulen, de j,1111,e
Gerard van Hoey,
Cornelis van Gennep lohansz.
Schepenett.
TIJ,fa•rier.
Ottho ·Kien,
Hieronimus van Veckhoven,
l\1mmm

p,,,..

._....

------------------~
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Penfionaru.
Mr. Carel de la Baffecourt.
Secretarisfè11.
Johan Brouwer ,
Cafparus van Hoey.
Nü11we Vroedfèhap,
Johan Schilthouwer,
Simon de Iongh,

Jafon Yan Byland ,
Mr. Adriaan Verboom.
1

703.

Ah.oo 9n Maje_fteyt van Groot Bret:tc'[.n,
'Willem de derde Sradh011drr dez..rr Pro.
vincie den 19 Ma.irt I j02., in Engeland
overleden wa1, en de voorn: Provincie ea
Steden v.m dien, door deiz..elfs dood , en
d'onthejfi11ge va11 't Erf-Stadho11derfch.1p,
tot de vrye forme van Regttringe wederom
waren gel:!},nen, 11/s dnelve in den J.lar,
165'0, met her overl]dm v,in hooggedagre
9n M.1;efle;ts Heer VaJer w.iren geweefl,
u is ten reg11arde van het Droft-Ampt m
verkj_e...inge v,1n de M.1giftr.itire, ingevolge
-z;.m d' Oélro1en van hAAr Ed: Groot Mog:
v,m den 2.2. J11'7 en 2. 3 A11g11ft11s 1 662..
111/Jèhm de Leden v.in de Re1,uring, diffe
rent ontft,un, u,ordende bJ agt vAn de:r:..elv,
gefoft,nurt , d.tt d, gemelde Oélro1e11 mus
ten pi.uts hebben, en 6J de r..eflien 1111dere
dat 't Ollroy van Ko11ing Philips, "'1Gr11ve v.1n Holland, v,m den 2.8 September
1 J60. moeft worden gemainunurt, gelJl
11/r bJ de StAdho11derlyk! Reguringe WA.S
gefchiet, dog om de gemelde dijfermtt voor
te k.Emen, u elke voor haar Ed: Groot Mog:
waren gedevolvurt ingevolge v11n Jer :{.e/vn
Mij]ive v.in den 2. 7"nJ 1 702.. u hebbm
h.iar Ed: Groot Mog: bJ Refol•tit van dm
13 J,mHary l 703. verjl,1an, dat den
1

Droffaard en Schout.
TranfifulanusAdolphus vanVoorit

Hieronimus van Veckhoven,

Mr. Pieter van Erp,

·

Johan Brandt,
Wilem Verfcbuyriog,
Johan van Gennep.
T hefaurier.
Hieronimus van Veckhoven.
Pe11jionari1.
Mr. Carel de la Baffecourt.
·
Secretarisfin.
Johan Brouwer,
Cafparus van Hoey.
I 704.
'Drojft11WJ en Scho•t.
TranfifulanusAdolphus vanVoorO:
Burger111eeftert11.
Ottho Kien ,
·
Anthonie van Doom.
Schepene•.
Mr. Cornelis van Someren,
Simon de Jongb,
Jafon van Bylandt,
Pieter van Bekom ,
Cornelis van Cennep,
Cornelis Verhodf,
Adriaan Raap Adriaansz.
Thefa•rier.
Hieronimus van Veckhoven.·
'Penfiot1aris.
Mr. Carel de la Baffecourt.
Secretuiifen.
Johan Brouwer,
Cafparus van Hoey.
I

705.

7Jroffe41'd en Sc&.t.
Heere v.in Jaarsveld, 911 /eveo /1111g TranfifülanusAdolphus van Voorft
B#rgermeejleren.
ged11rende , rAng , ftj]ie , m ftem in a,
Dionys
van
Schuylenburgh,
Yroedfch.zp , en B11rgermeefttrs C.imer ~!
hebben en behoHden , contrArie át V90r11: Anthonic van Doom,
O[lro;en , en d.it d' Eleélie van B11rger
S,hepe11e11.
meejferen, Schepenen en Vroedfèh.cppen voor•
Otto
Kien,
l.iNJ wederom, A.m de voorn: Yrotd[chap
Hieronimus van Veckhoven.
ui gn en blJven.
Mr. Pieter van Erp, .
·
B11rgermeejler111.
Johan
Brandt,
7JoElor Jacob Erckelens >
Willem Verfchuyring,
Ottho Kien,
Jan van Gennep,
Jchepe11e11.
Martinus Pompe.
Dionys van Schuylenburgh.
T hefa#rier.
Gerard van Waalwyk,
Overleden , en in z.yn plA.tll
Hieronimus van Veckhoven.
Martinus Pompe,
Ptfi•

Van . G O R I N C H E M.
Pe11fio11,i.t.
Mr. Carel de la Baffecourt.
Secretari.rjen.
Johan Brower,
Cafparus van Hoey.
1706.
'Droffeard en Scho11t.
TranfifulanusAdolphus van Voorft
B•rger1111ePere11.
Dionys van Schuylenburch,
Willem Keyzers.
Jchepn1t11.
Anthonie van Doom,
Simon de Jongh,
Jafon van Byland,
Cornelis van Gennep ,
Cornelis Verhoeff,
Adriaan Raap, ·
Johan _Grootveld, tie jonge,
'I be/a11rier.
Gerard van Waalwyk.
p e11fio11•ru.
Mr. Carel de la Baffecourt.
Secretari.rfe11.
Joh:m Brouwer,
Cafparus van Hoey.
1707.
Droffa4rJ en Scho111.

tl\

TranfifulanusAdolphus vanVoorCl:
Ovtrleáen , n, il, qn /IIIAls •Is Droj4ATá

Ottho Kien.
Btd'gnn,eejlqe11.
Willem Keyzers,
Mr. Cornelis van Someren,
Overled.m ,

n, ;,,

9!' plA11ts ,

Hieronitnus van Vechoven.
En 11/s B•rgm,,eeft,r

flO<JT

tÛ Hetr van

fllMSVlliJ,

.

Mr. Pieter van Erp.
Scho11t.
Hendrik van der Does. ·
In de plaats TIIUJ..IU Hter '""' fa11rsv,lá.

~

Sihepm,11.
Hieronimus van Veckhoven.
Mr. Pieter van Erp,
} ,ban Brand.
Johan van Gennep,
Martinus Pompe,
Dirk Speyert,
Johan Oldenzeel,

In p~ts v11n Yeçhrn;m die Bilrgmn. worJ.

571

Mr. Richardus Ouwens.

In plaAtS van Pieur 11111, Erp IIJe BHrg. w,r,

1 hejaNrzer.
Anthonie van Doorn.
_ 'Pe11fio11an.r.
Mr. Carel de la Baffecourt.
Secretaris/en.
Johan Brouwer,
·
Cafparus van Hoey.
1708.
Vroffaard.
Ottho Kien.
. Burgermee/leren.
Hieronimus van Veckhoven.
Mr. Pieter van Erp ,
Johan van der Meulen.
Sch-'Juf.
Hendrik van der Does.
Schepenm.
Mr. Diderik van der Meyden.
J1fon van Byland,
Adriaan Raap,
Johan Groocveld,
'Doé1. Cornelis van Schagen,
Anthonie van der Do·.::s ,
Mr. Abraham van Hoey Gerritsa.
7 hefa11rier.
Anthonie van Doorn,
Pe11Jio11ari.r.
Mr. Abraham van Hoey Cafparusz
Secret11ri.rje11.
Johan Brouwer,
Cafparus van Hoey.
I 709.
'Drojfa11rd.
Ottho Kien,
B•rger"1eeflere11.
Hendrik van der Does,
Johan van der Meulen ,
Mr. Simon Deym,
Jf 'orJ Guo,,,,,,iltetrlÛ Raad, in Z-7" p/Atlll
Johan Brand.
Scho11t.
Hendrik van der Does.
Schepme11.
Hieronimus van Vechoven,
Mr. Adriaan Verboom,
Matthys Snoek,
Cornelis van Gennep,

Martinu! Pompe,
Mmmm 2

1\fr.
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l\1r. Richardus Ouwens ,

Voll. Johan Scbuth.
Thefaurier.
Anthonie van Doorn.
Penfio11aris.

Mr. Abraham van Hoey Genitsz.
Johan van der Does.

Thefa11rier.

Mr. Abraham van Hoey Cafpersz.

Cornelis van Gennep.
Pe11fi1114ris.
Mr. Abraham van Hoey Cafpersz.

Sttretarisjè11.

Sttret11ruft11.

Johan Brouwer,
Cafparus van Hoey.
I 7 I O.

'DroJ!114rJ.
Hieronimus van Vechoven.
Burgermee/lere11.
Hendrik van der Does,
'Dofl. Rutger Schoonhofsman,
Ovr, lrdm, rn in 9n p/111111,

Ottho Kien,
Johan Brand.

Scho11t.
Hendrik van der Does.
Schepe11en.
Mr. Pieter van Erp,
Wilhelmus Verfchuiring,
Cornelis Verhoef,
Johan Grootveld,
Dirk Speyert,
Voél. Cornelis van Schagen,
Anthonie van der Does.

Thefaurier.

Iohan Brouwer,
Carfparus van Hoey.
Nitll'Ult Yrord.fch11p.
Doa. Cornelis van Schagen.

I 71 2.
9Jro.ffaartl.
Hieronimus van Vechoven.
B11rgermeePertn.
Mr. Pieter van Erp,
Mr. Diderik van der Meyden ,
l\1r. Adriaan Verboom.
Sthf>llt.

Hendrik van der Does.

Seh,;m,11.
Ottho Kien,
Matthys Snoek,
Willem Verfchuiring,
Maninus Pompen,
Johan Grootveld,
Dirk Speyert,
Doét. Johan Schuth.

1 hefa11rier.

Cornelis van Gennep.

Cornelis van Gennep.

Ottho Kien,
Mr. Pieter van Erp,
Jazon van Byland.
Scho•t.
Hendrik van der Does.

Willem Keyzers,
Mr. Diderik van der Meyden.

'Pmjio11,i.r.
Pe11jio11arir.
Mr.
Abraham
van Hoey Cafpersz.
Mr. Abraham van Hoey Cafperst..
Jecretarisfn .
Secretarisft11.
Johan
Brouwer,
Johan Brouwer,
Cafparus van Hoey.
Cafparus van Hoey.
I 7 I 3.
I 7 I I.
Vrojfuri.
'Droffat1rd.
Hendrik van der Does.
Hieronimus van Vecboven.
B•rger,,mjlern,.
·
Burgermeefttrm.

Schepmm.
Johan Brand,
Johan van der Meulén,
Adriaan Raap,
Johan Oldenzeel,

~1r. Richardus. Ouwens,

Mr. Adriaan Verboom.
Schout• .
Hendrik van der Does.

.

Schepe11n1.
Mr. Pieter van Erp,
Johan van Gennep,
Adriaan Raap,
.
l\1r. Richardus Ouwens,
l\1r. Abraham van Hoey ~

1
Jo-

•.

i

jo~an van der Does,
Jófias van Geenland.

.

Thefaurier.

Adriaan van Sprangh.
Theja11rier.
Cornelis van Gennep.

Penjionaris.

Cornelis van Gennep.

Penjionaris~
....'!I'

Pieter Quarles.

Secretarirfin.
Johan Brouwer,
Cafparus van Hoey~

· .

1714•

Vroffaard~

Hendrik van der Does.

Burgermeejlere11.
Willem Keyzers,

Mr. Pieter van Erp,
Johah Brand.

Mr. Pieter Quarles.
Secretari.rfé11.
Johan Brouwer.
Johan Grootveld Cafpersz.
Cafparus van Hoey Gerritsz.
171 6~ .

.
'DrojjtJard.
Mr. Diderik van der Meyden.
.
Burgtrmeej/ere11.
Dionys van Schuylenburch,
Mr. Adriaan Verboom,
Cafper van Hoey.

Schout.

Schout.
Hendrik van der Does.

Schepenen.
Mr. Diderik van der Meyden;
Doll. Cornelis van Schagen.
Willem· V t:rfchuiring,
Dirk Speyert,
Johan Oldenzeel,
Anthonie van des Does.
Cafper van Hoey Gerritsi.

Hendrik van der Does.

.

Schep,11en. .
Mr. Pieter van Erp.
Martinus Pompe ,
Adriaan Raap,
Anthonie van der Does,
Abraham van Hoey Gerritsz.
Johan Vink,
Adriaan. Hagoort~ _

' Thejaurier.
Cornelis van Gennep.

Thefaurier~
Cornelis van Gennep.

Pe11fio11ari.r.

Penfo11arii.

Mr. Pieter Quarles.
Sec, etarisfen.
Johan Brouwer,
Johan Gromveld Cafpersz.
·

Nienwe Yroedfthap.
tafper van Hoey.
1 71 5•

Vroffaará.
Hendrik van der Does.

Burgermeefleren. .
Dionys van Schuylenburch.
Mr. Pieter van Erp,
Johan Brand.

.,

Schout.

Hendrik .van der Does"

Schepe11e11.
Cafper van Hoey,
Matthys Snoek,
.
M. Richardus Ouwens,
DfJll. Johan Schuth,
Johan van der Does,
.Mr. Françoii van Hurck,.

Mr. Pieter Quartes.
Secr,tarisfm~
Johan Brouwer, .
Johan Grootveld Cafpersz.
Cafparus van Hoey Gerritsz;.
Nieuw, YrHáfth'f.

R.ichardus Ouwcw.

'

1717.
'l)roffoa,.._

Mr. Diderik van der Meyde~
B#rgn-meePwe11.
Hendrik van der Does,
Mr. Adriaan Verboom,
Cafper van Hoey•

Schout.
Hendrik van der Does,

Schepme11.
Dionys van Schuylenburch-.
Johan van Gennep Iansz.
Dirk Speyert,

Johan Oldenzeel,
Johan van der Does.
Nnnn

Mr,
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Cornelis van der Does,
Mr. Hendrik van Schuylenburcb ,
Johan van Gennep Cornelisz.
Tbe/1111rier.
Cornelis van Gennep.
.
Penjio"11ri1.
·Mr. Pieter Quarles.
Steret•risjèn.
Johan Brouwer,
Jan Groutveld Cafpersz..
Cafparus van Hoey Gerrits.z.
17 20.
?Jroj/atZrli.
Johan Brandt,
B"rgernue/lern.,
Hieronimus van Veckhoven.
l\tlr. Dider1k van der Meydea.
Cafper van Hoey.
Jcho•t.
Hendrik van der Does.
.. Sthepnt•. ·
Mr. François van Hqrc.k,
Adriaan Raap, ·
Voll. Johan Schuth.
lohan van der Does,
Jofias ~n Geenland.
Maninus van B'lrneveld,
Mr. Maanc:n Daey.
1 IHfa•r~fr.
Cornelis van Gennep•

Mr. François van Hurck"
Johan Deym,
1 hefa"ri,r.
Cornelis v.m Gennep.
Pet1jio1111ri1.
Mr. Pieter Quartes.
Steret,risft11.

Johan Brouwer,

Johan Grootveld Cafpeni.
Cafparus van Hoey • Gerritsz.
17 1 8.
~,off1111rtl.

Mr. Diderik van d~r Meyden.
B11rgen,utffer111.
Hendrik van der Does.
Johan Grootveld,
Johan Schildbouwer•
Stho11t.
Hendrik van der Does"
Schep,•n.

Cafper van Hot:y.
Mr. Richardus Oqwens,
Adriaan Raap,
Voll. Johan Schwh,
Jofias .van Geénland.
Martinus van· Barneveld,
Jacobus Pompe.
7 btfa•rin-.
Cornelis van Gennep.
-Pn.fo114ru.
Mr. Pieter Quarles.

Pe11fo1111ru• .
Mr. Pieter Quarks.

Se~rtt arisfnt.
Johan Brouwer,
Johan Grootveld Cafpersi..
Cafparus van Hoey Gerri~z.

· Stcrrtarisfm.
Mr. Hendrik van Schuylenburch.
/11 plut1 va foh1111 Bro,rwn-.

Cafparus van l loey Gerritsz.

Ninw, Yro,áfoluy.
Mr. Abraham van Hocy,
Mr. l•rançois v~Q. Hu1ck.
171 9.

Nie11U1e Yroeáfal,"I·
Johm Grootvcl~ Cupcr~.

7 2 f.
7Jro.Juri.
l

f)roHIIIP''

Johan Brcm4i,·
R~ger11Utj/n-e11.
Johan Groutveld ~
Cafper van Hoey,
Johan Sçbildhouw~r.
Stho"t.
Hendri\( van der Does.
~t-/t#t11,
Mr. Abraham van Hoey,

Johan Brandt.

Bargn111Mjle1"tW.
Hieronimus van Veckhoven.
Mr. Diderik van der Me1·den •
Mr. Adriaan Verboom.
Jchnr.
Hendrik van der Does.
1

Schep-,••

Willem Verfchuiring,_

Willem Ve1fi:buyring,
Dirk Speyen,

Johan Vink,

Johan Oldenzeel,

A ~ Hagoort.

Ioban

Van G O R I N C H E M.

:b,

Johan Vink,
Johan Deym,
Jacobus Pompe,
Mr. Johan Maurits van Hemert.
7 he/1111rier.
Cornelis van Gennep.
'J'e"fio1111ri.r.
Mr. Pieter Q'uarles.
.
Secretaris/m.
Mr. Hendrik van Schuylenburch.
Cafparus van Hoey Gerritsz.
NiUl'Ule Yroedf,h"I•
Willem Vcrfchuiring,
Mr. Maarten Daey.
1 722.

L

:ll.

Mr. Diderik van der Meyden.
Btn-germtejlerm.
Mr. Pieter van Erp,
Mr. Adriaan Verboom,
Cafper van Hoey.
Scho1't.
Hendrik van der Does.
Schepe11,,,.
Mr. Abraham van Hoey,
Matthys Snoek, ·
Adriaan Raap,
Voé1. Johan Schuth.
Iofias van Geenland,
Adriaan Hagoort,
Cornelis van der Does,
.
Thefaurier.
Willem van Gennep.
Penfionari.r.
Mr. Pieter Quarles.
Secrttarufen.
Mr. Hendrik van Schuylenburcb.
Cafparus van Hoey G<.ni.tiz.
I 723.
Vroffaartl.
Mr. Diderik van der Meyden.
OverleJn..

1'

B•rgermeePere11.
Hendrik van der boes.
Mr. Pieter van Erp.
Cafper van Hoey.
SchOllt.
Hendrik van der Doe,.
$chepene'1.
Mr. Maanen Daey,
Dirk Speyert,
Johan Vink,·
Jacobus Pompe,

·
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Mr. Iohan Maurits van Hemert,
Thomas Dolegius van Schuylen
burch,
Willem van Gennep•
Thefa11ritr.
Willem van Gennep,
·Pe•fio11aris.
Mr. Pieter Quarl~s.
· Sttretarisft11.
Mr. Hendrik van Schuylenburch.
Cafparus van Hoey Gerritsz.
Nie#'U/1 Yroedjch11p;
Johan Deym,
Mr. Jaco6 TIO Mcndclft.
·I 724-

Vroffeard.
Iohan Brandt.
B#rgermeef/tre11.
Dionys van Schuylenburch,
Mr. Adriaan Verboom,
Mr. Abraham van Hoey Gerritsz.
Scho"'·
Hendrik van der Does.
SchepetÎen.
Willem Verfchuyring,
Iohan Deym,
Adriaan Raap,
Mr. Adriaan Cornelis Verboom ;
Iohao Crielaart,
Overkàm, min 911 pl1111ts

Voé1. Cornelis van Borcharen ,
lohan van Oort,
François Cuperus,
· 7}J1fat1ritr.
Willem van Gennep.
Pt•fio,wri.r.
Mr. Pieter Quarles.
StN'tl1Wi.rft11.
.
Mr. Hendrik van Scbuylenburch;
Cafparus van Hoey Gerritsz.
Nu11w1

Yroedfth"P•

Cornelis van der Doe,,
Mr. Johan Maurits van Hcmcrt.
I 725.

7),-o!f•ar"Mr. Abraham van Hoey Gerritsz.
Scho#t.
Hendrik van der Does. · ·
Buri,ermeePerm.
Dionys van Schuylenburch,
Mr. .Adriaan Verboom,
Cafper van Hoey Abrahamsz.
Nnnn 2
Jcho11t

BES C HR Y VING E
Scho"t.
Hendrik van der Does.
Schrpe"e11.
Mr. Maanen Daey,
Cornelis vJn dt:r Does,
Dirk Speyert,
Adriaan Hagoort,
Jacobus Pumpe.
1

j

1

Thomas DolegiUJ van Scbuylen•
burch.
Willem van Gennep Comelisz.
The/a11rier.
Willem van Gennep.
'Pe,rfio11ari1.
Mr. Pieter Quarles.
S rcret•ris/e&

Scho11t.

Cornelis van der Does.
Schepe11e11.

Mr. Maarten Daey.
Mr. Iacob Tierens,
Dirk Speyen,
Jacobus Pompe.

Willem van Gennep,
Mr. Adriaan Cornelis Verboom,
luhan van der Elburg.
1 hejaurier.
Willem van Gennep.
'Pt 11fo111aris.
Mr Jacob Veckhoven.
s"c,eraruf11.

,

M r, Hendrik van Schuylenburch.

Mr. Hendrik van Schuylenburch. Cafparus van Hoey Gerritsz.
Cafparus van 1-fot.·y Gcrricsz.
NitN'Ult Yroedfchap.
M2rtinus van Barncl'clt,
1 7 ~ 6.
Vro.f!àarli.

Mr. Abraham ·van Hoey Gerritsz.
B111·,ger111tef/t'rt#.

Hieronimus van Veckhoven.
Johan Brandt.
Cafper van Hoey Abrahamsz.
Scho111.
Cornelis van der Does.

Schepe"t"·
Mr. François van Hurck~
'DoEI. Iohan Scbuch.
j.)han Vink.
VoEI Cornelis van Borcharen,
Mr. Johan van Narden,
Wilkm l\1euU1:,
Mr. Hendrik Beufechum van der
Linden.
T hefa•rier.
Willem van Gennep.
Pe11fio11ari1.

Mr. Pieter Quarles.

1

i

Mr. Jacob T1crens,
Mr. Johan vau !\orden.

17 28.
7Jrolfaard.

Johan Brandt,
BurgtrmeeHern.
Dion~·s van Schuylenburch,
Mr. Maanen Daey ~Mr. lacob van Affendelft.

Sch,,ur.
Cornelis van der Does.
Schepenen.
Mr. Johan M:!urirs van Hemert,
'Doll. Johan Schuth,
Johan Vink,
Thomas Dolegius van Schuylen•
burch,
François Cupenis,
Voél Corndis van Borcharen,
Mr. Hendrik Beufechum van der
Linden.

Secret11ri.rfet1.
Thefa11ritr.
Mr. Hendrik van Schuylenburcb. Willem van Cennep.
Cafparus van Hoey Gerritsz.
Penfio11aru.
1 727.
Mr. Jacob Veckhoven.
Vrojfaarll.
SecretarisJen.
Mr. Abraham van Hoey Gerritsz. Mr. Hendrik van Schuylenburch.
B"rg ermeefltte11.
CafpanIS Viln Hoey Gerritsz.
Dionys van Schuylenburch,
NitN'Jllt Pro,d.J&h"f.
Johan Brandt,
Dirk Spcycrt,

Mr. François van Hurck.

Pieter van Lcyden.

Van G O R I N. C H E M.
J

:om,

7 2 9·

Vroff11ard.
Johan Brandt.
BurgeN11eejlerm.
Cafper van l Joey.
Mr. Abraham van Hoey Gemtsz.
Mr. Maarten Daey.
SchoNt.
Cornelis van der Does.
Schepenm.
Dirk Speyen, .
Adriaan Hagoort,
Willem van Gennep.
Mr. Adriaan ·Cornelis Verboom.
Johan van Geenland ,
Mr. Johan Huben van Borcbaren.
Mr. Martinus Pompe.
ThefaMrier.
Willem van Gennep,
Pe11jiont1Ti1.
Mr. Jacob van Veckhoven.
Secretaris/en.
.
Mr. Hendrik van Schuylenburch.
· Cafparus van Hoey Gerritsz.
NieNwe Vroedfth11p.

.

&rbard Leeuwen van Wufihuifea,
I 7 3 o.

t,

1

!er

'9•

'Droffaartl..
Johan Brandt.
Burgermeeflerefl.
Dionys van Schuylenburch,
l\'lr. Pieter van Erp,
Mr. Abraham van Hoey.
Schout.
Cornelis van der Does.
Schepentn.
Mr. Johan Maurits van Hemert,
Mr.' Jacob Tierens,
Johan Vink,
Tb: Dolegius van Schuylenburch ,
~oct. Cornelis van Borcharen.
Mr.. Hendrik Beufechum van der
Lmden,
Hu~e~ van Me~rten.
'Ihef4 11r1er.
Willem van Gennep.
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Burgermtejlere11.
Dionys van Schüyle~burg.
Hieronimus van Veekhoven •
Mr. Pieter van Erp,
Scho11t.
Cornelis van der Does.
Schepe11e11.
Dirk Speyert,
Overl,ám, en in gn plaats
Mr. Johan Maurits van Hemert.
Willem van Gennep.
Johan van Geenland,
Mr.johan Hubert van Borcharen ~

''"

Owrl,den.

Mr. Martinus Pompe,
Johan Hendrik Verboom,
Adriaan van Schravenweerd.
'Ibe/flurier.
Willem van Gennep.
Penfi.011aris,
Mr. Pieter de Bie.
Secretflri1ft11.
·
Mr. Hendrik van Scbuylenburch.

Cafparus van Hoey Gerritsz.
Ni,,,w, Vroedfthap.
Mr, Nicolsu Ouwcns.
I 7 3 2,

. Vroj/1111rtl.
Mr. Abraham van Hoey,
Burger,,,ee/leren.
Hieronimus van Veckhoven.
Johan Deym,
Cornelis van der Does.
Schoat.
Cornelis van der Does.
St'hepe11en.
Mr. Jacob van Affendelft,
Mr. Nicolaas Ouwens,
'Doll Johan Schuth.
Joha~ Vink
Jacob Pom;e,
Mr. Hendrik Beufechum van der
Linden,
Hubenus van Meerten.
thefaurier.
• Pmfio".u,s.
Willem van Gennep.
Mr. Pieter ~e B1~.
Penfion•ris.
Secretar11fl11.
M p·
d B"
Mr. Hendrik van Scbuylenburcb.
r. ieter e 1«:· ·
Cafparus van Hoey Gerritsz.
S!cretarzsfl11•
Mr. Hendnk van Schuyle!lburc;:h:.
•
173 1
rJJrof{flard.
Cafparus van Hoey Gernts~ ,,
Mr. Abraham van Hoey.
0 ooo
7"3-

1

,:i

li

1

l

;

.
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1733.
'Dro.D""''1\'.lr. Abraham van Hoey.
B11rgermee/lere-,,_
Mr. Pieter van Erp,

Cafparus van Hoey Gerritsz.
Niell'We Yroetijd,,p.

Mr. Didcrik. no fflciswJk.

l 73S.
·
Vroffur&
Johan Brandt,
Cafper van Hoey,
B•r1,,,.,.,,An-n1.
Johan D~ym.
Mr. François van Hurk.
S,ho11t.
Johan
Deym,
Cornelis van der Does,
Mr.
Johan
Maurits van Hemeit..
Jchepme11.
Schrn,t.
Mr. Johan Maurits van Hemert,
'DoB. Cornelis van Borcharen, Comelit van der Does.
Sthtp,11111.
Johan Geenland ,
Mr. Pieter van Erp,
Mr. Martinus Pompe,
Johan
Hendrik Verboom,
Johan Hendrik Verboom.
'IJDl1.
Johan
Schut,
Adriaan van Scbnivenweerd,
Mr. Hendrik lkufochum van der
Simon Brand.
Linden,
T htfi,IWitr.
Simon Brandt"
Willem van Gennep.
Huybert
Snoek.
p enfo1111rÎI.
Cornelis
Spyk.
Mr. Pieter de Bie.
Th'.fi,.,.i,,.
Stcretarisft••
i1r. Heridrik van Schuylenburch. Willem van Gennep.
'P111f 11»1Ui1.
Cafparus van Hoey Gerritsz.
Mr.
Pieter
de Bie.
Ni'*""' YrHáfah.,.
Jerrtt,i1fn1.
Johan Hendrik Vcrboom.
Mr. Hendrik van Scbuylenburc~
I 7 34Cafparus van Hoey Gerritsz.
'DroJ11•r/.
N,n,u,, Yr•JfolM,.
Johan Brandt.
Mr. Hendrik van der Graaf cle Va~,
B"rgtn11tt/Jn-n1.
Nr. l\ illcm Hendrik vau &rlltYdcL
Mr. Pierer van Erp ,
1736.
Mr. François van Hurck ,
'Droffaard.
Mr. Johan Maurits van Hemen. Johan Brandt,
Stho11t.
B•rgtr111tt,Pn-t•.
Cornelis \'2D der DOeL
Johan Deym,
Sthept11111.
Mr. Hendrik van Schu,·lenburch..
Mr. Jacob Tierens,
Martinus van Barnevèld.
Jacobus Pompe,
Scho"t.
Thomas Dolegius van Schuylen• Cornelis van der Does.
hurch,
Sehtpe11111.
Willem van Gennep,
Mr. François van Hurck,
Gysbertus Snoek,
Mr. Diderik van Bleiswyk,
Amoldus Snoek,
Mr. Hendrik van der Graaf de
Gysbert van Schravenweerd.
Vapour,
The{a11rier.
Johan van der Elburcb,
Willem_ van Gennep.
Mr. Oiderik Ouwens,
Johan Snoek,
Pe11fio11ari1. _
Mr. Anthonie Hagoort.
.Mr. Pieter de Bie ,
1 hefo•itr.
.
Secret4t'isf,11.
Willem
van
Gennep.
i1r. Hendrik van Schuylenburch,

f'tll•

1

,1

1
'

,

Van G O R I N C H E M.
'Pe11yo1111rir. .
Mr. Pieter de Bie.
,
Secretari.rjè11.
Cafparus van Hoey Gerritst,
Joan van Norden.
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Thefa"rier.

Willem van Gennep.
Pe11fionari.r. .
.
Mr. Willem Hendrik D1erken1.
Secretarisfe11.
. Nie#'We Yroeáfchap.
Caiparus van Hoey Gerritsz.
Willem van Gennep.
Joan van Norden.
.
~ 7 3 7.
I 7 39•
Vroffaartl.
Vrojf4"rd.
Mr. François van Hurck.
Mr. François van Hurck.
B11rgenneePere11.
B"rgermeeflernr.
Mr. Hendrik van Schuylenburch. Gerhard Leeuwe van Wufl:huiferr..
Martinus van Barneveld 1
Johan Hendrik Verboom,
Mr. Jacob Tierens.
Mr. Diderik van Bleiswyk.
·
S,ho11t.
Sehout.
Cornelis van der Does.
Cornelis van der Does.
.
Schepe11e11.
Schepe11en.
Mr. Johan Maurits van Hemett. Mr. Jacob Tietens,
Mr. Nicolaas Ouwens,
Mr. Nicolaas Ouwens; .
Mr. Willem Hendrik van Barne Mr. Willem Hendrik van Barne
veld.
veld,
Mr. Hendrik Beufechum van der Mr. Hendrik Beufechum van der
Linden,
Linden,
Mr. Zeger Tierens lacobsz.
Gysbert
Snoek,
Mr. Nicolaas de Gyzelaar;
Mr. Anthony Hagoort, .
2Jot1. Willem 't Hoofd.
Mr.
Nicolaas de Gyzelaar;
The/atlrin-.
Thefa11rin-.
Willem van Gennep.
Willem van Gennep.
Penfionari.r.
'P111.fton,is,
Mr. Willem Hendrik Dierkcns. Mr. Willem Hendrik Dierken$.f
Secret,i.rfm.
Stt:retarisfe11.
Cafparus van floey Gerritn.
Cafparus van Hoey Gerritc;z..
Joan van Norden.
van Norden.
Joan
I 73 8.
I 7 40.
,
VroQdlJTd.
'Droff""1'd.
Mr. François van Hurck.
van
BameveldMartinus
. · Bur_(emuefl,re11.
B11rgermeefterm.
Mr. Jacob Tierens,
.
Gerhard Leeuwe van Wufl:huüen, Mr. Pieter van Erp,
Johan Deym,
Johan Hendrik Verboom.
Mr. Diderik van Blêiswykt
Jcbo11t.
Schout.
Cornelis van der Does.
Cornelis
van
der Does.
S1:hepe11e•.
Sehe/t11n1.
Mr. Hendrik van Schuylcnburcb.
Gcrhard Leeuwe van WuCl:huifen.
Mr. Diderik van Bleiswyk,
Mr~ Hendrik van der Graaf de
Willem van Gennep,
Vapour,
Voff Johan Schut,
Willem van Gennep,
Johan van Geenland,
Johan van Gecnland ,
Simon Brandt,
Simon Brandt,
Mr. Diderik Ouwem.
Oooo s
·
Mr.

C
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Mr. Hubertus Snoek,
't Hoofd.
Thefaurier.
Willem van Gennep.
'P111jio11aris.
Mr. Willem Hendrik Dierkens.
Secretari1/e11.
Cafparus van Hoey Gerricsz.
Joan van Norden.

Voet. Willem

...

Mr. Nicolaas de Gyzelaar.
Simon van Steenland,
'
Tjerk Hanedoes.

1btf••rier.

Willem van Gennep.
'Pt11Jio1111ris.
Mr. Willem Hendrik Dierkens.:
Secrtt11risft11.
Cafpan1S van Hoey GenitiZ.
Joan van Norden.
1741.
Vroj/àarti.
17 43.
Martinus van Barneveld.
'DroUàari.
B11rgermte/lert11.
Johan Hendrik Verboom •
Mr. Pieter van Erp,
B•rgermeejlere11.
Mr. François van Hurck.
Mr. Hendrik van Schuylenburcb..
Mr. Iohan Maurits van Hemert, Mr. Jacob Tierens,
S,h111t.
Mr. Diderik van Bleiswyk.
Cornelis van der Does.
Scho11t.
Schepe11e•.
Cornelis van der Does•
Mr. Diderik van Bleiswyk ,
Schepe11t11.
Mr. Willem Hendrik van Barne- Mr. Johan Maurits van Hemert•
veld,
Mr. Hendrik van der Graaf de
Willem van Gennep,
Vapour,
Simon Brandt,
Willem van Gennep,
Mr. Huberrus Snoek,
Gysbert Snoek,
Mr. Anthonie H:1goordt ,
Simon van Steen land,
Tjerk Hanedoes ,
Mr. Nicolaas de Gyzelaar.
1 hejr,urier.
Mr. Johan Schilthouwervan Hoey
1befa11rier.
Willem van Gennep.
.
'Pt11/irJ11ari.l.
Willem van Cennep.
Mr. \Villem Hendrik Dierkens.
'Pt11fiiJ11aru.
Secrttarisfe11.
Mr. Willem Hendrik Dierkens.
Cafparus van Hoey Gerriuz.
Secret11rirfin.
Cafparus van Hoey Gerritsz.
Joan van Norden.
Joan van Norden,
1742.
Ninrw1 Pr~d!ch11p.
'Drojfaarti.
Mr.
Adriaan
Brouwer van der Werft
Martinus van Barneveld ,
1744Burgermeeflere11.
Vroj/
a11rd.
f.1r. François van Hurck, overku
Mr. Johan Maurits van Hemen. Johan Hendrik Verboom.
Burgermee/leren.
Johan Hendrik Verboom.
Mr. Hendrik van Schuylenburch.
Schout.
· l\1artinus van Barneveld ,
Cornelis van des Does.
Mr. Diderik van Bleiswyk.
Schepe11e11.
Schout.
Mr. Pieter van Erp.
Mr~ Hendrik van der Graaf' de Cornelis van der Does.
Schepenen.
Vapour.
Mr. Willem Hendrik van Barne• Mr. Jacob Tierens ,
veld,
Mr. Nicolaas Ouwens,
Mr. Willem Hendrik van Barne1\1z-. Amhooie Hagoordt,
veld.
Wil-

___

.

____

.

Va.n GORINCHEM.
Willem van Gennep•
Mr. Maninus Pompe,
Gyshert Snoek,
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Willem van Gennep.
Mr. Adriaan Brouwer van der

Werf,

Mr. Johan Schilthouwer van Hoey Simon Brandt,
Thejaurier.
Willem van Gennep.
,
P~11jio11,i1.
Mr. Willem Hendrik Dierkèns.

Secr1t11ruf111.
Cafpanu van Hoey Gèrritsz.
Joan van Norden.
1745.
Vrolf"""'·
Johan Hendrik Verboom.
B•rgert111ejl1r111.
Johan Deym,

'Mattinus van Barnè\teld;
Mr. Jacob Tierens.
Schout.

Simon van Steenland ,

Mr. Hieronimus van Hurck,
Mr. Adriaan Maanen Daey.
Thefaurier.
Willem van Gennep.
.
Pe11fio11aris.
Mr. Willem Hendrik Dierkens. .

Setretarisfen.
Cafparus van Hoey Gerritsz. ·
Joan van Norden.
17 47.
Vrojfaard.
Martinus van Barneveld.
B"rgermeejler111.
Gerhard Leeuwen vanWufl:huifen

Cornelis van der Does.
Johan Hendrik Verboom.
Schep1111•.
Mr. Hendrik van Schuylenburcb. Mr. Hendrik van der Graaf de
Vapour.
Mr. Nicolaas Ouwens,
Schout.
Mr. Hendrik van der Graaf de

Vapour,
Cornelis van der Does.
Schepmen.
Mr. Willem Hendrik van Barne
Mr. Johan Maurits van Hemert~
veld,
Mr. Adriaan Brouwer Yan der Mr. Willem Hendrik van Barneveld.
·
Werf,
Willem van Gennep,
Mr. Martinus Pompe;
Simon Brandt,
Simon van Steenland.
Mr.Johan Schilthouwervan Hoef
Thtf••rier. •
Mr.
Hieronimus van Hurck,
Willem van Gennep.
Mr. Adriaan Maanen Daey.
P111fto114ri.t.
Mr. Willem Hendrik Dlerkens.
The/1111rier.
Secret,isf111.
Willem van Gennep.
Cafparus van Hoey Gerritsz,
P111jion1Jru.
Joan van Norden.
Mr. Nicolaas de Gyzelaar.
l 746.
Stcret,isfm.
Vroff""1'i. .
Cafparus van Hoey Genits&
Martinus van Barneveld.,·
Joan
van Norden.
B•rgtr111e1fler111.
l 7 48.
Mr. Johan Maurits-van Hemert,
Drofftllll'tl.
Gerbard Leeuwen vanWufthuifen
Mr. Hendrik van der Graaf de Martinus van Barneveld.
B11rgermeefler111.
Vapour.

S,ho•t.
Cornelis van der Does.
Schep111111.

Mr. Nicolaas Ouwens,

Mr. Diderik van Bleiswyk,

Scho11t.

Mr. Hendrik van Schuylenbur~b. Cornelis van der Does.
Pppp
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BESCHR YVINGE·
S,hep,11111.
Mr. Hendrik van der Graaf deVapour,
Johan Vink,
VoEI. Cornelis van Borcharen,
Mr. Martinus Pompe,
Mr. Anthony Hagoon,
Mr. Jeronimus de Swart Steenii,
Adriaan van Cruyskerken.
7 htfa•rier.
Willem van Gennep.
P111fio1111ru.
Mr. Nicolaas de Gyzelaar.
Setretari.tfm .
Cafparus van Hoey Gerrit~z.
Mr.Johan Schilthouwer van Hoey

Adriaan van Schra:venwcerd,
Johan Hendrik Cuperus,
Cornelis van Cruyskerken.
Thefatwier.

Willem van Gennep.
'Pe11fo11,u.
Mr. Nicolaas de Gyzelaar.
Jetret11ri.rfn 1.
Cafparus van Hoey Gerritsz.
Mr. Johan Schilthouwer van Hoey .
Doa.

Nit#'WI

Yro,dfoh111.

Cornelis van Borcharca,
Mr. Huybcn Snoek•

1750.
'DroJ!urtl.

Frederik Hendrik Baron van Was
-fenaar, &c.
BurgemuePtrni.

Mr. Abraham van Hoey,
Mr. Adriaan Maarten Dacy,
Jonkh. Pieter van Leydco,
Mr. Seba(liaan van 1'ooten,
In pl44ts V4n Joh"" Yinl_Ji,"""""

Mr. Willem Hendrik van Barne•
veld.
w,111,

dog ~,d1111i(J he,fr.
In dit jAAr ü J, frro,J(ch111 W,IW"#I#
wrmuráert •rt us Yrrmiftl,.ifln,,
Mr. Nicolaas de Gyulw,
Simon nn Steenland,
Jonkhr. Simeon Petrus Collot d'Efcury,
Mr. Anthonic Hagoort,
Mr Hicroaimus van Hurck,
Mr. Jcronimw de Swart Stccnis.

r
1

17 49.
7Jroffaartl.
Frederik Hendrik Baron van Was
fenaar , Heer, vn Rhynfi,tw
woude /Jeytk tie C11twyinl n "1
Zand, ë§,.
B•rg~ePert11.
Mr. Nicolaas Ouwens.
].\;Jr. ·wmem Hendrik van Barne

Scho11t.

Cornelis van der Does.
Se-hepe11n.

Mr. Diderik van Bleiswyk.
Willem van Gennep,
Mr. Adriaan Brouwer vanderWert
Mr. Adriaan Maarren Daey,
Mr. Jeronimus de SwartSt~n.Î!1·
Hendrik van Barneveld ,
'Doll. Jacobus van, Velfen.
Thtfattritr.

Willem van Gennep.
· 'PnflOflllrir.
Mr. . Nicolaas de Gyzelaar,
Stcrtt11risfn ,.

Cafparus van Hoey Gerritst.
Mr.Johan Schilthouwervan Hoey
Nicolaas van Slype.
,
veld.
1 751.
, Schout.
'DroU"""'Cornelis van der Doei.
Frederik Hendrik Baron van Was
fenaar, &c.
S,htpe11e11.
Joniheer Simeon Petrus Collot
BurgermeePtrt11,
d'Efcury,
Mr. Abraham van Hoey,
Mr. Sebaftiaan van Nootcn,
Willem van Gennep.
Johan Snoek,
Jcho#t. ·
Johan van Geenland,
Cornelis van der Does.

Vàn G O R I N C H E M.
Schtpt11t11.
,
s,••,.

583

Mr. Willem Hendrik van Barne- Comelis van der Does.

veld.
Mr. Anthonie Hagoon,
Mr. Hieronimus van Hurck.
Voll. Cornelis van Borcharen,
Mr. Martinus Pompe,
Adriaan van Cruysketken •
Ja~ob van Dam..
.·
The/1111r1tr•.
Willem van Gennep.
Pe11fi111ari.r.
Mr. Nicolaas de Gyzelaar.
Secretarisfè•.
Mr.Johan Schilthouwer van Hoey.
Nicolaas van Slype.
1752,.
.

'DroffearJ.

S,hepnm.

Willem van Gennep,
Mr. Adriaan Maarten Daey•
Diderik van Hemelt,
Adriaan van - Cruyskerken,
Hendrik van Barneveld,
Theodorus van Diepeobruggen,
Adriaan Pompe,
1 be/llllritt".

Willem van Gennep.
Pe11f1011ari.r.
Mr. Nico~as de Gyzelaar.
Secret11ri.r/tt1.
Mr. Johan Schilthouwer van Hoey
Nicolaa~ van Slype.
Nmrw, Yroedfah"1.

Jacob Philip Baron van den Boet Theodorua nn Diepcobrugco.
zelaar, Hetre va11 Nyrvee11. ~t.
I 754'
B•rgermeefi,rn.
Vroff"f"''Cornelis van der Does•
Jacob Philip Baron van den Boet
Willem van Gem,ep.
zelaar, &:c.
Scho11t.
B11rg,rme,flwn,
·Cornelis van der Does,
Johan
Hendrik
Verboom, .
,
Schep~11m.
·
Mr.
Willem
Hendrik
van Barne
Johan Hendrik Verboom.
veld.
Simon van Steenland ,
Scho11t.
Mr. Sebaftiaan van Nooten,
Cornelis
van
der Does.
'DoEI. Jacobus van Velzen,
Schepmn.
Gysbert Snoek,
Mr. Diderik van Bleiswylf.
Matthys van Borcharen,
Jonlhe,r
Pieter van Leyden t
Lambertus van Meert~n Jansz.
Simon
van
Steenland,
Thefauritr.
Mr. Martinus Pompe,
Willem van Gennep.
Johan
Hendrik Cuperus, _
, Pmfionari.r.
Cornelis van Someren Brandt;
Mr-. Nicolaas de Gyzelaar.
Lambenus van Meerten Hu,'·
Secretari.rfn,.
bettsz.
Mr. Johan Schilthouwer van Hoey
Thefa•ritr,
Nicolaas van Slype.
Willem
van
Gennep.
Ni~,rw, Yroetlfah"P.
Pmfionari.r.
Diderik van Hemcrt,
Mr. Martinus Pompc,
Mr. Nicolaas de Gyzelaar.
Adriaan van Cruyskcrkco.
Sttrtt4ri.rfe11.
175 3•.
Mr.Johan
Schilthouwervan Hoey
·
'Droffurtl
Nicolaas
van
Slype.
Jacob Philip Baron van den Boet•
1755zelaar, &c.
'Dro.ff•ard.
Burgermetflere11.
Jacob Philip Baron van den Boet"
Cornelis van der Does,
zelaar, &c.
Johan Hendrik Verboom,
B-,.
· Pppp !)

'",,i
!'

il!
1

'

:

1

1·

j

'

'

1
1,

1

1

B E S C H R Y VI N G E enz .
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Vapour,
Mr. Willem Hendrik van Bame.
veld.

1

''
1

!

1

i::

1 I'
1

B11rg tr111ttPrr111•
'Don. Jacobus van Velzen,
l\1r. Hendrik van der Graaf de Lamberms van Meenen Iarisz.

Stho•t.
Cornelis van der Does.
Schepenm.
Johan Hendrik Verboom,
Mr. Hieronimus van Hurck,
Mr. Huybert Snoek,

Adriaan Pompe,
Adriaan Verhoef.
Thefa11ritr.
Willem van Gennep,

Pnfion11ri.r.
Mr. Nicolaas de Gyzelaar.
Sttreta,:isjè11.
Mr.Johan Scbilthouwervan Hoey.
Nicolaas van Slype.

.

Dg

1

1
j.

NAM&N VAN DE HEER.EN

VROEDSCHAPPEN,
Zoo als haar Edele Groot Achtbaarheden vervolgens in_
Jaaren daar toe zyn verkooren•
.Mr_. Abraham van Hocy, Gcrritsz. 1717
Cornelis van da Does.
17 2 3
Mr. Hendrik van Schuyknburch. 1726
Martinus van Bamevclc , Yry
Hu, van NoordelDOs , t•

.

SlingtlaN, Httrt
· t,tlt11, m Ylymt.

tW@En•

172.6

Mr. Nicolaas Ouwcns.
1731
Johm Hendrik Vcrboom. 1733'
Mr. Diderik van Bkiswyk, Httrt
Etlht11, Mtl#'Wtll ,,,
8dilonitnbroti.
17 3+
Mr. Hendrik van der Graaf de
Vapour, Htn-t ,wa11 Wlll173f
~m.
'1.)Q#

Mr. W illcm Hendrik van Bamcvclr.
Willem van Gennep.

I73f
17 36

Mr. Adriaan Brouwer van der
Werf.
Mr. Adriaan Maarten Dacy.
Jonkhr. Pieter van Lcydcn.
Mr. Nicolaas de Gyfclaar.
.

175'3

ge.

E

y

N

1743

17+~
17+3_
1748
Simon van Stccnlant.
174&
Jonk.hr. Simcon Petrus Collot
d'Efcury, Beert "'a" NaaU2lJ!'ll, Erf'Watergraaf i,, .,,,
Nedn--.4/hlajfenvaart.
17+S
Mr. Hicronimus van Hurck.
1748
Mr. Scbaftiaan van Nootcn.
17+S
Dr. Cornelis van Bordlarcn.
1749
Mr. Huybcrt Snoek.
1749
Dr. Jacobus van Vclfcn
17;0
Mr. Martinus Pompc.
17 f2
Adriaan van Cruyskakcn. 17 f ~
Theodorus van Dicpcnbrug

D

E.

KORT

lZ,

KORT REGISTE~R
Van eenige voornan1e Hoofdzaken.
A.
FoL
An{\clling van Willem de der•
de tot Stadhouder wegens Gor387
inchem.
Accoort tulfchcn de Staaten van
Holland en de Regeerders van
Gorinchem , over -het maaken
van Fortificaticn.
368
Accoord tuifchen dczclven over het
zelve ftuk.
370
Accynfen verpagt aan die van Gor
inchan door Philip Maximiliaan
. en Ma~a.
· 219
Alten van zyn Majdleyt tot rem
bourfanent van penningen ver
teert in het vervolgen van de za
ken tegens de Wethouders over
.te rekeningen der Stads goede. rm, ~
2S'3
Alva verlieft Gorinchem.
366
Altaarcn in de Groote Kerk.
1f
Amydcn verbrand.
2 89
89
~ e r Staatcn van
ter demolitie van het Convent da
graauwe Monnickcn.
32
'Armhuys. ·
92
Arm van den H. Apollinarus.
20
Aniculen voorgc{\elt aanJonkhccr
539
Roelof van Arkel

A

'

ID

uollani

'17+8

ljf&

li~g
17+9
17+9
17i0

17p
17p

JCol.
Brief van den Hartog van Alva om
· voor de bewaring van het Ka{kd
van Gorinchem te zorgen.
36 f
van zyn Hoogheid aan Bur
germedteren van Gorinchem. +3 J
van Drofiàard en V rocdfchap
pen der Stad Gorinchem aan haar .
Ed: Gr: Mog: nopens eenige cx
cdfen van Burgermeefteren. 461
van den Bifü:hop van Utrecht
aan_lohan van Arkel.
483
Brand binnen Gorinchem.
2 9Q

c.
Contrall: tu1fchen de Konin~ Sta
vels van den Voetboog .en die van
de KolYCnicrs over het maken van
cm nieuwe Doelen.
140
met die van Utrecht om
Jan van Arkel te overweldigen. 198

Confirmatie van Hartog Philips van
Bourgonic van alle Handvc:frc:n. %00
--vanAartshartog Maximiliaan

van alle Handveften.
JIJ
Confirmatiebrief
van
Vrouw
Ifabcl
1
la van Ponugaal aai:i de Sufteren
van St. Agnicte, wegens den
oude Haagc.
36

D.

B.

Bagyne Hof en deszelfs Kerk.
2+
·
Wettcn der ~ncn.
2f
Belofte van Godfchal Beukelaar te
Heusden, om die van Gorinchem
geen ToII te vorderen.
3-1-+
Bcrj.gt van Louis Huygens, Dros
faard en Mr: Simon Deym en
andere Vrocdfchap~n , aan de
Staatcn van Hol.land, tegens zc
kèrc klagten op den naam van
Burgcrmocftcren gedaan.
390
Bcfchuldiging van die van Gorin
chan door Hartogh Philips, en
der zelver antwoor4
34-0
Bevel van Hartog Philips van Bom
gonie betreffende de Tollen. 202
Bockhouderen van het W eeihuys. 18

Dagrcgi{kr van de Waternood van
den Jaare 1697.
464t
Dappere krygsdaden der Gorin300
, .chemmers.
Different tuffi:hen de Regecring,
over de vcrkiefmgc van de Ma~urcn.
f70

Doelen.

E.

119

Eed voor Regenten, Amptcnarcn
en Burgers.
113
Extr.den uytdc refolutien der Staa
tcn van Holland en W dlvricsland
op het fubjdl: van de Munt te
Gorinchan.
37 6

Q.qqq

o.

i
1

i
f :
1 -

i

R E G I S T E R.
0.

Hulp van die van Utreeht belooft
aanHartog Albert tegen den Heer
&Ahuys (het oude)
4J
van Arkcf.
2
Gallhuys Chet nieuwe ) Vaderm +7 Hypotcccq op het Huys en Erven
Gedklyke gebollwen der Stad.
IJ
van den Doelen.
14i
Geleerde Mannen en Konftfchildcrs
binnen Gorindicm.
493
J.
Gildcns, Ambachten en Nccringe
der Stad.
1 f3 Jaarmarkten cndcrzclvcr vryhedeo. 2. 76
Gildebrief van de Kramers.
1 f + Jacoba Erfdogtcr van Willem van ·
Gorinchem belegert.
300
~crm werd LandsvrOllw van
Gorinchem en den Lande van ·
--gaat aanPrinccnzydc over. 366
Arkel.
129
H.
- - SchenktaandcStadAmas.
foort vecle gunftm by een opcnHandvd\cn nn de oude Sdluttcn
baarc Brief.
33z
van St. Joris.
130 Jan van Arkd verklaart den Oorlog
Handvcft van d~ BnsG:huttm of van
aan Albert van Bcyercn.
2.,r
St. Chriiloffcls.
13 f Johan van Arkel overleden.
33f
Handvcftcn, Vryhcdcn, Keuren.
Inneming der Stad door Wilkm
en Ordonnanricn. ·
1f8
van Arkel.
31+
Handvdt: van Ortho van Arkel. 161
- - - yan voorrcgtcn by Willem
K.
Hartog van Bcycrcn.
178
Kapdlcn.
.f,I
- - - van Hanog Rcynolt van.
Gcldcr.
11+ Kapel van den H. Gccff.
+i
Klooftcr der Mindcrbcocders
l9
- - van ~ e n by Hatt~
Willem van Bcycrcn tot ~
Kéyfalykcn Burcht boe neer g~
t matic van de Privilcgicn van Otto
bouwr.
149
van Arkel.

9,

1 8.9

Haodvcftai CNadere) Vall Hattog
Willem van Bcycrcn.
1. s, J
Handveft van Karel van Bourgonic
Graaf van Cbaarloos, ter bcvcftir~in" van alle voorigcn.
Jo8
_c-o
_ _ van Maximiliaan mMaria
betreffende de vryhcid van Tol·
kn in Gelderland.
21+
_ _ van Philip van Ooficnryk
ter verbetering van den ToL i 1, 7
- - van Johan bctrdfcndc de
vryhcid van Tollen, door alle
zync landen.
1 f8
- - van GraafFloris te bcvcfti•
ging van dien.
1 JJ
Hcylloos voornancn van Willem
van Arkel met zyn Comp_licc. 309
Herman de Ruyter neemt LQcvefryn in.
36r
Huwlykfchc voorwaardm tuifchen
Johan van Egmont en Mam van
Arkel.
491
Huwlykfche voorwaarden cuikhcn
Borre van Hccmficdcn en Efüà•
bcrh van Arkel.
482
Huwlykfchc voorwaarden tu1fchcn
Johan van Arkel en Johanna van
. (iulÏL
.
+8 8

Keuren by dm Hm:'e van Arkel
Q'iCr dcu. tyd van inwuoni'ag der

gcener, die het Poortttgt kopen. 1 T J
Kerk. CSt. Jans)
13
Kanonicaal Colkgic in dadvc gefügt.
2l
Keur~~~ late loopcn van Paarde
en
op een anders grond. 11 f
op het Veer.
s76
Kinderen vyf t' eender dragt.
1, 86
Kraan.
146

L
Lcttrcs d'atthaché van de Canccllc.
rie van Brabant tot Publ~ van.

het redres omtrent de fchukkn
cnfinamien der Stad Gorincbmi.ir+
Loting om het Schouts-ampt.
flf
Lyft der Prcdicantcn.
27
- - - Hccrcn Vaderen m Bockbouderen nn het Wccshuys.
88

M.

Mandamcnt van Maximiliaan en
Maria ter fublcvatie van pennin
gen ten behocycn van Holland
uytgefchooten.
z 1:,
.Maa-

•

R E G I S T E R.
,Manncnhuys.
4-9
M.anncnhuys Wcttea.
10
Mannc:nhuys Rcgeruc:a.
fJ
Meerkerk verbrand.
2.89
Mcdl:crcn van den H. Gcct.
+i
Mccftcrcn van het Gafthuys.
+f
Minderbroeders Klooftcr.
29
Miffivc der Staatcn van Holland ter
demolitie van ba: Convent der
P.UWC

Monnickcn.

Moeders van St. A&nictc "1ooftcr.

33

+1

N.

Naamlyû der Magüi:raats PcrfsolWl te Gor~m.
. +99

o.
OéhOf van haar Ed: Gt: Mogmde
de Staten van Holland en Wat
vridland aan die van Gorinchem
ftrlccnt • over de Elcél:ic van
Bwgermccfteren, Sckcpcncn en
Vrócdfchappcn.
5' f 1
Otàoy over de Elctlic van Burgermccftaa1.
· ·· .
SSf
OOroy CNader)
f f6
~ y voor de Schutten van dm
.Handbu.ifche.
13 3
()tl:roy van Hart~Philipa vmBour

gonic, bcttci'cndé liu gcbruyk
van iyne WapcDCD Ml Bour~

goRic..

.

.

P.
Paardcmarkt ftl'gUnt.
Pcfthuys..
___ Regenten.
Placaar rakende den Tol,
Prcdicamen van Gorinc;bcm.

ll.
Raadhuys.
J I 2.
Regenten van St. Agnicte Kloofier. 39
R.cgccringswys van Gorinchem. 11 f
Reinout Hanog van Gulik en liel•
der gcbuldigt te Gorinchem. 319
ReinOUt Hartog van Gulik en Gel"
der vcrkoopL Ooi:indicm en de
goc'dcren van Arkel aan Willem

32 3

wn Bçycrc:n.

2of

oaro, om eyaMaief~ts_Ac:q~
voor den tyd nn ~ Jaaml m.
· pagte te houden.
i 7o

Oprichting van 't Collcgie van de
Vrocdfchap.
f2 7
Oorlogen, Brani, Watervloeden,
duurc tyden.
283
Orgelen, hoc vccl van wicn ge-

maakt.

Ordonnantie omtrent btt vcrr.gtttt
der State goc:dc:rcn en admmütre•
ring van dien.
16z
Ordmnaotie op het vieren van den
Zondag.
28a
OrdoMantic van de Magiftraat van
Gorinchem , betrcftc:nde het ver•
laten van land en goederen , en
wanbetaling der la1tcn in l:xt land
no Arkd.
3f l
Ovcrvloct van goederen ter markte
gebragt.
361

Rcmbourkment van vccnicn duy

zcnd guldens, die de Staatc:n van
Holland aan de Stad verfchuldigt
107

Rc:qud\ van het Kledcnnakers Gild.1 f'
Rciolutic der Vrocdfchap wegens
het Amptgcld, ten behoevenvan
de Stad te bctaalcn.
·
389

s.

21

Oorlog hoc daar in geraakt.
2 88
Ordonnantie op het ftuk van het
Wccshuys.
61
Ordonnantie bcrocrcndc de Wee64
zen binnen Gorindtcm.
Ordonnantie van de Vroc.dfchap
omtrent het innemen der Kinderen in hc:t Wccshuys.
86
Ordonnanricn van her Arnlhuvs. 93
Ordonnantie van qn Majqlcyi tot
redres der fchulde van Gorin· chcm.
.
2 29
Ordonnantie ( ~atlcrc) op het zeive ftuk.
2+o

27 8

WiU'en.

B.equdlc van Diaconcn.

School ( Latynfdic)
1 .f.1
Sc:bcpcn van Dordrecht en Gorin•
chcm over en weer genomen. 2 8S
Sententie provif10necl van den Hove van Holland, tu11älcn Burgermccftcrs der Stad Gorinchem en
den ProcurcurGcneraal,overdcn
vrye op m affiag van koopman~
fchapp~, wndcr betaling van

Tol.
\ Stads Bouwh~er.
Stads Stigting.
Stads NaaJJU"a!en.

Q.qqq

J

·

3;9
1
1

f
Stads

•

R E G I S T E R.
Stads ~ck~cn_thcid, hoedanigheid;
grootte en poorten.
7
Stads Wapen.
II
Stamlyfi der Hccrcn van Arkel met
derzclver wapenen en daadcn. +69
Steenovens aangclegt.
292
Stigting van her Altaar der Romy•
11cn en dcrzclver Fundatie Briet: 16
Suficrhuys of Agnicte Klooficr m
Fundatie Brief.
3+

T.

Vcrradcrs Ridder gcilagcn.
~ 13
Verkopin9. der Stad Gorinchemvan
Hanog Keinout van Gelder, aan
H ~ Willem van Bcycren. 313
Vcrfchil tuifchen die van Gorin
chem en Woudrichem over dm
Tol, bcllift door Hart(>i Philips.
33f
Vlugr van Willem van Arkel.
3 11
Vrouwcnhuys.
fJ
Vrouwcnbuys Rcgcnrca.
f+

u.

T crnoy Spel opgericht van Ottho

U ytfpraak vin Karel van Bourgo
nie, over de ,verfchillen wegens
het Stapdrcgt met die van Dor. doen.
121
Tollenaar dood gdl~
287
drecht.
348
Twill tuif'1len den Di'oaàard ende
U ytfpraak wegens het accoordt
tuifchcn den Hanog van Gulik en · ~·
Wet.
12+
Twill tuifchen dezelve.
flf
Gcldcr, en de Hcac Johan en ·
Willem van Arkel, wegens de
v.
ovcrlaring der Stad Gorinchem. 317
2 8f

ven Arkel.

Thdàuricrs wcygcrcn baar Eed te

Vaderen van het nieuwe Gafthuys. 4-7
Vaderen van het W ccshuys.
88
Vcrgun~ aan die van Gorinchem
om re U trccht op alle weck mark•
ten Hoeden en Vilten te verkopen.
~6J
Verandcring der R.cgcttÎ!lg.
f6J ,
V crklarin~ wegens de Tolvryhad :
3ff
te Mccrurk.
Vcrpagringc van de Stad, van de
Stallen op de ViCchbrug.
1 +S
Vcrraat van Arkcls Gchëymfcbry·
\'CI.
311

.,

w.

Watervloeden v.in tic ~ -i6f8

31!>

en 1662.
Wccshuys.

Wcc:sh• 'P .Cmc(f•• &i 1111 ID..

Willem van Bcycrcn te Gorinchem

als landsheer ingcbuldigt.
Willem van Arkcls ondergang.

ff
f6

3:a 7
331
331

Willem van Arkel begraven.
Wonder by de Wed: Elizabcdi ·
HC&ldDb gebeurt.
18+

Berigt aan den Boekbinder om de Plaaten te zetten.
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tiet Gaigt der Stad
De Grondtekening.
St. Jans Kerk.

9
13

Il t

Het itadhuys.

.
• , r,

