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AAN KOND I G IN G EN,

B ER I G T EN EN Z.

*

l.) Het overlijden van den Hoogleeraar REUVENs, voor

de wetenschap, aan welke hij zijn leven en zijne krach

ten wijdde, een onherstelbaar verlies, heeft ook de hoop

verijdeld op de volvoering van een der belangrijkste ont

werpen ter bevordering van vaderlandsche Geschied- en

Oudheidkunde; eene zoo veel mogelijk volledige beschrij

ving van den toestand van ons vaderland ten tijde der

Romeinen, gegrond op de bekende overblijfselen en spo

ren, door deze en andere vroegere bewoners achterge

laten, en inzonderheid opgehelderd door eene op groote

schaal geteekende kaart, tot aanwijzing der plaatsen,

waar Romeinsche of Germaansche oudheden gevonden

waren, van de Romeinsche wegen, en van den vroegeren

loop der rivieren en de strekking der kusten. Terwijl

nu , ook sedert des Hoogleeraars overlijden, verschillende

omstandigheden de voltooijing en de uitgave van het

bedoelde werk verhinderden, hebben zijne beide , met

roem bekende leerlingen, de heeren Dr. C. LEEMANs en

Dr. L. J. F. JANSSEN, in het gemis daarvan zoo veel mo

gelijk voorzien, door de uitgave eener Kaart van de in

Wederland, België en een gedeelte der aangrenzende

landen gevonden Romeinsche , Germaansche of Galli

sche oudheden, benevens de Romeinsche en andere oude

wegen, enz. (Leijden, bij H. W. Hazenberg en Comp.

1845), ontworpen op eene schaal van omstreeks één uur

op den Nederl. duim en in zes bladen op steen gegra

veerd. Van deze kaart is, met uitzondering van hetgeen

duidelijkheidshalve moest behouden blijven, al datgene

weg gelaten, wat op de oudheden geene betrekking

heeft. Daarentegen zijn, uit de groote, door REuvens

V. ’ ºf
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ontworpene kaart, daarop overgebragt de plaatsen,

welke overblijfselen der oudheid hadden opgeleverd, en

voorts die, welke de uitgevers, hetzij door eigen onder

zoek, hetzij door aanteekeningen uit later uitgekomen

boeken en tijdschriften, als meer of minder vruchtbaar

in gedenkstukken van vroegere eeuwen hadden leeren

kennen. Verschillende teekens, bij die plaatsnamen ge

voegd, doen den aard en den vermoedelijken oorsprong

der gevonden voorwerpen met een oogopslag kennen:

kleine Germaansche en Romeinsche voorwerpen, Ger

maansche of Gallische zoogenaamde legerplaatsen; Ro

meinsche legerplaatsen; opschriften, altaren of overblijf

sels van Romeinsche gebouwen; hunnebedden; Germaan

sche grafkelders, vlietbergen, wierden, terpen, Ger

maansche en Romeinsche grafheuvelen, mijlpalen, geheel

of gedeeltelijk onderzochte Romeinsche wegen, waterlei

dingen, grafakkers enz. – In eene Alphabetische lijst

(Gr. Oct. 100bladz.) van die plaatsen, welke op de kaart

voorkomen, vindt men achter de betrekkelijke namen

eene nadere, maar beknopte aanduiding van den aard der

aldaar opgedolven of gevonden voorwerpen, met ver

melding der schrijvers of der onuitgegeven berigten, op

welker gezag die opgaven berusten. Dit laatste is van

groot belang, omdat het oppervlakkig verhaal van ge

moedelijke wandelaars niet kan gelijk gesteld worden

met de uitkomsten van nasporingen, in 't werk gesteld

met al die hulpmiddelen, welke veelzijdige kennis en

rijke ervaring aanbieden, en omdat het meer behoed

zaamheid vordert, van de eerste, dan van de laatste,

een oordeelkundig gebruik te maken tot opheldering

van den ouden toestand dezer landen en derzelver be

woners,

e
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2) Wederlandsch - Romeinsche Daktyliotheek, of

Verzameling der gegraveerde steenen van Romein

sche afkomst, in het Koningrijk der Wederlanden

gevonden, opgehelderd door Dr. z. J. F. JAwssxAr,

Conservator bij het Museum van Oudheden te

Leijden. - Met VI platen. – Leijden, H. W. Ha

zenberg en Comp. 1844. Gr. 0ct. 16 en 29 bladz.

De Romeinsche gegraveerde steenen, in deze gewes

ten opgedolven, en vroeger in de rijke verzamelingen

van sMETIUs, vader en zoon, en van IN DE BETouw ,

te Nijmegen, voorhanden, zijn verstrooid geraakt en

grootendeels buitenslands in vorstelijke kabinetten over

gegaan. Alleen in naamlijsten en doorgaans gebrekkige

beschrijvingen vindt men nog de getuigen van hun aanzijn.

Het was een gelukkig denkbeeld van den heer JAMssEN,

om diegene, welke nog op te sporen zijn en zich veelal

in handen van bijzondere personen bevinden, niet ver

borgen en alzoo voor de wetenschap nutteloos te laten

blijven. De rijkste bijdragen leverde hem de verzameling

van den heer GUYoT te Nijmegen, in wiens bezit een

niet onbelangrijk gedeelte van hetgeen door IN DE BETouw

was zamengebragt is overgegaan, en die niet alleen

steeds voortgaat, met zijne verzameling uit te breiden,

maar dezelve ook op de meest onbekrompene wijze aan

wetenschappelijke nasporingen dienstbaar maakt. De zes

platen bevatten de met zorg vervaardigde afbeelding van

153 gegraveerde steenen. De Schrijver heeft er bijge

voegd eene korte beschrijving der voorstellingen, met

aanwijzing van gelijksoortige voorstellingen op steenen

iu andere verzamelingen, van de plaats waar zij gevon

den zijn en van de tegenwoordige bezitters. De opdel

vingen te Wechten en die bij Nijmegen hebben de meeste

dezer voorwerpen opgeleverd, sommige zijn van Voorburg

afkomstig; enkele van het, door de onderzoekingen van

den heer LEEMANs meer bekend geworden, Rossem.

In eene Voorrede geeft de heer J. een berigt van ma

sporingen, die hij in 't werk heeft gesteld, om het spoor

sy"
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weder te ontdekken der vroegere Nijmeegsche verzame

lingen, » verzamelingen, die, zoo zij hadden kunnen

geraadpleegd worden, het aantal der thans medegedeelde

voorwerpen tot het dubbele zoude hebben doen stijgen.”

Het komt hem daaruit waarschijnlijk voor, dat althans

sommige steenen der Smetiaansche verzameling zich te

Munchen bevinden, en in 't belang der wetenschap

zeggen wij het voort, dat aan zoodanige oudheidsvrien

den, wier omstandigheden hun veroorloven de Beijersche

verzameling te raadplegen, een nader onderzoek dien

aangaande aanbevolen blijft,

I. A. N.

3.) Geschiedenis van het Wederlandsche Zeewezen,

door Mr. J. c. zon rowc E , Archivarius van het

Rijk. Vijfde deel. – Van den Utrechtschen vre

de, Ao. 3733, tot den zeeslag van Doggersbank,

Ao. 9783. Te 's Gravenhage en te Amsterdam , bij

de Gebr. van Cleef. 1843. Gr. Oct. XXII en 686

bladz.

Met dubbele belangstelling neemt men dit werk in

handen, sedert, den 8 Januarij 1844 , een ontzettende

ramp het Archief heeft getroffen, dat de duizenden

boekdeelen, brieven en andere stukken bevattede, die

aan deszelfs zamenstelling dienstbaar zijn geweest, en

niet zonder huivering kan men zich voorstellen, welk

een onwaardeerbaar, nimmer te herstellen verlies de ge

schiedenis zou geleden hebben, zoo niet die belangrijke

bescheiden nog even tijdig genoeg door den ervaren

geschiedvorscher waren onderzocht en aan zijne keurige

pen de waardigste stof hadden verschaft. Reeds is van

het zesde deel dezes werks het eerste stuk in het licht

verschenen. Dáár geeft de S., in een voorberigt, een

verhaal van hetgeen de brand vernield en van hetgeen die

gespaard heeft – en wat hij gevoelde, toen die dui

zende stukken, aan welker onderzoek hij ontelbare uren
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had gewijd en welker waarde hem zoo wèl bekend was,

door hem alleen op den regten prijs kan geschat worden,

door het vuur werden verteerd – neen, dat behoefde

hij niet te zeggen, dat wordt door ieder wèl geplaatst

hart diep gevoeld.

Dat zesde deel hopen wij later te beschouwen, het is het

vijfde, wat thans vóór ons ligt. – Treurig was de toe

stand van het Nederlandsche Zeewezen gedurende de eerste

veertig jaren na den Utrechtschen vrede. De ontwerpen

van Willem III. tot verbetering van hetzelve werden niet

verwezenlijkt en de vloot, onder hem en Heinsius ge

bouwd, lag uit gebrek aan verzorging in de dokken te ver

rotten. Door de Algemeene Staten en door die der bijzon

dere gewesten werden de zeezaken met onverschilligheid

aangezien en ſlaauw ter harte genomen, de admiraliteits

collegiën , van haar hoofd verstoken, waren bloot op hare

bijzondere belangen bedacht en handelden maar eigen wil

lekeur, de provinciën waren onvermogend tot- of onwil

lig, althans hoogst nalatig, in – het verschaffen der be

noodigde gelden. Eer de Utrechtsche vrede gesloten was,

waren de uitrustingen ten eenemale gestaakt. Tien jaren

later betoonde alleen de Admiraliteit van Amsterdam eenig

meerder leven , maar zij werd niet ondersteund, en wel

dra, ten gevolge der bekrompenheid, kortzigtigheid en

eigenbaat, die, in de overige takken van 's lands bewind

ingeslopen, inzonderheid in het bestuur van het Zeewe

zen heerschten, »leverde 's lands zeemagt een zoo treurig

schouwspel op, als sedert het ontstaan van het gemeene

best nog nimmer was gezien.” De weinige schepen, die

nog 's lands werven verlieten, waren misbouwd en allezins

onvoldoende, en de pogingen van den edelen L. A. Torck,

Lid der Amsterdamsche Admiraliteit, en van den Luite

nant Admiraal Schrijver, om hierin verbetering te bren

gen, werden doorgaans met ondank en tegenwerking

beloond. De bemanning der oorlogschepen leverde de

grootste zwarigheden op: uit gebrek aan volk moesten de

oorlogschepen weken en maanden blijven liggen, en toen

het uitloven van verhoogd handgeld en andere buitenge
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wone hulpmiddelen niet meer baatten, vond men zich

verpligt, het ontbrekende getal matrozen met tuchtelin

gen uit het rasphuis aan te vullen. Er was volslagen

gebrek aan bekwame en geoefende zeelieden, goede

stuurlieden en constapels waren naauwelijks meer te vin

den, en die er nog waren begaven zich ter koopvaart

en visscherij, of in buitenlandsche dienst, om niet op

's lands vloot door de hevige ziekten aangetast te wor

den, die daar onder het uitvaagsel van alle volken aan

houdend heerschten en jaarlijks honderden in het graf

sleepten. Onkunde, vooroordeelen, traagheid en luste

loosheid kenmerkten maar al te zeer, zoo wel de leden

der Admiraliteiten, als de zee-officieren van hoogeren

en lageren rang. Eigen baat heerschte in groote mate :

gewigtige betrekkingen werden aan minderjarige zonen

of andere bloedverwanten der regeerders toevertrouwd of

de begeving daarvan ten voorwerp van winstbejag gemaakt.

Alle zedelijke invloed van het bestuur der zeemagt ging

verloren en er ontstond eene wanorde en onregelmatigheid,

tot dien tijd toe onbekend en heden ten dage bijkans

ongelooflijk. Jongere en min kundige officieren werden

voorgetrokken aan ervaren bevelhebbers, in de zeedienst

grijs geworden, en het bevel over schepen van den Staat

somwijlen uit gunst opgedragen aan onwaardigen, die

» door hunne ongebonden leefwijs tot spot van het scheeps

volk en tot schande der natie verstrekten.” De krijgs

tucht was zoodanig in verval, dat vechtpartijen, drink

gelagen, dronkenschap op 's lands schepen niet onge

woon waren en eenmaal zelfs de Vice-Admiraal Schrijver

op zijn schip met 500 koppen bemand eenige onderoffi

cieren en soldaten ontdekte, » die te zamen kroeg hielden

boven het kruid, waar zij met kaarsen zaten te drinken

en allen smoordronken waren.” De zee - taktiek, die

onder Tromp en De Ruyter hier haren hoofdzetel had

gevestigd, was geheel geweken.

Dit is, in zeer korte trekken, het meesterlijk, maar

treurig tafereel, dat de S. van het verval van het We

derlandsche Zeewezen, sedert den Utrechtschen tot aan
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den Akenschen vrede, op bl. 186 tot 260 van dit boek

deel, geeft. Geen wonder, dat het daar voorafgaand

verhaal der krijgsverrigtingen in dat zelfde tijdvak voor

de vroegere in belangrijkheid moet achterstaan. – Wel

beschermden verschillende eskaders, in 1715 en 1716

naar de Oost- zee gezonden, onze koopvaardijvloot tegen

de Zweden, maar inmiddels deden de Algerijnen ons Ge

meenebest den oorlog aan, en vijf jaren lang liet men den

roofstaten toe, schier straffeloos onze schepen te nemen

en de manschappen tot slaven te maken. Wel werden

eindelijk, in 1721 , meer krachtige maatregelen genomen,

om dien geduchten vijand te tuchtigen, maar, door de

bekrompenheid der uitrustingen, door vertraging in het

bemannen en het uitloopen der schepen, door den jam

merlijken toestand der vaartuigen, haren ouderdom , ge

brekkige zamenstelling en slechte bezeildheid, voldeden

de togten zeldzaam aan de verwachting, en schoon en

kele koopvaarders in bijzondere gevechten blijken gaven

van oud-Nederlandschen moed, vielen jaarlijks een aan

tal rijk geladen vaartuigen den Algerijnen in handen.

Wel gelukte het in 1724 en 1725 den Wice-Admiraal Som

melsdijk en den reeds genoemden Schrijver, toen nog

Kapitein, enkele roovervaartuigen te vermeesteren en an

dere te vernielen, wel genoot de eerstgenoemde ten ge

volge daarvan de voldoening, van den Dey tot vrede te

noodzaken , maar die vrede werd kort daarop, meer dan

eenmaal, door den trouwloozen roofstaat verbroken, om

door rijke geschenken weder ingekocht te worden. Wel

werden later, ter beteugeling der Marokkanen, herhaal

de kruistogten naar de kusten van Noord-Afrika on

dernomen, maar, schoon de bevelhebbers der daartoe

gebezigde vaartuigen zich een en andermaal door kloe

ke bedrijven onderscheidden, het ongenoegzame hummer

hulpmiddelen, gevoegd bij de hevige ziekten en groote

sterfte onder het scheepsvolk, verhinderde hen, iets

van belang te ondernemen, en schoon de Marokkanen

zelve door onderlinge staatkundige twisten verhinderd

werden, hunne magt te ontwikkelen, het duurde nog



tans verscheidene jaren, eer de vrede gesloten werd.

Na het uitbreken van den oorlog tusschen Engeland en

Frankrijk, werd wel, in 1744, door onzen Staat een

hulp-eskader aan onzen bondgenoot toegezegd, maar het

opperbevel over dit eskader opgedragen aan den Lui

tenant Admiraal Grave, een man van hooge jaren, zon

der uitstekende verdiensten en ten eenemale onberekend

voor die gewigtige taak , wel liep het eskader uit -aan

vankelijk slechts acht van de toegezegde twintig schepen,

maar – voor de eerstemaal met verloochening der Ne

derlandsche zelfstandigheid – onder Britsche vlag, en

zorgeloosheid en de ongereede toestand der bodems en

ziekten onder de bemanning deden het werkeloos blijven,

en stelden onze zeemagt bloot aan klagten van wege de

Engelsche regering, onze zee- officieren aan spot en ver

guizing, alles tot oneer der vlag van den Staat, tot

schande van het Gemeenebest. Ook tot schade : want de

Franschen, om die hulp te meer op ons verbitterd, namen

onze koopvaarders weg, drongen te land door tot in

Staats Vlaanderen en bedreigden Zeeland met eenen in

val – » en voor de eerste maal sedert de erkenning der

onafhankelijkheid, zag het Gemeenebest zich verpligt,

bij eene vreemde mogendheid, bij Groot-Brittanje, aan

't welk het zoo lang de heerschappij der zee betwist had,

onderstand te vragero tot beveiliging van zijn eigen grond

gebied en zijne eigene rivieren”, en Vlissingen » aan

schouwde nu voor de eerste maal vreemde oorlogschepen,

die ter hulpe van het benaauwde Vaderland toesnelden,

omdat dit diep gezonken Vaderland zijne zeemagt had

doen vervallen.”

De S. vermeldt vervolgens (bl. 261 – 289) de tot

hiertoe nergens beschrevene verdiensten van Willem IV.

in de verheffing van het diep vervallen Zeewezen, en

toont in de bijzonderheden aan, hoe die Worst den band

tusschen de Admiraliteiten herstelde, den lust in de

zeedienst aanwakkerde, maatregelen nam tot verbete

ring van den scheepsbouw, eene school voor de zee

vaart stichtte, op bijna overdreven wijs het getal der
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vlag- officieren vermeerderde, maar toch daardoor, voor

de jongelieden, die zich aan de zeedienst wijdden, betere

uitzigten opende; - maar ook, hoe hij in de volvoe

ring van verdere goede ontwerpen werd verhinderd, door

de nalatigheid of het onvermogen der provinciën om haar .

verschuldigde aan de Admiraliteiten te voldoen, door

tegenstand van bevooroordeelden en bekrompenen van

geest, door zijn 'eontijdigen (?) dood.

Het volgende hoofdstuk (bl. 290-400) vertoont ons de

zeemagt, in den tijd, toen onze Staat, in den dubbelen

oorlog, tusschen Oostenrijk en Pruissen te land, tusschen

Engeland en Frankrijk ter zee, de onzijdigheid be

waarde. Het was eene vraag van belang, of onder ver

boden waren, die den oorlogvoerenden niet mogten toege

voerd worden, alleen wapenen en eigenlijke krijgsbe

hoeften, of ook zoodanige handelswaren die tot den

bouw en de uitrusting van schepen gevorderd werden,

begrepen waren; het was eene vraag van belang, of on

zijdige schepen vijandelijke koopwaren al dan niet mog

ten overvoeren, of onzijdige koopwaren in 's vijands

schepen geladen al dan niet vrij waren. De S. toont

den aard dezer vraagstukken aan en de moeijelijkheden,

in welke zij onzen Staat destijds wikkelden ; hij ver

klaart, hoe de belangen der koopvarende zeegewesten,

die om meerdere bescherming voor den handel aanhiel

den, ter eene, die der overige provinciën, welke bovenal

de versterking der grenzen en de vermeerdering der

landmagt begeerden, ter andere zijde, die moeijelijkhe

den vermeerderden, hoe de ontmoeting van den zeeka

pitein Dedel, die na een scherp gevecht genoodzaakt was

een aan hem toevertrouwd konvooi aan de Engelschen

over te geven, de bezorgdheid regtvaardigde der Staten

van Holland, die steeds op versterking der zeemagt had

den aangedrongen. De S. roemt hierin de wijsheid

onzer staatslieden, inzonderheid der Prinses Gouvernante ,

als die » miskenning, verdenkingen en beschuldigingen

met gelatenheid en ware zielegrootheid” wist te ver

dragen en alzoo » de onzijdigheid, van den beginne des
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oorlogs af, rustig aangenomen en tot den einde toe ge

lukkig volgehouden” had. - Het verhaal der beteugeling

van een opstand in de Berbice, en dat van nieuwe oor

logen met Algiers en Marokko, van welke de laatste in

1777, door het beleid van Van Kinsbergen, in eenen

vrede eindigde, besluiten dit hoofdstuk.

Bij het uitbarsten van den nieuwen oorlog tusschen

Engeland en Frankrijk, ter zake van de erkentenis der

onafhankelijkheid van Noord-Amerika, bevond zich Ne

derland ten aanzien der beide rijken nagenoeg in den

zelfden moeijelijken toestand, als twintig jaar vroeger,.

maar bij ongunstiger omstandigheden: de partijen in

den staat stonden scherper tegen elkander over, Groot

Brittanië oefende zijn voorgewend regt ten aanzien der

onzijdigheid met veel meer willekeur op de Nederlandsche

schepen uit, Frankrijk verzettede zich daartegen heviger

dan te voren en vorderde van ons de strenge uitvoering

der met de onzijdigheid verbondene regten ; » en te

midden van die woelingen en van deze hagchelijke om

standigheden bevond zich een bestuur, dat uit zijnen

aard weinig magt bezat, en door de thans hangende ge

schillen nog meer verlamd werd, zag zich geplaatst een

Stadhouder, bezield met de beste bedoelingen, maar wei

felende, die bezwaarlijk tot eenig besluit over te halen

en nog moeijelijker tot zelf handelen te bewegen was.”

Zes jaren werden » verbeuzeld met raadplegen, opperen

van bezwaren, twisten over het gelijktijdig vermeerderen

der zee- en landmagt, en zich verontschuldigen”, eer al

de provinciën toestemden tot het bouwen van de noo

digste oorlogschepen. Een besluit om geen konvooi te

verleenen aan de met hout en scheepsbehoeften geladen

schepen wekte den naijver en het misnoegen van Frank

rijk op, en gaf aanleiding tot vermeerdering van wan

trouwen en tweedragt. Na langdurige weifeling en be

raadslaging werd in 't laatst van 1779 de Schout-bij

Nacht Graaf van Bylandt met een eskader ter beveiliging

van onzen handel uitgezonden, ontmoette de Britsche

vloot onder den Commodore Fielding , en gaf, na kor
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ten wederstand, ten gevolge der ontvangene instruc

tiën, bevel, om de vlag te strijken. Deze gebeurtenis,

tot hiertoe met veel duisternis omtogen, wordt door den

S. uit verschillende onuitgegeven stukken in helder licht

gesteld, de bezwaren, tegen onzen vlootvoogd ingebragt,

en zijne verantwoording beknoptelijk voorgedragen, en

tevens van den Prins Erfstadhouder de verdenking afge

weerd, als of deze op de vrijspraak van den Schout-bij

Nacht eenigen invloed zou uitgeoefend hebben. - Na

deze gebeurtenis, die in Engeland, even zeer als in de

vereenigde gewesten, diepen indruk achterliet, nam de

spanning tusschen onzen Staat en die van Brittanië aan

merkelijk toe, als hulpmiddel tegen de gewelddadigheden

der Engelschen traden de onzen met Denemarken, Zwe

den en Rusland in het verbond der neutraliteit, en de

volledige vredebreuk met Engeland was het gevolg,

Het begin van den Engelschen oorlog tot na den

zeeslag van Doggersbank is het onderwerp van het

laatste hoofddeel (bl. 489-662). Ons bestek gedoogt

niet, dat wij ook hier den S. als op den voet volgen.-

Ramp op ramp trof het diep vernederd Vaderland, oor

logschepen en een aantal rijk geladen koopvaarders vielen

den vijand in handen, onze koloniën werden bedreigd,

en S. Eustatius, met al de daar opgehoopte schatten, ging

verloren. Ja, met zeldzamen spoed bewilligden de pro

vinciën in geld tot de vermeerdering der zeemagt, met

buitengewonen ijver werden schepen aangebouwd en her

steld, maar de middelen faalden om die behoorlijk te

bemannen, en de geest van traagheid en werkeloosheid

bleef op eene onbegrijpelijke wijs bestaan. Misnoegen,

verdenkingen, wantrouwen tegen de hoofden van het

bestuur, inzonderheid tegen den Stadhouder, waren daar

van het gevolg. De S. onderzoekt en weegt die bezwa

ren, met de meeste naauwgezetheid : niet ontkennende,

dat aan Willem W. zelfvertrouwen en geestkracht ontbra

ken, dat hij , besluiteloos en wankelmoedig, zich ligt

door onvoorziene bezwaren van de uitvoering van wèl

doordachte ontwerpen liet afschrikken, levert hij het be
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toog, dat de voorname redenen der voortdurende werke

-loosheid van het Zeewezen gelegen waren, deels in de

veeljarige verwaarloozing, nu niet op eenmaal te her

stellen, deels in de hoop op het behoud van den vrede,

deels ook in het stelsel, door den Prins steeds geheel

ter goeder trouw vastgehouden, om, tegelijk met de zee

magt, ook het leger te vermeerderen. - Het boekdeel

eindigt met eene, door een plan opgehelderde, beschrij

ving van den zeeslag op Doggersbank. Men kent het zeld

zaam talent des Schrijvers in de levendige voorstelling van

zeegevechten, en hier zal men dat op nieuw bewonde

ren: sterkte, rangschikking, beweging der schepen, bij

zondere wapenfeiten, ook misslagen van vriend en vijand,

worden, met derzelver aanleiding en gevolgen, aangewezen.

Aan onzen Zoutman, hoezeer hem de hoogste lof wordt

toegekend, wordt als een misslag aangerekend, dat hij

te laat begonnen is met op den vijand vuur te geven;

de Heer P. BRUINING heeft later (*) de verdediging van

den Schout-bij- Nacht op zich genomen; ons altha 's

voegt het niet, dit pleit te beslechten, alleen volledig

heidshalve zij het hier vermeld. 'A-

Onder de bijlagen verdient inzonderheid opmerking

de beschrijving der Gedenkpenningen, betrekkelijk de

Gewapende Neutraliteit en de krijgsverrigtingen ter zee,

gedurende de jaren 1780 en 1781, zoo als die op eene

aan dit deel toegevoegde plaat afgebeeld zijn.

N.

(*) In de Gids, VII. jaarg, bl. 587 - 536.



AAN KO ND I G IN G EN,

B ER I G T EN EN Z.

v,

4.) De Vrije Fries. Mengelingen, uitgegeven door

het Provinciaal Friesch Genootschap, ter beoefe

ning van Friesche Geschied-, Oudheid- en Taal

kunde. Deel I, II, III en IV. 1. 2. Te Leeu

warden, bij G. T. N. Suringar. 1839-1845.

Sedert zes jaren geeft het Provinciaal Friesch Genoot

nootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde het

tijdschrift uit, aan het hoofd dezer aankondiging ver

meld. Het bevat mengelingen, bijeengebragt door de

leden dier met warmen ijver bezielde letterkundige Wer

eeniging, mengelingen, die niet gevoegelijk eene plaats

konden erlangen in hare grootere werken of jaarlijksche

verslagen. Een harer leden, een man, grijs in ervaring,

beroemd in de geschiedenis onzer nationale wetgeving,

geacht ook bij hen, die van andere staat- en geschied

kundige beginselen uitgaan, heeft thans zijn otium cum

dignitate gewijd aan historische onderzoekingen betref

fende de aloude gesteldheid van zijnen geboortegrond,

en de vruchten dier nasporingen aan het Nederlandsch

publiek medegedeeld, deels in de straks genoemde Men

gelingen, deels in het uitvoerige werk, getiteld: Schet

sen van de Friesche Geschiedenis in het algemeen en

wegens het Strafregt in het bijzonder, waarvan sedert

zes jaren reeds drie deelen te Leeuwarden zijn in het

licht verschenen.

Al wie de vóór ons liggende boekdeelen inziet, moet

met ons den ijver bewonderen, waarmede de Friezen

alles ter harte nemen, wat op hun geboorteland be

trekking heeft. Dat alles kan voor alle lezers niet even

V. 2
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belangrijk zijn, en wij gelooven daarom geene geheel

onnutte taak op ons te nemen, door hem, wien gezegde

verzamelingen tot hiertoe niet bekend zijn, op haren

inhoud kortelijk te wijzen.

De Mengelingen worden geopend door de bijdrage eens

mans, die tijdens de uitgave reeds ontslapen was. Uit

de nalatenschap van Mr. F. BINKEs ontvangen wij eene

Verhandeling over eene nederzetting of volkplanting

der Friezen in Zwitserland, benevens eenige aan

merkingen over den togt der Friezen naar Rome.

(Vrije Fries, I. 1-64.) SUFFRIDus PETRUs (op wien

wij nader zullen moeten terugkomen) had een opzettelijk

werk, de coloniis Frisiorum, geschreven, dat echter nim

mer in het licht verscheen. Hij vermeldde volkplantin

gen bij de Juten, Anglen, in Schotland, in Hessen, in

Zwitserland en in vele andere oorden des aardrijks, tot

zelfs in Abyssinië. Een ongenoemd Kronijkschrijver,

van wien een Tractaet in handschrift bestaat, tracte

rende van de heerkomst der Vriesen ende haer vrijheit,

voorgadert wt voelen loflijcken cronijcken en hystoriën ,

had vermeld , dat, na het innemen van Rome door Ka

rel den Groote, een deel der Friezen zich in Lombar

dije wilde vestigen: dáár echter (zoo luidde het verhaal)

werden zij door de inwoners verslagen, en het overschot,

dat het met de vlugt ontkwam, zetelde zich in de Zwit

sersche gebergten. Ook BENINGA en DouwAMA hadden dien

aangaande het een en ander geboekt. HAM.coNIUs gaf

nog meer: hij voegt er bij , dat Magnus Forteman, toen

hij in 802 uit Italië terugkeerde en door Zwitserland

trok, daar nog oude Friezen vond :

» Magnus Frisiacae legionis Fortema ductor

Cum castris, domita, magno sub Caesare, Roma

Forte (?) domum repetens, invisit 'in Alpibus, atque

Helvetia, veteres patria de gente colonos,

Queis impertierat, cum parta diplomata Romae,

Nonnullos alios Tigurino iunxit in agro

Vicinosque locis, Regnumque australe vocavit

Respectu Frisiae, boreo sub climate , terrae.”
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Eene andere overlevering doet de Zwitsers afstammen

van de Zweden, die zich ten tijde der groote volksver

huizingen daar te lande zouden hebben nedergezet, waar

over AxEL EMILIUs wIRSEN, in 1827, te Upsal eene afzon

derlijke verhandeling schreef, de Colonia Suecorum in

Helvetiam deducta. En juist dit werkje bevatte me

nige bijdrage, die de oude sage betrekkelijk der Frie

zen volkplanting in Zwitserland bevestigde. Een en ander

noopte BINKEs, dit belangrijk onderwerp aan eene naauw

keurige nasporing en kritische beoordeeling te onderwer
pen. A/

Door wIRsEN werden twee hoogst belangrijke stukken

uit de 16e eeuw, beiden uit Zwitserland afkomstig, me

degedeeld: een uittreksel uit een zich in Oberhasle bevin

dend perkamenten H. S. van het jaar 1534, voerende den

titel : Von den Gesatzen, so do zemal wass in den

Schwedyen und Friesen, en een Ost-friesenlied der

0ber-Hasler, ten jare 1550 vervaardigd. Beide deze

stukken heeft BINKEs aandachtig nagegaan, gadegeslagen

en onderzocht, en nu komt hij tot het resultaat, dat

de overlevering, dat de Friezen eens eene volkplanting

in Zwitserland zouden hebben gesticht, door EMMIUs

reeds als een dwaas zamenraapsel van bijgeloovige vin

ding uitgekreten, op echt historischen grondslag berust.

Misschien is het niet onmogelijk, deze sage nog nader

toe te lichten. In Zwitserland moeten nog bouwstoffen

zijn, ons tot hiertoe onbekend. Ten allen tijde was die

landstreek eene plaatse der wisseling, en welligt bestaat

er eenig verband tusschen de straks bedoelde sage en de

vroegere volksverhuizingen daar de lande, waarvan de

redevoering van Prof. BRöMMEL te Basel, Ueber die Hel

vetier und ihr Verhältniss zu einer âlteren Bevölkerung

der Schweiz, nesbt einigen Worten über Völkerwan

derungen und über die Sweven (Basel 1836), een be

knopt en duidelijk overzigt geeft. Gaarne hadden wij

de beide bedoelde oorkonden nevens dit opstel letterlijk

afgedrukt gevonden; het Zweedsche proefschrift zal toch

- 2"
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wel niet hier te lande toegankelijk zijn voor allen, die

in deze oude volks- overleveringen belang stellen.

Op een later tijdperk der middel-eeuwen vestigde de

onvermoeide Mr. J. DIRKs zijne aandacht. Woord- We

derland en de Kruistogten : dit opschrift dragen zijne

Schetsen van het aandeel der Woord-AWederlanders en,

in het bijzonder, der Friezen aan dezelven, volgens

de berigten van ooggetuigen en tijdgenooten. Wij heb

ben dit uitvoerige stuk (II. 135-214, 223-332) met

groot genoegen gelezen, en het deed ons leed, dat het

in 't Historisch Tijdschrift van Prof. vrsscHER, II. 80,

eene scherpe beoordeeling moest ondergaan. Het moge

niet geheel volledig wezen - doch waar is de geschied

schrijver, op wiens arbeid geene nalezingen te oogsten

zijn? Eene enkele aanmerking houde DIRKs mij ten

goede. Zij betreft zijn stijl. Niet elke bijdrage tot een

tijdschrift moge zich door sierlijkheid van uitdrukking

kunnen onderscheiden; eene naauwkeurige bearbeiding

van een zoo gewigtig onderwerp, als de Schrijver behan

delde, moet zich door juistheid van voordragt en zui

verheid van smaak kenmerken. Zijn verhaal, hoe be

langrijk, is te dor, om te boeijen; 't is als of de gezette

lectuur van een heirleger kronijken duidelijke sporen in

's mans opstel achterliet.

Uit het M. S. Jus Municipale Fresonum, door DE HAAN

HETTEMA beschreven in DE JAGER's Taalkundig Maga

zijn, deel II. bl. 240, deelde hij hier (II. 117-129)

een Chronijkje van Friesland mede, en uit de pen

van EEKhoFF werd ons, behalve een Verslag wegens

gevondene geschiedkundige stukken op twee weten

schappelijke reizen door ons Vaderland (II. 10-23),

een afdruk geschonken der Friesche Charters, door

hem in het Archief mijner woonplaats gekopieerd

(II. 23-36). Met niet minder belangstelling zal de

beoefenaar der Oud-Friesche regtsgeleerdheid het Ver

slag lezen van Mr. U. A. EvERTz, omtrent drie Hand

schriften, uit de bibliotheek van wijlen Prof. VAN EERDE

te Groningen ten behoeve van het Friesch Genootschap
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aangekocht (II. 349-412) : eene mededeeling, die als

model voor dergelijke rapporten mag dienen.

Ook aan stukken betrekkelijk de latere Friesche ge

schiedenis ontbreekt het hier niet. De grijze DE CRANE

hield zich in het laatst van zijn werkzaam leven met

een onderzoek bezig naar de geschiedenis van het Martena

Huis te Franeker, thans nog door zijnen kleinzoon,

Mr. A. TELTING, bewoond. Als vruchten dier nasporin

gen mogen wij aanmerken 's mans Herinneringen van

Martena-Huis (I. 93-163) en het aloud geslacht

Martena, in genealogisch overzigt voorgesteld (I. 189

-248). In beide stukken zal men tevens belangrij

ke bijdragen tot de Historia Literaria vinden, een

vak, dat de achtenswaardige Hoogleeraar zoo gaarne

beoefende.

Het is hier de plaats, een kort opstel te vermelden

van Jr. Mr. H. BAERDT VAN SMINIA, het geslacht Aeb

binga te Hyum en Hallum (I. 345-355), mitsgaders

een Request om rehabilitatie van Saepck van Donia,

door Mr. L. PH. c. VAN DEN BERGH in het Archief te

Rijssel ontdekt en hier door den heer VAN LEEUWEN

met een voorberigt in het licht gegeven (III. 150-157).

Laatstgenoemde had eene voorlezing gehouden over Sicco

van Goslinga als krijgs- en staatsman, waaruit de

in De Vrije Fries (III. 277-314) medegedeelde Herinne

ring aan dien voortreffelijken man is overgenomen, ter

wijl hij eindelijk, in hetzelfde deel, eene Accurata des

criptio peregrinationis in Terram Sanctam, door H.

van Martena , Z'. van Botnia en J. van Botnia, be

kend maakte (III. 219-276). Of dit breedvoerige stuk

die openbaarmaking verdiende, heeft het Bestuur des

Genootschaps beslist: wij vonden daarin zeer weinig,

dat onzes inziens eenigermate de algemeene belangstelling

kan gaande maken en hadden die plaats liever door een

opstel van VAN LEEUWEN's hand zien ingenomen. - Als

eene kleine bijdrage tot de geschiedenis van het gedenk

waardige jaar 1672 deelde TELTING nog een belangrij

ken Brief van Goslik Colonna, Hopman over eene
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compagnie Franeker Burgers, aan den Magistraat

der stad Franeker, mede (I. 70-75), waarin hij van

zijne onderhoorige manschappen juist geen schitterend

getuigenis aflegt.

Tot hiertoe beschouwden wij de eigenlijk histori

sche stukken uit deze bundels: niet minder zal het

oudheidkundig gedeelte onze aandacht gaande maken.

Het derde deel wordt geopend door een hoogst gewig

tig oudheidkundig opstel van Dr. C. LEEMANs te Leijden,

getiteld: Grafsteen van een Frieschen ruiter, gevonden

in Engeland. Men had in Januarij 1836, te Water

more, bij Cirencester in Gloucestershire, een Romeinschen

grafsteen opgedolven, waarop, onder de beeldtenis eens

ruiters, die zijnen vijand vertrapt, navolgend opschrift

te lezen stond :

SEXTVS. WALE

RIWS. GENALIS

EQES. ALAE. TR. HAEC

CIVIS. FRISIAWS. TWR.

GENIALIS. AI. XXXX. XX

H. S. E. E. F. C.

Groot is de dienst, die de heer LEEMANs door de alge

meene bekendmaking en naauwkeurige toelichting van

dit merkwaardige gedenkteeken aan de Friesche oud

heidkunde bewezen heeft. Hij meent het te moeten le

zen en aanvullen als volgt: Seactus Valerius Genialis,

eques alae Thracum, civis Frisiavs, turmae Genialis,

viacit annos MAXX. militavit MX. Hic sepultus est.

Heres fieri curavit.

Teregt wordt, in den tweeden regel, door onzen schrij

ver, voor GENALIs, GENIALIs gelezen. Waarschijnlijk (zegt

hij) valt op het oorspronkelijke de 1 met den laatsten

haal van de N zamen. Het zij mij vergund, in bedenking

te geven, of niet welligt, gelijk op zoo vele gedenktee

kenen, de kleine 1 boven die laatste haal kan zijn ge



– 19 –

plaatst, die misschien niet eens meer zigtbaar is voor

het oog des beschouwers?

De uitlegging van den derden regel schijnt mij nog

steeds aan groote moeijelijkheden onderhevig. Gaarne

erken ik, dat Dr. L. zijne verklaring op eene uitsteken

de wijze heeft toegelicht, doch de schrijfwijze TR. HAEc

blijft mij onoplosbaar. De H na de R geplaatst, een punt

tusschen beide deze letters duidelijk aangewezen; een E

ingelascht, waar die niet te pas kwam : hoe vele mis

slagen zijn hier niet te verbeteren, om elke zwarigheid

uit den weg te ruimen ! Daarenboven, zou er een voor

beeld zijn van eene ala Thracum, waarbij de numerus

van den vleugel is verzwegen? Ter vergelijking laten

wij intusschen een ander in 1593 te Keulen ontdekt graf

schrift volgen , door geuren (') medegedeeld.

MILES. EX COH.

TRAECERWIM. ANN.

XXXIV. STIPENDIOR

XIV. H. S. E.

In den vierden regel staat Frislavs, denkelijk (zegt

LEEMANs) voor FRISIUs. » Indien voor Frisiaus niet

Frisius moet gelezen worden, kunnen wij dezen uit

gang welligt vergelijken met dien van Bataus voor

Batavus, in het opschrift op eenen grafsteen bij de

Via Aurelia (S) gevonden; wij zouden evenwel het

eerste meer waarschijnlijk rekenen.” Mijns inziens

verdient de laatst voorgestelde gissing verre de voor

keur. De voorbeelden toch, dat een v voor vv op ge

denkteekenen zijn uitgehouwen, zijn (de heer LEEMANs

kent ze beter, dan ik) in het geheel niet zeldzaam.

Zoo leest men – ik noem alleen tituli, die den S. wel

ligt nog niet onder de oogen kwamen - op een in Mei

(*) Gaur. Thes., 371. 7.

(S) Zie LEEMANs, 13.
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1842 te Mentz (*) gevonden altaar, voor iuventus, iuen

tus geschreven, zoo ook serus voor servus op eenen in

April 1842 bij Zahlbach opgedolven grafsteen:

ROMANWS

T. AWIDI. CO.

RDI EQ. LEG.

XXII. PRI.

SERVS. AN

XXVII. MER

EIWS. P. H. I.

S. E. S. T. T. L.

Opmerking verdient, mijns inziens, de vreemde rang

schikking der qualiteiten van onzen Frieschen ruiter.

Eerst de ala, daarna de civitas, daarop weer de tur

”a. Geleidelijk ware de volgorde geweest, zoo de tur

ma onmiddellijk op de aanwijzing der ala gevolgd ware,

en daarna ware aangeduid, wat landsman Genialis ge

weest zij. Zoo toch komt zij onder anderen voor op

navolgend opschrift (S):

ALBANO WITALI

EQ. ALAE. DIANAE

TWR. BARBI. CIVI

TREWER0. A. XXX. STP. X.

H. EX T. F. C.

Dit te Woringen gevonden gedenkteeken deel ik ook

daarom mede , omdat Leemans zich hetzelve niet schijnt

herinnerd te hebben en het welligt tevens strekken kan

tot opheldering van een anderen in 1835 te Watermore

ontdekten grafsteen, die, volgens LEEMANs, tot opschrift

draagt:

(") Zie Zeitschr. d. V. z. Erf. d. Rhein. Geschichte u. Al

terthümer in Mainz, 1. (Mainz 1845). 58.

(S) Grvrer, Thes. 519. 7. orelli, Inscript. Lat. 191,
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DANNICVS. EQES. ALAE.

IN DIAN. TWR. ALBANI.

STIP. XVI. CIWES RAWR.

CWR. FWLWIWS. NATALIS. IL.

FLAWIWS BITWCWS. ER. TESTAME

H. S. E.

Zou welligt dezelfde Albanus op beide gedenkteekenen

bedoeld zijn? Het komt mij niet zoo geheel onwaar

schijnlijk voor, dat Albanus (of Albanius) Vitalis misschien

ma den dood van Barbus tot diens opvolger bij eene tur

ma van de ala Indiana, waartoe hij behoorde, is benoemd.

Hetgeen dit opstel van Dr. LEEMANs bijzonder belang

rijk maakt, is de mededeeling van zes opschriften (be

halve het medegedeelde), waarop de namen van Friezen

voorkomen. Die mededeeling is blijkbaar louter een toe

gift, en daaraan is het misschien te wijten, dat de ge

leerde Schrijver daarbij geene taal- of oudheidkundige

aanteekeningen heeft gevoegd, en zich bepaald heeft

tot de aanwijzing van het tijdsgewricht, waartoe zij

moeten gebragt worden, terwijl hij daarbij tevens op

merkzaam maakt op de verschillende namen, waarmede

in de Romeinsche taal de Friezen werden aangeduid: Fri

sii, Frisiai, Frisei, Frisaevones, Frisaeones. Hierbij

voegt hij de opmerking, dat wij welligt bij PLINIUs

(Hist. Wat. IW. 29) voor Frisiabones, overeenkomstig

met de opschriften, Frisaevones, als de verbeterde en

oorspronkelijke lezing, moeten aannemen. Dit komt mij

echter nog al bedenkelijk voor. Hilarus toch was, blij

kens 't gedenkteeken, een corporis custos van Nero,

en wij gelooven met LEEMANs, dat deze keizer zijne

bijzondere Germaansche lijfwacht uit de strijdbare man

schappen der Friezen aanvulde. PLINIUs daarentegen

spreekt van een' Gallischen volksstam, die tusschen de

Sunuci en Betasi woonde. Maar misschien was de Ro

meinsche Polyhistor hier wel het spoor eenigermate bijster.

Gaarne hadden wij ter dezer gelegenheid nog door

den Schrijver zien melding gemaakt van het aan de
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Friesche moeders gewijde altaar, waarvan cUPERUs (*)

ons het opschrift heeft medegedeeld:

MATRIBWS

FRISAWIS PATERNIS.

Maar ik geloof, dat men in den laatsten regel pa

ternus zal moeten lezen. Dit gedenkteeken toch heeft

onzes inziens op beschermgodessen van den Frieschen

volksstam betrekking. De welwillende lezer zal dien

aangaande meer kunnen vinden in mijne Verhandeling

over de Moedergodinnen, die eerlang te Leijden in het

licht verschijnt.

Een gedenkteeken van later dagteekening is door VAN

HALMAEL en HETTEMA opgenomen en beschreven (II. 131).

Het is de kerk te Terkaple, met beschilderde zoldering

en drie oude grafsteenen. Van harte hopen wij, dat op

meer soortgelijke monumenten van vroegere kunst in dit

Tijdschrift de aandacht worde gevestigd, waarbij de

meesten zeker gaarne ook eene meer uitvoerige ophelde

ring aangaande den aard en de behandeling van oude

schilderstukken zullen ontvangen.

Aan BEHRNs, die zich reeds vroeger als een uitstekend

boefenaar der Deensche taal- en letterkunde had bekend

gemaakt, is men de vertaling verschuldigd eener verhan

deling van FINN MAGNUsEN, over de dagverdeeling der

oude Scandinaviërs (II. 58-92). Waarom dit stuk

uit eene Engelsche overzetting is vertolkt, begrijpen wij

niet; welligt had de heer BEIRNs het oorspronkelijke

niet ter hand. Voor regtsgeleerden heeft dit stukje bij

zondere aantrekkelijkheid: menig duister punt in de

IJslandsche wetten wordt daarin opgehelderd.

Meer onmiddellijke betrekking tot Frieslands alouden

toestand hebben eenige bijdragen Van FOCKEMA, HETTEMA

en oTTEMA. HETTEMA schreef over Maatschappelijken toe

stand, regts- en verdedigings- wezen van het vroegere

*) Inscript, et Marm. post Homeri Apoth, 297.p

rit
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Friesland (IW. 70-93), waarin veel voorkomt, dat op

het oud-Germaansche volksleven in het algemeen ver

wijst, en tot welks zamenstelling het onlangs in het licht

verschenen werk van wAITz nog niet mogt gebruikt wor

den. Van FocKEMA ontving men eene Bijdrage over de

grenzen van Friesland in onderscheidene tijdperken,

waarin des Schrijvers denkbeelden nopens dit zoo uiterst

belangrijk punt kortelijk zijn zamengevat (IV. 20-33),

mitsgaders eene voorlezing over de vorming van de

Zuiderzee (IW. 215-224). Hetzelfde onderwerp werd

ook door oTTEMA behandeld (IW. 183-214), die tevens

in een uitvoerig stuk den loop beschreef der rivieren

door het land der Friezen en Batavieren in het Ro

meinsche tijdperk (IW. 105-182). Men kent de Schets

eener Geschiedenis der Zuiderzee, door scHELTEMA in der

tijd ontworpen, en uit zijne nalatenschap door Prof.

BERGSMA aan het Nederlandsch publiek medegedeeld.

OTTEMA heeft een geheel nieuw onderzoek, op vergelij

king der berigten van onderscheidene oude Kronijk

schrijvers gebouwd, begonnen, en het stukje van FocKEMA

mag als een vervolg op dit onderzoek worden beschouwd.

Vooral voor oTTEMA's aardrijkskundige proeve nopens

den loop der rivieren en de ligging der plaatsen, in het

land der Friezen en Batavieren, waarvan CAEsAR, TACI

Tus, MELA, PLINIUs, PToLEMAEus en DIo cAssIUs gewagen,

zijn wij den Schrijver grooten dank schuldig. Voorna

melijk tracht hij te betoogen, dat de mond des noorde

lijken Rijns (liever: van den noordelijken Rijnarm) niet

bij het Flie, niet bij Texel, maar in de merkwaardige

afbreking der duinen tusschen Kamp en Petten, moet

gezocht worden. Als proeve zijner kritische herstelling

van eene moeijelijke plaats bij PompoNIus MELA (III. 270)

deelen wij het volgende mede. Bij dien. Geograaph lezen

wij : » (Rhenus) haud procul a marihuc et illuc disper

gitur, sed ad sinistram etiam tum et donec effluat,

ad dextram primo angustus et sui similis, post ripis

longe et late recedentibus , jam non amnis, sed ingens

lacus, ubi campos implevit, Flevo dicitur.” De woor
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den etiam tum et donec effluat waren duister, maar TA

cITUs had van denzelfden Rijn geschreven : » Servat nomen,

et violentiam cursus, donec Oceano misceatur”, en dit

geeft oTTEMA aanleiding, om bij MELA te lezen: »etiam

tumet, donec effluat.” Insgelijks verandert hij het sui

similis in rivisimilis, dat een zeer duidelijken zin geeft.

De lezer zal met mij naar oTTEMA's verdere nasporingen

verlangend uitzien.

Ook het vak van Penningkunde en Sphragistik is in

deze verzameling niet misdeeld. De Bijdragen tot de

Penningkunde van Friesland van DIRKs (III. 21-66.

IW. 34-69) hebben zich reeds eene algemeene bekend

heid, den schrijver welverdienden lof, verworven. Iets

betrekkelijk eenige afgebeelde zegels gaf EEKHoFF in het

tweede deel (32-36), die insgelijks eene Geschiedkun

dige Beschrijving van eene zilveren medaille of Friesche

gelegenheidspenning voor Michiel Högelcko mededeelde

(I. 321-341), terwijl wij de Beschrijving van een oud

sigillum secretum der stad Leeuwarden aan TELTING's

ijver zijn verschuldigd (I. 342-344). Eindelijk vinden

wij in het eerste deel (257-262), onder het opschrift

Penningkunde, nog eene bijdrage van den Advokaat-Ge

neraal DEKETH, betrekkelijk twee Romeinsche penningen,

in 1827 in de nabijheid van Sneek, bij den aanleg

van de nieuwe begraafplaats aldaar, opgedolven.

Ook onderscheidene stukken van taalkundigen aard

komen onder deze Mengelingen voor. Zoo gaf Jhr. HFT

TEMA eenige Gedachten bij het lezen van het Idioticon

Frisicum, of Woordenboek van bijzonder in Friesland

gebruikelijke woorden en spreekwijzen, door Ev. Was

senbergh, I. 164-183. De titel schijnt mij onjuist geko

zen: waarom niet liever dit opstel genoemd: » Opmer

kingen aangaande de verwantschap tusschen het Friesch

en het IJslandsch, naar aanleiding van gezegd werk” ?

Mij dunkt, dit had beter de strekking der bijdrage aan

gewezen. – Dezelfde gaf aan het slot van het eerste

deel (356) nog eene proeve van Helgolandsch taaleigen,

uit den mond eener Helgolanderin opgeteekend, en deel

:
|
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de tevens een Vermaecklijk Sotte-clucht van een advo

caet ende een boer op 't plat Friesch , uit een zeldzaam

werkje, mede (I. 302-320). -

Van dezelfde hand ontvangen wij, in het derde deel,

een Overzicht van de Rune - literatuur (67-102). Met

belangstelling namen wij deze verhandeling ter hand:

misschien is het onze schuld, dat zij niet aan onze ver

wachtingen beantwoordde. Wij hoopten hier eene kri

tische beschouwing van de tot op onzen tijd ontdekte

Runen te mogen zoeken. HETTEMA gaf ons echter alleen

eene aaneengeschakelde vermelding van verschillende ge

voelens der oudere en nieuwere geleerden aangaande

den aard en de beteekenis van het Runenschrift. Ten

onzent was hem op dezen ongebaanden weg alleen wes

TENDoRP voorgegaan, die in de Verhandelingen der

Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leijden

een opstel plaatste Over het oud Runisch letterschrift

en ontdekte sporen van hetzelve in ons land, deel III.

st. II. (1824) 137 volg. Moeten wij HETTEMA's Overzicht

alleen als eene Historia Literaria externa van het

onderwerp beschouwen , zoo gelooven wij, dat er ook

nog al nalezingen op te maken zijn. Zoo schijnen de

hoogstbelangrijke nasporingen van RADLoF den Schrijver

te zijn ontgaan, en als verzamelaar heeft ook LEGIs in

zijn werk: Die Runen und ihre Denkmäler (Leipz.

1829), te veel zamengebragt, om door HETTEMA geheel te

worden over het hoofd gezien. Voor de oudere Historia

Literaria ontving ik onlangs een hier te lande zeldzaam

werkje van JoHANN ERICHson, te Greifswald in 1766 uit

gegeven, en getiteld : Bibliotheca Runica, worin zuver

lässige Wachrichten von den Schriftstellern über die

Runische Litteratur und von den dahin gehörigen Buch

staben , Grabsteinen , Calendern, Handschriften und

Mitnzen, waaruit het overzigt van HETTEMA aanmerke

lijk zou kunnen worden aangevuld. Ook verwonderde

het mij, dat de Schrijver volstrekt geene melding maak

te van de twee houten Primstaven of Noordsche Kalen

ders, in Runische karakters, ten jare 1838 door Prof.
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AcKERSDIJK uit Dalekarlië medegebragt en thans berus

tende in het Museum van Oudheden te Leijden, waarvan

Dr. JANssEx een kort berigt mededeelde in den Konst- en

Letterbode van 1839, No. 36. Dan, wij meenen te mo

gen veronderstellen, dat de heer HETTEMA, die ook door

dit opstel zijne bekendheid toonde met al wat in het

Noorden van Europa voor oudheid en letterkennis wordt

gedaan, eenmaal op het hier terloops behandelde onder

werp zal terugkomen, en van harte hopen wij, dat hij

de vruchten van zijn voortdurend onderzoek den belang

stellenden landgenoot niet onthoude. Mogt dit het geval

zijn, zoo raadplege de Schrijver ook het berigt nopens

oud Runenschrift, voorkomende in het voortreffelijke

werk van ALBERT voN MUCHAR , Geschichte der Steier

mark (Grätz 1844), I. 446, en Abbild. 2.

PosTHUMUs leverde eene Lijst en korte opheldering van

eenige Friesche woorden, spreekwijzen en spreekwoorden

(I. 83-92. I. 233-248. II. 93-116. IV. 94-104),

mitsgaders eene Proeve van de taal, zoo als dezelve op

het eiland Schiermonnikoog gesproken wordt (I. 188).

Het eerstgemelde stuk, waarvan wij nog ettelijke ver

volgstukken te wachten hebben, bevat vele belangrijke

bijdragen, waarvan ook bij de beoefening der oud-Ger

maansche mythologie partij is te trekken. Inzonderheid

zal het laatste gedeelte dezer Lijst des lezers belangstel

ling gaande maken, dat, wat den vorm betreft, afwijkt

van de vroegere, en zich door meerdere ontwikkeling

en vergelijking met andere dialecten en taaltakken on

derscheidt.

Angelsaksische Bezweringsformulieren. Onder dit op

schrift deelt onze geleerde volksvertegenwoordiger Mr. A.

TELTING ons drie bezweringen mede , volgens een hand

schrift van FRANCIscus JUNIUs in de Bodleyaansche Biblio

theek te Oxford, met eene verklaring en kritische cor

rectie van den text. Van denzelfden ontving men wijders

Iets over de grammaticale beoefening der Friesche taal

in haren geheelen omvang , eene schoone voorlezing,

die een beknopt en duidelijk overzigt behelst van den
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omvang der Friesche taal, en van de vereischten eener

echt grammaticale beoefening van hare geschiedenis en

vertakkingen. Met warmte wijst de redenaar op hetgeen

RAsk, GRIMM, RICHTHoFEN en anderen in de laatste twin

tig jaren voor die studie deden, en zijne dringende op

wekking aan de Leden des Frieschen Genootschaps gerigt,

om hetzelfde spoor moedig en met volharding te betreden,

vinde weerklank bij elken Nederlander! Ik wenschte

wel, dat woLF niet geschreven had, wat in de voorrede

zijner onlangs in het licht verschenen Deutsche Märchen

und Sagen (Leipz. 1845, IX.) gedrukt staat. » Holland

(zegt hij), » hat eine Art von Antipathie gegen das kräf

tige und seine Eigenthümlichkeiten so treu bewahrende

Friesenvolk; nur verachtend und über die Schultern

schaut es dieses an. Die Friesen hängen mit zu war

mer Liebe an dem Boden, der sie geboren werden und

reifen sah, an ihre Rechten und Freiheiten, so klagt

der Holländer, und allen Anstrengungen zum Trotze

lassen sie sich nicht verhollandern , diese » freien Frie

» sen” , wie sie sich mennen. - Wie sehr viel die hol

ländische Germanisten für unser Alterthum aus Friesland

hätten holen können , so sehr wenig nutzten sie diese

Quelle; sie hätten sich zu tief bücken müssen. Trotz al

dem, was in Deutschland für friesische Alterthümer durch

RICHTHoFEN, BASK und GRIMM geschah, stehen die Hol

länder noch so theilnahmlos da, als wäre Friesland eine

öde Haide und auch nicht eine Haideblume von da zu

holen ; nur hie und da stöszt man in den Werken der

Holländer auf ein friesisches Wort oder auf ein bis zum

Ekel wiederholtes und ewig abgeschriebenes Citat.” De

beschuldiging (dunkt mij) is even onverdiend als hard,

vele en belangrijke bijdragen tot de Friesche geschiede

nis zijn ons uit Holland toegevloeid, en zeker is het,

dat de ijverige Duitscher de zwarigheden uit het oog ver

loor, die de beoefening eener taal, waarbij het zoo on

eindig veel op de uitspraak aankomt, voor Hollanders

heeft, die zich deze moeijelijk kunnen eigen maken.

Daarenboven, meer dan ééne wetenschappelijke instelling
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in ons vaderland heeft in den laatsten tijd getoond,

hoe haar de studie der Friesche oudheid ter harte gaat.

Doch de wenk uit den vreemde ga niet voor ons ver

loren, en menige bijdrage tot de geschiedenis der Frie

sche taal, van deze zijde der Zuiderzee afkomstig, beant

woorde aan de opwekking, door TELTING meer bepaalde

lijk tot zijne medeleden gerigt!

Alvorens de poëtische bijdragen te vermelden, moeten wij

gewagen van de Proeve van het harmonische in de Frie

sche Dichtkunst, door J. G. VAN BLoM (II. 37-57), een

stukje, rijkelijk opgevuld met fraaije strophen uit GIJs

BERT JAPIKs en sALVERDA , en besloten met eene dichter

lijke ontboezeming van den steller zelven. Van dezelfde

hand ontvangen wij De Reedryder (I. 249) en Wobbel

fen Smelle-Ie (IW. 1-20). Een ongenoemde voegde bij

GIJsBERT JAPIKs Sjolle Kramer en Teijen eene Hollandsche

vertolking (III. 194-199), en een Oud-Friesch ge

dicht : Hoe die Friesen toe fridom koemen , wordt deor

HETTEMA uit een oud handschrift, zoo vertaald, als in het

oorspronkelijke, medegedeeld. Dezelfde bragt de lof van

het landleven , naar HoRATIUs (Epod. II.), in het oud

Friesch over (I. 296-301). Eindelijk gaf de Conrector

ANKRINGA een Nederduitsch dichtstuk, ten opschrift dra

gende : Jan Bonga , 3580, dat bij de voorlezing aller

toejuiching moet hebben weggedragen.

Onze vlugtige beschouwing spoedt ten einde – en geluk

kig, want wij zouden vreezen, den lezer te veel te ver

- gen. Nog een enkel woord over bijdragen tot de let

terkundige geschiedenis van Friesland, die wij in deze

verzameling aantreffen.

Een Verslag van Dr. oTTEMA, over eenige handschrif

ten der Chronijk van Worp van Thabor, is in het der

de deel (105-149) geplaatst. Het is met zorg bewerkt,

doch stelt den lezer niet genoeg in staat, om het terrein,

waarop de S. hem plaatst, geheel te overzien. De zes

handschriften van den Rinsumageester geschiedschrijver,

die op de Koninklijke Bibliotheek te 's Hage berusten,

waren door oTTEMA nog niet onderzocht, toen hij dit
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stukje aan de drukpers overgaf: de lezer, die niet aan

alle mogelijke specialiteiten waarde hecht, zal dit gemis

rijkelijk vergoed achten, door des Schrijvers korte mede

deelingen nopens den Kronijkschrijver zelven, en de

bronnen, waaruit deze heeft geput.

Uit de pen van Mr. J. DIRKs is eene mededeeling ge

vloeid (III. 315-331), omtrent de uitgaven der Frisia

van MARTINUs HAM.coNIUs. Het boek verscheen eerst te

Munster in 1609 (*), later te Franeker in 1620 in het

licht. De opdragten dezer uitgaven verschillen niet al

leen, maar de onderscheidene exemplaren der tweede

editie zijn van de opdragt der eerste (echter op andere

wijs gedrukt) voorzien ! DIRKs beproeft, de gronden de

zer omstandigheid uit het leven des Schrijvers op te hel

deren. Het verwondert mij, dat hij niet schijnt te heb

ben opgemerkt, welk een groot verschil er is in de

papiersoort, waarop in de uitgave van 1620 het eigen

lijke geschrift en het zoogenaamde staatsgezinde voor

werk is gedrukt. Wat hiervan de reden zij , zeker is

het, dat er toen ten tijde ook al dikwerf kromme spron

gen werden gemaakt, om al de exemplaren van een boek

aan den man te helpen.

DIRKs maakt in zijn opstel alleen melding van het

onderscheid tusschen de personen, tot wie de verschil

lende opdragten der zelfde uitgave zijn gerigt. Maar ook

de inhoud dier opdragten verschilt. Het schrijven van

wINsEMIUs aan de Staten van Friesland maakt volstrekt

geen melding van de ontdekking van Amerika door de

Friezen in de elfde eeuw, waarvan HAncoNIUs in de op

dragt aan den Aartshertog Albert gewaagt. » Paulo post

annum (zegt hij) » redemptionis nostrae millesimum, no

biles quidam Frisii, ut ait Crantzius in Prologo Norwa

giae, scire et indagare volentes , an praeter cognitas hac

tenus terras, aliae adhuc versus septentrionem essent

(*) Volgens DE HAAN HEYTEMA zou deze druk in 1619 ver

schenen zijn (Vrije Fries, III. 333): zeker eene vergissing, of

eene bij herhaling daar voorkomende drukfout.

W. ſ?
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et inveniri possent; cum aliquot se navibus Oceano com

miserunt, ac Islandia, Frieslandiaque a Tacone Hermana

Frisio, post subactam a Hengisto gentili suo Britanniam,

inventa et occupata, longe a tergo relictis insulis, post

multa tandem pericula, et navium aliquarum a voragine

horribili absorptarum damna , in aliam quandam insu

lam sub Mexicana (ni fallor) America appulerunt: quam

navibus statim exscendentes , cum intrassent Frisii, in

colam quidem viderunt nullum, sed ante fores passim

antrorum vasa aurea et argentea quasi derelicta, aut non

aestimata invenerunt, quae primum diu multumque con

templantes et admirantes, cum paulatim tollere, rapere et

vestimentis involvere coepissent: incolae, magnae statu

rae homines, feris stipati molossis, ex antris ubique pro

ruperunt, et, facto agmine, Frisios nequicquam acriter

se opponentes, retrocedere , ad naves confugere, et insu

lam relinquere compulerunt: vasis tamen aureis et ar

genteis ut plurimum retentis et conservatis: quorum

nonnulla, in patriam reducentes, Divo Wellehado Frisio

rum Orientalium apostolo et patrono, Bremae ex voto

obtulerunt. Sed et Peruvianam Frisios Americam longe

ante Hispanos intrasse et habitasse, non solum ex aquilis

more ipsorum pictis sculptisque in Chili passim inventis

apparet.” -

Deze zelfde MARTINUs HAM.coNIus schreef nog een ander

werkje, in het Hollandsch, getiteld: Verthoninge der

Coninghen, Bisschoppen, Princen, Potestaten, Heeren

ende Graven van Vrieslant, met de gedenckweerdigste

saecken van haer , soo buiten als binnen slants gedaen,

van aenbegin tot den jaere MDCXVII. Slechts twee

exemplaren van dit werkje, dat in 1617 te Franeker in het

licht verscheen, zijn op dit oogenblik bekend: het eene

berust op de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage,

het andere op het stadhuis te Franeker. Het is daarom ,

dat DE HAAN HETTEMA van dit stuk eene nieuwe uitgave

in deze verzameling bezorgde (III. 332-410). Voor de

zen herdruk heeft de geleerde uitgever eene korte inlei

ding geplaatst, die een paar aanmerkingen van mijne
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zijde uitlokt. De tekst van HAM.coKIus bevat negen ko

lommen, plaatsgewijs aan elkaar gehecht. » Hierbij (zegt

HETTEMA) » eene kritiek te geven zoude te omslagtig zijn,

en daarom zal ik alleen zeggen, dat ik, ten aanzien

van bijna al de personen, in de 1e, 2e, 4e, 5e en 6e

kolommen voorkomende, het met den schrijver niet

eens ben.” Nu is, dunkt mij, een van beiden waar:

of het verhaal van ILAMCoNIUs is gewigtig, maar voor tegen

spraak vatbaar, of het is te dwaas, om wederlegd te wor

den. In 't eerste geval had het juist iemand van zoo

diepe kennis der Noordsche oudheid als DE HAAN HETTEMA

gevoegd, den Verthoner te wederleggen; in 't laatste

ware een herdruk van zijn geschrift nutteloos te achten.

Dan, wij hebben nog eene andere bedenking. » Waar

is het (zegt HETTEMA), » dat men omtrent het Heidensch

geloof en zijne eeredienst in Friesland tot nog toe te wei

nig sporen heeft gevonden, dan dat men met eenige

waarschijnlijkheid, wat zeg ik, met eenigen schijn ,

hierover iets kan te boek stellen.” Met klimmende be

vreemding las ik deze beslissende uitdrukking des Schrij

vers nog eens over. Hoe? heeft dan GRIMM in zijne

Friesische Cosmogonie, ik zeg niet de waarschijnlijkheid,

maar zelfs geen schijn van waarheid bereikt? Zouden

wij omtrent enkele punten, die bijzonder de Friesche

mythologie kenmerken, geene naauwkeurige aanwijzin

gen ontvangen hebben in de mededeelingen der eerste

geloofspredikers hier te lande?

» Ik zoude gelooven (zoo vervolgt HETTEMA) » dat men

niet verre van de waarheid zoude zijn, wanneer men

zich in dezen iets nader aan de Noordsche mythologie

aansloot. Ook hiertoe geeft hunne reeds zeer vroege ken

nismaking met de Noormannen, als hunne naaste buren,

en hunne latere herhaalde aanrakingen, aanleiding; ja,

ik houd het voor zeker, dat die Noordsch-heidensche

godsdienst in een gedeelte van ons land is uitgeoefend ,

en diens Goden ook hier vereerd zijn geworden.” Dit

laatste is onloochenbaar – maar is dan die Noord-heiden

sche godsdienst een godsdienst der Noormannen? Is er

5*
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in de geheele Noordsche mythologie niet veel, dat van

Frieschen oorsprong is ? Of hebben onze voorouders

juist alles overgenomen, en was daar niets oorspron

kelijks in hun eerdienst, dat weér van hen naar den

vreemde is overgewaaid? Hoe gaarne hadden wij hier

niet van onzen HETTEMA eene proeve van strenge kritiek

in de nasporing der Noordsche mythologie ontvangen :

eene kritiek, die niet alleen bouwstoffen bijeen brengt

of verwerpt, maar inzonderheid den oorsprong van ver

schillende tot een geheel zamengesmoltene bestanddeelen

zoekt op te sporen en toe te lichten ! ,

Naast HAM.coNIUs moeten wij den bekenden sUFFRIBUs

PETRUs vermelden, die met genen wedijverde in het op

sieren der aloude volksverhalen. EvERTsz en HETTEMA

betoogden, dat zijn naam Suffridus Petrus en niet Suf

fridus Petri (*) moet geschreven worden (I. 76, 77),

en Mr. w. w. BUMA deelde uit oude, officiele stukken de

Aanstelling van dien veelbesproken geleerde tot Histo

rieschrijver van Friesland mede (I. 78-82). Hoogst

naauwkeurig is de voorlezing van oTTEMA, over het leven

van Suffridus Petrus Leouardiensis (II. 413-471).

Wijlen mijn onvergetelijke vader had een belangrijk

levensberigt van denzelfden opgenomen in de Adnotati

ones op zijne bekende Oratio de claris Frisiae Jure

consultis (Leov. 1825), p. 46-63; echter zoo beknopt,

gelijk de inrigting van dat werk vorderde, dat eene

uitvoerige levensbeschrijving, vooral van een ander stand

punt opgevat, niet overtollig kon worden geacht. Van

onderscheiden onuitgegeven bronnen heeft oTTEMA een

doelmatig gebruik gemaakt, doch de overvloed van bouw

(*) Uit hunne mededeeling blijkt echter, dat sommige tijdge

nooten van Suffridus hem wel degelijk Suffridus Petri noemden.

Het komt er zeker niet heel veel op aan, zoo men bedenkt, dat

het toch in allen gevalle een naam was, dien de man naar wel

gevallen latiniseerde, en niemand zal het betwijfelen, dat Sjoerd

Pieters zich getrouwer aan de regelen der taal had gehouden, zoo

hij zijn naam door Suffridus Petri had vertolkt. , zº
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stoffen noodzaakte hem, de beschouwing van surrRIDus

PETRvs als geleerde en geschiedschrijver geheel van zijne

levensbeschrijving af te scheiden. Wij mogen dan ook

onze weinige malezingen op oTTEMA's arbeid tot na de

uitgave van die gedeelten terughouden, en geven hier

enkel onze hoop te kennen, dat door den kundigen

Schrijver de verdiensten van PETRus omtrent de regts

geleerdheid niet op den achtergrond worden geschoven.

Een tijdgenoot en beschermer van Suffridus was

de beroemde VIGLIUs VAN AYTTA VAN zUICHEM. In welk

over Friesland geschreven werk is zijn naam verzwegen?

Maar moeijelijk is het (reeds EMMIUs zeide het), den roem

van vIGLIUs naar waarde te verheffen, van den ernstigen

man, wien het vita hominum vigilia tot levensspreuk

was geworden. De graftombe in de St. Bavo kerk te

Gent, in staal aw trait, door den heer Ch. Onghena te

Gent gegraveerd, is in het derde deel dezer verzameling

opgenomen, waarbij Mr. J. DIRKs eene zeer belangrijke

beschrijving en opheldering voegde (III. 411-420), ter

wijl dat deel besloten wordt door de woordelijke mede

deeling van eenen giftbrief van Keizer Karel W. aan

vIGLIUs, van 1 Maart 1544, (III. 412-437).

Het spellen van den naam van Viglius, brengt ons

de Criminele Ordonnantie van Filips voor den geest, en

naar aanleiding eener plaats dier Ordonnantie vraagt

EvERTsz, wat een scheidteeken niet kan te weeg bren

gen? (I. 251-256). In de Geschiedenis en Beginselen

der Wederl. Wetgeving van den heer voorDunn (I. 1.

528) vindt men vermeld, hoeveel geschrijf 't plaatsen of

doorstrijken van een comma in art. 878 van den Code

de Procédure Civile in Frankrijk uitlokte, terwijl voor

weinige jaren eene soortgelijke vraag betrekkelijk onze

nieuwe zegelwet voor de regtbank te Leijden werd bepleit.

Uitgezonderd eenige kleinere bijdragen, hebben wij al

de mededeelingen opgesomd, die wij aan het tijdschrift

des Frieschen Genootschaps te danken hebben. De Schet

sen van den heer FocKEMA sluiten zich niet alleen eigen

aardig aan deze Mengelingen aan, maar onder laatst
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gemelde deed de waardige Schrijver nog een stukje op

nemen, dat dienen moet tot toelichting eener stelling ,

die hij in het andere werk als bewezen had aangeno

men. Daar stelde hij, dat Tacitus de geschiedschrijver

dezelfde zoude geweest zijn als Tacitus, de Procurator

Galliae Belgicae.

VAN wIJN had het tegendeel beweerd en zich beroepen

op navolgende punten : l.) PLINIUs gewaagt van een

ongeveer driejarig kind van Cornelius Tacitus, den

Procurator Galliae Belgicae, in lib. WII. c. 16,

Historiae naturalis, welk werk aan Titus Vespasianus

in het 830e jaar van Rome zoude zijn opgedragen.

2.) Tacitus de geschiedschrijver is getrouwd met de

dochter van Agricola, bij het aftreden van dien als Bur

gemeester van Rome (zie TACITUs, in Vita Agricolae ,

c. 10), en men stelt wel, dat zulks na het jaar 830 van

Rome zoude hebben plaats gehad , dewijl a. in dat

jaar het burgemeesterschap van Agricola wordt voorge

dragen, en b. Tacitus zich juvenis noemt. 3.) Pli

nius ,, de schrijver der Historia Waturalis, is omge

komen bij de ontzettende uitbarsting van den Vesuvius,

en dit geval wordt gebragt tot het laatste of tweede

jaar der regering van Titus. - Plinius, de zusters

zoon van dien Schrijver, zegt in Ep. 20 lib. WI, dat

hij zich toen bevond in het 18e jaar zijns levens, en hij

zegt in Ep. 20 lib. WII: » Erit rarum et insigne, duos

homines (bedoelende zich zelven en den geschiedschrijver

Tacitus), » aetate propemodum aequales, alterum aſterius

studia fovisse; equidem adolescentulus, quum jam tu

fama gloriaque floreres.” VAN wIJN, bl. 112.

De heer FocKEMA heeft zich veel moeite gegeven, om

tegen deze redenering van VAN wIJN te velde te trekken.

Zijn betoog heeft ons echter niet kunnen overtuigen,

Bevreemdend moet het intusschen geacht worden, dat de

Schrijver eerst eene algemeen verworpene meening als

bewezen waarheid aanneemt, zonder zelfs te vermelden,

dat die door anderen betwijfeld is, en daarna, toen hij

een speciaal onderzoek omtrent dit punt instelde, alle
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Schrijvers ter zijde liet liggen, die het behandeld had

den, alleen vAN wIJN uitgezonderd. De verhandeling van

röTTICIIER over het leven en de geschriften van Tacitus,

in 1834 te Berlijn uitgegeven, die bij veel zonderlings

en onbeduidends toch ook veel goeds bevat, moge des

Schrijvers aandacht ontsnapt zijn, het was toch algemeen

bekend, dat BAYLE in zijn woordenboek alles reeds had

bijeengebragt, wat strekken konde, om het door rocKEMA

verdedigd denkbeeld te doen verwerpen.

** UV, - - L.

5.) Geschiedenis der Joden in Wederland, door Mr.

zr. J. xoxxxx, Lid enz. – Uitgegeven door het

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten

en Wetenschappen. – Te Utrecht, bij C. van der

* Post Jr. 1843. Gr. Oct. VII en 519 Bladz.

- - - -
-

Schoon het omstreeks drie jaren geleden is, dat dit

boek in het licht verscheen, houden wij het niet over

tollig, de lezers dezer bladen met deszelfs bestaan be

kend te maken, omdat wij bespeurd hebben, dat het

tot heden slechts schaars bekend is buiten den kring

der Leden van het Genootschap, welks prijsvraag het

uitgelokt, door welks uitspraak het met goud bekroond

werd.

Na, in eene inleiding, een oordeelkundig overzigt te

hebben gegeven, zoo van de Joodsche, als van de Chris

telijke bronnen, uit welke hij tot zijnen arbeid geput

heeft, behandelt de Schrijver, in drie afzonderlijke af

deelingen: 1.) de geschiedenis der Joden in de Neder

landen, gedurende de middeleeuwen; 2.) hunne nieuwere

geschiedenis, namelijk tot op de omwenteling van 1795;

3.) hunne nieuwste geschiedenis, of die gebeurtenissen »

welke den overgang van het nationaal bestaan der Joden

in dat eener bloote kerkgemeenschap hebben voorbe

reid. - Het werk is te zaakrijk, om het in weinige

bladzijden te ontleden, en om het te beoordeelen zoude
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zitten , wij bepalen ons daarom tot de mededeeling van

enkele opmerkingen, welke ons bij de lezing bijzonder

onder de aandacht vielen. * * *

Zeer verschillende waren, gedurende de middeleeuwen,

de heerschende denkbeelden omtrent het Joodsche volk.

In het Romeinsche Rijk werd het als eene door het kei

zerlijk gezag gewettigde secte beschouwd: daardoor had

den de Joden tot het jaar 418 godsdienstvrijheid en bur

gerlijke regten. Zij begonnen zich op den handel toe te

leggen en waren daarin de leermeesters der Germaansche

volken. Toen de Frankische Vorsten het Christelijk geloof

hadden omhelsd, werd de bekeeringswoede met meer of

minder gestrengheid jegens hen uitgeoefend. De Karo

lingers waren hun doorgaans meer gunstig, en Karel de

Groote bediende zich zelfs meermalen van Joden tot

staatkundige onderhandelingen. Sedert de kruistogten

werden zij, meest door geestelijken en gemeenten, als

ongeloovigen of ketters, te vuur en te zwaard vervolgd,

maar ook door den Keizer en door Rijksworsten, tegen

betaling van buitengewone schatting, als dienstlieden of

eigenhoorigen in bescherming genomen. - De opmer

king dezer afwisseling van denkbeelden geeft als het

ware den sleutel tot de geschiedenis der Joden gedurende

het eerste tijdvak, ook in de Nederlanden, waar zij zich,

vooral in Braband en Gelderland, in de 13e en 14e eeuw

in groot getal nedergezet hadden en verbazend toegeno

men waren, maar onder Karel V. en Filips II. verbannen

werden. -

De Kerkhervorming was den Joden gunstig; zij leer

de hen beschouwen » als vreemdelingen, wier eigenlijk

vaderland was het Land der belofte.” Daardoor vonden

de Joden, uit Portugal en Spanje verdreven, in ons

gemeenebest volledige godsdienstvrijheid, toen hun die

in de meeste andere landen, of in 't geheel niet, of on

der zeer bezwarende beperkingen, vergund werd. Zóó

ontstond te Amsterdam eene bloeijende gemeente van

Spaansche en Portugesche Israëlieten, met eene eigene,



- 37 -

groote Synagoge, gebouwd in de gedenkwaardige jaren

1671 tot 1675, met eigen kerkbeheer, schoolinrigtingen

en armbestuur. Hunne aankomst en vestiging, hunne

lotgevallen, de inwendige toestand hunner gemeente,

worden in het breede behandeld. Het is belangrijk, op

te merken, hoe deze Joden, die zich in Spanje met het

beste gevolg op den Levantschen handel hadden toege

legd, hier die vroegere betrekkingen weder aanknoopten,

en alzoo den grond legden tot eenen, handelstak, die

zich daarna onder ons zoo voordeelig uitbreidde en voor

ons vaderland zoo rijke vruchten droeg; ook, hoe bui

tenlandsche Worsten, en zelfs de hoven van Portugal en

Spanje, uit de afstammelingen der door hen verbannen

Joden hunne handelsagenten en consuls verkozen, en

hoe de Sultan van Turkije en de Keizer van Marokko

zich tot gezantschappen bij ons gemeenebest bij voorkeur

van Portugesche Joden bedienden, bij welke gelegenhe

den deze zich dan ook meermalen als bekwame diplo

maten deden kennen. Ook te 's Hage bekwamen de Por

tugesche Joden eene Synagoge, en onder het stadhou

derschap van Willem III, die hen bijzonder begunstigde,

werden meermalen Israëlieten tot staatkundige onder

handelingen met buitenlandsche hoven gebruikt.

Inmiddels hadden de vervolgingen, aan welke de Jo

den in de Duitsche rijkssteden telkens blootstonden,

in den aanvang der 17e eeuw aanleiding gegeven,

dat een groot getal hunnen geboortegrond verliet en

vlugtende herwaarts kwam. Deze Hoogduitsche Joden

waren doorgaans armoedig, ook minder beschaafd,

minder kundig, dan hunne Spaansche en Portugesche

geloofsgenooten, en neergebogen door den druk waaron

der zij leefden. Omstreeks het midden dier zelfde eeuw

gaven inwendige onlusten en vijandelijke invallen in

Polen aanleiding, dat duizenden Joden, uit dat Rijk

verdreven, al mede grootendeels in Holland eene schuil

plaats kwamen zoeken. Hoogduitsche en Poolsche Jo

den vereenigden zich te Amsterdam in één bedehuis;

onder Willem III. deelden zij in de begunstiging hun
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noemde stad hun getal zoodanig toegenomen, dat zij zich

tot de oprigting van eene derde Synagoge genoopt vonden.

Terwijl de Portugesche Joden zich alleen op en

kele plaatsen in de provincie Holland nederzetteden,

verspreidden de Hoogduitsche zich weldra door al de ze

ven gewesten. Hieromtrent worden verschillende bijzon

derheden medegedeeld, ook aangaande de inrigting hun

ner gemeenten, hun volkskarakter, hunne neringen en

bedrijven. Tot aanvulling van hetgeen de S. ten aan

zien van dit laatste heeft opgezameld, moge de opmerking

dienen, dat het ook door hem vermelde plakkaat van

de Staten van Gelderland van den 27 Mei 1726, waarbij

den Joden het wonen en vernachten ten platten lande

ontzegd werd, reeds in October van dat zelfde jaar werd

vernieuwd, met de verzachtende bepaling » nogtans,

dat bij provisie en tot naerdere dispositie binnen de vest

van Nijkerck sullen worden getolereert sodanige Jooden

of Smoussen, die aldaer handelen en arbeyden in de

negotie van den taback en 't spinnen en toebereyden van

deselve.” Dit bedrijf schijnt aanleiding gegeven te heb

ben, dat zich te Nijkerk, waar de tabaksplanterij het

voornaam middel van bestaan uitmaakte, even als te

Amersfoort, vele Joden hebben neergezet, welke ook in

1761 verlof kregen om er eene Synagoge te bouwen,

mits aan het daartoe gebruikte huis niet de uiterlijke

vorm van eene kerk wierd gegeven. - -

In een afzonderlijk hoofdstuk beschouwt de S. de

Joden in betrekking tot den staat en de kerk in de

Vereen. Wederlanden, hun regtstoestand en de gevolgen

daarvan op de toepassing hunner huwelijkswetten, hun

ner spijswetten en andere Mozaïsche verordeningen, hun

me bevoegdheid en toelating tot het geven en ontvangen

van hooger onderwijs, en de bemoeijenissen der heer

schende Kerk ten hunnen opzigte. - De Geschiedenis

der Joden in de Wederlandsche Volkplantingen en

eene Historische beschouwing van de Letterkunde der
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Joden in Nederland zijn de onderwerpen der beide

laatste hoofdstukken van de tweede afdeeling. -

Tot de nieuwste geschiedenis der Joden overgaande,

doet de S. opmerken, dat de Rabbijnen en de meerder

heid des Joodschen volks tegenstand boden aan de toe

passing van de beginselen der omwenteling van 1795

op hunne gelijkstelling met de overige staatsburgers, al

zoo zij die beginselen nadeelig achtten voor hun zelf

standig volksbestaan en gevaarlijk voor hunne gods

dienst. Wat ter verdediging hiervan, uit een Israëlietisch

standpunt beschouwd, bij te brengen is, wordt door

den S. onpartijdig gewogen. Den 9 Sept. 1796 werden

zij bij een Decreet der Nationale Vergadering volkomen

gelijk met alle burgers en tot het stemregt bevoegd ver

klaard. Een gewelddadige maatregel van het Bewind

was niet voldoende, om de scheuring, die hieruit in de

Joodsche gemeente ontstond, te heelen: dit gelukte

eerst onder Koning Lodewijk, aan wiens verdiensten ten

aanzien van den toestand der Israëlieten de S. alle regt

laat wedervaren.

In een aanhangsel ontvangt men nog een kort Histo

risch overzigt van den staat der Joden in Wederland

onder de regering van Willem I, terwijl het boekdeel

besloten wordt met een getal van 22 Aanteekeningen en

Bijlagen, meer tot de algemeene geschiedenis der Joden,

dan tot die der Nederlandsche, betrekkelijk, en met

een goed bewerkt Alphabetisch Register van de behan

delde personen en zaken.

De verhandeling van den heer KoENEN heeft een ge

schrift uitgelokt van den heer P. c. G. GUYoT (Nijmegen

1845. Gr. Oct. 16 bladz.), hetwelk niet in den handel is,

maar even daarom hier te meer vermeld behoort te wor

den, De S. bewijst daarin het bestaan van een Joden

kerkhof te Nijmegen in het jaar 1408 en bepaalt zeer

naauwkeurig de plaats, waar het zich bevond : het was

dezelfde plek, waar op den 10 Augustus 1566 voor het

eerst in het openbaar de gezuiverde Evangelieleer gepre

dikt werd. De heer KoEner had reeds opgemerkt, dat
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de plaats, waar de Spaansche en Portugesche Joden zich

bij hunne aankomst te Amsterdam vestigden, ook dezelf

de was, waar, in 1566 en 1567, de eerste Hervormden

bijeen kwamen.

- , I. A. N.

6.) De Réfugiés in de Wederlanden, na de herroeping

van het Edict van Nantes. Eene proeve van on

derzoek naar den invloed, welken hunne overkomst

gehad heeft op handel en nijverheid, letteren, be

schaving en zeden. Door Jhr. Mr. mr. E. J. BEng,

Heer van Dussen - Muilkerk. Eerste deel. - Han

del en Wijverheid.– Amsterdam, Johannes Müller.

Gr. Oct. XXI en 365 Bladz. (*).

De eerste aanleiding tot de zamenstelling van dit werk

is den heer BERG gegeven geworden door het uitschrij

ven eener prijsvraag door de Maatschappij der Nederland

sche Letterkunde te Leijden, betrekkelijk den invloed,

welken de vestiging der Fransche vlugtelingen (Réfu

giés) in ons vaderland heeft gehad, zoo op den handel

en de nijverheid, als bovenal op de letteren, de be

schaving en de zeden der Nederlanderen. Zijn voorne

men, om eene beantwoording dezer prijsvraag te beproe

ven, werd nog aangewakkerd, toen kort daarna het besluit

van den 29 Julij 1843, betreffende de Waalsche Kerken,

(*) Het kan misschien nuttig zijn, te dezer gelegenheid opmerk

zaam te maken op een werk, naauw verwant met het hier aange

kondigde, dat onlangs te Londen het licht heeft gezien, t. w.

A History of the French, Wallon, Dutch and other foreign

protestant Refugees, settled in England from the reign of

Henry VIII. to the revocation of the Edict of Nantes. With

notices of their trade and commerce, copious extracts from

their registers, lists of the early settlers, ministers, cet.,

and an Appendix. By J. s. BvRw. (London. Longmann and

comp. 1846). - Een verslag van dit werk komt voor in het tijd

schrift the Athenaeum , No. 958, van den 7 Maart 1846. - in
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het onderwerp als het ware tot eene kwestie van den dag

maakte, en, als velen althans vreesden, het oogenblik

in het verschiet stelde, waarop de Waalsche Kerk bij ons

tot de geschiedenis zoude behooren.

Doch al spoedig onderging des Schrijvers plan eene

aanmerkelijke wijziging. Hij zag af van de mededinging

naar den uitgeloofden prijs. Niet zeldzaam is de klagt,

en dikwijls ook niet onbillijk, dat prijs-uitschrijvers wat

al te veel vergen , en de moeijelijkheid over het hoofd

zien, om in eene prijsverhandeling alles te bevatten wat

gevraagd wordt, met alle bekende en onbekende bijzon

derheden, en dan nog beknopt te zijn. Hier echter greep

het omgekeerde geval plaats. Zijne voorbereidende stu

diën leerden den heer BERG, dat de Leijdsche Maatschappij

hare vraag te beperkt gesteld had. » Wat wij (zegt hij,

bl. XII.) »als hoofdzaak beschouwen, de geschiedenis van

het Réfuge en der vestiging en nederzetting van deszelfs

slagtoffers hier te lande, verlangt de Maatschappij als

inleiding, in den vorm van een beknopt geschiedkundig

overzigt, terwijl zij , bij het onderzoek naar den invloed

der Réfugiés, dit tot de zoodanige beperkt, die op het

einde der zestiende [zeventiende eeuw, ten gevolge van

de herroeping van het Edict van Nantes, zijn overgeko

men; het is waar, de herroeping van het Edict zette de

kroon op al de aanslagen, tegen de Protestantsche Kerk

door Lodewijk XIV. ondernomen, maar het Réfuge dag

teekent van vroegeren tijd, zoo als wij zullen aantoonen;

vanaf het ten onder brengen der Fronde, kan men rekenen,

dat de emigratiën begonnen zijn; zoo zag ons vaderland

achtervolgens de Publicisten en Malcontenten, daarna in

grooteren getale de edellieden, en eindelijk allen, zonder

onderscheid van rang of stand, met de geestelijkheid aan

het hoofd, hier aankomen, nu moge het waar zijn, dat

alleen de emigratiën, in en na 1681, uitsluitend en alleen

om de godsdienst hebben plaats gehad, het blijft tevens

waar, dat ook zij, die vroeger overgekomen zijn, eenigen

invloed, hoedanig dan ook, hebben uitgeoefend, en, men

vergete het niet, die invloed was die van de eeuw van
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Lodewijk XIV, of liever van den regelmatigen vooruit

gang van den Franschen geest, die achtervolgens op

alle takken van kennis en wetenschap hare krachten be

proefde, dit te willen miskennen, is onmogelijk; de

geschiedenis van dien tijd draagt daarvan de merkteeke

nen, en daarom juist is het zoo moeijelijk, bepaald te

zeggen, wat nu in latere dagen alleen aan de Réfugiés,

die na de herroeping van Edict zijn overgekomen, te

wijten of te danken was.” Zoo moest het werk noodza

kelijk aan de gestelde perken ontgroeijen. - Een ander

bezwaar sloot zich aan aan het vermelde. De geschiede

nis der Waalsche Kerken, die toch in onoplosbaar ver

band met die van het Réfuge staat, is in vroegere tijden

hier te lande verwaarloosd : daardoor » zijn nu de bron

nen voor een dusdanig onderzoek zeer beperkt, en wat

er van dien aard, hetzij in de Archieven der Synoden of

van sommige kerkeraden mogt voorhanden zijn, blijven

verbodene vruchten voor hem, die aan de beantwoording

eener prijsvraag arbeidt; geheimhouding wordt alsdan

onmogelijk.”

De overweging van deze motieven des Schrijvers is

noodig, om het standpunt wèl te onderkennen, waarop

hij zich geplaatst heeft. Zij moet tevens waarschuwen

tegen elke vergelijking van het werk des heeren BERG

met het, door den heer KoENEN, op de prijsvraag der

Maatschappij ingezonden en door deze bekroond antwoord.

Ten wiens voor- of nadeele die vergelijking mogt uit

vallen, men zou onbillijk zijn.

Men beschouwe dan het werk van den heer BERG -

of liever, dit eerste deel, want nog twee deelen moeten

volgen, wanneer zijn plan volledig afgewerkt zal worden–

als geheel op zich zelf staande. – Het eerste deel is in

drie afdeelingen gesplitst. Het geeft eerst (bl. 1-80)

Bijdragen tot een geschiedkundig overzigt van de

overkomst en vestiging der Réfugiés. Daarop volgt

een Overzigt onzer handelsbetrekkingen met Frank

rijk gedurende de zeventiende eeuw tot op den vrede

van Wijmegen in 1678 (bl. 81-154). En na deze uit
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voerige geschiedkundige inleiding wordt eindelijk in de

derde plaats beschouwd de Invloed der Réfugiés op han

del en nijverheid en de bloei en verval van het fabriek

wezen hier te lande (bl. 155-318.) Ten slotte komen

(bl. 319-365) eenige Bijlagen.

Het zal der opmerkzaamheid des lezers niet ontsnapt

zijn, dat het opschrift der eerste afdeeling slechts Bij

dragen tot een geschiedkundig overzigt belooft. Dus

geen volledig, afgerond geschiedverhaal. Mogelijk zullen

er zijn, die oordeelen, dat de auteur hier reeds aan

stonds aan zijn plan ongetrouw is geworden. Anderen

zullen welligt, na de lezing dezer bijdragen, de vraag

opperen, of de heer BERG zich zelven niet al te strenge

eischen heeft gedaan, en in het besef der onmogelijkheid,

om er geheel aan te voldoen, liever meer heeft willen

geven, dan toezeggen, en wij scharen ons gaarne aan de

zijde van dezen. Hoe velerlei bronnen de Schrijver ook

heeft opgespoord, en hoe vele bijzonderheden hij er uit

geput heeft, een aaneengeschakeld, wel sluitend verhaal

van het Réfuge konden ze niet opleveren. Daarbij kwam

de noodzakelijkheid om zich voor herhalingen te wachten,

waarop hier meer dan eens verwezen wordt. Immers in

elk der drie hoofddeelen, waarin de invloed der Réfugiés

op onze nijverheid, op onze letterkunde en op onze zeden

zal worden behandeld, moet natuurlijk, zal die invloed

historisch worden nagegaan, de historische opvolging der

onderscheidene emigratiën in onderscheidene tijdperken

naauwkeurig in het oog gehouden worden. Intusschen

vindt men toch hier in zoovere een afgesloten geheel, als

voldoende is, om ons van de geschiedenis van het Réfuge

een bepaald denkbeeld te doen vormen. De aanleiding

er toe, langzamerhand tot noodzaak aangegroeid, wordt

ons duidelijk, wanneer wij zien, hoe in Frankrijk, reeds

dadelijk na den dood van Hendrik IV, een » stelsel van

verleiding” het Protestantisme begon te ondermijnen,

en, allengs stouter en hatelijker, zich tot een » stelsel

van openbaar geweld” ontwikkelde, zoodat ten laatste

de herroeping van het Edict van Nantes eene natuurlijke
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zaak was, die toen niemand meer mogt verbazen; en

wij worden onderrigt, dat, onder Lodewijk XIII, be

dekte kwellingen tot verhuizingen der Hugenoten naar

rustiger oorden noopten, zoowel als de dragonnades

onder Lodewijk XIV. er toe dwongen. Hoe men hier

reeds vroeg die inkomelingen als welkome aanwinst

voor de burgerij ontving; hoe men , naar mate de ver

volging ginds toenam, hier de begunstiging uitbreidde,

en zelfs door voorregten en gaven de vlugtelingen tot

zich lokte en troomde; hoe men wederkeerig dienst wist te

hebben van de Réfugiés, vooral in de bloedige oorlogen

tegen den Katholieken Koning, en door de bevolking en

ontginning van koloniën, als Suriname en de Kaap;

hoe men, eindelijk, in het begin der achttiende eeuw,

nadat Willem III. en Lodewijk XIV. van het tooneel

waren getreden, de vreemdelingen allengs in alles met

inboorlingen gelijk stelde, en zoowel de buitengewone

voorregten, als de beperkingen van burgerschaps-regten,

ten hunnen opzigte ophief; hoe ten laatste zeden en taal

zelve in deze versmelting deelden, zoodat zelfs de namen

der Franschen verduitscht werden, – ziedaar, naar

onze indrukken, de geleidelijke voorstelling van den

oorsprong, het begin, het verloop en het einde van het

Réfuge, die in deze Bijdragen wordt gegeven.

De tweede afdeeling brengt ons op een geheel ander

terrein. Konde het geschieden, zonder den schijn van

een zouteloos spel met uitdrukkingen op ons te laden,

wij zouden deze eene BIJDRAGE wenschen te noemen:

eene hoogstbelangrijke bijdrage tot de geschiedenis van

onzen handel in zijnen bloeitijd, het midden der 17e

eeuw, van onzen handel in het algemeen, en bepaaldelijk

van onze handelsbetrekkingen met Frankrijk. En wij

zouden er den wensch bijvoegen, dat deze bijdrage spoe

dig door vele dergelijke gevolgd mogt worden. Eene

goede geschiedenis van den alouden handel dezer gewesten,

maar de eischen en behoeften van dezen tijd bewerkt,

wordt reeds al te lang gemist, de talrijke, niet onbe

langrijke monographiën over enkele deelen van dit onder
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werp, welke in de laatste dertig jaren het licht hebben

gezien, noch de uitvoerige beschrijvingen van de geschie-,

denis des vaderlands, der koloniën, der zeemagt, noch

de staathuishoudkundige beschouwingen van den lateren

tijd, kunnen in dit gemis voorzien, en nog altijd zijn

wij verpligt, terug te keeren tot geschriften, als Hollands

Rijkdom en dergelijke, uit het laatst der vorige eeuw.

Woorzeker, deze geschriften hebben hunne waarde, en zij

zullen die behouden: maar het wordt toch hoog tijd, om

eens gebruik te maken van de velerlei bronnen, die, se

dert hunne zamenstelling, bij ons, en vooral buitens

lands, zijn geopend, en niet minder, om die geschie

denis te beschouwen bij het licht, sinds eene halve eeuw

door de wetenschap van het bedrijvig leven der volken,

de politieke economie, ontstoken.

Wat ons in dit Overzigt het meest heeft getroffen is de

bijkans wonderbare kracht, waarmede de Hollandsche han

del gedurende die geheele eeuw den strijd tegen geweld en

dwang zegevierend volhield. Quantum mutatus ab illo!

mogen wij wel uitroepen, wanneer wij thans op onzen

handel zien, die sedert meer dan het vierde eener eeuw

eenen tijd van rust, vrede en veiligheid genoten heeft,

welke de vaderen nooit, geen enkel rond jaar, gekend

hebben. De provinciën waren wel, sedert hunne eerste

pogingen tot vrij wording, in ongestoorden vrede en naau

we vriendschap met Frankrijk geweest. Maar dit nam

niet weg, dat, tot Colberts dagen toe, hunne scheepvaart

zich onophoudelijk gekweld, belemmerd, beroofd zag

door Fransche kapers, niet Duinkerker zeeroovers, maar

Fransche edellieden, die, als hunne voorvaderen te lande,

nu ter zee het eervolle beroep van vrijbuiter oefenden,

en - door hunne regering meer ondersteund dan beteu

geld werden. In negen jaren van vollen vrede (van

1648 tot 1657) namen zij van de onzen 328 schepen weg, met

millioenen waarde. Maar in dien tijd van driest geweld

voerde onze handel jaarlijks van Frankrijk over zee uit

(zoo als in 1658 werd berekend) voor eene waarde van

meer dan 40 millioen guldens. Tegenwoordig bedraagt

W. 4
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onze uitvoer van daar, zoo ter zee als langs den Rijn,

naauwelijks 10 millioen, onze invoer derwaarts ongeveer

15 millioen guldens. - In de laatste helft der 17e eeuw

zagen wij ons in onophoudelijke oorlogen met den Fran

schen Koning verwikkeld, en tegelijkertijd was Colbert

opgetreden met zijn systeem van nationale nijverheid,

dat in de vijandige gezindheid des Konings en in de

hebzucht der fermiers maar al te zeer medewerking ten

onzen nadeele vond, maar zóó sterk was de rampspoe

dige weeromstuit van de maatregelen, tegen onzen handel

genomen, op de westelijke provinciën van Frankrijk,

» dat de Koning (in 1672!) den koophandel voor een

ieder openstelde, mits betalende één écu op de ton voor

de neutralen en twee voor de vijanden die aldaar wilden

komen handelen” (bl. 145).

De derde en uitgebreidste afdeeling van het eerste deel–

de eerste, waarin het eigenlijk onderwerp van het werk

behandeld wordt - voert aan het hoofd den dubbelen

titel : Invloed der Réfugiés op handel en nijverheid.

Bloei en verval van het fabrijkwezen hier te lande. Na

de lezing van dit gedeelte zijn wij tot het besluit geko

men, dat de tweede titel meer tot nadere bepaling, dan

tot aanvulling, van den eersten moet strekken. Immers

is ons geen andere invloed der Réfugiés op den handel

en de nijverheid dezer gewesten duidelijk geworden, dan

in zoo verre door hen nieuwe fabrijken zijn opgerigt,

die meerendeels aanvankelijk door bijkomende omstan

digheden grooten bloei genoten, doch al spoedig tot ver

val geraakten en eindelijk, daar zij kunstmiddelen vor

derden om een ziekelijk leven voort te slepen, ook het

hare toebragten, om den handel, die zich om harentwille

vele belemmeringen moest getroosten, te bederven. Deze

negatieve invloed is de eenige, welken wij hier ten op

zigte des handels hebben ontmoet. Zoude de Schrijver

onwillekeurig of met opzet elken anderen en meer gun

stigen invloed, bij voorb. door toevloeijing van kapitalen,

door vestiging van nieuwe handelshuizen, door uitbrei

ding van relatiën in den vreemde, onopgemerkt hebben
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gelaten? Of is hij bij een vlijtiger en naauwkeuriger

onderzoek, waartoe alleen degeen zich kan verledigen,

die deze zaak tot bepaald onderwerp zijner navorschin

gen heeft verkozen, tot het resultaat gekomen, dat in

derdaad de overkomst der Fransche vlugtelingen geen'

meer regtstreekschen en vooral geen gunstigen invloed

op den handel bij ons heeft gehad? - Hoe het zij , het

zal voor velen, die gewoon zijn om van de heilrijke ge

volgen van dien invloed van vreemdelingen te gewagen,

geene aangename verrassing zijn, wanneer zij hier tal

looze bijzonderheden zien bijeen gebragt, die wel nood

zakelijk tot eene tegenovergestelde slotsom moeten leiden.

En dit te meer, omdat ook deze lofredenaars van het

réfuge gewoon waren, inzonderheid op de fabrieken te

wijzen, die het binnen weinige jaren tijds heeft doen op

rijzen te Amsterdam, te Haarlem , te Utrecht , te Gouda

te Leijden, door gansch het land, en op de duizenden

en tien duizenden werklieden, die er arbeid, brood en

welvaart vonden. En het zal hun lastig genoeg vallen,

te moeten erkennen, dat die fabrijken in deze landen

gebloeid hebben in den aanvang, toen zij werden onder

steund, en gedurende den oorlog, die onze handelaars

belette, om, als naar gewoonte, gelijke fabrikaten uit

Frankrijk te ontbieden en hen noodzaakte tot inlandsch

product de toevlugt te nemen, om aan de consumtie, die

nog gewoon was bij ons ter markt te komen, genoegen

te geven, maar dat hun verval reeds dagteekent van het

oogenblik, waarop de vrede hersteld was en de vervolgin

gen in Frankrijk hadden opgehouden : - kortom, » qu'el

les n'y étaient que réfugiées et non indigènes” (bl. 262).

Van de drie Bijlagen, achter dit deel te vinden,

geeft de eerste eenige bijzonderheden nopens de collec

ten, de subsidiën en de loterijen, ten behoeve der Réfu

giës verordend of toegelaten. De tweede behandelt onze

diplomatieke betrekkingen met Frankrijk gedurende de

16e en 17e eeuw. Jammer, dat de Lettres et Wego

*iations de Paul Choart Seigneur de Buzanval et de

François d'Aerssen nog niet door den heer vREEDE wa

4*
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ren uitgegeven toen het boek van den heer BERG is ver

schenen, daar onze Schrijver ook dit tijdperk met bij

zondere voorliefde heeft behandeld. De derde bijlage

zegt iets over den invloed der Réfugiés op de politieke

zaken dezes lands, in 't bijzonder ten opzigte van den

naijver tusschen Willem III. en de regenten der groote

handelsteden.

Wij moeten nog met een enkel woord gewag maken

van de naauwkeurigheid, waarmede de heer BERG al

zijne bronnen opgeeft. Er zijn wel eens Schrijvers ge

vonden, die zich eenen schijn van groote geleerdheid

weten te geven, door lange risten van aanteekeningen

aan den voet van iedere bladzijde aan te hangen, waarin

werken worden aangehaald, die zij , of gelezen hebben,

of ook maar door de tweede of derde hand hebben leeren

kennen. Ook hier vindt men zeer veel aanhalingen ,

doch , indien men er den heer BERG een verwijt om

maken wilde, het zoude in tegenovergestelden zin moeten

zijn. Men zoude zijnen stijl » den eerlijken” kunnen

noemen, die er zich eene gewetenszaak van maakt elk het

zijne te geven. Zijn werk heeft daardoor in zeker opzigt

in historische waarde aanmerkelijk gewonnen, en zal voor

allen, die zich na hem met dit of verwante onderwerpen

willen bezig houden, onmisbaar zijn. Maar aan de andere

zijde is het niet te ontkennen, dat hij op deze wijze de

aandacht des lezers zeer vermoeit, en, bij het opsommen

der onderscheidene gevoelens van anderen, met al te

groote bescheidenheid, zijn gevoelen achterhoudt. Een

ander gevolg van deze wijze van werken is, dat er geen

licht en schaduw in de teekening is, geen voor- en ach

tergrond, maar het belangwekkende en het onbeduidende

even sterk het oog tot zich trekt. Na de lezing van dit

uitgebreide werk gevoelt men behoefte aan een boekje

van eenige weinige bladzijden, waarin de Schrijver op

eigen autoriteit uitspraak deed: » Ik zeg, zóó is het

geweest.”

S. W.
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7.) Men weet, dat de heer GACHARD , Lid der Com

mission royale d'Histoire, op wier belangrijke verrig

tingen wij meermalen de aandacht onzer lezers bepaal

den (*), door het Belgische Bewind in staat is gesteld, om

eene wetenschappelijke reis naar Madrid te ondernemen

en in de daar aanwezige Archieven bouwstoffen voor de

geschiedenis der Nederlanden op te zamelen. Zijn oogst

was niet gering. Hij gaf daarvan een voorloopig berigt,

gedagteekend te Simancas den 28 Maart 1844, hetwelk

in eene vergadering der genoemde Commissie, in October

van dat jaar gehouden, ter tafel werd gebragt. Een

meer breedvoerig verslag zag tot dus ver nog niet het

licht. Intusschen zijn de uitkomsten der nasporingen van

den genoemden geleerde, ook voor onze vaderlandsche

geschiedenis, van te veel gewigt, dan dat wij het langer

zouden uitstellen, om, vooral met het oog op deze geves

tigd, er een uittreksel van te geven.

De heer GACHARD zag te Madrid de Bibliotheek van het

Escuriaal, de Nationale Bibliotheek en die der Konink

lijke Akademie.

De eerste is vooral rijk in Arabische en Grieksche hand

schriften, minder in geschiedkundige gedenkstukken.

Nogtans trok een vijftigtal de aandacht van den Neder

landschen geleerde. Daaronder merken wij op een ver

haal, in het Latijn, van den inval der Kleefschen in

Braband en van het beleg van Leuven, in 1542, door

Jacques Veroulx, eene verzameling van brieven van Mar

gareta van Parma en van den Hertog van Alva aan de

gezagvoerders en de steden in Nederland, geschreven in

de jaren 1565 tot 1570 en doormengd met berigten aan

gaande de gebeurtenissen in dat tijdsverloop, een dag

verhaal, geschreven door een ooggetuige, van het voor

gevallene in het Escuriaal, sedert de stichting van dat

klooster tot het laatst der 16e eeuw, enz.

Veel meer vond de heer GACHARD voor zijn bepaald.

doel in de Nationale Bibliotheek, die, in 1711 door

(*) zie onder anderen, deel IV. Aank en Berigten, bl. 59, 60.
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Filips W. gesticht werd en thans 116,000 gedrukte boek

deelen, omstreeks 8000 handschriften en een kabinet van

96,000 munten en penningen bevat. Weinig minder dan

drie honderd handschriften heeft hij daar aan zijn onder

zoek onderworpen. Wij volgen hem alleen bij de beschou

wing van diegene, welke aan onze Noord-Nederlandsche

geschiedenis bijzonder licht schijnen bij te zetten of

daarmede in meer of minder verband staan.

De afgezanten der Venetiaansche Republiek waren ver

pligt, bij het einde hunner zending, een uitvoerig verslag

te geven aangaande den Vorst, tot wien zij waren afge

vaardigd, aangaande zijn geslacht, zijne hofhouding, zijne

ministers, de krachten zijner staten, zijne betrekkingen enz.

Sommige van deze verslagen zijn uitgegeven in de Collection

de documents inédits sur l'hist. de France, maar de

Bibliotheek te Madrid heeft er verscheidene, die nog niet

het licht zagen. Daaronder vindt men het rapport van

Bernard Navagero van 1546 en dat van Marino Cavallo

van 1551. De eerste was gedurende vier en dertig maan

den afgezant der Republiek bij Karel V. Hij geeft ka

rakterschetsen van den Keizer, van diens zuster , de Ko

ningin Maria, van zijne Weldoversten en voornaamste

Ministers, daaronder ook van Granvelle. Volgens hem

hebben veelal de geschiedschrijvers, om Frans I. ten kos

te van zijnen mededinger te verheffen, Karels dapperheid

en oorlogsbeleid in de schaduw gesteld. Hij verklaart,

dat de Keizer geen beteren veldoverste bezat, dan hij

zelf was, en roemt zijnen rusteloozen ijver en zijne on

verschrokkenheid in het gevaar. De tweede leert het ka

rakter kennen van Filips, zoo als zich dat vertoonde eer

hij den troon besteeg, en geeft tevens belangrijke berig

ten aangaande de handelsbetrekkingen der Nederlanders

met Spanje, Portugal, Frankrijk, Engeland, Duitsch

land en het Noorden van Europa.

Onder de brieven van Karel V. vond de heer GACHARD

er een aan Prins Filips, gedagteekend te Palamos den 6

Mei 1543, op het oogenblik, dat hij zich gereed maakte,

om naar Duitschland en de Nederlanden te vertrek
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ken, waar Frans I. het oorlogsvuur op nieuw had ont

stoken. Het bestuur van Spanje gedurende zijn afzijn

aan zijnen zoon opgedragen hebbende, geeft hij hem een

karakterschets van elk zijner ministers, doet hem hunne

goede en kwade zijde kennen, bepaalt den graad van ver

trouwen die hij hun te schenken, de wijze waarop hij hen

te behandelen heeft, en schrijft hem de gedragslijn voor,

die hij te volgen had, in het geval, dat hij zelf buiten

slands mogt komen te overlijden of in de handen zijner

vijanden vallen.

Vergeefs zocht de heer GACHARD in deze verzameling

een verslag van het voorgevallene te Worms, tusschen

Karel V. en Luther: het was weggescheurd uit den band,

waarin het, volgens den bestaanden catalogus, had moe

ten gevonden worden. Op meerdere plaatsen, in verschil

lende verzamelingen, waren de sporen eener schendende

hand zigtbaar; vooral had dit plaats ten aanzien van

zoodanige stukken, welke op de onlusten in de Neder

landen betrekking hadden.

Even als onder Karel V, zoo geven ook twee Vene

tiaansche afgezanten uitvoerige berigten aangaande Fi

lips II. en zijn hof. De eerste, Michel Suriano (1557

of 1558), zegt: » De opvoeding van Filips II. had ten

gevolge, dat, toen hij voor de eerste maal Spanje

verliet om door Italië en Duitschland naar Vlaanderen

te vertrekken, hij overal als barsch en onhandelbaar werd

aangezien, weinig aangenaam was bij de Italianen, ten

eenemale mishaagde aan de Nederlanders en gehaat was

bij de Duitschers. Maar gewaarschuwd, zoo door den

Kardinaal van Trente, als door de Koningin Maria, maar

vooral door zijn vader, dat die strengheid niet voegde

voor een Worst, wiens bestemming het was over onder

scheidene volken te gebieden, veranderde hij zijn ge

drag zoodanig, dat hij op zijne tweede reis naar Engeland

steeds blijken gaf van eene zachtmoedigheid, zóó groot,

dat geen Vorst hem daarin zou kunnen overtreffen... -

Hij is zwak van gestel, gebruikt bijna niet anders dan

voedzame spijzen, onthoudt zich van visch, van vruchten
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en van alles wat de sappen kan bederven. Hij slaapt

veel, neemt weinig beweging en houdt zich meest in

stilte bezig. In het leger toonde hij meer levendigheid,

maar daarin deed hij zijne natuur geweld aan, die meer

naar rust en stilte, dan naar den arbeid neigde. Daar

om heeft hij tot hiertoe weinig zucht vertoond, om zijne

staten door krijg te vermeerderen, meer om die door

vrede te bewaren. Ook heeft hij, al aanstonds bij den

aanvang zijner regering, een verdrag gesloten met Frank

rijk, tegen den raad des Keizers en niettegenstaande de

openlijke afkeuring van den Bisschop van Arras. . . . Hij

gelijkt zijnen vader in gelaat en woorden, in stipte be

trachting zijner godsdienstpligten, en in goedheid en goede

trouw, meer uit gewoonte, dan uit beginsel, maar verschilt

van hem in vele van die trekken, bij welke vooral de groot

heid van den Vorst moet uitkomen. De Keizer verstond

zich op de zaken van den oorlog, de Koning heeft weinig

daarmede op. Gene hield van groote ondernemingen; deze

vermijdt ze; hij beoogt minder het bevorderen van eigen

grootheid, dan het tegenwerken van die van anderen.

De Keizer liet zich nooit beheerschen door bedreiging of

vrees; de Koning heeft, bloot van schrik, zich meerdere

domeinen laten ontvallen. De eerste volgde in alles zijne

eigene meening, de tweede volgt die van anderen. Geene

matie gaat bij hem boven de Spaansche: maar deze hoort

hij en voegt hij zich in alles. In tegenoverstelling van

den Keizer, maakt hij weinig werk van de Italianen en

de Nederlanders, minder nog van de Duitschers......”

De opvolger van Suriano, met name Fred. Badoaro,

bevestigt de getuigenis van zijnen voorganger ten aanzien

van de inborst van Filips, en voegt nog meer daarbij,

onder anderen het volgende : » De Koning bemint de

letteroefeningen, en houdt zich vooral met de geschie

denis bezig. Met de aandrijkskunde is hij wèl bekend.

Hij weet iets van beeldhouw- en schilderkunst, soms

zelfs vindt hij er vermaak in, die te beoefenen. Zijne

taal spreekt hij naauwkeurig en verstaat de Latijnsche.

Hij spreekt ook Italiaansch en een weinig Fransch....
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Hij is over het algemeen meer zacht, dan opvliegend,

en wie iets met hem te doen heeft gehad, heeft zich

van zijne uitstekende goedheid kunnen overtuigen....

Hij zegt soms eene aardigheid en hoort gaarne een los

sen inval; minder evenwel aan tafel, dan in zijne kamer,

waar hij soms uitgelaten vrolijk is. . . . . Hij leest de

memoriën, berigten en smeekschriften. Hij luistert aan

dachtig naar hetgeen men hem zegt, maar gewoonlijk

ziet hij daarbij den spreker niet aan, houdende zijne oogen

naar den grond geslagen, of regts of links afgewend.

Zijne antwoorden zijn kort, maar juist.”

» De hertog van Alva” zegt Badoaro , » is vijftig jaar

oud, groot en sterk van gestalte, klein van hoofd,

droog en galachtig van gestel. In den oorlog heeft hij

slechts bewijzen gegeven van beschroomdheid en weinig

kennis. . . . Hij is wel niet omkoopbaar, maar zeer geld

zuchtig. Opgeblazen van hoogmoed en eergierigheid, is

hij geneigd tot vleijerij en ijverzucht. Voor belangrijke

zaken is hij ongeschikt, ook is hij niet bemind aan het

hof, waar hij voor een kleinzielig mensch doorgaat.”

Gansch anders laten beide Venetiaansche gezanten zich

uit over Granvelle. »Zoodanig,” zegt onder andere Su

riano, na over Alva , Toledo en de andere raden van

Filips gesproken te hebben, » zoodanig zijn de zuilen,

op welke die groote machine rust, zoodanige de menschen,

van welke het gebied over de halve wereld afhangt.

Maar geen van allen, ja zelfs allen te zamen, kunnen

den Bisschop van Arras niet opwegen, die, door zijn

juist oordeel en geoefendheid in de behandeling der zaken,

de kloekste is bij het beleid van groote ondernemin

gen, die het meest met vaste hand de uitvoering regelt en

ze met den meest volhardenden ijver ten uitvoer brengt.”

Onder de losse stukken, uit hetzelfde tijdvak, be

merkte de heer GACHARD: een breedvoerig antwoord, ge

geven door Filips II. in 1569 op sommige punten, die

hem door den Aartshertog Karel in naam des Keizers

waren voorgehouden, ten aanzien der noodzakelijkheid

om zijn stelsel van regering in de Nederlanden te veran
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deren en met den Prins van Oranje te onderhandelen;

een brief van Granvelle aan Don Jan van Oostenrijk

van 28 Augustus 1573, waarin hij de strenge maatregelen

van Alva laakt en inzonderheid den moord, door hem

na de inneming van Haarlem bevolen, een brief van

Parma van den 25 Augustus 1585, betrekkelijk de onder

handelingen, die de overgaaf van Antwerpen zijn vooraf

gegaan, een naauwkeurig berigt van bijzondere voorvallen

gedurende de laatste ziekte van Filips II. enz.

Allerbelangrijkst is ook de briefwisseling van den Aarts

bisschop de Rossano, pauselijk Nuncius in Spanje, later

Paus onder den naam van Urbanus VIII. Daaruit blijkt

het belang, hetwelk het hof van Rome stelde in de Ne

derlandsche aangelegenheden, de herhaalde bemoeijingen

van Pius V , om Filips II. te bewegen tot eene reis naar

herwaarts over, worden er door in 't licht gesteld, ook

de gedurige besluiteloosheid des Konings; zijne telkens

gegeven en niet gehouden beloften enz. – Toen Alva

naar de Nederlanden vertrok, verklaarde hij, op last

van Filips, aan de afgezanten der vreemde hoven, dat

hij niet ging om den hoon te straffen, die der godsdienst

aangedaan was, maar om de beleedigingen, die het ko

ninklijk gezag had ondergaan, te wreken; in de Neder

landen gekomen, sprak hij in denzelfden geest tegen de

vertoogen, die hem vanwege den Keizer of de Rijks

vorsten gedaan werden, en Filips van zijne zijde voerde

dezelfde taal bij telkens terugkeerende gelegenheden.

Nogtans wordt door de meeste Schrijvers een buitenspo

rige godsdienstijver als de voorname drijfveder der staat

kunde van Filips II. voorgesteld. Den sleutel tot oplos

sing van dit raadsel geeft de briefwisseling van Rossano.

Des Konings oogmerk met het zenden van Alva naar de

Nederlanden was evenzeer, om het invoeren van nieu

wigheden in de godsdienst, als om de aanslagen tegen

zijn hoog gezag, streng te doen straffen : Ik wil geen

Koning over ketters zijn, zeide hij meermalen tot den

Nuncius; maar gevoelende, van hoeveel belang het voor

hem was, dat niet de Protestanten in Duitschland, Enge
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land en Frankrijk zich tegen hem wapenden, zorgde hij,

door zijne ware bedoelingen te ontveinzen, hen daarom

trent te misleiden.

Talrijk en zeer gewigtig zijn de handschriften uit den

tijd van Filips IV. Zij betreffen deels de krijgsbedrij

ven, deels de staatkundige onderhandelingen. Onder de

eerste bemerkt men: een verhaal der veldtogten van 1636,

1642, 1645 en 1650, in het Spaansch, door den geheim

schrijver J. A. Vincart, een verhaal der veldtogten van

1648 tot 1653, door den Graaf van Fuensaldagna, bevel

hebber van het Spaansch-Nederlandsch leger onder den

Aartshertog Leopold, een verhaal van het beleg van Ber

gen-op-Zoom in 1622; van de verdediging van 's Her

togenbosch door den Baron van Grobbendonck; van het

ontzet van Brugge tegen de Hollanders onder Prins Fre

derik Henrik, enz. Deze verschillende verhalen geven

een aantal oorlogsbedrijven uit een gansch ander oogpunt

te beschouwen, dan waaronder men tot dusver gewoon

was, die te zien, en brengen daar benevens een aantal

tot hiertoe geheel onbekende wapenfeiten aan den dag,

die, als schitterende blijken van kloek beleid, onver

schrokken moed en volhardenden ijver, zoowel in de die

naren van Spanje als in die van de zaak der onafhanke

lijkheid, bewondering afpersen.

Onder de diplomatische stukken uit dit tijdvak zijn

inzonderheid belangrijk de tot hiertoe geheel onbekend

gebleven onderhandelingen van Francisco de Galarretta,

Ridder der Orde van S. Jacob, Secretaris des Konings

en Opperbevelhebber (véédor) der Artillerie in de Ne

derlanden. - Filips IV, ziende dat zijne pogingen

om de Wereenigde Provinciën te herwinnen, vruchteloos

waren; dat, integendeel, de magt van deze dagelijks toe

nam, dat zijne schatten en evenzeer het bloed zijner

onderdanen nutteloos werd uitgeput, – besloot, toen hij

naauwelijks van de voogdij van Olivarès ontslagen was,

onmiddellijk met den Prins van Oranje onderhandelingen te

openen. Hij zond dus Galarretta naar Brussel, die zich

dáár met den Gouverneur-Generaal Don Francisco de
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Melo moest verstaan. Als onderhandelaar in deze zaak

moest verder gebruikt worden Josef Bergoigne, Bisschop

van 's Hertogenbosch, die in vroegere zendingen meer

malen blijken had gegeven van beleid, ijver en ver

knochtheid aan den Koning. Het diepste geheim werd

aanbevolen : in de Nederlanden mogten alleen deze drie

personen van de zaak kennis dragen. Het voorstel,

aan den Prins van Oranje te doen, bestond daarin,

dat de Koning hem met eenige der opgestane gewesten

zou beleenen, onder voorwaarde, dat hij de overige

onder de gehoorzaamheid van Spanje zou terugbren

gen. De omstandigheden schenen zulk eene opening te

begunstigen: men wist, dat er misverstand was gerezen

tusschen den Prins en de Algemeene Staten; hij was reeds

gevorderd in jaren, en niets hield hem zoo zeer bezig, als

de begeerte, om , vóór zijn overlijden, aan zijn geslacht

een aanzienlijken en onafhankelijken stand te verzekeren.

Van buiten scheen men geene hinderpalen te vreezen te

hebben : Frankrijk werd geregeerd in naam van een'

minderjarigen Koning; de Souverein van Groot-Britan

nië kon niet anders, dan zich verheugen in den aanwas

der grootheid van zijnen schoonzoon en van diens huis,

en de Engelschen , wien de ontwikkeling van de zeemagt

der Republiek leeds genoeg veroorzaakte, moesten haren

val wenschen; de Worsten van Duitschland hadden te

veel met hunne eigene zaken te doen, om zich met deze

te bemoeijen, en op de medewerking van het hoofd des

Rijks meende Filips te mogen rekenen. Wat de Hollan

ders aangaat: men vooronderstelde, dat, terwijl de Prins

van Oranje van het leger en van de meeste sterke plaat

sen verzekerd was, zij genoodzaakt zouden zijn, zich te

onderwerpen aan hetgeen waar omtrent de Koning en hij

zouden overeengekomen zijn. - Het was er ver af, dat

deze zaak, op welke Filips IV. zoo hoogen prijs stelde, met

den vereischten spoed werd bewerkstelligd. Francisco de

Melo betoonde zich al aanstonds laauw en onverschillig :

het sluiten van een bestand met de Algemeene Staten

achtte hij meer uitvoerlijk, daarbij was de schatkist
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der Spaansche Nederlanden zoodanig uitgeput, dat men

niet dan met groote moeite de noodige penningen kon

bijeenbrengen voor de reis des Bisschops van 's Hertogen

bosch naar Keulen, waar hij een vrijgeleide van den

Prins van Oranje hoopte te krijgen, om onder zeker

voorwendsel in Holland te komen. Na dit tijdverlies

openbaarden zich grootere hinderpalen. De Prins wei

gerde aan eenen Bisschop eene vrijpas te verleenen,

bovenal aan dien van 's Bosch, die zich meermalen

tot diplomatische zendingen had laten gebruiken. De

Bisschop zond hem toen eenen vertrouwden geestelijke,

om het verzoek, van bij hem toegelaten te worden, aan

te dringen. Maar de Prins, die misschien eenig vermoeden

had aangaande de mededeeling, welke hem gedaan zou

worden, ontving wel dien geestelijke met de meeste wel

willendheid, verzekerende dat hij gaarne met den Prelaat

een mondgesprek zou houden, maar verklaarde intus

schen, zulks niet te kunnen doen, uit hoofde het bij de

Staten te veel wantrouwen zou verwekken. Alles, waartoe

hij zich liet overhalen, was, dat hij den Bisschop eene vrij

pas verleende, om zich in eene onzijdige plaats te bege

ven, hopende alzoo de gelegenheid tot eene ontmoeting

daar te stellen.

Hoogst opmerkelijk zijn ook de handelingen van den

Graaf van Pegnaranda, Spaansch gevolmagtigde tot den

vrede te Munster. - Men weet (*), dat Frankrijk alle

pogingen aanwendde, om de Staten van het sluiten van

een afzonderlijk verdrag terug te houden, dat deswege

van onze zijde met de onderteekening werd gedraald;

dat de Spaanschen zich hierover verstoord betoonden en

ter naauwernood een uitstel van veertien dagen (alzoo tot

den 30 Januarij) toestonden, onder bedreiging, van alle

onderhandelingen af te breken zoo de teekening dan niet

volgde. Pegnaranda gaf hiervan op den 31 Januarij aan

den Koning verslag in deze bewoordingen: » Gister avond,”

dus schreef hij, » beschouwde ik de zaak als verloren, en,

(*) Zie onder anderen wAGENAAR, Vad. Hist., deel XI. bl. 486
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zoo ik niet mijn huis had verlaten met het vast voorne

men, om te sluiten, zou zij ook verloren geweest zijn.

Maar bedenkende, dat, zoo ik een nieuw uitstel toestond,

de Franschen de overwinning zouden kraaijen, aan de

wereld vertoonende, dat hunne magt genoegzaam was

om alles te verbreken waaromtrent men was overeenge

komen, en dat zij, zoowel als de Hollanders, mij zouden

uitlagchen, besloot ik, na de hulp van God ingeroepen

te hebben, mij te verzekeren van al de papieren tot de

onderhandeling betrekkelijk, openbare en bijzondere, ge

teekende en ongeteekende, mij te begeven naar de gezan

ten der Vereenigde Provinciën, en hun te verklaren,

dat, zoo zij des avonds niet volbragten wat zij mij mon

deling en schriftelijk toegezegd hadden, ik al die stukken

in hun logement zou laten, Uwe Majesteit van alle ver

pligting jegens hen ontslaan en Uwe Majesteit in haar

geheel laten, om te doen wat Haar meest oorbaar zou

toeschijnen, omdat, zoo men geen staat kon maken op

datgene , wat overeengekomen, geschreven, geteekend Gil

bezegeld was, men evenmin waarborg kon hebben voor

hetgeen nog te doen overig bleef. Met dit inzigt liet ik

reeds te 9 uur des morgens vragen, tegen welk uur in

den namiddag zij mij konden opwachten. Het antwoord

was, te 4 uur. Een weinig vóór dien tijd kwam hun

Secretaris mij zeggen, dat zij in de volstrekte noodzake

lijkheid waren, om te spreken met den Hertog De Lon

gueville (*), en dat, bij hunne terugkomst, zij mij daar

van zouden verwittigen. Lagchende antwoordde ik, dat

zij ongetwijfeld eene alles afdoende reden hadden, om

juist op het aan mij bepaalde uur naar den Hertog te

gaan, maar dat, onder vrienden, pligtplegingen ter zijde

werden gesteld, ik voegde er bij, dat, zoo de Franschen

hen lang ophielden, ik evenwel eene bijeenkomst met

hen moest hebben, hoe laat dan ook, dewijl de onder

handeling volstrekt nog dezen nacht moest afgeloopen

zijn. Op dit antwoord, en nog eer 4 uur geslagen was,

(*) Een der Fransche afgevaardigden.
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lieten zij mij zeggen, dat zij mij afwachtten. Ik begaf

mij onmiddellijk tot hen. Ons gesprek duurde tot 11 uur.

Zij begonnen met breed op te halen over hetgeen de

menschen van hen zeggen zouden, als men zag dat zij

zich van hunne oude vrienden, de Franschen, gingen

scheiden; zij beklaagden zich, dat ik, ter gunste van een

bondgenoot als de Hertog van Lotharingen, den vrede van

Uwe Majt. met de kroon van Frankrijk tegenhield, te ge

lijkertijd dat zij eenen bondgenoot lieten varen, van wien

zij gedurende zoo vele jaren zoo vele weldaden hadden ont

vangen. Ik antwoordde, dat ik een verdrag ging teeke

nen, zoo als wij daaromtrent reeds veertien dagen te vo

ren overeengekomen waren, dat ik het niet was, die het

verdrag met Frankrijk tegenhield, maar de onregtvaar

digheid van deze mogendheid zelve en de grillen van

haar gouvernement, dat ik hun liet oordeelen, of het

op hetzelfde neer kwam, dat Uwe Majt. toestemde, dat

de Hertog van Lotharingen ganschelijk uitgekleed en

onterfd wierd, of dat zij vrede maakten met Uwe

Majt., omdat de Franschen zich niet wilden vergenoegen

met de voordeelen, die zij door bemiddeling der Alge

meene Staten hadden verkregen. Toen verlangden zij

een uitstel van twee dagen, waarin zij zich voorstelden,

dat Frankrijk zich met Uwe Majt. zou vergelijken; daarna

zeiden zij, dat het reeds laat was geworden; dat mijne

gezondheid daar onder lijden kon; dat zij den volgenden

morgen ten 9 uur bij mij zouden komen, om het ver

drag te teekenen. Ik antwoordde, dat het nog in dezen

zelfden nacht geteekend of voor altijd verbroken moest

zijn. Daarop verlieten de afgevaardigden van Zeeland,

Overijssel, Friesland, Utrecht en Groningen het vertrek,

waar wij ons bevonden; de beide afgevaardigden van

Holland en die van Gelderland volhardden in hunne vroe

gere beloften; zij verzekerden mij, dat zij hunne mede

gezanten tot hun gevoelen zouden overhalen, of tegen

den wil van deze het verdrag handhaven. . . . Eindelijk

teekenden zeven van de acht Hollandsche gevolmag

tigden. Die van Utrecht teekende niet, maar de anderen
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verzekerden mij, dat hij het heden zou doen, ofschoon

dit, volgens hen, niet noodig ware.” -

Uit den tijd van Koning Karel II. bevat de Nat. Biblio

theek twee hoogst belangrijke handschriften: een ver

haal der veldtogten van 1675 tot 1678, en eene uitge

breide verzameling van brieven van en aan den Hertog

De Willa-Hermosa, Gouverneur-Generaal der Spaansche

Nederlanden. Ons bestek laat niet toe, bij al de bij

zonderheden te verwijlen, welke de heer GACHARD daaruit

mededeelt, zoo wel betreffende de krijgsgebeurtenissen,

als de staatkundige handelingen in dat tijdvak. Wij bepa

len ons bij een enkel punt ten aanzien van Willem III,

Prins van Oranje. – Willa-Hermosa, schoon regt doende

aan de dapperheid en krijgskunde van den Stadhouder,

schrijft aan zijne geheime bedoelingen en bijzondere inzig

ten de nederlagen toe, welke de wapenen der bondgenoo

ten in die jaren ondervonden. Hij verwijt hem onder ande

ren, zonder noodzaak het beleg van Charleroi en dat van

Maastricht opgebroken te hebben. Het was tegen den

raad des Hertogs, dat de Prins het laatste had onderno

men; vergeefs had hij hem de moeijelijkheid voor oogen

gesteld, om, in de bestaande omstandigheden, eene plaats,

welker bezetting uit 8000 man voetvolk en 2000 paarden

bestond, te belegeren, vergeefs had hij den Prins doen

opmerken, dat, terwijl deze dáár zijne beste krachten

verspilde, de Franschen tot in het hart des lands zouden

kunnen doordringen : geene redenen konden hem van

zijn voornemen terug brengen. In den aanvang werd

het beleg met kracht doorgezet, maar nadat Karel II.

den Staten-Generaal had laten herinneren, dat, zoo de

plaats genomen werd, zij , ingevolge het verdrag van

1673, in zijne handen moest gesteld worden, en de Staten

dien overeenkomstig den Prins hadden aangeschreven;

werden de aanvallen zwakker voortgezet. Naderhand zeide

hij, dat de magt, die hem ten dienste stond, niet ge

noegzaam was om de onderneming voort te zetten, en

kort daarop trok hij terug.

In de Bibliotheek der Koninklijke Akademie onder
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scheidde de heer GACHARD voornamelijk de briefwisseling

tusschen Karel V. en zijne gemagtigden te Rome, waar

uit een belangrijk licht opgaat over de onderhandeling

van den Keizer met Paus Adriaan. Voor de bijzondere

geschiedenis der Nederlanden was de oogst hier niet groot.

Na te Madrid, in de drie genoemde verzamelplaatsen,

gedurende geruimen tijd zijne nasporingen voortgezet te

hebben, heeft de heer GACHARD zich andermaal naar Si

mancas begeven. Hij heeft daar gevonden wat tot volle

dige opheldering verstrekt der duistere punten in de ge

schiedenis van Rubens, uitvoerige berigten uit de laatste

dagen van Karel V. in het klooster van St. Juste, brieven

van Filips II, van Granvelle, van Margareta van Parma,

van Alva, van de Graven van Egmond en van Hoorn, van

den Prins van Oranje, van Wiglius en anderen. Hij ver

klaart, dat zijne hoog gespannen verwachting nog over

troffen is geworden, en verzekert, dat, door deze ont

dekkingen, alle zwarigheden, door welke de geschiedenis

der gedenkwaardige omwenteling in de 16e eeuw tot

hiertoe nog gedrukt was, volkomen zullen kunnen opge

heven worden.

Naauwelijks van deze wetenschappelijke reis terugge

keerd, heeft de heer GACHARD zich bezig gehouden met de

uitgave van Relation des troubles de Gand sous Charles

Quint, par un Anonyme, maar een handschrift uit de

boekerij van VAN HULTHEM afkomstig. Wij hebben hiervan

reeds vroeger (*) met een woord melding gemaakt. Het

verhaal begint met eene ontwikkeling van de oorzaken

der onlusten, zoo als zich die het eerst vertoonden, toen

de genoemde vermogende stad in 1537 weigerde te dragen

in de bede van 400.000 gulden tot wederstand van Frank

rijk, maar houdt zich voornamelijk bezig met de gebeur

tenissen, welke de komst des Keizers binnen de stad ver

gezeld hebben en daarop gevolgd zijn- toen hij de voor

naamste bewerkers van den opstand deed onthoofden,

den ingezetenen eene zware boete oplegde; de privilegiën,

(*) Deel II. Aank. en Berigten, bl. 36.

W. 5
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regten, vrijheden en gewoonten der gemeente vernietigde,

hare goederen, inkomsten, geschut en ander krijgs

tuig verbeurd verklaarde, de verkiezing van den ma

gistraat aan zich zelven hield, aan de stad haar regtsge

bied over de andere gedeelten van Vlaanderen ontnam,

en de stichting gelastte van een kasteel om de ingezete

nen in bedwang te houden. - De uitgave, voor zoo

veel noodig, vergezeld van aanteekeningen, deels ge

schiedkundige, deels tot opheldering van verouderde en

duistere woorden en spreekwijzen, beslaat 174 bladzij

den; daarna volgen, tot bl. 713, meer dan vier honderd

oorkonden uit het tijdvak van 1537 tot 1542, ontleend uit

de Archieven te Brussel, Gend , Rijssel, Parijs, Madrid

en uit dat van den Hertog DE CARAMAN te Beaumont,

eindelijk uitvoerige registers van plaatsen, personen en

zaken, terwijl voorafgaat eene inleiding, waarin de in

houd des verhaals oordeelkundig wordt ontleed, reken

schap gegeven van de wetenschappelijke onderzoekingen,

die voor de uitgaaf ten grondslag hebben gediend, en aan

getoond, dat de zoogenoemde Mémoires de Jean d'Hol

lander, door HoYNCK VAN PAPENDRECHT in zijne Analecta

Belgica uitgegeven, niet uit de pen van den Kanonik van

St. Wandru kunnen gekomen, maar op last van Konin

gin Maria moeten geschreven zijn, om aan den Keizer,

terwijl hij door Frankrijk naar Vlaanderen trok, gezon

den te worden, ten einde hem met de toedragt der zaken

in de oproerige stad bekend te maken. - Het werk is

uitgevoerd met die typographische pracht, waardoor zich

ook de overige werken, door de Commission royale

d'Histoire uitgegeven, onderscheiden.

-een-e-ene-g-en



A A N KO N D I G IN GEN,

B ER I G T EN EN Z.

8.) De Godsdienstleer der aloude Zeelanders, uit

oude gedenkstukken, volksoverleveringen en berig

ten opgemaakt, door v. AB vz'nEonzº DREss Eznvrs.

Te Middelburg, bij de Gebroeders Abrahams, 1845.

Gr. Oct. XVI en 279 bladzijden, met een Atlas

van 19 platen in gr. 49.

9.) De Romeinsche beelden en gedenksteenen van

Zeeland, uitgegeven van wege het zE E virsch

GEMrooz'sCMAP DER WE TEWSCHAPPEW, beschreven

en opgehelderd door Dr. z. J. r. JAwssEy, Con

servator bij 's Rijks Museum van Oudheden te

Leyden. Middelburg, Gebr. Abrahams. 1845. Gr.

Oct.. XXX en 26 bladz. , met een Atlas van 19 pla

ten in gr. 4°.

(Afgedrukt in de Wieuwe Werken van het

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, IIe

deel.)

Het Zeeuwsch Genootschap had in 1834 de volgende,

door wijlen den Hoogleeraar Hamaker voorgestelde, prijs

vraag uitgeschreven:

» Daar het schijnt, dat Zeeland, en in het bijzonder

» het eiland Walcheren, even als het Deensche See

» land, de hoofdzetel der Heidensche eerdienst voor de

» aangrenzende volksstammen is geweest (zie MoNE,

» Geschichte des Heidenthums im mördlichen Eu

» ropa, Th. I. p. 265; II. p. 346, 347), verlangt het

- 6



- 64 –

» Genootschap, dat naauwkeurig onderzocht worde, welke

» de reden is, dat deze beide gelijknamige gewesten in

» deze hoofdbijzonderheid zoo zonderling overeenstem

» men ? en dat men verder alles, wat oude Gedenkstuk

»ken, Volksoverleveringen, Berigten der oude Schrijvers,

»plaatselijke benamingen enz. kunnen bijdragen tot de

» kennis van de Godsdienstleer der aloude Zeelanders ,

»en hare vergelijking met die van het Deensche See

» land, maauwkeurig bijeen verzamele, aan de gevoelens

» der latere Geleerden toetse , en daarover een nieuw

»licht trachte te verspreiden.”

Het Genootschap, op den gestelden tijd, vóór 1 Nov.

1835, geen antwoord ontvangen hebbende, besloot in

1837, dezelfde prijsvraag nog eenmaal ter beantwoording

uit te schrijven. Eene nog vóór Nov. 1838 daarop inge

zondene verhandeling werd in handen eener Commissie

ter beoordeeling gesteld; na rijp en naauwkeurig onder

zoek en beraad (want eerst in 1842 werd de uitspraak

van de beoordeelaren bekend gemaakt), aan den Schrijver,

den heer J. AB UTRECHT DREssELHUIs, het eermetaal toe

gekend, en tot het uitgeven van de verhandeling in de

Werken van het Genootschap besloten. Dit laatste ge

schiedde eerst drie jaren later, maar de vrienden en

beoefenaren der vaderlandsche oudheidkunde zien zich

deze vertraging rijkelijk vergoed, zoo door de nadere be

werking, waaraan de geleerde Schrijver enkele punten on

derwierp, als door de bijvoeging van een fraai en naauw

keurig stel afbeeldingen van de in Zeeland gevonden

beelden en gedenksteenen uit den tijd der Romeinen, en

van eene opzettelijke beschrijving en opheldering dier

allerbelangrijkste gedenkstukken, door Dr. L. J. F. JANs

sEN , eenen der beoordeelaars van de bekroonde verhan

deling, onder wiens opzigt de afbeeldingen vervaardigd

en ter uitgave in gereedheid gebragt zijn. * *

Voor hen, die de Werken van het Genootschap niet

bezitten, zijn de platen, naar verkiezing, met de ver

handeling van den eenen of den tekst van den anderen,

of ook met den arbeid van beide geleerden, verkrijgbaar
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gesteld. Wij zullen hier eene opgave van den inhoud

van beide schriften laten volgen, en hopen daardoor van

onze zijde iets bij te dragen, om er de aandacht onzer

vaderlandsche oudheidonderzoekers op te vestigen, en ze

aan de belangstelling van het wetenschappelijke publiek

aan te bevelen.

De heer AB UTRECHT DREssELHUIs heeft zijne Verhande

ling in twee afdeelingen gescheiden. In de eerste af

deeling betoogt hij, dat uit het, door de vraag

voorgeschreven, onderzoek geen e voldoen de

op helderingen verkregen kunnen worden, in

de tweede afdeeling ontleent hij, uit de Beschrijving

en verklaring der Zeeuwsche monumenten,

eene bijdrage tot de kennis van de Gods

dienst leer der alo u de Zeelanders.

De eerste afdeeling wordt behandeld in twee hoofd

stukken, waarvan het eerste leert, Sl, dat de vraag

het onderzoek binnen te enge grenzen beperkt, dat eene

vergelijking van de in Zeeland aanwezige gedenkstukken,

overleveringen enz., met die, welke het Deensche Seeland

oplevert, tot geene voldoende besluiten kan voeren, maar

dat, bij het onderzoek naar de godsdienstleer der aloude

Zeelanders, het eigenlijk Germaansche, Keltische en Ro

meimsche, even zeer als het Scandinavische, in aanmer

king moet komen; $ 2, dat de vraag vooronderstelt het

geen nog te bewijzen is, en beide plaatsen als gelijkna

mig en als hoofdzetels van eerdienst voor de aangrenzende

volksstammen beschouwt, zijnde het laatste nog ver van

bewezen, en het eerste vooral twijfelachtig; $ 3, dat de

vraag dien ten gevolge iets vreemds doet zoeken in het

zeer gewone, daar er toch door geheel Europa niets

gewoner is, dan dat men de zetels van heidensche eer

dienst op eilanden aantreft, en dat tevens, indien al

Seeland en Walcheren hoofdzetels van eerdienst geweest

mogen zijn, eene gewigtige verscheidenheid, het ont

breken namelijk van eene zoogenaamde Hofplaats, en

het bestaan van sporen van cenen vroeger aanwezigen,

scherp geteekenden, afzonderlijk wonenden priesterstand

6"
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op Walcheren, geheel en al en ten onregte wordt voorbij

gezien, 8 4 onderzoekt, welke de reden is, dat beide

landen, als eilanden, in deze bijzonderheid (dat zij

namelijk de zetels van eerdienst waren) zoo overeen

stemmen, en dat een meer ongeschonden bewaard blij

ven der geschiedkundige overlevering omtrent de we

reldwording, hoewel reeds in het gewaad der mythe

gehuld, gepaard met de behoefte der priesters aan af

zondering ter bedekthouding hunner mysteriën, vooral

kleinere eilanden tot hoofdzetels van eerdienst gemaakt

hebben.

In het tweede hoofdstuk wordt aangewezen, DAT

SEELANDS OUDE GEDENKSTUKKEN, VOLKSOVERLEVERINGEN , BE

RIGTEN VAN OUDE SCHRIJVERs, PLAATSELIJKE BENAMINGEN

ENZ. WEINIG OF NIETS KUNNEN BIJDRAGEN TOT DE KENNIS

vAN DE GoDSDIENSTLEER DER ALoUDE ZEELANDERs. Hiertoe

wordt, S 5, de vraag beantwoord, wie de oude bewo

ners van beide gewesten waren. De overeenkomst in

taal, en vooral in plaatsbenamingen, welke laatsten met

betrekking tot Zeeland niet vroeger voorkomen dan in

de tweede helft der zevende eeuw, kan geen licht ver

spreiden over de vroegere, en laat zich zeer wèl verkla

ren uit het gebeurde in de laatste vijftien eeuwen; die

benamingen, zoowel als volksoverleveringen in Zeeland,

waren waarschijnlijk een gevolg van elkander opvolgende

vreemde bezettingen, en de overeenkomst of gelijkluiden

heid der eerstgenoemde wordt even zeer aangetroffen,

wanneer men het oog vestigt op Friesland, Saksen en

Frankenland. Vraagt men naar de bewoners van beide

landen vóór en in de eerste eeuwen onzer jaartelling, dan

komen wij tot het besluit, dat, zoowel in Seeland, als in

Zeeland, Germanen, maar van verschillende hoofdstam

men, gevestigd zijn geweest. In die eeuwen bestond er

dus reeds eene verwantschap en overeenkomst, maar deze

waren niet grooter, dan die, welke tusschen hen en de

overige Germaansche stammen werden aangetroffen. Men

kan dus uit dien hoofde niet verwachten, in Denemar
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vinden, dan wel elders.

In S 6 wordt aangetoond, dat het Deensche Seeland

een hoofdzetel van Heidensche eerdienst geweest is, in

S 7 worden de Gedenkstukken en Godsdienstleer van

het Deensche Seeland beschreven. Tot de eersten behoo

ren ding- of regtplaatsen, kampplaatsen, huldigingplaat

sen, grafplaatsen, offerplaatsen, met betrekking tot de

Godsdienstleer is slechts zeer weinig bekend, maar noch

uit het een, noch uit het ander, is iets op te maken

ten opzigte van het Nederlandsche Zeeland, daar het

volstrekt geene punten tot vergelijking aanbiedt.

De Schrijver, aldus in de eerste afdeeling aangetoond

hebbende, dat de door de vraag verlangde vergelijking

tot geene voldoende opheldering kan leiden, gaat over,

in de tweede afdeeling, tot eene Beschrijving en ver

klaring der Zeeuwsche monumenten, een e

bijdrage tot de kennis van de godsdienstleer

der alou de Zeelanders,

De BEscHRIJVING DER ZEEUwsche monumENTEN geeft

ons het eerste hoofdstuk dezer afdeeling, hetwelk geo

pend wordt met S l , een betoog van de noodzakelijk

heid van zoodanige beschrijving, dewijl de in Zeeland

gevonden voorwerpen, van verschillende tijden en vol

keren overgebleven, behoorlijk geschift, de vroeger be

kend gemaakte teekeningen van veelvuldige misslagen

gezuiverd, en de verwarde, onverstaanbare en onjuiste

berigten van vroegere Schrijvers verbeterd moeten wor

den. In S 2 volgt eene beschrijving van de grondsla

gen en vermoedelijke gedaante van het bij Domburg ge

vonden Heiligdom, in S 3 worden de verdere ontdek

kingen in den omtrek van het Heiligdom beschreven,

S 4 levert meer bepaald eene beschrijving van de bij

Domburg gevonden monumenten van steen, en daar

of elders aanwezig: a.) overblijfselen van bouwkunst,

b) standbeelden, c.) votiefsteenen; $ 5, eene beschrij•

ving van de bij Domburg gevonden monumenten van

steen, thans niet meer aanwezig ; S 6, eene opgave der
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verdere voorwerpen, gevonden op het strand bij Dom

burg , doch ook grootendeels weder verloren geraakt:

a.) munten en penningen, Romeinsche, Angelsaksische,

Frankische enz. , b) andere metalen voorwerpen, c.)

gebakken aardewerk en d.) dierenbeenderen, en $ 7,

van voorwerpen, elders in Zeeland gevonden, welke ten

dezen opmerking verdienen, oude Vliedbergen, met

de daarin gevonden voorwerpen : a.) steen en vaatwerk,

b) metalen voorwerpen en c.) dierenbeenderen; en Oude

Wegen.

In het tweede hoofdstuk is een onDERzoEK vervat

NAAR , EN BEPALING VAN HET KARAKTER DER ZEEUwsCHE

MoNUMENTEN. In den doolhof van verschillende ver

klaringen van en meeningen nopens die monumenten

bestaat er noodzakelijkheid eener bepaling van dit

karakter, $ 1 ; de monumenten zijn uit de derde

eeuw en van een gemengd karakter. De munten zijn

gedeeltelijk Romeinsch, gedeeltelijk Angelsaksisch en

Frankisch; de gebeeldhouwde monumenten wijzen ons

naar het Romeinsche tijdvak, het heerschende karak

ter van bijna al het overige is niet Romeinsch, maar

Germaansch, of, zoo men wil, Angelsaksisch of Fran

kisch. Hetgeen de Vliedbergen opleverden kenmerkt zich

als Germaansch, doch ook enkele voorwerpen behoorden tot

de Romeinen, waarschijnlijk dienden zij, naar Germaan

sche zede, als seinplaatsen of offerhoogten. De beschre

vene steenen gedenkstukken, ofschoon van Romeinsche

opschriften, beelden en versierselen voorzien, zijn niet

zuiver Romeinsch, maar op hen werden Germaansche

denkbeelden, Germaansche goden, gedeeltelijk met Ro

meinsche zinnebeelden en Romeinsche namen, uitge

drukt. Zij zijn allen zuiver godsdienstige monumenten,

hangen tezamen met het Heiligdom en met elkander;

sporen van vereering van de voornaamste der op hen

vermelde goden worden buiten Zeeland schier niet ge

vonden, en alles wijst op eene meer plaatselijke en in

landsche eerdienst, schoon gedeeltelijk reeds vermengd

met Romeinsche begrippen. Bij het algemeen onderzoek
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maar de volksstammen, waarvan zij afkomstig zijn, S 3,

erlangt men de slotsom, dat de oudste, alsmede de gods

dienstige gedenkstukken, tot den tijd behooren, toen

hier, onder Romeinsch oppergezag, een Keltisch - Ger

maansche volksstam zetelde, uit eene vermenging van

Morinen en Menapiërs gesproten, en dat de latere over

blijfselen uit den tijd zijn, waarin het Romeinsche op- ,

pergezag reeds plaats had gemaakt voor den invloed der

Saksen en hunne bondgenooten. Eene nadere bepaling van

dit een en ander, $ 4, dient tevens, om te betoogen, dat de

Castra Herculis van AMMIAsus MARCELLIMUs, en de tókt,

“HgáxAstor van LIBANrus op het eigenlijke Walcheren ge

zocht moeten worden, dat de Domburgsche monumenten

overblijfselen uit de jaren der regering van Postumus en

zijne opvolgers zijn, en dat Postumus in de aloude civi

tas Heraclea, bij de havenplaats van waar men zich

naar Brittannië inscheepte, zieh waarschijnlijk een ver

blijf heeft laten optrekken, hetwelk onder den naam

van Domini-burgum, Domburg, bekend bleef.

Het derde hoofdstuk bevat eene PRoEvE vAN vER

KLARING DER ZEEUWSCHE GEDENKSTUKKEN , WELKE BETREK

KING HEBBEN OP DE GODSDIENSTIGE BEGRIPPEN DER ALOUDE

zEELANDERs, welke verklaring in Sl voorafgegaan wordt

door eene Beschouwing der verschillende tijdperken

der heidensche eerdiensten in Europa, en eene opgave

van het hoofdkarakter van het Woordsche Heidendom.

De Schrijver neemt vier tijdperken aan : het eerste, dat

der Natuurdienst; het tweede, dat der Elementendienst;

het derde, dat van de Persoonsverbeelding, en het vier

de, dat der Weelgodendienst. Toen de Zeeuwsche monu

menten opgerigt werden, waren de Germanen het derde

tijdperk reeds ingetreden. Bij het kiezen en ontwik

kelen der symbolen gingen de stammen of volken niet

denzelfden gang. Bij de Japhetische stammen werden

twee hoofdkrachten geëerbiedigd, de eene bevruchtende,

de andere voortbrengende; de oudste en meest afgetrok

kene voorstelling van dit gronddenkbeeld was die van

het licht en het water, als het mannelijke, van de aarde
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sels de mannelijke of bevruchtende kracht op den voor

grond, in eene andere godsdienstleer was niet de be

vruchtende, maar de voortbrengende of vrouwelijke

kracht der natuur het punt van uitgang; het is vooral

deze beschouwingswijze, die wij bij de verklaring der

Zeeuwsche monumenten niet mogen voorbijzien; de vrou

welijk gedachte kracht in de schepping stond bij de

oudtijds te Domburg bestaan hebben de godsvereering

op de eerste plaats, maar hare voorstelling was niet die

der zuidelijke volksstammen. De symbolen waren van de

laatsten afkomstig, maar hunne vereeniging drukt het

noordelijke gronddenkbeeld uit. De triade op vele vo

tiefsteenen, van Nehalennia met Hercules en Neptunus ,

laat zich verklaren, wanneer men denkt aan de aarde,

vruchtbaar gemaakt door de afwisselende en vereenigde

werkingen van licht en water beiden. Ter nadere be

vestiging dezer verklaring worden de beelden, die op de

gedenksteenen voorkomen, in de volgende SS meer af

zonderlijk en opzettelijk beschouwd. Wehalennia, S 2 ,

eene door de inlanders vereerde, niet eene van elders

ingevoerde Godin, haar naam is plaatselijk, waarschijn

lijk af te leiden of van Ee - hallen, den stroom- of

watertempel, of van We- hallen, den nieuwen tempel,

het onder dien naam vereerde wezen mag evenwel niet

als eene plaatselijke godheid gedacht worden; zij was

de groote moeder, de voortbrengende kracht der na

tuur, het zinnebeeld der hoogste voortbrengende liefde

en zorg, dezelfde, die elders onder den naam van de

Dea Hludana en de Dea Sandraudiga geëerbiedigd werd.

Hercules Magusanus, S 3, (wiens naam levendig ge

bleven is in Machuys, in West-Vlaanderen, in de St.

Machuits - kapel , de Machuitsche beek enz. , en die

later in zekeren Sint Machuyt herschapen werd) is

Freyr uit de Noordsche mythologie, onder zijn beeld

werd de mannelijke en bevruchtende kracht in de schep

ping, het licht, vereerd. Onder dat van Weptunus,

$ 4, de Noordsche Niödr, eene voorstelling van de an



dere bevruchtende kracht in de natuur, het water. De

ongenoemde God - Jupiter, S 5, op een der Domburg

sche monumenten voorkomende, is Thor, Thunar of

Donar, de Jupiter infernus of de Orcus. De ongenoemde

Godin, S 6, welke de Schrijver op hetzelfde monument

meent te herkennen, en die op een ander den naam van

Burorina voert, is Skadhi of Skade, de gemalin van

Niördr, of Hela, Hellia, de beheerscheres van het doo

denrijk. In de $ 7 worden de overige gedenkstukken ver

klaard, en daaronder de beelden van Hercules, de Over

winning, Witruvia Victoria, mater castrorum bijgenaamd,

een genius Galliae (onecht), de beschermgoden van het

landschap, en de matronae of priesteressen (volgens den

Schrijver volstrekt te onderscheiden van de deae matres)

welker vereering eene symbolische ontwikkeling van de

als moeder gedachte voorzienigheid was ; de S wordt be

sloten met de mededeeling van de Sage van Walachrijn,

Het vierde en laatste hoofdstuk levert eene PRoEvn

JEENER NADERE BEPALING VAN DE GODSDIENSTLEER DER

ALoUDE ZEELANDERs. $ 1, Voorgaande opmerkingen en

opgaven, omtrent den toestand der godsvereering in

de vierde tot de zevende eeuw, en de voorname bronnen

waaruit die gekend kan worden, zijnde het berigt in de

vermaning van Eligius, in diens levensbeschrijving door

AUDoëNUs, en de Indiculus superstitionum achter het

Capitulare Carlomanni apud Zeptinas, beiden uit de

eerste helft der zevende eeuw. S2, De aloude Zeelanders

vereerden God in de Watuur, in de natuurwerkingen,

inzonderheid in de afwisselende jaargetijden, en de spo

ren van deze godsvereering, die wij op de gedenkstuk

ken der eerste drie eeuwen herkennen, vinden wij ook

in de volgende vier eeuwen terug. S3, De eerdienst der

aloude Zeelanders : Heilige plaatsen, als tempels, rotsen,

bronnen, boomen, kruiswegen en driesprongen, heilige

voorwerpen, als dieren, plantgewassen, zinnebeelden,

personen die de eerdienst bestuurden, natuuronderzoe

kers, wijsgeeren of Druïden, bestuurders der plegtighe

den en offeraars; wigchelaars en zangers of Barden;
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waarschijnlijk ook priesteressen, heilige of godsdien

stige handelingen, offeranden en offermaaltijden, het

rondleiden van bekranste offerdieren, en het ronddragen

of rondrijden der godenbeelden of zinnebeelden ; einde

lijk heilige dagen en tijden. S4. De Godsdienst der

aloude Zeelanders in verband met den handel, de

hoofdzetels van de eerdienst te gelijk handelplaatsen;

rondom het Domburgsche middelpunt lagen eene menigte

van bloeijende handelsteden, wier oorsprong zich in den

nacht der eeuwen verliest ; de handel bestond vooral in

het zilzout, dat , bij de Romeinen reeds bekend, in

Zeeland op eene uitgebreide schaal vervaardigd, en waar

aan eene bijzondere heiligheid toegekend werd. S 5. De

Godsdienst der aloude Zeelanders in verband met de

regtsbedeeling. De Opperpriester, tevens regent, be

noemde de regters, die op vaste tijden hunne zittingen

of goudingen hielden. De pagi of gouwen hadden eigene

regtplaatsen, of werven, bijzondere opmerking verdient

de Eliwerve (of Hille's, d. i. Hellia's, Hela's werf) in

de pagus Bivilanda. Straffen : zij waren symbolisch :

de doodstraf bestond in ophangen en versmoren, tot de

overige straffen behoorden het steendragen, het doen ver

vaardigen en openlijk ten toon hangen van ledematen

in metaal of andere stof, enz. Het Zandregt, Zeeland

had in de vroegste tijden een bijzonder landregt en bij

hetzelve de zuiveringseed, hoogere regten dan elders aan

de vrouw toegekend, enz. Aan het einde van het onder

zoek vat de Schrijver, in het Besluit, S 6, de verkregen

slotsommen zamen, die uit de oude gedenkstukken, de

volksoverleveringen, de plaatselijke benamingen en de

berigten van oude Schrijvers, betrekkelijk de godsdienst

leer der aloude Zeelanders, door hem zijn afgeleid.

. In het tweede, aan het hoofd van dit verslag vermelde

werk, erlangen wij van de hand van Dr. L. J. F. JANssEs

eene maauwkeurige en ophelderende Beschrijving van de

in Zeeland gevonden Romeinsche beelden en gedenk

Stee72e2g.

De Schrijver geeft ons in de voorrede berigt over
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de eerste ontdekking der gedenkstukken, over de vroe

gere pogingen tot bekendmaking en opheldering van

dezelve (waarbij de voornaamste over dit onderwerp in

druk verschenen werken vermeld worden, en een naauw

keurig overzigt ons de onuitgegevene, allerbelangrijkste

verhandeling van onzen vaderlandschen geleerde HENDRIK

CANNEGIETER , Domburgsche Oudheden verklaard, doet

kennen), en over de bepaalde aanleiding waardoor, en

de wijze waarop deze uitgave bewerkstelligd is,

In het werk zelf worden eerst de Bouwkundige over

blijfselen, vervolgens de Beelden (waaronder een zeld

zaam metalen, bij Nijmegen gevonden en ter opheldering

bijgevoegd, beeldje eener moedergodin), daarna de Ge

denksteenen beschreven en toegelicht; en, behalve de

verbeteringen van vroegere berigten, beschrijvingen, le

zingen van opschriften, meeningen enz., eene menigte van

belangrijke opmerkingen medegedeeld, daartoe brengen

wij onder anderen: de bepaling van den tijd, tot welken,

volgens den Ivorm der letters, de verschillende gedenkstee

nen met waarschijnlijkheid gebragt moeten worden; de

aanteekeningen omtrent den Hercules Magusanus, en de

buiten Zeeland gevonden gedenkteekens van dien God;

- omtrent de moedergodinnen, deae matres of matronae ;

omtrent de familie der Secundini, welker prachtig graf

teeken, te Igel bij Trier opgetrokken, nog is overgebleven;

omtrent den handel in fijne aarde, uit welke ook vooral

hier te lande door de Romeinen het fijne aardewerk,

waarvan zoo tallooze overblijfsels tot ons gekomen zijn,

vervaardigd werd, de opgave van vele nuttige en geleerde

opmerkingen uit CANNEGIETER's Handschrift, enz. Na de

thans nog aanwezige gedenkstukken worden digene behan

deld, welke niet teruggevonden werden, en slechts uit

afteekeningen bekend zijn gebleven, en de onechtheid van

een derzelve, een metalen genius, thans in het MUSEUM

vAN oUDHEDEN onder de onechte en verdachte voorwer

pen bewaard, aangetoond. Eindelijk wordt nog gewaagd

van twee, buiten ons vaderland gevonden gedenksteenen,
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waarvan de eene zeker, de andere welligt, aan Nehalennia

gewijd was, en van een in Frankrijk gevonden mozaïk,

waarop men, te onregt, eene Nehalennia gemeend heeft

te zien. De Schrijver besluit zijn werk met eenige be

schouwingen omtrent het karakter van Nehalennia, voor

zoover zulks uit de voorhanden zijnde gedenkstukken

kan opgemaakt worden; omtrent het gebouw, waarin de

altaren en beeldwerken te Domburg gestaan hebben, en

de godheid, aan welke dat heiligdom inzonderheid ge

wijd is geweest. Met betrekking tot het eerste punt

wordt gezegd, dat, daar het bouwkundig karakter der

monumenten, de voorstellingen van goden en menschen,

de versieringen, de houding en kleeding van Nehalennia

zelve (met uitzondering alleen van het korte schouder

manteltje), de taal, stijl en lettervormen Romeinsch zijn,

wij ons ook aangaande het karakter der godin, alleen

naar Romeinsche opvatting, een bepaald denkbeeld kun

nen vormen. De Schrijver beschouwt haar, volgens hare

beeldwerken en opschriften, als eene door de Romeinen

vereerde, plaatselijke of gewestelijke godin, aan welke

men te land overvloed in boomvruchten, verbetering der

wegen en vervoermiddelen, te water, bescherming van

scheepvaart en handel, toekende. De gevonden monu

menten hebben in éénen tempel gestaan, die vrij groot

in omvang, niet rond, volgens het algemeene gevoelen,

maar langwerpig vierkant en van Romeinsche bouworde

was. Dat heiligdom was niet aan Nehalennia, maar in

de eerste plaats, voor zoover wij naar de tot nog toe

bekende monumenten kunnen oordeelen, waarschijnlijk

aan de godin Victoria gewijd.

Wij wilden in het bovenstaande geene beoordeeling,

slechts een verslag geven, en onthouden ons dus van het

mededeelen der tegenwerpingen, die, bij het lezen van

beide schriften, hier en daar onwillekeurig bij ons op

kwamen, of van onze opvattingen en verklaringen, waar

zij hier en daar van die der geëerde Schrijvers verschil

len. Indien wij wel onderrigt zijn, wordt of is reeds
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terwijl wij dit nederschrijven, van eene bevoegde hand,

eene uitvoerige beoordeeling der verhandeling van den

heer AE UTRECHT DREssELHuis door de pers bekend ge

maakt en afzonderlijk verkrijgbaar gesteld. Een paar

aanmerkingen echter mogen wij ons veroorloven. Wij

bejammeren, dat de heer AB U. DR. , naar het schijnt al

thans, niet van al de door Dr. JANssEN gegeven ophelde

ringen vóór de uitgave zijner verhandeling gebruik heeft

kunnen maken. Welligt zullen velen met ons wenschen,

dat de door den laatstgenoemden geleverde tekst, althans

de verklaring der gedenkstukken, geheel en al in de

tweede afdeeling van de Werhandeling ware opgenomen

geworden; de 5e en 6e SS van het derde hoofdstuk van

die zelfde afdeeling zouden dan achterwege gebleven,

althans tegelijk met andere, bij voorb. 82 van het tweede

hoofdstuk , merkelijk gewijzigd zijn geworden. Thans,

nu elk werk met de platen een afzonderlijk geheel vormt,

is er gevaar, dat velen zich slechts het eene aanschaffen,

en van het onmisbare, hetwelk in het andere vervat is,

verstoken blijven. Eene oordeelkundige zamenvoeging

van beider bearbeiding had een volledig geheel gele

verd, waarin niets overtolligs zou gevonden zijn, het

geen menige, nu wel te wachten, dwaling zou voorgeko

men hebben. Bij de afbeeldingen der gedenkstukken,

die de blijken dragen van de meeste oudheidkundige

(waartoe de uitdrukking artistisch - palaeographische, of

artistisch-palaeologische ?) naauwkeurigheid, zullen velen

met ons eene juiste opgave der maten niet onnoodig ach

ten. Wèl is op de eerste plaat eene schaal geplaatst, en

kan de lezer vermoeden, dat die ook voor de overige

monumenten op de volgende platen geldt; hij ziet eerst

uit de opgave van den heer DREssELHUIs, dat No. 9, op

plaat IW, niet naar dien maatstaf, maar in natuurlijke

grootte, afgebeeld is, en wil hij het, in oorspronkelijke

grootte geteekende, opschrift 8 c., op diezelfde plaat,

en het beeldje, waartoe dat opschrift behoort, vergelijken,

dan vindt hij, dat de gegeven maat op het eerste niet
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sluit, en komt hij welligt tot het vermoeden, dat ook

voor andere voorwerpen die maat niet geldende is. Met

eene korte waarschuwing ware alle twijfel uit den weg

geruimd geweest. w

LEEMANs.

10.) De daden der Zeeuwen gedurende den strijd

tegen Spanje, door E. B. snrAzvE, Theol. Doct.

Lid van verschillende geleerde Genootschappen,

Pred. te Goes. Te Amsterdam, bij P. N. van

Kampen. 1846. Gr. Oct. XVI en 372 bladz.

Ware het werk, hetwelk ik bij dezen aankondig, in

1839 of 1844 bij het Zeeuwsche Genootschap ingezonden,

zoo als het thans is, ik twijfel niet, of de heeren

beoordeelaren zouden het eenparig den uitgeloofden eere

prijs hebben waardig gekeurd, en over de weinige be

denkingen, welke zij welligt nog gemaakt zouden hebben,

zou het Genootschap alsdan ook ligtelijk zijn heenge

stapt. Nu leeren wij uit het voorberigt, wat de heeren

Adviseurs op de eerste en tweede editie hadden aan te

merken. Over de eerste, wordt gezegd, was het eind

oordeel, dat de bestede vlijt in het opsporen der bron

nen en in het gebruik maken van deze, vEEL lof ver

diende, maar dat er bedenkingen waren tegen den stijl,

welke het stuk als onvoldoende moesten doen beschou

wen, vermits als een vereischte in het antwoord was gevor

derd, dat het verhaal zich door een krachtigen, schoo

men historischen stijl zou onderscheiden. Van de tweede

werd verklaard, dat het stuk bij de omwerking groote

verbeteringen had ondergaan, zoowel ten aanzien der

behandelde zaken als ten opzigte van den stijl, en dat

de Schrijver ALLEN lof verdiende voor de door hem aan

gewende vlijt in het opsporen en aanvoeren van de beste

bronnen en in het oordeelkundig gebruik maken daar

van; doch tevens, dat het antwoord, met opzigt tot

taal en stijl, inzonderheid van beknoptheid en wijze van

voorstelling, niet voldeed aan de door het Genootschap
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gestelde voorwaarde, van geschreven te zijn in zoodanig

eenen stijl, dat het met de beste voortbrengselen van

dien aard in letterkundige verdiensten zou kunnen wed

ijveren. Men bood intusschen den Schrijver, wanneer

hij zijnen naam bekend wilde maken, de zilveren me

daille aan, en liet hem vrij om de verhandeling op eigen

naam uit te geven, in welk geval men zich tevens be

reid verklaarde, hem bekend te maken met de aanmer

kingen der heeren beoordeelaren. De Schrijver besloot,

zich te noemen en tevens, op het gevaar af van alge

meen voor een slecht stylist gehouden te worden, zijne

verhandeling in het licht te geven, doch hij berigt te

vens, dat hij lust en moed heeft gehad, om , met het

oog op de gemaakte aanmerkingen, andermaal zijne

verhandeling voor een groot gedeelte om te werken,

hier te bekorten, daar uit te breiden, en voegt er bij:

» Naarmate ik vrijer was en het onderwerp mij nieuwe

stof opleverde en nog meer bekoorde, ben ik welligt

in den stijl hier en daar gelukkiger geslaagd en heb

ik met levendiger trekken het een en ander geschetst.”

Daarenboven heeft hij bij deze laatste omwerking ge

bruik gemaakt van tot dusver onbekende bescheiden,

in het Archief der W. I. Comp. te Middelburg. Men

ziet hieruit, dat onder dergelijke omstandigheden de

laatste editie de beide eersten in waarde merkelijk moet

overtreffen, en dat uit hetgeen thans aan het publiek

wordt aangeboden niet meer is op te maken, wat vroe

ger door het Genootschap is beoordeeld geworden. Het

publiek heeft intusschen redenen van blijdschap over de

zen loop der dingen, want het heeft alzoo een werk

van meer blijvende waarde ontvangen, zij het ook al,

dat deze en gene moge meenen, dat er, hetzij op het

geheel, hetzij op sommige gedeelten, nog aanmerkingen

zijn te maken. -

Na eene Inleiding van 13 bladz., over hetgeen in Zee

land den opstand tegen Spanje heeft voorbereid, splitst

de heer swALUE zijne verhandeling in twee afdeelingen.

De eerste, van bladz. 14-226, behandelt, in 10 hoofd
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stukken, de daden der Zeeuwen gedurende den opstand

tegen Spanja, binnen Europa, de tweede, van bladz.

227 tot 336, in 4 hoofdstukken, die wederom in SS ge

splitst zijn: de daden der Zeeuwen gedurende den op

stand tegen Spanje, buiten Europa. In een Besluit,

bladz. 337 - 361, wordt ten slotte gegeven een Kort

overzigt en beoordeeling van der Zeeuwen gewigtigste

bedrijven gedurende den opstand tegen Spanje, en van

dier gevolgen en invloed op den staatkundigen toestand

des Vaderlands en de welvaart van deszelfs ingezetenen.

Den inhoud der hoofdstukken willen wij hier niet opge

ven, maar van die hoofdstukken alleen zeggen, dat de rust

punten onzes inziens over het algemeen gelukkig gekozen

zijn, en dat de bedrijven, er in geschetst, niet alleen

met zorg zijn nagegaan, maar tevens met onpartijdigheid

voorgesteld. De ruimte, welke zij beslaan, 323 bladz.

druks, is daarenboven groot genoeg, om ieder een al

dadelijk te overtuigen, dat der Zeeuwen daden op zich

zelve zijn beschreven met eene uitvoerigheid en eene

afdaling tot bijzonderheden, welke voor den waren be

oefenaar der vaderlandsche Geschiedenis geene behoefte

kan worden geacht. Aan dezen zal, uit dien hoofde ,

het Besluit wel het meeste bevallen, als waarin de

Schrijver die daden nogmaals voorbrengt in » groote om

trekken”, gelijk bij de vraag gevorderd was. Wij duiden

evenwel den Schrijver die meerdere uitvoerigheid in gee

men deele ten kwade, want groote omtrekken kunnen

eerst dan gebezigd worden, wanneer vooraf de bijzon

derheden, waarop zij terugslaan, in behoorlijk licht zijn

gesteld, hetgeen hier het geval niet was. Het Genoot

schap zelf heeft dit erkend in zijn Programma van 1837.

» De waarheid (zoo lezen wij dáár), dat de Zeeuwen

een belangrijk aandeel hebben gehad aan de bevrijding

des Vaderlands van het Spaansche juk, en dat zij daar

door de gewigtigste diensten aan hetzelve hebben bewe

zen, is niet algemeen erkend.” Het Genootschap schreef

dit voornamelijk daaraan toe, dat de berigten desaan

gaande verspreid zijn en nimmer naar behooren aan het
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licht gebragt, en hierom verlangde het » een beknopt

verhaal” van de daden der Zeeuwen. Zonder afdaling tot

bijzonderheden, zonder verzameling van het verspreide,

min bekende, na kritisch onderzoek van het berigte,

is zoodanig verhaal niet wel denkbaar. Twee wegen

stonden inmiddels open. De beantwoorder der vraag

kon, in groote omtrekken, de resultaten van zijne voor

afgegane toetsing der daden mededeelen en zijne gron

den voor die slotsommen in eene reeks van aanteekenin

gen ontwikkelen, maar hij kon desgelijks het overzigt

der daden voorafzenden, en, gelijk de heer swALUE heeft

gedaan, later het besluit er uit opmaken. De vraag

naar » een beknopt verhaal van de daden -metaanwij

zing van derzelver invloed op den staatkundigen toestand

van het Vaderland en op de welvaart van deszelfs inge

zetenen” leidt ook, mijns inziens, meer tot den laatsten

vorm , dan tot den eersten. Ik meen mij voor deze be

wering te mogen beroepen op de tweede afdeeling dezer

verhandeling, waarvoor de Schrijver ook gebruik heeft

kunnen maken van tot hiertoe nog ongebruikte bescheiden,

en die waarschijnlijk algemeen beter zal bevallen, dan

de eerste, in welke evenwel de meeste lezers niet alleen,

maar zelfs gewone beoefenaren der geschiedenis, desgelijks

veel zullen aantreffen, dat hun vroeger of onbekend of

niet alzoo bekend gebleven was. De heer swALUE, inge

nomen met zijn onderwerp, als hij was, heeft zich voor

deze verhandeling vele moeite getroost, om uit de beste

bronnen bijeen te verzamelen, wat dienen kon , om der

Zeeuwen daden gedurende de worsteling tegen Spanje in

het gunstigste en sterkste licht te plaatsen. Het werk is

alzoo eene lofrede op de oude Zeeuwen geworden, met

welke wij ons over het algemeen gaarne vereenigen, en

die wij met vrijmoedigheid aan alle vrienden des vader

lands ter lezing aanbevelen, overtuigd, dat zij ze niet

onvoldaan uit de handen zullen leggen. Het is waar,

taal en stijl zijn niet in alles onberispelijk, soms loopt

de rede niet in denzelfden tijd door, soms is de uit

drukking wat te kort en te afgebroken, doch deze vlek

V. 7
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ken kleven wel het meest aan de eerste hoofdstukken.

Het is als of de Schrijver, al voortarbeidende, zich meer

op zijn gemak heeft bevonden, en sommige partijen zijn

inderdaad fiksch gesteld. Vooral verdient opmerking het

Besluit, waarin zelfs nog het een en ander is aange

voerd, dat bij het afdrukken der verhandeling in deze

was voorbij gezien, en waardoor weder eenige aanmer

kingen vervallen zijn, welke ik al lezende op sommige

punten had aangeteekend. Jammer intusschen, dat het

overigens zoo net gedrukte werk zoo slordig gecorrigeerd

is. Er is wel eene bladzijde met errata achteraan gevoegd,

doch op verre na niet alle misstellingen zijn op dezelve

aangewezen. Met de mededeeling van eenige der ergste

en van nog enkele aanmerkingen, onder het lezen ge

maakt, doch die van de waarde des geheels niet aftrek

ken, willen wij deze aankondiging besluiten.

Bladz. 11 moet het cijfer (2) geplaatst worden achter

de geheele periode, want zoo als dit teeken thans ge

plaatst is, wordt de aangehaalde Schrijver weersproken,

terwijl swALUw's bedoeling is, zich voor het volgende op

hem te beroepen.

Bladz. 23 reg. 8: »Men lag een klein oorlogsvaartuig”,

lees: legde.

Bladz. 29 reg. 11 v. o.: » Andermaal enz.” Deze geheele

periode is stroef, en de voorstelling al mede niet juist.

Men zond de krijgslieden van Vlissingen te scheep maar

Were, omdat de weg te lande door de Spanjaarden was

bezet, niet om de Spanjaarden, die van uit Middelburg

op Were aanrukten, vooruit te zijn. Bladz. 30 reg. 5,

zouden wij, voor » gaat op Were los”, ook liever lezen:

» gaat naar Were terug.”

Bladz. 33 reg. 14 v. o.: » 1000 man, half Spanjaarden

half Walen”, liever, » de helft Spanjaarden” GIRZ,

Bladz. 91 : » De Zierikzeeënaars deden zelfs menigen

uitval.” Bij dit geheele beleg schrijft sw. aan de burgerij

een grooter aandeel toe in de heldhaftige verdediging

der stad, dan haar toekomt. Er lag in dezelve eene be

zetting van 12 vendelen krijgsvolk, die door Holland en
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Zeeland gezamenlijk betaald werden en wel, op hooger

bevel, in tinnen munt, binnen de stad geslagen. Derzel

ver aanvoerders, Ruichaver, Rennoy, Du Bois, Saruw,

Pullinger, Bemmel, Crom, Renna, De Cleves en Bernard,

waren zeker geene Zeeuwen, en deden toch wel het

meeste bij de verdediging. Ziet men dit hier voorbij,

dan kan men het desgelijks voorbijzien bij de verdedi

ging van Middelburg, van 1572 tot 1574, aan welke de

katholieke en Spaanschgezinde burgerij mede deel nam,

en dan ook deze onder de daden der Zeeuwen opnemen.

Bladz. 111 wordt gezegd, dat de Zeeuwen, » vóór Lei

cester's komst er op aandrongen, dat aan den jongen

Maurits de oppermagt, welke aan zijnen vader was

toegedacht (deze was in het onmiddellijk voorgaande ge

noemd » de hooge overheid” – en – » de Prins zou

voor Graaf of Heer erkend worden”), zou worden opge

dragen, gelijk dit dan ook den 3 September 3585, met

achterlating van 's Konings naam, geschiedde, hetwelk

in 1587 nog nader bekrachtigd werd.” Van eene opdragt

der grafelijkheid aan Maurits, en wel te dien tijde, is

ons niets bekend, maar wel, dat Maurits, op den 1 Nov.

1585, opVan Oldenbarneveld's krachtige voorspraak, werd

benoemd tot Gouverneur van Holland en Zeeland, nadat

de Zeeuwen vóór den 37 September reeds hierover ge

schreven hadden. De acte van autoriteit van 6 Februarij

1587 was ook niets meer dan eene bevestiging van die

vroegere commissie door de Staten gegeven. SwALUE had

blijkbaar op deze dingen het oog, maar heeft zich hier

niet juist genoeg uitgedrukt. Dit is ook het geval op

bladz. 135, bij (5), in de woorden » onder Van der Noot

en hunne eigene kapiteinen”, want die kapiteinen waren

geene Zeeuwen, maar zij trokken soldij van Zeeland.

BoR noemt alleen de gesneuvelden, en weet, even als

VAN METEREN, van slechts drie.

Bladz. 139 noot (2): » BANCKERs” moet hier en overal

zijn BANKERT of BANGKERT. De hier bedoelde moedige

Vlissinger, die zich reeds in 1587, bij de merkwaardige

verdediging van Sluis, had onderscheiden, heette Adriaan,

- 7



- 82 -

hetgeen de gissing van swALUE versterkt, wanneer men,

met DE LA RUE, Heldh. Zeeland, bl. 120 en 127, aanneemt,

dat Joos Banckert van Trappen de vader was van den

lateren Adriaan Banckert.

Bladz. 157 v. o : » In verscheidene plaatsen (?) rigtte

de Admiraliteit van Zeeland kantoren op, doch vooral in

het Committimus oefende zij veel invloed uit. Dáár ligtte

zij volk ten dienste van 's lands oorlogsschepen. Dáár

vond men kloeke dijkwerkers, en het was de kweek

plaats van kolonisten voor onze overzeesche bezittingen.”

Hiervoor wordt in de noot. (1) het gezag aangehaald van

den Tegenw. Staat, d. XII. bl. 534, Wij hebben het er niet

gelezen, en zoo als het hier voorkomt kan het ook geene

waarheid zijn. De plaatsen onder het zoogenoemde Com

mittimus stonden, ja, geheel en al onder het opperbestuur

van de gecomm. Raden van Zeeland, de bezettingen van

Axel, Neuzen en Biervliet deden alleen aan dat gewest

den eed, en uit die bezettingen ligtten die Raden ook

meermalen matrozen ten dienste van 's lands oorlogsche

pen; doch het overige van Zeeuwsch Vlaanderen stond

onder de Generaliteit, en verre van eene kweekplaats te

zijn van kolonisten voor de overzeesche bezittingen, had

men er dijkwerkers en kolonisten noodig, om het zoo goed

als ontvolkte oord op nieuw aan de wateren te ontrukken

en van bewoners te voorzien. St. Anna was in 1587 ge

heel ontvolkt; Oostburg was in 1583 verbrand, al de in

woners waren verloopen en de plaats bleef twee en twintig

jaren achtereen » woest en desolaet.” Nagenoeg hetzelf

de was het geval door geheel het Vrije van Sluis, en

eerst met en na 1604 keerden eenige uitgewekenen terug

en namen later, gedurende het bestand, in aantal toe

door talrijke vlugtelingen uit Vlaanderen, Artois enz.,

die ijverig medewerkten tot de krachtige landwinningen,

welke met 1606 begonnen. Onder het Committimus was

het weinig beter gesteld: te Biervliet waren in 1583

nog 20 huisgezinnen overig; het Axeler ambacht werd,

even als de stad, in 1586 genoegzaam geheel verlaten

door de vroegere bewoners, die meest naar Vlaanderen
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uitweken. De nieuwe bevolking aldaar kwam over uit

Zeeland, en werd, na de eerste bedijkingen, van liever

lede ook eerst wederom van eenige beduidenis. Wij hech

ten er op, omdat swALUE op bladz. 176 en 177 nog eens

terugkomt op dat »kolonisten vormen in Zeeuwsch Vlaan

deren” en er gevolgen uit afleidt, welke alzoo, hunnen

steun verliezende, vervallen moeten,

Bladz. 164. De Schrijver schijnt nog te twijfelen, aan welk

gewest Reinier Claesz. moet worden toegekend, en telt

hem bladz. 343 zelfs onder de Zeeuwen op. WAN METEREN,

door hem aangehaald, zegt evenwel reeds op de volgende

bladz. 559 uitdrukkelijk, dat hij van Amsterdam was.

Men kan hierover nazien het opstel van den heer w. VAN

GENDT DE LEEUw: Letteroefen. 1832. Mengelw. bl. 108 verv.

Op dezelfde bladz. 164, r. 5 en 6, moet vAN GoRCUM zijn

van Gorcum, en VAN CAMVERE, van Campvere.

Bladz. 171 (2) : D. BAUDINs, van het bestuur des Aed.

oorlogs, lees: BAUDIUs, van 't Bestant – en zoo ook op

de volgg. bladzijde.

Bladz. 179 r. 2 v. o.: 1594. lees: 1591.

Bladz. 186: » PIETER JANssEN.” Het gansche verhaal

van diens heldenbedrijf en van de daden dier » geheele

bende Zeeuwsche vrijwilligers onder hem” is bij mij

aan vele bedenkingen onderhevig, ofschoon swALUE vóór

zich heeft het gezag van wijlen den Historieschrijver van

Zeeland, J. w. TE wATER. BoR, die inzonderheid voor

het 3e gedeelte van zijne Belegering en beschrijving

van 's Hertogenbosch geloof verdient als tijdgenoot, ver

haalt het bedrijf van Janssen niet, en het is daaren

boven met zijne mededeelingen niet wel te vereffenen.

Maar na het verhaal der overgave zegt hij, bladz. 359:

» Een bootsgheselle, toonende den ijver ende 't goet herte

dat hij droech tot sijn Excellentie, heeft opte weerhaen

van Sint Janskercke een oraenge vlagghe geset, die seer

lustich woey.” Dat nu die bootsgezel een Zeeuw is ge

weest, wil ik gaarne gelooven, en ook, dat Prins Frederik

Henrik hem voor zijn waagstuk heeft beloond met » een

geschenk in geld en eenen kleinen zilveren toren”, dat -
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anders waarlijk een weinig vorstelijk cadeau was aan

eenen zoo kloeken hoofdman van eene geheele bende

moedige vrijwilligers, die voor anderen den weg door de

bres hadden gebaand.

Bladz. 259: » APoLLoNIUs scoTTE” moet zijn schoT.- De

eerste was eerst Pensionaris van Middelburg, later Raads

heer in het Hof van Holland enz.; de andere te zelfden

tijde in dienst van de 0. I. Comp. Zij moeten dus wel

onderscheiden worden. De Scotte's vormden een aanzien

lijk geslacht te Middelburg, de Schots leverden, van 1575

af, onderscheidene Burgemeesters aan Vlissingen. Gelein

Bouwense Schot, die, van 1575 tot 1590, meer dan eens

in die betrekking voorkomt, houde ik voor denzelfden

met den watergeus Gelein Bouwens, en met Boysot's kapi

tein Schot, van wien ook swALUE spreekt op bladz, 63.-

Apollonius kan zijn zoon zijn geweest.

Bladz. 293 noot (1): » Het schip van BANCKERT had het

meeste zilver in, ongeveer 26000 pond.” – Maar het

schip van den Generaal, Amsterdam geheeten en door

de Kamer van die stad uitgerust, bragt, behalve het vele

gemaakte zilverwerk, toch 30616# ponden binnen. De

Hollandsche tuin, voor diezelfde Kamer en door den

Admiraal gevoerd, behalve het gemaakte zilver, 24280;

ponden. Waarheid is het intusschen, dat, terwijl bij

al de overige schepen de hoeveelheid zilver in pondge

wigt wordt opgegeven, het aangevoerde door de Weptu

nus alleen op eene andere wijze wordt uitgedrukt:

t. w. 238 kassen zilver

5 staven » »

71 baren » »

en 1 zilveren lampetvat.

De Gouden zon, voor Zeeland uitgevaren, had in 147654

pond. – SwALUE kan zeer wel gelijk hebben, doch dan

moet het cijfer veranderd worden.

Bladz. 300 enz. had ergens melding verdiend het door

de Zeeuwen verrigte ter vervulling van de godsdienstige

behoeften der kolonisten, daar het bekend is, dat de

Classis van Walcheren alleen zoo veel Predikanten naar
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Brazilië had gezonden, dat deze, reeds den 20 April

1640, aldaar op het Recif bij Fernambucq eene classis

vergadering konden houden. -

Hiermede eindig ik mijne aanmerkingen. Zij mogen

den lezer, zoo wel als den: door mij hooggeachten. Schrij

ver, doen zien, dat ik zijn allezins belangrijk werk

met de noodige opmerkzaamheid en tevens met belang

stelling heb gelezen, en eenige waarde geven aan mijne

verklaring, dat ik de kennisneming er van beschouw

als eene behoefte voor allen, die Zeeland en de Zeeuwen

in waarheid willen leeren kennen.

24 Septb, 1846. DREssELHUIs.

Terwijl ik bezig was met het bovenstaande ter af

reize gereed te maken, ontvang ik de Pavonia, eene bij

drage tot de kennis der voormalige Wederlandsche kolo

niën, door Mr. H. J. KoENEN, geplaatst in deze Bijdragen

Deel W. bl. 114– 132, welke zeker bij allen hoogst wel

kom zal zijn, ofschoon de geëerde Steller zich hier en

daar gewis anders zou hebben uitgedrukt, wanneer hij,

vóór het ter nederschrijven van het stukje, de hier door

ons aangekondigde verhandeling van den heer sw. had

gelezen. Ik wil hier, omdat het de waarde dier verhan

deling doet uitkomen, een paar dier plaatsen aanstippen.

Bladz. 119 zegt de heer K.: »Aan dit driemanschap (t, w,

Usselincx, Plancius en Francken) is ons Vaderland zijne

eerste belangrijke handelsbetrekkingen tot het Westen ver

schuldigd.” Men leze het medegedeelde door sw., bl. 247

tot en met 267, en men zal overtuigd worden, dat Mou

cheron en anderen er even zeer toe hadden bijgedragen.

Bladz. 127 wordt gezegd, dat Pavonia (op enkele

oude kaarten vond ik die plantaadje ook Paauwe ge

noemd) » eene volkplanting was, gelijk de Engelsche

veelal waren, door bijzondere personen gesticht, doch,

waarmede later op kosten en ten voordeele der Compa

gnie koophandel gedreven werd.” Uit hetgeen sw., bladz

280, mededeelt, blijkt, dat het eene volkplanting was ,

zoo als de Zeeuwsche in Guiana waren ;- en dat hetgeen
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verder op die bladz. wordt gezegd tot lof van Michiel

Pauw, omdat hij zijne stichting van eenen eigenen

leeraar voorzag, niet zoo uitsluitend op hem alleen van

toepassing is. Het was eene der voorwaarden, op welke de

W. I. Comp., immers hare Zeeuwsche Kamer, het kolo

niseren toeliet. Sw. heeft op bladz. 284 dezelve kortelijk

medegedeeld uit het Archief dier Kamer en er te regt bij

opgemerkt, dat de eerste dáár voorkomende contracten

van 9 December 1626 en 1627 de grondslag zijn voor alle

volgende. Ik mag deze verklaring afleggen, omdat ik,

door de heuschheid van den heer P. Pous, mede den toe

gang tot zijn belangrijk Archief hebbende, die stukken

desgelijks heb kunnen inzien en mij overtuigen van de

naauwkeurigheid, waarmede sw. ze voor zijn oogmerk

heeft gebruikt.

11.) Willem Graaf van den Berg en zijne tijdgenoo

ten. – Eene Bijdrage tot de geschiedenis van den

tachtigjarigen oorlog, uit oorspronkelijke en groo

tendeels onbekende stukken zamengesteld, door Mr.

R. mr. TADAMA, Kantonregter te Zutphen. Zutphen,

W. J. Thieme , 1846. Gr. Oct. IV en 230 bladz.

Vroeger, dan men zou hebben durven hopen, heeft

de heer T. zijne belofte vervuld, om uit de bouwstoffen

in het door hem geregeld en beschreven 's Heerenbergsch

Archief eene levensgeschiedenis van Graaf Willem zamen

te stellen (*). Dit onderwerp is inderdaad eene afzonder

lijke bearbeiding waardig, want niet alleen is de naam

van den Graaf met de gebeurtenissen in een der gewig

tigste tijdvakken onzer vaderlandsche geschiedenis ten

naauwste verbonden, maar hij is ook door verschillende

Schrijvers zoo verschillend beoordeeld, dat het de moeite

beloont, de oorkonden aan het licht te brengen, door

welke van zijn karakter eene meer juiste kennis kan

verkregen worden. De S. verklaart vooraf uitdrukke

(*) Zie deze Bijdragen, deel V. bladz. 33.
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lijk, dat hij zich niet, gelijk sommigen, heeft laten

leiden » door de zucht, vooral sedert BILDERDIJK in onze

geschiedenis ingeslopen, om het oordeel der tijdgenooten

over bekende geschiedkundige personen om te keeren en

gevestigde reputatiën te vernietigen.” Deze verklaring

schijnt ons overtollig, want, terwijl de levensschets van

Graaf Willem alleen de 50 eerste bladzijden van het

boekdeel beslaat, bevatten de overige een getal van

140 Bijlagen, bestaande in briefwisselingen, instructiën,

processtukken en diergelijke, maar de oorspronkelijke,

in het Archief van 's Heerenberg of elders voorhanden,

afgedrukt en alzoo den lezer zelven in de gelegenheid

stellende, om des Schrijvers beschouwingen te toetsen en

te waarderen.

De S. vestigt al aanstonds de aandacht op twee bijzon

derheden uit de eerste jaren der regering van Willem

als Graaf van den Berg, van welke de eerste, zijne

hardnekkig volgehouden weigering om als bannerheer te

dragen in eene schatting of bede, in welke de Gelder

sche Landdag eenparig had toegestemd (*), een blijk

geeft van de hoogmoedige en zelfzuchtige inborst, die

hem steeds onderscheidde, de tweede, een hevige twist

met zijnen broeder Frederik, over de deeling der nala

tenschap hunner ouders, een somber waas over zijn geheel

leven verspreidde en ook niet zonder invloed bleef op

zijne staatkundige betrekkingen. - In en na het jaar

1566 toonde hij veel ijver voor de goede zaak. Het is

bekend, dat hij behoorde tot de hoofden van het ver

bond der Edelen. Dat hij met Brederode in het land

bleef, toen de Prins van Oranje en vele anderen naar

(*) Wij moeten nogtans doen opmerken, dat in deze schatting,

namens koning Filips geëischt en door Bannerheeren, Ridderschap

en Steden in Maart 1558 ten bedrage van 200,000 car. gulden

toegestaan, werkelijk door het graafschap van den Berg het aan

deel, waarop het aangeslagen was, is betaald geworden, namelijk in

twee termijnen, ieder van 5460 gulden, gelijk blijkt uit de oor

spronkelijke rekeningen in het Provinciaal Archief voorhanden. De

heerlijkheid Anhalt werd vrijgesteld.
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Duitschland weken, is ten onregte door sommigen aan

zeer onedele beweegredenen toegeschreven. In 1568 on

dersteunde hij de krijgsbewegingen van den Prins, maar

gebrek aan geld en krijgsvoorraad stond hem in den

weg, om den Hertog van Alva op diens togt naar Gro

ningerland op te houden. In 1572 vermeesterde hij de

graafschap Zutphen, een deel van de Veluwe en bij

kans geheel Overijssel. De heer T. verdedigt den Graaf

niet tegen de beschuldiging, van woest krijgsgeweld

geduld en zijne plunderzieke soldaten niet bedwon

gen, maar ook zelfs het voorbeeld van wreedheid en

roof gegeven te hebben; hij verschoont het evenmin,

dat de Graaf, nog in hetzelfde jaar (toen Zutphen door

de Spanjaarden was genomen, zijne ruiters verliepen

en de eene stad na de andere den vijand weder toe

viel), met het overschot van zijn verstrooid krijgsvolk

andermaal de wijk nam naar Duitschland; hij er

kent, dat zijne briefwisseling uit dat jaar en de vier

volgende blijken dragen van zijne eerzucht en eigen

baat; - maar verzekert nogtans, tot op het einde van

1577 geen spoor van ontrouw bij hem ontdekt te hebben.

De S. doet vervolgens opmerken, wat de naaste aanlei

ding gaf tot den ommekeer van den Graaf en zijne on

derhandelingen, eerst met Don Jan, daarna met Parma:

bij zijne terugkomst in het vaderland was de twist met

zijnen broeder op nieuw en heviger uitgebarsten; het Hof

te Brussel had in deze zaak ten voordeele van Graaf

Frederik een vonnis uitgesproken, een listig geestelijke,

ook zijne dienaars en hofbeambten, door Spaansch goud

gewonnen, hielden hem dagelijks de voordeelen voor oogen,

welke eene verzoening met den Koning hem aanbrengen

zoude; miskenning van de zijde der Staten, naijver over

de benoeming van zijnen schoonbroeder Jan van Nassau,

tot Stadhouder van Gelderland, hooggaande verschillen

met denzelfden over de inlegering van krijgsvolk en de

scherpe verwijten, welke deze hem toevoegde, verbitterden

zijn gemoed en krenkten zijn gevoel van eigenwaarde.

In het laatst van 1580 verdroeg hij zich met Parma.
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De S. doet dat alles opmerken en zegt daarbij, dat des

Graven handelwijze in het jaar 1580 » met regt misda

dig mag genoemd worden”, maar sterker, dan het in de

verhandeling gezegd wordt, doen de daarbij gevoegde

stukken het uitkomen, hoe laag dubbelhartig hij tot het

laatst toe zijne bedoelingen ontveinsde, ja ontkende,

en, onder den schijn van liefde voor het vaderland en

zijne onderdanen, snood verraad verborg. Hij stond toe,

dat vijandelijke ruiters en knechten in zijn gebied ge

herbergd wierden en daaruit de omliggende plaatsen

overvielen, en toch verzekerde hij aan de Gedeputeerden

der nader geunieerde Provinciën, toen zij hem dit voor

wierpen, dat het onwaar was, » sonder nur grobe sting

kende lugen, das mit unsem wissen einiche pferde

oder knecht, geschweige in gezall von zweyhundert, in

unsse graeffschafft sich heimlich erhalten sollen. Damit

aber der erdachte offenbair lugen einmhall ein endt, und

wir so falschlich niet auff und uber der bhanen gesleifft

mochten werden, wolten denselben gern under augen sehen

und nhamhafft erkennen, der unss mit solcher unwhare

grobe lugen nachsatset. – Wills Gott, wir werden den

selben mit erkenter warheit so schamroth machen, dass es

anderen zum exempell strecken wirdt. - Und muchte

geren wissen, woher die gedeputierden die sinistre suspi

ciones von unss bekommen; und unss dasjenich vor

dorffen werffen, das weit von unsen gemuth, auch unser

herkomment und staat ungemessen.” En nadat hij den

19 Nov. 1580 aan Parma had geschreven: » J'ay reçu

la lettre qu'a pleu à vostre Excel. m'escrire, avec le

concept de la ratification et confirmation de sa Majesté

sur l'accord, qu'ycelle a faict auec moy, et remerchie

vostre Excel. bien humblement d'office faict vers sa Ma

jesté”, durfde hij drie maanden later aan zijnen vorste

lijken schoonbroeder schrijven: » Also unss nit ohne

unsers hertzensmertz und grossen bekummerung zuvor

komen, welcher massen mit allein bey E. F. G. sundern

auch den hern Staten wir in verdacht und bose nachsa

gungh geraden, dessen wir doch vor Gott und welt
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gantz unschuldig und in der that nit anders gespurt

sall werden” enz. - Waartoe die verontschuldigingen,

dat veinzen? Opdat hij nu, na het vertrek van Jan van

Nassau, het stadhouderschap van Gelderland mogt ver

krijgen. En hij verkreeg het ook - op aanbeveling van

Willem van Oranje! (Zou deze ook gemeend hebben,

hierdoor zijnen schoonbroeder voor de zaak der vrijheid

te herwinnen?) Dat hij » gedurende de beide jaren ,

waarin hij dien post bekleedde, alles aanwendde ten be

hoeve van de zaak van het vaderland”, dit zegt de S.

ten gevolge van een langdurig en naauwgezet onderzoek

te kunnen verzekeren. Het blijkt ook, dat de Graaf

niet medepligtig was aan het verraad, door hetwelk

Zutphen in September 1583 in handen der Spanjaarden

viel. Nogtans, de ongelukken werden aan hem geweten,

hij zelf vermeerderde de achterdocht, die men tegen

hem had opgevat, door aan te dringen op het sluiten

van vrede met Spanje, en den 5 November 1585 werd

hij in hechtenis genomen. - Reeds in Maart van 't vol

gende jaar herstelde men hem, onder zekere voorwaar

den, op vrije voeten: waarom toch, indien in hem zoo

veel schuld ware gevonden? Zijne processtukken zijn

niet meer voorhanden, maar in de confessiën van twee

zijner dienaren, onder de Bijlagen medegedeeld, meent

de heer T. het bewijs gevonden te hebben, » dat hij niet

genoegzaam van daadwerkelijk verraad overtuigd was,

om deswege gestraft te kunnen worden, terwijl aan den

anderen kant het bewaren en geheimhouden van hoog

verraderlijke stukken een onuitwischbaren blaam op zij

men naam wierp en het vertrouwen bij aanzienlijken en

geringen te zeer moest ondermijnen, dan dat hij met

eere in zijnen post kon hersteld worden.” - Dat hij

daarna echter zich openlijk bij de Spanjaarden voegde,

wordt door den S. toegeschreven aan » wraakzucht, spijt

en wanhoop, die hem steeds verder op den kwaden weg

deden voortgaan.” – » Eenmaal in onderhandeling met

den vijand zijns vaderlands, wenschte hij, toen de won

den zijn er eerzucht allengs geheeld waren, hoogst waar
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schijnlijk om te keeren en te herstellen wat hij bedorven

had, maar de helling, die tot de misdaad leidt, is glad,

en het is niet elk gegeven, op dat gevaarlijk pad te

blijven staan, of terug te keeren. - De snelle loop der

omstandigheden sleepte hem mede, tot hij hoe langer

zoo dieper viel, en hij moest een waarschuwend voor

beeld opleveren, in welken afgrond gebrek aan beginse

len en te ver gedrevene eerzucht den staatsman kunnen

voeren !”

I. A. N.

12.) Floris I. en II. van Pallant, Graven van Cu

lemborg, door Dr. c. P. J. scno TEz, Pred. te

Chaam, Alphen en Baarle-Nassau. Met portret.

Te Arnhem, bij Is. An. Nijhoff. 1846. Gr. Oct. VI,

254 en 84 bladz.

Sedert het bekend is geworden, welke schatten het

Culenborgsch Archief bezit ter verrijking van de vroegere

en latere geschiedenis des vaderlands, was de wensch al

gemeen, dat weldra ten minste een deel daarvan mogt

aangewend worden, om duistere punten oordeelkundig

toe te lichten en het onbekende aan den dag te brengen.

In het werk, dat wij vóór ons hebben, heeft de heer

scHoTEL daarmede een begin gemaakt. Het tijdvak van

Floris I. en II. van Pallant was der nadere onderzoeking

bovenal waardig. Het bevat de jaren 1555 tot 1639, de

jaren, toen Nederland zuchtte onder de Spaansche dwin

gelandij, aller hoofd op den hals waggelde en de inboor

ling gedreven werd tot de wapenen; toen goed en bloed

opgezet, zamelpenningen uit het diepst der beurs gewil

lig opgebragt, de dood en wat in aller pijnen magt is

standvastiglijk geleden werd, ter liefde van het land en

de vrijheid, toen afkomst en middelen voor misdaad,

matigheid en bescheidenheid voor gevaarlijk werden ge

houden, maar ook de splinterigste zaken door 't in

toomen van hartstogten met lijdzaamheid werden beleid
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en in de stormen van den staat op 't scherpste werd

gezeild (*). . : : :

De beide Graven van Culemborg uit het Huis van

Pallant waren in dat tijdvak handelende personen, en

hunne geschiedenis is met die van hunnen tijd zóó naauw

in een geweven, dat men vergeefs beproeven zou, de eer

ste afgezonderd van de laatste te beschrijven. - Men

vindt Floris I. (S) als Edelman aan het hof van Karel V.

en in het leger bij St. Quentin. Hij was onder de mis

noegde edelen en begaf zich in 1562, in weerwil van

Margareta en Granvelle, met den Prins van Oranje naar

Frankfort, om de hulp van het Rijk tegen de aanmati

gingen des Kardinaals en de invoering van bisdommen

en inquisitie in te roepen; drie jaren later werd in zijn

hof te Brussel het verbond der Edelen geteekend, hij

was te Antwerpen, toen daar de openbare prediking be

gon en Oranje er zijnen intogt deed; ook op de bijeen

komsten te St. Truyen en te Duffel; met Brederode,

Hoogstraten, de Batenburgen en anderen wapende hij zich

tegen het Spaansch geweld, maar op de aannadering van

Alva's wraak dreigend leger ontzonk hem, gelijk den

overigen, de moed en vertrok hij naar Duitschland,

terwijl hij door Alva openlijk werd ingedaagd en zijne

(*) Hoort, Ned. Hist., bladz. 2, 3.

(S) Hij ontving zijne eerste opvoeding bij zijne oudtante Elisa

beth van Culenborg gehuwd met Antonis van Lalaing Graaf van

Hoogstraten. Elisabeth was een voorbeeld van onbekrompen mild

dadigheid, meer dan één weeshuis had aan haar het aanzijn te

danken, en de heer S. doet daarnevens opmerken, dat haar naam

voorkomt op de lijsten der klooster- en kerkgoederen, die zij ver

meerderde. Wij mogen er bijvoegen, dat beiden, heer Antonis

van Lalaing en zijne huisvrouw Elisabeth, in een Memoriboec van

het convent der oude susteren te Weesp, voorkomen als begun

stigers van dat klooster, hetwelk zich door een uitmuntenden

geest onderscheidde, en bij Gerard Groote en Florens van Deventer

in hooge achting stond. Zie van dit boek een verslag, in KIST en

RoYAARns, Archief voor Kerkel. Geschiedenis, deel X. bladz, 183

en volgg., verg, ald, bladz. 305 en volgg.
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goederen in beslag genomen, bevorderde hij buiten 's lands

de goede zaak aan de zijde van Prins Willem, offerde

zijne bezittingen op voor het verdrukte vaderland, ver

kocht en verpandde huizen, hoven en kleinooden om

volk te werven tot bijstand van Nassau , en was de

eerste, die de vijandelijkheden tegen Alva begon, in het

vaderland teruggekeerd, stond hij Oranje ter zijde, eerst,

om de Unie tusschen Holland en Zeeland, daarna, om

de toetreding van Gelderland tot de Gendsche bevredi

ging te bewerken, later, om Maurits tot Stadhouder van

Gelderland te doen verkiezen. – Floris II, kweekeling

der jeugdige Leijdsche hoogeschool, leerling van Scaliger,

Merula, Molinaeus, werd tot de regering geroepen, toen

wel het zwaard hier in de schede was, maar het vuur van

burgerlijke en godsdienstige tweedragt ten dake uitsloeg,

toen Maurits » zich gereed maakte, om, in weerwil der

hevigste tegenkantingen van Holland en Oldenbarne

veld, door geweld te verkrijgen hetgeen geene zachte

maatregelen vermogten”, kreeg in 1617, wegens Gelder

land, zitting in de vergadering der Algemeene Staten,

werd in 1618 door H. H. M. aan het hoofd van een

statelijk gezantschap naar Denemarken afgevaardigd,

was later de boezemvriend en regterhand van Frederik

Henrik, gelijk vroeger zijn vader die van Willem I,

bekleedde onderscheiden eervolle betrekkingen en hield

bestendige briefwisseling met de meeste Worsten van

zijnen tijd, met staatslieden, krijgsoversten, geleerden,

in Duitschland en elders.

Schoon menige pen, van ooggetuigen, van tijdgenoo

ten en van nakomelingen, het ondernam, de gebeurte

missen van den tijd, waarin Floris I. en II. leefden en

werkten, te beschrijven, schoon de laatste jaren in

zonderheid een aantal oorkonden bekend hebben doen

worden, die over het karakter der personen, de roer

selen hunner bedrijven en den aard der gebeurtenissen

meerder licht verspreiden, vele punten bleven nog in

schemerachtig duister, of werden tot hiertoe door het

valsche licht van vooroordeelen beschenen. - Reeds uit
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NIJhorr's Overzigt van het Kuilenburgsch Archief (*),

heeft men kunnen bespeuren, dat Floris I. en II. op

verre na niet zoo bekend waren, als zij behoorden te

wezen. Mogt al de eerstgenoemde als een van de eerste

en voornaamste handhavers der burgerlijke en godsdien

stige vrijheid geroemd worden, wat hij daarvoor had ge

werkt, opgeofferd en geleden, kon, wegens gemis aan

naauwkeurige berigten, niet worden gewaardeerd, ja,

na 1578 vindt men naauwelijks iets van hem vermeld.

De tweede was schaars bekend, en, schoon men wist

van zijne gematigdheid en zachte inborst; - hoe hij

daarmede groote scherpzinnigheid en uitnemend verstand

paarde, eene niet geringe mate van verkregen kennis

bezat, de teugels van het bewind zelf wist te voeren,

en handen aan het werk te slaan, om het schip van

staat in den moeijelijksten tijd door eene zee van klippen

veilig te helpen leiden, werd naauwelijks vermoed.

Het boek, dat wij vóór ons hebben, deelt omtrent het

een en ander veel belangrijks mede. De heer scHoTEL

heeft eene schets ontworpen der gebeurtenissen in dien

gedenkwaardigen tijd, eene schets, hier minder, daar

meer uitvoerig, al naar mate Floris I. en II. daarin be

trokken waren. Deze treden dan telkens als het ware

op den voorgrond, en de beelden, die nevens en achter

hen worden gezien, dienen steeds om hunne houding te

beter te doen uitkomen. De grondtrekken van zijn tafe

reel heeft de s. ontleend, deels wel uit meer bekende bron

nen, daaronder ook buitenlandsche; waar deze hem ver

lieten - en dit was veelmalen het geval - uit de Reso

lutiën der Staten van Holland en voornamelijk uit het

Culenborgsche Archief (8). - Het zou te lang zijn, hier

(*) zie deze Bijdragen, deel I. bl. 1 - 48.

(S) Het is jammer, dat den heer S. niet bekend noch toeganke

lijk kon zijn die buitenlandsche verzameling van stukken tot op

heldering der geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog,

uit welken een vaderlandsch geleerde nu onlangs (in de Gids,

jaarg. x. Mengel, bl. 444), den brief mededeelde, bij welken
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op al de punten te wijzen, over welke de heer schoTEL

licht heeft doen opgaan, ook zelfs wanneer wij alleen

stilstonden bij die, waar hij dit uit ongedrukte stuk

ken ontleende. Als tot een voorbeeld bepalen wij ons

tot de jaren 1618 en 1619, waaromtrent de S. zelf ge

tuigt (Inleid. bl. III.), dat hij » vooral trouw en eerlijk

heeft onderzocht, of er in de betrekking tusschen Bar

neveld en Pallant (Floris II.) een vlek te ontdekken was,

die ons meer kon doen berusten in het vonnis over den

eersten geveld.” De vertrouwelijke briefwisseling tusschen

die beiden is in het Archief voorhanden. Reeds vroeger

had Floris I, in een verschil met de Algemeene Staten

over zijne muntgeregtigheid, en in andere omstandighe

den, zich van den raad van Oldenbarneveld bediend en

zijn vermogenden invloed ondervonden; ook Floris II.

had dien niet vergeefs ingeroepen, toen hij op eenige

vergoeding aandrong voor de ongelooflijke schade wel

ke zijn huis had geleden, terwijl zijn vader al wat hij

bezat ten dienste der gemeene zaak had opgezet, en

niets ondernam hij sedert, of het moest goedgekeurd zijn

door den grijzen staatsman, aan wien, naar zijne over

tuiging, naast God, de republiek haren voorspoed te dan

ken had. Het was dus ook op raad van Oldenbarneveld,

dat Floris, tegen den zin van Maurits, door den Gelder

schen landdag in 1617 ter Generaliteit gecommitteerd,

die benoeming aannam. Bij de handeling over het hou

den eenaer algemeene synode in November 1618 was hij

niet tegenwoordig. Later schroomde hij niet, dáár in

den geest van Barneveld te spreken en te handelen, maar

het blijkt duidelijk, dat deze hem niet (gelijk vermoed

en aan Barneveld als schuld toegerekend werd) te 's Hage

had laten komen, om in de zaak der afgezette rege

Floris van Pallant zich den 15 Maart 1567 aan de landvoogdes

Margareta onderwierp en onder anderen betuigde que n'ay oncques

esté adverty n'y du contenu ny de la présentation de lad. requeste

(namelijk dernièrement d icelle de par les confederez presentée,)

comme aussy de tous aultres entrefaitz depuis le depart de la

journée de sainct Trond.

W. 8
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ringsleden van Nijmegen een besluit tegen het gevoelen

van den Prins te helpen nemen. Intusschen berokkende

Floris zich hierdoor vele vijanden, kwam bij de Prins

gezinden in den haat en werd niet zelden openlijk be

leedigd. Door tusschenspraak van Graaf Ernst Kasimir

en van den Graaf van Waldek kwam wel eene verzoe

ning tusschen hem en Maurits tot stand, maar Floris

verpligtte zich daarbij, om verder niets te zullen doen

zonder raad of voorkennis van den Prins. Het was dan

ook op een wenk van dezen, dat hij, gedurende den loop

van den regtshandel tegen Oldenbarneveld en de overige

gevangenen, zich niet in den Haag liet zien, maar zich

eerst te Kuilenburg, daarna op een zijner Guliksche goe

deren, bleef ophouden. - Later in de hofstad terugge

keerd, bleef hij met Maurits op een goeden voet.

Aanteekeningen en Bijlagen zijn aan het boekdeel toe

gevoegd: de eerste, deels tot verwijzing naar de geraad

pleegde Schrijvers of onuitgegeven bronnen, deels tot

mededeeling van zoodanige bijzonderheden, als min voeg

zaam in den tekst konden opgenomen worden: de tweede

bestaan in a.) het testament van Graaf Floris I. van het

jaar 1558; b.) de genealogie der beide eerste Graven van

Culenborg. - Tegen over den titel staat een portret

van Floris II. keurig in steendruk overgebragt naar de

bekende schilderij van MIEREVELT , met het facsimile der

handteekening Floris Grave van Culemborg. Waarom

heeft de heer s. overal Culemborg laten drukken?

-Exeye-z-



AAN KO N D I G IN G EN,

B ER I G TEN EN Z.

13) Urkundenbuch für die Geschichte des Wieder

rheins, oder des Erzstifts Cöln , der Fürstenthii

mer Jülich und Berg, Geldern, Meurs, Cleve

und Mark, und der Reichsstifte Elten, Essen

und Werden. Aus den Quellen in dem Königli

chen Provincial-Archiv zu Düsseldorf und in den

Kirchen- und Stadt-Archiven der Provinz, voll

ständig und erläutert, mit 18 Registern und Sie

gel-Abbildungen herausgegeben von z'ME op. Jos.

zAcombze r, Königl. Preuss. Archivrathe und

Bibliothekar. Zweiter Band (in zwei Abtheilun

gen) von dem Jahr 1201 bis 1300 einschliesslich.

Düsseldorf, 1846. Gr. Quarto. XXXVI en 662 Bladz.

Maakte het eerste deel van dit werk, hetwelk wij vroe

ger (*) leerden kennen als uitmuntende onder de verza

melingen van oorkonden uit verloopene eeuwen, in de

laatste jaren in 't licht verschenen, onze belangstelling

gaande, het tweede, dat thans vóór ons ligt, schijnt die

in grootere mate te verdienen. Trouwens, het loopt over

een tijdvak, waarin de toenemende bevolking, de vrijla

ting van eigenhoorigen, de ontginning van woeste gron

den allerhande nieuwe betrekkingen en belangen de

den ontstaan, waarin een aantal abdijen en kloosters

werden gevestigd, of uitgebreid en verrijkt, waarin de

vrijheid der gemeenten ontkiemde, waarin groote gebeur

tenissen, als het bestijgen van den Duitschen konings

troon door graaf Willem van Holland, de strijd tusschen

den aartsbisschop Engelbrecht II. en de stad Keulen,

de slag bij Woeringen, de landstreken aan den Neder

(*) Zie deze Bijdragen, deel IV. Aank en Berigten, bl. 12-16.

W. 9
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Rijn inzonderheid beroerden. Aanzienlijk is het aantal

oorspronkelijke charters uit de 13e eeuw, in de stedelijke

Archieven van Keulen, Duisburg, Wezel, Neuss en an

dere plaatsen, ook in die van kapittels en abdijen, be

waard gebleven, en van Chartularia, of verzamelingen

van afschriften uit de 15e en 16e eeuw, is te Dusseldorf en

Keulen een rijke voorraad. De heer L., wien deze bron

men ten dienste stonden, heeft daaruit in dit deel een

aantal van 1068 oorkonden doen afdrukken, die, met

uitzondering van enkele, vroeger nooit waren uitgege

ven, en waarvan vele over de gebeurtenissen van den

tijd, maar bovenal over de geschiedenis der vorming

van den maatschappelijken toestand, een aanmerkelijk

licht verspreiden, gewigtige bijdragen bevatten voor de

kennis van het staatsregt, van de aardrijkskunde en van

de tijdrekenkunde der middeleeuwen, en daarnevens de

bouwstoffen opleveren tot aanvulling van menige genea

logie, ook van een aantal geslachten, die, toen nog in

Kleefsch- en Gulikkerland woonachtig, zich later in la

ger liggende gewesten gevestigd hebben.

De oudste stukken in de landstaal, die wij in deze

verzameling hebben aangetroffen, zijn twee oorkonden

van den 4 April 1257, beiden betrekking hebbende op

de beslissing van den tweespalt tusschen den aartsbis

schop Koenraad en de stad Keulen. Later zijn er meer

dere, en wel vooral de zoodanige, uit welke men schijnt

te mogen opmaken, dat men zich dan bij voorkeur van

die taal begon te bedienen, wanneer de graven van Gelre,

van Gulik, van Kleef en van den Berg in de handelin

gen betrokken waren.

Een groot aantal der hier medegedeelde oorkonden

strekt tot opheldering der geschiedenis van den her

bouw van den Dom te Keulen, » diese grossartige Schöp

fung der höheren Baukunst, diese höchste Blüthe des

deutschen Kirchenstils.” De naam van den bouwmeester

blijft nog onbekend, maar men ziet, hoe het ontwerp

tot rijpheid kwam, op welken tijd (namelijk in 1251)

de eerste stap tot den bouw werd gedaan, hoe die werd
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voortgezet en waaruit de kosten werden bestreden, en

men staat verbaasd, dat het groote werk tot stand heeft

kunnen komen in eenen tijd, gedurende welken, onder

drie heerschzuchtige kerkvoogden, die achtereenvolgelijk

op den aartsbisschopsstoel zetelden, alle onrust en ver

warring, die binnen- en buitenlandschen krijg, met gees

telijke en wereldlijke wapenen gevoerd, kunnen verge

zellen, zich in en om de stad vereenigden.

Meer dan in het voorgaande deel zijn hier zoodanige

charters, die betrekking hebben op de gewesten, welke

een deel van ons vaderland uitmaken, of op enkele daar

in gelegene plaatsen. Van diegene , welke ons daar

onder bijzonder in het oog gevallen zijn, deelen wij

weder den korten inhoud mede.

1204. Otto graaf van Gelre en Zutphen verklaart, dat

ridder Milo van Stralen aan de abdij Camp eene koren

rente, uit landerijen bij haren hof te Honepel gelegen,

geschonken heeft. *

1222. Maart. Keizer Frederik II. magtigt Gerhard

graaf van Gelre, ter belooning der diensten hem bij

zijne verheffing bewezen, om den tol van Arnhem naar

Lobede te verleggen (*).

(*) De heer L. heeft aan het einde van dit stuk laten drukken

Datum Terentini enz.: in het oorspronkelijke stond waarschijnlijk

Ferentini. Het is het tegenwoordige Ferentino, eene stad in het

pauselijk gebied, waar de keizer zich, gelijk van elders bekend

is, omstreeks dien tijd bevond. – De dagteekening van dezen brief

levert eenige zwarigheden op. Er staat: Acta sunt hec anno dom.

incarnation is M. ducentesimo vigesimo secundo, mense Martii,

indictione XI., imperante domino Friderico secundo Dei gratia in

uictissimo Romanorum imperatore semper augusto et rege Sicilie,

anno Romani imperii eius secundo, regni uero Sicilie XX. Hier

omtrent is op te merken: 1.) dat de Indict. XI. niet wijst op het

jaar 1222, maar op 1223; 2) dat Frederik koning werd van Sicilië
bij den dood zijner moeder in November 1198 en van dien tijd af

9"



1222. April. Keizer Frederik II. bevestigt, ten be

hoeve van Gerhard graaf van Gelre, de vergunning, om

den tol van Arnhem naar Lobede te verleggen, en verbiedt

allen wederstand daartegen.

1222. Engelbrecht aartsbisschop van Keulen ver

klaart, dat, met zijne en der overige rijksworsten toe

stemming, keizer Frederik IH. aan Gerhard graaf van

Gelre vergund heeft, den tol van Arnhem naar Lobede

te verleggen. .

1224. Koning Henrik VII. bevestigt de vergunning,

door zijnen vader keizer Frederik aan Gerhard graaf van

Gelre verleend, om den tol van Arnhem naar Lobede

te verleggen.

1227. 1 April. Koning Henrik vergunt aan het ka

pittel van S. Marie en S. Adelbert te Aken, hun predium

de Moldeke aan Gerhard graaf van Gelre te verkoopen (*).

1227. 1 Oct. Koning Henrik VII. beveelt, overeen

komstig de uitspraak der rijksvorsten, dat Gerhard graaf

van Gelre en Gijsbert van Amstel, en die met hen gevan

gen waren en hunne borgen, de beloften, welke zij de

den aan Rudolf de Kofordia en zijne broeders Frederik

en Godfried, aan Menzo van Grabsdorf, zijnen zoon Hen

rik en hunne medestanders, niet mogen houden noch ver

de jaren zijner regering begon te tellen (zie Art de vérifier les

dates), zoodat hij in Maart 1222 niet het 20e, maar het 24e jaar

zijner regering over dat rijk was ingetreden; 3.) dat hij gewoon

was, zich in de stukken, welke hij gedurende zijn verblijf in Italië

uitvaardigde, te bedienen van de Pisaansche jaartelling, die aan

de gewone, met 1 Januarij beginnende, omstreeks negen maanden

vooruit was. - Aan de oplossing dezer zwarigheden zullen wij

ons niet wagen, maar ons vergenoegen, met te verwijzen tot de

op dit zelfde onderwerp (de tollen te Arnhem en te Lobede) be

trekkelijke brieven, uitgegeven in BoNDAMs Charterboek, afd I. No.

116-119, en tot des hoogleeraars aanteekeningen ald, bl. 327-334.

(*) Onder het predium de Moldeke is denkelijk te verstaan het

tegenwoordig dorp Mook, hetwelk althans tot in het laatst der 15e

eeuw onder den naam van Moudich, Moldike of Moudike bekend

Wa8,
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vullen, wijl deze in den ban en buiten de wet gesteld

Waren,

1228. Gerhard graaf van Gelre en Zutphen verklaart,

dat, op verzoek van zijne moeder Richardis, abdis te

Roermonde, Willem miles aduocatus in Beke afstand

gedaan heeft van zijn regt op zekere goederen, die aan

de abdij Eppinghoven verkocht waren.

1230. 27 Aug. Otto graaf van Gelre geeft aan Gerard

van Zinzich 8 mark jaarlijks uit den tol te Lobede als

manleen (*).

1231. November. Keizer Frederik II. bevestigt otto

graaf van Gelre in het bezit van hetgeen zijn vader Ger

hard van het Rijk in leen had bezeten, bevelende, dat

de bisschop van Utrecht hem persoonlijk den leeneed zou

afnemen.

1233. 12 Mei. Verdrag tusschen het kapittel te Em

merik en Otto graaf van Gelre, waarbij aan laatstgenoem

den het regtsgebied aldaar en de helft van de voordee

len des gerigts afgestaan worden (8).

1233. 31 Mei. Otto graaf van Zutphen en Gelre geeft

stads vrijheden en regten aan Emmerik, maar het voor

beeld van die van Zutphen.

1242. 25 April. Dirk graaf van Kleef geeft stads

vrijheden aan Kleef, waaronder tolvrijheid te Orsooi ,

(*) De uitgever teekent hierbij aan, dat dit een der oudste

voorbeelden is, dat vorsten geldrenten als leen uitgaven, waarbij

zij zich voorbehielden, die tegen den penning tien in te lossen

en voor welken losprijs dan een vrij erf leenpligtig moest gemaakt

worden.

(S) Deze en de volgende oorkonde heeft BoNDAM, a. w. afd. III.
No. 9 en 10, maar eene gebrekkige uitgaaf in wAssENBERG, De

script. Embricae, laten afdrukken. De heer L. heeft zich tot de

zijne van het oorspronkelijk charter en van een zeer oud statu

tenboek kunnen bedienen. De lezing heeft daardoor op onder

scheiden plaatsen niet weinig gewonnen. Men ziet er ook uit,

dat niet, volgens de gissing van BoNDAM, notnunfte, maar werke

lijk motmunde, in het oorspronkelijke geschreven staat. Verg des

hoogleeraars aant, bl. 388, 389.
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Smithuizen, Huissen en Nijmegen. Onder de getuigen

komen voor Heinricus et Reinerus fratres de Cuyk,

Florentius de Batenburg, Bernardus de Oy, Joannes,

Theodericus, Henricus, Wilhelmus fratres de Hues

den , Theodericus de Zehlem, nobiles, Suederus de

Dingden, Stefanus de Zuylen, Theodericus de Wischel,

Theodericus Doys, Henricus de Smithusen, Gulielmus

de Galen, Heinricus de Pannerden, Bernardus Palyck.

1242. 20 Mei. Otto bisschop van Utrecht bevestigt

het kapittel te Emmerik in het bezit der oude en novale

tienden en hencgemunde te Netterden, Vrasselt, Wicken

en door het gansche kerspel van Emmerik, opdat het in

de gebeden gedachtig zou zijn aan hem, aan zijnen va

der Willem , aan zijne broeders Florens en Willem , aan

Gerhard graaf van Gelre en aan diens echtgenoot Mar

garetha.

1242. 8 Augustus. Dirk, oudste zoon des graven van

Kleef, belooft en zweert, het verdrag te onderhouden,

onder bemiddeling van Henrik hertog van Lotharingen

en Braband, tusschen zijnen vader en Otto graaf van

Gelre getroffen, ter zake van den tol te Orsooi en de

bepalingen onder welke eigen lieden van den graaf van

Gelre in de Kleefsche steden als oppidani zouden opge

nomen worden. -

1247. 16 Junij. Koenraad aartsbisschop van Keulen,

Otto graaf van Gelre, Arnold graaf van Los en Willem

graaf van Gulik bemiddelen eene overeenkomst tusschen

Ermgard gravin van den Berg en haren oudsten zoon

Adolf.

1247. [1248] 8 October. Koning Willem verpandt aan

Otto graaf van Gelre het castrum de Wouimagio voor

10,000 mark, bevestigt hem in het bezit van den tol te

Lobede en van zijne overige rijksleenen, en geeft aan zij

ne dochters, bij gebrek van zonen, het regt van erfop

volging (*).

(*) Het verwondert ons, dat de heer L. dit stuk, welks dag

teekening dus luidt: Datum ap. Nussiam, VIII. Octobris, V.
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1247. 1 Nov. De kardinaal-legaat bevestigt Otto van

Gelre in het bezit van den tol te Lobede en van zijne

overige rijksleenen.

1250. Otto graaf van Gelre bevestigt de giften, door

zijne voorouders gedaan aan het klooster Bethlehem bij

Doetinchem, waaronder drie aam wijn jaarlijks. Testibus

MVicholao prep. de Bethlehem, magistro Andrea ca

pellano, Arnoldo, Friderico, Gerhardo fratribus de

Reden, nobilibus, Theoderico de Wische, Stephano de

Zantorph, Gozwino de Rothem, Wilhelmo de Vurden,

ministerialibus.

1251. 13 Februarij. Koning Willem belooft, Ottograaf

van Gelre met land en volk bijstand te verleenen. Dat.

apud Arnem, XVII. kal. Martii, indict. IA. , anno

d. M.CC. L. primo.

1251. Junij. Otto graaf van Gelre geeft aan Koen

raad aartsbisschop van Keulen eene area te Grefrath in

ruil tegen eene area te Kriekenbeek, op welke hij een

Cistercienser klooster wilde stichten. -

1251. 13 December. Henrik hertog van Lotharingen

indictione, plaatst op het jaar 1247, en zulks te meer naardien hij zelf

in eene aanteekening de opmerking mededeelt, dat de vorst in

den aanhef des briefs niet in regem electus, maar Romanorum rea

genoemd wordt, en het bekend is, dat hij eerst den 1 November

1248 gekroond werd. Het blijkt ook uit eenen brief van den 15

Jumij 1248 over hetzelfde onderwerp, uitgegeven door BoNDAM,

a. w. afd. III. No. 55, en uit MEERMAN, Geschiedenis van koning

Willem, deel I. bl. 265, dat de handeling in 1248 plaats had.

Het is zoo: indict. V. duidt op het jaar 1247; maar het is den

heer L. niet onbekend, dat Willem in den aanvang zijner regering

gewoonlijk ééne Indictie achterwaarts teekende. Het is zoo: ook

den 8 October 1248 kon Willem zich nog niet met volle regt Roma

morum rea' noemen, maar toch zag hij toen met elken dag de

verovering te gemoet der stad, in welke hij met de teekenen

der hooge waardigheid, welke het regt gaf, om dien weidschen

titel te voeren, zou bekleed worden, en er zijn enkele voorbeel

den meer, dat hij zich, reeds bij de aannadering dier gebeurtenis,

denzelven in zijne brieven toeëigende. Verg. MEERMAN a. w. deel II.

bl. 333.
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en Braband verklaart, dat, door bemiddeling van Otto

graaf van Gelre, een verdrag van veilig verkeer tusschen

hem en de stad Keulen voor de wederzijdsche burgers

en kooplieden tot stand gekomen was.

1254. 1 Junij. Koning Willem verhoogt de pand

verschrijving, welke Otto graaf van Gelre op den burg

te Nijmegen had, met 5000 mark, ter belooning van de

krijgsdienst, hem door den graaf tegen Karel van Anjou

bewezen. Datum Wouimagii, kal. Junii, indict. XII. »

anno d. M.CC. L. quarto.

1254. (1255) 7 Januarij. Otto graaf van Gelre be

looft, niet zullen gedoogen, dat de onderdanen des aarts

bisschops van Keulen door de zijnen of in zijn gebied

straffeloos beroofd worden, de veroordeelden (proscripti)

hem te zullen overleveren, en geene homines des aarts

bisschops als burgers in zijne steden te zullen opnemen,

tenzij die daar persoonlijk hunne woonplaats vestigen

en wegens hunne daarbuiten gelegen goederen de gewone

diensten doen.

1258, Augustus. Het kapittel der Apostelkerk te Keu

len geeft aan het huis der Orde van S. Jan te Nijmegen

zijne tienden en tijnzen in die plaats, voor 50 mark

jaarlijks.

1259, 14 November. Koenraad aartsbisschop van Keu

len, Otto graaf van Gelre, Dirk oudste zoon des graven

van Kleef, Willem graaf van Gulik, en de afgezonde

nen van Utrecht, Berg, Sayn en de stad Keulen bezwe

ren de onderhouding van den landvrede.

1260. 13 Mei. Henrik hertog van Lotharingen en

Braband doet uitspraak in het geschil tusschen Ottograaf

van Gelre, ter eener, en Dirk graaf van Kleef en zijne

beide zonen, ter andere zijde, bepalende, dat de eerstge- s

noemde zijn tweede dochter aan den oudsten zoon van

Dirk, oudsten zoon des graven van Kleef, ten huwelijk

zou geven. Als borgen van den graaf van Gelre ten be

hoeve van dien van Kleef verbinden zich comes de Kes

sele, Wilhelmus dominus de Altena , Wilhelmus do

minus de Borne , Adam dominus de Monte , Theode
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ricus dominus de Wische, Gerardus de Batenburg,

Otto de Zetelen, Alexander de Eile , Wilhelmus dictus

Scilling, Gozwinus de Rothen, Johannes de Gruse

becke, Henricus de Homen, Gerardus de Vrine, mili

tes, Ludolfus de Stralen, Wilhelmus dictus Dous,

AVredericus de ſteden, dominus Gerardus de Reden ,

Euerardus de Barsdunch, die zich daarbij tot vrijwil

lige inleisting te Kleef verpligten.

1260. 15 November. Otto graaf van Gelre verklaart

voldaan te zijn wegens de huwelijksgift van zijne huis

vrouw Margaretha van Kleef.

1263. 16 December. Henrik bisschop van Luik, Ger

hard bisschop van Munster, Otto graaf van Gelre en

Willem graaf van Gulik doen uitspraak in de geschillen

tusschen den aartsbisschop en de stad Keulen.

1264. 14 Mei. Henrik bisschop van Luik, Gerhard

bisschop van Munster, Otto graaf van Gelre en Willem

graaf van Gulik doen uitspraak in de geschillen, die

na hunne vorige uitspraak tusschen den aartsbisschop

en de stad Keulen verrezen waren.

1269. 10 Januarij. Otto graaf van Gelre koopt van

de Balie der Duitsche orde te Koblentz de curtis in Dy

deren (Dieren) Traiectensis dyocesis, met al zijn toebe

hooren, waaronder ook het veer, met uitzondering nog

tans van het patronaatregt en van de hoven Enghusen en

Wueren. Acta sunt hec apud Wouimagium, sub testimonio

fratris Hermanni de Richele commendatoris in Bisen,

et fratrum Godefridi de Stochem et Cristiani, insuper

/Wilhelmi domini de Brunchurst, G. de Batenburg,

virorum nobilium, insuper Wilhelmi dicti Doys, Hen

rici de Homen, Johannis dicti Buch de Mere, Johan

mis dioti Ooci, et Franconis de Zovanio, militum,

necnon fratris Alardi elemosinarii, Wenemari capel

lani et Mathye notarii nostrorum, Theoderici iudicis

Velue et magistri Winandi, famulorum nostrorum (*).

(*) De heer L. teekent hierbij aan, dat deze koop, vermoede

lijk wegens het kort daarop gevolgd overlijden van graaf Otto,

-’
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1270. 23 Augustus. Bernardus de Castaneto, pause

lijk Inuncius, spreekt den ban uit tegen de graven van

Gulik en van Gelre, den bisschop van Munster en de

stad Keulen, omdat zij Engelbert aartsbisschop van Keu

len gevangen houden.

1270. 14 November. Floris graaf van Holland ge

tuigt, dat de bloedverwanten van Johannes de Husdenne

en zijn broeder, die vijandelijk in de stad Keulen ge

komen waren en van welke de eerste gedood en de

tweede gevangen was, gezworen hadden, zich deswege

niet te zullen wreken. -

1271. 15 Mei. De steden Deventer en Keulen ver

binden zich, om, ter bevordering van den onderlingen

koophandel, elkanders burgers voor de schuld van ande

ren niet te bekommeren en hun wederkeerig veilig verkeer

te verzekeren.

1275 (1276). 8 Maart. Wilhelmus miles dictus Bous

draagt zijnen burg Scate bij Pannerden aan Dirk graaf

van Kleef op als openhuis.

1278. 9 December. De steden Nijmegen en Keulen

verbinden zich, om aan elkanders burgers veilig verkeer

en handelsvrijheid te verzekeren, ook zelfs wanneer tus

schen den graaf van Gelre en de Keulenaars oorlog mogt

ontstaan zijn, quia (Wouimagienses) ad Romanum im

perium pertinere dinoscimur.

1279. 28 Augustus. Siegfried aartsbisschop van Keu

len, Jan hertog van Lotharingen en Braband , Reinald

graaf van Gelre en Dirk graaf van Kleef verbinden

zich tot het onderhouden van den landvrede tusschen den

geen voortgang heeft gehad. De bijvoeging Traiect. dyocesis en de

namen der getuigen, waaronder de iudew Velue, nemen allen twijfel

weg, of hier wel Dieren op de Veluwe bedoeld zij. Dezelfde

eurtis in Diderin werd in 1168 door keizer Frederik I. aan

Engelbert graaf van den Berg geschonken, door den zoon van

dezen, graaf Adolf, in 1218 aan de commanderie van S. Katharina

te Keulen en in 1420 door deze aan de balie Altenbiesen afgestaan.

(Zie LAcoMELET, B. I. No. 427, B. II. No. 72.)
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Rijn en de Dender, tot het bevestigen van den Rijn en

de Maas, tot het opheffen of matigen van de tollen enz.

1279. 22 Maart. Reinald graaf van Gelre belooft de

onderhouding van de vrijheden en de voorregten der

stad Duisburg.

1281. 23 Februarij. Reinald graaf van Gelre verze

kert veiligheid en vrij verkeer aan de burgers van Keulen.

1282. 6 September. Godfried graaf van Sayn doet

uitspraak tusschen de graven van Gelre en van Kleef, be

paaldelijk betreffende de vijandelijkheden, door die van

Emmerik tegen Kalkar en Meer gepleegd.

1283. 22 September. Reinald graaf van Gelre geeft

zijn slot en stad Wassenberg in pand aan Siegfried aarts

bisschop van Keulen, en verbindt zich met dezen tegen

den hertog van Braband.

1283. 13 October. Reinald graaf van Gelre verzekert

verschillende voordeelen aan zijnen schoonbroeder Dirk

graaf van Kleef, daarbij onder anderen afstand doende

van zijn regt op het Rijkswald, waartegen deze hem

zijne hulp belooft tegen den hertog van Braband.

1284, 16 Augustus. Reinald graaf van Gelre verbindt

zich met Siegfried aartsbisschop van Keulen tegen Jan

hertog van Braband, Adolf graaf van den Berg, diens

broeder Henrik van Windeck en Everhard graaf van

der Mark.

1287. 10 September. Floris graaf van Holland belooft,

de kooplieden van Keulen op zijne tollen niet boven de

gewone regten te bezwaren.

1288. 25 April. Gerhard graaf van Dietz, ledigman

geworden van Dirk graaf van Kleef, belooft hem met

12 ruiters, 12 knechten en 6 boogschutters tegen den

graaf van Gelre te helpen.

1288, 11 Februarij. Henricus dictus Koc miles, bij

Woeringen gevangen genomen en nu ontslagen, belooft

zich deswege niet te zullen wreken en draagt als onder

pand eene rente van drie mark in parochia que dicitur

Hyere aan Walram graaf van Gulik ten leen op.
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1290, 7 Junij. Koning Rudolf verleent vrijgeleide aan

Reinald graaf van Gelre naar het koninklijk hof.

1294. 29 April. Koning Adolf gelast Siegfried aarts

bisschop van Keulen, Jan hertog van Braband en de

graven van Henegouwen, van Kleef en van Holland,

om , overeenkomstig den landvrede, den graaf van Lon

en Walram van Valkenburg het beleg van Borne te doen

opheffen.

1294. 10 Julij. Koning Adolf verklaart, daar de graaf

van Lon en Walram van Valkenburg het beleg van Borne

niet willen staken, verpligt te zijn, Reinald graaf van

Gelre te hulp te komen.

1298. 30 Augustus. Koning Albert vergunt aan Rei

nald graaf van Gelre het bezit zijner rijksleenen, terwijl

hij verhinderd was, die persoonlijk te komen verheffen,

1298. 23 September. Koning Albert gelast den graven

van Gelre, van Kleef, van Gulik, van Berg en van Mark,

en den steden Keulen en Duisburg, om Wicbold aarts

bisschop van Keulen bijstand te verleenen, tot het doen

opheffen van het beleg van Keizersweerd.

1299. 6 October. Reinald graaf van Gelre verklaart,

door de burgers van Keulen voldaan te zijn, wegens alle

verlies en schade, hem en de zijnen door de Keulenaars

in den slag bij Woeringen toegebragt.

van

Dit deel wordt, even als het eerste, met uitvoerige

Registers der daarin voorkomende personen en plaatsen,

en van vreemde of zeldzame woorden, besloten. In die

afdeeling, welke de » Edelherren, Freie und Ministe

rialen” vermeldt, worden onder anderen de volgende in

de Nederlanden bekende namen aangetroffen: Amstel,

Avennes, Batenburg, Berg, Brakel, Brinen, Buren,

Cats, Doys, Huesden, Hulse, Kervenheim, Koc, Lin

nepe, Nidecke, Nivenheim, Oye, Pannerden, Sulen

(Zuylen), Torck enz.

I. A. N.
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14.) Geschiedkundig Overzigt van den Koophandel

der Friezen, van de vroegste tijden tot aan den

dood van Karel den Groote. Door Mr. Jacob

DIRKs, Advocaat bij het Provinciaal Geregtshof

van Friesland, Lid enz. - Uitgegeven door het

Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Munsten

en Wetenschappen. – Utrecht, C. van der Post Jr.

1846. Gr. Oct. XII en 204 Bladz.

Toen het Utrechtsch Genootschap als prijsvraag uit

schreef een geschiedkundig overzigt van den handel der

Friezen, vóór en gedurende de regering van Karel den

Groote, zou men, uit aanmerking van de weinige bron

nen, welke bij de beantwoording ten dienste konden

staan, van de moeite om die op te sporen en te onder

zoeken, van de onmogelijkheid om de korte en ver

spreide berigten, als zoo vele maauw merkbare beekjes,

daaruit af en op éénen hoofdstroom te leiden - ligt

gewanhoopt hebben, daarop ooit een antwoord te zien

verschijnen. De heer DIRKs heeft zich die zwarighe

den niet ontveinsd. In de Inleiding tot zijne Verhan

deling vermeldt hij die bronnen – enkele plaatsen van

Romeinsche Schrijvers, kloosterkronijken, levens van

Heiligen, opgedolven oudheden en opschriften, oude

wetten. - Hij heeft het ontbrekende moeten aan

vullen uit hetgeen men ten aanzien van naburige volken

vermeld vindt, en, uit hetgeen later bestond, tot het

geen vroeger zijn bestaan ontving moeten besluiten, en

het Utrechtsch Genootschap, billijk niet het onmogelijke

verlangende, heeft ditmaal als een goed geheel, dat ook

van nabij bezien mag worden, bekroond, wat, naar des

Schrijvers eigene uitdrukking, slechts Mosaïkwerk is en

inderdaad niet anders wezen kon.

In vier hoofdstukken worden zoovele tijdvakken be

handeld. Het eerste (bl. 5-19) loopt tot op de komst

der Romeinen hier te lande, het tweede (bl. 19-93)

over den tijd van het verblijf der Romeinen, d. i. tot

het jaar 240; het derde (bl. 93-116) bevat het tijdvak
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van de overkomst der Franken en hunne eerste worste

lingen met de Saksen, van het jaar 240 tot 455; het vierde

(bl. 117-199) loopt tot op den dood van Karel den

Groote.

Duistere sagen aangaande de afkomst der Friezen dui

den allen op volks- verhuizingen uit verafgelegen oor

den: de voornaamste dier sagen worden door den S. kor

telijk vermeld. De sporen van eene overoude gemeenschap

tusschen Zeeland en Britannië, verspreide berigten aan

gaande de togten der Feniciërs, die van zekeren Pytheas

van Massilia, het aanwezen van barnsteen – dit alles

geeft regt tot de vooronderstelling, dat ook onze kusten

vóór de Christelijke jaartelling door handeldrijvenden

aangedaan werden. Die hier woonden worden door den

S. voor Cimbren gehouden, aan hen schrijft hij ook de

oprigting der hunnebedden toe. Zij stonden op een zeer

lagen trap van beschaving en aan eigenlijk gezegden

koophandel viel bij hen niet te denken.

In het volgende tijdvak, toen Friesland zich (gelijk de

S. naar VAN DooRNINCK en oTTEMA opgeeft) langs de Noord

zee, van Katwijk of van Petten tot aan de Eems, uit

strekte, deed het verkeer met de Romeinen nieuwe be

hoeften, de behoeften handel ontstaan. Nevens onder

lingen ruilhandel, merkt men ook in- en uitvoer op. De

voorwerpen daarvan bepaalden zich grootendeels tot het

geen de veeteelt opleverde: vetgeweide ossen, die, nevens

huiden tot tenten en tot bekleedsels van schilden, aan

de Romeinsche bezettingen afgeleverd werden. De Frie

zen zullen daarvoor ijzeren werktuigen, wapenen en fijn

aardewerk ingeruild hebben. Koren ontvingen de Ro

meinen nog meestal door hunne negociatores uit Britan

nië, maar er zijn blijken, dat schipbreukelingen door de

Friezen aan de Romeinen als slaven verkocht werden. -

Het is natuurlijk, dat de Friezen vroegtijdig eenige ken

nis aan de scheepvaart hadden: uit het gevecht der Ba

tavieren met Cerialis blijkt, dat de bewoners dezer lan

den, door kennismaking met de Romeinsche vloten, hun

men scheepsbouw verbeterden. Zij vereerden zeegoden en
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zeegodinnen: ten aanzien van Nehalennia oppert de S.

het vermoeden, » dat zij moet beschouwd worden als de

gepersonifieerde handel tusschen Britannië en onze stre

ken.” – De vereering van den God Stavo gaf aanleiding

tot de stichting van Staveren. PLINIUs spreekt reeds van

de Staurii : de S. verklaart de reden, dat de Romein

sche Schrijvers niet van de stad Staveren, de Frankische

ook niet van het volk der Staurii spreken. In de 10e

eeuw was het eene bloeijende plaats en uit de 11e eeuw

zijn munten van Staveren voorhanden. Van Dockum

vindt men melding gemaakt in de 8e eeuw, vermoedelijk

werd Foste daar oudtijds vereerd. Of Groningen tot den

tijd der Romeinen kan teruggebragt worden, is onzeker;

meer waarschijnlijk is dit ten aanzien van Emden (Amisia).

- Van de Zeeuwsche kusten voer men over naar Britan

nië, ook naar Gallië, ook – maar de Schrijver meent -

uit den Katwijkschen Rijnmond, in welks omtrek Lugdu

num, Arentsburg, Alphen enz. nog heden van het verblijf

der Romeinen getuigen. Door den Vliestroom en verder

langs de Wadden hadden de Friezen gemeenschap met

Helgoland, langs Rijn en IJssel – volgens den S. ver

bonden door het Drususkanaal - met Germanië. Land

wegen waren ontstaan, gelijk elders, door de zamen

vloeijing van menschen naar heiligdommen, die tevens

handelplaatsen waren geworden. In de oude Friesche

wetten wordt van een weg gesproken, die van Keulen

naar Staveren liep; ook op andere sporen van oude we

gen maakt de S. opmerkzaam. - Door de Romeinen

kregen de Friezen het eerst kennis aan de waarde van

het geld: de gevonden munten schijnen dit te bewijzen.

Of de Romeinen ook in ons vaderland geld hebben ge

slagen, is onzeker.

Het derde tijdvak is dat, in hetwelk de invallen der

Franken in de Romeinsche wingewesten en hun strijd met

de Saksen aan de Friezen gelegenheid gaven, om hunne

grenzen zuidwaarts tot het Zwin, noord- oost-waarts

tot over de Wezer, uit te strekken. Veeteelt en het vet

weiden van ossen voor de behoeften der Romeinsche
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bezettingen aan den Rijn was hun hoofdbedrijf. De S.

houdt het met den heer MoLHUYSEN (*) dáárvoor, dat

men de toenmalige woonplaats der Anglen hier moet zoe

ken, en meent, dat de Friezen aan den togt van Hengist

en Horsa naar Britannië deel genomen hebben. Hij acht

dus datgene, wat uit de Lex Anglorum et Werinorum

ten aanzien van den toestand dezer volken kan opge

maakt worden, ook van toepassing op de Friezen, en

maakt daaruit op, dat onder hen reeds vroeg aan paar

denfokkerij, aan de beoefening van den landbouw en

aan het winnen van hooi waarde werd gehecht; ook,

dat toen reeds die wollen stoffen werden vervaardigd,

welke onder den naam van fresum, fries, vermaard

heid hebben gekregen, dat sommige artikelen van weelde

en ook nog, als vroeger, menschen, handels-voorwer

pen waren. - Uit de castra der Romeinen waren

eenige handelplaatsen ontstaan, en hadden andere meer

uitgebreidheid en bloei bekomen. De welvaart van

Utrecht, Duurstede, Tiel en andere plaatsen bewijst een

levendig vervoer langs de rivieren; ook blijkt de voort

during van handelsverkeer met Britannië, terwijl dat

met Gallië niet geheel afgebroken was.

Ofschoon, in het vierde tijdvak, aanhoudende oorlogen

tusschen de Franken en de met de Saksen verbondene

Friezen, over het algemeen, weinig gunstigs voor den

handel opleverden, waren er nogtans tusschenpoozen van

verademing, gedurende welke, onder de regering van

vreedzame vorsten, die door goede wetten den inwendi

gen toestand des lands verbeterden, het handelsverkeer

zich uitbreidde. De landerijen werden meer verdeeld,

meerdere veldvruchten werden geteeld, op de veeteelt leide

men zich meer en meer toe, en voor den hooibouw werd

bijzondere zorg gedragen. Ofschoon de Friezen doorgaans

in houten huizen bleven wonen, vindt men sporen van

steenen-, pannen- en pottebakkerijen. De wollen stoffen

(*) Zie deze Bijdragen, deel III. bl. 50-72, 113-136, 221

223; deel IV. bl. 196-214.
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uit Friesland, inzonderheid de lakenen en de mantels

van verschillende kleuren, kregen groote vermaardheid:

men weet, dat Karel de Groote van de laatste ten ge

schenke zond aan den kalif Harun -al-Raschid. Van

eene kostbare stof, holoserica genoemd, werden in Fries

land kleederen vervaardigd en uitgevoerd. De stroope

rijen op het Frankische grondgebied leverden slaven op,

die de Friezen zoo wel onderling, als aan naburige vol

ken, verkochten; de visscherij was een der hoofdtakken

van hun bestaan. De telkens terugkeerende berigten

van rijken buit, zoo door Karel Martel, als door de

Noormannen, in Friesland behaald, getuigen van toege

nomen bloei en welvaart. - Met hunne schepen waagden

de Friezen zich in dit tijdvak in volle zee, en streden

zij met de Franken en met de Noormannen. Zij kwa

men daarmede Karel den Groote op de Elbe tegen de

Wilten en op den Donau tegen de Avaren te hulp. Dat

de koopvaardijschepen zeer eenvoudig bleven, blijkt uit

het afbeeldsel op een zegel van Staveren uit de 13e

eeuw. – Over de laatstgenoemde stad vindt men ook

nog uit dit tijdvak in de gelijktijdige kronijken geene be

rigten; denkelijk ſtaande haar bloei, deels door het ver

blijf der vorsten in andere deelen des lands, deels door

de verwoestingen van Karel Martel en de invallen der

Noormannen. Daar Staveren in de drie eeuwen , welke

na die van Karel den Groote volgden, als eene bloeijen

de plaats voorkomt, is het waarschijnlijk, dat zij inder

daad van dien vorst onderscheidene voorregten verwierf.

Dokkum, Bolsward, Embden, Koevorden, Deventer en

andere plaatsen worden in deze eeuw genoemd. - De

handel met Britannië bleef levendig. York, waarschijn

lijk ook Londen en Bristol, werden door Friesche koop

lieden bezocht. Zij haalden er wol van daan en bragten

geweven stoffen en visch terug. Er zijn sporen van

handel met Frankrijk, zoo te land als door de monden

van den Rijn: de Friezen ruilden er hunne waren voor

Fransche wijnen. Vooral langs den Rijn voerden zij naar

Duitschland hunne lakenen en geverfde kleederen , en

W. 30
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namen wijn, granen en hout terug. Met de Denen en

de Zweden dreven zij een levendigen handel; zij ont

vingen uit die oorden de Indische waren, die daar uit

het Zuiden aangebragt werden. In de oude Friesche

wetten wordt van zeven zuidwaarts loopende wegen ge

sproken, namelijk vier water- en drie landwegen, tot

beveiliging daarvan werd de opbrengst van boeten aan

gewezen. Tollen werden tot gelijksoortig einde op ver

schillende plaatsen geheven. - De Romeinsche munt

bleef nog in omloop. Er waren ook Friesche libra,

solidi en denarii ; 4 Friesche libra stonden met 1 Fran

kisch gelijk. De Frankische vorsten deden te Utrecht

en te Duurstede munten slaan.

- De verhandeling, welker inhoud wij kortelijk mede

deelden, heeft ons de belezenheid en de vlijt des Schrij

vers doen bewonderen, maar over de gebrekkige correctie

hebben wij ons bedroefd. Niet gewoon, in deze bladen

lijsten van drukfouten te geven, willen wij er ons ook

ditmaal van onthouden en die, welke door den S. zel

ven, nevens eenige bijvoegselen, op de vijf laatste blad

zijden gegeven is, niet vergrooten. Alleen kunnen wij

ons niet onthouden, te wijzen op bl. 16, waar de woor

den : » Op hen zal dan ook Pytheas algemeene schilde

ring van de bewoners der N. W. kusten van Europa,

als eenige kennis der (!) landbouw, veeteelt en van het

bereiden van sterke dranken bezittende, toepasselijk zijn”,

geenen dragelijken zin opleveren, wijl het onzeker is,

of het voornaamwoord hen op huiden, op ur-ossen of

op eiken- en beukenbosschen slaat, en men, bij taalkun

dige ontleding, allerminst aan de oude Friezen zal den

ken. Bovenal echter valt de gebrekkige correctie in het

oog, wanneer men op de plaatsing der scheidteekens

acht geeft. - Waarom toch verpligten niet onze Geleer

de Genootschappen de drukkers hunner werken, die toch

doorgaans op dit punt weinig naijver toonen te bezitten,

om voor goede verbetering der proeven zorg te dragen?

of waarom bezoldigen niet die Genootschappen zelve eenen

geletterden corrector? Wierden hier omtrent andere
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maatregelen genomen, de vreemdeling zou geen reden

hebben om te meesmuilen, als hij in de werken der

toongevers onzer letterkunde de regten onzer taal zoo
weinig gehandhaafd ziet. t

I. A. N.

15.) Lettres et Wégociations de Paul Choart, Sei

gneur de Buzanval, ambassadeur ordinaire de

Henri IV. en Hollande, et de François d'Aerssen,

agent des Provinces- Unies en France (1598, 1599).

Suivies de quelques pièces diplomatiques concernant

les années 3593-3596, et 9602-3606. Publiées

pour la première fois par G. G. rn EE DE , Prof.

de droit des gens à l'Université d'Utrecht etc. A

Leide, chez S. et J. Luchtmans 1846. In - Oct.

XVI et 479 p.

Hetgeen aan onze geschiedenis ontbreekt, zijn gedenk

schriften van belangrijke personaadjen: 't zij dan, dat

onze voorouders zich vergenoegden, groote daden uit te

voeren en aan de nakomelingschap de taak overlieten die

te beschrijven, 't zij (waarvan ettelijke voorbeelden be

kend zijn) dat die geschriften door de nakomelingen

werden verwaarloosd of moedwillig verdonkerd. Dat ge

mis kan echter ten deele vergoed worden door de na

gelaten briefwisseling dier mannen, in krijgs- of staats

zaken, in kerkelijke of wetenschappelijke betrekkingen

verdienstelijk. Al zijn het veelal losse schalmen, die door

ophelderingen verbonden moeten worden, al is het, dat

dit de belangstelling vaak afbreekt en duisterheden laat

bestaan, die briefwisselingen hebben daarentegen ook het

voordeel, van minder opgesmukt te zijn dan gedenk

schriften plegen, en den indruk der gebeurtenissen in

volle frischheid, en met een aantal weinig bekende bijzon

derheden verzeld, den nakomelingen over te brengen.

Vooral zijn de correspondentiën belangrijk dier man

men, die Nederland in eene langdurige worsteling omhoog

bragten, en, na het overwinnen van tallooze hinderpalen ,

aſG*
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die grootheid, die welvaart, dien roem schiepen, waarop

een later geslacht al te lang teren zou.

Zoo heeft men reeds uit de vroeger uitgegeven brieven

van den raadpensionaris de Witt, vergeleken met die

van d'Estrades en Sir William Temple, veel helderheid

over de geschiedenis zijns tijds zien opgaan, maar die

van Oldenbarneveld, den staatsman die van 1586 af tot

op 1618 schier alleen de buitenlandsche betrekkingen van

Nederland regelde, zij is, even als die zijner vrienden en

medehelpers, onbekend gebleven. Er bleef dus eene groote

gaping aan te vullen.

Die taak heeft de Hoogleeraar vREEDE in het hier aan

gekondigde werk voor een gedeelte op zich genomen.

Op de koninklijke boekerij te 's Gravenhage berust na

melijk een handschrift, vroeger het eigendom van Jan

de Witt, getiteld: Propositions de M. de Buzanval, en

bevattende, in twee folio deelen van bij de 3000 bladzij

den, de memoriën en brieven van dien Franschen gezant

sedert Mei 1597 tot November 1606. Reeds KLUIT had

in zijnen tijd op de belangrijkheid daarvan opmerkzaam

gemaakt, maar sedert was er de aandacht niet verder

op gevallen. Evenwel was de inhoud niet overal voor

onze geschiedenis even gewigtig, en daarom besloot de

Hoogleeraar, daaruit alleen de merkwaardigste te kiezen

» en ne livrant pour le moment à l'impression que cel

les des dépéches de M. de Buzanval, qui mises en rap

port avec celles de l'agent des Provinces- Unies à la

cour de France, nous semblaient offrir le double avan

tage de retracer à la fois la situation interieure et

extérieure des deux pays, et de présenter à nos yeuac

la scène animée et variée de la politique du temps,

active de part et d'autre, mue par des ressorts divers.”

Uit andere bronnen verschafte hij zich daarbij een aan

tal merkwaardige brieven van den Nederlandschen ge

zant te Parijs, Frans van Aerssen, geschreven in de

jaren 1598 en 1599, en het is de vereenigde briefwisseling

dier beide staatsmannen, met eenige andere staatsstuk

ken vergezeld, die ons in dit werk wordt aangeboden.
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Om de waarde dezer oorkonden regt te schatten, moet

men zich eensdeels den neteligen toestand dezer gewes

ten en hunne toenmalige maauwe verbindtenis met Frank

rijk en Henrik IV. te binnen brengen, anderdeels acht

geven op de groote verdiensten, zoowel van den Fran

schen agent Paul Choart, heer van Buzanval, die met

den staatssecretaris De Villeroi briefwisselt, als van Aers

sen (den kweekeling van Lipsius), dien een Richelieu

onder de eenige drie ware staatsmannen zijns tijds re

kende, en die hier aan Oldenbarneveld zijne gedachten

'mededeelt; eindelijk met den inhoud van dezen bundel

onze beste geschiedschrijvers vergelijken, een wAGENAAR

bij voorb., om te zien, hoe mager hunne berigten juist

over die beide jaren zijn uitgevallen, bij hetgeen hier

te vinden is.

Wij kunnen uit den aard der zaak niet in weinige

regels daarvan een voldoend verslag geven, alleen mogen

wij op eenige hoofdpunten de aandacht vestigen. Daar

toe behoort vooreerst de gevaarlijke toestand des lands,

uit hoofde der aanzienlijke krijgsmagt door den admi

rant van Arragon tegen de onzen aangevoerd, en welke

door Buzanval op niet minder dan 7 à 8000 Spanjaar

den, 4000 Italianen, 5 à 6000 Walen of Duitschers ,

benevens 2500 paarden geschat wordt (bl. 4), terwijl

Maurits slechts half zoo sterk was (bl. 5). De Spaansche

armee was wel uitgerust en betaalde zich uit de brand

schattingen, die zij in de steden des rijks, op eigen ge

zag, invorderde (bl. 4, 18); zij viel in Gelderland en

deed er eenige schade, maar het was de besluiteloosheid

en traagheid des admirants, die den staatschen tijd gaf,

om middelen van tegenstand te beramen, om door Fransche

troepen, van Henrik IV. verworven, het leger te verster

ken en om alzoo Maurits in staat te stellen, zelf aanval

lender wijze te werk te gaan en zijnen min krijgskun

digen tegenstander, ondanks zijne overmagt, te bedwin

gen. » Or (zegt BuzANvAL, p. 19) toute cette besogne qui

est faite depuis deux mois, se pouvoit faire aisément en

quinze jours, par un chef, qui eust eu de la résolution,
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avec la belle armée, que l'amirante d'Arragon se voit

entre les mains; qui a perdu une belle occasion de don

ner un coup d'échecs à cet état desarmé, pour lors

aucunement altéré et beaucoup perplex.” Hoe die be

sluiteloosheid oorzaak was, dat hij weinig van belang

uitrigtte en gedurig het juiste punt om den aanval te

doen miste, wordt door onderscheidene voorbeelden ge

staafd, terwijl men tevens een geregeld overzigt der we

derzijdsche krijgsverrigtingen ontvangt, het rondzwerven

der Spaansche benden in Westfalen, het Kleefsche en

elders, hunne verovering van Doetinchem, het beleg van

Doesburg, door Maurits verijdeld, die op zijne beurt

Emmerik veroverde, den inval van La Barlotte in de

Bommelerwaard, en dergelijken. Belangrijker nog zijn

de berigten over den handel en den oorlog ter zee. Het

was voornamelijk de vrees, dat zij te land niet tegen

hunne vijanden mogten bestand zijn, voorts de belem

mering van den handel op Spanje, en de volstrekte

noodzakelijkheid om eene groote menigte ontevredene en

muitzieke matrozen bezigheid te geven en aldus inwen

dige onlusten te verhoeden, die als de aanleidende oor

zaak kunnen beschouwd worden van den grooten aanwas

onzer zeemagt en, ten gevolge daarvan, ook van onzen

Indischen handel. Herhaaldelijk dringt De Buzanval dat

denkbeeld aan: de Nederlanders, meldt hij , rustten twee

vloten uit, de eene om hier en daar landingen te doen,

de andere om de Spaansche kusten te besteken en er

den handel te bederven : » Ce qu'ils font, afin de faire.

ressentir aux Espagnols le mauvais conseil qu'ils ont

pris, en jetlant ces gens-cy en ce desespoir par le ri

goureux traitement qu'ils ont fait à leurs marchands et

matelots. Ces Messieurs étoient à la veille de voir du

mal dans leurs en trailles s'ils n'eussent pris ce party.

Car, que pouvoient faire 25 ou 30,000 matelots rendus

inutiles par la défense du trafic d'Espagne, sinon des

émotions et soulèvemens. Les murmures s'en entendoient

déjà partout, lesquels s'apaisent avec cris d'allégresse

par cet armement qui se prépare” (p. 120). – Olden
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barneveld had zich op dezelfde wijze jegens hem uit

gelaten: » m'a juré que dans six mois ils ne pouvoient

éviter une révolte dans leur pays sans cet expédient

qu'ils ont pris, qui vuide toutes ou la pluspart des

mauvaises humeurs de leur état, en les employant et

déchargeant au loin” (p. 143), en hiermede hadden zij

zich zoo gehaast, dat zij in zes weken tijds eene vloot

van 70 schepen gereed hadden, met 10 of 12 daarvan,

» pour trafiquer et faire guerre à leurs aventures parti

culières aux Indes.” - Het was dus hier weder de nood

en de wanhoop, die tot groote ondernemingen dreef,

waartoe men anders welligt nooit gekomen zou zijn.

Merkwaardig is het gevoelen der Hollandsche staatsman

nen over den aard van dien oorlog, door B. p. 138

medegedeeld: »Je découvre de plus en plus, qu'ils sont

resolus de tout quitter ce qu'ils ont en terre ferme, si

la nécessité les y contraint, et se tenir à la Hollande,

Zellande et Frize, lesquelles ils se vantent pouvoir main

tenir contre toutes les forces d'Espagne, autant et si

longtemps qu'ils voudront,” – en toen hij hun voorhield,

dat, zoo men tot uitersten komen moest, er gevaarlijke

inwendige oproeren konden ontstaan, gaven zij ten ant

woord, dat zoowel soldaten als matrozen daarnaar ver

langden, dewijl er dan meer vooruitzigt en kans van

winst voor hen bestond, dat de betaling der troepen

weinig zwarigheid zoude maken, » d'autant qu'ils redui

ront leur milice au pied et de leur bourse et de leur

pays, qui seroit serré et de petite étendue, et leurs sor

ties par la mer grandes et de grand raport. - Je leur

dis, que les bons marchands abandonneroient leurs

villes: ils repliquent, que lors les pauvres, qui y de

meureroient, se feroient riches comme ceux, qui le sont

aujourd'hui, sont parvenus à leurs grands biens parmy

les plus grands assauts qu'ait soutenu ce pays; que

lorsqu'il n'y auroit plus de trafic, comme il s'en fau

droit passer en tel orage, ou s'enrichiroit sur ceux qui

me s'en pourroient passer.” Die uitrustingen ter zee be

kommerden echter den handel in Frankrijk en wekten
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tevens de jaloezij van Engeland op, dat hen wel over

hunnen ijver prees, » non toutesfois sans quelque mal de

coeur de voir de si puissans voisins sur un élément, au

quel elle prétend de commander absolument” (p. 154).

Daarentegen beloofde Holland, geene kaperbrieven te zul

len uitgeven dan tegen Spanje, en den handel der bond

genooten op alle wijze te zullen ontzien, om alleen den

toevoer naar de Spaansche kusten te verhinderen (p. 143).

De toenmalige betrekkingen van Nederland met Frank

rijk maken een tweede punt uit, waarover men hier veel

vuldige inlichting ontvangt. Henrik IV. verleende den

staat zoowel hulptroepen, als aanzienlijke subsidiën, maar

daarentegen verhieven zich meermalen staatkundige be

zwaren, bl. 119, 173, 211, 238, die 's konings goede

wil niet altijd naar den zin der staten kon wegruimen ;

vooral scheen de vrede met Engeland die bezwaren te

vermeerderen. Te gelijker tijd worden vele bijzonder

heden, Frankrijk en ook andere staten aangaande, ter

sprake gebragt, vooral over de belangen der Hugenoten,

bl. 63, 117, 176, 216, 261, over eenen aanslag tegen

het leven van Henrik IV, bl. 98, 118, over de zaken

van het prinsdom Oranje, bl. 53, 102, 117, over de ver

schillende aanslagen des graven van Bodwel op Nijmegen,

Bergen of Berck (» want sij daer tusschen geen onder

scheyt en kunnen maecken”), en tot het overvoeren van

Spanjaarden en Schotten om ze tusschen Engelant ende

Schotlant aen 't lant te setten, over de Engelsche be

langen en de twisten met Schotland, over de togten des

Deenschen konings enz. * . *

Een derde punt, waar omtrent deze briefwisseling be

langrijke bijzonderheden of opmerkingen bevat, is de

toenmalige toestand van onzen buitenlandschen handel.

De koning van Spanje had, door het sluiten zijner kusten

voor den Nederlandschen handel, onzen staat in zijne

hartader aangetast, maar tot zijn eigen nadeel. » Mais

je ne pense pas (schrijft Buzanval aan De Villeroy,

den 22 Januarij 1599), et plusieurs en cela jugent le

même, que l'Espagne ny ces pays puissent demeurer un
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an ou deux sans revenir audit trafic. – Je voy 1'effet

que s'en promettoient les Espagnols fort éloigné, à sca

voir une nécessité et persuasion à ces peuples d'entendre

à la paix. Tout y va au contraire pour ce regard”

(p. 82). – In eenen lateren brief aan denzelfden deelt

hij de redenen mede, die de Staten hem gegeven hadden

van hunne uitrustingen tegen Spanje, en van hunne we

ring van allen handel van andere natiën op dat rijk: » Que

les Osterlins, les Danois et autres de la Mer Baltique ne

s'y épargneroient pas, et s'enrichiroient à leurs despens.

Que déja la pluspart de leurs marchands prennent party avec

les susdits, et même remplissent la France, afin de gagner

en accommodant l'Espagne de ce qui luy pourra manquer

par les deffauts de ces Provinces. – Supplient S. M.

(Henri IV.) avoir un peu de patience avec leur nécessité,

espérans donner tel ordre aux affaires, que dans moins

d'un an la liberté du trafic d'Espagne et des Indes sera

libre et ouverte à un chacun” (p. 137). - Elders geeft

hij verslag van de zeetogten der Nederlanders naar Ame

rika en van de terugkomst van ettelijke Amsterdamsche

koopvaarders van Java, de Moluccos en Bengalen : » vous

verrez en bref que les richesses d'Orient prendront le

cours de Hollande, laissant celuy de Portugal, qui les

a possedées et gardé la clef d'icelles, il y a plus de

six- vingt ans. Car ces gens - cy espèrent de faire dores

navant ledit voyage, aller et revenir en moins de trois

ans. Voilà comment ces flegmatiques et patiens Hollan

dois, quand on leur ferme un trou, comme on leur a

fait celuy des Espagnes, en trouvent toujours quelque

autre pour s'y fourrer et s'échapper” (p. 251). Doch wij

mogen niet meer afschrijven, ten einde ons bestek niet

te buiten te gaan, en meenen ook reeds genoeg aange

toond te hebben, welk eene rijke bijdrage dit werk

levert voor de kennis van onze toenmalige geschiedenis.

Behalve de eigenlijke brieven van Buzanval en Aerssen,

vindt men ook nog eenige andere documenten, daarmede

in verband staande. Voorts, als aanhang: 1.) Docu

ments relatifs aux campagnes des années - 1594 et
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1596. - 2.) Eartraits de la correspondance de M. de Bu

zanval concernant l'affaire du Duc de Bouillon (1602,

1603).– 3.) Mémoire justificatif de François d'Aers

sen (1603). – 4.) Suite des extraits de la correspon

dance de M. de Buzanval relatifs au Duc de Bouillon.

Dit alles, even als de briefwisseling der beide diplomaten,

wordt door aanteekeningen overal behoorlijk opgehelderd,

en besloten door Eclaircissements historiques, die de

hier behandelde zaken in haar onderling verband be

schouwen en een behoorlijk overzigt over het geheel ge

ven. Jammer is het, dat de geleerde uitgever niet tevens

een register daarbij gevoegd heeft, waardoor het gebruik

van dit werk gemakkelijker zou gemaakt zijn.

Het gezegde zal, naar wij vertrouwen, genoegzaam

zijn, om de overtuiging te vestigen, dat de Hoogleeraar

ons in dit werk eene zeer belangrijke aanwinst voor de

Nederlandsche geschiedenis verschaft heeft. Moge hij lust,

tijd en genoegzame belangstelling vinden, om later ook

uit de verdere memoriën en brieven van Buzanval, die

op de koninklijke boekerij te Parijs en welligt ook op

het Rijks - archief aldaar bewaard worden, en die, naar

luid van den inventaris der handschriften, zich nog eenige

jaren later uitstrekken, het merkwaardigste te schiften

en met even nuttige ophelderingen in het licht te zenden!

L. PH. C. B.

16) Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grond

legger der Wederlandsche vrijheid, verdedigd.

Door Mr. mr. c. rAw HAzz, Staatsraad enz. Met

platen. Amsterdam, Johannes Müller. 1844.

Antwoord aan Mr. mr. c. rax mazz, Staatsraad enz.

- Door Mr. G. GRoer rAw PRIwsz ERE R. Leiden,

S. en J. Luchtmans, 1844.

Wederwoord aan Mr. G. gnoEx rAw PRzws zºr RER.

Door Mr. M. o. VAw MAzz. Amsterdam, Johan

mes Müller. 1845.

De grijze Van Hall had in zijn vergevorderden leeftijd

v
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Kinsbergen nader doen kennen. Men kon vreezen, dat

het de laatste vrucht zijner pen zou wezen, dan zie! op

76 jarigen ouderdom verscheen zijn Brederode. Het eer

ste dezer schriften werd met genoegen ontvangen, het

tweede wekte opspraak. Het behelsde geen enkele le

vensbeschrijving, maar eene verdediging, tegen wie?

vooral tegen den heer Groen en zijne Archives. - De

bedoeling van het tegenwoordige opstel is geenszins beoor

deling; men verwachte, op verlangen des verzamelaars de

zer Bijdragen, niets dan eenvoudig berigt van de door den

heer Van Hall geuite meeningen in zijn Brederode en

Wederwoord, alsmede van die des heeren Groen in zijn

Antwoord, met opgave tevens van den inhoud der zoo uit

gewerkte recensie van den heer B. v. d. B. in de Gids.

Men vergeve het, zoo , hetgeen bij die Schrijvers in be

zielde bewoordingen is uitgedrukt, hier, in de koele ,

taal van den verslaggever, zeer nuchter proza wordt.

Reeds het Voorberigt van W. H. toont, dat hij op po

lemisch terrein staat. Brederode's bijzondere zeden en

levensgedrag waren vroeger genoegzaam buiten beris

ping, nu heeft men hem betigt. De heer Groen is de voor

naamste aanvaller. En als Nederlander vond V. H. zich

verpligt, Br. te verdedigen, èn omdat het slot der Bredero

des in de nabijheid zijner geboorteplaats Vianen stond.

De herinneringen zijner kindschheid waren dus naauw

met die van het oude geslacht in een gevlochten. Overle

veringen, gedrukte en ongedrukte stukken zijn daartoe

door hem geraadpleegd. Menigvuldiger zouden de laatste

zijn, zoo niet de verwoesting van het huis zijns vaders in

1787 veel had doen ondergaan. Hij wenscht in dit onder

zoek gematigd te zijn en niet den bijtenden, opgewonden

toon van vele critici te volgen. Mogt hier en daar iets

ontsnapt zijn, dat onbescheiden mogt heeten , het is als

tegen zijne bedoeling ter neder gesteld. Misschien is hij

uitvoerig geweest; doch men denke aan het gezegde van

Broes: » Een oud man, die eerlang niet meer spreekt,

is al ligt gereed, om tot iets, nog iets te willen zeggen.”
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De verdediging zelve bevat elf afdeelingen, met bijvoeg

sels en aanteekeningen.

De eerste afdeeling heeft dezen gang. Groote mannen

worden na hun dood gelasterd, dit is vooral omtrent Br.

geschied, die gedurende zijn leven beroemd was en nu,

twee en een halve eeuw na zijn dood, verguisd en mis

kend wordt. Schiller, reeds in 1788, heeft Br. niet in

het licht gesteld zoo als hij verdiende. - Filips en Alva

waren vroeger een afschuw; nu worden zij door verschei

den Nederlandsche schrijvers verdedigd. De geloofsvervol

ging is bij hen eene uitzondering. De Schrijver keurt

op zich zelve het terugkomen op de veroordeeling van den

Koning c. s. niet af; de waarheid mag geen partij kie

zen, maar men mag twijfelen, of de uitgever derArchives

dat wel altijd in het oog heeft gehouden.- Br. genoot tot

hiertoe achting, de berigten van Prof. Woet bewijzen het.

Hoe onvolledig ook, hebben zij aanspraak op geloofwaar

digheid door de bijzondere bekendheid van Voet met de

familie Br. - Verder wordt herinnerd, hoeveel lof Bur

mannus Secundus en andere latijnsche dichters, en tevens

Lannoy en Van Haren, aan Brederode hebben geschonken.

Datzelfde hebben Van Ooijen, Mr. D. J. van Lennep en

Tollens gedaan. Schiller had de bewondering niet ver

zwakt. Hij had zijne voornaamste kleuren aan Spaansch

gezinde schrijvers ontleend. Zijn arbeid maakte bij som

migen indruk om den bevalligen stijl; de meesten bleven

Br. als medestichter der vrijheid eerbiedigen. Bij den

Schr. is die eerbied niet weggenomen door de aantijgin

gen in de uitwerkte schets of legger, die de vermaarde

Bilderdijk bij zijne lessen bezigde en die sedert in 't licht

is verschenen, noch ook door hetgeen in Van Kampen of in

Groen's Archives voorkomt. Aan Bilderdijk wordt regt

gedaan, wat geleerdheid en vernuft aangaat, doch zijne

vooringenomenheid en haat afgekeurd. Dat straalt voor

al door, als Bilderdijk van de Hoeksche en Kabeljaauw

sche twisten gewaagt. Ook de heeren De Jonge en Tyde

man hebben zich met die twisten bezig gehouden. De

Schr. eerbiedigt hun oordeel, maar ook dat van De Groot,
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als hij de Hoeksche partij prijst om het doen van haar

devoir omtrent de vrijheden. Bilderdijk veroordeelt in

de ruwste en vinnigste bewoordingen de Hoekschen. Hoe

zeer Heemskerk al in de 17e eeuw schreef, dat die par

tijschappen bijna uit de geheugenisse waren, zoo droomt

Bilderdijk van haar voortbestaan. Koning Willem I.

gaf een beter voorbeeld in 't vergeten van twisten ; Bil

derdijk daarentegen treedt als kampvechter der Kabel

jaauwschen op tegen ieder, dien men Hoeksch waande;

van daar zijne uitvallen tegen Wagenaar en Cras.

De Brederodes waren Hoekschen , dus worden hunne

afstammelingen in het hatelijkst daglicht gesteld door

Bilderdijk. Ongelukkig werd, dat nagevolgd door den

braven Van Kampen, omtrent wien het oordeel van Prof.

Muller wordt aangehaald, dat W. K., bij al zijn vlijt, de

noodige bezadigdheid miste. Deze heeft tot staving zijner

aantijgingen zich vooral op Schiller en Groen beroepen.

De zoo strenge veroordeeling door Groen komt in het al

gemeen daarop neder, dat Brederode's aard en denkwijze

aan zijnen adel weinig beantwoord zouden hebben, dat

zijne zeden los, zijne bekwaamheden zeer middelmatig

waren. De heer Groen beroept zich onder anderen op

De Gerlache, die Br. met Clodius vergeleek. De Schr.

laat de beslissing nopens het overschrijven uit een auteur,

dien de heer Groen niet spaarde, aan den uitgever der

Archives zelven over. * *

De tweede Afdeeling handelt over de hoofdbronnen,

waaruit de beschuldigingen tegen Br. geput zijn, te weten

de vertrouwelijke brieven door hem aan Lodewijk van Nas

sau geschreven. - Slechts gedeeltelijk zijn zij oorspronke

lijk, doch aangenomen, dat allen echt zijn, de beschul

digingen daaruit ontleend hebben luttel waarde. Het is te

bejammeren, dat de antwoorden van Lodewijk niet aan

wezig zijn, men zou den indruk op dezen hebben kun

nen zien. - De Sch. houdt het openbaar maken van

brieven, zonder uitdrukkelijken wil des schrijvers, voor

ongeoorloofd. De gevoelens, daarin vervat, zijn hun

eigendom, waarop niemand regt heeft. Niets wettigt

,
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de uitgave dezer brieven. Het is in strijd met de zedewet

en de kieschheid. Koning Willem had slechts het be

kend maken, van 't geen op het openbaar leven betrekking

had, bedoeld, geenzins hetgeen het huisselijke aanging.

De schrijver, die aan zijnen vriend iets meldt, denkt niet

aan het publiek en verbergt zijne innigste gedachten zelfs

niet, het zegel dier brieven bewees, dat ze slechts voor

den vriend waren. Cicero's brieven zijn met zorg voor

zijne eer in het licht gebragt; Plinius bestemde de zijne

voor het publiek. Niet alzoo Br. Hij zou ze anders

door een vriend hebben doen nazien; nu neemt hij geen

momtuig aan, daar Lodewijk zijn vertrouwde was. -

Stijl en schrift bewijzen niet tegen den schrijver, 't geen

met voorbeelden van Willem I, Cujacius, Van Kampen

enz. wordt gestaafd. De heer Van Hall erkent : Br. was

geen schoonschrijver, geen taal- of letterkundige, doch

hij had dit gemeen met Willem I, aan wiens beschaafde

opvoeding herinnerd wordt. De brieven van dezen zijn

echter beter van stijl, maar hij bediende zich dikwijls

van de pen en misschien wel van het hoofd van anderen.

Omtrent den inhoud, neme men in aanmerking, dat

ruwheid van zeden niet geweken was; men vordere dus

niet te veel. Als de heer Groen Br. derhalve aanvalt

over eene uitdrukking, nopens geestelijken dier dagen

gebezigd, denke men aan de door den heer Groen

erkende bandeloosheid der kerkelijken. En al is een

der bijnamen wat sterk, hij komt voor in een vertrou

welijken brief, die nimmer het licht had moeten zien.

Huygens en Bilderdijk worden wel vereerd, niettegen

staande hun » Trijntje Cornelis” en » Ingetogenheid.” -

Het ware wenschelijk geweest, is verder de redenering,

dat Brederode's brieven en Bilderdijks geschiedenis niet

ongezuiverd waren uitgegeven: Brederode's roem zou on

bevlekt zijn gebleven, Bilderdijks roem gewonnen hebben.

De derde Afdeeling is aan het ontzenuwen der be

schuldigingen tegen Br. gewijd. – Dat hij aan den drank

verslaafd zou geweest zijn, blijkt geenzins uit de aan

gehaalde zinsneden zijn er brieven, men moet den tijd
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in 't oog houden, zelfs Wiglius ledigde een bokaal van

twee flesschen, ook Willem I. was niet afkeerig van een

Duitschen dronk, en de Dordsche vaderen zouden nog in

1619 te veel Rijnschen wijn hebben gebruikt, hoezeer dit

niet volkomen bewezen is. Wiglius slechts meldt, dat Br.

zijne droefheid door den wijn verzet en dien ten gevolge

gestorven zijn zoude. Maar Wiglius was zijn vriend niet

en zijn verhaal berust alleen op hooren zeggen. Andere

schrijvers, als Bentivoglio, zwijgen er van. De tijdgenoot

Van Hoogstraten noemt het einde van Br. zelfs »fort

belle.” En dat men het leven niet naar het sterven kan

beoordeelen, wordt in Hieronimus van Alphen bewezen;

dat omtrent laatste oogenblikken van groote mannen las

ter plaats heeft, ziet men in Calvijn. - Evenmin is

het bewezen, dat Br. zich aan zedeloosheid, ten opzigte

der vrouwen, zou hebben schuldig gemaakt. Verkeer

delijk heeft Van Kampen aan de dames, die op Batenstein

waren, een ligtvaardig karakter toegekend. Het is niet

denkbaar, als men aan de deugdzame echtgenoote van Br.

denkt, en van elders kent men de reeks aanzienlijke

gasten, die nu en dan op den burg verschenen. - De

Schr. wil geene aantijging onaangeroerd laten, ook niet

die, als zoude Br. de Nassau's in zijn eigen belang heb

ben gevleid, gelijk Van Kampen beweert. Al de gegispte

uitdrukkingen, als van » vôtre esclave”, » broeder” en

dergelijke, zijn enkel uitdrukkingen van den tijd, zelfs

bij Hooft vindt men diergelijke, die ons nu overdreven

zouden schijnen.

De vierde Afdeeling verdedigt den held tegen den

blaam van ongodsdienstigheid. De woorden in een van

Brederode's brieven: » Ik denk dat ik voor sterven nog

niet deugde, en dat God geen weg met mij zou gewe

ten hebben”, kunnen in dien goeden zin worden opge

vat, dat hij tot den gewigtigen overgang uit dit leven nog

niet voorbereid was. Elders toont hij zijn vertrouwen

op God en Zijne hulp. – De gevolgtrekking van Van

Kampen is dan ook zeer gewaagd, dat Br. de hervormde

leer niet uit zuivere beginselen toegedaan zou geweest
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zijn. Br. handelde hier misschien onvoorzigtiger, maar

meer open, dan Willem I. Overigens even verdraagzaam,

bevorderde hij de goede zaak door pogingen ter verbroe

dering van de verschillende protestantsche gezindheden

en door het doen drukken van boeken te Vianen - Br. ,

hoe ijverig ook en voortvarend zelfs, keurde echter den

beeldstorm af en liet de beelden uit de kerk te Vianen

wegnemen zonder vernieling; 't geen te meer lof verdient,

omdat het tegen zijn driftigen aard was. Br. was dan

geenzins ongodsdienstig en door zijn volgend leven heeft

hij den eed, bij het verbond bezworen, bevestigd.

De vijfde Afdeeling handelt van Brederode's betame

lijke eerzucht, zijne verdiensten als oorlogsman en zijne

heilzame ontwerpen.

Br. beroemde zich op de oudheid van zijn geslacht;

dit deed ook Willem I. Dat zijn vader voor hem, die

krijgsman was, eene geestelijke waardigheid zocht, was

toen gewoon, gelijk met voorbeelden wordt aangetoond.

Dat hij een commando kreeg, was niet omdat hij eene

belasting had helpen doordrijven, daar dit eerst later

geschiedde. Niet meer grond heeft Van Kampens beschul

diging, dat Br. zich tot de hoogste waardigheden, hoe

wel die niet verdienende, bekwaam achtte, en door mieu

wigheid te zoeken zijne berooide zaken zocht te redden,

want, toen men hem penningen in handen gesteld had,

onttrok hij zich aan derzelver beheer. De geschiede

nis, ja ! heeft zijne voormalige krijgsbedrijven niet

geboekt, doch de waardigheden, hem opgedragen, het

vertrouwen van Willem I. hem geschonken, bewijzen,

dat men hem voor een bekwaam veldoverste hield.

Edelen en onedelen schaarden zich later onder zijne

vanen. In 1567 wierp hij zich stout in Amsterdam en

werd als de eenige daartoe geschikte tot stadsbevelheb

ber bevorderd. Tot aan zijne uitwijking behield hij het

vertrouwen, met hem werden plannen tot verdediging

beraamd, en aanslagen, op zijn bevel, gelukkig volbragt.

Hij heeft zich, zoo lang mogelijk, staande gehouden.

De zesde Afdeeling geeft rekenschap van het bekend
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verblijf van Br. te Amsterdam in 1567. Die stap was

stout, maar niet roekeloos : de regering was Spaanschge

zind, doch vele Hervormden hem toegedaan. De wijze,

waarop Br. in de stad kwam, wordt medegedeeld, en aan

gemerkt, dat, wegens leemten in de stadsregisters, er wei

nig van te berigten is, doch dat de Geschiedschrijvers

niets te zijner oneere gemeld hebben. Koen en bezadigd

handelde hij. Dat de regering zijn vertrek wenschte, was

om verwijdering met de landvoogdes voor te komen. Zij

ne houding omtrent De la Torre was rustig, de Schr. wil

hem echter niet verdedigen, zoo hij deel heeft gehad aan

het gewelddadig wegnemen der papieren van De la Torre.

Wat de acht duizend gulden aan Br. verstrekt aangaat ,

uit het geheele beloop der zaak, uit de schuld, die Am

sterdam had aan het geslacht der Brederodes, blijkt, dat

die niet den naam van » beleefde brandschatting”, zoo als

Bilderdijk die noemt, behoeft te dragen.

De zevende Afdeeling. Ten bewijze, dat de schuld

eischers van Br. niets waagden met het geven van gel

den, wordt van de aanzienlijke bezittingen, die hij bij

zijn vertrek naliet, gesproken. Uit de belangrijke opga

ven daaromtrent ziet men , dat zijn vermogen inderdaad

vorstelijk was. Hij behoorde dus ganschelijk niet tot de

berooide edelen, gelijk Bilderdijk en Van Kampen het

hebben voorgesteld. Br. is hierin gelukkiger geweest,

dan Willem I, die 14 tonnen gouds aan schulden naliet,

terwijl de eerste in Februarij 1568, buitenslands zijnde,

zich nog verbond om twaalf duizend gulden op te brengen.

Mild en grootmoedig is hier zijn aard. Hij was alzoo

geen lafhartig oproerling; hij brandde voor de zaak der

vrijheid. Vroeg in zijne loopbaan gestuit, heeft hij zijn

naam niet met dien van zijn geliefden Lodewijk van Nas

sau stervende mogen vereenigen.

De achtste Afdeeling betoogt de naauwe vriendschap

tusschen Willem en Brederode, het vertrouwen door

Willem in hem gesteld; hoe Willem Br. aan het hoofd

der hagchelijkste onderneming plaatste en Lodewijk, on

der hem, aan de spitse daarvan stelde. Ook door Marnix

V. iſiſ
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werd hij volkomen vertrouwd, en zouden de Edelen

wel een man zwak van hoofd, of een woestaard, aan

hun hoofd gesteld hebben? Bilderdijk doet Brederode als

zoodanig voorkomen, doch hij heeft Cats en De Groot

wel niet gespaard. Strada en Bentivoglio spreken beiden

tot Brederode's lof. – Uit hetgeen Bentivoglio mede

deelt kan men aan Brederode's welsprekendheid niet

twijfelen, de redevoering, zoo als die dáár gevonden

wordt, deelt de Schr. dan ook mede met de bijvoe

ging: » zoo Br. die rede werkelijk gehouden heeft, is hij

den lof, van welsprekend geweest te zijn, waardig.” -

De wijze, waarop de bekende overgave van het verzoek

schrift plaats had, wordt herinnerd; het bezadigde ge

drag van Br. te Antwerpen herdacht, zijne onvermoeide

pogingen, om door zijnen invloed het getal der bondgenoo

ten te vermeerderen, opgegeven: nergens blijkt het, dat

hij zich hierbij te stout of oproerig zou hebben gedra

gen. En wat men nu omtrent Brederode's werkelijk zeer

oploopend gestel geboekt heeft, zéker is het, dat hij bij

den scheldnaam geuzen niet ontstoken werd in drift,

maar dien scheldnaam in een eertitel herschiep.

De negende Afdeeling behandelt Br's karakter. Hij

was driftig, maar zijn gedrag daarom, in de moeijelijke

omstandigheden, te lofwaardiger. Zijn karakter komt

met dat van Luther overeen, wien men zijne min be

schaafde uitdrukkingen niet toerekent. Waarom dan har

der te zijn omtrent Br.? Als deze eene verbindtenis met

bloed onderteekent, ligt dit in den tijdgeest. Ook in

zinnebeelden van munten enz. drukt Br. zijn stouten aard

en geestdrift uit. Brederode werd daarom een der krach

tigste werktuigen van Willem I : van daar de naam anti

christ, hem door een R. C. geestelijke gegeven, die hem

niet tot schande zijn kan; ook Luther droeg dien schimp

naam. Voor Br. was dit veeleer een eertitel, gelijk het

hem tot eere verstrekt, dat Alva hem het hoofd der op

standelingen heeft genoemd. -

De tiende Afdeeling toetst nog nader de verschillen

de oordeel vellingen omtrent den held. Wiglius beschouwde
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zijn dood als gewigtig; hij hield hem voor het zigtbaar

opperhoofd van 't verbond. Van der Vynckt, de roomsch

gezinde, beoordeelt hem over het geheel gunstig; Bentivo

glio wijkt er niet verre van af; bij Van der Vynckt is dit

sterker, daar hij de vlekken van Granvelle en Wiglius aan

wijst. - Waarom hebben Bilderdijk, Van Kampen en

Groen van Prinsterer dit werk van Van der Vynckt niet

geraadpleegd? Zij hadden met den Schrijver kunnen aan

nemen, dat Br. fier van aard, driftig, vol stoutheid was,

maar, als hij, het misschien moeten voegen bij de ver

melding, dat hij naar het graaflijk gezag gedongen had.

Al had Br. dit zijn regt doen gelden, dan nog was hij

geen gelukzoeker, die zich zelven bedoelde, zoo als Van

Kampen dat wil. Het blijkt trouwens nergens, dat dit

het doel van Br. zou geweest zijn: hij voerde het Hol

landsch wapen niet ten volle, maar met de barensteel.

– Al kan Br. niet met Willem I. of Lodewijk in krijgs

beleid gelijk gesteld worden; onverschrokken moed bezat

hij. – Schiller heeft hem verdacht van eigen roem te

zoeken ; Stijl heeft hem regt gedaan; Van Kampen had

in zijne uitspraak den laatsten moeten volgen. Te Water

heeft Schiller niet eens aangehaald en houdt Br. voor

een sieraad der Nederlanders, terwijl Hooft en Bor

hem den lof van » liberaal, seer beleeft, kloeck van

moet en vernuft, maar heet van hooft” geven. Brandt

en Vondel zongen beiden tot zijn lof, en het vaderland

heeft, gelijk met voorbeelden uit de 17e eeuw wordt

aangewezen, de opvolgers in Brederode's stamnaam ver

eerd. Zelfs koning Willem I. nog deed de grafkel

ders der Br's. herstellen. Deze dankbare erkentenis drukt

het zegel op den lof, door geschiedschrijvers en dichters

aan Br. gegeven.

De elfde Afdeeling, die slechts weinige bladzijden

bevat, komt nog eens terug op Br. De Schr. erkent, dat

hij, als mensch, gebreken hebben moest. Zij waren ech

ter die zijner eeuw , of verdienen, om andere redenen,

verschooning. Met Willem I. vergeleken, was hij oploo

pender, minder bezadigd, onderdrukte zijne neigingen

33”
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niet zoo , verhief zich zoo niet boven het tegenwoordige.

Heeter van hoofd dan Willem I, stond Br. onvermomd

aan het hoofd van het verbond, stijf op zijn stuk staande,

kwam hij Lodewijk van Nassau, zijn vriend, nabij, door

kloekheid van moed en vernuft. Als deze, was hij mild en

aanminnig. Zoo maalde hem Hooft. Zijne edele eigenschap

pen zijn ook door D'Escury erkend. - Van de Schrijvers,

tegen welke de heer Van Hall Br. heeft verdedigd, zijn

Van Kampen en Bilderdijk overleden: de eerste zou welligt

van zijn oordeel terug hebben genomen; de tweede duidde,

nog bij zijn leven, het verschil van meening tusschen zich

en den Schr. niet ten kwade. Gelukkig leeft de scherp

zinnige onderzoeker der oorkonden van 't Huis van Nas

sau nog; hij is het, die uit brieven en schriften van

tegenstanders Br. veroordeeld heeft. De Schr. vraagt her

ziening van Groen's uitspraak en wenscht, dat hij van die

uitspraak eenigermate terug zal komen ; hij, die de staats

listen van Granvelle, de overheersching van 't geweten in

Filips, de bloedplakkaten in Alva poogde uit te wisschen.

Het » Antwoord” van den heer Groen deed zich niet

lang wachten. Hetgeen daarin zoo bijzonder aanlokt,

de geestige wendingen, de beleefdheid jegens den man

van hooge jaren, in één woord, het naïve van den stijl,

gaat in dit kort verslag verloren. Het komt nu alléén

op de bewijsgronden aan.

De heer Groen is opgeroepen door den heer Van Hall.

Hij gevoelt zich dan verpligt, zijne gevoelens nader ter

toetse te brengen.

Eerst vraagt hij : Is mijn oordeel over Br. onbillijk?

Ten tweede : is de mededeeling zijn er brieven onkiesch?

Ten derde: heb ik de misdaden van Filips, Granvelle

en Alva vergoelijkt?

Hetgeen Schiller, Van Kampen en Bilderdijk gezegd

hebben, daarvoor acht de Schr, zich niet aansprakelijk,
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Schiller is overigens te laag gesteld, daar het hem niet

aan historischen takt ontbrak. Van Kampen's onderzoek

schijnt inderdaad niet rijp genoeg te zijn. – Br. heeft

echter, niettegenstaande zijne overdrijving, veel nuts ge

sticht. Zoo de Schr. zich op Bilderdijk en De Gerlache

beroepen heeft, is het meer eene overneming der uit

drukkingen geweest, waar die gepast waren, minder

een beroep op hun gezag. Maar de Schr. vordert dan

ook, dat er niet omtrent Br. beslist worde door hetgeen

Stijl, die voor de schrijfwijze slechts in aanmerking komt,

of door hetgeen Van der Vynckt in zijn onbekookt werk,

allerminst door hetgeen de nieuwere dichters gezegd heb

ben; terwijl ook de herinnering niet overbodig is, dat

Br. door de staatsgezinden wel eens tot afgod gemaakt

is. Zij zijn dus evenmin onbepaald te vertrouwen als

Burgundus of Strada aan de andere zijde, of de Staten

van Holland en Zeeland, als zij in 1652 een nakome

ling van Br. bevorderen. - De Schr. zelfs wordt door

W. H. voorgesteld als had hij Br. betigt en verguisd. Zoo

ja ! dan bekent hij, dit in koelen bloede te hebben ge

pleegd, en herinnert, dat hij het niet geweest is, die

Br. beschuldigd heeft van naar het graafschap te dingen,

of de opneming der f8000 van Amsterdam eene beleefde

brandschatting heeft genoemd. Hij meende dus op eenig

vertrouwen aanspraak te hebben, maar gelooft het beter

voor de zaak te zijn, zoo het hem niet verleend worde.

Wat nu de redeneringen van V. H. aangaat; het komt

aan op de kracht dier redeneringen, daar er geene

nieuwe bijdragen zijn te berde gebragt. – W. H. wil de

blaam van te veel drinken en ongebondenheid van Br.

afwenden, maar zou Br. dan, in een brief, om 't andere

woord van drinken hebben gesproken? zoude Br. in het

overige zulk een schitterende uitzondering geweest zijn ?

Dat is niet waarschijnlijk. - Godsdienstig? het bezit van

gebedeboeken zal het niet bewijzen, evenmin als de aan

roeping Gods in verbonden. Redenaar? dan W. H. stelt

het zelf onzeker, of Br. de redevoering, door Bentivoglio

vermeld, gehouden heeft. Krijgsbekwaamheden? zijne
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benoeming tot bevelhebber, zijn invloed, hij had die aan

zijne geboorte te danken. - Alvorens verder te gaan,

wil de Schr. twee aanmerkingen inlasschen. Hij zelf

heeft het woord débauche omtrent Br. gebruikt. Hij

gelooft nog, dat dit niet alléén op overdaad ziet, en zou

het kunnen regtvaardigen door de losbandigheid der

overige uitdrukkingen, die hij om het aanstootelijke

heeft moeten achterlaten. De andere aanmerking is no

pens hetgeen W. H., met schijn van welgevallen, van den

afloop der Dordsche Synode heeft gemeld: iets dat geheel

onbewezen is. - Overigens is de ingenomenheid van

W. H. omtrent Br. toe te schrijven aan zijne mindere

bekendheid met de ontdekkingen onlangs geschied,

waardoor hij een ander gezigtspunt heeft nopens den

algemeenen aard en de strekking van de gebeurtenissen.

Wat bijzonderheden aangaat: W. H. heeft veel op met

het vertrouwen van Willem I. op Br.; uit de Archives

blijkt, dat hij hem juist niet vertrouwde. Dat Willem

zijnen broeder Lodewijk onder Br. aan de spitse van het

verbond gesteld zou hebben, is zoo niet: niet Br., maar

Lodewijk, is de ziel van 't verbond geweest, de confe

deratie was tegen den wil van Willem. Daarenboven,

na hetgeen bekend is omtrent de wankelmoedigheid der

Edelen, kan de deelneming aan het verbond niet langer

als een eertitel gelden. Vraagt men nu verder: wat

heeft Br. uitgerigt? dan wordt er door W. H. op tegen

woordigheid bij krijgsbedrijven gewezen, dan heeft hij

een request overgegeven, waartoe niet veel kloekmoedig

heid vereischt werd, daar Margaretha zich in verlegen

heid bevond, hij is onder de eersten, die de preken

bevorderde, hetgeen in de omstandigheden ongeraden

was en tot den beeldenstorm den weg baande; hij

weigerde dennieuwen eed, maar onder betuiging van

een trouw vassal te zijn; hij leverde nog een request in,

waarop eene teregtwijzing door de landvoogdes volgde.

Toen wierp hij zich in Amsterdam en vertrok naar Emb

den. Deze zijn de raadslagen en wapenfeiten van Br.

geweest.
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Zijne belangelooze vaderlandsliefde en zijn groote edele

zin blijkt niet. Hij is geen medegrondlegger der Nederland

sche vrijheid; hij heeft die grondlegging vertraagd en

is gedurig voor den Prins van Oranje een struikelblok

geweest, door zijne onbezonnenheid; zijne heftigheid was

geene onvertsaagdheid. De Schr. protesteert, in naam

van de Nassausche broeders, van Marnix en anderen,

tegen het epitheton van medegrondlegger.

De Schr. vereenigt zich evenmin met hetgeen Hooft

van Br. gezegd heeft, hetgeen hij ten eenemale mislukt

acht. Kloek van moed, waar is het gebleken? Het had

kunnen blijken, zoo hem langer leven vergund geweest

ware, zegt V. H. Doch hier komt men op het veld der

gissingen : Br. bezat te veel overmoed, om voor dat ver

heven soort van moed, hier bedoeld, vatbaarheid te heb

ben. Kloek van vernuft; er is menige proef van het

tegendeel. Stijf op zijn stuk, maar hij vlugtte naar

Embden. Heet van hoofd ; daarin heeft Hooft volkomen

gelijk. De Schr. verzoekt den heer W. H., de brieven in

de Archives nog eens na te lezen. Zoo aan de afschrif

ten van sommige getwijfeld wordt, de Schr. heeft aan de

overige genoeg. Wij kenden Br. uit de beschrijving van

anderen, nu hebben wij Br. ontmoet. De Schr. ergert

zich niet zoo zeer aan ruwe uitdrukkingen van Br., hoe

zeer zijn tijd geenszins, gelijk W. H. wil, die van bar

baarschheid was, maar van zedebederf, doch aan ge

meene, lage wijze van uitdrukking, die de weerklank

is der gemeenheid van zeden en van hart.

En als de heer W. H. den Schr. vraagt, of hij instemt

met de onteerende benamingen, aan Br. gegeven, is

het antwoord, dat het scheldwoord antichrist ongepast

schijnt voor iemand, die zich weinig aan Godsdienst

liet gelegen liggen; dat de vergelijking met Clodius niet

onjuist schijnt, en de overige benamingen te zamen een

geheel vormen, waarin Br. niet onherkenbaar is. Des

Schrijvers slotsom is: Brederode's gevoelens hebben niet

beantwoord aan den adel zijner geboorte. Hij was los

van zeden, middelmatig van talenten, aan den luister
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van zijnen naam , welligt aan zijne onberadenheid , had

hij zijnen opgang te danken. De Schr. verzoekt, aan

het einde dezer afdeeling, dat de heer W. H. het door

hem gevelde oordeel gelieve te herzien, of ten minste

erkenne, dat de Schr., zonder Br. een krans te vlechten,

hem niet betigt of verguisd heeft.

Het tweede gedeelte handelt over 't regt der uitgave

van brieven. De heer Van Hall heeft den Schr. verweten

van op onkiesche, ongeoorloofde wijze 's konings ver

trouwen te hebben misbruikt. Dergelijke vlek mag

hij niet op zich laten rusten. De zaak is eigenlijk niet

vatbaar voor betoog. Dan 't is immers bekend, dat

de bedoeling geweest is uitgave van den tekst, niet

van den inhoud, der brieven. De koning heeft meer

malen zijne goedkeuring betuigd. Ieder stuk, dat niet

ter waardering van het openbare leven en karakter kon

dienen, is ter zijde gelegd, hoezeer de grenslijn hier

bezwaarlijk te trekken was. Het bewijs van des Schrijvers

terughouding ligt, onder anderen, in 't geen hij nopens de

echtgenooten van Willem I. gezegd en niet gezegd heeft. -

Uit Brederode's brieven heeft hij er geene medegedeeld,

die familiegeheimen bevatteden, geene ontboezemingen

van diep verholen gedachten, maar hetgeen bekend was

onder zijne tijdgenooten, namelijk zijne loszinnigheid.

Blijkbaar warm wordt de toon des Schrijvers, nu hij

gewaagt van de redenering van W. H., waarbij deze (dit

althans is de gevolgtrekking van den Schr.) de uitgave

der Archives schadelijk en onkiesch acht. W. H. toch houdt

de openbaarmaking van brieven, zonder uitgedrukten wil

des schrijvers, voor ongeoorloofd. Er is openbaarmaking,

meent ook de Schr., die onkiesch is, zoo als terstond

na den dood des schrijvers, en dergelijke. Daarom even

wel kan alle uitgaaf, zonder toestemming, niet worden

gelaakt. Hier zijn vele schuldigen naast den Schr. : denke

men slechts aan de brieven van Cicero, Luther, Cal

vijn enz. De wetenschappelijke wereld is in opstand te

gen de wet van den heer W. H. Op Von Raumer, Pertz,

het Fransch Gouvernement, wordt gewezen, op Schillers,
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Bilderdijks en anderer briefverzamelingen, en te regt

bejammerde Siegenbeek, dat de uitgave van Slingelandts

brieven door te groote naauwgezetheid onmogelijk werd.

Meent W. H., dat der briefschrijvers gevoelens hun eigen

dom zijn, dan geldt dit omtrent al het geschrevene,

als de Aeneis, de Telemaque, de Pensées de Pascal,

die ons, volgens dien regel, ontgaan zouden zijn. -

Neen, de briefschrijver behoudt geen regt van eigendom

op de brieven, die hij afgeeft; 't is als met gesprekken;

met discretie, dat is met den geest des onderscheids,

bediene men er zich van. De heer Van Hall weifelt ook

ten opzigte van stukken, die den schrijvers niet tot on

eere verstrekken. Tiro heeft, volgens W. H., in de uit

gave van Cicero's brieven, met zorg voor de eer zijns

meesters gehandeld, waaruit schijnt te blijken, dat de

heer W. H. alle, althans zoodanige openbaarmaking niet

onbepaald afkeurt. Vertrouwelijke mededeelingen, mits

zonder onbescheidenheid, schijnt W. H. ook niet te mis

prijzen in de uitgave van Bilderdijks brieven. De Schr.

heeft gemeend, insgelijks, al had hij de toestemming der

briefschrijvers niet, zoodanige mededeelingen te mogen

opnemen, als hij de teedere uitstortingen des gevoels van

Willem I's moeder of de waarschuwing van Lodewijk aan

Karel IX. niet terughield. Wel is de beslissing, wat

belangrijk is of niet, moeijelijk, maar de Schr. heeft

echter, omdat het tijden en karakters toelichtte, de brie

ven medegedeeld, waar Jan van Nassau zijne dochter

tot godsvrucht opwekt, waarin dezelfde vorst klaagt

over zijn volslagen gebrek lijden. Zoo hebben ook an

dere brievenuitgevers, als Dalrymple, gedaan. De Schr.

meent, dat hij zelf en de heer Van Hall elkander hier

naderen zouden.

Twee geschilpunten blijven nog tusschen hen bestaan.

Het eerste is: W. H. wil weglating van 't geen den brief

schrijver of anderen tot oneere verstrekt. – Alzoo zou (dus

is de loop der redenering van den heer Groen), indien

het gunstige met het mingunstige verbonden ware, het

eerste om het laatste niet mogen worden medegedeeld, en
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zou hetgeen laakt verborgen, hetgeen prijst naar de

drukpers gezonden moeten worden. - Men moet al

les geven, om den lezer tot een oordeel in staat te stel

len. Waarom kunnen wij Cicero beminnen bij het

lezen zijn er brieven ? omdat zijne gebreken niet ver

borgen worden. Waarom zijn Bilderdijks brieven een

onwaardeerbare schat ? omdat de brieven, waarin hij

zijne zwakheden toont, niet zijn achtergehouden. Even

zoo heeft de Schr. gedaan. In welsprekende bladzijden

betoogt hij, hoe hij, door het min gunstige niet te ver

zwijgen, de beoordeeling van een Willem I. en Lodewijk

van Nassau mogelijk gemaakt heeft.

Het tweede geschilpunt is : Van Hall wil een kort be

grip, eene openbaarmaking der uitkomsten, niet de on

gepaste mededeeling der brieven zelve. – De Schr.

acht zoodanige uitgave geheel verkeerd. Een brief is

geen officieel stuk, waarvan de analyse ligt valt. De

taal, de gebruiken van die vroegere briefwisseling zijn

verouderd; brieven zijn slechts aan een persoon, die

met een half woord eene toespeling, een wenk, verstaat,

het voorbij zien van ééne allusie doet grove misslagen be

gaan. Uit hoevele verschillende oogpunten kan men die

overblijfsels niet beschouwen en hoeveel kan, bij eene

analyse, dan verloren gaan, en hoe gemakkelijk is het,

resultaten te geven, en die te bewijzen alléén door in

lassching van fraaije zinsneden en paraphrasen! Derge

lijke openbaarmaking is gevaarlijk voor de wetenschap.

Bij het geven van 't geheel zal ieder getuigenis geven in

zijne eigene zaak, bij het geven van gedeelten zal die ge

tuigenis door een ander, naar zijne opvatting, worden

overgebragt. De Schr. had ligtelijk de brieven van Dr.

knnnen achterhouden, en verklaren, dat, blijkens zijne

correspondentie, hij verachtelijk was. De geschiedenis

eischt volledige waarheid. De Schr. wijst op hetgeen hij

daaromtrent in de opdragten der Archives heeft gezegd.

Door het bijeenbrengen van bouwstoffen zal men eene

goede historie van 't vaderland kunnen verkrijgen, doch

ijdel wordt die hoop, als men het openbaren van ge
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heimen, 300 jaar oud, geheimen voor dat oogenblik, on

kiesch oordeelt. Ook op dit punt verzoekt de heer Gr.

herziening van het door den heer W. H. geslagen vonnis.

Het laatste punt is overig. Heeft de Schr. de mis

daden van Filips, Granvelle en Alva vergoelijkt? Te

gen deze zware beschuldiging moet de Schr. opkomen,

om niet den schijn van stilzwijgende schuldbekentenis

op zich te laden. Dan, alvorens zich te verdedigen, wil

de Schr. onderzoeken, of aan den heer W. H. zelven

vergoelijking niet ten laste gelegd zou kunnen worden.

't Is vergoelijken, als W. H., hoezeer hij het voor laster

verklaart, dat Br. iemand met geweld zou hebben wil

len dwingen tot een eed, er bijvoegt : » zoo het gebeurd

ware, het zou slechts bewijzen, dat hij zijne driften

niet altijd meester was.” 't Is vergoelijken, als men,

gunstige getuigenissen opnemende, ongunstige voorbij

gaat, even als dat van Montigny nopens Br. , toen hij ver

klaarde : » ik heb steeds een slecht einde gevreesd, we

gens het leven dat hij gewoon was te leiden.” De Schr.

wil W. H. echter hierover niet hard vallen. Hij begrijpt,

uit deszelfs voorrede, hoezeer deze gehecht was aan het

Huis van Br. De heer W. H. heeft ook slechts eene glorie

van drie eeuwen voor zinken willen bewaren. Maar zoo

de beschuldiging van den heer W. H. waarheid bevat, dan

heeft de Schr. gruwelen verschoont, waarvan wij nu nog

huiveren. Deze beschuldiging is hem meermalen gedaan;

thans evenwel door een man, voor wien hij achting ge

voelt, die gezag heeft. - De Schr. moet aanvangen met

de algemeene beginselen, die hem bij zijn oordeel hebben

geleid. Het tijdperk, waarvan sprake is, was blijkbaar

met overdrijving bewerkt. Het was te voorzien, dat, bij

naauwgezet onderzoek, bij 't zwijgen der hartstogten,

de juistheid der berigten niet in allen deele bevestigd zou

de worden. De Schr. meent, dat veel van 't geen wij mis

prijzen, niet zoo zeer uit het karakter der personen,

als wel uit heerschende beginselen, verklaard moet wor

den. Het ketterdooden wijte men daarom evenmin on

bepaald aan Filips, als de moordenarijen van het schrik
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bewind in Frankrijk aan de enkele boosaardigheid van

hen die toen gezag hadden. Daarenboven waren er voor

Filips redenen van misnoegen en wantrouwen: Adel en

steden woelziek; de argwaan des konings hierdoor gaande

geraakt. - Maar de bijzonderheden. Heeft de Schr.

uit de lucht gegrepen en feiten verwrongen, of waren

zijne redeneringen het gevolg zijner onderzoekingen? Hij

neemt Granvelle ten voorbeeld : hij zou diens staatslisten

vergoelijkt hebben. Hij toont aan, dat hij diens slim

heid in het licht gesteld heeft. Hij heeft zich, ja! niet

ongunstig in andere opzigten uitgelaten. Waarom ? om

dat de beschuldigingen, als zoude hij de bisdommen be

vorderd hebben enz., bleken onwaar te zijn. Hij heeft

kunnen aantoonen , dat Granvelle een afkeer van de Kas

tiliaansche hooghartigheid had, dat hij op verzoening

aangedrongen en harde waarheden aan den koning ge

zegd heeft. En Filips II! Heeft de Schr. getracht, in hem

de overheersching van het geweten te vergoelijken? De

heer W. H. wijze dit aan. Echter meent hij bewezen te

hebben, dat wreedheid niet in hem behoefde ondersteld

te worden, dat hij veeltijds vredelievend is geweest.

De grievendste beschuldiging is, dat de Schr. Alva's

wandaden zou hebben vergoelijkt. Hij heeft hem vrijge

sproken van de grootspraak nopens 't ombrengen van

zoo vele duizenden; hij heeft in 't licht gebragt, hoe

Alva verontwaardigd was over Coligny's moord, doch

niet verzwegen, hoe Alva meende, dat men, zonder pa

liativen, het zwaard moest gebruiken en middelerwijl

mogt veinzen. Van den bloedraad heeft de Schr. – en hij

voert de plaatsen tot bewijs aan - met afkeer en sterke

kleuren gesproken, en als een Leo of Bilderdijk, door

onpartijdigheid te willen, in een ander uiterste vielen en

Alva verdedigden, was het de Schr. die hen teregtwees.

Hij mag zich dus beklagen over de wijze, waarop zijne

denkbeelden door W. H. geresumeerd zijn, te meer daar

het hier historische vraagstukken betreft, waar men

eenigzins vertrouwen moet op hem, die, na maauwkeurig

onderzoek, zijne slotsom opgeeft. De Schr. gelooft, dat
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uiteenloopende meeningen, verschillend standpunt, hier -

verschil te weeg brengt. Als de heer W. H. den Schr.

een gematigd oordeel over de Spanjaarden ziet vellen,

herkent hij daarin den begunstiger van Maurits en Wil

lem II. En echter heeft de Schr. Wagenaar, die staats

gezind is, niettegenstaande zijne gebreken, onmisbaar

genoemd. Hij heeft regt gedaan aan Jan de Witt. Hij

heeft zich steeds pogen te wachten voor verkleining zij

ner tegenstanders en stelt daar weinig verdienstelijkheid

in, daar hij de beginselen, door hem voorgestaan, hier

dienst bewijst. De staatsgezinde politiek toch kon, zelfs

onder een De Witt, niet voordeelig voor 't vaderland

zijn. En zoo zal hij de verdiensten niet verkleinen van

de mannen der 18e eeuw , want, niettegenstaande hunne

bekwaamheid, is er verwarring en dwingelandij op hun

pogen gevolgd. De Schr. vraagt dan ook hier herzie

ning. Omdat de beschuldiging van den heer W. H. kwam,

heeft hij de pen opgevat, wordt hij verder miskend, hij

beroept zich op de nakomelingschap.

Na eenig tijdsverloop volgde het » Wederwoord” van den

heer Van Hall. De Schr. bekent, dat hij in het strijd

perk niet zonder schroom getreden is, wetende, dat hij

den heer Gr. daarin zoude ontmoeten, die, wegens leef

tijd, toegang tot het Archief en tijdsbeschikking, zooveel

boven hem vooruit heeft en dat zelf, blijkens zijn ant

woord, gevoelt en te kennen geeft. De Schr. verheugt

zich Groen's tegenschrift uitgelokt te hebben, omdat het

onze letterkunde zoo zeer versiert wat den vorm betreft,

en Gr. daarin erkent, hoe Van Hall geslaagd is, de be

schuldigingen van Van Kampen en Bilderdijk af te wenden.

Onbekende bijdragen zou de Schr, niet geleverd heb

ben, volgens Gr. ; intusschen scheen aan dezen de lijst

der aanzienlijke bezittingen van Br. onbekend te zijn.

Andere bijdragen zijn, ja! slechts zijdelings op Br. be

trekkelijk, doch daardoor is dienst gedaan aan de
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vaderlansche oudheid. - De heer Gr. heeft vele bladzijden

bestemd , om den blaam van zich af te weren, als had

hij de wandaden van Filips enz. vergoelijkt. De Schr. .

erkent, dit woord niet juist te hebben gekozen. Men

vatte het op, als of hij gezegd had, dat de heer Gr. de

staatslisten van Granvelle niet geheel veroordeelde, te

genover de wandaden van Filips en Alva er betere ge

steld had, maar daaruit volgt, dat ook Gr, niet liefdeloos

moet neerzien op eene poging, die Br. te verdedigen

had, niet tegen euveldaden, maar slechts tegen gebreken.

Omtrent Granvelle weten wij overigens, hoe hij naar den

dood van Willem I. verlangde en den raad gaf om hem te

laten vermoorden. Filips was door Groen voorgesteld

als zachtzinnig, het schrikbewind als uitzondering. Maar

is hier de uitzondering regel, of omgekeerd? Door het

geval met Perez (waarop in een noot gewezen wordt)

blijkt, dat Filips ultima ratio moord was. En Alva !

wel nu, er is dan een oogenblik geweest, waarin eene

opwelling van menschelijk gevoel bij hem oprees. De

Schr. wil dit zijpad verlaten, daar hier het eigenlijke

perk van den strijd niet is. De heer Gr. heeft onge

roepen zijne eigene staatkundige gevoelens verdedigd;

zijne tegenpartij had hem niet uitgelokt, over De Witt of

latere gebeurtenissen te spreken. Twee der door Gr. voor

gestelde vragen wil de Schr. nu beantwoorden, en wel

ontkennend. – Hij blijft bij zijne meening, om de me

dedeeling van sommige van Brederode's brieven onkiesch

te noemen. Ook hij wil waarheid, maar die niet geheel:

want dan wordt er eene inquisitie tegen de dooden ge

rigt. Het onkiesche is echter niet door koning Willem I.

gepleegd, die voorzeker slechts het openbare leven der

personen aan het licht heeft willen brengen; de heer

Gr. heeft daarin tegen de intentie des konings gehan

deld. Verder wordt betoogd, dat 's konings goedkeuring

hier niet afdoet, daar die vorst in de moeijelijke jaren

zijner regering was en de Archives wel niet zal hebben

doorgelezen. En had Z. M. bepaaldelijk goedgekeurd, dan
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zou dit nog geen invloed op des Schrijvers meening heb

ben. De vorst zelf zou dit niet ten kwade geduid hebben.

De gevolgtrekkingen, door den heer Gr. uit des Schr.

stelling afgeleid, zijn overdreven. - De uitgave der Ar

chives behoeft niet gestaakt, maar de onkiesche mededee

ling, die niet minder plaats heeft, als de briefschrijver

lang overleden is, daar geen levende getuige meer in

staat is de blaam af te wenden. En de wetenschap– zij

verliest er niet bij, dat zwakheden van staatsmannen

verholen blijven, zoo die niet van invloed geweest zijn

op de lotgevallen der Staten. Alle openbaarmaking van

bijzonderheden zij toch niet geweerd, maar de chroni

que scandaleuse. Des Schr. beweren blijft, dat zij, on

der zekere bepalingen, wereldkundig mogen gemaakt

worden en nooit als historische bewijzen tegen den brief

schrijver mogen worden ingebragt. Hij wenscht dan ook

niet slechts de kern der brieven, maar geheel dat ge

deelte, hetgeen niet gemist kan worden zonder nadeel

voor de wetenschap. De Schr. heeft dit niet tot het uit

geven van werken na den dood willen uitstrekken, wel

tot gesprekken.- Terugkomende op de brieven van Br.,

zegt de Schr., dat de openbaarmaking noch pligtma

tig, noch noodzakelijk was. De gebreken, die uit den

briefwissel zouden blijken, hebben toch geen invloed op

de gebeurtenissen gehad, en uit losse gezegden kan men

niet beoordeeld worden. Daarom hadden ook sommige

brieven van Willem I. gemist kunnen worden, bij voorb.

als hij meldt, zoo dikwijls op de gezondheid van den

keurvorst gedronken te hebben, dat hij schier ongesteld

geworden was. Daaruit volgt echter geenszins, dat de

Schr. zijnen held van alle blaam zuiver wil houden; inte

gendeel hij heeft zijn oploopend karakter o. a. erkend,

alsmede dat Br. een zoon, vóór zijn huwelijk, heeft

gehad. De Schr. zou Br. nog hebben kunnen verdedi

gen door op het onzekere van afschriften van brieven te

wijzen, dan, al zijn zij echt, nog is de uitspraak des

heeren Gr. een gevolg van eene geheime regtspleging.

Het » Wederwoord” verlaat het terrein der brieven en
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komt op het gezag der Schrijvers, die over Br. gesproken

hebben. De heer Gr. heeft Van Kampen en Bilderdijk

niet verdedigd, maar toegegeven, dat hunne beschuldi

gingen niet gegrond waren. Omtrent Schiller, als geen

vertrouwen in zijn ongunstig oordeel over Br. verdienen

de, verwijst de Schr. naar zijne verdediging. Hooft en

Wagenaar wil hij thans evenmin verdedigen. Wat Stijl

aangaat, wel geldt hij niet waar het de kritiek der ge

schiedenis bestreft, dan de Schr. heeft hem slechts aange

haald om zijne uitspraak tegenover die van Schiller te

stellen. Dat de heer Gr. Van der Vynckt zoo hard valt,

hiervoor is geen reden. Hij heeft getoond, als katholiek

onpartijdig te zijn, als hij de snoodheden van Filips en

Alva niet verzwijgt. De Schr. beroept zich wijders op

gunstige getuigenissen nopens Van der Vynckt, die niet,

zoo als de heer Groen zijn Handboek voor Protestanten

zamenstelde, voor Katholieken schreef, maar zich niet door

geloofsbegrippen liet kluisteren. Wat de dichters betreft,

waaromtrent den heer Gr. ironie gebruikt heeft, en wier

getal de Schr. nog had kunnen vermeerderen; hij heeft

die niet als historische getuigenis ingeroepen, maar als be

wijzen van het algemeene volksgevoelen en van de dank

baarheid der natie. Even weinig geldt bij den heer

Gr. de getuigenis van de Staten van Holland en Zeeland,

bij de aanstelling van een nakomeling van Br. De Schr.

herinnert, hoe zulks alléén het betalen der schuld was

van nationale erkentenis aan Br. en zijn geslacht. Br.

blijft voor den Schr. den titel van medegrondlegger der

vrijheid volkomen waardig. - De Schr. komt nu terug

op de brieven en de uitdrukkingen, waarin de heer

Groen losheid van zeden ziet. Dat in dien bewusten brief

om 't andere woord van wijn zou gesproken worden,

is eene groote dichterlijke vrijheid. Op Paulus, als hij

Timotheus wijn aanbeveelt, op Claudius en zijn rijn

wijnlied wordt gewezen en als slotsom opgemaakt, dat

de verslaafdheid van Br. aan drank eene onbewezene

aantijging is. Daden zijn er ook voor ongeregelde levens

wijze van Br. niet aangevoerd, alleen woorden van Br.
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die nog verzwegen worden uit welvoegelijkheid, voor

welke weglating de Schr. den heer Gr. geen dank zegt,

daar het slechts schijnbare matiging is. En men denke

dan om Huigens, Hooft, Bilderdijk, bij wie het vita

proba tegen over de lasciva pagina stond. - De heer Gr.

heeft op hoogen toon den Schr. de ongunstige getuigenis

van Montigny herinnerd en doet het voorkomen als of

die door den Schr. opzettelijk voorbijgegaan ware. Deze

zegt, die woorden van Montigny naauwelijks opgemerkt

of er althans niet aan gehecht te hebben. Behalve dat

de heer Gr. alléén het ongunstige omtrent Br. mededeelt

en uit den brief van Montigny slechts - tegen eigen

voorschrift – enkele woorden geeft (weshalve de Schr.

een grooter gedeelte, als bijlage, bij dit » Wederwoord”

heeft doen afdrukken), houde men in 't oog, dat Br.,

toen Montigny van »la mauvaise fin” sprak, nog leefde.

» La vie qu'il menoit” ziet blijkbaar op politieke gedra

gingen; 't heeft alles niets gemeens met Brederode's on

derstelde losse levenswijze. Daarbij, Montigny was ka

tholijk, was in Madrid, als zendeling der landvoogdesse,

hij was op geen gemeenzamen voet met Br. geweest: Mon

tigny was de onpartijdige getuige hier niet. – De Schr.

tracht nu de beschuldiging, hem door den heer Gr. ge

daan, te ontzenuwen, als of hij de goederen van Br.

opgesomd had, om tot de achting, door hem verdiend,

te besluiten. De zedelessen, daaruit getrokken door Gr. ,

worden door den Schr. niet betwijfeld; deze heeft alleen

van die bezittingen gesproken, om te staven, dat Br.

geen berooid oproerige was.

Soms zou het schijnen, of de heer Groen Br. van aan

tijgingen had willen vrijspreken, bij voorb. de benaming

antichrist wil hij niet op hem toegepast hebben, maar

hij wil hem even min Christen noemen. Tot deze ver

denking bestaat geen grond, en ernstig wijst de Schr. op

het liefdelooze van deze veronderstelling. Het bezit van

gebedeboeken zal niet voor Brederode's godsdienstigheid

bewijzen, maar wel, dat hij bijbels liet drukken, dat

hij verdraagzaamheid bevorderde, dat hij te Overveen

W. 32
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deed prediken, dat hij een huisprediker had, die zijn

onderwijzer was. Hetgeen de heer Gr. bijgebragt heeft

zijn gissingen, niets meer. Zooveel mogelijk tracht deze

al wat Br. tot eere kon strekken te verminderen. -

Zoo met Brederode's welsprekendheid. Dat hij die op

schrift had , zal wel geen bewijs van het tegendeel zijn:

Van der Palm wordt als voorbeeld aangevoerd. Bentivoglio

zou Br. geen redevoering in den mond hebben gelegd,

zoo hij niet gemeend had, dat Br. redenaar was.

En nu het verzoekschrift, hetgeen den heer Gr. aanlei

ding tot scherts gaf, toen hij uitriep: » heerlijk, onnavolg

baar bedrijf, hij heeft een request overgeleverd?” Gewis

heeft Gr. daarbij niet gedacht aan de schare, die Br.

verzelde, aan den inhoud van 't request, aan het waar

dige van den stap, aan het gevaarvolle, want kerker en

schavot konden het gevolg zijn.– » Maar 't lidmaatschap

van 't verbond kan niet langer een eertitel zijn. Door

ligtvaardigheid en dwaasheid is het verbond te niet ge

gaan” zegt de heer Gr. 't Is waar. Genoeg zij het, aan

te merken: ab eventu facta non sunt notanda. - Al ver

der. Brederode's krijgsbekwaamheden zouden niet groot

geweest zijn. De Schr. erkent, dat de benoeming tot be

velhebber eener bende van ordonnantie niet onbepaald

daarvoor bewijst; evenwel, hoezeer daar geboorte bij in

aanmerking kwam, veel kwam op de krijgsdeugd der

aanvoerders aan. Dat Brederode's roem toch onbezwalkt was,

al weet men dan weinig van zijne feiten als krijgsman,

bewijst zijne benoeming naast die van Willem van Oranje.

Zoo men hem niet vertrouwd had in dat opzigt, hij zou

niet tot kapitein te Amsterdam zijn aangesteld; de prins

van Condé zou hem en zijne eedverwanten geen Fransche

edelen hebben aangeboden. De tijdgenoot Le Petit heeft

Br dan ook stout als zijn degen genoemd. - Heeft hij

de rol van een kampvechter gespeeld? dat blijkt wederom

niet. Wel heeft de heer Gr. Brederode's vertrek uit Amster

dam eene ontvlugting genoemd, zijn verblijf kortstondig,

't laatste duurde acht weken, zijne komst aldaar was wel,

overlegd en kloekmoedig. – Ontvlugt? dit heeft men

'-
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toch van Willem I, van Lodewijk, niet gezegd. Het is

dns onbillijk, dit van Br. vol te houden. En dat Wil

lem I. minder raadzaam achtte, dat Br. zich naar Ant

werpen zou begeven, dat kunnen de omstandigheden ge

daan hebben: het kon hem gebleken zijn, dat het der

landvoogdesse ongevallig was. Willem had een wakker,

vermogend edelman in Holland noodig, en dien vond hij

in Br.- Het behoort tot de meeningen van den heer Gr.,

om Willem I. uit te sluiten van alle deelneming aan

't verbond der edelen : Willem heeft dit toch zelf erkend,

in zijne Apologie. Hij heeft den verbondenen in zijn huis

te Brussel intrek vergund. Neemt men hierbij in aan

merking, dat de Prins aan Br. den raad gegeven heeft

om Vianen te versterken, hem zelfs geschut gezonden

heeft, dan is zijne verstandhouding met de leden van

't verbond blijkbaar.– In de schatting van den heer Gr.

heeft de deelneming aan 't verbond Br. tot een Clodius

gemaakt; hij oordeelt de vergelijking, tusschen Br.

en dien Romein, niet geheel verwerpelijk. Intusschen,

door hem te vergelijken met dien overspeler, bloedschen

der enz., zou men immers wanen , dat Br. zich aan de

zelfde euveldaden had schuldig gemaakt. Neen, zachtheid

en terughouding, zoo als de heer Gr. zelf meent, heeft

hij niet omtrent Br. gebruikt. - Dat Br. den beelden

storm heeft afgekeurd, moet Gr. erkennen, naar aanlei

ding van den brief van Br. in de Archives geplaatst,

die niet teruggehouden kon worden, of de heer Gr.

zou al de pligten van geschiedschrijver hebben moeten

schenden. Dit zelfde geldt omtrent dien brief, waaruit

blijkt, dat Brederode's einde vrede geweest is. Waarom

niet meer, dat tot Brederode's eer strekte, aangehaald,

als van Le Petit , Hooft enz. - Nu heeft de heer Gr. ,

door eenige losweg opgeteekende woorden en aanhalin

gen, Br. afgeteekend, als een luttelwaardigen onder onze

vaderen.

De gansche beschuldiging van Br. berust eeniglijk op

zijne brieven. Door geen getuigenis van tijdgenooten

wordt het bevestigd, dat hij los van zeden en karakter

32*
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was; het eenige, dat nog staande gehouden was door

den heer Gr. Want, mogt hij middelmatig van bekwaam

heden geweest zijn, dan zal dat toch zijne zedelijk goede

hoedanigheden niet verminderen.

De Schr. heeft in zijne verdediging overal zijne mee

ning op den toon der innigste overtuiging opengelegd.

Hij heeft echter Brederode's gebreken niet verheeld: hij

heeft hem beneden Willem I. in staatkundige wijsheid,

in krijgsbeleid beneden Lodewijk, gesteld; in wetenschap

pelijke beschaving deed hij voor Marnix onder. Intusschen

was hij een der uitstekendsten onder de edelen, verdiende

zijn rang, door den adel van zijn geest, zette alles op

het spel, was godsdienstig, verlicht en verdraagzaam, en

trotseerde de verbeurdverklaring zijner goederen.

Dit alles bewijst, dat hij meer dan middelmatige be

kwaamheden bezat en dat hem een open, onverschrokken,

verheven karakter geschonken was.

Brederode's voorrang was niet in schijn of kortstondig.

Willem I. had hem gaarne als opperhoofd der Protestanten

behouden; de regering van Amsterdam bedankte hem,

blijkens de bijlage, voor zijn stil en vreedzaam gedrag. –

Dat hij voor Willem I. een struikelblok zou geweest zijn,

is door niets bewezen.

Dat de opgewondenheid des volks aan Br. zou te wij

ten zijn, neemt de Schr. op als lofspraak. Met warmte

schildert de Schr., hoe hij zich aan 't hoofd eener on

derdrukte bevolking stelde, om de kluisters van lijf- en

zieledwang te verbreken. Het heeft een bloedige wraak

na zich gesleept. Hetzelfde had het gevolg kunnen zijn

der pogingen van Hogendorp enz., die dan aan hetzelfde

misdrijf zouden schuldig staan.

De nog overige bladzijden strekken ten betooge, dat

de Schr. gemeend heeft, niettegenstaande ronde en krach

tige woorden, beschaafden vorm te hebben in acht geno

men, en dat hij persoon en werk van den heer Gr. geens

zins in minachting heeft willen brengen of hem miskend

heeft, dat hij de overtuiging van den heer Gr. niet deelt;,

dat de nakomelingschap hier het minst bevoegd tot
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oordeelen zijn zal; dat er ten opzigte van Br. reeds eene

nakomelingschap bestaat, die uitspraak ten voordeele van

Br. heeft gedaan; dat het met vorm der geschriften an

ders is en dat de toekomst het verbergt, hoe de arbeid der

Schrijvers bij het nageslacht zal geoordeeld worden, maar

dat gelukkig de roem van Br. niet afhangt van de letter

kundige bekwaamheden zijn er verdedigers, zoo min als

van die zijner bestrijders. -

w

e

In den negenden jaargang van de Gids (1845) verscheen

eene beoordeeling van de Verdediging en van het Ant

woord, niet van het Wederwoord, dat eerst later in 't licht

kwam. Deze beoordeeling heeft geen minderen omvang,

dan de beoordeelde stukken zelve, en is eene uitgebreide

verhandeling op zich zelve, wier inhoud Brederode, voor

een groot gedeelte, slechts middellijk en bij gevolgtrek

king aangaat. De strekking van dat gedeelte zal met

een woord vermeld worden; de ontleding zal zich bij

het overige bepalen. -

De ref. vangt zijne taak aan met hulde te brengen aan

het diepe doortasten van den heer Gr. in de Archives.

Die Archives zijn voor ref een onderwerp van bepaalde

studie geweest voor een bijzonder doel. Groot is het

verschil tusschen de Archives en de Correspondance der

landvoogdes Margaretha door Reiffenberg. Dáár zijn de

data vaak verkeerd; bij Gr. heeft zoodanige vergissing

bijna nimmer plaats. Overigens verschillen des ref.

meeningen met die des heeren Gr., die tot Bilderdijks

school behoort, hoewel hij die ontwassen is, blijft de

oorspronkelijke rigting. Zijne dogmen zijn: de kracht

van eene gebeurtenis hangt af van de kracht des geloofs,

waardoor zij tot stand kwam, het beginsel van den staat

is Monarchie ; de hoogste ontwikkeling terugkeering

tot dat beginsel. - Zoo ref roeping had tot een wed

strijd met Gr. over een persoon, zou het Willem I. zijn,

of, zoo dat wat rijk is, Brederode. Ref was verheugd,
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dat Van Hall die taak op zich had genomen. De herin

neringen van W. H. aan Brederode's erfgrond kende ref. :

hij verwachtte liefde tot het onderwerp, maar kalmte

en diep onderzoek, afbreking van het gebouw der dwa

ling; hij vond vele klassieke citatiën, beschuldigingen

door Schiller enz. bijgebragt, waarvoor Gr. te regt geant

woord heeft niet aansprakelijk te zijn, evenmin als hij

gezag toekent aan alle aangehaalde dichters. W. H. had

grondiger uit een moeten zetten hetgeen hij van de ver

goelijking der daden van Filips en Alva zegt, dan had

hij Groens beschouwingen in het hart getast. Maar

W. H. spreekt van het regt tot uitgave van brieven : die

ontkennende uitspraak bevreemdde en bedroefde ref.

Een dier brieven heeft tot dwaling van beide partijen

aanleiding gegeven, die namelijk, waarin Br. van eene

partij bisschoppen spreekt, die bij hem waren gekomen.

Zeer gelukkig en scherpzinnig is de gissing van ref., door

verandering van één woord slechts, dat hier over bis

schoppen wordt gesproken, die toen te Brussel waren.–

Evenmin als de uitval van Br. tegen die geestelijken voor

Brederode's ongodsdienstigheid bewijst, laat zijn slecht

schrift eene nadeelige gevolgtrekking nopens zijn karak

ter toe. De heer W. H. heeft hier uitvoerig geantwoord

op iets, wat slechts een rhetorische pennestreek van Gr.

mag heeten. – Ref. wil nu onderzoeken, wat van Br's.

neiging tot drinken is, en gelooft, dat, voor zoo verre de

bronnen betreft, door partijen gebruikt, W. H. hier den

strijd gewonnen heeft en dat Brederode's dood, volgens die

bronnen, niet het gevolg van zijn drinken geweest is,

De zaak is daarom niet beslist, want een ander tijdge

noot, Heuterus namelijk, meldt insgelijks, dat Brederode's

dood door zijne assidua ebrietas veroorzaakt is, en het

gezag des graven van Schouwenburg, die gunstig over

Br. spreekt, geldt niet veel, wegens zijn verachtelijk ka

rakter. Dus komt ref tot de slotsom, dat het niet blijkt,

dat Wiglius' verhaal onwaar zoude zijn, zelfs dat de be

schuldiging zeer waarschijnlijk is. - Nu komt het ver

wijt van Gr. aan W, H. ter sprake, dat laatstgenoemde de
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getuigenis van Montigny, die ongunstig is, zou hebben

verzwegen. Ref, merkt hier aan, dat Hoorne zich tegen

Br. uitlaat, dat hij een zwager was van Montigny, die zelf

zeer ijverig katholijk was: hij kan dus redenen gehad

hebben, om Br. van de zwarte zijde te beschouwen. Ref.

wil toch niet als pleitbezorger voor Br. optreden en gaat

(zegt hij) zoo ver hij gaan kan, met toe te geven, dat

Montigny's en Hoorne's uitspraken over Brederode's ge

heele gedrag den staf breken.

Gr. roept, te dezer gelegenheid, triumf, omdat de brie

ven van Br. dat alles bevestigen, omdat wij Br. nu ont

moet hebben en die ontmoeting ver van gunstig is. Ref.

oordeelt, dat die veronderstelling te ver gaat. Willem

van Oranje, Lodewijk enz. hebben Br. niet figuurlijk

maar inderdaad ontmoet en waren zijne warme vrienden

tot zijn dood toe. De heer Gr. maakt wel de gevolgtrek

king: » een man, zoo zedeloos, kon niet in de intimiteit

des Prinsen zijn”, maar eene andere gevolgtrekking staat

hiertegen over: zoo Br. evenwel het vertrouwen des

Prinsen genoot, dan moet hij zijne gebreken door an

dere hoedanigheden hebben vergoed.

De heer W. H. heeft geen eigenaardige scherpe teeke

ning van Br. gegeven; Gr. wel, al vinden dan ref en

W. H. dat beeld niet juist. Ref. wil uit Brederode's brie

venstijl ééne hoedanigheid noemen, die hem bij Willem

aangenaam kon maken en zeker op 't volk kon doen wer

ken. Met voorbeelden wordt dan gewezen op het karak

teristieke, het geestige en luimige van dien stijl, al zijn

ook de uitdrukkingen zeer ruw. – De heer Gr. schijnt

omvatbaar voor dien stijl en heeft de meening des schrij

vers dikwijls niet begrepen. Die luchtige rederijkersaard

maakte Br. tot een bon compagnon, tot den man des

volks: zijne geschiedenis bevestigt dat. – Onder de bijge

bragte bewijzen behoort ook de spreuk van Brederode

peut estre, waarin Hooft een ernstig kluchtig oordeel

over menschelijke zaken vindt en waarop (bij wijze van

uitweiding) ref. aanmerkt, dat den blijspeldichter Breero

de spreuk niet betreft, maar dat deze zijnen naam en zijne
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bord voor zijn huis heeft ontleend, door eene min geluk

kige vertaling van Brederode's spreuk. - Wat den hoofd

persoon verder aangaat, geestigheid is geen welsprekende:

heid, en de redevoering bij Bentivoglio bewijst niets,

Gr. heeft dat te regt gegispt. De Spaansgezinde schrij

vers hebben zelve aanleiding gegeven tot het vermoeden,

dat hij talent tot spreken had, door hetgeen zij van zijne

vaardigheid in dit opzigt berigten, De heer Gr. heeft

gezegd, dat Br. zijne welsprekendheid doorgaans op schrift

had. Doorgaans? dat blijkt nergens, want Gr. grondt

zijne bewering alleen op het voorgevallene bij het over

geven van 't request. Leest men Strada naauwkeurig,

gaat men (hetgeen ref naauwkeurig doet) na, hoe het

met die aanspraken en antwoorden gelegen is, dan volgt,

dat Br. eerst uit het hoofd en toen nog ex scripto sprak.

Ref. is in die bijzonderheden getreden, omdat hij zich

een welgelijkend beeld van Br, wilde vormen. Br. was

demagoog in de goede beteekenis. Hij had liefde voor

't volk: uit dit oogpunt leze men Brederode's brieven.

Het volk beloonde hem met innige verkleefdheid. De

heer W. H. heeft een betoog, dat Br. niet de vleijer der

Nassau's was, maar hun hartelijke vriend, dat is vol

dingend. De uitdrukkingen in de brieven, die zeer ner

derig schijnen en Gr. aan gevoel van minderheid en pligt

pleging deden denken, zijn hartelijke ontboezemingen.

Ref moet nog aanmerken, dat, hoewel in de Archives

geene brieven meer van Br. worden medegedeeld, na

November 1566, daarom, hetgeen uit echte stukken blijkt,

de vriendschap tusschen hem en de Nassau's niet heeft

opgehouden. Hier rijst de vraag, liet Br. zich door den

invloed des prinsen leiden en genoot hij het vertrouwen

van dezen? Gr, ontkent het; W. H. heeft die gronden

niet wederlegd. Gr. viert er triumf over. Ref beant

woordt de vraag met : ja. Hij wenscht te doen zien, dat

drie mannen, te weten Brederode, Lodewijk van Nassau en

Ant. van Hoogstraten, arbeiden en onder den invloed
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staan van eenen magtigen geest, en die is Willem van

wan Oranje.

Hij zal daartoe twee vragen beantwoorden: welk deel

had Willem aan 't verbond der edelen ? en welk deel

had hij aan de gevolgen, waartoe het leidde ?

Zoo als opgemerkt is, ref wijdt verre het grootste ge

deelte van zijne hoogstbelangrijke recensie aan de ont

wikkeling dier geschilpunten. Het betreft meer Willem I,

dan Br. : dus wordt hier alleen ref's slotsom medegedeeld.

Zij is deze: Willem heeft het verbond niet ontworpen,

maar vroeg daarvan geweten ; openlijk heeft hij het

nu en dan afgekeurd, maar het in 't geheim gewild.

Hij heeft de stappen der edelen geleid. Br. was niet

zijn struikelblok, maar zijn handlanger, zijn vriend,

zijn vertrouweling en onderworpen dienaar.

Van dien verren uitstap keert ref. tot de vóór hem

liggende schriften weder. De uitweiding scheen hem noo

dig, omdat dit de eenige weg ter ontzenuwing van Groens

beschuldigingen tegen Br. was. Hef. kent aan Br. invloed

toe op de gemeente, hij waardeert volksgezindheid in hem

en zijne naauwe betrekking tot Willem I. Br. kon aan

die eigenschappen ondeugden paren. Gr. heeft er twee

genoemd: zwakheid in gevaar, en gebrek aan doorzigt.

Echter heeft Br. Amsterdam niet verlaten, dan nadat

de zaak hopeloos stond. Willem I. verliet 22 April 1567

het land; Br. den 27e toen alles voor de landvoogdes

boog. Door hem was het, dat Amsterdam bijna de laat

ste stad was, waar de tegenworsteling plaats had, terwijl

de burgerkrijg zich daar niet vernieuwd had toen hij er

was. Zijn vertrek uit het vaderland moest wel op dat

uit Amsterdam volgen: waar zou hij zich elders in 't va

derland hebben opgehouden? Ook zoude het verzet tegen

den eisch der landvoogdes geweest zijn, dat hij 't land

ruimen zoude, tot de koning over hem beslist zou hebben.

Lafhartig was dus Br. niet, al blijkt van zijne krijgs

bekwaamheden niet door zijne verheffing tot bevelhebber

eener bende van ordonnantie. En nu zijn doorzigt? Do.

eenige grond van den heer Gr. is, dat Br. den afval van
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den jongen Mansfelt niet heeft voorzien, dus een zeer

zwak bewijs, te meer, daar door ref plaatsen uit Bredero

de's brieven worden aangevoerd, die doorzigt aanduiden,

en partijdige schrijvers hem dien lof niet hebben gewei

gerd, al is het, dat door hen meer op gevatheid dan op

wijsheid gedoeld wordt : om de laatste eigenschap te be

zitten, daartoe stonden Br. in den weg zijne heftigheid

en weinige kalmte, waardoor hij altijd opzien baarde.

– P. Heuterus schijnt de eenige, die het harde oordeel

van den heer Gr. bevestigt, doch in overdrevene bewoor

dingen. Hij ook verdenkt Br. van naar 't graafschap

gestaan te hebben : op dit laatste punt wil ref. het oog

nog vestigen. Naar zijn inzien is welligt het eenige be

langrijke resultaat, door W. H. geleerd, dat Br. vrij was

van geldzucht en niet tot den berooiden adel behoorde.

Maar was hij 't even zoo van staatszucht ? Zoo men in

aanmerking neemt, dat in 1566 er eene partij bestond, of

buiten of met medeweten van Br., die zijne aanspraken

op 't graafschap wilde handhaven, dat er een munt van

Br. bestaat, waar hij 't wapen vol voerde, dan is hier

vermoeden voor de zaak, maar ref. kan zich niet over

tuigen, dat Brederode's pretendentschap hem ernst ge

weest zij. Ref. meent dus, dat Brederode's aanspraken

beschouwd moeten worden als eene politieke leus, die uit

de gisting der tijden van zelf opborrelde.

Ref. heeft Br. in betrekking tot de staatsgebeurtenis

sen beschouwd. W. H. heeft over Brederode's huisselijke

deugden zijne lofrede uitgebreid : zij zijn ref. bijna on

verschillig. W. H. is hier voorspraak, meer dan regter.

Zoo W. H. Brederode's talenten bewijst door zijn aan 't

hoofd staan van 't Verbond, dan wijst Gr. te regt op zij

me hooge geboorte. 'Ware Br. echter zoo middelmatig

geweest, als Gr. meent, Willem I. zou hem niet op die

plaats geduld hebhen. De godsdienstigheid van Br. wordt

door gebedeboeken of eeden niet bewezen, maar in ka

rakters als 't zijne kan vatbaarheid voor godsdienstige

indrukken zijn. - Is er in W. H. , bij deze onderwer

pen, veel rhetorische ballast, ook Gr. is daar niet vrij

van, als hij Montigny als scheidrigter op aannemelijke
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voorwaarden opdringt, – Montigny, die een Noircarmes

zijn vriend zou genoemd hebben. -

Referents eigene beoordeeling, tusschen de schipbreuken

van de heeren W. H. en Gr., komt hierop neder: dat

de afkomst, de geaardheid, die grootmoedig en wel

eens roekeloos was, de welbespraaktheid, de gevatheid

van Br. hem altijd onderscheiden zouden hebben, ook

zonder zijn hoogen rang, dat hij oploopend en tot den

drank geneigd was. Het laatste had geen invloed op

zijne staatkundige handelingen; het eerste werd gewijzigd

door Oranje, wiens ingevingen Br. volgde. Op hem moet

dan de schuld der latere jammeren niet geworpen wor

den; integendeel, indien allen zóó hadden volgehouden,

veel zou afgewend zijn; men zou, of tot toegeeflijkheid

hebben gedwongen, of vroeger in 't veld zijn gekomen.

De lange beoordeeling, zegt ref., heeft alles nog niet

omvat, want twee derden van Groen's antwoord handelt

over 't uitgeven van brieven. De bewering van den heer

W. H. heeft eene gevaarlijker strekking, dan men wel

meent, en men moet den heer Gr. danken voor zijne uit

gewerkte verdediging op dit punt.

Als nu Gr., in 't laatst van zijn geschrift, zich verde

digt nopens de blaam van partijdigheid in zijne be

schouwing omtrent Filips, Alva en Granvelle, dan ge

looft ref. hem op zijn woord, dat hij zich geen zucht

tot paradoxie bewust is. -

Ref eindigt zijne recensie met den heer W. H. lof te

geven, dat hij voor de gevoelens zijn er kindschheid te

velde is getrokken. Die gevoelens zijn ook hèm ingeboe

zemd, maar sedert heeft Bilderdijk geschreven en opgang

gemaakt. Velen hebben getransigeerd. Eene spraak- en

begripsverwarring is er het gevolg van geweest. Ref.

wenscht, dat zijne schoolbegrippen, door een grondig

onderzoek van Archieven en oorkonden, bevestigd zullen

worden, zonder dat men zich overijle om resultaten te

verkrijgen. Dan zal eene geschiedenis des Vaderlands mo

gelijk worden, die Wagenaar ontbeerlijk maakt en Bil

derdijk verdringt. en

G. MIEES AZ,
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17.) Geschiedenis van de vestiging en den invloed

der Fransche vluchtelingen in Wederland, door

Mr. M. J. KoewEx, Zid enz.- Te Leiden, bij S. en

J. Luchtmans. 1846. Gr. Oct. XVII en 451 Bladz,

Het is inderdaad zonderling, dat eene gebeurtenis, die

op den toestand van ons Vaderland een zoo beslissenden

invloed – hetzij dan ten goede, of ten kwade – heeft

uitgeoefend, als de overkomst der Fransche Refugiés na

de herroeping van het Edict van Nantes, tot op het jaar

1846 onder ons geen opzettelijken geschiedschrijver ge

vonden had, nog meer, dat de Maatschappij der Nederl.

Letterkunde tot driemaal toe dit onderwerp als stof eener

prijsverhandeling moest opgeven, eer daaraan beantwoord

werd. Zij heeft de voldoening – die Maatschappij -

niet alleen tot het uitvoerige en meer, dan hare vraag

inhield, omvattende werk van den heer Mr. BERG aanlei

ding gegeven, maar ook deze verhandeling van den heer

KoENEN in het licht geroepen te hebben. Zij bekroonde

deze laatste, toen het eerste gereed was te verschijnen,

en het is niet alleen de eigene waarde van het stuk, dat

het eermetaal wegdroeg, die hare handelwijze doet toejui

chen, maar ook daarnevens, bij de uitkomst, de opmer

king, dat beide Schrijvers de zaak uit een verschillend

oogpunt te beschouwen geven en ieder voor zich eenen

bijzonderen weg heeft uitgekozen, om licht te verspreiden

over eene der belangrijkste gebeurtenissen uit de nieuwe

geschiedenis : zoo toch schroomen wij niet, vooral in deze

dagen, eene gebeurtenis te noemen, die de proeven op

levert van landverhuizing uit despotisme geboren; van

staatskracht, zoo stoffelijk als zedelijk , door welbereken

de maatregelen van een vrijzinnig bestuur verhoogd, van

eene Godsregering, die menschelijke hartstogten en de

woelingen der volken aan hare wijze en goede bedoelin

gen dienstbaar maakt, uit hetgeen duisternis scheen het

licht doet te voorschijn treden.

Onze vaderlandsche Schrijvers hebben tot hiertoe door

gaans een ongunstig oordeel geveld over den invloed der
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uit Frankrijk uitgewekene Protestanten: de heer KoenEs

doet dit opmerken in eene algemeene Inleiding (bl. 1

15), in welke hij vervolgens ook de buitenlandsche bron

nen doet kennen, welke hem tot zijnen arbeid ten dien

ste stonden. De verhandeling zelve is gesplitst in twee

deelen, waarvan de eerste (bl. 16-112) de Geschiedenis

der Fransche Protestanten, uitgeweken ten gevolge der

herroeping des edicts van Wantes bevat, de tweede

(bl. 113-312) den invloed doet kennen, dien de Fran

sche vluchtelingen op het Wederlandsche volk hebben ge

had. Wij zullen trachten, door een beknopt uittreksel,

onze lezers eenig denkbeeld van den rijken inhoud te

geven.

De leer en de geschriften van Calvijn hadden in Frank

rijk den meesten ingang gevonden bij den gegoeden bur

gerstand: het hof en vele staatslieden huldigden Epicu

ristische beginselen , en de boerenstand hield zich vrij al

gemeen aan het oude geloof. Schier geene Fransche pro

vincie, of er werden tegen het einde der 16e eeuw Pro

testantsche gemeenten gevonden, vele daarvan waren zeer

talrijk en bloeijende; in sommige streken was het Calvi

nisme heerschend geworden. De overgang van Henrik IV.

tot de Roomsche kerk verwekte noodwendig bij de

Protestanten geene geringe bekommernis, maar op hun

verzoek verleende hij hun (in 1598) het edict van Nan

tes: het was niet, gelijk men het later heeft willen doen

voorkomen, een afgedwongen privilegie, want toen de

koning het gaf was hij in de wapenen, en ongewapend

ontvingen het de Protestanten. Richelieu wist of durfde

zich niet te ontslaan van de banden, welke dat edict

hem aanlegde; Mazarin bemoeijelijkte de Protestanten

niet om hun geloof, Colbert was hun gunstig. Naauwe

lijks had de laatste zijn invloed in den raad van Lo

dewijk XIV. verloren, of ondubbelzinnig vertoonden zich

de pogingen der Jezuïten als gerigt op den val der Pro

testantsche gemeenten, en weldra leerde de koning der

zelver leden beschouwen als onrustige menschen, loerende

op de gelegenheid om de wetten van den staat te overtreden
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en wier denkbeelden in strijd waren met zijne zucht naar

onbeperkt gezag. Vergeefs trachtte de grijze De Rouvigny

(afgezant der gezamenlijke Hervormde kerken) den koning

tot andere gedachten te brengen; hij verklaarde zich

onverbrekelijk gehouden, om naar de uitroeijing der

ketterij te streven en elken maatregel goed te keuren,

die geschikt zou zijn om de eenigheid des geloofs in Frank

rijk te bevorderen. Toen deed de bloeddorstige Louvois,

als onfeilbaren maatregel tot bespoediging van het groote

werk, den voorslag tot het inlegeren van eenige rotten

dragonders, die in de woningen der Protestanten naar

willekeur zouden leven, voerde dien maatregel met de

meest barbaarsche wreedheid uit, en gaf alzoo het ont

staan aan die beruchte Dragonnaden, die als eene der

voornaamste oorzaken van het uitwijken der Fransche

Protestanten te beschouwen zijn. Een vroeger koninklijk

bevelschrift, waarbij aan Fransche krijgs- en zeelieden,

op straffe des doods of levenslange dwangarbeid op de

galeijen, verboden was, om zich in vreemde landen ne

der te zetten, werd nu op de vervolgde Gereformeerden

toegepast: de aftogt werd hun ten strengste belet, en waar

men hen op de vlugt betrapte werden zij teruggevoerd,

van al het hunne beroofd en in ketenen geklonken.

De hierdoor verwekte opstand in de Cevennes leverde

proeven op van hopeloozen heldenmoed en hooggespan

nen geestdrift, maar ook van teugelloos woeden der

koninklijke troepen, ook tegen weerlooze vrouwen, grijs

aards en kinderen, en nadat, sedert den aanvang van

1685, de beide gereformeerde akademiën te Seaumur en

te Montauban waren vernietigd, nieuwe en steeds stren

gere maatregelen genomen om het uitwijken te beletten,

belooningen uitgeloofd aan hen, die de vlugtenden zou

den aanbrengen, zware straffen bedreigd tegen de hee

lers, werd in October van dat jaar het edict uitgevaardigd,

door hetwelk dat van Nantes werd herroepen: alle Pro

testantsche kerken moesten afgebroken worden; alle open

bare godsdienstoefening volgens de leer van Calvijn was

verboden, de Protestantsche geestelijken moesten binnen
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veertien dagen het koningrijk verlaten, op straf van de

galeijen, alle andere landverhuizing was verboden.

Sedert den aanvang der vervolgingen waren in ver

schillende landen van Europa maatregelen tot verzachting

van het lot der uitgewekenen genomen. Frederik Wil

helm, keurvorst van Brandenburg, bevorderde inzonder

heid met warmte hunne belangen. Hij noodigde hen

op voordeelige voorwaarden, om zich in zijne staten te

komen nederzetten, ondersteunde hen met belangrijke

sommen en was hun voorspraak bij anderen hoven,

tot zelfs bij den Czar van Moskovië. De koning van

Denemarken zeide hun bijzondere voorregten en vrijheden

toe; zoo deden ook Karel II. en Jacobus II. in Enge

land, werwaarts reeds vroegtijdig vele Fransche Huge

mooten hunne kinderen hadden overgezonden. Trouwens:

reeds vóór de eigenlijke herroeping van het edict van

Nantes had eene aanzienlijke landverhuizing plaats ge

vonden. Een groot aantal jonge edellieden, ook matro

zen, kooplieden en fabrikeurs, hadden de laatste gestreng

heden niet afgewacht, en reeds op het einde des jaars

1681 werd het getal der uitgeweken gezinnen op drie

duizend geschat. Toen de dragonders op het hevigst

woedden, wist eene ontelbare menigte der verdrukten

hunne belagers te ontkomen en, vaak op de vreemdste

wijze vermomd, dikwijls arm en maakt en half verkleumd,

of ook met achterlating van dierbare panden, over de

streng bewaakte grenzen te geraken of, langs het strand

sluipende, zich in vreemde schepen te redden. Daar

waren er ook, die, nevens leven en vrijheid, hun ver

mogen reddeden: ook die, ofschoon van geld ontbloot,

rijk waren in kennis en ervaring. Zij verspreidden zich

door geheel het Protestantsche Europa, ook in Rusland,

ook in Amerika, niet het minst in Engeland, waar elf

regementen uit Fransche vlugtelingen werden zamen ge

steld en eene geheele voorstad van Londen met Fransche

zijdewerkers bevolkt werd. Het gezamenlijk getal der

uitgewekenen is moeijelijk te bepalen, onze Schrijver

meent, dat het op 800,000 begroot mag worden.
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De Nederlandsche gewesten, die sinds den aanvang der

Hervorming tallooze ballingen (uit Engeland, uit Braband

en Vlaanderen, uit Duitschland) in haren herbergzamen

schoot hadden ontvangen, boden ook eene veilige wijk

plaats aan de verdrevenen onder Lodewijk XIV. Reeds

in 1681 werd, naar aanleiding van een vertoog van twee

aanzienlijke Franschen, door de regering van Amsterdam

besloten, om aan de uitwijkenden belangrijke voorregten

(burgerregt, vrijheid van gilden, vrijdom van stedelijke

lasten, voorschot van geld enz.) toe te staan. De Staten

van Holland namen een gelijksoortig besluit. Weldra

volgde eene inzameling van gelden ten behoeve der Fran

sche vlugtelingen. Frieslands Staten hadden de over

komst der Refugiés niet afgewacht, maar reeds vooraf

hen door voorregten en vrijheden uitgelokt, om zich op

daartoe aangewezen landerijen neder te zetten. In het

noodlottig jaar 1685 zelf, wekte eene krachtige toespraak

van den raadpensionaris Fagel tot vertoogen aan den

koning en tot andere maatregelen, ter gunste der ver

volgden. Maar naauwelijks was de opheffing van het

edict officieel bekend geworden, of de mare daarvan

deed de deelneming in Nederland algemeen worden.

Schier op alle plaatsen werden gunstige verordeningen

gemaakt, om de gevlugte Hervormden te lokken, en

gelden ingezameld ter ondersteuning der behoeftigen.

Inzonderheid werd op velerlei wijze voor het lot der

verdreven predikanten gezorgd. De Prins trok zich vooral

dat der uitgeweken krijgslieden aan en, na eenige te

genkanting van de zijde der Staten, werd een vast fonds

aangelegd ten einde de Fransche officieren in het land

te houden. Eindelijk: in sommige steden kwamen stich

tingen tot stand tot onderhoud van Fransche vrouwen,

hetzij ongehuwden of weduwen. – Verschillend waren

de bestanddeelen der vermeerderde bevolking, welke

Nederland hierdoor bekwam. Daaronder was » een aan

tal van tweehonderd leeraars, over het algemeen mannen

van wakkeren ijver en uitstekende gaven.” De S. noemt

onderscheidenlijk Ménard, Claude, Jurieu, Basnage,
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Martin, De Superville, Bénoit en Dubosc. Voorts zag

men edellieden, de bloem der Fransche aristocratie, dap

pere krijgslieden, rijke handelaars, nijvere fabrijkanten,

wijnbouwers en akkerlieden. Maar, als om de schaduw

zijde van dit tafereel te doen opmerken, wijst de S. ook

op eenen vrijgeestigen Bayle, op leeraars wier gezonde

begrippen niet buiten verdenking waren, op de hoofsche

zeden van den adel, op de vrijere levenswijs der Fransche

officieren, en doet hij opmerken, dat de meeste uitge

wekenen stedelingen waren, min of meer besmet met de

overbeschaafde zeden der hoofdstad van Frankrijk. -

Het getal der herwaarts overgekomenen is niet te bepa

len. In 1698 klaagden de Staten Generaal, dat » de Re

publiek zoo zeer van hen overstroomd was, dat het land

er geen meerdere bergen kon.” Te Amsterdam, door

gansch Zuid-Holland, in Zeeland, in Friesland, in de

Generaliteits-landen vestigden zich de meesten, minder

in Utrecht, Groningen, Gelderland en Overijssel, de

minste in West-Friesland. Ook in onze Overzeesche

bezittingen, aan de Kaap en in Suriname, werden volk

plantingen van Fransche vlugtelingen gevestigd. - De

vlugtelingschap bleef, met meer of minder levendigheid,

aanhouden tot omstreeks 17.15. De hoop, met welke de

uitgeweken Franschen zich van tijd tot tijd vleiden, van

in hun vaderland teruggeroepen te worden, werd telkens

verijdeld, de vrede van Rijswijk en die van Utrecht scherp

ten veeleer de verdrukking aan, en nog na het sluiten

van den laatstgenoemden kwam eene menigte Protestanten

herwaarts over.

Niet dadelijk werden hier de Fransche vlugtelingen

ten aanzien hunner regten met inboorlingen gelijk ge

steld. Aanvankelijk handelden hierin de magistraten der

steden elk voor zich, die van Amsterdam begon doorgaans,

met den vreemdelingen inwoning te vergunnen of het

burgerregt te verleenen. Eerst in 1709 besloten de Staten

van Holland en West-Friesland, de gevlugte Fransche

Protestanten als Nederlanders te erkennen; weldra volgden

de andere gewesten dit voorbeeld, eindelijk ook de Staten

V. 5/3
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Generaal. Daartegen werden de buitengewone vrijdommen

en voorregten, aan de vlugtelingen bij hunne aankomst,

ook boven de ingezetenen toegekend, allengs opgeheven.

Het tweede en voornaamste deel der verhandeling be

schouwt den invloed, dien de Fransche vlugtelingen op

het Wederlandsche volk hebben gehad. Hiertoe wordt

de weg gebaand door eene inleiding, in welke de S. de

gewigtige opmerking staaft, dat de invloed der Fransche

natie zich reeds lang vóór Lodewijk XIV. over Europa

had verbreid, zoodat het » zeer gewaagd zou zijn, om alle

sporen van Fransche taal, begrippen en zeden, zoodra

men die ergens in Europa bespeurt, aanstonds als ge

volgen der herroeping van het edict van Nantes aan te

merken.” – Nu volgt:

1.) De invloed der Fransche vlugtelingen op 's lands

openbare zaken en de staatkunde der Republiek. De

berigten aangaande de behandeling, welke de Hugenooten

in Frankrijk ondervonden, en daarna hunne overkomst,

werkten krachtig mede, om, in spijt der kuiperijen van

Lodewijks afgezanten, de stad Amsterdam, en in 't ge

meen de burgerijen, gunstig te stemmen voor de staat

kunde van den Prins, die zich de vernedering van den

Franschen monarch ten taak had gesteld. Door mede

werking van uitgewekenen kwam het Augsburgsche ver

bond tot stand, dat 's vorsten ontwerp ter bevrijding

van Engeland moest verwezenlijken. Ook in Engeland

zelf bevorderden Fransche vlugtelingen de onderneming

van Willem III. op den Britschen troon. De groote ka

pitalen, die zij hier in omloop bragten, maakten den

overtogt naar Engeland mogelijk. Een aantal van 736

Hugenootsche officieren, met den hertog van Schomberg,

zelf een uitgewekene, aan het hoofd, stak met hem der

waarts over en hielp hem de onderwerping van Ierland

voltooijen. Later streden zij voor hem op het vaste land.

De Nederlandsehe legers werden vervuld met bekwame

officieren en ingenieurs, die vroeger onder de Fransche

vanen hadden gediend, en een groot aantal zeelieden

ging van 's konings schepen op de onze over. Claude,
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Jurieu, Basnage en andere uitgewekenen dienden de Re

publiek in diplomatische betrekkingen. Over het alge

meen kenmerkten zich de Fransche vlugtelingen door

liefde voor de vrijheid en het gemeenebest, gehechtheid

aan het huis van Oranje, ingenomenheid met de leer

der Gereformeerde kerk.

2.) Op den staat der vaderlandsche kerk vertoonde

zich de bedoelde invloed door aanzienlijke vermeerdering

van het getal der leeraren, waarmede in eene dringende

behoefte der reeds vroeger hier bestaande Waalsche ker

ken voorzien werd, ook in aanwas der gemeenten. Onder

de uitgeweken leeraren waren mannen van uitstekende

bekwaamheid, als Claude, Dubosc en vooral Jacques

Saurin, die, door zijne verdiensten ten aanzien van de

hervorming der predikwijs, den inwendigen bloei der

kerk, de verspreiding van het Evangelie en de bevorde

ring van de belangen der behoeftigen, ook nog lang na

zijnen dood een onberekenbaren invloed ten goede op

de Nederlandsche Hervormde kerk heeft uitgeoefend.

3.) Op de zeden des Wederlandschen volks. - De

oorspronkelijk edele en grootsche aanleg van het Fran

sche volkskarakter was, door de weelderige en wellustige

zeden van hof en hoofdstad, aanmerkelijk verbasterd,

maar ter goeder ure had, onder het beste gedeelte des volks,

de Geneefsche kerktucht krachtig tot verbetering gewerkt,

en » voor het innerlijk bestaan der Calvinisten was het

eeme weldaad geworden, dat zij door de ongunst van het

heerschende koningshuis meerendeels van het hof waren

geweerd.” Met de woorden van den Pruissischen minis

ter Von Dohm, leert de S. ons de Fransche Protestanten

kennen, als doorgaans wèl onderwezen in de gronden

van hun geloof, als liefhebbers van goede lectuur, als

bedachtzaam, ordelijk, werkzaam, eerlijk en trouw, ge

hecht aan reinheid van zeden, vrolijk en opgeruimd,

milddadig, van echte vroomheid, warsch van bijgeloof

en huichelarij. De S. schroomt dan ook niet, te ver

klaren, dat zij » de oorzaken niet geweest zijn van de

verderfelijke gevolgen, die de hofpracht en hofzeden van

- 33*



– 164 -

eenen Lodewijk XIV, of de ongeloovige beginselen van

het Frankrijk der omwenteling, in Nederland hebben

verspreid,” en toont door getuigenissen uit gelijktijdige

Schrijvers voldingend aan, dat Fransche zeden en Parij

sche kleederdragt lang vóór 1685 hier in zwang waren,

terwijl de voorname verbastering eerst na den Utrecht

schen vrede is begonnen.

4.) Op de meerdere verspreiding der Fransche taal.

– Reeds sinds den aanvang der 17e eeuw was het

Fransch begonnen, het Latijn als algemeene taal te ver

vangen: wat hiertoe aanleiding gaf en welke er de oorza

ken van waren, wordt kortelijk opgegeven. Bij de komst

der vlugtelingen bestond alzoo bereids de behoefte aan

het aanleeren van de taal onzer naburen , en zij leverde

alleen de middelen op, om aan die behoefte te voldoen.

De Fransche scholen vermenigvuldigden zich en weldra

werd het Fransch ook bij ons de taal der hoogere be

schaving. Het belangrijkste gevolg was, dat onderwer

pen van geleerdheid niet meer uitsluitend in de taal der

Romeinen , maar nu in het Fransch , beschreven werden;

dat de wetenschappen, door Basnage, Saurin, Bayle en an

deren in hunne werken behandeld, doordrongen tot den

stand der min geletterden; dat de geleerdheid meer tot het

gemeene leven overgebragt werd. Alzoo ontstond »eene

algemeene beschaving, welke, zonder dat, nooit op ge

lijke wijze had kunnen stand grijpen, en die op den duur

heilaanbrengend zou geweest zijn, indien niet later de

Fransche letterkunde eene voor godsdienst en goede zeden

hoogst verderfelijke strekking had aangenomen.”

5.) Op de beoefening der wetenschappen. - Den mees

ten invloed hierop had Bayle, wiens aanleg, ontwikke

ling en begrippen - de laatste inzonderheid, zoo als die

uit zijn Woordenboek blijken – door onzen S. uitvoerig

worden ontvouwd, om te doen zien, hoe hij de voorloo

per was van de Encyclopedisten-school, gelijk zijn ver

mogende bestrijder, Saurin, die van de apologeten der

goddelijke Openbaring in de 18e eeuw. Onder de uit

gewekenen waren voorts bekwame regtsgeleerden, als
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Barbeyrac en Elie Luzac, de wiskundige Jacques Ber

nard, de natuuronderzoeker Lyonnet. - Met deze be

schouwing verbindt de heer K. die van den invloed der

Fransche vlugtelingen

6.) Op de beoefening der letteren in Nederland. -

Het is zoo: de Nederduitsche poëzij was op het eind der

17e eeuw in verval: de S. meent dit echter niet aan

den invloed der uitgeweken Hervormden te moeten toe

schrijven: de geest was meer aan de wetenschappen over

gegeven, meer op wijsbegeerte en natuurkunde gerigt.

De navolging van Fransche voorbeelden, die in de 18e

eeuw tot uitersten oversloeg, dagteekende reeds van vroe

geren tijd, dan de herroeping van het edict. Intusschen

valt het niet te ontkennen, dat de werken der uitgewe

ken Protestanten medegewerkt hebben, om den bloei

onzer letterkunde, de eeuw van Hooft en Vondel, te doen

vergeten. Daarentegen openden Basnage en Janicon eene

nieuwe baan voor de beschrijving onzer vaderlandsche

geschiedenis, de gebroeders Luzac legden den grond voor

een dagblad (Gazette de Leide), dat gedurende meer dan

eene eeuw op de beoefening der letteren in Nederland

en op de denkwijs van het beschaafdste gedeelte des volks

van onberekenbaren invloed was; Bayle begon hier het

eerst een letterkundig tijdschrift uit te geven; hij werd

daarin gevolgd door Basnage en door Le Clerc: door deze

werken, de voorloopers onzer tallooze Bibliotheken en

maandelijksche Boekbeschouwingen, hebben de Refugiés

een ongelooflijken invloed gehad op de algemeene denk

wijze, terwijl zij, door hunne vertalingen en navolgingen

van Engelsche schrijvers (b. v. Steele), voor den Neder

duitschen prozastijl een nieuw tijdvak hebben geopend. -

» Zoo hun invloed” dus eindigt de Schrijver deze be

schouwing, » ons nadeelig is geworden, het is geweest,

omdat wij hun voorbeeld niet beter wisten te volgen.”

7.) Op de nijverheid en den koophandel. - Bij ons

waren handel en fabrijken sedert den Munsterschen vrede,

door velerlei oorzaken, zeer verachterd, in Frankrijk

daarentegen, door de welberaden maatregelen van Col
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bert, aanmerkelijk toegenomen: hij had nieuwe bronnen

van welvaart geopend, het oprigten van manufacturen

aangemoedigd, den bloei der koloniën verzekerd, eene

zeemagt geschapen. Door de geloofsvervolging nu kwa

men aanzienlijke kapitalisten, bekwame fabrijkeurs, ver

mogende handelaren herwaarts over. Onze verachterde

fabrijken werden hierdoor hersteld en nieuwe gevestigd,

vooral van hoeden, builgaas en zijden stoffen. Geld,

krediet, handelskennis en handelgeest, nieuwe betrek

kingen, ook tot de overzeesche koloniën, bragten de uit

gewekenen in Holland over. Velerlei handwerken werden

tot meerder volkomenheid opgevoerd. Wat wij vroeger

uit Frankrijk moesten hebben, daaronder papier, werd

nu bij ons vervaardigd en daarheen uitgevoerd. Door

de Huguetans, Picart, Luzac werden onze boekdrukke

rijen verbeterd en kwam een nieuw leven in den Neder

landschen boekhandel. Eindelijk begon de welvaart der

uitgewekenen de wangunst der inboorlingen op te wekken,

de buitengemeene vrijdommen, aan den eersten toegestaan,

werden allengs opgeheven, maar de meerdere welvaart

verspreidde zich inmiddels over de geheele bevolking,

en » de mededinging van zoovele bekwame en arbeidzame

werklieden verbeterde de wijze van voortbrengen en

bevorderde meer en meer het vertier.”

Aan het einde dezer beschouwingen gekomen, geeft

de S. een vergelijkend overzigt van den invloed, dien de

vestiging der Fransche vlugtelingen in de Brandenburg

sche Staten, in Engeland en in Noord-Amerika gehad

heeft, met de gevolgen van hun verblijf in de Wereen.

Nederlanden, en deelt ten laatste eenige algemeene op

merkingen mede over de landverhuizingen van vroegeren

en lateren tijd: het een en ander, om te doen zien, dat

de beschrevene gevolgen niet aan toevallige oorzaken,

maar inderdaad als onvermijdelijk aan de overkomst der

Refugiés in deze landen toe te schrijven zijn; dat het ka

rakter der vlugtelingen, de oorzaken hunner uitdrijving, de

wijze, op welke zij hier opgenomen werden, tot de daar

stelling der beschrevene uitkomsten moesten zamenwerken.

Van bladz. 313-430 volgt nog een dertigtal Aan
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teekeningen en Bijlagen. Sommige punten, die in de

verhandeling zelve alleen ter loops aangevoerd zijn, wor

den daarin meer ontwikkeld en uitvoeriger voorgedra

gen. Onder deze kwamen ons het meest opmerkelijk

voor: II. waar de beschuldiging van oproerigheid, tegen

de Fransche Protestanten geopperd, wordt afgeweerd,

IV. over de vermoedelijke beweegredenen tot het gunstig

opnemen der Refugiés; X. brief, uit naam der eerste

Fransche vlugtelingen aan den Amsterdamschen magi

straat gerigt; XVI. bijzonderheden omtrent de vestiging

der Fransche vlugtelingen in Nederlandsche volkplantin

gen; XIX. over vroegere betrekkingen der Fransche Huge

nooten tot de Nederl. Protestanten ; XXIV. over den in

vloed, dien de vrouwen, in Frankrijk en in Nederland,

op de zeden des volks gehad hebben; XXIX. waar de

oorzaken worden opgegeven, waardoor vele Fransche fa

brijken en handwerken in Nederland na eenigen tijd

wederom vervallen zijn.

Met een wèl bewerkt Alphabetisch Register (bladz.

'431-451) wordt het boekdeel besloten, terwijl tegen over

den titel eene keurige afbeelding wordt gevonden van

den penning (min naauwkeurig bij vAN Loon), dien de

Fransche vlugtelingen in 1688, uit erkentenis voor het

onthaal dat hun in de Republiek te beurt viel, hebben

doen slaan.

I. A. N.

18.) » Kan Jacoba van Beijeren uit de Hollandsche

Gravenrei uitgemonsterd en Jan van Beijeren in hare

plaats gezet worden?” De heer Mr. s. DE wIND stelde

zich deze vraag ter beantwoording voor en beantwoordde

die in eene verhandeling, geplaatst in het Instituut,

of Verslagen en mededeelingen uitgegeven door de vier

Klassen van het kon. Wederl, Instituut over den jare

3846, bl. 185-213. Hij toont aan, dat Jacoba na haars

vaders dood, namelijk in Julij en Augustus 1417, in

Holland en Zeeland als gravin werd gehuldigd, dat Jan

van Beijeren zich daar niet tegen verzettede, maar haar

integendeel als wettige gravin erkende en zich zelven
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elect van Luik en graaf van Loon bleef noemen; dat

ook de Roomsch-koning, toen hij Jan van Beijeren met

het graafschap beleende, zulks geenszins deed uit hoofde

van diens regt van erfopvolging, dat hij zich na dien

tijd en ten gevolge van dat verlei wel graaf noemde,

maar (voor zoo ver men weet) niet anders dan in enkele

brieven te Dordrecht uitgevaardigd en niet langer dan

tot op zijnen zoen met Jan van Braband en Jacoba, graaf

en gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland, den

13 Febr. 1419; dat hij in dien zoenbrief zelven en ook

na dien tijd, tot aan zijnen dood toe, nooit anders voor

komt dan als zoon van Henegouwen, Holland en Zeeland,

en zelfs op den titel van graaf geen de minste aan

spraak meer maakte, dat Jan van Braband, na den

dood van Jan van Beijeren, nomine uxoris gehuldigd

werd; dat Philips van Bourgondië zelf Jacoba tot den 12

April 1433 als landsvrouw en gravin bleef erkennen en,

uit krachte en na de handeling van dien dag, zich

voor het eerst graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland

noemde; dat Philips dus zijne regten van Jacoba heeft

ontleend en geenszins van Jan van Beijeren, die toen

reeds acht jaren overleden was. » Hoe kan men dan.”

zegt de heer D. w. » behoudens de historische waarheid en

de waarachtige toedragt der gebeurtenissen, Jacoba geheel

wegcijferen en Jan van Beijeren als graaf in hare plaats

stellen?”

» Wanneer de gronden van staatsregt in strijd schijnen

met de verhalen der geschiedschrijvers, dan komt men

zoo ligt in verzoeking, om aan die, na ernstig en ge

moedelijk onderzoek aangenomen stelregels, de gebeurte

nissen te toetsen, en dezelve daarmede onbestaanbaar

vindende, die, of te betwijfelen, of wel tegen te spreken,

of eindelijk die in zoodanig daglicht te plaatsen en op

zoodanige wijze voor te dragen, dat zij eene met de aan

genomen regels meer bestaanbare gedaante verkrijgen:”

zijn onderzoek aangaande Jacoba en Jan van Beijeren

geeft den S. gereede aanleiding, om hiertegen, als tegen

eene gevaarlijke klip, ernstig te waarschuwen.
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I N LEID ING,

Ane, wat over de geschiedenis des vaderlands licht

kan verspreiden, behoort voor het algemeen toegankelijk

te zijn. De tijden zijn voorbij, toen men de Archieven,

zoowel van corporatiën als van bijzondere geslachten,

voor het onderzoekend oog verborg , en ze liever aan de

ratten prijs gaf, dan aan de blikken van een oninge

wijde. De zucht, om alles wat het voorgeslacht betreft

te verbergen, heeft voor een loffelijken ijver plaats ge

maakt, om het verborgene aan den dag te brengen. Ge

heel aan die beginselen toegedaan, heb ik gemeend, een

verslag van den toestand van het grafelijk Bergsch

Archief te moeten uitgeven, in het vertrouwen, dat wel

ligt sommige onzer vaderlandsche geschiedkundigen daar

uit het een en ander zullen kunnen ontleenen, dat hun

bij hunne werkzaamheden van dienst kan zijn.

Het grafelijk Bergsch Archief wordt bewaard in een'

der torens van het slot te 's Heerenberg en is het eigen

dom van Z. D. H. den Vorst van Hohenzollern-Sigmarin

gen, den erfgenaam en afstammeling in regte linie van

het huis Berg. Het bevond zich in groote wanorde -

W. 1



meermalen reeds was eene voorgenomene en aangevan

gene beschrijving door toevallige omstandigheden mislukt.

In het belang van de administratie der aanzienlijke goe

deren van het huis Berg, in het koningrijk der Ne

derlanden gelegen, werd eindelijk tusschen den hoog

welgeboren heer Jhr. VAN NISPEN, administrateur der

goederen van het huis Berg, en den heer VAN DITzHUI

zEN, rentmeester derzelve, ter eenre, en den schrijver

van dit verslag, ter andere zijde, in het voorjaar van

1842 eene overeenkomst gesloten, welke de regeling en

inventarisatie van het Archief ten doel had. – Na een

herhaald verblijf in het bevallige en gastvrije 's Heeren

berg, bragt ik die taak eindelijk in 1844 ten einde,

terwijl ik, door de welwillende bemoeijingen van beide

hier boven genoemde heeren, de toestemming ontving ,

om het geschiedkundig belangrijke door den druk be

kend te maken.

Twee hoofdpunten verzoek ik voorts de lezers van dit

verslag in het oog te houden. Vooreerst, dat het over

zigt van het Archief van het graafschap Kuilenburg,

door den heer NIJHoFF in 1836 uitgegeven (*), de hand

leiding is geweest, waarnaar ik het Bergsche Archief

heb geregeld, zonder mij juist slaafsch aan de daar

gevolgde orde te houden, daar toch elk Archief de

redenen, waarom het zóó en niet anders moet geïnven

tariseerd worden, in zich zelf bevat, en op dergelijke

werkzaamheden geen algemeen geldende regelen zijn te

maken. Ten tweede, dat het hoofddoel van de regeling

en inventarisatie was het belang van de administratie

der grafelijk Bergsche goederen. Dit stond op den voor

grond en moest behartigd worden, al leed daaronder

ook eenigzins die orde, welke door het historisch belang

gevorderd wordt. Waar de kenners van Archieven en

Archieven - wetenschap mogten stuiten op eene schikking,

welke hun minder wetenschappelijk mogt voorkomen,

gelieven zij zulks aan deze oorzaak toe te schrijven.

(*) In deze Bijdragen, deel I. bladz, 1.
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Het oude graafschap Berg, in uitgestrektheid om

streeks overeenkomende met de tegenwoordige gemeente

van dien naam, met bijvoeging van een aanzienlijk

grondgebied, thans onder Pruissisch oppergezag, en van

de stad Emmerik zelve, was het eigendom van een

overoud en magtig geslacht van vrije Dynasten of Ban

nerheeren, die hunnen zetel te 's Heerenberg hadden

gevestigd. Oorspronkelijk gelijk in rang met de Gelder

sche Graven en volkomen onafhankelijk, werden de

Bannerheeren van den Berg later in de draaikolk der

Geldersche oorlogen medegesleept en genoodzaakt een op

perheer te erkennen. Zij bleven echter groote en uitge

strekte regten behouden (*), tot dat de omwenteling van

1795 ook hier den ouden staat van zaken in den grond

veranderde. Wat het geslacht betreft: tot beter verstand

van het volgende zal het niet ondienstig zijn, eene genealo

gie vooraf te doen gaan, daar in de tot nog toe bekende,

bij sLICHTENHoRst, wien het hoogst waarschijnlijk was

geoorloofd het grafelijk Archief te raadplegen, uit gebrek

aan kritiek, en bij VAN SPAEN, wegens het gemis van toe

gang tot genoegzame echte bronnen, vele onnaauwkeu

righeden zijn ingeslopen.- De geschreven geslachtlijsten,

in het Archief te vinden, beginnen met eenen Hendrik

van den Berg, dien zij zoon of afstammeling noemen van

Otto van Nassau Graaf van Gelre. Het zal echter, na

de kritiek van VAN SPAEN, nu de geheele Otto van Nas

sau en, met hem, zijn zoon Hendrik, uit de geschiedenis

is verdwenen, wel niet noodig zijn, deze afstamming te

wederleggen. Met vAN sr.AEN nemen wij tot stamvader

van dit geslacht aan Constantinus de Melegarde, ook

wel de Monte genoemd, aan wien in 1064 de kerkvoogdij

over de eigen hoorigen der kerk te Zutphen werd opge

dragen. Het lijdt echter bijkans geen twijfel, of deze Con

stantinus de Monte was uit het geslacht der Graven van

(*) zie daaromtrent Tegenwoordige Staat van Gelder

land, bladz. 133.
1*
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Zutphen. Zijne betrekking tot hen, de omstandigheid

dat Willebrandus van Oldenburg, Bisschop van Utrecht,

die zelf door de vrouwelijke linie aan het Zutphensche

huis verwant was, Henricus de Monte in 1233 noemt

consanguineus noster, welke titel hem ook in 1237 door

Graaf Otto II. gegeven wordt, en de algemeene overlevering

(*), dat het graafschap Berg eene broederdeeling van Zut

phen was, bevestigen deze stelling. Niet wetende, dat de

vereeniging van Zutphen met Gelre zoo laat had plaats

gevonden, hebben latere geslachtkundigen het huis Berg

van Gelre doen afstammen en daardoor verwarring ge

bragt in eene zaak, die op zich zelve helder en klaar

was. Zelfs vAN sr.AEN heeft de mogelijkheid van de af

stamming uit Zutphen aangenomen, welke ik mij vlei

tot hooge waarschijnlijkheid gebragt te hebben.

Constantinus de Melegarde ontvangt van Graaf Otto,

Heer der stad Zutphen, de kerkvoogdij over de eigenhoo

rigen der kerk van Zutphen, 1064. Hij wordt genoemd

Constantinus de Monte en moet die voogdij afstaan aan

Bisschop Theodericus, erfheer van Zutphen, 1120. Wel

ligt is Gerhardus de Berge, getuige van Graaf Gerhard

bij de stichting van Wassenberg, 11 18, zijn broeder.

Constantinus Advocatus, getuige van Bisschop Andreas

bij de gift der kerk van Lochem aan het kapittel te

Zutphen, 1134, is waarschijnlijk zoon van Constantinus

de Melegarde en vader van de volgenden.

Rabodo en Constantinus de Berge , broeders, in 1166,

getuigen bij de stichting van 't klooster Meer, Constan

tinus komt ook tusschen 1167 en 1191 met zijns broeders

zoon Rabodo voor, zoo mede in 1.172, 1177, 1184 en

1186.- Vermits Rabodo, volgens onze stelling, achter

kleinzoon van Constantinus de Melegarde, reeds in 1166

getuige van Keizer Frederik was en mitsdien geen kind

kan zijn geweest, komt ook de leeftijd vrij goed uit.

Rabodo, Heer van den Berg, hier boven gemeld, is een

der stichters van het klooster Bethlehem, 1179. Zijn zoon is

Hendrik, Heer van den Berg, de eerste, die in de

(*) Zie bladz. 19.
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stukken van het Archief zelve wordt aangetroffen; hij is

zeer bekend in de geschiedenis en in vele charters ge

noemd van 1224 tot 1243. Zijn zoon is

Adam I, Heer van den Berg, in 1228 met zijn vader

genoemd, met denzelven, bij de gift van privilegiën aan

Arnhem, in 1233; borg van Graaf Otto, 1260. Zijn zoon is

Frederik I, Heer van den Berg, in 1280 getuige van

het klooster Bethlehem, wordt door vAN sPAEN gesteld

Truchses van Graaf Reinald van Gelre in 1289, waar

aan ik echter twijfel, dewijl de vier aarts - ambten in

Gelderland eerst bij de verheffing van Reinald II. tot

Hertog zijn bekend geworden en een Dynast, gelijk de

Heer van den Berg, geene hofbediening bij den Graaf,

toenmaals zijns gelijken, zoude hebben op zich genomen.

Zijne vrouw was Hedwig de 0ije, die stierf 1293. – VAN

sPAEN voegt hier eenen Hendrik tusschen ; buiten twijfel

bij vergissing. In een stuk, in het Archief aanwezig,

spreekt Adam III. van den Berg van » zijn vader Frede

rik, zijn aldevader Adam, zijn overaldevader Frederik.”

Nergens vindt men hier een Hendrik. Deze met zijnen

zoon Adam zijn dan ook geenszins onder de getuigen bij

de privilegiën van Arnhem in 1312 (*). Redenen van .

deze dwaling waren waarschijnlijk: l.) de vroegere privi

legiën in 1233 aan Arnhem gegeven, doch later vernie

tigd, waarbij inderdaad Henricus de Monte en zijn zoon

Adam als getuigen voorkomen; 2.) de omstandigheid, dat

werkelijk in dezen tijd een Henricus de Monte leef

de, doch deze was niet de vader, maar de broeder van

Adam II; immers in een brief van 1309 belijden. Hen

ricus, Fredericus en Adam Dominus de Monte fratres ze

kere som aan eenige Lombarden schuldig te zijn. SLICH

TENHORST kende dien brief, doch wist er niets verstaan

baars van te maken. De kinderen van Frederik I. zijn

dus Adam, Hendrik en Frederik.

Adam II, Heer van den Berg, komt reeds in 1301 als

Dominus de Monte voor. Hij is buiten twijfel de persoon,

(*) Zie NIJHoFF, Gedenkwaardigheden, deel I. Oork. No 132.
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van wien het Wecrologium Eltense zegt: 39 Kal. Febr.

3332 obiït Adam, nobilis totaliter ex omni genealogia,

Dominus de Monte. Zijne vrouw was Hedwig van Ran

denrode, die in 1305 stierf. WAN SPAEN noemt als zooda

nig Elisabeth Gravin van Loss, op welke gronden is

onbekend. Zijne kinderen zijn: 1. Frederik, die volgt. 2.

Irmgard Abdis van Elten, verkozen 4 Junij 1334 en ge

storven 26 Julij 1365. 3. Gijsbertus, die in 1343 overle

den is, en 4. Mechteld, die in eene oude geschrevene

genealogie van het geslacht van Ulft genoemd wordt

dochter ten Berge en echtgenoot van Evert van Heecke

ren. Heer tot Ulft, Erfmaarschalk van Gelderland. Dit

verklaart ook de reden, waarom Willem I. van den Berg

Diederik Heer van Ulft zijnen neef noemt.

Frederik II, Heer van den Berg, in 1348 getuige van

jonkheer Reinald van Gelre, getuige bij de bevestiging

der privilegiën van Zutphen, 1324. Hij stierf 32 Kal.

Junii 3333, tot Kerkhellen in de vest Recklinghausen.

Zijne vrouw was Elisabeth van Millen vrouwe van Greb

ben; zij stierf 1355. Hunne kinderen waren: 1. Adam, 2.

Willem, die volgen. 3. Frederik, Heer van Grebben, ge

tuige van den vrede tusschen Gelre en Kleef. Zijne vrouw

was Elisabeth van Zuijlen, dochter van Diederik van

Zuijlen, ambtman van den Keurvorst van Keulen te Aspel

bij Rees. Hij stierf kinderloos, 1381, feria quinta post

Martini. Waarschijnlijk heeft hij de heerlijkheid Greb

ben, die later niet meer in het bezit van het huis Berg

was, vervreemd. 4. Justina, in 1339 gehuwd met Johan

van Zuijlen, oudsten zoon van Steven van Zuijlen Heer

tot Anholt.

Adam III, Heer van den Berg, komt in verscheidene

stukken van 1337 tot 1354 voor. Zijne vrouw was Mar

griet van Weerdenberg. Hij stierf kinderloos, 1354, ipso

die Aniani confessoris.

Willem I, Heer van den Berg, erfgenaam van zijnen

broeder Adam. Zijne vrouw Sophia van Byland, erfdoch

ter van Johan Heer van Byland, bragt hem de heerlijkhe

den van Byland, Millingen en Pannerden, dat zij van het



- / -

A

kapittel te Emmerik in erfpacht had, ten huwelijk (*).

In 1377 door den Graaf van Kleef met Awilackerweerd

beleend. Hij en zijn zoon Frederik vergelijken zich met

hunnen neef Dirk van Ulft over een erfwissel in Didam ,

1370. Hij geeft stadregten en privilegiën aan 's Hee

renberg, 1379. Hij stierf, 1387. Zijne kinderen zijn:

1. Frederik, die volgt. 2. Elisabeth, gehuwd met Johan

Heer van Lijnden. Zij ontvangt Millingen als waarborg

voor haren bruidschat en in 1365 wordt Heer Johan van

Lijnden door Kleef daarmede beleend.

Frederik III, Heer van den Berg, ontvangt nog bij het

leven van zijn vader, 1370-1371, Pannerden, Byland en

Awilakersweerd. Hij is raad van Hertog Willem van Gulik,

1394; hij stierf in 1416, ipso die beatorum Ewaldorum.

Zijne vrouw was Catharina van Buren, welke op Pontia

nusdag 1410 overleed. Met hunne eenige dochter, Sophia,

stierf het oude huis van den Berg uit. Deze Sophia trouwde

met Otto van der Leck, Heer van Hedel, jongste zoon

van Johan van Polanen Heer van der Leck en Breda.

Zij stierf voor haren vader, in 1412 , ipso die Bedae Pres

byteri. Otto van der Leck is in 1399 helper van den

Graaf van Kleef in de veete met de vrouwe van Anholt.

Hij neemt, in 1415, den Zwanenburg in pandschap van

Frederik van Ulft en sterft 1428, ipso die Quirinii.

Willem II, Heer van den Berg, uit den stam van Van

der Leck, jonger zonen van Polanen, welke op hunne

beurt secundo -genituren van Wassenaer zijn, geboren

op St. Peter 1404, volgt zijnen grootvader in het bestuur

op, onder voogdij van zijnen vader. Wegens het groot

getal der door hem aangeërfde en aangekochte goederen,

wordt hij de Rijke bijgenaamd. Hertog Arnold droeg

hem de voogdij van Elten in 1432 en den markttol op

St. Vitus markt in 1433 op. In 1434 draagt hem Johan

van Arkel Heer tot Hoekelum de heerlijkheid Millingen

op nieuw over. In 1440 wordt hij door den Hertog van

(*) Millingen kan derhalve geenszins de oudste bezitting van

het huis Berg zijn en Melegarde moet iets anders beteekenen.
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Kleef met Loel beleend. Hertog Adolf van Kleef geeft

hem het kerspel Beeck in pandschap, 1444. Hij koopt

in 1453 Ulft , zoo mede in 1456 de heerlijkheid Didam.

Hij sterft op Catharijnen dag 1465. Zijne vrouw was

Mechteld, in andere stukken Lucke genaamd, dochter

van Everwijn Graaf van Bentheim. Zijne kinderen zijn:

1. Oswald, die volgt. 2. Ludolf Heer van Hedel, is on

gehuwd, onderteekent in 1477 het verbond met Luik,

procedeert tegen Walraven van Brederode, over eene

rente uit de erfenis van heer Jacob van Gaesbeek. Hij

heeft in 1497 verschillen met Hertog Karel van Gelre

over de gruit te Hedel, en sterft in 1499. 3. Adam, Proost

van St. Walburg te Zutphen in 1472; ontvangt van Her

tog Karel eene rente uit Talholtsweerd, 1498. 4. Mechteld,

getrouwd met Nicolaas Graaf van Tekenenburg. 5. Sophia

en 6. Otte, geestelijke zusters te Wijk bij Duurstede.

Oswald I, Heer van den Berg, geboren 28 Februarij

1442. Hertog Arnold hield hem ten doop; na zijns va

ders dood met Millingen, Byland en Loel beleend, heeft

zware procedures met den Deken en het Kapittel te Em

merik over de erfpacht van Pannerden, 1474 ; wordt

door den Keizer tot Rijksgraaf verheven, 1486; koopt in

1486 de halve hoogheid Wisch, zoo mede de heerlijkheid

Homoet. Hij sterft 1506. Zijne vrouw was Elisabeth Gra

vin van Meurs, bij welke hij verwekte: 1. Willem, die

volgt. 2. Frederik Heer van Hedel, houdt de Bourgondi

sche zijde. De rente uit den Lobitschen tol wordt hem

toegedeeld, 1507. Hij sterft ongehuwd in 1513. 3. Metta

of Mechtild, in 1492 gehuwd met Frederik Heer van

Bronkhorst en Borculo. 4. Anna, in 1490 gehuwd met

Johan Graaf van Meurs en Sarwerden. 5. Walburg, in

1495 gehuwd met Hendrik Heer van half Wisch, welke

vóór zijnen vader Johan, omstreeks 1510, overleed. Zij

brengt hem de halve heerlijkheid Wisch ten huwelijk,

onder voorwaarde van retour indien geene descendenten

van haar overblijven. 6. Elisabeth, geestelijke te Keulen.

Willem III, Graaf van den Berg, geboren op Christina

dag 1468; ontvangt van den Hertog van Kleef uitstel om

g
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zijne leenen te verheffen, 1507, houdt de Bourgondische

zijde en ontvangt vrijgeleide om te Gelre te komen, 1509.

Hij sterft te Bommel, 3 Mei 1511. Hij was gehuwd met

Anna van Egmond, erfdochter van Willem Graaf van Eg

mond, welke hem de heerlijkheden van Boxmeer, Haeps,

half Sambeek, Stevensweerd en Spalbeek in Luikerland

en Ochten in de Betuwe, ten huwelijk aanbragt. Zij ont

vangt van Keizer Maximiliaan een uitstel om de leenen

te verheffen en sluit een wapenstilstand met Hertog Ka

rel van Egmond. Zij hertrouwde met Filips Graaf van

Wernenburg. Uit het eerste huwelijk werdt één zoon ge

boren.

Oswald II, Graaf van den Berg, nog minderjarig met

de Geldersche leenen beleend, 1525, zoo mede met de

Kleefsche. Koopt den Nijenborg en verscheidene andere

goederen onder Randwijk, Heteren en elders in de Betu

we, 1545. - Hij leeft in bloedige veete met Joachim van

Wisch, en sterft te Zutphen, 10 Mei 1546, in den ouder

dom van 38 jaren. Hij was gehuwd met Elisabeth van

Dorth, weduwe van Johan van der Horst, welke in

1545 stierf. Huune kinderen waren: 1. Willem, die

volgt. 2. Frederik, Heer van Boxmeer, Haeps, Spalbeek,

Stevensweerd en Hedel; twist met zijnen broeder over de

deeling der erfgoederen. Hij schijnt de Spaansche zijde

onafgebroken toegedaan te zijn geweest. Hij leeft nog

in het begin van 1592. Daar hij ongehuwd stierf, zijn

zijne neven zijne erfgenamen. 3. Oswald, waarschijnlijk

in 1563 ongehuwd overleden. 4. Anna, sterft ongehuwd

in 1576.

Willem IV, Graaf van den Berg, geboren in 1538,

wordt in 1547 met de Geldersche en Keulsche leenen

beleend; sluit een tractaat met den Hertog van Kleef over

de onderlinge verschillen, 1565, wordt dien ten gevolge

met de Kleefsche leenen beleend. Over zijne merkwaar

dige staatkundige loopbaan zullen wij lager spreken. Hij

sterft 1586. Zijne echtgenoote was Maria Gravin van

Nassau, zuster van Prins Willem I, welke hij in 1556

huwde en die hem zestien kinderen baarde; zij sterft
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1599. Deze kinderen zijn de volgende: 1. Herman, die

volgt. 2. Frederik en 3. Hendrik, die insgelijks volgen. 4.

Oswald, geb. 1561 ; sneuvelt in Spaansche dienst in het

gevecht bij Boxum, 27 Januarij 1586. 5. Joost, geb. 1564,

was doof en onnoozel. 6. Adam, als Spaansch hopman

den 7 November 1590 te Groningen overleden. 7. Lode

wijk, geb. 1565, sneuvelt in Spaansche dienst in het be

leg van Steenwijk, 1592. 8. Adolf, Heer van Homoet en

Hedel, sterft als Ritmeester in Spaansche dienst, 1609. 9.

Margaretha, geb. 1557 en (zoo men voorgeeft) verloofd

aan den Koning van Zweden, sterft vóór haar huwelijk,

25 Mei 1579. 10. Juliana en 11. Wilhelma verdrinken in

den IJssel, 1591. 12. Catharina, in 1601 gehuwd met Flo

ris II. Graaf van Kuilenburg, sterft 1639. 13. Elisabeth

Abdis van Essen en Freckenhorst, sterft 1614. 14, 15 en

16. Anna, Charlotte en Elisabeth, ongehuwd of jong

gestorven.

a. Herman, Graaf van den Berg, geb. 1558, Stadhou

der van Gelderland voor den Koning van Spanje, in

1596 met de Geldersche leenen beleend. Over zijne krijgs

verrigtingen zullen wij later spreken. Hij was gehuwd

met Maria Mancia van Witthem, Markgravin van Bergen

op-Zoom, Gravin van Walhain, Vrouwe van Beersel,

Perweis, Glimes, Wavre, Gheel enz., bij welke hij slechts

ééne dochter verwekte, die volgt. Hij stierf te Spa in

1611. Zijne weduwe hertrouwde met Guillaume de Melun

Prins van Espinoi.

Maria Elisabet, Gravin van den Berg, Markgravin

van Bergen-op-Zoom, geboren 1610, trouwde in 1625 met

haren vollen neef Albert Graaf van den Berg en stierf

in 1633, zonder kinderen na te laten.

b. Frederik, Heer van Boxmeer, Homoet, Dixmuiden,

Hedel enz., geboren 18 Aug. 1559, Maréchal-de-Camp

in Spaansche dienst, huwde Françoise de Ravenel, vrou

we van Ratigny. Deze moet hem Dixmuiden ten huwe

lijk hebben aangebragt; althans hij is de eerste, die

daarmede in 1616 wordt beleend. Hij stierf in 1618.

Zijne weduwe hertrouwde met den Marquis de St. Remy



- l 1 –

en stierf 1629. Uit het eerste huwelijk werden geboren:

1. Albert, die daarna volgen zal. 2. Leonora Cathari

na, geb. 1613, in 1634 gehuwd met Fréderic Maurice

de la Tour d'Auvergne, Hertog van Bouillon, Prins van

Sedan; zij kreeg de heerlijkheid Hedel als huwelijksgift.

3. Anna Maria, geb. 1617, en in 1668 ongehuwd te Brus

sel overleden. -

c. Hendrik, Heer van Stevensweerd, geb. 1573, Gene

raal in Spaansche dienst; verlaat dezelve in 1632, en

sterft 1638. Ten gevolge van het langdurige proces met

zijnen neef, Graaf Albert, is hij een tijdlang regerende

Graaf van den Berg. Hij is driemaal gehuwd geweest: a.)

Met Margaretha van Witthem, zuster van zijns broeders

huisvrouw, in 1612. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1.

Maria Elisabeth, gehuwd aan Itel Frederik, Vorst van

Hohenzollern-Hechingen, die bij transactie met haren vol

len neef Albert het markgraafschap Bergen-op-Zoom ver

krijgt. 2. NN. gehuwd met den Graaf van Renesse-War

fusé, in 1637 te Luik gedood. b.) Met eene niet genoemde,

eac ignota aut mimis fortassis nota matre (*), waaruit:

1. Herman, Graaf van den Berg, Heer van Goor en Ste

vensweerd, gehuwd met Josina Walburgis Gravin van

Löwenstein-Werthheim, kinderloos overleden. 2. Anna

Maria, gehuwd met Bernard Albert Graaf van Styrum.

c.) Met Hieronyma Catharina Gravin van Spauer, waaruit

vijf dochters: 1. Amalia Lucia, gehuwd met Paris Jacob

Graaf Truchsess zu Zeijll. 2. Isabella Catharina, gehuwd

met Johan Graaf van Hohen-Rechberg. 3. Maria Agnes en

4. Anna Carolina, geestelijken. 5. Juliana, eerst gehuwd

met Bernard Graaf van Wittgenstein, vervolgens met

Karel Eugenius, Hertog van Croy, Graaf van Mij

lendonk. r

Albert, Graaf van den Berg, zoon van Graaf Frederik

hierboven genoemd, geboren 1607, overleden 1656; was

tweemaal gehuwd: a.) met zijne volle nicht, Maria Eli

sabeth, na wier kinderloos overlijden hem de opvolging

(*) NIJHorr, Bijdragen, deel III. bladz. 154.
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O

der goederen betwist werd. In 1644 stond hij bij trans

actie Bergen-op-Zoom aan zijne nicht Maria Elisabeth,

echtgenoote van den Vorst van Hohenzollern-Hechingen,

af en behield de overige goederen. b.) Met Madelaine de

Cusance, Gravin van Champlitte, dochter van Claude

François de Cusance, Graaf van Champlitte, en van Er

nestine van Witthem, zuster van Maria Mancia en Mar

garetha, hierboven genoemd. Uit dit tweede huwelijk

zijn gesproten: 1. Frederik Frans, geboren 1643, na zijns

vaders dood in 1656 beleend met de Geldersche, Kleef

sche en Keulsche leenen, doch in 1661 ongehuwd over

leden. 2. Maria Clara, geb. 1644, gehuwd met Maximi

liaan, Worst van Hohenzollern - Sigmaringen. Hij stierf

1689; zij 1715. 3. Oswald, die volgt. 4. Willem Leopold,

geb. 1652, in 1661 met Boxmeer beleend, sterft onge

huwd in 1675. De moeder van deze vier kinderen, Gra

vin Madelaine, overleed 1689. Aan hare oudste zuster,

Beatrix de Cusance, eerst gehuwd met Eugène Leopold

d'Orselai, Prins van Cantecroy, en vervolgens met

Charles Henri, Hertog van Lorraine - Waudemont, kwa

men, deels door erfregt, deels door opdragt, het graaf

schap Walhain en de heerlijkheden Perweis, Wavre en

Gheel, en aan hare tweede zuster Henriëtte, insgelijks

tweemaal gehuwd, a.) met den Marquis de Warambon, b.)

met Karel Eugenius Hertog van Aremberg, het graaf

schap Champlitte en de heerlijkheid Beersel.

Oswald III, Graaf van den Berg, geb. 1646, ach

tereenvolgens met zijns vaders heerlijkheden beleend,

stierf 1712, zonder kinderen na te laten. Hij huwde in

1686 Maria Leopoldina Catharina, Gravin van Oost-Fries

land en Rittberg, welke in 1718 stierf. Zijn testamen

taire erfgenaam was de kleinzoon zijner zuster, die volgt.

- Frans Wilhelm, Vorst van Hohenzollern-Sigmaringen,

Graaf van den Berg, geb. 1707, tweede zoon van Mein

hard Vorst van Hohenzollern - Sigmaringen en van Jo

hanna Catharina Wictoria Gravin van Montfort, klein

zoon van Maximiliaan en Maria Clara, hierboven ge

noemd, erft de goederen van zijnen oudoom. Hij sterft
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1737. Hij huwde, in 1724, Maria Catharina Gravin

Truchsess zu Zeijll, waaruit drie kinderen : 1. Johan

Baptist. 2. Maria Johanna Josepha, die beiden volgen. 3. o

Maria Theresia, Kanonikes te Remiremont.

Johan Baptist Joseph Oswald Frans, Worst van Hohen

zollern-Sigmaringen, Graaf van den Berg, geb. 24 Junij

1728 en overleden in 1781, huwde Maria Benonia, Gra

vin van Lodron, bij welke hij geene kinderen verwekte.

Zijne zuster volgde hem op.

Maria Johanna Josepha, Vorstin van Hohenzollern

Sigmaringen, Gravin van den Berg, geb. 14 April 1727,

huwt den 24 Februarij 1749 met haren neef Karel Frederik

Vorst van Hohenzollern-Sigmaringen, die haar de rege

ring der Bergsche goederen afstaat. Hij overleed 26 De

cember 1786 en zij 22 Februarij 1787. Uit dit huwelijk

zijn gesproten: 1. Anton Aloysius, die volgt. 2. Johanna

Francisca Fidelis Antonia Monica, geb. 3 Mei 1765, ge

huwd met Frederik Johan Otto, Vorst van Salm-Kyrburg,

overled. 30 Aug. 1790. 3. Maria Crescentia Anna Johanna

Francisca, geb. 24 Julij 1766, overl. 4 Oct. 1835, als

weduwe van Frans Xaveer Graaf van Freuberg.

Anton Aloysius Meinhard Frans, Vorst van Hohenzol

lern - Sigmaringen, Graaf van den Berg, geb. 12 Aug.

1762, overl. 17 Oct. 1831 , huwde 12 Aug. 1782 Amalia

Zephyrine Vorstin van Salm - Kyrburg. - Uit dit huwe

lijk is gesproten

Karel Anton Frederik, Vorst van Hohenzollern-Sigma

ringen, Graaf van den Berg, geb. 20 Febr. 1785, huwde

den 4 Febr. 1808 de Prinses Antoinette Murat. - De

tegenwoordige Graaf. – Zie verder Almanac de Gotha.

In den loop van deze eeuw werden de meeste bezittingen

en heerlijkheden van het huis Berg vervreemd, doch de

oudste en voornaamste bezittingen, het graafschap Berg

met Didam, de heerlijkheden Gendringen en Etten, en

de halve hoogheid Wisch, zijn op dit oogenblik nog in

het bezit van Z. D. H. den Vorst van Hohenzollern-Sig

maringen. Weinig voorbeelden zullen er welligt in ons

vaderland gevonden worden van eene dusdanige opvol

'-
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ging in stamgoederen, die nimmer verkocht, maar van

het begin van alle geschiedenis af, tot op den tegen

woordigen dag, steeds van vader op zoon zijn overgeërfd.

De inventaris van het graaflijk Bergsche Archief, tot

welks beschrijving ik thans overga, is in vier hoofdstuk

ken verdeeld. Het eerste bevat de Charters of perkamen

ten brieven. Het tweede de stukken over de geschiedenis

en staatkundige regten der Graven van den Berg. Het

derde de stukken betreffende de goederen en bezittingen

der Graven van den Berg. Het vierde eindelijk de stuk

ken voor het huis Berg van ondergeschikt belang.

EERSTE HOOFDS TU K.

CHAR TE B S.

Het groot aantal Charters, in het Archief aanwezig,

welke ook derzelver inhoud moge zijn, is in dit hoofd

stuk vereenigd; slechts de leenbrieven zijn hiervan uit

gezonderd, om redenen, nader, op de plaats, waar

bepaaldelijk over deze gehandeld zal worden, te ontvou

wen. Wat de overige stukken, verdragen, verbondsbrie

ven, koop- en transportbrieven enz. betreft, deze waren

daarom reeds moeijelijk te schiften, omdat in de meeste

stukken, vooral van oudere dagteekening, de grenslijn

tusschen het geschiedkundig en het administratief be

langrijke niet zoo scherp is getrokken, dat men die niet

onder twee hoofdstukken zoude kunnen brengen. Allen

komen dus voor in dit hoofdstuk, hetzij afzonderlijk op

den inventaris gebragt – dit getal bedraagt omstreeks

zes honderd – hetzij in paketten vereenigd. Het hoofd

stuk vervalt weder in drie onderafdeelingen.

S I. Charters betrekking hebbende op het oude Huis

Berg , van de vroegste tijden tot 3436.

Reeds om de oudheid zijn deze stukken belangrijk, en

ik heb daarom gemeend, ze allen, zonder uitzondering,
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afzonderlijk op den inventaris te moeten brengen. Vele

charters, wel is waar, zijn slechts onmiddellijk voor het

huis Berg van belang, of in zoo ver zij inlichtingen

behelzen omtrent den toestand van dorpen, gehuchten,

kasteelen, erven enz. en omtrent de afkomst van sommige

adellijke geslachten, andere daarentegen zijn ook geschied

kundig merkwaardig. De meeste van deze charters zijn,

voor zoo ver mij bekend is, nergens uitgegeven. - De

voornaamste zal ik terloops aanstippen.

1227. In die Urbani. Otto van der Lippe, Bisschop

van Utrecht, geeft aan Henricus de Monte honderd

mark uit den tol te Reenen.

1233. wi. Mal. Aug. Willebrandus van Oldenburg,

Bisschop van Utrecht, beleent Henricus de Monte

met een steenenhuis in Deventer (*).

1305. In die St. Martini. Margaretha, Gravin van Gelre,

bevestigt de gift van den molen te Gendringen, door

haren echtgenoot aan den Heer van Byland ge

daan (S).

1309. Feria quinta post St. Viti. Fredericus, Henricus

en Adam Dominus de Monte, fratres, Henricus de

Wisch en Ghiselbertus filius Petri, bekennen zekere

som schuldig te zijn aan eenige Lombarden.

1310. Dominica post Viti. Kondschappen tot bewijs dat

het gerigt van Etten toebehoort aan Adam Heer van

den Berg.

1319. Op St. Peters dag. Reinald erfzoon des Graven

van Gelre verklaart, dat hij Frederik Heer van den

Berg geene bede zal afvragen, en dat, noch hij, noch

zijne voorgangers, daartoe eenig regt bezaten (+).

(*) In dit stuk noemt de Bisschop hem Consanguineus nos

ter, Vir mobilis.

(S) Vergelijk NIJHorr, Gedenkwaardigheden, deel I. Oork.

No. 8l.

(f) Dit stuk is door Reinald, door zijne moeder Margaretha en

door zijne zusters Philippe en IJzenbeel bezegeld. - Het is dikwijls
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1327. Op 0. L. Vr. dag Annunciatio. Graaf Reinald

van Gelre belooft Lise, huisvrouw van Frederik van

den Berg, te beleenen met al het goed, dat haar

vader, Willem Heer van Millen, van hem ten leen

hield. -

1346. 7 Wovember. Walram, Aartsbisschop van Keu

len, geeft aan Adam Heer van den Berg het regt van

de gruit en de munt binnen Gendringen.

1376. Op St. Vijts dag. Willem, Heer van den Berg,

geeft aan zijne stad 's Heerenberg zijn dijk- en weg

geld en tollen aldaar, om de steenstraat, bruggen,

stad en dijk te maken. -

1379. 33 Mei. Arnold van Hoorn, Bisschop van Utrecht,

vereenigt de beide vicariën in de kerk te Etten, uit

aanmerking van derzelver geringe inkomsten.

1379. Op 0. L. Vr. dag Nativitatis. Willem, Heer van

den Berg, geeft stads- regten en privilegiën aan

zijne stad ten Berge (*).

1382. In Vigilia beati Johannis. Hendrik van Wisch,

als patronus der kerken van Etten en Ter Borg, en

Ludolf van Kervenhem, pastoor te Ter Borg, ver

klaren, dat de kerk van Ter Borg van de moeder

kerk Etten is afgescheiden en dat eene deeling der

kerkengoederen is bewerkstelligd.

1400. Op St. Mattheus dag. Else van Holtsaten, Abdis

van Elten, verklaart, dat het kapittel van het

godshuis aldaar aan Frederik, Heer van den Berg,

de helft van de gruit te Elten heeft verkocht.

1411. Zaturdag na Sacramentsdag. Frederik, Aarts

bisschop van Keulen, beleent Frederik van Heec

keren, Heer tot Ulft, met het huis en de heerlijkheid

Ulft. :

aangevoerd als bewijs voor de volkomene onafhankelijkheid der

bannerij Berg, en uitgegeven bij wAssENBERG , Embrica, lib.

III. cap. 11.

(*) Uitgegeven bij wAssENBERG , Embrica, lib. III. cap. 2.
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S II. Charters betrekking hebbende op de Graven van

den Berg uit de Huizen van der Leck en van

Hohenzollern , van 4436 tot op de laatste tijden.

Deze charters zijn uit eenen tijd, waarvan veel talrijker

gedenkstukken zijn overgebleven. De reden, waardoor die

der vorige afdeeling zoo belangrijk werden, de oudheid

namelijk, bestond hier niet. Hun getal is daarenboven

veel aanzienlijker, maar de grootste massa – transporten,

leenbrieven, renteverschrijvingen– zijn slechts aan te mer

ken als akten, voor de Bergsche gerigten gepasseerd. Op

deze gronden zijn niet alle charters in deze afdeeling af

zonderlijk geïnventariseerd, maar slechts die, waarin van

een lid van het huis Berg op de eene of andere wijze

melding wordt gemaakt, of die uit een geschiedkundig

oogpunt merkwaardig zijn; de overige zijn in paketten

zamengebonden. Onder die van de eerste soort worden

onder anderen gevonden:

1419. Op St. Michaels dag. Defensief verbond tusschen

eenige der aanzienlijkste edelen van Gelderland (*).

1421. Perkamenten rol, bevattende het markenregt van

Zilvolde. – Wan weinige markenregten zijn ons zul

ke oude gedenkstukken bewaard.

1431. Op Hemelvaartsdag. Hertog Arnold van Gelre

staat toe, dat Johanna, echtgenoot van Frederik van

Ulft, de tucht van het leengoed UIft na doode van

haren echtgenoot behoude.

1432. Dingsdag na Dertiendag. Dezelfde draagt aan

Willem, Heer van den Berg, de voogdij van Elten op.

1433. Op Allerheiligen (gevidimeerde brief). Dezelfde

geeft aan Willem, Heer van den Berg, den markttol

op St. Vitus markt te Elten in pandschap.

1436. Op St. Pontianus dag. Dezelfde belooft, geen

vrede te zullen maken met zijne oproerige onderda

nen, zonder inbegrip van zijnen bondgenoot, Willem,

Heer van den Berg.

(*) Uitgegeven bij NIJHoFF, Gedenkwaardigheden, deel III

Oork. No. 387.

V. 2
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1438. Donderdag na St. Elisabeths dag. Uitspraak

van den vrijstoel te Norderna, in zake Diederik van

Oyre tegen Willem, Heer van den Berg (*).

1453. Zondag na 0. L. Vr. dag Visitatio. Frede

rik van Ulft en Johanna van Baeck, zijne echtge

noot, verkoopen aan Willem, Heer van den Berg,

het huis en de heerlijkheid Ulft (S).

1456. Zondag na St. Severijn. Vincent, Graaf van

Meurs, en Anna van Beijeren, zijne echtgenoot, ver

koopen aan Willem, Heer van den Berg, het slot en

de heerlijkheid Didam.

1470. Dingsdag na Pontianus dag. Wolmagt van de

geërfden in het land van den Berg, om den gebro

ken Rijndijk in de Hetter te doen maken en de on

willigen daartoe te noodzaken. -

1473. 7 December. Brieven van remissie van Hertog

Karel van Bourgondië, voor Oswald, Heer van den

Berg, waarbij aan dezen de teruggave van zijne

steden en sloten wordt beloofd.

1474. 37 Augustus. De gecommitteerden namens den

Hertog van Bourgondië voor de zaken der graafschap

Zutphen gelasten, de onderdanen van den Hertog,

die onder den Heer van den Berg wonen, tot het

betalen der schatting te noodzaken. (Hieruit volgt,

dat de eigenlijke onderdanen van den Heer van den

Berg vrij van schatting waren.)

(*) Zoo het, na de oorkonden, door den Heer sloer in het

H. deel van deze Bijdragen uitgegeven, nog twijfelachtig konde

zijn, of de Westphaalsche Veemgerigten regtsmagt uitoefenden in

sommige streken van ons vaderland, meer bepaald in het kwar

tier van Zutphen, zoude dit stuk, dat overigens slechts eene een

voudige vrijspraak bevat, zulks genoegzaam bewijzen.

(S) VAN spaEN heeft mitsdien gedwaald, door dien verkoop

reeds op 1371 te stellen. Reden van dwaling was waarschijnlijk

de erfwissel, toen ten tijde, tusschen Willem I. Heer van den Berg

en zijnen neef Diederik van Ulft, over eenige stukken gronds in

Didam gesloten.
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1475. 3 Wovember. Deken en Kapittel der St. Martens

kerk te Emmerik geven hunne toestemming, dat

Oswald, Heer van den Berg, worde vrijgesproken

van de kerkelijke censuur en het interdict op hem

gelegd (*).'

1476. Woensdags na 0. L. Vr. dag Visitatio. Hen

drik, Heer tot Ghemen en Wevelikhave, verklaart, dat

Adam van den Berg niets heeft misdreven tegen Her

tog Arnold, of den Hertog van Bourgondië, maar

zich steeds onzijdig heeft gehouden.

1479. Donderdag na St. Franciscus. Verdrag tusschen

den Hertog van Kleef en Oswald, Heer van den Berg,

met zijne broeders, waarbij aan de laatsten hunne

veroverde bezittingen worden teruggegeven.

1480. Zaturdag na St. Pauli Conversio. Bisschop Hen

drik van Munster staat aan Oswald, Heer van den

Berg, tegen betaling van zekere som gelds, onzijdig

heid zijner bezittingen toe in de veete tusschen Mun

ster en Kleef. (Vergelijk sLICHTENHoRsT, Tooneel des

Lands van Gelre, bladz. 82.)

1482. Donderdag na Mariae Annunciatio. Verklaring

van Deken en Kapittel der St. Walburgskerk, mits

gaders van Burgemeesteren, Schepenen en Raad der

stad Zutphen, dat zij nooit anders gehoord hadden,

dan dat de bannerheerlijkheid Berg was eene broeder

deeling van het graafschap Zutphen, met transsumpt

van den brief van Graaf Otto II. in 1237. Deze laatste

te vinden in BoNDAMs Charterboek, No. 20 (S).

1482. Op 0. L. Vr. dag Assumtio. Johan, Hertog van

Kleef, vergunt aan Oswald, Heer van den Berg, om

allen, die zijnen tol te Emmerik ontvoerd hebben,

op Kleefsch grondgebied te achterhalen.

1486. Maandag na Misericordia. Keizerlijk patent,

(*) Waarschijnlijk een gevolg van het proces over Pannerden.

(S) Het charter zelf is uitgegeven bij wAssENBERG, Embrica,

lib. III. cap. 1 1.

2
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waarbij Oswald, Heer van den Berg, tot Rijksgraaf

wordt verheven (*).

1504. In Januarij. Brieven van remissie van Koning

Philips van Kastilië voor Oswald, Graaf van den Berg,

en zijne zonen Willem en Frederik, van alles wat

zij tegen hem misdreven hadden.

1506. Op St. Peter. Philips van Bourgondië, Stadhou

der Generaal voor den Koning van Kastilië, stelt

Willem, Graaf van den Berg, tot bevelhebber van

Doesburg en de nieuwe versterkingen aldaar, aan.

1506. Op St. Peter. Dezelfde benoemt Graaf Frederik

van den Berg tot bevelhebber van het slot te Zalt

Bommel.

1544. Op St. Benedictus. Oswald, Graaf van den

Berg, geeft volmagt aan Berend van Hacfort, om zijne

vordering op den tol te Lobith tegen den Hertog van

Kleef staande te houden.

1560. 27 Augustus (gevidimeerde brief). Margaretha,

Hertogin van Parma, gelast den Landrentmeester

Gramaije, het proces, tegen den Graaf van den Berg

aangevangen, wegens weigering van schatting, te

staken.

1565. 92 November. Traktaat tusschen Willem, Hertog

van Kleef, en Willem, Graaf van den Berg, over de

rente uit den Lobithschen tol, de pandschap van

Beeck, de leenen Byland, Millingen, het huis te Loel

en den Poll, benevens approbatie der concordaten

met Emmerik over de grensscheiding.

1581. 20 October. Willem, Graaf van den Berg, wordt

tot Stadhouder van Gelderland aangesteld.

1582. 5 April. Dezelfde (door den Hertog van Anjou)

tot Kapitein Generaal van al het krijgsvolk in Gel

derland aangesteld.

1582. 25 April. Dezelfde op nieuw als Stadhouder

aangesteld.

1604. 30 October. Philips, Koning van Spanje, geeft

(*) Uitgegeven bij wassenberg, Embrica, lib. III. cap. 11.
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aan Frederik, Graaf van den Berg, eene jaarwedde

van 1000 dukaten.

1625. 30 December. Albert, Graaf van den Berg,

aangesteld tot Kapitein van de garde van honderd

Archiers, in dienst van den Koning van Spanje.

S III. Charters betrekking hebbende op de gealie

neerde goederen van het Huis Berg, of op

vreemde geslachten.

Ten einde de administratie niet te belemmeren door

eene menigte van charters, voor haar van zeer gering

belang, is deze afdeeling daargesteld. Alle stukken, die

van geen geschiedkundig gewigt waren, konden hier in

paketten worden zamengebonden, zelfs koopbrieven van

goederen voor het huis Berg behoefden van dien regel

niet te worden uitgezonderd. Maar zoodanige stukken,

welke, hetzij om hunne oudheid, hetzij om den inhoud,

de daarin voorkomende personen of plaatsen, van eenig

geschiedkundig belang konden zijn, zijn afzonderlijk

geïnventariseerd. De volgende nemen wij daaruit over.

1261. In Vigilia beati Matthei. Huwelijksvoorwaar

den tusschen den oudsten zoon van Theodericus Do

minus de Wisch en de oudste dochter van Henricus

Domicellus de Burclo.

1289. Feria quarta post Pascha. Alardus de Dryle

geeft aan Johan de Mere, dictus Boc, en aan Gesa,

eerder weduwe van Wilhelmus de Dryle, eenige

eigenhoorigen over. - Mede bezegeld door Gerardus

de Batenburgh.

1296. In die beatae Agnetis. Huwelijksvoorwaarden

tusschen Johannes, zoon van Adolphus miles de

Lembeke, en Agnes, dochter van Stephanus de Wisch.

1303. Op St. Clemens dag. Diederik, Graaf van

Kleef, geeft aan Diederik, Heer van Byland, al zijne

leenen tot erfleenen ten Zutphenschen regte.

1307. Zaturdag na Allerheiligen. Diederik , Heer

van Byland, en Sophia, zijne echtgenoot, verklaren,
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dat aan Otto, Diederiks broeder, tot afgoeding van

de erfenis van Willem Doys , hun beider vader,

vrouw. Mechtild , hunne moeder, en heer Steven,

Kanonik te Emmerik, hun oom, eenige goederen

in de Betuwe zijn afgestaan.

1330. Dingsdag na St. Petri ad vincula. Reinald,

Graaf van Gelre, verkoopt aan Rutger van der

Clocken, burger te Nijmegen, het goed in den Hamme

onder Walburg.

1354. Op 0. L. Vr. dag Wativitas. Johan, Graaf van

Kleef, geeft veiligheid (sauvegarde) aan de ingezete

nen van Millingen en Pannerden, in den oorlog

door hem tegen Eduard van Gelre gevoerd.

1362. Maandag na 0. L. Vr. dag Conceptio. Reinald

van Homoet, heer Johans zoon, namens Hertog

Eduard van Gelre met Homoet beleend (*).

1365. Op St. Laurens. Johan en Walraven van Wije,

broeders, benevens Jorden van Wije, verklaren, van

Lisebet Vrouwe van Baer gepacht te hebben al

hare renten, tijnsen en tienden te Ochten.

1366. 2 Maart. Wenceslaus, Hertog van Braband, ver

zoend met Peter van Culemborch, Heer van Meer,

op voorwaarde, dat deze hem het huis en goed te

Meer ten leen zal opdragen.

1383. Vrijdag na Paschen. Heer Johan van Homoet,

door Willem, Hertog van Gelre, met Nijenborch cum

annexis beleend.

1391. 5 April hofstijl. Albrecht, Hertog van Beijeren

en Graaf van Holland, schenkt aan Catharina van

Dorenburg en Floris bastaard van Everingen de

tienden van Koudekerk in Walcheren, tot eene

huwelijksgift.

1412. 9 December. Antoni , Hertog van Braband,

bevestigt de gift der hooge heerlijkheid van Glimes

en Torbesoul aan heer Jan van Glimes.

(*) Hierdoor schijnt de stelling van vAN sPAEn, dat Homoet

eene oude vrije heerlijkheid zoude geweest zijn, te vervallen.
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1413. Zondag na Dertiendag. Willem, zoon te Arkel,

Heer tot Borne en Sittard , beleent Hendrik, Heer

van Homoet, met de hooge heerlijkheid van Nijen

borch.

1434. Donderdag na Quasimodo. Zoenbrief tusschen

Adolf, Hertog van Kleef, en Otto, Heer van Bronk

horst en Borculo.

1445. Zondag na 0. L. Vr. Assumtio. Vincent ,

Graaf van Meurs, transporteert aan zijnen zwager

Willem van Egmond het slot Vrijenstein en de

heerlijkheid Ochten.

1456. Palmavond. Arnold, Hertog van Gelre, geeft zijne

toestemming als leenheer, dat Walburg van Meurs,

echtgenoot van zijnen broeder Willem van Egmond,

Vrijenstein en Ochten in tucht behoude (*).

1474. 33 December. Uitspraak van Karel, Hertog van

Bourgondië, in zake Oswald, Heer van den Berg,

tegen Deken en Kapittel der St. Martens kerk te

Emmerik, waarbij de eerste in het bezit van Pan

nerden wordt gehandhaafd.

1489. Vrijdag na Paschen. Kondschappen voor het

gerigt van Doesburg, over de jurisdictie van den

Beinhemerweerd en den loop van den IJssel daar ter

plaatse (S).

1489. 32 Junij. Keizer Maximiliaan geeft aan Hendrik

van Witthem, Heer van Beersel, de hooge heerlijk

heid van Beersel, Roode, Alsenberghe enz., ter ver

goeding van de schade, die hij, door het verbranden

van zijn slot, in den oorlog met de rebellen van

Braband en Vlaanderen geleden had.

(*) Uit deze beide stukken, zoowel als uit dat van 1365,

waarin Lisebet van Baer, overgrootmoeder van Graaf Vincent van

Meurs, genoemd wordt, kan men de Heeren van Ochten leeren

kennen en zoodoende de gaping bij vAN SPAEN, Inleiding, deel III,

bladz. 389, aanvullen. ve

(S) Volledig bewijsstuk dat de IJssel meer westwaarts heeft

geloopen.
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1512. Zaturdag na St. Lucas. Hertog Karel van

Egmond ratificeert het verdrag tusschen zijne afge

vaardigden en Johan Heer van Wisch, waarbij de

Wildenborch en Ter Borg open huizen van den Her

tog worden.

1544. 25 Junij. Keizer Karel V. geeft aan Oswald,

Graaf van den Berg, de goederen van Nijenborch

cum annexis terug, welke hem door Hertog Karel

van Egmond ontnomen waren,

1583. d4 October. Letteren requisitoriaal, waarbij de

Bisschop van Luik en die van zijnen raad, namens

den Koning van Spanje, verzocht worden, de

heerlijkheid Spalbeek en de landen van Niel, in

het graafschap Loon gelegen, ten behoeve van

Graaf Frederik van den Berg (broeder van Graaf

Willem IV.) in bezit te nemen.

Onder de paketten, tot deze afdeeling behoorende, zijn

nog om derzelver oorsprong merkwaardig die, welke de

eigendomsbewijzen van het Karthuizer klooster Zonnen

berg bij Kampen bevatten. Dit klooster werd door de sol

daten van Graaf Willem van den Berg in 1572 verwoest,

en waarschijnlijk is toen het Archief naar 's Heerenberg

vervoerd. Deze charters hebben meest betrekking op

goederen in Overijssel en leveren op zich zelve weinig

merkwaardigs op.

TWEEDE H 0 0 FDSTUK.

STUKKEN OVER DE GESCHIEDENIS EN STAATKUNDIGE

REGTEN DER GRAVEN VAN DEN BERG.

Ook dit hoofdstuk is in drie afdeelingen gesplitst. In

de eerste vindt men de papieren over de uitwendige

(staatkundige) geschiedenis der Graven van den Berg

en hunne tijdgenooten; in de tweede die over de in

wendige (familie) geschiedenis der Graven van den Berg,

in de derde, eindelijk, die over landshoogheid, regts

gebied, heerlijke regten. Wij zullen opvolgelijk uit de

drie afdeelingen het een en ander mededeelen. -
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$ 1. Uitwendige (staatkundige) geschiedenis der Graven

van den Berg en hunne tijdgenooten.

Deze afdeeling bestaat uit verschillende soorten van stuk

ken, copiën van charters, deels afzonderlijk, deels in

cartularia of copieboeken vereenigd, processtukken, me

moriën, deductiën, brieven, waaronder de geheele corres

pondentie der Graven van den Berg, van de vroegste

tijden tot 1625. – Deze correspondentie is volledigheids

halve niet gesplitst in geschiedkundige en in administra

tieve, maar zoowel die, welke de Graven van den Berg

met naburige Worsten en Heeren, als welke zij met hunne

Drosten, Rentmeesters enz. voerden, is hier vereenigd.

Na 1625 echter, toen Graaf Albert regerende Graaf

werd, verandert die briefwisseling geheel van aard. De

staatkundige invloed en bemoeijingen der Graven van

den Berg hielden met dezen Graaf aanvankelijk, en met

den Munsterschen vrede geheel, op. De Graven van den

Berg blijven van dien tijd af slechts bijzondere personen,

magtig door hunnen hoogen rang en hunne uitgebreide

bezittingen, maar zonder zich met de staatkundige ver

wikkelingen van de Republiek der Vereenigde Nederlan

den op eenige wijze in te laten. Hunne briefwisseling

is dan ook van dat tijdstip af geheel administratief, en

moest derhalve in het derde hoofdstuk worden opgeno

men. Het jaar 1625 werd als punt van afscheiding nog

daarenboven aangeduid door de minutenboeken, welker

aaneengeschakelde reeks eerst met dit jaar aanvangt.

Enkele vroegere minutenboeken zijn in dit hoofdstuk

gerangschikt. Het spreekt overigens van zelf, dat (met

eene enkele uitzondering (*)) onder de briefwisseling van

den regerenden Graaf tevens die van zijne echtgenoot,

zijne broeders of kinderen begrepen is. - De stukken, be

trekking hebbende op het oude huis Berg, bestaan alleen

uit copiën van oorkonden, en zijn, noch talrijk, noch ook,

op enkele uitzondering na (8), belangrijk. - Uit den tijd

(*) Zie bladz, 33.

(S) Bij voorbeeld een dijkregt, door Reinald, Graaf van Gelre,

en Diederik, Graaf van Kleef, in 1328 gemeenschappelijk aan de

Lymers gegeven.
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van Frederik III, den laatsten Heer uit dit huis, vindt men

slechts de stukken betreffende zijne geschillen met den

Graaf van Kleef over zijne regten in en om Emmerik, en

de compromissoriale uitspraak van Hertog Reinald IV.

in die zaak. Voor den vroegsten staatkundigen toestand

der, eenmaal Geldersche, stad Emmerik, welke hoogst

waarschijnlijk vroeger onder de bescherming der Heeren

van den Berg stond, zijn die stukken zeer belangrijk.

Met Willem II, Heer van den Berg, 1416 – 1465, be

gint eigenlijk het eerst eene geregelde orde in het Archief

te heerschen. Het is mij uit onderscheidene stukken

gebleken, dat toen het eerst copieboeken en rekeningen

werden begonnen, gelijk hij trouwens de man was, die

de grondvesten legde voor de grootheid van het Bergsche

huis. Ongelijk aan velen zijner tijdgenooten, die slechts

voor krijgsroem leefden, beijverde Heer Willem van den

Berg zich, om zijne bezittingen door onderscheidene aan

koopen te vermeerderen, zijne onderdanen tegen allen

overlast te beschermen, om , in den geest van dien tijd,

kerken en kloosters te stichten en te begiftigen. Met

regt verwierf hij dus den naam van de Rijke en de

Vreedzame, een zeldzame eeretitel in de onrustige

dagen, welke hij beleefde (*). Men kan zich echter niet

verwonderen, dat zulk een leven weinig stof oplevert

voor de geschiedenis. Intusschen bleefWillem niet geheel

buiten twisten en oneenigheden, maar, zoowel in zijne

geschillen met den Bisschop van Utrecht, over de nala

tenschap van Jacob Heer van Gaesbeek , als in die met

de Heeren van Byland of van Anholt, werd de twist door

eene compromissoriale uitspraak, in de beide laatste

gevallen van den Hertog zelven, beslist, zonder dat het

zwaard getrokken werd. Hij was aanvankelijk Hertog

Arnold getrouwelijk toegedaan, maar schijnt omstreeks

1454, met dezen ongelukkigen, maar ook voor de rege

ring geheel ongeschikten Vorst , in oneenigheden te zijn

(*) Men zie ook over hem wAssENBERG, Embrica, lib. III.

cap, 10.
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geraakt, gelijk blijkt uit het opstel eener memorie van

grieven, die namens hem overgeleverd werd. - Bij

zijnen dood liet hij de bannerij Berg, nu met Ulft,

Didam, Millingen en het in pand genomen kerspel Beeck

vergroot, aan zijnen zoon Oswald na.

In vele opzigten verschilde Oswald I, de eerste Graaf,

van zijnen vader. In alle onlusten en twisten, die Gelder

land toenmaals verscheurden, is zijn naam gemengd. Hij

hield de zijde van Adolf, met wien hij in zijne jeugd op

eene bedevaartsreis naar Jeruzalem vriendschap had aan

geknoopt, tegen deszelfs vader Arnold. -

In de brieven en minutenboeken, uit deze dagen be

waard, komen vele wetenswaardige berigten voor, bijzon

der omtrent Adolfs gevangenneming door Karel den Stou

te, waarna Oswald van den Berg zijne meeste bezittin

gen door den Hertog van Kleef zag wegnemen en ze niet

dan met groote opofferingen terug ontving. Men kan

hier tevens eene bijdrage vinden tot het leven van den

Heer van Humbercourt, Guy de Brimeu, door de meeste

geschiedschrijvers als een onschuldig slagtoffer van de

woede der Gendsche oproerlingen, doch onlangs, op grond

van nieuw ontdekte stukken (*), als een man beschouwd,

wien, wegens veelvuldige bewijzen van afpersing en kui

perij, een wel gestreng, doch geenszins onregtvaardig,

vonnis trof: het blijkt namelijk, dat Oswald van den Berg

eene schuldbekentenis van 6000 Rijnsche guldens aan

Humbercourt moest onderteekenen, ten einde door de

voorspraak van den veelvermogenden staatsman zijne heer

lijkheden terug te bekomen - en des niettegenstaande

dat doel slechts langen tijd daarna bereikte. Voorts be

helzen de stukken uit dit tijdperk veel wetenswaardigs

omtrent het jaar 1477, toen Adolf, na den dood van Ka

rel den Stoute uit zijne gevangenschap ontslagen, zijne

getrouwe Gelderschen opriep, om hem bij zijne veruitzien

(*) Anna: een Tafereel uit de Vlaemsche Geschiedenis. -

Men vindt in de bijlagen van dezen roman het letterlijke vonnis van

Hugonet en Humbercourt.
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de pogingen te ondersteunen. Het blijkt, dat hij, niette

genstaande de onmenschelijkheid, waarmede hij zijnen

vader had behandeld, zeer bemind was bij zijne onder

danen, want met eene snelheid, die zeer bij de laauw

heid van latere dagen afsteekt, werd toen door Banner

heeren, Edelen en Steden een groot getal ruiters en

knechten op de been gebragt. Reeds waren de Heeren

van Bronkhorst en van Wisch met meer dan honderd goed

gewapende ruiters in Arnhem gekomen en Oswald van

den Berg op weg om hen te volgen, toen de tijding kwam

van Adolfs dood. Ofschoon zeer getroffen door dezen

plotselingen slag, lieten de Gelderschen daarom den moed

niet zakken en deden het mogelijke om 's lands onafhan

kelijkheid te handhaven. De bemoeijingen van Oswald

van den Berg in die tijden, zijne briefwisseling met

Jonkvrouw Catharina van Gelre, Hertog Frederik van

Brunswijk, den Bisschop van Munster en den Hertog van

Kleef, leveren insgelijks veel wetenswaardigs op. – Om

trent de gevangenschap van Hertog Karel van Egmond

en de pogingen om hem te bevrijden, behelst het Archief

vele bijzonderheden, ook in eigenhandige brieven van

den Hertog aan den Graaf van den Berg, voorts aan

gaande Oswalds overgang tot den Roomsch-Koning Maxi

miliaan in 1499, zijne verzoening met Hertog Karel in

1500 en zijne herhaalde onderwerping aan den Aarts

hertog Philips in 1504. Men moet bij die gedurige par

tijwisseling van Graaf Oswald niet vergeten, dat hij op

de uiterste grenzen, door de Kleefsche bezittingen om

ringd en ingesloten, dikwijls geene andere keus had,

dan onmiddellijke onderwerping of geheele vernietiging.

Hoe zeer overigens het platte land in die dagen te lijden

had, blijkt uit het bovenstaande, het blijkt nog meer uit

de hier voorkomende stukken over de bloedige veeten van

het huis Berg, zoo met de Heeren van Raesfeld tot Oos

tendorp, over den aankoop van Homoet en half Wisch

ontstaan, als met die van Bronkhorst en Batenburg,

Heeren van Anholt. Binnen een tijdsverloop van veertig

jaren, werd onder anderen het dorp Gendringen twee
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maal afgebrand. Voor de kennis der zeden van dien tijd

zijn die stukken ook hoogst belangrijk. Na een zeer

woelig en bedrijvig leven overleed Oswald I. in 1506.

De regering van Graaf Willem III. was kort, en uit

dit tijdvak zijn dan ook weinig belangrijke stukken

voorhanden. Hij hield de Oostenrijksche zijde, die toen

juist bovendreef. Wij vinden hier stukken over zijn

bevelhebberschap te Doesburg, over het bestand tusschen

Gelderland en Kleef in 1509 gesloten, en andere van

minder aanbelang.

De stukken uit den tijd van Graaf Oswald II, hoezeer

van veel grooteren omvang, leveren voor de geschiedenis

weinig bijzonders op. Als de gewigtigste zijn die te

beschouwen, welke de langdurige en bloedige veete tus

schen de huizen Berg en Wisch betreffen. Graaf Oswald

van den Berg en Joachim Heer van Wisch, door bloed

verwantschap en nabuurschap naauw verbonden, koester

den des, niettegenstaande den felsten haat tegen elkander.

De oorzaken van dien haat breedvoerig hier te vermel

den, zoude ons te ver heenvoeren. Genoeg zal het zijn,

hier aan te stippen, dat de verkoop der halve hoogheid

Wisch, door Heer Hendrik van Homoet in 1486, de

eerste aanleiding daartoe gaf. De twisten over de huwe

lijksgift van Walburg van den Berg, Joachims moeder,

en over de nalatenschap van Frederik van den Berg,

Heer tot Hedel, zijn oom, wakkerden het vuur aan ,

tot dat eindelijk deze, die de eigenlijke aanlegger schijnt

geweest te zijn, het huis te Homoet binnen Ter Borg,

Oswalds eigendom, deed verrassen en verbranden. Van

dien dag af begint eene reeks van compromissen, uit

spraken, bestanden, processen, van tijd tot tijd afge

wisseld met de bitterste klagten over het moorden, rooven

en plunderen der wederzijdsche krijgsbenden. Ten laat

ste miskende de Heer van Wisch het gezag van Hertog

Karel van Egmond zoo zeer, dat deze partij trok voor

den Graaf van den Berg en, met hem vereenigd, Ter Borg

belegerde en innam, gelijk ook den Wildenborch en Over

hage. Men vindt hier de ratificatie der capitulatie van
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Ter Borg, door Graaf Oswald, Maarten van Rossem en

eenige andere Geldersche legerhoofden onderteekend (*).

De eendragt tusschen de beide Bannerheeren was daar

mede echter niet hersteld. Zes jaren later viel Joachim

van Wisch met 2500 lansknechten, onder zekeren Uebel

lacker, in het graafschap Berg, waar hij jammerlijk

huishield. Oswald van den Berg nam daarop den be

faamden Meinard van Ham met zijne benden in dienst,

belegerde en veroverde het kasteel Zwanenburg, eene

wapenplaats van zijnen vijand, en bleef hem niets schul

dig. Welke de uitslag van deze veete geweest is, is mij

niet gebleken, zooveel is zeker, dat de haat der beide

Bannerheeren niet werdt uitgebluscht, voor dat zij beiden,

in het zelfde jaar, in hun vroegtijdig graf nederdaal

den. – Onder de papieren uit den tijd van Graaf 0s

wald II. behoort nog de correspondentie, door Karel van

Egmond met de Graven van den Berg gedurende drie

geslachten gevoerd, en welke weder eene nieuwe bijdrage

levert tot de meer juiste kennis van dien geduchten en

schranderen vorst. De maatregelen, in het laatste jaar

van zijn leven en na zijnen dood getroffen, de onderhan

delingen met Hertog Willem van Gulik en de aanspra

ken van dezen op Gelderland, worden ook door de stuk

ken, in het Archief aanwezig, opgehelderd.

De talrijke brieven en andere gewigtige stukken uit

den tijd van Graaf Willem IV. kan men gevoegelijk in

drie groote rubrieken verdeelen. - De eerste omvat de

jaren 1546 tot 1566, en is de grootste, wat het tijdsver

loop betreft, doch voor de geschiedenis de minst belang

rijke. Het is een tijdvak van rust, bij de volgende ver

(*) Dat de Schuilenburg, bij die gelegenheid, zoo als sLicHTEN

HoRsT, Toneel des Lands van Gelre, bl. 88, wil, door Hertog Karel

zoude zijn gebouwd om Berg en VVisch in toom te houden, is ge

heel bezijden de waarheid. De Schuilenburg bestond bewijslijk wel

twee eeuwen vroeger en was eene bezitting van het geslacht van

dien naam, waarna het achtereenvolgend aan de Heeren van VVisch,

de Hertogen van Kleef en eindelijk aan Gelderland overging.



– 31 –

geleken. Volledigheidshalve verwijzen wij hier slechts op

de briefwisseling omtrent Graaf Willems, weigering om

de schatting te betalen, waaronder brieven van de

Landvoogdes Margaretha van Parma en den Graaf van

Megen, op de geschillen met Kleef over de grensschei

ding, door het bovenaangehaalde tractaat van 1565

geëindigd, en op verscheidene brieven van de Graven

van Hoorn, Brederode en Hoogstraten, van Wiglius van

Ayta en andere voorname personen, wier inhoud echter

niet zoo belangrijk is, als de namen der schrijvers doen

verwachten.- Het tweede tijdvak, van 1566 tot en met

1576, is dat, waarin Graaf Willem van den Berg eene

belangrijke, meestal roemrijke, rol in de geschiedenis des

vaderlands speelt. Menigvuldig zijn dan ook de brieven

en papieren uit dien tijd. Zij betreffen, deels het ver

bond der edelen en Graaf Willems pogingen om hetzelve

te bevorderen, deels zijne lotgevallen in 1567 en 1568,

en zijne pogingen, om zijnen zwager, Prins Willem I,

bij de voorgenomene bevrijding des lands te ondersteu

nen, deels eindelijk zijne ballingschap, de verbeurdver

klaring van zijne talrijke goederen en de onderhande

lingen door den Keizer met den Hertog van Alva gevoerd

om dezelve te doen opheffen. Voorts helderen zij de

krijgsbedrijven van den Graaf van den Berg in het be

langrijk jaar 1572 op, en zijnen ijver, om ook uit Bremen,

werwaarts hij gevlugt was, de zaak des vaderlands te

dienen, waarmede hij onafgebroken bezig was, tot dat

de pacificatie van Gend hem naar zijne erfgoederen deed

terugkeeren. Gedurende dit tijdvak stond hij in eene aan

houdende briefwisseling met den Prins van Oranje, met

de Graven van Brederode, Kuilenburg, Hoogstraten en

Schouwenburg, met Duco van Martena, Jacob Hille

brandts, Nicolaas Brunynck, Crispinus van Salsbruggen

en andere beroemde mannen, en de inhoud staat hier

gewoonlijk op vrij wat hoogeren trap, dan in het vo

rige tijdvak (*). Door al de staatsaangelegenheden en

(*) Hier onder behoort ook de Memorie van Honoré Prevost,
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onlusten loopt als een dunne draad onafgebroken de

broedertwist tusschen Graaf Willem en Graaf Frederik,

waaraan ook de uitspraak van den Landvoogd Requesens

geen einde konde maken en die dikwijls met de staatkun

dige verwikkelingen is verbonden. Het derde tijdvak ein

delijk, van 1576 tot 1586, behelst de weifelingen, de trou

weloosheid en den overgang van den Graaf van den Berg.

In het begin van dit tijdvak treffen wij eene uitvoerige

briefwisseling aan tusschen den Graaf en zijnen zwa

ger, Johan Graaf van Nassau, toenmaals Stadhouder van

Gelderland, gedeeltelijk in het licht gegeven in het eerste

deel van deze Bijdragen, maar behalve die stukken zijn

er nog veel meer, die 's Graven weifelingen, de oor

zaken daarvan en de pogingen van Graaf Johan om hem

terug te houden, in het helderste daglicht plaatsen. De

stukken over den vredehandel te Keulen, die over de

onderhandelingen met den Hertog van Anjou, waaron

der hoogst belangrijke zijn te vinden, behooren ook tot

dit tijdvak. Niet minder belangwekkend zijn de onder

handelingen, door den Graaf van den Berg met de Span

jaarden aangeknoopt, en de daartoe betrekkelijke brieven

van den Prins van Parma , den Raadsheer Assonleville,

den onderhandelaar Uytenham en anderen. Zonderling

steken daarbij de brieven af, door en aan den Graaf van

den Berg, in de jaren 1581 tot 1583, gedurende zijn stad

houderschap van Gelderland, geschreven, welke in groot

getal aanwezig zijn en ten volle bewijzen, dat, wat men

den Graaf ook ten laste mogt leggen, gebrek aan werk

zaamheid ten minste niet onder zijne feilen behoorde.

Daaronder zijn brieven van den Engelschen veldheer

Norris, van den Heer van Nijenoord, van Elbertus Leo

ninus, van Everhard van Reydt en andere beroemde

personen, over allerhande staats- en oorlogszaken. De

stukken over Graaf Willems gevangenneming en het

Sire de Chastelier, over den toestand en de bedoelingen der Huge

nooten, zoo als reeds bekend was door de plaats bij den heer

GRoen van PRINSTERER, Archives, tome IV. pag. 82.
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proces tegen hem aangevangen, over zijne loslating en zijn'

volkomen overgang tot de Spaansche partij, waarbij hij

tot aan zijnen dood volhardde, zijn ten laatste nog aan

te voeren. Uit dit alles blijkt genoegzaam , welk een

schat van oorspronkelijke en belangrijke stukken hier te

vinden is, en hoe zeer de geschiedenis des vaderlands

daaruit kan worden opgehelderd. – Voor het leven en

het karakter van Graaf Willem van den Berg, die beiden

nog grootendeels in het duister liggen, zijn hier onschat

bare bouwstoffen, wel waardig om voor eene bijzondere

levensgeschiedenis van dien man, in onze geschiedenis

beurtelings geroemd en gelaakt , te worden verwerkt,

waartoe ik , zoo tijd en gelegenheid mij niet ontbreken,

welligt later zal overgaan.

Na den dood van GraafWillem vatte zijne weduwe, Maria

van Nassau, met goedvinden harer kinderen, de teugels

van het bewind op, welke zij tot aan haren dood bleef voe

ren, van 1586 tot 1599. Hare zonen, in Spaansche krijgs

dienst getreden, zwierven door al de Nederlanden rond.

Hunne briefwisseling met onderscheidene krijgsbevelheb

bers en staatslieden moest dus wel afgezonderd worden

van die hunner moeder, welke voornamelijk het admini

stratief gedeelte betreft, ofschoon dezelve, om de geregelde

orde niet te verbreken, onder dit hoofdstuk is gebragt.

Dat echter de begaafdheden dier achtenswaardige en

kloeke vrouw zich ook verder uitstrekten dan het beheer

der talrijke en wijd verspreide goederen van het Bergsche

huis, blijkt, behalve uit de vele staatszaken, waarin zij

reeds gedurende het leven van haren echtgenoot was be

trokken, uit de onderhandelingen, na zijnen dood, door

haar, met de Algemeene Staten, ter eenre, en den Prins

van Parma, ter andere zijde, geopend, om neutraliteit voor

het graafschap Berg te bedingen, waarin zij na vele moei

jelijkheden gelukkig slaagde. - De briefwisseling van

Graaf Frederik, den broeder van Graaf Willem , welke

bij die van zijnen broeder en zijne schoonzuster is ge

voegd, bevat weinig wetenswaardigs.

Van de acht zonen van Graaf Willem IV. was er één,

V. 3
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Joost, onnoozel; vier, Oswald , Adam, Lodewijk , Adolf,

stierven in den bloei hunner jeugd in Spaansche krijgs

dienst, hetzij op het slagveld, hetzij aan legerziekte,

nadat sommigen hunner reeds onderscheidene proeven

van dapperheid hadden afgelegd. – Slechts over de drie

overgeblevenen kunnen wij dus, naar aanleiding van

het Archief, uitvoeriger zijn. Herman, de oudste, was

een dapper krijgsman en bekwaam staatsman. Zijne

briefwisseling neemt in het Archief bijna nog grooter

plaats in, dat die van zijnen vader. Over zijne eerste

krijgsdaden in staatsche dienst, zijn overgang tot de

Spanjaarden, zijne dapperheid in de gevechten van Ame

rongen en Boxum betoond, zijne kloekmoedige verdedi

ging van Deventer in 1591 , waar hem een oog werd

uitgeschoten, bevat het Archief weinig nieuws. Van

meer belang echter wordt het omstreeks 1593, toen Graaf

Herman, reeds Kolonel van een regiment Nederduitsche

infanterie , tot Gouverneur en Kapitein - Generaal van

Spaansch Gelderland en Ridder van het Gulden Vlies

werd verheven. Uit dien tijd zijn de brieven van Verdugo,

Warambon, Tassis en andere Spaansche bevelhebbers,

voornamelijk over de plannen tot ontzet van Groningen,

welke echter, hoofdzakelijk ten gevolge van het geldge

brek der Spanjaarden, mislukten. Belangrijk is ook de

briefwisseling van het jaar 1595 met den Graaf De Fuen

tes, Gouverneur-Generaal ad interim , zoo mede met Don

Estevan en Don Diego de Ibarra gevoerd, aan den eenen

kant berigten inhoudende over de vorderingen van het

beleg van Kamerijk, aan den anderen kant de maatre

gelen betreffende, tot ontzet van Grol genomen. Mondra

gon voerde het Spaansche leger bij dien goed beraam

den togt aan, maar Graaf Herman van den Berg, die

zich, met ter zijde stelling van zijne aanspraken op het

opperbevel, aan den ouden held had onderworpen, was

een krachtige steun in die onderneming. Sedert hield

zich Graaf Herman in Venlo op , beschermde en be

zette de steden van zijne landvoogdij (het zoogenaamde

Overkwartier, benevens het zoo dikwijls genomen en
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hernomen Rijnberk en de overige plaatsen in Duitsch

land gelegen). Zijne taak was de gemakkelijkste niet;

de convooijen bijeen te brengen en te dekken, op de .

uiterste wacht te liggen, kennis te geven van alle onder

nemingen des vijands, afleiding voor grootere onder

mingen te maken : dit was de ondankbare, maar niet

te min gewigtige post, welke hem was toevertrouwd. Dat

hij dien post goed vervulde, bewijzen de talrijke brieven

van de Aartshertogen Albertus en Issabella , van den

Graaf Karel van Mansfeld, den Admirant van Arragon,

den Marquis de Havré, den President Richardot, den

Audiencier Verreycken en andere voorname personen in

de Spaansche Nederlanden, welke allen hulde toebrengen

aan zijn beleid en zijne kloekheid. Deze brieven houden

ook vele merkwaardige bijzonderheden in omtrent het

beleg van Ostende, de muiterijen in het Spaansche leger,

vooral die te Grave en te Weerd, welke voornamelijk

door het beleid van Graaf Herman gestild werden, ein

delijk over het ontzet van 's Hertogenbosch in 1603, door

zijnen ijver voorbereid en mogelijk gemaakt. Als Gou

verneur van een grensgewest had hij ook vele punten van

aanraking met de naburigen Vorsten, waarvan vele brie

ven van den Keurvorst van Keulen, den Markgraaf van

Brandenburg, den Paltsgraaf van Neuburg enz. kun

men getuigen. Voorts verdienen nog bijzondere aandacht

Landdags - recessen en andere stukken over het bestuur

van het Overkwartier, stukken over den oorlog van de

Ligue in Frankrijk, over de regten van de Graven van

den Berg op het Graafschap Meurs en de neutraliteit van

die landstreek, de briefwisseling tusschen Prins Maurits

en Graaf Herman over dit onderwerp; ten laatste ver

schillende brieven van de Vorsten uit het huis van Nas

sau , welke te zamen in een paket zijn vereenigd, als van

de Prinsen Philips Willem en Maurits van Oranje, Graaf

Willem Lodewijk en anderen. Het is dus niet te veel

gezegd, wanneer men de briefwisseling van Graaf Her

man , in vijf verschillende talen en somtijds in cijfer

schrift gevoerd, als eene gewigtige bijdrage aanmerkt

3*
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tot de kennis van onze vaderlandsche geschiedenis, welke

niet anders dan daarbij winnen kan, wanneer zij ook

van een ander standpunt, dan dat onzer meeste ge

schiedschrijvers, wordt beschouwd.

Indien niet eene memorie in de Spaansche taal door

Graaf Frederik , den tweeden der broeders, aan den

Aartshertog ingediend, in het Archief voorhanden was,

waarbij hij, ter verkrijging van meer bezoldiging, al

zijne trouwe diensten optelt, zoo zouden wij van hem

weinig meer kunnen zeggen, dan reeds van elders bekend

was, daar, zonderling genoeg, zijne geheele briefwisse

ling, behalve een paar brieven van Spinola en eenige

aanstellingen, althans tot 1611 toe, ontbreekt. Wij we

ten hier geene reden van te geven, tenzij de groote

brand, die in 1745 het kasteel te 's Heerenberg trof en

welke overigens het Archief bijna geheel spaarde, juist

deze stukken heeft vernield. – Naar aanleiding van deze

memorie kunnen wij echter mededeelen, dat Graaf Fre

derik (die reeds vroeger in staatsche dienst Gouverneur

van Venlo was geweest) in 1585 bij het beleg van Grave

zwaar werd gewond door een musketkogel in het been ;

dat hij in 1586 het fort het Bergsche hoofd bij Nijme

gen hielp veroveren, waar hij door een steenworp op het

hoofd bewusteloos werd neergeveld, dat hij de schans

voor Zutphen tegen Leycester verdedigde, dat hij, in 1587

onder Verdugo in de Ommelanden gebiedende, bij ijsgang

en onder levensgevaar den Dollart overstak, om het daar

geplaatste krijgsvolk terug te halen, en later door een'

krachtigen uitval uit Groningen veel bijdroeg tot het op

breken van het beleg. In 1592 verdedigde hij Koevorden

met groote dapperheid, hoezeer met ongelukkigen uit

slag, tegen Prins Maurits. In 1593 trok hij, aan het

hoofd van 6000 man te paard en te voet, met 6 stuk

ken geschut, tot hulp van Verdugo over den Rijn en de

Lippe , belegerde en nam het kasteel Saesveld en de

stad Ootmarssum en wendde zich toen, dewijl Graaf Wil

lem Lodewijk van Nassau de Boertange bezet en hem zoo

den pas naar Groningen afgesneden had, met Verdugo
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naar Aduarderzijl en raakte bij Tolbert in een scherp

gevecht met de staatschen, waar hem twee paarden on

der het lijf werden doodgeschoten en hij zelf een kogel

door den arm kreeg. Nadat alle pogingen tot ontzet

van Groningen mislukt waren, trok hij , thans tot Stad

houder van Friesland, Groningen, Overijssel en Lingen

verheven, in 1595 met Mondragon op tot ontzet van

Grol , wierp zich vervolgens in Lingen en vertoefde daar

omstreeks twee jaren, tot Prins Maurits hem in 1597,

na een streng beleg, dwong, de stad over te geven. -

Onder den Admirant van Arragon nam hij deel aan

den togt over den Rijn in 1598, werd tot Maréchal - de -

Camp benoemd en ontving de stad Doetinchem en het

kasteel Schuilenburg, welke hij had helpen veroveren,

tot eene heerlijkheid. De regering van Doetinchem hul

digde hem als Heer, doch de Staten van Gelderland wei

gerden de nieuwe heerlijkheid te erkennen, welke mits

dien in rook vervloog. Graaf Frederik was daarop on

der de belegeraars van Bommel, streed in den slag bij

Nieuwpoort aan de zijde van den Aartshertog en had

gedurende drie maanden een werkzaam deel aan het

beleg van Ostende. In 1601 gelukte het hem, duizend man

in 's Hertogenbosch te brengen en Prins Maurits daar

door te noodzaken, het voorgenomen beleg te laten varen.

Twee jaren later belegerde hij het kasteel van Hoog

straten, de wijkplaats der muitende soldaten, en toen

Prins Maurits met een geducht leger hen kwam ontzet

ten, volvoerde hij een meesterlijken aftogt in het gezigt

van 's vijands leger en dekte naderhand 's Hertogenbosch

voor de tweede maal tegen een gedreigd beleg. Niet min

dere diensten bewees hij, toen hij Tirlemont tegen alle

aanvallen der muiters gelukkig verdedigde, of in 1605

en de volgende jaren, tot het bestand, toen hij Vlaan

deren dekte terwijl Spinola aan den Rijn optrok, Sluis

trachtte te overrompelen en zoo veel hij konde den oorlog

aan die zijde levendig hield. Met regt mogt dus zijn

broeder, Graaf Herman, aan Ibarra schrijven, » dat hij en

zijn broeder geene hovelingen, maar krijgslieden waren,
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dat zij in die bezigheid van hunne jeugd af waren opge

voed, en dat de lucht van het leger hun beter behaagde,

dan die van de hofstad.”

Maar betoonde Graaf Frederik zich een dapper krijgs

man, ook zij de bekwaamheden als staatsman werden

door den Aartshertog Albertus op hoogen prijs ge

steld; getuige de stukken, in het Archief voorhanden,

over den rijksdag te Regensburg in 1613, werwaarts

hij door den Aartshertog als gezant werd afgevaardigd

en van waar hij talrijke en wetenswaardige bijzonderhe

den naar Brussel overbriefde. De overige corresponden

tie van Graaf Frederik, die intusschen zijnen broeder als

Stadhouder van Spaansch Gelderland was opgevolgd,

loopt slechts over het bestuur zijner eigene goederen en

die van zijne pupille, Gravin Maria Elisabeth.

Van den derden en meest beroemden der drie broe

ders, Graaf Hendrik, wordt weinig of niets in het

Archief gevonden, althans wat zijne openbare loopbaan

betreft. De reden daar voor is echter niet ver te zoeken.

Graaf Hendrik liet kinderen na, die op hunne beurt weder

afstammelingen hadden, en de stukken, hunnen beroem

den vader betreffende, keerden alzoo niet weder in het ge

meenschappelijk Archief terug, zoo als met die der overige

kinderen van Graaf Willem het geval was geweest. Met

uitzondering van enkele brieven aan zijne beide broeders,

die meest op vroegere krijgsdaden betrekking hebben,

bevat het Archief niets over hem, dat niet van elders be

kend is. Slechts omtrent zijne terugkeering tot de staat

sche partij in 1632 verspreidt een paket brieven, groo

tendeels door hem aan zijnen neef, Graaf Albert, geschre

ven, eenig licht. Die brieven bevestigen de stelling, dat

de ondankbaarheid der Spanjaarden jegens alle Neder

landsche grooten, die hen trouw gediend hadden, en de

lage jaloerschheid, waardoor een veldheer als Graaf Hen

drik zonder geld of troepen tegen den vijand werd uit

gezonden, ééne, zoo niet de eenige, reden van zijnen

overgang was. Ook omtrent het in Spanje gevangen ne

men van den Hertog van Aarschot, verdacht van met Graaf
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Hendrik in het geheim te heulen, geven deze stukken

eenige inlichtingen.

Het overige van deze afdeeling behelst weinig wat der

vermelding waardig is. Men vindt hier nog stukken

over eene gewelddadige inlegering der Lotharingsche troe

pen in de heerlijkheid Boxmeer, over de pogingen van

Graaf Albert om het graafschap Berg wederom onder het

Duische Rijk te brengen, tractaten in 1661 met de Kleef

sche regering gesloten, afschriften van elders bekende

staatsstukken enz.

S II. Inwendige (familie) geschiedenis der

Graven van den Berg.

Uit den aard der stukken, in deze afdeeling opgenomen,

volgt reeds, dat zij voor de geschiedenis niet van dat belang

kunnen zijn, als die der voorgaande afdeeling: het zijn

toch hoofdzakelijk magescheiden, huwelijksvoorwaarden,

testamenten , en andere stukken, die slechts voor de

kennis van het geslacht zelf en gevolgelijk voor deszelfs

afstammelingen eenig belang kunnen hebben. – Voorts

nog de familie- processen : zoo heb ik toch gemeend, die

processen te mogen noemen, welke over erfopvolging,

over deeling der goederen, over voogdijen , legaten en

dergelijke zaken loopen. Daaronder zijn b. v. dat tus

schen Graaf Oswald II. en zijnen stiefvader, Graaf Philips

van Wernenburg, over de nalatenschap zijner moeder, dat

tusschen Graaf Willem IV. en zijnen broeder Frederik, over

deeling der erfgoederen, dat tusschen Graaf Albert en

den zoon zijner natuurlijke zuster Lucretia , Hendrik

Cornelis van Wijenhorst, over zeker legaat, enz.

Slechts bij het proces, tusschen Graaf Hendrik en

Graaf Albert gevoerd, zullen wij een oogenblik stil.

staan, daar het, zoowel wegens de narigten omtrent de

herkomst en den aard der verschillende Bergsche goede

ren, als wegens de in hetzelve betrokken personen, zeer

merkwaardig is. Gravin Maria Elisabeth , echtgenoot van

Graaf Albert, was namelijk in 1633 in het kraambed
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overleden. Thans gold het de vraag, wie van beiden,

de moeder of het kind, de langstlevende was geweest.

Hierover zijn talrijke advijzen van Doctoren en Professo

ren der geneeskunde ingewonnen en getuigen-verhooren

gehouden, alles met het doel, om de aanspraken van

Graaf Hendrik op het graafschap Berg te ontzenuwen.

Deze, die in het vorige jaar tot de staatsche zijde was

overgegaan, en wiens invloed in de vereenigde gewesten

dus niet gering was, beweerde, als één graad nader

bij den gemeenschappelijken stamvader dan Graaf Albert,

geregtigd te zijn tot de nalatenschap, door den dood van

Gravin Maria Elisabeth opengevallen. Alle doolhoven

der regtsvordering werden door beide de Graven door

geloopen, en, daarmede niet tevreden, belegerde Graaf

Hendrik zijnen neef op het kasteel te 's Heerenberg, een

staaltje van het vuistregt, dat men in de eeuw van

Frederik Hendrik, in den vollen bloei onzer republiek,

niet zoude zoeken. Welke de uitslag van die belegering

is geweest, heb ik niet kunnen ontdekken, doch Graaf

Hendrik heeft blijkbaar het geding zelf gewonnen. Na

zijnen dood in 1638 echter, vatte Graaf Albert op nieuw

de zaak op tegen zijne weduwe en zijne oudste dochter, de

Vorstin van Hohenzollern-Hechingen, en men procedeerde

voort, tot dat in 1644 eene transactie werd gesloten,

waarbij Bergen-op-Zoom aan Elisabeth werd afgestaan,

doch de overige goederen aan Graaf Albert bleven. Daar

in dit geding ook de aard der leenen en derzelver over

gang ter sprake kwam, zoo vindt men hier rijkelijke

narigten over elk der Bergsche heerlijkheden en goederen.

Van minder belang zijn de regtsgedingen tus

schen de huizen Berg en Kuilenburg, over het erfdeel

van Gravin Katharina van den Berg, echtgenoot van

Floris II. Graaf van Kuilenburg, dat tusschen Graaf

Albert Oswald van Hohenzollern en Gravin Johanna

Catharina Wictoria, over de voogdij over den onmondi

gen Graaf Frans Wilhelm in 1718 gevoerd, en andere,

welke evenwel voor de kennis van het geslacht zeer be

vorderlijk zijn. - Eindelijk vindt men in deze afdeeling
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eenige paketten met huishoudelijke en communicatiebrie

ven, inventarissen van meubelen, genealogiën van het

huis Berg en van andere geslachten, • b. v. van het ge

slacht Cusance, zoo naauw met Berg verbonden, dat de

genealogie van het laatste onmisbaar voor het eerste kan

worden beschouwd, en andere stukken tot de familie

geschiedenis behoorende.

III. Landshoogheid, Regtsgebied, Heerlijke Regten5 g g'

der Graven van den Berg.

Tot hiertoe zijn de stukken op den inventaris allen

volgens tijdrekenkundige orde gerangschikt, in deze afdee

ling echter en in de volgende hoofdstukken is meer eene

zakelijke, dan eene tijdrekenkundige orde in acht geno

men. Daar bestond toch geene reden, om b. v. tusschen

verpondingszaken van 1600 en 1700 munizaken van 1650

in te schuiven, en de orde werd voorzeker beter bewaard,

wanneer zaken van denzelfden aard bij elkander bleven.

In deze afdeeling zijn dan bijeengevoegd: gerigts-proto

collen, schriftelijke processen tusschen particulieren voor

de Bergsche gerigien gevoerd, stukken over de Bergsche

klaring, of het hooger beroep van vonnissen van den

Graaf en zijne Ridderschap, welke klaring bij Land

dags-besluit afgeschaft en op het Hof overgebragt werd,

processtukken, memoriën en deductiën tegen den Mom

ber over die zelfde klaring; kondschappen over de onaf

hankelijkheid van het graafschap, over de voorwaarden

waarop Graaf Willem IV. Stadhouder van Gelderland

was geworden, over de vrijheid van schatting door het

graafschap genoten, oude stadsregten van 's Heerenberg

van 1439 ; stukken over de grafelijk Bergsche munten te

Dieren, Hedel en Stevensweerd; aanstellingen van Dros

ten , Administrators , Leen-griffiers, Rentmeesters enz.

Hier is mede te vinden een merkwaardig heksenproces, in

1605 (*) tegen zekere Mechteld de Baedt te 's Heerenberg

(*) Volgens scHELTEMA, Geschiedenis der Heksen - processen,

bl. 258, zoude het laatste proces, waarbij de aangeklaagde tot den
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gevoerd, dat volgens gebruikelijke wijze met den

brandstapel eindigde en , zoo het noodig ware, een be

wijs te meer oplevert van de verregaande bijgeloovig

heid en wreedheid onzer voorvaderen in dien zaligen

ouden tijd. Niet minder belangrijk zijn de betrekkin

gen, tractaten, en concordaten tusschen het hertogdom

Kleef en het graafschap Berg over de daar zoo ingewik

kelde grensverschillen, over de advocatie van Elten gedu

rende de St. Vitus markt, over de rijksdagen te Regens

burg, de pogingen der Graven van den Berg om als leden

van het Duitsche Rijk te worden beschouwd, of als Ban

merheeren te worden hersteld, en meer stukken over

dit zoo gewigtig onderwerp. - Ook over verschillende

heerlijke regten en heerendiensten treft men hier veel

aan, en de geheele afdeeling levert eenen rijken oogst op,

zoowel voor hem, die uit een geschiedkundig oogpunt

den vroegeren toestand van ons vaderland wil beschou

wen, als voor den regtsgeleerde, die den aard en den

oorsprong der verschillende oude regten wil leeren ken

men , wier invloed ook nu nog zich in onderscheidene

gevallen doet gevoelen.

DERDE H 0 0 F D ST U K.

STUKKEN BETREFFENDE DE GOEDEREN EN BEZITTINGEN

IDER GRAVEN VAN DEN BERG,

Nademaal, zoo als ik hier boven heb aangemerkt, vele

stukken, vooral uit de vroegste tijden, veelal , zoowel van

geschiedkundig als van administratief belang zijn, en het

dus dikwijls hoogst moeijelijk valt, te bepalen, tot welke

soort een stuk behoort; zoo is het niet te ontkennen, dat

brandstapel werd verwezen, in 1597 zijn voorgevallen; het on

derhavige is acht jaren later, en het zoude mij geenszins verwon

deren, of men zoude, bij eene naauwkeurige doorzoeking van

onze gerigtclijke Archieven, nog wel latere sporen van deze schan

delijke regtspleging vinden,
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de onderzoeker der geschiedenis welligt ook in dit hoofd

stuk eenige bijzonderheden kan ontdekken, die voor

hem merkwaardig zijn. Maar de groote meerderheid is

bloot administratief. Om de redenen, in de inleiding

breeder ontvouwd, is dit hoofdstuk in vele afdeelingen

gesplitst, welke het nazoeken gemakkelijker moeten ma

ken. Zij zijn de volgende.

I. Rekeningen.

II. Correspondentie over het beheer der goederen.

III. Bewijzen van eigendom, contracten, , registers,

kaarten, enz. -

IV. Leenzaken.

W. Kerken, vicariën, geestelijke goederen.

WI. Tienden, tijnzen en uitgangen.

WII. Processen.

VIII. Dijken, wegen, bruggen, waterleidingen.

IX. Jagt en visscherij.

Deze stukken, voor het publiek van geen belang, zijn

ook, uit den aard der zaak, als eigendomsbewijzen,

niet geschikt om publiek gemaakt te worden. Voor hen

echter, die.. in de regeling van Archieven belang stel

len, wil ik met eenige woorden de redenen blootleggen,

waarom ik dit hoofdstuk zóó en niet anders heb inge

deeld, en tevens een oogenblik bij sommige punten stil

staan.

Omtrent de rekeningen is niets te zeggen : het

spreekt van zelf, dat zij een bijzonder onderdeel van

dit hoofdstuk moeten uitmaken. Onder afdeeling II. is

de geheele briefwisseling der Graven van den Berg, van

1625 af tot de laatste tijden. In afdeeling III. zijn alle

eigendomsbewijzen, welke niet op perkament geschre

ven zijn, bijeen vergaderd ; daaronder ook nog enkele

papieren, goederen betreffende, welke het huis Berg

nimmer hebben toebehoord, als de Schuilenburg, Zwa

menburg enz., welke echter wegens de nabijheid te

belangrijk waren, om ze naar het volgende hoofdstuk te

verwijzen. In afdeeling IV. is alles wat leenzaken be

treft, zoowel die, waarin de Graaf van den Berg als leen
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heer, als die, waarin hij als leenman voorkomt, bijeen

vergaderd. Immers het leenstelsel is een onderwerp, ge

heel afgescheiden van elken anderen eigendom, een afge

sloten geheel, dat moeijelijk bij iets anders konde worden

gevoegd; daarbij zijn de leenbrieven thans zoovele eigen

domsbewijzen en behooren mitsdien onder dit hoofdstuk,

terwijl aan den anderen kant ook de leenkamer eene

vruchtdragende zaak was en als bezitting, hoezeer dan

ook verloren bezitting, kan worden aangemerkt. Om

die reden zijn hier alle leenbrieven, waarbij de Graven

van den Berg met onderscheidene goederen zijn beleend,

bijeen geschikt, naar de staten of heerlijkheden, waarvan

zij releveerden: als Burensche, Keulsche, Brabandsche,

Kuiksche, Vlaamsche, Geldersche en Kleefsche leenen ,

Utrechtsche Domproostdij leenen en erfpachten. Als be

wijzen van het onafgebroken bezit der betrokken goe

deren, zijn zij voor het huis Berg van het hoogste

belang. - Van weinig of geen belang daarentegen voor

het huis Berg, maar van groot belang voor de weten

schap der genealogie, zijn de grafelijk Bergsche Leenre

gisters van 1417 tot 1629, en de Leenprotocollen van 1610

tot 1798. Voor de kennis van eene menigte adellijke ge

slachten zijn zij hoogst gewigtig, en menige gaping in de

geslachtregisters zouden zij kunnen aanvullen. Hetzelfde

kan gezegd worden van vier leenregisters van het huis

Wisch , hier aanwezig. – Over S W. is slechts aan te

merken, dat zoo dikwijls aldaar eene kerk wordt op

genoemd, daaronder alle stukken, betreffende collatiën

van kerkelijke bedieningen, vicariën, kerkengoederen,

enz., van dezelve afhankelijk, mede moeten verstaan

worden. Der aandacht bijzonder waardig is een boekje,

waarin de copiën der stichtingsbrieven van het gasthuis

te 's Heerenberg, het Observanten klooster bij Emmerik

en vele aanteekeningen zijn, die blijkbaar uit het Wecro

logium van Elten zijn afgeschreven. De daarop volgende

afdeeling VI, de tienden betreffende, is , als nog heden

van het grootste gewigt, zeer naauwkeurig bewerkt,

zoo dat ieder stuk afzonderlijk is beschreven; de tiend
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processen zijn mede onder deze afdeeling, die van een

grooten omvang is, begrepen. Ook na aftrek dezer pro

cessen, der staatkundige en familie-processen, der jagt

processen en van die tusschen particulieren, welke als

gerigtspapieren onder S III. van het tweede hoofdstuk

zijn gerangschikt, bleef het getal processen, waarin het

huis Berg eischende of verwerende partij was, zoo aan

zienlijk, dat er wel noodzakelijkheid bestond, om voor

dezelve eene afzonderlijke afdeeling open te houden.

Deze bevat toch nu nog ver over de honderd nommers.

Voor de kennis van plaatselijke bijzonderheden leve

ren zij rijke bouwstoffen. Als bewijs behoef ik slechts

die tusschen Graaf Albert en den Magistraat der stad

's Heerenberg over de uitlegging der stadsprivilegiën, die

tegen de gravers van eenen schat op Montferland, en

die tegen Van Epplen de Raayhof, aan wien de brand

op het slot te 's Heerenberg in 1745 werd geweten, op

te noemen, terwijl dit getal nog met vele zoude kunnen

worden vermeerderd. Van de volgende afdeelingen, VIII.

dijken, wegen, bruggen, waterleidingen, en IX. jagt

en visscherij, is weinig te zeggen. De belangrijkste stukken

over dijkzaken betreffen Pannerden en Millingen, en juist

deze zijn, als voor het huis Berg van geen het minste

belang, onder het vierde hoofdstuk gebragt.

WIERDE H 0 0 F D ST U K.

STUKKEN VOOR HET HUIS BERG VAN oNDERGEscHIKT

BELANG,

Tot het daarstellen van dit hoofdstuk heeft de beden

king aanleiding gegeven, dat het voor de administratie

der Bergsche goederen slechts een noodeloozen omslag

zoude opleveren, wanneer zij belast bleef met geheele

stapels papieren, die niet in het geringste de onderwer

pen betroffen, waarover zich hare werkzaamheden moes

ten uitstrekken. Deze stukken zijn tweeledig en dien

volgens onder twee afdeelingen gebragt.
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S I. Stukken betrekking hebbende op vreemde geslachten,

of toevallig in het Archief gekomen.

Stukken van dezen aard zal men in elk Archief in

groote menigte aantreffen. Het zijn, of stukken herkom

stig van grafelijk Bergsche Administrators en Rentmees

ters, hunne bijzondere zaken, of die van andere perso

nen, voor welke zij goederen bestuurden, betreffende,

welke na hunnen dood met hunne eigenlijke administra

tie zijn vermengd geworden; of vroegere koopbrieven

voor particulieren, of stukken, die men als modellen ge

bruikt heeft, of eindelijk stukken van vreemde geslach

ten, welke op de eene of andere wijze betrekking tot het

huis Berg hadden, ofschoon de zamenhang thans niet

meer is op te sporen. Onder deze afdeeling zijn ook de

papieren van het klooster Zonnenberg bij Kampen, waar

van de charters onder S III. van het eerste hoofdstuk

te vinden zijn.

S II. Stukken behoorende tot de gealieneerde goederen

van het huis Berg.

Wanneer men nagaat, hoe vele bezittingen van het huis

Berg door huwelijken, deeling van erfgoederen en over

dragten vervreemd zijn, zoo kan het niet anders, of deze

afdeeling moest zeer wijdloopig worden. – Ter voorko

ming van deze hinderpaal, zijn alle stukken hier slechts

globaal gerangschikt en in groote paketten vereenigd.

Men vindt hier dan: stukken over de aanspraken op het

graafschap Rittberg en de heerlijkheden Esens, Witt

monde en Stedesdorp in Oost-Friesland, zoo mede op het

graafschap Champlitte in Frankrijk, over de heerlijkheid

Wehl, een tijd lang aan het huis Berg verpand; staten

van opkomsten van het markgraafschap Bergen-op-Zoom;

stukken over de stad Dixmuiden en een Legerboek van

de Domeinen aldaar; over de heerlijkheid Crefeld en

Cracou; over Walhain, Perweis, Spalbeek, Stevensweerd
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en Hedel. – Voorts zijn hier de rekeningen der grafe

lijk Bergsche tienden onder Doornspijk op de Veluwe,

verschillende stukken over het rentambt van Pannerden ,

Millingen en Byland, als: dijkzaken, rekeningen, tien

den, domeinen en heerlijke regten aldaar, over de heer

lijkheid Ochten, de bezittingen en erfpachten daar aan

verbonden; over de goederen in de Over-Betuwe, de

heerlijkheid Homoet, Vrijenstein, Nijenborg, en de goede

ren onder Randwijk, Heteren, Zetten, Andelst en Driel,

den Ossenweerd bij het Tolhuis, de heerlijkheid Wesier

voort, den Havikkerweerd bij Doesburg, de koopbrief

van Hulkestein bij Arnhem; eindelijk stukken over do

meinen, visscherij, molens, rekeningen enz. der heer

lijkheden. Boxmeer, Haeps en Sambeek, benevens de re

keningen van den grooten Haepschen Maastol. Uit deze

korte opgaaf alleen blijkt duidelijk, dat hier vrij wat

wetenswaardigs voor de kennis der opgenoemde plaatsen

voorkomt. Eene meer speciale beschrijving zoude den

inventaris, die behalve dat vrij lijvig is, noodeloos heb

ben doen aangroeijen, terwijl voor het bovenvermelde

doel de tegenwoordige rangschikking meer dan voldoende

was; intusschen zal hij, die zich de moeite wil getroos

ten om ook deze stukken meer bijzonder te beschrijven,

hier en daar welligt nog iets vinden, dat zijne moeite

beloont. Geschiedkundige narigten echter moet men hier

niet zoeken. - De inventaris wordt gesloten met een

Alphabetisch Register van personen en zaken, in den

zelven voorkomende, dat echter slechts ten gerijve der

administratie is aangelegd.

Bij het doorlezen van dit oppervlakkig verslag, waarin

ik slechts over de geschiedkundige papieren eenigzins heb

uitgewijd, zal men kunnen gewaar worden, welk een

schat voor de vaderlandsche geschiedenis in het nederige

's Heerenberg verborgen is. De uitgaaf van dit verslag
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kan welligt een onzer toekomstige geschiedschrijvers op

het denkbeeld brengen, om het een of ander belangrijk

punt uit dit Archief op te helderen, waartoe ik dan

volgaarne, voor zoo veel zulks in mijne magt is, de hand

wil leenen, die uitgaaf kan eindelijk – en dit was het

tweede maar niet het minst belangrijke doel, dat ik

daarbij voor oogen had – eenen oudheidkenner of Archi

varis, begaafder dan ik en met meer hulpmiddelen voor

zien, met wedijver bezielen, om de schatten der oudheid,

die onder zijn bereik zijn, ook niet langer aan het pu

bliek te onthouden, en moge hij daarbij ook de zegepraal

behalen, ik ben tevreden, wanneer slechts de wetenschap

daarvan de vruchten mag plukken.



B E R I G T

oMTRENT EENIGE

O U DE GR A F H EU WEL EN ,

ONDER BAARLE-NASSAU IN NOORD-BRABAND ,

ONDERZOCHT EN BESCHREVEN,

DOOR

AP HR OR SAFE HR C UT TWAPJE ER S.

Op eene uitgestrekte heide te Baarle-Nassau, welke

den naam van Bedafsche heide draagt, bevindt zich eene

menigte grafheuvelen, waarvan de strekking zich voordoet

als makende een geheel uit met de door mij mede te

Baarle-Nassau op de Molenheide (waarover nader) en

vroeger te Alphen, Riel, Goirle en Tilburg onderzochte

grafheuvelen, van welke eerste een verslag, onder den

titel van : Berigt omtrent eenige oude Grafheuvelen te

Alphen onderzocht, in het vierde deel dezer Bijdragen

voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde is

opgenomen. Eene juiste topographische kaart en be

schrijving van de ligging der heuvelen op de Bedafsche

heide te geven zou bezwaarlijk zijn, daar het meerendeel

derzelve door het afvoeren der heideplaggen met den

grond is gelijk geraakt , ja, in eenige, door het daartoe

gebezigd wordende gereedschap, plaggezeis genaamd, de

lijkbussen op de helft zijn afgenomen, en van sommige

schier alleen de bodem is overgebleven, zonder te spre

ken van die, welke door onbekende handen, door win

zucht gedreven, zijn verwoest en vernield. De over

W. 4



– 50 –

v'

blijfselen echter bewijzen, dat de urnen van de grofste

soort waren, van slecht gebakken leem , met eene me

migte steentjes doormengd, in één woord, van die soort,

welke tot heden algemeen voor Germaansche aschkruiken

worden gehouden.

Één grafheuvel echter trok bijzonder mijne aandacht,

als zijnde 1 el hoog en nagenoeg 49 à 50 el in omvang.

Deze scheen reeds vroeger doorwoeld te zijn, misschien

door een dier tallooze schatgravers, welke slechts voor

hebben de urnen te verbrijzelen en te vernielen, ten

einde zich te overtuigen, dat zij geen geld of geldswaarde

inhouden. De achteloosheid intusschen, waarmede men

was te werk gegaan, deed mij besluiten, de heuvels

andermaal te doen doorgraven, te meer daar ik ont

waarde, dat men nog niet tot op den harden bodem

was doorgedrongen. Nagenoeg 0.30 onder de oogen

schijnlijke oppervlakte, bevond zich eene buitengewone

hoeveelheid of laag houtskool, welke op eenige plaatsen

eene dikte van 0.80 had. In het midden van dezen graf

heuvel, ongeveer 0.10 onder de houtskool, bevond zich

eene urne (no. 1), hoog 0.10, over het kruis 0.10, en

aan den voet nagenoeg 0.07 in doorsnede metende. Deze

urne was met eenige zwarte asch gevuld, grof van stof,

en door de zorgeloosheid der arbeiders, die haar met

hunne spade raakten, eenigzins beschadigd. Ten noor

den van deze, op eenen afstand van 0.55, stond, met

den voet op den harden witten bodem, eene buitenge

woon groote urne, van de grofste door mij tot hier

gevondene stof. Deze was nagenoeg vergaan en viel bij

de ontblooting in tallooze scherfjes, zoodat het mij

onmogelijk was, den juisten vorm op te nemen en te

bepalen. - Eén fragment (no. 2) echter stelde mij in de

gelegenheid om op te merken, dat de op dezelve gevon

den, wordende zoogenaamde driehoekige versierselen met

een, uit twee draden geslagen, koord of touw waren aan

gebragt, terwijl eene tweede scherf, behoorende tot eene

urne, waarvan de overige gedeelten niet meer aanwezig

waren, mede op eene eigenaardige en soortgelijke wijze
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was versierd (no. 3). Het menigvuldig voorkomen van

driehoekige versierselen op urnen en het vinden van drie

hoekige stukjes gebakken leem in dezelve (zie mijn vorig

berigt) heeft mij meermalen aan dezen, den Germanen

welligt geliefkoosden, vorm een geheimzinnig doeleinde

doen toeschrijven, en dit denkbeeld bevestigt zich bij mij

meer en meer, sedert het mij bleek, dat mijn gevoe

len ook dat van Dr. KIEMM is. » Welligt” zegt hij,

in zijn Handb. Germ. Alterth., S. 371, » hebben de

driehoekige versierselen, welke op vele urnen voorko

men, eene soortgelijke beteekenis, als het Pentagramma

der Druïden, een door deze priesters aan de voeten ge

dragen wordende dooreen geslingerde driehoek.”

Ten zuiden van deze, op eenen afstand van nagenoeg

drie ellen en eene diepte van 0,25 à 0.30, bevonden zich

eenige groote urnscherven opeengestapeld en naast el

kander geplaatst, eene oppervlakte van ongeveer 0.50

in het vierkant beslaande, waarop eene menigte, uit

leem slecht gevormde , ballen lag, welke wederom met

andere urnscherven van dezelfde stof overdekt waren,

terwijl drie grootere, met gaten doorboorde, kogels van

dezelfde leemsoort, van eenen gemiddelden omvang van

0.16, rondom de kleinere gelegen waren, zijnde het ge

heel met eene masse houtskool omgeven (no. 4). Dat

de alhier gevondene voorwerpen slinger- of slagsteenen

zijn, een wapen dat in het begin des gevechts (*) en

ook wel uit de hinderlagen werd gebruikt, zal wel

geen betoog behoeven. In de Bottendorfsche heuvelen

vond men eenen kogel van de grootte eener vuist, wel

ke doorboord en zeer ruw bearbeid was (S); ook BU

schING, in zijne Silesische Oudheden, spreekt van derge

lijke, doch steenen kogelen. In het Holsteinsche vond

men mede dusdanige doorboorde kogelen, welke, volgens

het gevoelen van een bekwamen oudheidsliefhebber, wer

(*) TAcIT1 Hist. lib. V. c. 17; Algemeene Gesch, des Vaderl.

door J. P. AREND, deel I. bladz 180.

(S) KLEMM, Germ. Alterth., S. 248. -

4"
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den gebruikt, gelijk de Patagoniërs hunne slag-kogelen

gebruiken, terwijl KisLER, handelende over de, bij

Schönwerda en Bottendorf opgegravene, doorboorde en

uit gebakken leem vervaardigde kogelen, dezelve mede

slagsteenen noemt. Diende nu deze plaats tot het ver

vaardigen van dit werpwerktuig, waartoe het aanzijn

van eene zoo aanzienlijke hoeveelheid vergane houtskool

aanleiding geeft? of heeft zij welligt vroeger als al

gemeene brandstapelplaats gediend? Eene opmerking,

welke ik meermalen in de gelegenheid ben geweest

te maken, en welke ik vermeen niet van allen grond

te zijn ontbloot, is, dat bij de menigte grafheuvels,

welke ik onderzocht heb, meestal houtskool werd aange

troffen, doch in zoo geringe mate, dat zij onmogelijk

het overschot van eenen brandstapel konde wezen; ter

wijl steeds, in de nabijheid van een gegeven getal heu

velen, ééne, door het aanzijn van eene buitengewoon

aanzienlijke hoeveelheid houtskool, eenen alouden brand

stapel scheen te verraden.

Diende de door ons opgedolven plek tot het vervaar

digen van dit werpwerktuig, hoe dan bevond zij zich

in de onmiddellijke nabijheid van drie lijkbussen, niet

gerekend die, welke welligt vroeger door eene mij on

bekende hand aldaar zijn weggeroofd? de achting, welke

de Germanen hunnen afgestorvenen toedroegen, kan zulks

slecht doen vermoeden. Moesten die ballen welligt een

in het slingerwerpen ervaren geslacht, welks asch in

de gevondene urnen rustte, ter eere verstrekken ? im

mers, s. c. wAGener in zijn Handbuch der vorziig

lichsten in Deutschland entdeckten Alterthimer aus

heidnischer Zeit, S. 598, zegt, dat de ronde steenen ,

welke men in zoovele grafheuvelen vindt, welligt aan

duiden, dat dáár de asch van bekwame slingeraars werd

bijgelegd.
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DE MIO L EN HIE ID E.

Nagenoeg drie kwartier uturs van den hier vóór•be

schreven grafheuvel, in eene zuid-westwaartsche rigting

van Baarle-Nassau, ongeveer twintig minuten van het

voorschreven dorp, is de zoogenaamde Molenheide gele

gen. Deze heide, welke eene kadastrale grootte van 22

bunders en nagenoeg 60 roeden heeft, schijnt bijna ge

heel met grafheuvelen te zijn bedekt geweest, ook ge

tuigen de omliggende dennenbosschen, door het aanzijn

van tallooze urnscherven waarmede de grond is bezaaid,

van het vroeger bestaan eener uitgestrekte begraafplaats,

hoewel thans, door het afvoeren der heideplaggen, de

heuvels nagenoeg met den grond gelijk zijn geraakt. Het

verdient bijzondere opmerking, dat zich , zelfs in de

blijkbaar door de natuur gevormde hoogten, lijkbussen

en andere voorwerpen bevinden. Ik heb het noodig geacht,

van deze plek gronds eene kadastrale schets (zie Pl. 1.) te

geven, ten einde met meerder duidelijkheid de plaats te

kunnen aantoonen, waar de verschillende voorwerpen ge

vonden zijn. Het aldaar gedane oudheidkundig onderzoek

is niet onbelangrijk; zoo al niet uit hoofde der waarde

van de voorwerpen, aldaar opgedolven, dan toch uit hoof

de van hun verschillend karakter en van de wijze waar

op zij aan den schoot der aarde waren toevertrouwd.

Bijna alles was geschonden, verbroken en verbrijzeld,

en de urnscherven wijd en zijd verspreid, zoodat het

mij slechts mogt gelukken, één enkel, van metaal ver

vaardigd, voorwerp ongeschonden in mijne verzameling

over te brengen. Aan welke oorzaak echter deze , zoo

blijkbaar met opzet gepleegde, vernieling moet worden

toegeschreven, is mij onbekend. Ware het ten gevolge

eener vroegere oudheidkundige ontgraving, gelijk die

van den Prelaat van Tongerloo in den jare 1792 in het

naburig Alphen, dan voorzeker zouden ook de nu ge

vonden bronzen voorwerpen in zijne verzameling zijn

opgenomen geworden, bijzonder die, welke uit het twee

of drietal lijkheuvels afkomstig zijn, dat zich nog eenig
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zins door eene geringe verhevenheid als zoodanig kennen

deed, en waarin mijns erachtens, zoo geene stellig Ro

meinsche voorwerpen, ten minste de zoodanige gevon

den zijn, welke, onderden invloed der Romeinsche be

schaving bewerkt, van den betrekkelijk hoogen trap van

beschaving getuigen, waartoe de Germaansche volksstam,

die zijne overblijfselen te Baarle-Nassau achterliet, was

opgeklommen. Is welligt de hoop om eenige schatten

te vinden de oorzaak dezer voor de kennis van geschie

denis en zeden onzer voorvaderen zoo noodlottige daad?

Zoo voer Hrorleif de Verliefde, geboren omtrent het

jaar 710, met een schip en zeventig mannen de Dwina

op, en roofde uit de grafheuvelen de daarin verbor

gene kostbaarheden, terwijl hetzelfde van eenen Oervar

Odda, in de negende eeuw levende, door de geschie

denis wordt medegedeeld (*). Daar echter de onder

vinding genoegzaam heeft bewezen, dat deze vroeger zoo

onherbergzame oorden tot heden geene voorwerpen van -

waarde hebben opgeleverd, zal in de gegevene omstan

digheden zulk eene reden minder aannemelijk zijn.

Zou , bij het invoeren van het Christendom, deze hei

densche begraafplaats ook zijn vernield geworden? Ten

tijde der keizers Constantinus en Theodosius vermeerder

de dagelijks het getal der Christenen, en het vernielen

der afgodsbeelden en het bedelven derzelve onder de

aarde was zeer algemeen, wijl men ze als gruwelen, die

de Heidenen tot hunne godsdienstoefeningen gebruikt

hadden, beschouwde. Willebrord deed de beelden van

Mercurius, in tegenwoordigheid der heidensche inwo

ners dezer landen, verbrijzelen (S). Karel de Groote

verbood het verbranden der dooden in zijne capitularia,

hij stelde tot wet : » Siquis corpus defuncti hominis se

cundum ritum paganorum flammis consumi fecerit, et

(*) GERARD1, Allgem. Welt., aangehaald bij wesTENDORP

en REUvENs, Antiquiteiten, le stuk bl. 57.

(S) Zie wESTENDORP en REuvENs, Antiquiteiten, deel II.

stuk 2. bl. 232.
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ossa ejus ad cineres redegerit, capite punietur” (*). Zou

de wraakzucht hier haren ijzeren schepter hebben ge

zwaaid? PLINIUs, zegt: » ipsum cremare apud Roma

nos non fuit veteris instituti; terra condebantur. At

postquam longinquis bellis obrutos erui cognovere, tunc

institutum” (S). Ook de opperbevelhebber Sylla ge

bood, bij uitersten wil, zijn ligchaam te verbranden,

welligt uit vrees van vergelding voor het geweld op

het gebeente van Marius gepleegd, hetwelk in zijne rust

plaats gestoord , opgegraven en in de Anio geworpen

werd, terwijl een vrijgemaakte slaaf, C. Julius Barneus,

op zijnen grafsteen beval te plaatsen: C. Julius C. L.

Barneus. 0llam ejus qui violarit ad infèros non reci

piatur (+). Indien nu het opgraven der vijandelijke

ligchamen en het zich wreken op stoffelijke overblijfse

len en levenlooze voorwerpen eene gewoonte was (**),

waarom zou men dan niet kunnen aannemen, dat de lijk

urnen in de Molenheide op eene soortgelijke wijze zijn

vernietigd en verspreid ; waarom zou men niet kunnen

aannemen, dat ook hier, na eenen geleverden strijd, de

overwinnaar de overwonnenen vervolgende, de assche

der afgestorvenen uit wraakzucht stoorde en in den

wind wierp, en bot vierde aan die hevige hartstogten,

welke alle onbeschaafdheid kenmerken (SS) ? Was het

schenden van eenen grafheuvel streng verboden, gelijk

zulks ook geschiedt bij de Lex Salica, tit. LWIl, de

(*) BALuzius, Capit. reg. France, t. I. cap. 252.

(S) Nat. Hist., lib. VII. c. 54 (55).

(f) MoRERI, Dict., t. III. pag. 98. voce Epitaphe.

U**) Liet niet, onaangezien den eerbied voor de graven in het

Oosten, de wreede Timour - Beg of Emir Timour, toen hij in

1401 den sultan Barkok versloeg en Damascus overmeesterde, het

graf van Jezid I., den moordenaar van Hussein, zoon van Ali,

openen, zijne beenderen verstrooijen en zijne rustplaats met drek

opvullen, ten einde zijne verachting voor den stichter der Jezidées

uit te drukken ?

(SSj TAcIT1 Annal, lib. I. c. 51 •
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corporib. eapoliatis, zoo ziet dat verbod echter niet op

het graf van eenen vijand (*). Elke grafheuvel was hei

lig en onschendbaar, alleen die der vijanden uitgezonderd

°(S) , hetgeen overigens gestaafd wordt door het gezegde

van CELSUs, l. 4. D. de sepult. viol.: » sepulcra hostium

religiosa nobis non sunt.”

Zoo verliest zich de geest in gissingen. Mogen meer

kundigen en met meerder ervaring begaafden het pleit

beslissen ; ik onderwerp mij aan hun beter oordeel en ga

over tot de beschrijving der lijkheuvelen en van haren

inhoud.

Grafheuvel I.

Deze heuvel (men vergeve mij eene benaming, welke

op geen van allen past,) bevatte, ter diepte van 0,07

à 0.08, twee uit roodachtig bruine, vrij grove aarde

vervaardigde urnen of potjes, welke verbrijzeld waren,

zoodat derzelver vorm slecht te bepalen is. De frag

menten waren zoodanig verspreid, dat het blijkbaar was,

dat zij bij eene vroegere ontgraving vernield zijn ge

worden. Eenige houtskool en beenderen bevonden zich

in de nabijheid. De verzamelde fragmenten echter dui

den op eene kruik met eenen naauwen hals (zie no. 5.),

dat is van dien vorm, welke meer algemeen bij het Ro

meinsche aardewerk gevonden wordt en veel overeen

komst heeft met die, welke in het werk, getiteld: Denk

maeler von Castra Vetera und Colonia Trajana, van

den heer PHIL. HoUBEN, op tab. III. no. 3, voorkomt,

terwijl de tweede den gewonen urnvorm, dat is wijd

van hals en buik, schijnt gehad te hebben. Nagenoeg

op den bodem lagen eenige fragmenten van bronzen,

met kopergroen bezette kleedergespen (no. 6 – 9 b),

waarvan twee van gelijken vorm bijna geheel waren

(no. 6, 7), de derde grootere (no. 8) gebroken was.

(*) VWESTENDORP en REuvENs, Antiquiteiten, 1e stuk bl. 57.

(S) Ald., bl. 19.
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Eenige 0.05 dikke stukken, mede , met kopergroen

bezet, koper (no. 10 a - e), welligt de gedeelten eens

armbands of hoofdversiersels, een stukje gesmolten glas,

waarschijnlijk een balsem- of zoogenaamd tranenfleschje,

in het vuur der brandstapels tot vloeistaat gebragt,

alsmede een van vuursteen gevormd voorwerp, lagen in

en in den omtrek derzelve. -

Vreemd komt het mij voor, hoe de ouden deze zoo

harde delfstof zoodanig hebben kunnen bewerken (*) en

met fijn uitgewerkte versierselen voorzien, dragende het

bedoelde voorwerp in verheven beeldwerk eene fiks be

werkte radvormige figuur (no. 11). Overigens is het

mij onbekend, tot welk einde hetzelve kan hebben ge

diend, ten zij men het als eene amulet zoude willen be

schouwen. In het tijdschrift van Noordsche Oudheidkun

de (Word, tidssk. f: oldk. I. 185), aangehaald in het door

Jhr. Mr. DE HAAN HETTEMA onlangs uitgegeven geschrift,

Overzigt over de Runen - litteratuur, geplaatst in den

Vrijen Fries, deel III bl. 67 – 102, wordt melding

gemaakt van zoodanige steendoppers, welke in en nabij

de urnen gevonden zijn. Volgens de bemerkingen van

den Noordschen Rijks- antiquarius HILLEBRAND , worden

dezelve in het algemeen Askehiul of donderraderen ge

noemd, uit hoofde zij in het heidendom bij de vereering

van den God Thor, den Germaanschen Jupiter, zouden

gediend hebben, terwijl Dr. JANssen, in zijne Verhan

deling over de oudste vaderlandsche Schansen, zegt,

dat » de Romeinsche graven, ook de eenvoudigste,

b. v. die welke geene steenen kisten bevatteden, niet

alleen aardewerk opleverden, hetwelk door bewerking,

(*) Gaarne had ik ten deze geraadpleegd de werken van HAM

MERSTEIN, handelende Ueber die aufgefundenen bearbeiten Stei

nen der Vorwelt, Streithammer und Donnerkeile vom Volke

genannt (sPANGENBERG Wied. Vaterl. Arch III, 351) en GuTMUTH's

wie durchbohrte der alte Germane seine Streitaxt ? (Zie Mor

genblatt, 1832. no. 253), doch heb dezelve niet ter inzage kunnen

krijgen,
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vorm, kleur, of versiering zich terstond als Romeinsch

kenmerkte, maar ook daarenboven voorwerpen of frag

menten van metaal, glas of andere zamengestelde

stof, integendeel daarin nimmer voorwerpen van vuur

steen werden gevonden” (*). De bodem onzer urne

(no. 12) draagt, gelijk de meeste voorwerpen in terra

sigillata, een merk, hetwelk echter op eene ongewone

plaats aangebragt en voor mij onleesbaar is; het heeft

eenige overeenkomst met dat, hetwelk in het werk van

Dr. JANssEN, Inscriptiones Musei Lugd. Bat. Graec. et

Lat., op plaat XXXI no. 262 voorkomt, terwijl het,

gekeerd wordende, het getalmerk II aan het einde van

den stempel schijnt te dragen, hetgeen, gelijk Dr.

LEEMANs in zijne Rossumsche Oudheden, bladz. 91, op

geeft, misschien betrekking kan hebben, hetzij op het

gewigt der vaas zelve of op de hoeveelheid van haren

inhoud. Dan hoe komen nu deze, welligt Romeinsche,

voorwerpen (S) in het midden van eene zoo groote me

nigte Germaansche ? Ziedaar eene vraag, welke zich on

willekeurig bij mij opdeed en, bij nadere overpeinzing en

door de herinnering van de bekende gewoonte der Ro

meinen om hunne afgestorvenen veelal aan de wegen te

begraven, de gedachte deed, geboren worden, dat ik wel

ligt niet verre van den, tot nu toe alhier te vergeefs ge

zochten, Romeinschen weg verwijderd was. P. LAMBIEz,

in zijne Dissertation sur les Colonies Romaines répandues

(*) Zie deze Bijdragen, deel IV. bl. 92. – Zouden de kleine

kegels, naar huzaren knoopen gelijkende, in Ludwigslust voor

handen, waarvan in de verhandeling van voN oERTzEN, hofmaar

schalk van den groothertog van Mecklenburg, wordt melding gemaakt,

mede geene soortgelijke amuletten zijn?

(S) » De fijne bewerking van enkele scherven, vooral het merk

op het voetje, ofschoon op eene ongewone wijze aangebragt, zou

mij bijna doen overhellen tot het gevoelen, dat een Germaan of

Galliër, die in Romeinsche dienst was geweest, hier zijne laatste

overblijfsels deed nederleggen.” (Brief van Dr. LEEMANs.)
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dans les Pays-Bas, pag. 19, zegt: » Men trok van den

mijlpaal te Bavay eenen vijfden weg naar het noordoos

ten, welke in sommige streken nog zeer schoon is;•

dezelve scheidt de dorpjes Hon en Feignies, loopt regts

van Bergen in Henegouwen langs Beliant, St. Denis, Cau

chie-nôtre-Dame ; laat Enghien eenigzins links liggen en

loopt voort langs Caster en Assche, gaat de Rupel te

Ruysbroek over op Antwerpen, alwaar men eene ze

kere vervolging van den weg tot Hoogstraten bespeurt;

van waar dezelve zich in twee armen verdeelt, de

eene leidt naar Utrecht en de andere naar Dordrecht.”

Ofschoon de stelling van het bestaan dier wegen, door

den kundigen schrijver van het werk: Les Pays-Bas

avant et durant la domination ſtomaine , als gewaagd

wordt beschouwd, uit hoofde , noch de kaart van Peu

tinger, noch het Reisboek van Antoninus daarvan mel

ding maken, geeft hij echter toe, dat de weg naar Ut

recht door de Romeinen, tijdens of na den opstand der

Batavieren onder het bestuur van Vespasianus, zou kun

nen gelegd zijn, ten einde met meerder snelheid hunne

keurbenden tegen die van C. Civilis te kunnen aanvoe

ren (S). Wanneer ik nu mijne ontgravingen gadesla, be

vind ik, dat, onder al het verzamelde, slechts twee pun

ten voorwerpen hebben opgeleverd, waarvan die op het

eerste stellig van Romeinschen oorsprong, die van het

tweede echter meer twijfelachtig zijn, en zulks wel bij

Rijsbergen, alwaar in 1812 het altaar der Dea Sandrau

diga, thans in het Museum van Leijden aanwezig, ge

vonden is en ik in 1842 de puinhoopen van eenen tem

pel met overblijfsels van a fresco beschilderde wanden,

een drietal Romeinsche munten en eenige andere voor

werpen opdolf, en te Baarle-Nassau, waarover hier wordt

gehandeld. Trek ik nu eene lijn van Hoogstraten naar

Dordrecht, zoo zal ik den grond van Rijsbergen en

Zundert doorsnijden, terwijl men, van Hoogstraten naar

(S) ScHAYEs, t. II, pag. 215. noot I.
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Utrecht, dat is meer oostwaarts trekkende, het grondge

bied van Baarle nabij komt. Intusschen geef ik deze

opmerking slechts als eene gissing, waarop ik mij voor

behoude, later bij meerder ondervinding terug te komen.

Grafheuvel II.

In deze schijnbaar door de natuur gevormde verheven

heid vond ik, ter diepte van 0.40 à 0.45, drie tegen

elkander geplaatste urnscherven (no. 13 a en 13 b), van

eene grootte van 0.18 à 0.20; zij zijn van eene vrij harde

en goed bewerkte stof en schijnen tot eene urne behoord

te hebben, welke op het rad gedraaid is. Op dezelve

lagen de fragmenten van een uit zeer fijne aarde ge

vormd potje (no. 14 a), bruin gekleurd en rondom den

buik met versierselen in verheven werk voorzien (14 b).

Onmogelijk was het mij, niettegenstaande de meest aan

gewende zorg, al de fragmenten te verzamelen, zijnde

het potje als klein gestooten in den grond gevonden.

Grafheuvel III.

Nagenoeg met den grondslag gelijk lag eene menigte

urnscherven van de grofste soort, deze van eene gele,

gene van eene bruine kleur, welke vermoedelijk tot

verschillende lijkbussen hebben behoord. Zij lagen ver

uit elkander verspreid, en zelfs op sommige plaatsen tot

twee ellen van de hoofd-vergaderplaats verwijderd; ik

ontwaarde zelfs meer dan elders de blijken eener opzet

elijke vernieling. Asch noch beenderen waren hier

aanwezig, alleen bevond zich tusschen de scherven een

zoogenaamde keischilver (no. 15), welke, naar den bei

telachtigen vorm te oordeelen, blijkbaar tot eenig doel

einde vervaardigd is.

Grafheuvel IV.

In eene door de natuur gevormde hoogte, alhier meer
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algemeen onder den naam van Duin bekend, zonder

eenigen bepaalden vorm , zijnde reeds een aanzienlijk

gedeelte gronds door de bouwlieden daarvan afgevoerd,

vond ik een aantal urnscherven. Ook hier bleek ten

klaarste, dat de vernieling niet door den tand des tijds,

maar door 's menschen handen, is gepleegd. De frag

menten lagen op eene zeer ongeregelde wijze en eenen

opmerkelijken afstand onder de aarde verspreid, behoor

den tot eene urne van eene fijne roode zelfstandigheid,

blijkbaar op het rad gevormd, en dragen de sporen van

eenen Romeinschen oorsprong. Onaangezien alle aange

wende pogingen is het mij slechts mogen gelukken, een

gedeelte des rands, nagenoeg den geheelen bodem en

eenige gedeelten van den buik met de daarop aangebrag

te versierselen te verzamelen, welke onder no. 16–21

zijn afgebeeld en eenen vrij algemeenen vorm doen voor

onderstellen.

Grafheuvel W.

Zonder eenige merkelijke verhevenheid, op 0,07 à 0,08

onder de oppervlakte van den beganen grond, stond eene

kleine verbrijzelde urne, waarvan de vorm en grootte

nagenoeg met die, welke onder no. 1 afgebeeld is, scheen

overeen te komen. Eenige zwarte asch bevond zich nog

op den bodem, welke, met een klein gedeelte van den

buik, het eenig overblijfsel dezer lijkbus was. Geene

beenderen.

Grafheuvel WI.

Een aantal grove scherven, die tot drie verschillende

urnen schijnen behoord te hebben, lagen 0.03à004 onder

de aarde verspreid. Duidelijk kon ik drie verschillende

bodems herkennen, waarvan een eenen eenigzins scho

telachtigen vorm, de andere den gewonen urnvorm, dat

is wijd van buik en hals, schijnt gehad te hebben. Ook

hier waren geene beenderen en geene asch aanwezig.
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Grafheuvel WII.

*

Onder eene, naauwelijks den naam van hoogte verdie

nende, verhevenheid, lagen, tusschen eenige asch en

beenderen, zonder overblijfselen van urnen, twee ijzeren

ringen van ruim 0.02 diameter, welke onder no. 22 en

23 zijn afgebeeld. De ring is bekend als een der oudste

sieraden, zijn gebruik is van de Egyptenaren en de Oos

tersche volken op de Grieken en van deze op de Romei

nen overgegaan. Ook de oude Germanen stelden er prijs

op (*), zoodat het niet te verwonderen is, dat ringen

menigvuldig in Germaansche graven aangetroffen worden.

Ofschoon, noch TACITUs, noch eenig ander Romeinsch

schrijver, de huwelijksplegtigheden der Germanen beschre

ven heeft, spreiden echter de Germaansche wetten eenig

licht over dezelve. Zij leeren ons, dat de huwelijksver

bindtenis in bijzijn van de ouders en vrienden der ver

loofden en voor den regter der plaats geschiedde, dat zij

echter nooit, op straffe van met de zweep gekastijd te

worden, in de woning der vrouw mogt plaats grij

pen. Nadat de beide partijen verklaard hadden, dat zij

zich vrij en ongedwongen door de banden des huwelijks

verbinden wilden, werd het meisje door hare ouders in

de handen van den jongeling overgegeven, die haar

eenen ijzeren ring aan den vinger stak en een stuk geld

in de hand legde. Ook de vrouw bood den man eenen

ring aan, terwijl een wederzijdsche kus de plegtigheid

besloot (S). Te Schlieben aan den zwarten Elster werd

een ijzeren ring gevonden, die geheel met de alhier

vermelde overkomt, en in het werk van wAGENER (vroe

ger vermeld) op pl. 110 no. 1102 is afgebeeld.

Welligt mogen wij ook aan eenen tooverring denken,

(*) Janssen, Grafheuvelen der oude Germanen, bl. 18.

(S) ScHAYEs, les Pays-Bas avant et dnrant la domination

Romaine, t. I. pag. 195.
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gelijk de annuli Samothracii ferrei, waarvan ARTEMI

DoRus spreekt, welke vele deugden bezaten en den

drager van vele kwalen en onheilen bevrijden konden.

Nog ziet men heden sommige bijgeloovigen zich van

eenen ijzeren ring als middel tegen de hoofdpiju (mi

graine) bedienen.

Zij waren ook - en deze gissing schijnt mij in het

onderhavige geval niet te verwerpen – bij de Germanen

eene soort van schandteeken, hetgeen echter dikwijls vrij

willig werd gedragen. TACITUs, de Moribus Germano

rum, cap. 3l, zegt: » De dappersten hernieuwen hunne

geloften; zij dragen eenen ijzeren ring, bij hen een

schandteeken , en behouden denzelven als eene soort

van keten, tot dat zij zich door het dooden eens

vijands hebben kunnen verlossen. Vele Catten volgen

deze gewoonte; men ziet hen met deze roemvolle keten

grijs worden , eene keten, welke hen zoo wel aan hun

ne vijanden als landgenooten kenbaar maakt.” Ook

in de oude riddertijden geschiedde iets dergelijks. In

1414 deed Jan van Bourbon (in 1380 geboren, in 1415

bij den slag van Azincourt gevangen geraakt en naar

Engeland vervoerd, alwaar hij na eene gevangenschap van

negentien jaren overleed) de gelofte, ten einde zich

aan de werkeloosheid te onttrekken, eenigen roem in te

oogsten en het hart zijner geliefde te winnen, met zes

tien andere ridders en edele schildknapen, twee jaren

lang des zondags aan het linkerbeen eenen band te dra

, gen, in goud voor de ridders en in zilver voor de schild

knapen , en zulks wel, tot dat zij een gelijk getal rid

ders en schildknapen zouden hebben aangetroffen, welke

tegen hen in het strijdperk zouden treden (*). Deze tee

kenen van eene vrijwillige slavernij werden emprises,

dat is entreprises, genoemd, dewijl zij bewezen, dat hij

welke die droeg niet genegen was ze af te leggen,

(*) DE LA cuRNE DE sAINTE - PALAYE, Mémoires sur la Che

valerie (Par. 1759), t. I. pl. 239.
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eer hij zijn voorgenomen doel zou hebben bereikt.

Sedert dien tijd gaf men aan deze eenigzins wreede

heldhaftigheid eene meer beschaafde wending. Men

had hetgeen men noemde des emprises of entreprises

d'amour. Men tooide zich met eene gift zijner geliefde,

met eenen ring, een armband, enz. , tot dat een ander

ridder, of handiger of gelukkiger, in het strijdperk,

de overhand verkreeg, en met de behaalde overwinning

ook de gift in zijne handen overging. Men noemde

dit vrij ongepast délivrer, verlossen. Zie hieromtrent

Histoire et plaisante chronique du petit Jehan de Sain

tré, de la jeune dame des belles cousines, extraite de

la vieille chronique de ce nom (Par. 1792, pag. 73-186),

alwaar menigvuldige beschrijvingen van zoodanige empri

ses d'amour worden mede gedeeld (*).

Dan, keeren wij tot onze zaak terug. Menigvuldig zijn

mij in grafheuvelen, bijzonder te Alphen en Riel, zoo mede

onder Baarle-Nassau, beenderen en asch zonder lijkbussen

voorgekomen (S). Ook Dr. JAsssEn, in zijn geschrift over

de oudste vaderlandsche Schansen, spreekt van een ge

lijksoortig verschijnsel, onlangs uit Drenthe bekend ge

worden, terwijl, volgens een berigt van den heer v1sch,

in 1819, in een dal tusschen de bergen, die Welsum van

Ulzen scheiden, mede heuveltjes gevonden zijn, die asch

en beenderen zonder urne bevatten (+). Zou nu het

bijzetten der verbrande ligchamen zonder urne, waar

(*) Deze schoone roman van Louis Elisabeth de la Vergne,

comte de Tressan, berust in handschrift in de Bourgondische Bi

bliotheek in Brussel en werd vermoedelijk voor het eerst in 1517

te Parijs uitgegeven. - Zie mede TACITE trad. par DUREAU DE

LA MALLE, t. V. pag- 544, noot 29.

(S) Zie mijn Berigt enz., in de Bijdragen voor Vader

landsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Arnh, 1843. deel IV.

bladz. 181 volgg. -

(f) Westendorp en REuvens, Antiquiteiten, deel I. bladz.

199.
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van, volgens Dr. JANssEN , geene andere voorbeelden

buiten ons vaderland bekend geworden zijn (*), in

geen verband kunnen staan met de gevondene ringen?

Zou het, ofschoon vrijwillig, dragen van dat schand

teeken den overledene de eerder lijkbus niet hebben

kunnen doen missen, gelijk andere, waarbij geene rin

gen zijn, welligt om andere redenen van deze eer waren

verstoken ? -

Grafheuvel VIII.

Hierin bevonden zich slechts twee scherven van eene

bruinachtige kleur en witte breuk. De stof en de be

werking dragen de blijken van een Romeinsch karakter,

terwijl het overigens buiten allen twijfel is, dat deze urne,

schaal of tobbe op de schijf is gedraaid geweest, waar

van nog duidelijk de sporen zijn op te merken. Vele

asch , beenderen en eenige houtskool waren met den

grond vermengd , zijnde deze rustplaats ontegenzeggelijk

vroeger gestoord geweest.

Grafheuvel IX.

Zonder eenige noemenswaardige verhevenheid bevatte

deze, tusschen eenig been, houtskool en zwarte asch ,

twee met kopergroen bezette geschonden mantelhaken of

fibulae (no. 24 en 25). Vruchteloos zocht ik naar eenige

fragmenten van urnen of ander aardewerk, en schenen

dus ook deze stoffelijke overblijfselen zonder lijkbus aan

de aarde te zijn toevertrouwd.

(*) De Heer TRENKAMP te Strucklingen, in het Saterland,

vond in vele bergjes niets dan houtskool en brokken van beenderen.

Zie wESTENDoRP, Voorlezing over de oude grafheuvelen met

betrekking tot de provincie Drenthe, in Antiquiteiten , 1e stuk

bladz. 77.

W, 5
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Grafheuvel X.

Nagenoeg overeenstemmend met mo. IX, doch met dit

onderscheid, dat de alhier gevonden mantelhaak (no. 26)

van ijzer is, en ongeschonden tusschen eenige asch en

beenderen lag.

Grafheuvel XI.

Onder deze zeer geringe hoogte, zijnde naauwelijks

0,04 boven den gewonen grondslag verheven, vond ik

eenige stukjes gesmolten glas, waarvan één van eene

eenigzins blaauwe, de andere van eene witte kleur zijn.

Het is mij overigens onmogelijk, den oorspronkelijken

vorm te bepalen. Een stukje ijzer, ter lengte van 0.08,

zonder bepaalden vorm, waarvan mij mede, noch de

oorsprong, noch het doel bekend is, lag in de nabijheid,

terwijl alhier geene asch, beenderen of houtskool aan

wezig waren.

Grafheuvel XII.

Deze leverde eenige grove urnscherven op, welke tus

schen eenige houtskool verspreid lagen en het vroeger

bestaan eener vrij groote lijkbus aantoonden.

- Grafheuvel XIII.

Een zestal grove urnscherven, zonder eenige asch of

beenderen.

Grafheuvel XIV.

Deze lijkheuvel, welligt daags tevoren, door mij on

bekende personen omgewoeld, leverde vier stukjes koper

op, waarvan het eene blijkbaar tot een mantelhaak be

hoord heeft (no. 27. a – d).
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Grafheuvel XV.

In deze verhevenheid, welke geenen bepaalden vorm

had, ja als door de natuur opgeworpen kon worden be

schouwd, zijnde dezelve een geele zandduin van nagenoeg

1 el hoogte, ontwaarde men, ter diepte van 0.35 à 0.40,

eenige steenbrokken, welke dadelijk mijne aandacht trok

ken. De onvoorzigtigheid echter der arbeiders, die nog

tans overtuigd moesten zijn dat alhier geene schatten

werden opgedolven, deed dit gedenkteeken van den grij

zen voortijd instorten. Het bestond uit vier steenen,

waarvan de vloersteen, van eenen eenigzins langwerpigen

driekanten vorm, eene lengte van 0.36 heeft, terwijl de

drie overige eene onregelmatige lengte van 0.22 à 0.24

hebben (zie no. 28). Allen zijn aan éénen kant be

werkt en vlak gemaakt. Zij bestaan uit drie verschillen

de steensoorten, welke echter meermalen in onze hei

devlakten worden aangetroffen, doch daar ter plaatse

minder dan elders worden gevonden. De voetsteen was

met de onbewerkte zijde in de aarde gelegd, terwijl twee

als wanden, en een vierde als deksteen diende. Groot

was mijne verwachting bij het ontblooten van dezen stee

nen grafheuvel, daar mij onbekend is, dat ons gewest

hiervan een tweede voorbeeld heeft opgeleverd. Ik hoopte

in of bij denzelven eenige mij onbekende en vreemde

voorwerpen, welke mij met meerder zekerheid de vroe

gere bewoners dezer landstreek zouden hebben kunnen

doen kennen, en dus eenen voor mij belangrijken schat,

te vinden, reeds meende ik, op de steenen eenige ge

heimzinnige teekenen ingekrast te zien; - dan mijne

hoop was ijdel en mijne bevinding bepaalde zich tot

het viertal steenen, aldaar zonder twijfel met eenig

doel ter neder gelegd, zijnde geene urne , geene asch,

houtskool noch beenderen onder of in de nabijheid

gelegen. Belangrijk echter schijnt mij deze ontdekking,

uit hoofde van hare zeldzaamheid. Was de vereeni

ging dezer steenklompen tot het bevatten eener lijkbus

bestemd, dan heeft dezelve iets zoo eigenaardigs, als

5
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vreemds. WAGENER, in zijn Handbuch der vorzitglich

sten in Deutschland entdeckten Alterthiumer, S. 306,

voce Heidengräber, van niet minder dan twee en dertig

soorten van heidengraven, alleen in Duitschland ontdekt,

sprekende, gewaagt niet van eene zoodanige grafsoort.

Moeten wij hier aan offersteenen denken? Mijns erach

tens kan, aangezien derzelver geringe grootte en mindere

verhevenheid, deze gissing niet in aanmerking komen.

Moesten zij dienen om eene gedenkwaardige zaak aan de

vergetelheid te ontrukken? Dit geschiedde meermalen:

men leze den Griekschen reisbeschrijver PAUSANIAs, HERo

DoTUs, oUINTUs cURTIUs en meer andere : zij bevestigen

een gevoelen, dat mede door DE BAst, in zijn Recueil

d'antiquités Romaines et Gauloises, pag. 197 – 211,

door menigvuldige geschiedkundige aanhalingen overvloe

dig wordt gestaafd. Of moesten zij op woeste plaatsen

of uitgestrekte heiden, gelijk vroeger de Hermen of Mer

curius-steenen, tot wegwijzers verstrekken ?

Grafheuvel XVI.

Hierbij eenige grove urnscherven, welke met eenige

eigenaardige, zoogenaamde versierselen waren voorzien

(no. 29). Ook hier scheen geweld gepleegd te zijn, daar

slechts een gedeelte van den rand en van den buik aan

wezig was, terwijl eenige verzamelde fragmenten de tee

kenen droegen, waarvan ik in een vorig berigt, omtrent

de grafheuvelen door mij te Alphen onderzocht, heb

melding gemaakt ('). Meer en meer bevestigt zich bij mij

het denkbeeld, dat dezelve opzettelijk op de lijkbussen

zijn ingekrast. MoNE , in zijne Geschichte Heidenthums

in nordl. Europa, deel II. bl. 352, spreekt van geheim

zinnige teekenen, die als een alphabet der Druïden

beschouwd werden, en KLEMM (S) spreekt van eene be

(*) Zie NInnoFF, Bijdragen, deel IV. bladz. 193.

(S) Het laatst bedoelde werk, getiteld: Beschreibung einiger

bei Radeberg im Königreich Sachsen aufgefundenen Urnn,
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schrijving van onbekende karakters in Saksen op urnen

gevonden. De vraag, of zoodanige teekenen ook betrek

king konden hebben tot de begrafenisplegtigheden, komt

mij meer gegrond voor, wanneer ik de thans nog in dit

gewest in gebruik zijnde gewoonten gadesla. Zoo bestaat

nog heden, in verschillende dorpen, bij de Roomschgezin

den het gebruik, den afgestorven ongehuwden eene witte,

den gehuwden eene zwarte doodkist te verstrekken, ter

wijl, bij de alsdan gebruikelijke kerkplegtigheden, voor

de eerste witte was en een wit baarkleed, voor de twee

de gele was en een zwart baarkleed, worden gebezigd,

en er mede ten aanzien van het klokgelui een aanzien

lijk verschil plaats grijpt. Schenen mij deze redenen

aannemelijk, zoo wonnen zij niet weinig in kracht, se

dert mij het over dat onderwerp vereerend schrijven van den

beroemden BERZELIUs werd ter hand gesteld. Ook die ge

leerde beschouwt zoodanige teekenen als onderscheidings

teekenen, met opzet aangebragt, zonder dezelve echter

als opschriften te willen erkennen. »Les urnes,” zegt hij

in eenen in Junij jl. aan mij gerigten brief, » que vous

venez de déterrer dans votre voisinage, ressemblent tel

lement à celles qu'on trouwe chez nous, qu'il semblerait

que le même peuple ait habité les deux pays dans l'épo

que reculée oü elles ont été confiées à la terre. Cette

conjecture devient d'autant plus probable, que dans les

deux langues les racines de la plupart des mots sont

évidemment les mêmes. Quant auac signes trouvés sur

quelques unes, ils paraissent avoir été destinés à mar

quer les unes des autres, puisqu'ils sont trop grossiers

pour avoir pu passer pour des ornemens, et ne res

mit unbekannten Charakteren, von PREUSKER , bij mij onlangs

ontvangen, handelt echter over geheel andere, dan de hier ver

melde teekenen en geraakt buiten aanmerking, het andere werk

heb ik niet kunnen raadplegen. – Op de urnen, door mij nu korte

lings geleden te Kastelre in de Kempen gevonden, als mede op

die door de heer P. N. PANKEN te Bergeyk (Noord-Brab.) opge

dolven, komen de door mij bedoelde teekenen wederom voor.
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semblent en rien à des inscriptions.” Deze laatste woor

den echter hebben voor mij niets ontmoedigends. Immers,

worden de bedoelde teekenen als onderscheidingsteekenen

aangenomen, zoo zijn zij ook eenigermate als opschrif

ten te beschouwen, daar zij, opzettelijk op dezelve aan

gebragt, voor onze voorvaders zoovele verstaanbare tee

kenen waren, waardoor het geslacht, de rang in de

maatschappij of iets dergelijks, tot den overledene be

trekking hebbende, konde aangeduid en kenbaar ge

maakt worden. Daar overigens, uit hoofde van de mis

schien voor ons schijnbare verwarring der oorspronke

lijke teekenen, eene geheel juiste nabootsing moeijelijk

is, zal ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, eenige

door mij later op de Molenheide te Baarle-Nassau opge

raapte fragmenten van urnen, waarop de meer vermelde

teekenen, op zeer geringe wijzigingen na, voorkomen,

dien geleerde toezenden, ten einde hij dezelve met de in

Pommeren gevondene vergelijken kunne. Alleen toch bij

een bestendig tegenoverstellen der verschillende voorwer

pen, in verschillende landen en oorden gevonden, kan

eenmaal het groote doel, de grondige kennis der gewoon

ten en gebruiken onzer voorvaderen, bereikt worden.

Grafheuvel XVII.

Vroeger doorwoeld, leverde deze heuvel slechts eenige

houtskool op, die ter diepte van 0.15 à 0.16 onder den

grond verspreid lag.

Grafheuvel XVIII.

Gedeeltelijk met den grondslag gelijk, ter diepte van

0.02 tot 0.12, lagen eenige zeer grove urnscherven,

waarvan de vorm scheen aan te duiden, dat zij tot eene

lijkurne behoord hebben, nagenoeg gelijk aan die, wel

ke onder no. 1 is afgebeeld.

Grafheuvel XIX.

Ongeveer 0.10 onder den beganen grond, zonder
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eenige blijkbare verhevenheid, bevond zich eene bui

tengewone hoeveelheid houtskool, die duidelijk als van

verbrand eikenhout afkomstig herkend werd. Daar tus

schen in lagen drie ijzeren ringen, no. 30 – 32, zonder

urnen of fragmenten van urnen. Zij zijn sterk door

den roest aangetast. Eenige onbeduidende beenschilfertjes

lagen tusschen deze, op sommige plaatsen, ééne el dikke

houtskoollaag verspreid. Overigens had het geheel veel

overeenkomst met het gevondene op de Bedafsche heide,

hiervóór beschreven, schijnende ook deze plaats als alge

meene brandstapel gediend te hebben.

Grafheuvel XX.

Scheen vroeger omwoeld. Op 0.50 à 0.55 diepte be

vond zich eene urne van zeer grove stof, hoog (zonder

den rand, welke niet meer bestond) 0.15, doorsnede ,

opening 0,09, 0.14 buik, en voet 0.08 (no. 33). Deze

urne lag eenigzins met de opening naar het noorden

gekeerd en was met eenige aarde, waarin asch en been

deren vermengd, gevuld. Ofschoon door den tijd meer

of min vergaan, was deze de eerste urne, welke ik alhier

nagenoeg ongeschonden aantrof, en die aan de algemeene

verdelging ontsnapt scheen.

Grafheuvel XXI,

Ter diepte van 0.30 à 0.32 bevonden zich eenige urn

scherven van eene minder grove aardsoort en bewerking.

Zij waren van de zoogenaamde versiering voorzien,

welke mede op eene urne, door mij in 1840 te Riel

(N. Brab.) opgegraven, voorkomt en wederom aan het

Pentagramma der Druïden denken doet, in eene zuide

lijke rigting derzelve, op eenen afstand van 0.45 à 0.48,

werd eene geringe hoeveelheid houtskool gevonden, ter

wijl in de onmiddellijke nabijheid, op den grond, on

der een bos der schoonste onzer heideplanten, de Erica

tetralix , met hare rozenroode, trosvormige bloempjes
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en haar grijsachtig groen, een in brons met koper

groen bezet voorwerp (no. 34) gevonden werd, hetwelk

waarschijnlijk als handvat of trekker aan een kistje of

eene lade is gebruikt geworden.

Grafheuvel XXII.

Op eenen vrij aanzienlijken afstand van den vorigen

grafheuvel stond, met den grond gelijk , eene urne, on

der no. 35 afgebeeld. Onmogelijk was het mij , na eene

ruwe schets van dezelve te hebben gemaakt, de grootte,

hoogte en wijdte op te geven, daar zij, een oogenblik

vrijstaande, in duizende stukjes viel en als onherstel

baar moest achtergelaten worden; ook deze scheen on

aangeroerd in de aarde te zijn verbleven.

Grafheuvel XXIII.

In dezen werd, ter diepte van 0.48 à 0.50, tusschen

eene vrij aanzienlijke hoeveelheid houtskool, waarvan

eene nog grootere hoeveelheid op 0.30 à 0.32 afstand ge

legen was, een van rood koper vervaardigd voorwerp

(no. 36) van 0.01 dikte gevonden. Het is een halve cir

kel van 0.14 in doorsnede, welke blijkbaar aan de uit

einden met opzet afgeplat en met eene inkeeping of

sleuf is voorzien, als moetende deze holte dienen tot het

vasthechten van een koord of snoer. Ik beschouw het

als hebbende tot hoofdtooisel gediend, ten minste past

in den 0.14 wijden boog het vooruitstekende gedeelte

van het voorhoofd, en kan de inkeeping gediend heb

ben om het met eene snoer op het achterhoofd vast

te hechten. De ongehuwde Germaansche vrouwen droe

gen het hoofdhaar los en ongebonden, waarvan dan ook

de uitdrukking in capillis esse, om een ongehuwd

meisje aan te duiden, in de Germaansche wetten gebe

zigd wordt, terwijl de gehuwde het hoofdhaar knoops

gewijze bonden. In verscheidene Germaansche grafheu
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velen werden koperen ringen, tot dat doel bestemd, ge

vonden (*). Geene beenderen waren hier aanwezig,

Grafheuvel XXIV.

In dezen bevond zich een schijfje van blaauwachtige

aarde, van 0.03 middellijn, voorzien van een gaatje,

waarom een ingedrukte cirkel. Algemeen worden dier

gelijke voorwerpen spinsteentjes genoemd, ofschoon zij,

volgens den heer JANssEN, in zijne Germaansche en

MWoordsche monumenten van het Museum te Leijden,

bl. 58, ook wel aan vischnetten, of voor rekentuig of

eenig spel, kunnen gediend hebben. Bij hetzelve lagen,

tusschen eenige houtskool en beenderen, eenige stukjes

gesmolten glas van eene blaauwe kleur, waarvan de

oorspronkelijke vorm niet kan worden opgegeven. Eeni

ge, hoewel onbeduidende, schilfertjes been 5 benevens

een enkel fragment van eene fijne urne of eenig ander

huisraad, stellig op het rad gevormd, van eene bruin

achtige kleur en wit op de breuk, ſagen in de nabij

heid. Ook deze scherf en eene tweede, op eenen gerin

gen afstand boven den grond gevonden, doch van een

ander voorwerp afkomstig, dragen de kenmerken van

eenen hoogen trap van beschaving.

Grafheuvel XXV.

Leverde een fragment op van eene schaalvormige

tobbe , van 0,05 hoog en bij gissing 0.26 in doorsnede.

Ook dit voorwerp was op het rad gevormd en van eene

fijne bewerking. Hier waren geene beenderen noch

asch aanwezig.

(*) » Splendida nexuerat tortum redimicula crinem et varicata

vagum stringebat vitta capillum.” SAxo Gramm., 1. 1. VI; ScHAYEs,

t. I, pag. 188.
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Eindelijk werd op eenen aanzienlijken afstand van de

voormelde Molenheide, bij den zoogenaamden Heesboom,

onder Baarle-Nassau, een bronzen voorwerp gevonden,

waarvan, ofschoon over hetzelve reeds zoo vele verschil

lende gissingen zijn geopperd geworden, het ware doel

nog niet bekend is. Ik heb er onder no. 37 eene af

beelding van doen vervaardigen, en hoop er eerstdaags

eene afzonderlijke beschouwing aan te wijden.

Moge overigens mijn geschrift den meer ervaren oud

heidkundige niet geheel en al onaangenaam zijn, en

mijne pogingen, hoe gebrekkig ook, niet worden ver

smaad, zoo zal ik mij aangespoord zien, om mijne op

delvingen in de provincie Noord-Braband met lust en

ijver te vervolgen.

GINNEKEN, Augustus 1844.

-->ta ---
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JOHANNES AEGIDIUS VAN ZIERIKZEE:

B IJ D R A G. E

TOT DE GESCHIEDENIS VAN

HET INNEMEN VAN DAM IATE

1 N 1 2 19;

DOOR

G. H. M. JD E Z P HR A T. .

De naauwkeurige zorg, waarmede, in de laatste ja

ren vooral, de geschiedenis der kruistogten is onder

zocht geworden, heeft onder anderen tot de uitkomst

geleid, dat de inwoners van ons Vaderland een zeer be

langrijk deel aan deze wereldgebeurtenis hebben geno

men, en een beslissenden invloed geoefend op vele van

hare meest gewigtige voorvallen. Onderscheidene van

onze Schrijvers (*) hebben zich beijverd, de meest uit

stekende Nederlandsche kruisvaarders te doen kennen.

Meer dan ééne proeve van der voorvaderen trouwhartigen

ijver en moed is hiermede aan den dag gebragt. Het

onderwerp is echter niet uitgeput, zelfs niet ten aanzien

van dat tijdperk dier geschiedenis, hetwelk meer bepaal

(*) Allerlaatst is dit geschied door den heer Mr. 1. DIRKs :

Nederland en de Kruistogten. Schetsen van het aandeel der

Noord - Wederlanders en in het bijzonder der Friezen aan de

zelven, volgens de berigten van tijdgenooten en ooggetuigen.

Men vindt deze, met zaakkennis geschrevene, leerzame verhandeling

in De vrije Fries. Mengelingen uitgegeven door het Provinc.

Friesch Genootschap ter bevordering der Friesche Geschied-,

Oudheid- en Taalkunde, deel II, bl. 135 - 215 en 223 – 323,
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delijk door Nederlandsche geleerden is behandeld en in

het licht gesteld, ik bedoel het innemen van de stad

Damiate, ten jare 1219.

Er bestaat een vrij uitvoerig verslag van den intogt

der kruisvaarders in Damiate, opgesteld door een oog

getuige, en wel een brief van een Nederlander, gerigt

Universis Christi fidelibus in Brabantia et Flandria

constitutis (*). Onze wAGENAAR (S) en wILKEN (+) heb

ben van dit stuk gewag gemaakt; doch vreemd is het,

dat geen van beiden van den schrijver, noch van zijn

bedrijf, bij die gelegenheid, iets melden. Ik stel mij

voor, die kleine historische leemte aan te vullen, en

alzoo een man te doen kennen, wiens leven en daden,

ofschoon niet onder de meest uitblinkende behoorende,

niet te min, in vele opzigten, der vergetelheid verdienen

onttrokken te worden.

Hiertoe zal ik de hulp van geen enkel onzer Noord

Nederlandsche Kromijken, of Geschiedschrijvers, kunnen

inroepen. Het zijn Fransche, of enkele Zuid-Nederland

sche, bronnen, bij welke men de verstrooide berigten

aantreft, die ik pogen wil, tot eenigen zamenhang te

brengen (*).

(*) Ex Ms. Elnonensi, gedrukt in den Thesaurus nov. Anec

dotorum, studio et operá E. MARTENE et H. DURAND, t. I.

col. 874.

(S) Vaderl. Historie, deel II. bl. 349. in de aanteek.

(f) WILKEN, Geschichte der Kreuzzüge, VI. 282. (aant. 222)

(**) Eene voorname bron is de Historia Viconiensis monas

terii ordinis Praemonstratensis, opgenomen, eerst in de Collectio

amplissima van MARTENE et DuRAND, Par. 1729, t. VI. col.

281 - 312, en later door c. L. Hugo (die van MARTENE's en

DURAND's uitgave niets schijnt geweten te hebbenj, in Sacrae anti

quitatis Monumenta historica, dogmatica, diplomatica (Sancti

Deodati 1731. fol.), t. II, pag. 191 - 221. De Historia bre

vis coenobii Viconiensis, voorkomende in D'AcHERII Spicileg-,

t. II. pag. 872, is geheel onderscheiden van het bovengenoemde,

en bevat niets over Aegidius van Zierikzee. Met meer vrucht zal

men raadplegen hetgeen over Aeg. van Zierikzee is bijeengebragt door
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Johannes Aegidius, of Gillis, ook wel de Leeuw, de

Zevres, Zeves of Lewes genoemd (*), werd, in de laatste

helft van de 12e eeuw, geboren in de stad Zierikzee, van

daar, dat hij nu en dan Aegidius Walacrensis heet.

Zijne geboorteplaats mogt toen onder de zeer weinige

in Noord-Nederland gerekend worden, die te regt den

naam van stad voerden. Vooral ten jare 1163, en later

onder de regering van Floris III, nam de bloei van

Zierikzee aanmerkelijk toe. Zij bood door haar versterkt

kasteel den Graven des lands meermalen een veilig ver

blijf aan. Zij was hunne wapenplaats (S); eene bijzon

derheid, welligt niet zonder invloed op den krijgshaftigen

zin, die zich vroeg bij onzen Gilles openbaarde. Van

zijne afkomst, of eerste opleiding, weten wij niets. Hij

wordt ergens als zeer ervaren in goddelijke en mensche

lijke wetenschappen, en zelfs Juris utriusque Doctor,

genoemd (+); deze laatste waardigheid werd veelal door

de inwoners dezer gewesten verkregen aan de hoogeschool

te Parijs, toenmaals de meest bevoorregte verzamelplaats

van de beoefenaars der regtsgeleerdheid.

In zijn vaderland aanvaardde Aegidius van Zierikzee

spoedig den geestelijken stand. Hij schijnt zich dadelijk

te hebben aangesloten aan de toen nog jeugdige orde der

Premonstrenser monnikken, wier leden in de 12e eeuw

de verachterde abdij van Middelburg hielpen bevolken

en hervormen. De Premonstrenser monniken stonden

in groot aanzien, zoo wel wegens hunne geleerdheid, als

door hunnen merkwaardigen godsdienstijver, gebleken

de schrijvers van de Histoire littéraire de France par les Béné

dictins de St. Maur, continuée par des Membres de l'Institut

(Paris 1835. bij Didot, 4to), t. XVIII. pag. 152.

(*) Door verkeerde spelling van zijne woonplaats, in het begin

der 13e eeuw, St. Pieters Leeuw in Zuid- Braband.

(S) SMALLEGANGz, Nieuwe Chronijk van Zeeland, bl. 501 ;

Tegenw. Staat van Zeeland, bl. 257.

(f) C. L. Hugo, Annales Praemonstratenses (Nancy 1736),

t. II. pag. 190. -
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bij de vervolging, onder anderen, van Tanchelijn en

van zijn ketterschen aanhang, toen deze zich in de 12e

eeuw in de omstreken van Antwerpen en langs de zee

kust verhief (*). Hunne geestelijken werden overal ge

zocht en spoedig bevorderd. Wij vinden Aegidius van

Zierikzee, ten jare 1214, gevestigd te St. Pieters Leeuw

(in Zuid- Braband), de hoofdplaats van 33 parochiën (S).

Hier bekleedde hij de waardigheid van plebaan, den on

derscheidenden titel van den priester in de hoofdkerk

van een geestelijk ressort (+). Weldra echter wachtte

hem een meer openbare en min vreedzame werkkring.

De twaalfde en het begin der dertiende eeuw leverden

voor Vlaanderen en voor de naburige landen een treurig

tijdperk op van binnenlandsche onlusten en twistvuur.

De onmatige geldafpersingen, welke de gravin Mathilde,

gemalin van Eudes III. Hertog van Bourgondië, zich

in de landen, haar tot huwelijksgoed afgestaan, had ver

oorloofd, onder voorwendsel van penningen in te zame

len ten behoeve van de heilige kruistogten, hadden een'

algemeenen opstand doen uitbarsten (*). De partij woede

der zoogenaamde Blauwvoetinen en Ingrekijnen (ook Ysen

grinen) – de eene aanhangers van Heribert, Mathilde's

(*) Zie Mr. H. w. TYDEMAN , Verhand. over den Nederland

schen Aartsketter Tanchelijn, in de Bijdragen tot de beoefening

der Godgel. Wetenschap, deel II. bl. 82.

(S) Zie de Historia Decanatus Leeuwensis S. Petri, in de

Hist. sacra et profana Archiepiscopatus Mechliniensis, auctore

c. vAN GESTEL , t. II. pag. 111.

(f) » Usus habet in Belgio, quod dicatur – Plebanus, -

qui insigniorem aliquam ecclesiam regit, puta metropolita

nam, cathedralem aut collegiatam, si haec ultima est in

oppido.” Zoo spreekt HoYNCK vAN PAPENDRECHT, Analecta, t.

III. p. 1. pag. 34l. Er is dus geene reden, om Gilles van Zie

rikzee, wegens het dragen van den titel van plebanus, als een man

van geringe afkomst voor te stellen, gelijk de schrijvers van de

Hist. Littéraire dit doen, t. a. p. pag. 153. Men vergelijke

overigens DU CANGE, Glossarium med. et inf. Latin., ad v. plebes.

('') WARNkoENIG, Histoire de la Flandre, t. I. pag. 215.
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tegenstander, de andere volgelingen van Sigebert Inge

rijk, krijgsoverste van Mathilde, overdekte het onge

lukkige land met schrik en rouw. De Blauwvoetinen,

eerst door het leger van Graaf Boudewijn, vader van

Mathilde, gefnuikt, verhieven in 1204 met nieuwe kracht

het hoofd. De kastelenij van Bergen bleef met Veurne

ten prooi aan eene algemeene losbandigheid en roof

zucht, welke in die onzalige tijden de geheele zeekust

beroerden (*).

De plebaan van St. Pieters Leeuw, Aegidius van Zierik

zee, bleef geen werkeloos toeschouwer van den algemee

nen jammer. Hem komt een deel toe in de bevrediging,

welke eindelijk ten jare 1207 tot stand kwam. Toen

bleef zekere Ornandus, of Druardus, met nog vier

andere partijgangers, aan het hoofd van eene bende gewa

penden (S), ten schrik der inwoners, de omstreken van

Veurne verwoesten, den aangeboden vrede versmadende.

Aegidius van Zierikzee zoekt hen op. Zijne godvruchtige

taal vindt ingang. Tot het afleggen van hunne wapenen

zijn zij niet te bewegen. Aegidius eischt ook dit niet

van hen. Hij stelt hun voor, aan de roepstem der kruis

predikers gehoor te geven, en alzoo, maar den geest dier

tijden , dapperheid met vroomheid te verbinden. Hij zelf

wil hun ten opperhoofd strekken. Met geestdrift wordt

dit voorstel aangehoord en dadelijk ten uitvoer gebragt.

De tijden waren daartoe gunstig. Men weet, met welk een.'

ijver Oliverius Scholasticus, Legaat van den Apostolischen

Stoel, in 1213 en 1214, Noord-Duitschland, Friesland

en Braband doorreisde, en hoezeer zijne poging om de

algemeene geestdrift voor de herovering van het Heilige

Land op nieuw op te wekken, alom grooten bijval vond.

Volgens zijn eigen, nog voorhanden schrijven (+), na

(*) Zie Chronique de Mouskes, publ. par M. REIFFENBERG,

t. II. pag. 320, en Chronicon Monasterii Aldenburgensis

majus , ed. vAN DE PUTTE (Gandavi 1843. 4°), pag. 68.

(S) Bij MARTENz et DURAND op 80 geschat: l. l.

(f) Ap. MARTENE et DuRAND, Collectio amplissima, t. 1.

coll. 1 l 15.
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men 50.000 Friezen, waaronder 8000 schildknapen en

1000 geharnaste ridders, deel aan den heropenden togt.

Zijne prediking vond eenen veelvermogenden steun in

Gervasius , Abt van dezelfde kloosterorde, tot welke

Aegidius behoorde. In zijne briefwisseling met Innocen

tius III. (*) gewaagt Gervasius van de belangrijke hulp,

die hij, door toetreding van vele Premonstrenser klooster

lingen tot de kruistogten, in het verzamelen eener ge

duchte legerbende mogt erlangen. Hij ried den Paus,

vertrouwelijk, aan, om de, door hem en door Oliverius

vereenigde , Duitsche en Fransche kruisvaarders den togt

maar het Heilige Land afzonderlijk te doen volbrengen,

voor reden gevende, dat, naar de ondervinding van alle

tijden, nimmer eenig verbond tusschen Franschen en

Duitschers bestaan had, hetwelk niet tot twist en twee

dragt had geleid (S)! Tot de Franschen rekende Gerva

sius de Hertogen van Bourgondië en van Leuven met

hunne benden. Dit kan reden geven, waarom Aegidius

van Zierikzee zich met zijne lotgenooten niet voegde bij

de afdeeling kruisvaarders, welke op 0liverius roepstem

onder Graaf Willem van Holland in 1217 de Maas uit

zeilde. Na velen (multa millia zegt een Kronijkschrijver)

tot den kruistogt bewogen te hebben, aanvaardde hij zelf

de reis tegen het einde van Junij van gezegd jaar (+).

De Lateraansche kerkvergadering (1215) had de twee

Siciliaansche havens Brundusium (Brindes) en Messina tot

verzamelplaats voor de kruisvaarders aangewezen. Allen

behoorden zij ter inscheping gereed te staan op den eersten

(*) In de Sacra antiquitatis Monumenta hist. dogm, diplom.

van c. L. HUGo, t. I. pag. 1 - 124.

(S) » Dico autem confidenter (et credo quod multi mecum sen

tiant in hac parte) quod multum expedit negotio, quod Teutonici

non vadant cum Francis, cum numquam leguntur fuisse in aliqua

solenni societate concordes.” Ep. Gervasii in Monum. ed. ab Hugo,

t. I. pag. 4.

(f) Circa festum Joann. Baptistae. Zie Chronicon Ninoviense

in Corp. Chron. Flandriae (Bruxelles 1841), t. II. pag. 723.
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Junij 1217; terwijl de Paus Innocentius III. daarbij zij

me persoonlijke tegenwoordigheid had beloofd. Hij over

leed vóór dien tijd (16 Julij 1216); en toen werd de be

paalde afvaart één jaar uitgesteld. Aan hen, die, gelijk

Aegidius van Zierikzee en de zijnen, den togt over land

hadden volbragt, was, bij hunne intrede in Italië,

de hulp en de leiding toegezegd van een pauselijken

Legaat (*). Aan het hoofd der onzen plaatste zich in

die hoedanigheid de bekende en in de geschiedenis der

kruistogten zelfs zeer beruchte Petrus Pelagius Galvani,

Bisschop van Alba en Kardinaal. Tot hem stond Aegidius

van Zierikzee weldra in de naauwste betrekking. Hij toch

komt voor als de Penitentiarius of de Biechtvader van '

Pelagius (S), eene waardigheid, die aan een dagelijksch

verkeer met den kerkvoogd doet denken, en alzoo de

veronderstelling wettigt, dat hij met hem omstreeks het

midden van 1218 uit Brindes afzeilde, en tegen het einde

van de maand September van dat zelfde jaar (+) in

het leger der kruisvaarders bij Damiate met zijne lotge

nooten aanlandde.

Pelagius staat bij tijdgenooten aangeteekend als een

heerschzuchtig, opgeblazen geestelijke, zeer op uiterlijk

(*) VVILKEN, 1. c. t, VI. pag. 108, 114.

(S) Aan het hoofd van den brief van Aegidius of Gilles van

Zierikzee, in den Thesaurus van MARTENE et DURAND, l. l.

(+) Volgens Michaud, in zijne Histoire des Croisades, livre

XII. p. m. 160, kan de tijd van de aankomst des pauselijken Le

gaats in Palestina niet naauwkeurig worden opgegeven. Evenwel

oLivERIus, in zijne Historia Damiatina ap, EccARD, Corp. Hist.

medii aevi, t. II. pag. 1405, verklaart uitdrukkelijk, dat Pe

lagius in Palestina aanlandde, toen een deel der Friesche en Duit

sche kruisvaarders den terugtogt aanvingen in passagio S. Crucis -

instante, dat is omtrent den 14 Sept. De geloofsbrief, waarbij

Honorius III. zijnen Legaat Pelagius afzendt, als een Angelus, qui

de crucesignatorum medio colligat omnia scandala, is van den

XV. Kal. Junii 1218, en voorhanden bij RAYNALD, Annal. Eccles.

ad a. 1218. S 4.

W. G
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vertoon gesteld (*), naijverig op zijne magt, en weinig

gezind, om zich aan het gezag der Vorsten, met name

van den Koning van Jeruzalem, te onderwerpen. Zijne

komst wekte echter een nieuw leven op in het leger der

kruisvaarders. Vruchteloos bleef nog de ondernomen aan

val op Damiate. Nadat de vermaarde kettingtoren voor

der Friezen moed bezweken was, had de hooge stand van

het Nijlwater niet te min eene onoverkomelijke hinderpaal

tegen den overtogt van den stroom opgeleverd. Men had

besloten, dien overtogt niet te ondernemen, en eene meer

krachtdadige bestorming der wallen uit te stellen tot op

de aankomst van versche strijdbenden uit het westen.

De Sultan Malek-al- Kamel had zich den rusttijd ten

nutte gemaakt. Men zag in de maand September een

verschanst, met werpgeschut voorzien kamp aan den

overkant van den Nijl oprijzen, met eene schipbrug in

de nabijheid, naar sommiger oordeel, om den kruisvaar

ders den togt over den Nijl te beletten, of, gelijk ande

ren meenden, om voor een uitval te dienen (S). Hoe

het ook zij : de verdedigingsmiddelen der Sarracenen

waren voor de onzen hoogst verderfelijk. Damiate,

veilig achter de opgeworpen verschansingen, ontving van

alle zijden ruimen toevoer van levensmiddelen, terwijl

de aanvallers, worstelende met gebrek van allerlei aard ,

met aanstekende ziekten en met de gewone najaars

stormen en overstroomingen, geen einde voorzagen aan

den bangen strijd. Pelagius en de zijnen, waar onder

alzoo Aegidius van Zierikzee, ondernamen herhaalde ma

len, de gevreesde schipbrug te veroveren: doch telkens

te vergeefs. In de maand December (1218) besloot men

eindelijk tot een meer beslissenden aanval, en wel met

(*) Tijdens zijn verblijf te Constantinopel vertoonde hij zich

dagelijks te paard in purperen dos; laarzen, zadel en toom waren

mede vuurrood; een opschik, die niet weinig opzien baarde. GEoR

GIUs AcRoPoLITA, daarbij tegenwoordig, hangt tevens een zeer on

gunstig tafereel van zijne heerschzucht op. Zie Annales GEoRGIr

AcRoPoLITAE ed. J. BEKKER, Bonn. 1836. pag. 32.

(S) WILKEN, pag. 213. l. c.
g
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behulp van onderscheidene grootere en kleinere vaartui

gen. Hagchelijk was de strijd (*). Vele schepen der

kruisvaarders werden vernield, eene gedeeltelijke over

winning slechts behaald, doch hierdoor bij de belegerden

een schrik verwekt, die beslissende gevolgen had. Het was

bij den aanval, welken Oliverius omstandig beschreven

heeft, dat Aegidius van Zierikzee zijne dapperheid en

kloeke beradenheid treffelijk aan den dag leide. Ik weet

zijn deel aan de gebeurtenis niet beter op te geven, dan

met de woorden van zijnen schildknaap, daarbij tegen

woordig, en nog in leven, toen Montegny de meermalen

aangehaalde kronijk van Vicogne nederschreef (S). » Met

pantser en helm gewapend, stort Aegidius zich onver

saagd in het midden der vijanden, die de aanvallers

op de brug afwachten. ,, Zijne medgezellen wijken ; ang

stig deinzen zij terug, daar de aanrukkende vijanden

hun in aantal ver overtreffen. Aegidius blijft alleen.

Hij wendt het hoofd achterwaarts tot de zijnen. Hij

moedigt de vreesachtigen tot de overwinning aan. Hij

wijst hen op de onverwelkelijke kroon, die hen wacht.

» De oorlogskans,” roept hij uit, » hangt niet van ve

len of van weinigen af, maar van Gods bescherming.

Valt den vijand aan. Laat ons te zamen sterven. Het is

de krijg des Heeren. Onder u voer ik het herdersambt,

en voor uw leven heb ik gaarne mijn leven veil.” Eerst

blijft men koel en onbewogen op die toespraak. Aegidius

keert zich daarop tot zijne, uit Vlaanderen overgekomen,

medgezellen. Hij roept Ornandus, hunnen aanvoerder, toe,

dat hij met de zijnen aanrukke. Zij laten hem vóór gaan.

Met uitgestrekte lans stort hij weder op de vijanden los.

Nog weifelen de geestelijke krijgsmakkers. Ten laatste

schamen zij zich over hunne werkeloosheid. Zij onder

steunen den aanval. De kleine hoop overweldigt den

vijand. De veel talrijker Sarraceensche bende deinst.

terug, en een deel van de brug is in de magt van den

(*) OLIvERIUs, l. c. col. 1407.

(S) Hugo, Monum., t. II. pag. 214.

6*
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dapperen Zeeuw en zijne gezellen.” Vermoedelijk behoor

den zij tot de tien kruisvaarders, welke elders gezegd

worden onder het oog der Sarracenen de schipbrug te

hebben bestormd, en die vier der vaartuigen, op welke

zij steunde, als buit, het juichend heer der Christenen

toevoerden (*). Bij die gelegenheid werd aan Aegidius

of Gillis van Zierikzee de bijnaam geschonken, dien hij

voortaan algemeen voerde, namelijk, dien van Miles

albus of le Blanc Gens-d'arme, naar de vertaling van

de kronijk van Vicogne (S).

Hiermede was echter, gelijk bekend is, de verovering

van Damiate nog niet beslist. Vele moorddadige gevechten

vielen ook in het daarop volgende jaar tusschen de bele

gerden en de belegeraars voor. Meermalen ontzonk den

kruisvaarders de moed, om de begonnen onderneming

tot een goed einde te brengen. Zonder de krachtige toe

spraak van den Legaat, en de onverschrokken volharding

van den hem omringenden krijgsstoet, ware het beleg

opgebroken geworden. De angstvallige berekeningen en

voorspellingen der overige legerhoofden schrikten Pelagius

niet af. In het geheim beraamt hij eenen aanval, waarvan

hij de bijzonderheden slechts aan zijne meest vertrouwde

medgezellen ontdekte. In den nacht van den H. Leonardus

(alzoo tusschen den 5 en den 6 November 1219) voerde de

Legaat, onder begunstiging van een stormachtigen, stik

donkeren nacht, de uitgelezene bende zijner volgelingen

tot onder aan de muren van Damiate. Het gelukte hun,

twee poorten in brand te steken. Aan eene derzelven was

een toren verbonden. Ook deze staat in vlam. Op het

geroep van den Legaat en van de zijnen vatten nu de

overige kruisvaarders weder moed. Zij dringen voor

waarts, en na het wegruimen van eenige opgeworpen

versperringen naderen zij den hoofdmuur. Hier staat

Aegidius van Zierikzee weder vooraan. Te paard, de

(*) OLIVERIus, Hist. Dam., l. c. pag. 1408; MAKRizi, Nar

ratio, ed. HAMAKER, pag. 27 et 40.

(S) Hist. Vieon. 1. c. pag. 215.
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lans in de vuist, snelt hij vooruit, de laatste poort

stuift open (nutu Dei ultro est aperta ei (*)) en de

aanvallers worden meester van de stad. Zij vinden haar

verlaten van hare verdedigers.

Deze gewigtige gebeurtenis, het lang verwachte loon van

zoo veel inspanning en moed, verdiende wereldkundig

te worden. Aegidius stelde daarvan een verhaal op in

den vorm van een brief met het hierboven opgegeven

opschrift. Deze brief, gedagteekend uit Damiate vier da

gen na het innemen der stad (10 November 1219), is nog

aanwezig (S). Aegidius van Zierikzee, zijn eigen aan

deel in de gelukkig volbragte onderneming verzwijgende,

laat te meer daarin zijn godvruchtigen , nederigen zin

uitblinken. Als proeve van stijl en van vrij goede lati

niteit is dit stuk merkwaardig. Wij laten het hier vol

gen.

Universis Christi fidelibus in Brabantia et Flandrià

constitutis, ad quos literae istae pervenerint, frater

Aegidius de Levres (sic), domini Pelagii Albanen

sis Episcopi apostolicae sedis legati in partibus orien

talibus poenitentiarius, salutem et orationes in

Domino.

Exaudivit Dominus de excelso sancto suo preces servo

rum suorum, non permittens tot expensas suas apud Da

miatam a Christianis factas inutiliter fieri, et tantam

Christianorum stragem impunitam relinqui. Sed in his

omnibus exercitui suo misericorditer providens, ac cle

menter, pro parte magna, nostrum desiderium adimple

vit. Cum enim propter multiplicem sui defensionem non

per terram, nec per aquam posset capi civitas Damiatae,

et jam quasi de ejus captione desperaret exercitus Chris

tianus, nec de virtute vel probitate alicujus viventis, sed

solius Dei dextrà mirabiliter pugnante pro nobis , igno

rantibus omnibus de exercitu, praeter dominum Legatum,

qui per suos familiares et quosdam de stipendariis suis

(*) Hist. Vicon. 1. c.

(S) Zie hierboven bl. 2.



— 86 —

negotium provide et prudenter procuravit , nomis Novem

lbribus', intempestae noctis silentio , furtive, sed tamen

pie, immo potius miraculose, capta est Damiata : adeo

quod in captione ipsius , nec unus de nostris exstitit in

terfectus, nec etiam, quod minus est, vulneratus, praeter

unum , qui tamquam flebotomiae ictum sagittae recepit in

pede. De Sarracenis ; vero tot ceciderunt ea die in ore

gladii, quod etiam nobis displicuit (*). Majores tamen

Admirati, et alii , qui se in turribus et munitionibus

receperant, sunt reservati ad vitam , pro quibus captivos

mostros non solum rehabere speramus, sed etiam pecuni

am infinitam. Civitatem autem ipsam invenimus plenam

auro et argento, pannis sericis, lapidibus pretiosis, fru

mento et ordeo, et aliis multis divitiis, quibus ditatus est

exercitus Christianus, Aegyptiis spoliatis.

• Haec ideo universitati vestrae duxi per ordinem intimanda,

ut exsultetis et laetemini , et concorditer omnes una mobis

cum gratiam referatis Altissimo, qui suâ solummodo miseri

cordiâ, non nostris meritis , tantam et tam famosam, et

tanto tempore per terram et aquam Christianis infestam

nobis ad cultum suum tradidit civitatem. Asserunt qui

dem illi , qui diversas mundi partes circuierunt, et loca

in aedificiis , turribus, muris et antemuralibus fossatis la

pideis ex unâ parte et aquis ex alterâ, non esse Damia

tâ pulcriorem civitatem in mundo , nec munitiorem in

plano : quae, sicut captivi in ipsâ reperti asseverant, mu

nita exstitit , quando primo obsessa fuit , in gyrum XLW

millibus bellatorum, praeter decrepitos , parvulos et mu

lieres, qui fuerunt ultraXV millia aestimati. Praeter prae

dictos vero, pridie captionis , CCLX, qui de nocte civi

tatem intraverunt missi a Soldano, et CC, qui eadem

nocte reperti fuerint , a nostris sunt interfecti , quos

omnes communiter, sed diversimode in manibus suorum

fidelium Dominus miraculose conclusit. Civitas aulem

(*) Hier straalt een gewoel van menschelijkheid door, dat voor

die tijden zeldzaam mag heetem, en onzen Schrijver tot eer ver

strekt.
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sancta Jerusalem , post destructionem murorum, receden

tibus Sarracenis, ex toto a solis Surianis et aliis Chris

ticolis habitatur , nec restat de cetero, nisi ut in valida

manu populus Christianus accedat, et dirutos muros

refirmet.

Datum Damiatae, IW Id. Novembris.

Men weet, dat de Kardinaal Pelagius nog eenigen tijd

na deze gebeurtenis in den omtrek van Damiate ver

wijlde, ijverig, hoewel vruchteloos, de afgematte kruis

waarders tot verdere krijgstogten aanmoedigende. Eerst

drie jaren later, in de maand September 1222, vertrok

hij van Ptolemais, vergezeld van een groot aantal geeste

lijken, met oogmerk om eene kerkvergadering te Vero

na bij te wonen. Vermoedelijk zal Aegidius van Zierik

zee met hem toen, zoo niet vroeger, in Europa zijn

terug gekeerd. Zéker is het, dat hij, Palestina verlaten

hebbende, dadelijk Rome bezocht. Hier werd hij, door

den Paus met buitengewone eer ontvangen. Zonder

de gewone kniebuiging te dulden, kwam Honorius III.

Aegidius dadelijk met ondubbelzinnige blijken van ach

ting en genegenheid voor. Bij al de gewone geestelijke

belooningen werd den dapperen kruisvaarder de meest

onbeperkte volmagt verleend, om het woord te prediken

en alom het volk tot deelneming aan de kruistogten op

nieuw op te wekken (*). Met welk gevolg hij dit deed,

weten wij niet, evenmin als de plaats, naar welke hij

zich allereerst begaf.

Wij vinden hem eenige jaren later te Gend; en hier

opende zich weder voor hem de gelegenheid, om van

zijnen ijver te doen blijken in de beteugeling van onze

delijke hebzucht. Daar trad hij in het openbaar op tegen

de woekeraars. Hunne usurarum voracitas, gelijk de

geschiedschrijver die heet (S), wekte in hooge mate zijnen

onwil op. De schuldigen sloeg hij onverbiddelijk in den

ban, zonder zich te laten afschrikken door het blijkbaar

(") Historia Viconiensis, l. c.

(S) Ibid.



levensgevaar, waarin zijne moedige handhaving van het

geen in zijn oog regt en heilig was, hem stortte.

Zeeland, zijn vaderland, had hem niet vergeten. De

kloosterlingen van Middelburg verkozen hem tot hun

opperhoofd. Ten jare 1226 aanvaardde hij het aanzien

lijk ambt van Abt van het Premonstrenser konvent. Wel

is waar, zijn naam komt niet voor op de lijst der Middel

burgsche Abten, bij REIGERSBERG, BoxhoRN en SMALLE

GANGE, noch zelfs in de meer naauwkeurige aanwijzing

van vAN HEUssen, in zijne Historia Episc. Middelburg.

(*). Dan ook des laatsten opgave is onvolledig. De later

uitgekomen jaarboeken van de orde der Premonstrensers

vullen het ontbrekende aan (S). Aldaar vindt Aegidius

van Zierikzee zijne plaats tusschen de -Abten Arnoldus

en Petrus van Biggerkerke, die bij de overige schrijvers

als op elkander volgende staan aangeteekend.

Vier jaren later verliet hij Middelburg weder, en werd

bevorderd tot Abt van het hoofdconvent der Premon

(*) VAN HEusses, Hist. Episcopatus Medioburgensis (Hist.

Episc. Ultraj. t. II.), pag. 8.

(S) Annales Praemonstratenses, auctore cARoL. Ludov. Hugo

(Nancy 1734 et 1736. fol.), t. II. pag. 190. Daar men dit

werk zeer zelden aantreft, en men het te vergeefs op onze open

bare en universiteits bibliotheken zoekt; zoo acht ik het niet

ongepast, de lijst der Middelburgsche Abten te laten volgen, zoo

als men die in genoemde Annales l.. c. vindt :

I. WWalterus.

II, Florentius. 1190- 1220.

III. Arnoldus.

IV. Johannes Aegidius de Lewis. 1226 - 1230.

V. Petrus van Biggerkerken.

VI. Nicolaus,

VII. Vigilius Doedius.

VIII. Jacobus de Insula.

IX. Nicolaus Hugeni.

X. Nicolaus a Gandinavo.

XI. Oliverius a Lira etc.
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strenser monniken te Wicogne in Henegouwen (*). Van

zijne kerkelijke verrigtingen, en wederom daarbij van

zijnen moed in de verdediging van het regt der geestelij

ken, geeft de Historia Viconiensis een en ander bewijs,

tot welks juiste waardering wij ons buiten staat achten,

wegens het gemis van eene duidelijke uiteenzetting van

wederzijdsche regten, beschuldigingen en klagten. Voor

zich zelven streng, bleek hij toegevend en mild van be

ginselen voor anderen. In deze laatste standplaats werd

hem echter geen rustig levenseinde toegestaan. Het zal

wel eene overdrijving zijn, hetgeen men van hem schrijft,

dat hij hier vix unum diem in pace possedit (S). Zéker

is het, dat toch zijne nagedachtenis in eere bleef bij

de kloosterlingen, en dat hun gesticht, na zijn overlij

den, voorgevallen den 26 Maart 1237 (+), in zedelijkheid

en ware godsvrucht, althans onder zijnen opvolger, nief

toenam.

(*) Historia Viconiensis, pag. 302. ap. MAarzxx et pvaand.

(S) Hist. Vicon. l. c.

(f) Annales Praemonstrat., t. II, pag. 1077.



EEN DE R O U DS TE

P A P I E R M 0 L EN S

/ OP DE VELUWE

is die van Marten Orges, opgerigt in het jaar 1613, te

Uchelen in het kerspel Apeldoren. De Schrijver van den

Tegenwoordigen Staat van Gelderland, bl. 429, noemt

hem ten onregte Orgel. De overlevering wil, dat hij,

om de geloofsvervolging in Frankrijk te ontwijken, zijn

bedrijf herwaarts overgebragt heeft, stellige bewijzen

daarvoor zijn mij niet bekend. De brief, waarbij hij

de erfpacht van zijnen molen aanvaardde, in het oor

spronkelijke onder mij berustende, is belangrijk genoeg,

om hier eene plaats te vinden.

Wij Marten Orges ende Geertgen Schutten echteluyden

doen kondt allen ende einem jeglicken, dat wij voer ons

ende onsen erven van die van der Reckeninge im naeme

der Heren Staten des Vorstendumbs Gelre vnd Grafschap

Zutphen in erfpacht genommen hebben vm tot Wchelen in

dem ambte van Apeldorn einen pappier moelen tho mö

gen doen vprichten, ende dat vp die conditiën, vorwer

den ende erfpacht in die acte vns bij jetz gedachte van

der Reckeninge verlehnt, hiernae van woorde tho woorde

volgende: Die Luyden van der Reckeninge in Gelder

landt doen kondt allen vnd einem jegligken, die dese sal

vörkommen, hoe dat ter Cameren erschenen is Mr. Mar

ten Orges, pappiermaecker, tho kennen geuende, dat

hij mit den geerfden tot Wchelen verdragen was vm al

där vp seecker waeter einen pappier moelen tho mögen

vprichten, dan auermitz sulck water die hochheit der
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Heren Staten deses Landts van Gelre was concernierende,

versochte hij bij dieser Caemere, im naeme ende wegen

derseluer Heren Staten dartho gebeurlicke consente, vn

der presentatie van därvör jahrlicx tho willen doen dat

recht ende behorlick sijn solde, vnd gelet hebbende vp

des vorm. Mr. Marten Orges versoeck, iss ende wordt

hem Mr. Marten Orges ende Gertgen Schutten echteluy

den geconsentiert vnd thogelaeten, dat sie echteluyden

ter plaetsen vörss. die versochte pappier moelen sullen mö

gen doen timmeren ende leggen, vm därop pappier tho

maecken, sonder anders waertho te mögen gebrucken,

mitz dat sie echteluyden ende oere eruen jahrlicx ende

alle jahr därvör tot erfpacht, nae erfpachts rechten ahn

den Rentmr. van Veluwen Johan van Goltstein oft einen

anderen in der tijdt sijnde, bethalen sullen soeuen ponden

tot XL gröten Vlamstpundt, die däraff geholden wordt

in reckenung tho verantworden nae behören, wärvan het

erste jahr pachts sijnen loep ende aenvanck sal nehmen

so wanner die pampier moelen getimmert ende gangbar

sal sijn, hetwelcke die vorn. Marten Orges offt sijne erff

gen. terstondts därnae hier ter Caemeren tho kennen sul

len geven, vm däraff notitie thomaecken so dat behort;

verners ist veraccordiert vnd thogelaeten , offt Mr. Mar

ten Orges ende Gertgen Schutten offt oere erven t' enni

ger tijdt bij gebreck waeters offt anders den moelen daer

langer niet en souden begehren tho halden, dat sie alsdan

van desen erfpacht ter Caemeren sullen mögen renuntie

ren, ende vm denseluen erfpacht alle jahr vastelick te

voldoen ende thobethalen, sal gemelte Mr. Marten Orges

gehouden wesen mit sijner husfr. oeren reversbrief tho

geuen, in die welcke dese acte van woorde te woorde sal

worden geinseriert, mitz darinne denseluen moelen vör

den jahrlicxen erfpacht verbindende, versoeckende dar

umb ende niettemin ordinierende dieselue van der Recke

ninge, dem Drost ende Rentmeester van Veluwen, Schol

tis des ambts Apeldorn, vnd alle andere des Landts

Officieren vnd onderdanen, dat sie mehr gemelten Mr.

Marten Orges ende Gertgen Schutten echtcluyden ende
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voeren eruen den vorn. pappier moelen rustelick ende

vredelick laeten gebrucken, sonder bespijrung van jeman

den. Aldus gedaen then Burele in der Camer van der

Reckeninghe t'Arnhem onder t cachet derseluer Cameren

vpten IXen dach Februarij des jahrs XVIe ende darthien,

ende was vnderteykent C. van den Sande; Wnd vm wel

gemelte Heren Staten, volgende 't inholden van die vörss.

acte jahrlicx van de erfpacht wel en de genogsam te

verseeckeren, hebben wij echteluyden vor vns vnd vnsen

eruen gelaeft ende verseckert, gelauen vnd verseeckeren

mitz dezen , den vorn. erfpacht jahrlicx ende alle jahr

wel ende deuchtelick ahn handen van den Rentmeester

van Veluwen Johan van Goltstein oft einen anderen in

der tijdt sijnde, binnen Arnhem, te bethalen, als dat na

erfpachts rechts behört, ende hebben därvör tot ein

hypoteque oft vnderpandt gestelt vnd verbunden, hypo

tequieren, stellen tot ein vnderpandt ende verbinden in

kraft deses vnsen gemelten pappier moelen, vm indien in

der bethalinge van den erfpacht ennig gebreck viele, sulcx

nae erfpachts rechten ahn denseluen pappier moelen te

verhaelen. Des toe vrkonde so heb ick Marten Orges vör

mij ende mede van wegen mijner hüsfr. desen Reuers

brief mit eigener handt vnderteykent vnd tot mehrer

vestenis gebeden Reiner van Begbergen ende Willem van

Ratingen, als geerfden in Veluwen, vm dese tho bese

gelen, twelck wij Reiner ende Willem vorss. ter bede

vorn. gern gedaen ind och vns vnd vnsen eruen onver

kort. Gegeuen in den jahre vnsers Heren ende Saligmaec

kers geburt 1613 den 12 Febr.

(get.) M. Marten Orges

Pampiermacher.

Reijner van Begbergen. Wilhem van Raetingen.

N.



BIJ D R A G E

T 0 T DE

GESCHIED EN IS DER HEID EN EN

IN GEL DER LA N D ;

MEDEGEDEELD DOOR

Mr. L. A. J. W. BARow SLOET.

Er bestaat een volksstam, die vroeger over geheel

Europa verspreid was en thans nog in sommige deelen

van hetzelve leeft en zwerft, een volksstam, die in

vroegere eeuwen, met koningen en hertogen aan het

hoofd, als in zegepraal de Christen-wereld doortrok,

om, na verloop van eenige jaren, als het uitvaagsel des

menschdoms, zoo veel doenlijk uit alle wel geordende

staten verdreven te worden; die, door verschil in uiter

lijk aanzien, gewoonten en taal, geheel afgezonderd van

de bevolking, waar onder hij leeft, geen minderopmer

kenswaardig verschijnsel dan Israëls nakroost oplevert.

Het is bijkans omnoodig te zeggen, dat ik de Heidenen

bedoel, in Latijnsche stukken meestal Cingani genoemd,

in Engeland onder den naam van Gypsies, in Frankrijk

onder dien van Bohémiens, in Duitschland doorgaans on

der dien van Zigeuner bekend. Het is voorwaar niet te

verwonderen, dat de geheimzinnige afkomst, de inborst

en de lotgevallen van dit zonderlinge volk voorwerpen

zijn geworden voor het gevoel en de verbeelding van

vroegere en latere vernuften, dat uitstekende geleerden

W. , 7
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deszelfs afstamming en verwantschap met andere vol

ken hebben nagespoord, dat meer dan ééne pen deszelfs

vroegeren en lateren toestand beschreven heeft. Te wei

nig is tot hiertoe bekend de arbeid van den heer

F. R. sPENGLER, die in een met zorg bewerkt akademisch

proefschrift (Dissert. hist.-juridica de Cinganis s. Zigeu

nis, Lugd. 1839) beknopt heeft tezamen gevat, wat taal

studie, geschiedenis, land- en volkenkunde, regtsweten

schap, aangaande de afkomst, de taal, de togten, de ze

den, levenswijs en gewoonten en den voormaligen en tegen

woordigen toestand der Heidenen in de verschillende landen

van Europa hebben aan het licht gebragt. Voor dit onder

werp in het algemeen tot die verhandeling en de daarbij

aangehaalde Schrijvers (*) verwijzende, bepalen wij ons

hier tot de mededeeling van zoodanige bijzonderheden, die

tot de geschiedenis der Heidenen in Gelderland betrekking

hebben en gedeeltelijk uit de vroeger door den geleer

den G. VAN HAssELT verzamelde Stof voor eene Geldersche

Historie der Heidenen (Arnh. 1805) ontleend, gedeelte

lijk uit tot hiertoe nog ongebruikte bronnen geput zijn.

Hoezeer de Geldersche Geschiedenis reeds op het jaar

1394 van Heidenen gewag maakt, zoo zullen daaronder,

gelijk ook door den heer van MAssELT is opgemerkt, die

onchristenen moeten verstaan worden, welke Hertog Wil

lem van Gulik, uit Lijfland, dat hij voor de Duitsche

Orde hielp veroveren, mede bragt en als eene zeldzaam

heid aan zijn hof onderhield. – Van de Heidenen, wel

ke wij bedoelen, vindt men in Gelderland het eerst mel

ding in 1429. Toen, namelijk, verscheen een Graaf van

Klein-Egypte met zijn gezelschap te Arnhem en werden

aan hen ter eere Gods gegeven 6 gulden, een half molder

(") Hierbij kan nog gevoegd worden de geleerde verhandeling

van G. DoMERY DE RIENzi, geplaatst in de Revue Encyclopédique

Nov. 1832. De S. doet onder anderen in eene vergelijke tafel de

treffende overeenkomst opmerken, tusschen de taal der Heidenen in

Europa en de Oostersche taaltakken, bijzonder het Hindostansch

en het Sanskrit.



wittebrood, een vat bier en 100 haringen. In eene nog

voorhanden rekening van den Ambtman van Bommeler

en Tielerwaard van hetzelfde jaar wordt gewag gemaakt

van eenen bode, die aan den Hertog afgezonden werd,

om hem te berigten van den Heidenen die tot Bomel

onder malcanderen gevochten hadden.

Volgens de nasporingen van den heer MoLHUYSEN was

eenige jaren vroeger, namelijk in 1420, Heer Andreas,

Hertoch van Klein-Egypten, aan het hoofd van 100

Heidenen, met omtrent 40 paarden, te Deventer geko

men; hij werd aldaar op brood, bier en haring ont

haald en ontving daarenboven een geschenk in geld. Het

is onzeker, van waar hij kwam, doch hij sloeg den weg

in naar Goor (*).

De oudste nog aanwezige rekening der stad Zutphen,

loopende over het jaar 1445, vermeldt, dat aan eenige

Heidensche heeren 3 pond en, toen zij weêr kwamen,

4 pond geschonken werd : waarschijnlijk zijn zij de

zelfde, welke in dat jaar te Deventer kwamen en ruim

5 gulden en het veergeld ontvingen, opdat zij niet in die

stad zouden blijven. In 1459 was te Zutphen een Ko

ninck van Cleyn-Egipten, en in 1496, 1497 en 1498

worden. Koningen van de Heidenen vermeld, aan wel

ke daar van stadswege geld geschonken werd (S).

(*) Zie : De Heidens in Overijssel, in den Overijss. Al

manak voor Oudheid en Letteren, voor 3840. – Opmerkelijk

is het, dat zich in 1422 een troep Heidenen , 100 in getal, ook

met een Hertog Andreas als aanvoerder, in Italië vertoonde.

(S) In de rekeningen van de overste rentmeesters der stad

Zutphen, berustende in het archief der groote of St. Walburgs kerk

aldaar, komen , onder de rubriek: Gegeuen gueden luden toe

liefnisse, of: Liefnisse van gueden luden, de volgende posten

van uitgaaf voor.

1445. Des Saterdagh op onsen Kermysauent den heydenschen

heren dye hyer waren geschenct III Lib,

Des vriedagh op Sinte Lamberts dach denheydenschen heren,

dye hier anderwerf weder quamen, IIII Lib

1459. Des Sondach na Letare gegeven van beueel der Sche

7
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In het genoemde jaar, 1496, gaf Karel van Egmond

aan den Graaf Martijn Gnougy van Klein-Egypte,

welke voorgaf op last van den Paus eene pelgrims - reis

naar Rome, St. Jacob in Gallicië en andere Heilige

plaatsen te moeten doen, vrijgeleide door zijne staten,

met bevel aan allen, wie het mogt aangaan, dien Graaf,

met zijne familie en gezelschap, met zijn goed, bees

ten, goud en zilver, veiligheid en geleide te verschaffen,

Het goed onthaal, dat de Heidenen aanvankelijk, gelijk

in de overige landen van Europa, zoo ook in Gelderland,

genoten, nam spoedig een einde. Diegene, wier vertrek

uit Deventer men in 1445 door veergeld en reiskost ver

haastte, leveren niet de eenige voorbeelden, dat men hen

moede was en zich van hen, als van lastige gasten, zocht

te ontslaan. Volgens de stadsrekeningen van Zutphen

van 1497, werd eene bende Heidenen, denkelijk omdat

men die wenschte te verwijderen, op stadskosten van Warns

penen den Koninck van Cleyn-Egipten II postulaat gl. ma

ket III Lib. VT sch. V den.

1465. Gegeuen van geheit der Scepenen op vridagh na Can

tate den Heydenen, die doe te Zutphen waren, II postulaet

guldens, maket III Lib, VII sch. VI den.

1496. Vit beuell des raitz gegeuen den Konynck van den

Heidenen I Lib.

1497. Vit geheit des raets gegeven den Konynck van den

Heidenen I Lib. V sch.

1498. Vit geheit des raets gegeuen den Konynck van den

Heidenen I Lib. VT sch. X den.

Onder liefnissen schijnt men te moeten verstaan onverpligte betalin

gen, drinkgelden, fooijen enz. In de rekeningen komt onder die ru

briek ook voor, over 1445: gegeuen her Lambert den Meijer,

pastoer toe Lochem, een dusent steens toe lyefnisse, over 1459:

gegeuen enen baden die 1 geloeff brief brachte an onsen heer

van Gelre, dat hie vor ons schreeff an den vrigreuen, over 1497 :

gegeuen Klauss des Havesmeisters dienre, die die tijdinge

brecht van den bestande, to drynckgelde IIII horntkens post.

guld., over 1498 : betailt an den Spullueden van Deventer I

Lib, V sch, X den,
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veld naar Baak overgebragt, en ook de rekeningen van

eenige volgende jaren bevatten verschillende blijken van

den overlast, dien zij deden, en van aanvankelijk zachte,

daarna strengere maatregelen, om dien te keeren (*).

Het is bekend, welke scherpe verordeningen, in onder

scheiden gewesten van ons Vaderland, vooral in Holland,

na het eerste vierde gedeelte der 16de eeuw tegen de Hei

denen zijn uitgevaardigd.

Bij plakkaat van 1530, vernieuwd in October 1532,

beval Karel V, » dat niemand, 't zij man of wijf, ge

sont en haar leden magtig om haar brood te winnen,

in den lande zal mogen gaan rabbautsgewijze, noch ver

(*) In de gemelde rekeningen vinden wij, onder de rubrieken:

Van den gemeynen vnrait, of: Van baeden loen, de volgende

posten.

1497. Gegeven Warner IJseren, Gerit de Kemp und Har

man ter Heggen, van dat zii die Heidenen averbrechten van

Warnsfelde to Baick, XV sch,

1538. Dominica Misericordias Domini Otto die baede gewest

op ten Avermarsch an die Heydenne, dat sy sich van dair

maicken soelden, gegeven 3 quart wins.

1542. Saterdachs post Misericordias Domini Derk Kompain

gereden gewest ander Emperbrugge, die Heidene vyther stads

gebiede gebracht, ter presentie 1 quart wijns.

1554. Op ter Sondach post Sacramenti betailt Evert ter

Hauick, dat hie twe Heidene in der apenstat eenen nacht gehatt

ind twee maell myt koest verpleicht is VIII st. br. ind

van ellicken to slutgelde gegeven XXXIII st. br. V. p.

1556. Op Maendach nae Vincula Petri Evert ter Hauick,

Henriek Schoelwick, roedendregere, Cornelis Arnts, pender,

und Harman, die baede, myt Jacob van Vullenhoe gewest to

Voerst nae den Heyden, die Jan Egberts, kremer, eyn stuck

kamelloths gestolen had, ter presentie, want sy ghien onkost

gedaen en hadden, VT quarts wijns.

Item den Xden Augusti Henrick Schoelwick, Cornelis

Arnts, Jacob van Vullenhoe ind Peter Moell gewest an den

Wennekinckfort om die Heydenen te verdriven, ter presentie,

so sy ghien onkost gedain en hebben , VI quart wijns.
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keren, en brood op den dorpen en elders bidden, op

te peene, die bevonden wordt t einden van drie da

gen, na die publicatie van dezen, contrarie gehandeld

te hebben, wel scherpelijk gegeesselt en een stuk van

zijn oor gesneden te worden.” Hoezeer in deze veror

dening de naam van Heidenen niet voorkomt, zoo wer

den nogtans, krachtens dezelve, den 11 April 1532

twee Heidenen door het Hof van Holland veroordeeld,

om de bedreigde straf te ondergaan.

Maar kort daarop, namelijk den 16 Februarij 1533, werd

namens den genoemden Keizer, uit aanmerking dat, niet

tegenstaande vorige plakkaten, » diverse persoonen, hen

seggende te wesen van de natie van Aegypten, hen ge

vordert hebben te komen converseren en wandelen overal

in onze vorscr. landen en heerlijkheden van herwaarts

over, logerende ende terende tot diverse plaatsen en

quartieren, in dorpen ende steden, doende ende bedrij

vende groote overlasten”, uitgeroepen, » dat alle degene,

die hen houden van de natie van Aegypten, en andere,

die haer geselschap volgen, van wat state of conditie die

zijn, terstont vertrekken en hen absenteren uyt alle onse

landen en heerlijkheden, en dat zij daer uit porren bin

men den vierden dag na die publicatie van desen, sonder

weder daer inne te komen, verkeren, hanteren noch

converseren – op poene en verbeurte van haren lijve

en goede.” En toen dit plakkaat, juist vier jaren later,

vernieuwd werd, werd de uitbanning uitgestrekt tot allen,

welke die kledinge dragen, die degeene, die hen houden

van de natie van Aegypten, gewoonlijk zijn te dragen,

en met de straf op het terugkeeren ook diegenen be

dreigd, welke zich in habite van Aegyptenaars ver

toonden. In dezen vorm is dit plakkaat in 1560 uit naam

van Koning Filips en den 21 Julij 1583 door Prins Wil

lem I , als representerende de Hooge Overicheyt van

Holland, Zeeland en Friesland, op nieuw uitgevaardigd,

met scherpen last aan de regterlijke ambtenaren om aan

de uitvoering de hand te houden. Eindelijk, in een

plakkaat, door de Staten van Holland en West- Vries
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land den 16 December 1595 tegen vagabonden, bede

laars, dieven en landloopers afgekondigd, werd de be

paling ingelascht, dat Heidenen en Egyptenaars, zoo zij

in het land mogten komen of blijven, voor de eerste

maal gegeesseld, voor de tweede maal daarenboven ge

brandmerkt, en, voor de derde maal gevonden wordende,

met de galg zouden gestraft worden.

In geen gewest van ons vaderland zijn talrijker en

scherper verordeningen tegen de Heidenen gemaakt, dan

in Gelderland. Zij werden, met zeldzame uitzonde

ring, jaarlijks herhaald en, met of zonder veranderingen

en bijvoegselen, op nieuw afgekondigd. De lange rij dier

plakkaten neemt eenen aanvang met het jaar 1544, en

loopt tot 1738 voort. De Heidenen worden daarin niet

gelijk gesteld met sterke bedelaars, lediggangers, land

loopers en vagebonden, die, onder den schijn van be

delen, den goeden huisman bestelen, en met huisbraak,

moord, brandstichten, straatschenden en knevelen in

gedurige angst en vrees houden, maar met strengere straf

fen bedreigd, dan deze. Aan deze toch wordt gelast, de

palen van Gelderland en Zutphen binnen acht dagen te

verlaten, werden zij na dien tijd gevonden, zij zouden

voor de eerste maal gegeesseld, voor de tweede maal

gegeesseld en gebrandmerkt, voor de derde maal zwaar

der aan den lijve gestraft worden. » Insonderheid diege

nen,” zoo luidt het gebod verder, » soo zich Heidenen of

Egyptenaars noemen, 't sij mans of vrouwspersonen, sul

len van nu af, nae publicatie deses, uit desen furstendom

en graefschap gebannen sijn en blijven ten eeuwigen

dagen, sonder eenigsints daer inne weder te mogen ko

men – op poene, dat die na publicatie deses binnen

dese provintie mochten gevonden worden, voor de eerste

mael gegeesseld, gebrandtmerkt ende al verder gebannen,

ende daer tegens weder inkomende of verblijvende, sonder

conniventie en sonder eenige forme van proces opgehan

gen sullen worden, en dat die sich tegens de apprehensie

soude willen opposeren, impume sullen doodgeschoten

mogen worden.” Maar dit niet alleen. Het plakkaat ver
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biedt ook, » allen herbergiers, taverniers en samentlijcke

huisluiden ofte ingesetenen, alle dieselve nae publicatie

van desen meer te logeren ofte doen logeren in hunne

huisen, schuuren, stallen, hooibergen ofte schaapschot

ten, noch oock te onderhouden, ofte eten ofte drincken

te geven.” Den 6 Januarij 1699 werd voor het eerst eene

algemeene jagt tegen de Heidenen bevolen, die jagt zou

van tijd tot tijd, naar gelegenheid van zaken, herhaald

worden, » ende daer enige vagabonden in 't vervolgen

ofte apprehenderen sich opposeerden ende te weer stelden,

ende daer over doodt bleven, sal sulcks oversien worden

ende daer over geen peryckel noch straffe van justitie te

verwaghten staen.” Om van deze jagten te meer den

goeden uitslag te waarborgen, werden met de naburige

gewesten, bepaaldelijk met Utrecht en Overijssel, over

eenkomsten gesloten wegens de uitlevering der gevange

nen, en inzonderheid, om bij de vervolging der gejaagden

onverlet de palen van het eigen grondgebied te overschrij

den, en met gewapende magt op dat van eene andere

souvereine provincie over te gaan.

Talrijk zijn de voorbeelden, dat deze en andere ver

ordeningen in de onderscheidene gewesten van ons land

ten uitvoer gelegd zijn. Behalve toch dat hoogbejaarden

nog kunnen verhalen van Heidenjagten, welke in hunne

vroege jeugd, bijzonder in Gelderland, hebben plaats ge

had, zoo leeren ons de geschiedrollen der regtspleging,

dat de strenge straffen maar al te dikwijls in al hare

wreedheid zijn toegepast.

Beter, echter, dan bij bijzondere gevallen stil te staan,

bij geesselingen, met of zonder brandmerk, en bij dood

straffen, aan enkele Heidenen op verschillende plaatsen

ten uitvoer gebragt, zal de vermelding van vervolgingen,

tegen de Heidenen in 't algemeen in het werk gesteld,

ons van hunnen jammerlijken toestand in deze streken

een denkbeeld kunnen geven, -

De Rigter van Arnhem ontmoette in 1669 bij Reeden

een getal van tusschen de veertig en vijftig Heidenen,

en nam hun zes paarden en eenige goederen af: toen
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zij om teruggave verzochten, werd hun door de Reken

kamer als eene gunst toegestaan, wat hun ontnomen

was, voor vijftig gulden weder in te koopen. - In

het jaar 1695 werd eene bende van bijna drie honderd

Heidenen uit Holland gejaagd en in Gelderland gedre

ven. Het Hof beval de noodklokken te luiden, en

stond den landlieden toe, op diegene, welke zij niet

in handen konden krijgen, te schieten, zonder voor de

gevolgen aansprakelijk te zijn. - In 1706 werd te

Hummelo eene groote jagt op de Heidenen gemaakt. -

Veelal verstrekten hun de Veluwsche bosschen tot schuil

plaats. Het Hof zond in 1712 vijftig voetknechten en vijf

en twintig ruiters, om hen uit het Gortelsche bosch te

verdrijven, met last om te trachten, twee of drie der voor

naamsten te vatten en de anderen over hoop te schieten.

Eenige jaren later (in 1717) bevonden zich zoo vele Heidenen

in het Wierholter en Soerder bosch, en deden aan de inge

zetenen van Voorst en Nieuwbroek zoo veel overlast, dat

men de gewapende magt te hulp moest roepen ('). Dit had

(*) De Heidenen zijn op de Veluwe bij het landvolk nog niet

vergeten.

Toen ik in den zomer van het jaar 1842 met mijnen kundigen

vriend, Dr. A. BRANTs te Gorssel, een oudheidkundig uitstapje naar

de omstreken van Vaassen deed, wist onze gids, een oude schaap

herder, veel te vertellen van hunne vaardigheid om overal vuur

van te kunnen maken, hetwelk zij op de stroodaken konden aanleggen

zonder dat deze in brand geraakten, ook van hunne listige vonden om

iets te verkrijgen: zoo hadden zij eens, onder belofte van haar een

kunstje te zullen leeren, aan eene vrouw om spek gevraagd, en

toen zij dit ontvangen hadden, zeiden zij haar, ter vervulling der be

lofte, dat, zoo zij aan het einde van den draad, waarmede zij naaide,

een goeden knoop leide, zij geen missteek zoude doen.

Onze gids bragt ons in het Vreebosch bij een Heidensgat,

in het Gortelsche boseh bij de Prinsen Kolk, in het Vierholter

bosch bij den Bommelkoele, als zoo vele plaatsen, waar de Hei

denen zich opgehouden en verscholen hadden, en wees ons even

buiten het Gortelsche bosch eene diepte, waarin doorgaans water is

en welke den naam draagt van het Heidens putje.
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ook plaats in de Tielerwaard, waar zich eene groote,

wèl gewapende bende genesteld had.

Daar zij zich ook op het grondgebied van Holland en

Utrecht begaven, sloegen de drie provinciën de handen

in een, en de gansche bende zoude overvallen zijn, zoo

zij niet tijdig gewaarschuwd was en de wijk naar

Braband genomen had. Misschien is zij wel dezelfde

bende, welke zich in 1723, drie of vier honderd man

sterk, tusschen de Generaliteits-landen, Gelderland,

Holland en Utrecht, en een paar jaar later op de We

luwe in de Gortelsche, Wierholter, Eper en Elspeter

bosschen ophield, op last van het Hof van Gelderland

vervolgd werd, maar kort daarna tusschen Rijn en Waal

rond zwierf. Immers in 1725 werd door Bernhard van

Welderen, Ambtman van Neder-Betuwe, bijgestaan door

vijf dorpsschouten en gewapende militairen, geduren

de drie dagen eene jagt gehouden, en gevangen geno

men vier Heidenen, zijnde drie mannen en één vrouws

Van den Bommelkoele, een langwerpige kuil (Geldersch koele)

van aanmerkelijke uitgebreidheid en diepte, deelde hij het volgende

mede. Wanneer men de Heidenen gewaar werd luidde men de

klokken der nabij gelegene kerken, waarschijnlijk om het landvolk

te waarschuwen of bijeen te roepen. De Heidenen, welke in gezeg

den kuil verblijf hielden, hadden gezegd, dat men hen uit denzelven

niet zoude bommelen (*), hoe hard men ook te Epe de klokken

mogt trekken. Dit was dan ook het geval, en de schuilplaats bleef

lang onbekend. Eens kwam een meisje, dat zij vroeger gestolen

hadden, te Epe om erwten te koopeu. Men drong er bij haar op

aan, dat zij de verblijfplaats verraden zoude. Zij weigerde dit,

doch zeide, dat men maar trachten moest haar spoor te volgen,

Wijl zij van de erwten gestrooid had, gelukte dit: de Heidenen wer

den overvallen en verdreven, en hunne schuilhoek werd de Bommel

koele genaamd. Van den heer B. DIBBETs, predikant te Vollen

hove, vernam ik onlangs, dat in de omstreek van Garderen,

zijne vorige standplaats, de geheugenis aan de Heidenen nog zeer

levendig is.

(*) Bommen bij KILIAAN, resomare, tympanum pulsare.
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persoon, die onmiddellijk bij vonnis van den geregte

van Neder-Betuwe veroordeeld werden, om met de koord

gestraft te worden, dat er de dood na volgt (*). In het

zelfde jaar hield Barthold van Haaften, Ambtman van

Zalt-Bommel, Tieler- en Bommelerwaarden, drie Hei

denjagten in Tielerwaard en één in Bommelerwaard.

Het gelukte hem bij die gelegenheid, meer dan vijftig Hei

denen, waaronder ook vrouwen en kinderen, in handen

te krijgen. Een twaalftal vrouwen werd gegeesseld, ge

brandmerkt en met roeden om den hals ten toon gesteld.

Niet minder dan tien Heidenen werden, volgens vonnis

van Schepenen van Zalt-Bommel (S), in November 1725,

binnen die stad, eerst half geworgd, daarna van onderen

op geradbraakt en hunne hoofden op palen gezet (+).

De kosten van deze jagten in Bommeler- en Tielerwaard,

en van de daarop gevolgde wreedaardige strafoefening,

beliepen ongeveer drie duizend gulden (*).

Omstreeks denzelfden tijd waren uit Kleefschland en

uit Overijssel een aantal Heidenen naar het Zutphensche

kwartier overgekomen, maar werden ook daar vervolgd,

en geraakten vroeger of later in handen van het geregt.

Om te doen zien, op welke wijs toen tegen hen geproce

deerd werd, strekke een uittreksel uit het Crimineel Pro

tocol der bannerheerlijkheid van Baar en Lathum, thans ter

(*) Rekening van den Ambtman van Neder-Betuwe, in het Prov.

Archief. – Het gerigt van Neder-Betuwe, zamengesteld uit Ambtman

en Ambtsjonkeren, wees bij arrest in criminele zaken, zonder hoo

ger beroep, ook zonder dat, gelijk in Over-Betuwe en in het ambt

van Maas en Waal, bevestiging of approbatie van het Hof noodig was.

(S) De Schepenen van Zalt-Bommel hadden de judicature over

de misdrijven, in Tieler- en Bommelerwaarden gepleegd.

(+) De namen dezer ongelukkigen worden opgegeven als volgt:

Willem alias Geggelen, Jenneken Antonetsken, Cooyman, Schop

pe, Houtie, Piero, Nack, Adrianus Tijssen, Wendelinus Cobus

en Abraham Jonbrun.

(**) Rekening van den Ambtman van Zalt-Bommel, Tieler

en Bommelerwaarden in het Prov. Archief.
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Griffie van de Arrondissements-Regtbank te Zutphen be

rustende, tot welks mededeeling de welwillendheid van

den voormaligen Griffier, den heer Mr. B. G. sNETHLAGE,

mij in staat heeft gesteld.

Extraordinaris Crimineele Gerigt, ge

houden op den Huize Lathum, den

10 December 1725.

Coram Doctor Lambert Welmers,

Amptman ende Rigter; Gerigts

luiden: Fredrik Willems ende

Evert Donker.

Door den Onder-scholtus, met eenige manschap geas

sisteerd, in dato den 7 December 1725 , alhier binnen

deese Banner-heerlikheid geapprehendeerd en de over

geleeverd siinde twee mans ende twee vrouws persoonen

van die soogenaamde Egiptenaars of Heidens, met naa

men Christiaan Franssen ende desselfs vrouw Geertruid,

Simon met siin vrouw Nenneken, siin deselve vervolgens,

op ordre van gemelde Amptman, geïncarcereerd en de op

geslooten, ende op huiden in den gerigte ingebragt, ende

na dat sii van haare banden los ende vrii gemaakt waa

ren, gelast, op naarvolgende vraagen te antwoorden.

Waarop dan Christiaan Franssen, na desselfs ouder

dom , naam , staat en de handel gevraagd siinde, heeft

daarop geantwoord, agtien jaaren oudt ende meede van

een Heiden gebooren te siin, de meeste tiid siins leevens

in Westvriesland beedelende ende schojende doorgebragt

te hebben, ende van de soomer aldereerst hier gekoomen

te siin, sedert wanneer aan het Swilbroek, Twente ende

Cleefsland , Elten ende daaromtrent met de Heidens ver

keerd heeft , sonder dat bliikt, dat oit in handen van

Justitie geweest te siin.

Dat hij met siin vrouw, voor veertien dagen op Sal



- 105 -

land, ende van daar voor de eerste maal hier gekoomen

is. Bekende nog, voor eenigen tiid, siin vrouw den beck

opgesneeden te hebben, ter oorzaak sii niet vaardig was,

het noodige op te haalen.

Worders is niet gebleeken, dat hii aan het een of

ander grof delict schuldig is.

Vervolgens is binnen gebragt Simon den Heiden, ende

segt, siin ouderdom niet te weten, dog, na gedagten ,

dertig jaren oud ende tot Kampen gebooren te siin,

ende tot vader gehad te hebben Hendrik, die bii Riissen,

in het Twente, als een Heiden, door den Armenjaager

aldaar dood geschooten ende begraven is.

Dat hii voor eenige jaaren tot Toeroep in Duitsland,

ter oorzaak quasi van overspel, soude gegeesseld ende ge

brandmerkt siin.

Dat hij ook op een generaale Heidens jagt in Kleefs

land gevangen is, ende een jaar tot Wezel in de krui

karre geslooten, gearbeid heeft.

Segt, dat hii sedert tot Wezel gerelaxeerd is, altiid sig

bii Heiden Harmen en David, die altiid met allerhande

soort van geweer vooorsien siin, sonder dat hii hetselve

oit soude gebruikt hebben, gehouden heeft, ende sig met

beedelen ende schojen erneerd hebbende.

Ende alnu siin vierde vrouw, meede gedetineerd, Nen

meken genaamd, meede van een Heiden, Christiaan ge

naamd, gebooren, te hebben. -

Worders is binnen gebragt Geertruid, de vrouw van

den eersten gedetineerden, Christiaan genaamd, is, na

gissinge, sestien jaaren oud, segt tot Kampen geboo

ren, ende tot vader gehad te hebben den Heiden Hendrik

boven gemeld, soo tot Riissen doodgeschooten is, segt

voor omtrent twee jaren, te gelijk met boven gemelden

Simon , tot Swol over het stelen van een hembt van een

tuyn binnen gebraght, aldaer gegeselt en gebrandmerckt

te zijn.

En vervolgens altijt in Twente, Cleefslandt en daer

omtrent met de Heydens schojende verkeert te hebben.
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Seght dat haeren man Christjaen Franssen haer, voor

vier weken, den beck opgesneden heeft.

Worder is niet gebleken, als dat sij van den beginne

off aen altijt als een Heyden geleeft heeft.

Endelijck is binnen gebraght Nenneken, de vrouw van

Simon opgemelt, omtrent 17 jaeren oudt, tot Sallandt gebo

ren, wiens vader wordt gen. Christjaen den Heyden, die

sigh mede bij desen troep onthouden, dogh in tijdes

geretireerd heeft, en seght sigh in Vrieslandt, Twente

en Cleefslandt haer leven langh als een Heyden met be

delen en schojen onthouden te hebben, sonder dat blijckt

dat sij oyt in handen van Justitie geweest is. Seght,

dat sij voor omtrent vier weken eerst bij haer man ge

komen is, en sigh met denselven meest tot Elten ont

houden te hebben.

Getuight mede, dat haer man Simon sijn brantmerck .

tot Zwol, zoo als haer soude geseght zijn, gekregen

heeft.

Vervolgens is verders niet gebleken, dat sij aen een

of ander swaer delict schuldigh is.

Vorders zijn alhier na voorgaende citatie in judicio

erscheenen Geertien Geerlighs wed. Raesincks, Henr.

van Huyssen en Jan Heytinck, en betuyghden in eedes

plaetse, stipulata manu, dat sij Simon en desselfs suster

Geertruyt alhier sedert eenige jaren dickwijls met de

Heydens gesien hebben, sonder dat sij Compten. kunnen

getuygen, dat sij luyden eenige dieverie off sware over

last aen de ingesetenen deser Bannerh. gepleeght hebben,

dat oock die andere beyde gedetineerde haer onbekent

zijn.

Gesien, gelesen en geëxamineert zijnde bij desen wel ed.

gerighte deser Bannerheerlijkheid van Bahr en Lathum

de informatiën bij de heer Lambert Welmers I. W. D.

als Ambtm. en Righter alhier op den 10 Xbr 1725 tegens

de personen van Christjaen Franssen, desselfs vrou Geer

truyt, Simon, desselfs vrouw Nenneken, voorts de con
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fessiën van deselve vrijwilligh gedaen, waeruyt onder

anderen is gebleken:

Dat gemelte personen alle buyten dezen vorstendom

Gelre en graafschap Zutphen geboortigh, oock altoos ten

platten lande hebben gevagebondeert en met schoyen en

bedelen sigh ermeret, den 7 Decemb. 1725 alhier in dese

Heerlijckheyt g'apprehendeert;

Dat sij oock alle hebben moeten verklaeren, dat sij

van Heydens zijn geboren en van der jeught off aen met

deselve hebben gelopen en gevageert;

Dat den eersten gedetineerden oock heeft geconfesseert

sijn vrouw uyt vrevelmoedigheyt den beck opgesneden

te hebben;

Dat den tweden gedetineerden, Simon, heeft moeten

bekennen en nader door sijn suster en vrouw, de derde

en vierde gedetineerde, is beschuldight, dat hij tot Zwol

in handen van Justitie over het stelen van een hembt

geweest, gegeselt en gebrandmerckt is geworden ,

Dat hij sich naderhandt bij eenen Heyden Herman en

David heeft opgehouden, en met bedelen en schojen sijn

kost gewonnen ,

Dat de derde gedetineerde mede heeft beleden, over

het stelen van een hembt tot Zwol in handen van Justitie

te zijn geweest en deswegen is gegeselt en gebrantmerckt;

En dat sij vervolgens altoos schojende en bedelende

met de Heidens heeft verkeert;

En eyndelijck, dat de vierde gedetineerde mede heeft

beleden, dat sij haer levenlanck als een Heyden met

bedelen en schojen sigh heeft opgehouden, en wat verder

sigh strafbaers bij deze stucken sigh heeft bevonden ,

't welcke in een landt van goede politie en justitie niet

konde worden geleden en ongestraft gelaten.

Het Welglte Gerighte deser Bannerheerlijkheid van

Bahr en Lathum, met advys van onpartidige Regstgeleer

den, alles overwogen hebbende, waerop in desen eenigh

sints te letten stonde, dien volgens reght doende, ver

klaert, dat de gevangenen in de straffen en de placaten

tegens de landtlopers, Heidens en diergelijke geëmaneert,
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speciael het placaet bij de Staten dezer Provintie op

den 25 Octob. 1723 genomen, zijn vervallen, en dat sy

oversulx nae de ordinaris plaets van Justitie sullen

worden verbraght en aldaer door den Scherpreghter den

eersten Christjaen Franssen, strengelijck gegeselt, ge

brantmerckt en een wangh opgesneden, de tweede en

derde, Simon en Geertruyt, strengelijck gegeselt en ge

brantmerckt, en de vierde, Nenneken, gegeselt en ge

brantmerckt, deselve alle daer en boven voor haer leven

lanck uyt dese Bannerheerlijkheid verbannende.

Nae voorlesinge van welke sententie die delinquanten

ter ordinairer plaets van Justitie gebraght, en nae dat

de sententie aen haer ter executie was gestelt, zijn deselve

met eenige gewapende manschap aen of op den Cleef

schen bodem gebraght. Actum den 14 Xbr 1725.

Volght het advys met de redenen van dien,

bij die daertoe versoghte Reghtsgeleerden

afgegeven.

Gesien, gelesen en g'examineert zijnde de informatien

voor desen wel edlen gerighte der Bannerheerlijckheyt .

van Bahr en Lathum op den 10 Xbr deses jaers 1725 ge

nomen ende beleght, op ende tegens Christjaen Franssen,

desselfs vrouw Geertruyt, Simon, desselfs vrouw Nenne

ken, voorts de confessien van deselve vrijwilligh gedaen,

waeruyt onder anderen is gebleken;

Dat gemelte personen alle buyten desen vorstendom

Gelre en graefschap Zutphen geboortigh; oock altoos ten

platten lande hebben gevagebondeert en met schoijen en

bedelen sigh erneert, den 7 Xbr 1725 alhier in dese

heerlickheyt g'apprehendeert;

Dat sy alle oock hebben moeten verklaren, dat sy

van Heyden zijn geboren en van der jeught off aen met

deselve hebben gelopen en gevageert;

Dat den eersten gedetineerden oock heeft geconfesseert,

º
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sijn vrouw met een mes uyt vrevelmoedigheyt den beck

opgesneden te hebben;

Dat den tweden gedetineerden, Simon, oock heeft moe

ten bekennen en nader door sijn suster en vrouw, de

derde en vierde gedetineerde, is beschuldight, dat hij tot

Zwoll in handen van Justitie over het stelen van een

hembt geweest, gegeselt en gebrantmerckt is geworden;

Dat hij sigh naderhandt bij eenen Heyden Harmen en

David heeft opgehouden, en met bedelen en schoijen sijn

kost heeft gewonnen;

Dat de derde gedetineerde mede heeft beleden, over het

stelen van een hembt tot Swol in handen van 't gerighte

te zijn geweest, en deswegen is gegeseld en gebrandmerckt;

En dat sij vervolgens altoos schoijende en bedelende

met de Heydens heeft verkeert.

En eyndelijck, dat de vierde gedetineerde mede heeft

beleden, dat sij haer leven lanck als een Heyden met

bedelen en schoijen sigh heeft opgehouden en wat verder

sigh strafbaer bij dese stucken sigh heeft bevonden,

't welke in een landt van goede politie en justitie niet

konde worden geleden en ongestraft gelaten worden.

Het Welgſte Gerighte deser Bannerheerlijkheid van

Bahr en Lathum met advys van onpartijdige Reghts

geleerden alles overwogen hebbende, waarop in desen

eenighsints te letten stonde, dienvolgens reght doende,

verklaert, dat de gevangenen in de straffen en de pla

caten tegens de lantlopers, Heydens en diergelijke geëma

neert, speciael het placaet bij de Staten dezer Provintie

op den 25 Octob. 1723 genomen, zijn vervallen, en dat

sij oversulx nae de ordinaire plaets van Justitie sullen

worden verbraght en aldaer door den Scherprighter, den

eersten Christjaen Franssen strengelijck gegeselt, gebrant

merckt en een wangh opgesneden, de tweede en derde, Si

mon en Geertruyt, strengelijck gegeselt en gebrantmerckt,

en de vierde, Nenneken, gegeselt en gebrantmerckt
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dezelve alle daer en boren voor haar leven lanck uyt

dese Bannerheerlickheyt verbannende.

Aldus bij ons Onderges. Reghtsgeleerden g'ad

viseert binnen Zutphen den 11 Decemb. 1725.

(Was geteekent) G. Verstege. H. Hasebroeck Sen.

Redenen, waer op wij dese omse decisie heb

ben gebout, zijn onder anderen dese.

Dat wij in de gedetineerdens in desen hebben gere

marqueert en doorgaens uyt derselver levensloop en eygen

confessiën klaarlijck is gebleken :

Dat sij van der jeught aff aen en altoos van kindts

gebeente niet anders hebben gedaen, als sigh met bede

len en schoijen ten platten lande te generen en daer van

als haar ambt hebben gemaeckt;

Dat oock eenige onder haer volgens eygen confessiën

sigh soo verre hebben vergeten, dat sigh tot stelen heb

ben begeven en alsoo haeres naesten goederen ontvreemdet,

Dat sij daer voor haere straffe ontfangen hebbende ,

des niettegenstaende sigh tot geen behoorlicker levens

wijse hebben geschickt, en sigh in soo verre van haer

vorigh quade gedragh gecorrigeert,

Neen maer, dat daer nae sigh wederom tot het vage

bonderen hebben begeven en ten platten lande, soo in

Vrieslandt, Sallandt, Twente en Cleefslandt, om heen

hebben gezworven;

Jaa selfs in een meerder getal zijn samen gerottet,

en nu laestelijck sigh in dese heerlickheit in 't gesel

schap van Christjaen den Heyden, welke eghter voor

haere apprehensie tijdigh is ontkomen, hebben opgehou
den en gevagebondeert; v

Dat dese gedetineerden sigh selfs onder de naem van

Heydens bij haere confessiën komen te debiteren, en

des niettegenstaende binnen desen vorstendom Gelre en

graefschap Zutphen, tegens die uytdruckelijcke placaten,

zijn gekomen.
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Tegens welke bedelaers en landtlopers alsoo in alle

welgestelde regeringen ten uytersten is worden gevigi

leert, waer over om de kortheyt te beneerstigen geen

exemplen van vreemde natiën sal allegeren;

Maer alleen tot sterkinge van dien aenhaelen weynige

civile en moderne wetten, speciael de Lex unic. Cod. de

valid. mendicant. Nov. 80, en dan mede 't Placaet bij

de Staten deser Provintie op den 6 Jann. 1699 en 9

May 1714 gemaneert en laestelijcken op den 25 Octob.

1723 gerenoveert en geamplieert; Soo hebben wij niet

anders als bij 't dictum sententiae kunnen oordeelen.

En wel te meer, dewijl, conform meer geallegeerde Wet

ten en Placaten, alle moderne practisijns dese onse afge

geven decisie confirmeren, blijckt uyt de leere zYPAEI,

in Wot. Jur. Belg. lib. II. tit, de mendicant. valid.

fere in med. , welke men alleen maar kortheyts halven

sal allegeren, seggende dicto loco.

Validi ergo mendicantes prohibentur, quamvis sub

specie cupreorum operum seu aliorum artificum ex

tranei et qui annale domicilium non habent, intra 8 dies

excedant, subpoena N. B. fustigationis et stigmatis dorso

imprimendi, aut arbitrarie, si armati sunt, si vietiam

ausi fuerint, si incendium minatique, puniuntur.

Et post quaedam alia : Errones et vagabundi illi sub

praetextu paupertatis et miseriae veris pauperibus debi

tas elemosinas e faucibus eripiunt.

Et quamvis proprie furti accusari non possint,

seght sIMoN VAN LEEUWEN, in Cens. forens. p. I. lib. W.

cap. XXIX. no. 9, attamen severius puniri solent.

Wij hebben te eerder tot dit ons sentiment moeten

overgaen, gemerckt uyt de informatiën en confessiën ge

bleken is, dat dese gedetineerdens, als in voorigen aen

getrocken, uytdruckelijcken hebben geconfesseert uyt het

getal van die soogenoemde Heydens te zijn en op den

bodem van dese vorstendom Gelre en graefschap Zutphen,

waervan de heerlickheyt Bahr en Lathum een incontes

tabel gedeelte is, zijn g'apprehendeert geworden, son

der eenigh blijck te hebben getoont aen den Officier der

8"
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plaetse, dat sij in eenige dienst zijn, alsoo sigh aen de

straffe bij dit placaet geëmaneert hebben schuldigh ge

maeckt.

Seggende gen. placaet post principium, » gelijck wij or

donneren en statueren in kraghte deeses, dat alle soo

daene vagabonden, leedighgangers, landtstruykers, be

delaers etc., die binnen dese provintie gevonden en g'ap

prehendeert sullen worden, voor de eerste mael dat sul

len g'apprehendeert zijn, publycq gegeselt, voor de twe

de mael gegeselt en gebrantmerckt en voor de derde

mael met de doodt sullen gestraft worden.”

» En die gene N. B. welke sigh noemen met de naem

van Heydenen of Egiptenaers, soomans als vrouwen,

voor de eerste mael dat g'apprehendeert sullen sijn ,

publyck gegeselt en gebrantmerckt, en voor de twede

mael sonder conniventie sonder eenigh form van proces

met de doodt sullen gestraft worden.” Soodaenigh dan

dat alleenigh dit placaet 't fundament is, waer op wij

deese gedetineerdens tot haere verdiende straffen merito

hebben gerenvojeert en versonden.

Behalven welke tegens dien Simon, denderden gedeti

neerden, een sware praesumptie van ondeught militeert,

aengesien bij sijne confessiën selfs poseert,

Dat hij, na dat tot Wesel, waer dat een jaer in de

kruykarre gesloten hadde moeten arbeyden, was gerelax

eert, altoos in het geselschap van eenen Heyden Har

men, zijnde een fameusen gaudief geweest, en welke

nae sijn eygen seggen altoos met allerhande soort van

geweer was voorsien, heeft gehouden en met bedelen en

schoyen ermeret.

Dures enim cum paribus facile congregantur, et via:

fieri potest ut non similis quis efficiatur ei cum quo

conversari solet, per legem 25 S hoc autem ff de aedilit.

edict. MENocHII de Praesumpt. lib I. quaest. 89 no. 125.

ZANGER , de quaest. et tort. reor. cap. 2 no. 127.

Wij hebben den eersten delinquant boven de straffe,

op de soogenoemde Heydens geslatueert, opgeleght, dat

sijne eene wangh hem sal worden opgesneden.
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Om redenen, dat hij selfs heeft geconfesseert en mede

door sijn vrouw is beschuldight geworden, dat hij deselve

voor vier weeken geleden den beck hadde opgesneden,

Weshalven wij denselven per legem talionis die selffde

straffe hebben doen ondergaen, waer mede hij soo vre

velmoedigh sijn eygen huysvrouw heeft vervolght en ge

ledight gehadt.

Antiquae et innatae enim naturali rationi convenit,

quae geometrica proportione laesionem alicujus corpori

illatam aequa lance compensari voluit per talionis poe

nam, de qua in Leg. XII Tabul. VII. cap. 3 leg, 4. Si

membrum rupsit, ni cum eo paicit, talio esto, id est

par vindicta.

Welke soort van straffe niet alleen in de Mosaïse wet,

Exod. XXI. vers 23 en 24, is gefundeert en daer uyt sijn

origine treckt;

Neen, maer daegelijcks oock in dier voege bij onse ho

ven van justitie, te langh om daer van exempelen te

reciteren, gepractiseert wordt.

Laestelijck hebben wij haer alle uyt dese heerlijckheyt

gebannen, omdat de placaten deser lande uytdruckelijck

alle dusdaene Heydenen verbieden binnen dese Provintie

te komen, en soo veel te meer voor dese delinquanten

te mijden is, omdat alsoo voor de twede mael daer bin

men g'atrappeert wordende, de straffe des doodts sonder

eenige forme van processouden moeten ondergaen.



P A W O N I A.

EEN E BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER

VOORMALIGE NEDERLANDSCHE

KOLONIËN,

D O O R

Mr. H. J. KOEWEW.

-

Venient annis saecula seris,

Quibus Oceanus vincula rerum

Solvet etingens pateat tellus,

Tethysque novos detegat orbes,

Nec sit terris ultima Thule.

SENECA, Trag.

Toen de Nederlandsche Natie, door de ontwikkeling

van haren wakkeren en onvermoeiden burgerstand, welke

omstreeks het midden van de 13de eeuw begonnen was,

met den aanvang der 17de haar hoogsten bloei had be

reikt, toen haar moed en veerkracht, door de eerste

veertig jaren van den vrijheidskamp opgewekt en aan

gevuurd, door geen beletselen of hinderpalen meer we

derhouden werd, en de bevolking dezer gewesten haar

levenselement erkend had in den onmetelijken Oceaan,

dat zinnebeeld van eindelooze ruimte en voortgang, welks

oppervlakte bestendig door meer dan zeventig duizend

man uit haar midden beploegd werd (*); toen was ook

haar voorrang boven andere volken onmiskenbaar, en

werd hare vlag op alle zeeën door naijverige mededin

gers met wangunst aangestaard, of met eerbied begroet,

toen was het, dat, ofschoon engbeperkte grenzen haar

(*) GRorius, Hist., lib. IV. Volgens geloofwaardige berichten

hadden de Nederlanders toen driemaal meer schepen dan de En

gelschen, terwijl de wederzijdsche zeemagt gelijk stond.

w,
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de uitbreiding op het vaste land weigerden, hare bezit

tingen aan gindsche zijde der golven zich al meer en

meer vermenigvuldigden. Hier vestigde zij op de be

langrijkste punten der oude en nieuwe wereld handels

kantoren, maakte zich vroeger - onafhankelijke vorsten

en volkeren cijnsbaar, of legde met behulp van sla

venhanden in vruchtbare streken uitgestrekte plantaad

jes aan. Ginds veroverde zij de volkplantingen, die

een gelukkig toeval aan Spanjaard en Portugees had ge

schonken, maar die thans, door den moed van het Ne

derlandsche scheepsvolk vermeesterd, aan den zooveel

kleineren, toch ook grootschen, jeugdigen staat schat

plichtig werden. Elders stichtten onze voorouderen oigene

volkplantingen, waar zich een vrij aanmerkelijk, maar

nog altoos veel te gering getal der inboorlingen van de

Republiek onder hare bescherming vestigde, om er den

grond te ontginnen of kudden aan te kweeken. -

Dit laatste had in het bijzonder plaats in de vrucht

bare landouwen, gelegen aan de oevers der Hudsons- en

Versche rivier, waar de namen van Baai AWassau, van Fort

Oranje, van Prins Maurits eiland, van Wieuw-Am

terdam, Wieuw - Haarlem, AWieuw - Utrecht, Wieuw

Vlissingen, Wieuw - Texel, en zoovele andere, schenen

te beloven, dat de roem van Nederland in gindsche stre

ken van de nieuwe wereld duurzaam zou weêrgalmen.

Onder deze namen van Hollandsche afkomst vindt men

ook die van Pavonia, waarvan het mogelijk niet onbe

langrijk zal gerekend worden, hier den oorsprong aan

te wijzen, daar die elders, waar van Nieuw – Nederland

wordt gewag gemaakt, voor zoo ver ons bekend is, niet

schijnt opgegeven te zijn ('),

Het westelijk halfrond , de nieuwe wereld, is eigentlijk

(*) Het is waarschijnlijk uit onkennis aan den oorsprong dezer

benaming, dat Prof. vAN KAMPEN, Geschiedenis dcr Wederlan

ders buiten Europa, deel I. bl. 331, in plaats van Pavonia,

Pavoriea schrijft.
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niet door den enkelen Christophoro Colombo of Amerigo

Vespuzzi, maar door geheel de vijftiende eeuw ontdekt.

't Was toen de eeuw der groote zeetochten, en deze moes

ten vroeger of later tot de ontdekking van het vierde we

relddeel geleiden. In het begin dier eeuw heeft de Baron

de Béthencourt zich op de Kanarische eilanden als Sou

verein gevestigd, en de Westereilanden (thans veelal de

Azorische genoemd) het eerst ontdekt (*). Hij nam die

in bezit, maar verkocht ze straks weder aan den Span

jaard, en verspreidde alom het bericht, dat er in die

oorden een vast land gevonden werd, hetwelk zich verre

ten westen uitstrekte, een van die menigvuldige geruch

ten, welker algemeenwording men heeft opgemerkt, dat

dikwijls groote en gewichtige wereld-gebeurtenissen voor

afgaat (+). Doch de Spanjaarden schijnen zich die eilan

(*) Annus qui fuit reparatae salutis 1592 Chr. Columbi

navigatione, quae novum orbem in Atlantico mari Hispanis

primo aperuit, mobilitatus est. Quamquam nec ea gloria de

fraudari nostri omnino debent. Siquidem constat, Hispanis id

minime negantibus, 68 ante Columbi navigationem annis, Be

tencurium nostratem Belgam insulas illas, quae hodie a fre

quentia avium hujus nominis Azorae vocantur, occupasse

et Hispanis vendidisse, atque in de reversum de continenti,

quae illis occidentem versus praetenditur, famann sparsisse. Ea

res maximam conciliavit Ferdinando et Isabellae nominis cele

britatem, quorum auspiciis sexennio post Americus Vespucius

Florentinus, terram illam trans aequinoctialem lineam,

quam a suo nomine Americam dixit, exploravit, tamque nobili

exemplo permotus Emanuel Lusitaniae rex, Ferdinandi gloriae

aemulus, ad explorandas itidem in India Occidentali novas

terras animum appulit. - THUANus, Histor., t. I. p. 25.

(f) Het is althans opmerkelijk, dat tenzelfden tijde ook in

Amerika zelf een algemeen gevoelen bestond, dat eene groote en

vreesselijke omwenteling, door den inval van geduchte vreemdelin

gen, ophanden was. There was the opinion (schrijft RoBERTson),

if we may believe the earliest and most authentic Spanish

historians, almost universal among the Americans, that some

dreadful calamity was impending over their heads from a
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den niet zeer te hebben aangetrokken; immers ten jare

1445 kwam (volgens de getuigenis van GUTHRY) een

Vlaamsche scheepvaarder van Brugge op diezelfde eilan

den aan land, nam ze in bezit, en gaf er den naam aan

van Vlaamsche eilanden (*).

Even als in de Nederlanden de handel, eerst te Brugge

gevestigd, van daar naar het van alle oorden der wereld

bezochte Antwerpen is overgegaan, en later van de

oevers der Schelde zich naar die van het IJ heeft ver

plaatst, zoo is ook de opsporing van het westelijke

halfrond der wereld in diezelfde richting voortgezet. Op

de Vlaamsche scheepvaarders der vijftiende eeuw volgden

nu de groote Antwerpsche handelaars der zestiende, on

der welke een Willem Usselincx, De Laet, Van Meeteren,

eene belangrijke plaats bekleeden. De eerstgenoemde ,

een man van helder doorzicht en veruitziende plannen,

was ernstig bedacht op het verder ontdekken van, en

in nadere handelsgemeenschap treden met, de West-In

diën. Doch de toenmalige toestand der zuidelijke Neder

landen in het algemeen, en van Antwerpen in het bij

zonder, was niet gunstig voor soortgelijke ontwerpen,

race of formidable invaders, who should come from regions

towards the rising sun, to overrun and desolate their coun

try. - Hist. of America, b.V. p. 231. - In Europa kan het

denkbeeld van een groot VWestland ontstaan zijn uit de merkwaar

dige verhalen van Madoc, zoon van Owen Gnymnedd , Prins van

WWallis, die omtrent het jaar 1170 Amerika bezocht heeft. Zie

MICHAUD, Biographie universelle, t. XXVI. p. 95, aangehaald door

wILLEMs, in zijn Reinaert de Vos, bl. xxiii, xxiv. Mocht het ver

loren gedicht van Willem van Utenhove (zoo als de heer wILLEMs

hem meent te mogen noemen), onder den titel van Madoc, worden

hervonden, men zou omtrent dat alles waarschijnlijk nader inge

licht kunnen worden.

(*) BENNEr en van wIJK RoELANDsz, Verhandeling over de

Nederlandsche ontdekkingen, Utr. 1825, bl. 11-25, waar bl. 13

verhaald wordt, dat op die eilanden reeds in het laatst der 14de eeuw

uit Brugge eenige zeelieden aangeland waren,
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en Usselincx begaf zich met zijne grootsche plannen maar

de gelukkiger mededingster van Antwerpen, Amsterdam.

Men vond op dat pas in Holland twee mannen van

zoodanigen ijver, vaardigheid, bekwaamheid en kunde,

als juist geschikt waren om tot het uitvoeren der ont

werpen van Usselincx op eene krachtdadige wijze de

hand te bieden. De een was Petrus Plancius, Gere

formeerd Leeraar te Amsterdam, die , Vlaming van ge

boorte, als bij overlevering de vroegere scheeps- en han

delstochten zijner voormalige landslieden steeds in ge

dachtenis hield ('). Door dezen geleerden en bedrijvigen

man waren reeds de eerste reizen naar Oost-Indië ten

sterkste bevorderd, en hij had geen gering aandeel in

die groote handelsontwerpen, van welke de Fransche

Ambassadeur De Buzanval in het jaar 1599 zulk een

treffende getuigenis in eene zijner missiven aan De Wil

leroy afleide. » Gij zult binnen kort zien (schreef hij),

dat de schatten van het Oosten naar Holland zullen toe

vloeien, en Portugal zullen begeven, hetwelk ze hon

derd en twintig jaren lang bezeten en er de sleutels

van bewaard heeft. Want deze lieden hebben uitzicht

om dien scheepstocht voortaan heen en weder te doen

binnen den tijd van drie jaren. Ziedaar, hoe die gedul

dige en phlegmatieke Hollanders, wanneer men ééne

opening voor hen sluit, gelijk men met de vaart op

Spanje gedaan heeft, altijd eene andere weten te vinden,

om door te geraken en het te ontkomen. Gij kunt niet

gelooven, Mijnheer, welk een geest van goed vertrouwen

en volharding dat bedrijf hier te lande verwekt, wijl de

staat, voornamelijk op de zeemacht steunende , verloren

zou gaan, wanneer men geen middel had gevonden om

zijne krachten aan dien kant aan te wenden (f).”

(*) Men zie over Plancius het werk van Prof. G. MoLr., Ver

handeling over eenige vroegere zeetochten der Nederlanders,

Amst. 1825, bl. 45 - 58.

(f) G. w. vREEDE, Lettres et négociations de Buzanval

(Leid. 1846), p. 250, 251.
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De andere groote bevorderaar der ontwerpen van

Usselincx was de schrandere en bekwame Mr. François

Francken, eerst Pensionaris van Gouda, waar hij reeds

in 1583 in eene resolutie van de Vroedschap » een ge

leerd, jong, ervaren man” genoemd werd (*). In 1587

tot 's Lands Advocaat benoemd, was hij in die betrek

king een bestendig tegenstander van Leycester. Zijn

gloeiende haat tegen Spanje deed hem op middelen be

dacht zijn, om den Koning van dat rijk nadeel te berok

kenen. Hij was niet ongeneigd, om zich deswege, toen

Oldenbarneveld het oprichten eener West-Indische Maat

schappij tegenstond, aan Hendrik IV. aan te sluiten, ten

einde den Spanjaarden op die wijze hunne West-Indische

bezittingen afhandig te maken, waartoe hij in dat geval

met der woon naar Frankrijk zou zijn vertrokken (+).

Dan, in 1592 Lid geworden van den Hoogen Raad van

Holland, Zeeland en West-Friesland, bleef hij geluk

kig voor het vaderland behouden. Een onzer oudere

Geschiedschrijvers, die hem persoonlijk gekend heeft,

moemt hem » een treffelijk man, zijnde van een zonder

lingen lust, arbeid en ijver, die een zeer bondige kennis

verkregen had van de geheele gesteltenis, de kusten, lan

den, vaarten en sterkten der gewesten en eilanden van

West-Indië” (+). Aan dit driemanschap is ons Vaderland

zijne eerste belangrijke handelsbetrekkingen tot het Westen

verschuldigd, want de reizen, welke de Hollanders onder

Karel W. in Amerika en Afrika hadden gedaan, kunnen

(*) Bijvoegsels en Aanm. op wAGENAAR, deel VIII. bl. 31.

(f) Wégociations de JEANNIN, t. I. p. 244, 245. Het waren

Protestantsche herinneringen, die Hendrik IV. zoo gezet op West

Indië maakten. Men weet, hoe Coligny met velen zijner geloofs

genooten een tocht naar Brazilië gedaan had, en deze Fransche

Hervormden een eilandje nabij Rio Janeiro, hetwelk zij bevolkten,

naar den Admiraal benoemden. Ook later nog hebben zich Fran

sche landverhuizers van die gezindte vaak naar West-Indië bege

ven. Mevrouw De Maintenon zelve werd op driejarigen leeftijd door

haren Protestantschen vader naar Amerika medegevoerd.

(S) VAN MEETEREN, Ned. Hist. fo. 527.
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hiertoe niet gebracht worden (*). - Beschouwen wij

thans den bijstand en de medewerking, welke dit drie

manschap bij den Amsterdamschen Magistraat, inzonderheid

bij eenige leden van het aanzienlijk geslacht der Pauwen,

heeft gevonden, en van de gevolgen, die dit ten aanzien

van den West-Indischen handel en de stichting der

Kolonie Pavonia gehad heeft.

Wij hebben elders doen opmerken, hoe Reinier Pauw,

de Burgemeester van Amsterdam, wiens vader, van

Gouda geboortig, waarschijnlijk met de gebroeders Hout

man, uit diezelfde stad afkomstig, meer dan ééne be

trekking heeft gehad, als de voornaamste bevorderaar

der vaart naar Oost-Indië te beschouwen is (+). De bei

de Compagniën (die op de Oost en op de West) hebben

uit dat geslacht, vruchtbaar in staatslieden en regenten,

verscheiden Bewindhebberen gehad. Immers het gold in

die dagen van Holland, wat de Profeet weleer van Tyrus

gezegd had, » dat kooplieden de vorsten dier kroonende

stad, en hare handelaars de heerlijksten in den lande

waren.” En gelijk de Fenicische handelstad hare armen

ginds over de Indische zee, hier tot over den Atlantischen

Oceaan, maar alle bereikbare kusten uitstrekte, zoo deed

ook thans de wereldstad aan de oevers van den Amstel,

die gelijkelijk met de oude en met de nieuwe wereld

zich door handelsgemeenschap verbond.

Burgemeester Pauw had zes zonen.

De oudste, maar zijnen grootvader, Adriaan geheeten,

Heer van Heemstede en Raadpensionaris van Holland,

geboren den 1 Nov. 1585, was de vermaarde staatsman,

van wien de handhaver van den roem onzer voorvaderen

in de diplomatie treffend gezegd heeft: » Aan dezen ver

lichten man, die zich het oogenblik ten nutte wist te

maken, had Nederland het geluk te danken, hetwelk

(*) Luzac, Hollands Rijkdom, deel I. bl. 119, 120.

(f) zie Adriaan Pauw (Amst 1842), bl. 182.
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aan een groot gedeelte van Europa niet dan vele jaren

later te beurt viel. Al zijne bekwaamheid was er noo

dig, om in weerwil zijner ambtgenooten, ten spijt der

bedreigingen van de Fransche Gezanten, een afzonderlij

ken vrede te sluiten, waarbij aan het vaderland de

vruchten zijner opofferingen in al hare ruimte verze

kerd werden. En, welk een vrede ! een vrede , zoo als

Rome dien weleer aan Carthago voorgeschreven had, die

aan de bewoners der oevers van een der schoonste en

breedste stroomen verbood denzelven te bevaren, de on

gehoordste en onnatuurlijkste voorwaarde, waarvan men

leest, een vrede die de sluiting der Schelde verorden

de , en Nederland in den alleenhandel der wereld beves

tigde” (*).

Een tweede zoon, Mr. Pieter Pauw, was geheeten naar

(*) Mr. G. w. vREEDE, De verdiensten onzer Voorouderen

in de Diplomatie, bl. 23, 24. In de kerk van de heerlijkheid

Heemstede, vindt men op het graf van Pauw zijne onderscheidene

waardigheden en bedieningen met de volgende woorden in het kort

aan de nakomelingschap herinnerd:

» Grafstede, opgerecht ter gedachtenisse van den Edelen Gestren

» gen Heere, Heer ADRIAAN PAuw, in sijn leven Ridder, Heere

» van Heemstede, Bennebroek, Hogersmilde, Rietwijck, Nieuwer

» kerck etc., Presiderent Raet ende Meester van Rekeningen des

» Graeflijckheyts van Hollandt ende Westvrieslandt etc., ende voor

» de tweede maal Raet-Pensionaris van den hooghgemelden Lande,

» Ordinaris Gedeputeerde ter Vergadering van de Hoogh Mogende

» Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, etc. Tot

» verscheyden reysen in de voornaemste Ambassaden aen de Co

» ninghen van Vranckrijck, Groot Britanniën, Denemarcken en de

» Prinsen des Roomschen Rijcx, mitsgaders de Hamsesteden, van

» wegen den Staet der hooghgemelde Nederlanden uytgesonden ende

» gebruyckt, bij deselve loffelijck ende geluckelijck uytgevoert, ende

» tot de generale vredehandelingh, eerst in 's Gravenhage, daerna

» tot Munster in Westphalen, gecommitteert Plenipotentiaris ende

» Ambassadeur extraordinaris voor Duytslandt : In den Heere ont

» slapen in 's Gravenhage op den 21 Februarij ende begraven tot

» Heemstede op den 1 Maert 1653.”
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zijnen oom, den beroemden Kruidkenner en Hoogleeraar

der Leidsche Hoogeschool (*). Hij overleed ongehuwd in

1628.

Een derde zoon, Michaël of Michiel Pauw, geboren

den 2 Maart 1590, Heer van Achttienhoven, Ridder der

Orde van St. Marco te Venetië (+), is geweest. Schepen te

Amsterdam in 1622. Eenige jaren vroeger had hij het

kerkmeesterschap der nieuwe kerk waargenomen. Aan

hem is de volkplanting Pavonia, aan het hoofd van dit

opstel gespeld, haren oorsprong verschuldigd.

Een jongere , op den vorigen volgende broeder, Rei

nier Pauw, Heer van Reynenburg, Ter Horst en Teylin

ger-bosch, is Voorzitter geweest van den Hoogen Raad van

Holland. Zijne zinspreuk was, met toespeling op zijnen

naam , Deus pavit (God is mijn Herder). Karel II. noemt

hem in een Diploma, aan zijnen kleinzoon verleend :

» een man, in dat groote gemeenebest door zijne voor

zichtigheid, getrouwheid en edelen aard beroemd.” Tij

dens de gewichtige gebeurtenissen van 1650 meende hij

den Stadhouder het brengen van krijgsvolk binnen Am

sterdam te moeten ontraden , » dewijl het in eene stad vol

van negotie niet dan merkelijke verwarring in den loop

van dien zoude komen te veroorzaken, tot onwaardeer

bare schade van de gemeene ingezetenen, en ook vreem

(*) Zie Adriaan Pauw (Amst. 1842), bl. 106; waar nog had

moeten aangeteekend worden, dat Petrus Pauw, de Hoogleeraar,

ook aan de bewerking van MELIs sToKE's Rijmkronijk, door DousA

in het licht gegeven, is behulpzaam geweest, gelijk uit de berijmde

voorrede van die uitgave blijkt. -

(f) Het schijnt wel, dat deze Orde (eene der oudste in Europa,

reeds in 835 door den Venetiaanschen Senaat ingesteld) aan Pauw

is verleend, dewijl door zijne bemiddeling Graaf Jan Ernst van

Nassau en de Heer Van Wassenhoven, de eerste met 3000, de

laatste met 1000 Hollanders, den Venetianen in 1617 tegen den

Aartshertog Ferdinand van Oostenrijk waren te hulp getrokken.

Zie NAN1, Historie van Venetië, boek III. Michiel Pauw was

door zijnen broeder Cornelis, den Secretaris van Haga te Constanti

nopel, met den Venetiaanschen Gezant in betrekking gekomen.
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de kooplieden, waaruit de staat, en ook Z. H, in per

soon en achting niet dan groot nadeel zoude te verwach

ten hebben, verzoekende dat Z. H. toch alles in goede

bedenking wilde nemen, en zijne reize een dag of twee,

drie uitstellen, tot de komst van gemelde Heeren Staten

van Holland, die op den 1 Augustus, dat is des ande

rendaags, verwacht werden” (*).

De vijfde zoon van den Burgemeester van Amsterdam

was Cornelis Pauw , wiens leven beschreven is door den

vlijtigen JAcoBUs scIIELTEMA. Toen er in 1612 verschei

den Consuls, zoo te Aleppo als op andere handelplaatsen

in den Levant, waren aangesteld, werd hij eerst als Edel

man van Gezantschap met Cornelis Haga naar Turkije

gezonden, waar hij als Secretaris diens Ambassadeurs

werkzaam was, tot hij zelf als Hoofd-consul te Aleppo

werd aangesteld. Daar werd hij den 28 Julij 1614

door een Diploma van Gustaaf Adolf, waarvan nog een

afschrift voorhanden is, tot Gulden Ridder verheven.

Hij werd later tot dien Vorst in Duitschland afgevaar

digd, en diende ook de Prinsen van Oranje in onder

scheiden betrekkingen.

De jongste der vermelde zoons van Reinier, te weten

Jacob Pauw, was Drossaard van Liesveld, doch heeft

geen historischen naam nagelaten.

Na deze genealogische bijzonderheden keeren wij tot de

West-Indiën terug !

Toen in 1609 de Engelsche scheepvaarder Henry Hud

son (aangespoord door de premie van f 25,000- :, dien

Prins Maurits en Oldenbarneveld beloofd hadden aan

dengeen, die het eerst, benoorden om, naar China zou

gezeild zijn (+),) zich bij het bestuur der Oost-Indische

Maatschappij aanbood om den veronderstelden doortocht

te zoeken, was Reinier Pauw , als Bewindhebber der

(*) Zie Bijl. B. achter het 1e Deel der Nalezingen op wAcE

NAAR. Doch men leze daartegen het Geschied- en Rechtskundig

Onderzoek, in 1828 door den Heer wISELIUs uitgegeven,

(f) MoLL, Verhandeling, bl. 46, 47.
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Compagnie, een dergenen, die op het aannemen van zijnen

voorslag aandrong. Men herkent daaraan den invloed

van het gevoelen zijns vriends Plancius, die den genoem

den zeeweg voor zeer nuttig en bruikbaar hield. Het is

bekend, hoe de kloekmoedige Engelschman, door de on

afzienbare ijsvelden des Noordpools afgeschrikt, zich west

waarts wendde, en die landen ontdekte, welke men

sedert Nieuw-Nederland genoemd heeft. Hij gaf er den

naam aan van Wieuw- Holland (bestemd om bijna door

het land der tegenvoetelingen van die streken te worden

gedragen !) en heette de rivier, die sedert maar hem ge

naamd is, de Woord-rivier (*). Toen hij in Engeland

belet werd om zijne terugreis naar Nederland voort te

zetten, bleef de aandacht der Bewindhebberen op die stre

ken gevestigd, en werden zij op maatregelen bedacht om

deze nieuwe ontdekking aan het vaderland te verzekeren.

Immers men voorzag wel, dat van de nieuw ontdekte

landen groote voordeelen voor den koophandel zouden

kunnen getrokken worden. Het was een nog geheel niet

ontgonnen bodem. Onafzienbare, eeuwenheugende wou

den bedekten den grond, die hier en ginds was door

sneden van moerassen en poelen. Langs de eenzame ri

vieren zag men slechts nu en dan enkele horden van

wilde inboorlingen zwerven, zonder eenig ander bedeksel

dan de huiden der dieren, die zich in de woeste wouden

onbelemmerd vermenigvuldigden. Deze kostbare pelte

rijën beloofden reeds aanvankelijk om, in Europa aange

voerd, eene zeer voordeelige koopwaar te zullen uitma

ken. Voor den scheepsbouw konden deze bosschen een

niet licht verbruikbaren voorraad van het beste timmer

hout opleveren. Het land was boven alle verbeelding

vruchtbaar, inzonderheid langs de oevers der breede ri

vieren, die van tijd tot tijd het land overstroomden, en,

even als de Nijl in Egypte, een vruchtbaarmakend slijk

achterlieten. Men vond er Indiaansche tarwe, druiven,

(*) Zie 1. DE LAET, Novus Orbus, seu Descriptionis Indiae

Occidentalis lib. XIII, L. B. 1633. p. 70, 71.
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boomvruchten van bekende en nog ongekende soorten.

De rivieren bevatten overvloed van allerlei visch, en de

aangelegene zeeën kabeljaauw, tonijnen en walvisschen.

Het luchtgestel kwam dat des vaderlands zeer nabij, en

de landsgelegenheid was zeer geschikt voor eene zeebou

wende natie ; weshalve het niet behoeft te bevreemden ,

dat Hudson er den naam aan gegeven had van de pro

vincie, die de hoofdzetel was der Oost-Indische Maat

schappij (*).

Deze en dergelijke scheepstochten hebben niet weinig

bijgedragen tot de vorming van het ontwerp, om eene

(*) Zie N. LAMBRECHTSEN vAN RITTHEM , Beschrijving van de

Ontdekking en Lotgevallen van Nieuw - Nederland, bl. 16, 17.

Opmerkelijk is het, dat deze beschrijving in vele bijzonderheden

overeenkomt met die, welke Diodorus de Siciliër (Bibl. Hist., lib.

W. cap. 19. tom. I. p. 344 - 346. Edit. Wesseling) geeft van het

land, hetwelk de Feniciërs, volgens de overlevering der Egyptische

Priesters, aan gene zijde des Oceaans zouden ontdekt hebben. Voor

een aantal jaren heeft men dan ook in de bosschen ten westen

van Boston eene waarschijnlijk Fenicische of Punische Inscriptie ge

vonden. (Zie von MüLLER, Historische Werke, Th. I. S. 109.) De

overlevering van het groote Westland Atlantis laat zich ook naau

welijks verklaren, wanneer men niet althans eenige bekendheid der

oude zeevarende volkeren met het vierde werelddeel aanneemt. In

onze dagen, nu men ten gevolge der nasporingen van het Koninklijk

Oudheidkundig Genootschap te Koppenhagen weet, dat Amerika reeds

in de 10e, 11e en 12e eeuwen, en dus lang voor den tijd, waarin

men gewoonlijk de ontdekking van het kompas (dat in China reeds

veel vroeger in gebruik was) onderstelt, is bekend geweest, nu be

hoeft ook de kennis der ouden aan dat werelddeel niet meer voor

onmogelijk te worden gehouden. En dit zou nog te minder het ge

val zijn, indien Amerika in overoude tijden zich veel meer oostelijk

in den Atlantischen Oceaan had uitgestrekt, hetgeen MüLLER afleidt,

niet slechts uit de overlevering van Atlantica, maar ook uit de bij

zonderheid, dat nieuwe scheepvaarders eene reeks van menigvuldige

ondiepten tusschen de Vlaamsche eilanden en Noord-Amerika heb

ben ontdekt. In den grond is Amerika eigentlijk nimmer geheel

onbekend geweest,

W. 9
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West-Indische Maatschappij op te richten. Dewijl men

zag, dat de 0. I. Maatschappij door de vereeniging van

krachten beter slaagde, dan bijzondere personen, was

reeds in 1607 over de oprichting eener Compagnie voor

den West-Indischen handel gedacht. Door toedoen van

Willem Usselincx, die zelf zich langen tijd in Amerika

had opgehouden, kwamen eenige bijzondere personen uit

Amsterdam en Middelburg met dit doel te zamen; doch

de handelingen over het bestand vertraagden den uitslag

hunner werkzaamheden, dewijl de Spanjaards het afstaan

van den West-Indischen handel door de Hollanders als

eene stellige voorwaarde van vrede trachtten te bedingen.

Dus kwam de oprichting der Maatschappij eerst na het

hervatten van den oorlog tot stand, en werd in 1621

door de Algemeene Staten erkend. Michiel Reiniersz.

Pauw, wiens vader ook tot de oprichting, vooral door

zijne betrekkingen tot de Regering, niet weinig had bij

gedragen, werd een harer eerste Bewindhebberen, en dit

heeft hem de natuurlijke aanleiding gegeven tot den

aanleg der nederzetting, welke wij thans te beschouwen

hebben (*).

De West-Indische Maatschappij had van 's Lands

Staten vrijheid verkregen, om te varen op alle de landen

van Amerika, beginnende ten zuiden van Terra Nova,

met bevoegdheid om volkplantingen en sterkten aan te

leggen en verdragen te sluiten met de inboorlingen, en

om alzoo Nieuw - Nederland tot eene vruchtbare en winst

gevende kolonie te vormen. Van deze macht gebruik

makende, begon men alras met de inlanders in onder

handeling te treden, om hen tot afstand van verschei

dene streken gronds en eilanden te bewegen. Onder de

terreinen, die men dus (gelijk het heette) van de inlan

ders kocht, behoorde eene uitgestrektheid gronds benoor

den het Staten - eiland. Hier was het, dat Michiel Pauw

met de overige Bewindhebberen overeenkwam, voor zijne

eigen rekening eene volkplanting aan te leggen, aan

(*) Verg De Laer, Historie der W. H. Compagnie, bl. 15.
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welke hij zijn naam zoude geven, en welke dien ten

gevolge van toen af Pavonia genoemd werd (*). Het

was eene volkplanting, gelijk de Engelsche veelal waren,

door bijzondere personen gesticht, doch waarmede later,

op kosten en ten voordeele der Compagnie, koophandel

gedreven werd (+).

Het schijnt evenwel, dat deze volkplanting in het eerst

op meer dan ééne wijze met tegenspoeden te worstelen

gehad heeft. Zij begon slechts allengs eenige meerdere

vastheid te verkrijgen. Omstreeks het jaar 1631 tot 1636

echter had Pauw er eenen Kommandeur aangesteld, met

name Cornelis van Voorst, en hield hij er op zijne eigen

kosten een Predikant, geheeten Michiel Pauluszoon. –

Het is opmerkelijk, dat, terwijl Brazilië door de Klassen

der steden, waar men kamers der West-Indische Maat

schappij vond, van leeraars werd voorzien (+), het hier

aan een bijzonder persoon werd overgelaten, een Predi

kant aan te stellen in deze streek van Nieuw - Neder

land. Het getuigt gewis ten voordeele van Pauw, dat

hij in deze behoefte zoo geredelijk voorzag. Trouwens

het blijkt ook, dat de bedoelingen van Usselincx en Plan

cius bij de oprigting der Maatschappij wel degelijk ge

weest waren : » dat dezelve zoude strekken tot Gods eere

en lof, die daarin bestond, dat het zaligmakende geloove

en Evangelie onzes Heeren Jezus Christus met der tijd

daar zoude mogen voortgeplant worden, waar men tot nu

toe in de Heidensche afgoderij geleefd hadde, of daar

men de Paapsche dwalingen door drijvinge der Spaansche

tyrannij aangenomen had” (").

(*) Men vindt bij oude Schrijvers zoowel de Adjectiva Pavonius

als Pavoninus. Een dezer beide woorden werd gekozeu ter onder

scheiding van den naam Pavia, dien men naar den Leidschen Hoog

leeraar in de kruidkunde gegeven had aan den rooden kastanjeboom.

(+) LAMBRECHTSEN, bl. 24, 25.
(S) IJPEx en DERMout, Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk,

decl II. bl. 417 - 419.

(**) VAN MEETEREN, fo. 527 verso. 9
n
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Na den dood van haren stichter heeft de kolonie

Pavonia niet lang gebloeid. Zijn zoon Dr. Isaac Pauw,

Heer van Achttienhoven en Schakenbosch, Meesterknaap

van Holland en Hoogheemraad van Delfland, was in 1647

Schepen te Amsterdam en in 1652 Raad in de Genera

liteits Rekenkamer, doch hij vertrok nog in datzelfde

jaar naar Enkhuizen, waar hij Pensionaris werd, ver

woonde alzoo zijn poorterschap te Amsterdam, en schijnt

zich, sedert, de volkplanting zijns vaders niet veel meer

te hebben aangetrokken (*).

Het was omtrent dien tijd, dat deze streken van Nieuw

Nederland werden bezocht door David Pietersz. de Vries,

een stoutmoedig scheepvaarder, die de vier werelddeelen

bereisde, en deswege ten cimier van zijn wapen eene

sfeer van zilver voerde, met de twee bijgevoegde regelen :

» Ick voer op d'open helm, terwijl ick 's Aardbooms ronde

» De vierhoeck heb bezeylt, een silver speremonde.”

Deze beschrijft in zijn Korte Historiael van verschey

den voyagiens in de vier deelen des werelts (Hoorn,

1655), bl. 115, 145, vrij uitvoerig zijn bezoeken van de

oevers der Hudsons-rivier (+). Het blijkt daaruit, dat

de Hollandsche nederzetting, bij mangel aan genoegzame

bevolking en ondersteuning uit het moederland, nog

weinig had gedaan tot bearbeiding van dat gewest en

beschaving der inlanders. De vervolgingen in Engeland

onder de heerschappij der Stuarts tegen de Puriteinen

gericht, gaven aanleiding, dat welhaast een veel grooter

(*) Zie BRANDT, Historie van Enkhuizen, op het einde zijne

oudste dochter Cornelia is gehuwd geweest met Koenraad van Heems

kerck, een onzer groote Diplomaten in de zeventiende eeuw, die

van wege de republiek Ambassadeur geweest is aan het Spaansche,

Fransche en Keizerlijke Hof. (Zie Kok, Vaderl. Woordenboek,

deel XV. bl. 486 - 488.)

(f) Ik heb het gebruik van dit werkje aan de welwillendheid

van den Hoogl. LAUTs te danken gehad.
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getal Engelschen naar de meer noordelijk gelegene kus

ten van Nieuw- Engeland uitweek, waaronder ook vele

godvruchtige, geleerde en nijvere mannen waren; iets,

waardoor de Engelsche volkplantingen een merkbaar

overwicht boven de Nederlandsche kregen, tot dat ein

delijk, ten jare 1664, nadat Karel II. die gewesten aan

zijnen broeder, den Hertog van York, had geschonken,

Nieuw-Amsterdam en geheel Nieuw-Nederland, door de

Engelsche wapenen veroverd, onder Engelsche hoogheid

kwamen, en alzoo, in stede van een Hollandschen naäm ,

- dien van Wew - York ontvingen. Eene aanzienlijke ver

meerdering (gelijk de Engelsche geschiedschrijver te recht

doet opmerken) van de overzeesche macht en bezittingen

van het Britsche rijk, waardoor de heerschappij der

Britsche kroon in Amerika, vooral in verband met de

opkomst van Pennsylvanie en Carolina, een gadeloozen

aanwas verkreeg (*).

Van waar dat verschillende lot van Nieuw-Engeland

en Nieuw-Nederland? Van waar, dat, terwijl het eer

ste steeds toenam en machtiger werd, het laatste daaren

tegen zich niet op zijne vroegere hoogte konde handha

ven? Zouden de Hollanders niet gedachtig geweest zijn

aan des Dichters spreuk:

MVon minor est virtus, quam quaerere parta tueri?

De Geschiedschrijver HEEREN heeft zeker eene der oor

zaken opgegeven, wanneer hij zegt: » De Hollanders

werden nimmer zelve kolonisten , want er was binnen

's lands geene aanleiding, dat groote scharen van ingeze

tenen het moederland zouden verlaten en den Oceaan

oversteken” (f). Indien de vestiging in het noordelijke

America voor de bewoners onzer gewesten eene eeuw

vroeger uitvoerbaar ware geweest, de ongelukkige We

derdoopers, wier bloed in de Nederlanden bij stroomen

(*) HUME, History of England, p. 783.

(f) Geschichte des Europ. Staaten - systems, S. 192.
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gevloten heeft, omdat men hun bestaan met de orde der

maatschappij onbestaanbaar achtte, zouden een veilig

toevluchtsoord gevonden hebben, waar zij zich, even als

later de volgers van Penn, ongehinderd zouden hebben

kunnen ontwikkelen. Jammer is het ook, dat de on

derliggende partij in 1619 niet aan onze overzeesche be

zittingen de weldaad eener christelijke beschaving heeft

gebracht, welke voor de Engelsche volkplantingen uit

de landverhuizing der vervolgde Dissenters voortkwam.

Wanneer men het bericht van een hedendaagschen bui

tenlandschen Historieschrijver mag vertrouwen, zoude zich

op genoemden tijd eene kolonie van Remonstranten in

de nieuwe voor Holland geopende gewesten aan de Hud

sons - rivier hebben nedergezet (*). Later hebben meer

dan driehonderd Waldenzen, die de vervolgingen des

Hertogs van Savoye ontvloden waren, en eenigen tijd

daarna van vele honderden geloofs- en lotgenooten ge

volgd werden, zich uit Hollandsche havens naar Nieuw

Nederland begeven (+), en zelfs heeft het voorbeeld der Unie

van Utrecht in 1643 aan de uitgewekene Engelschen de

eerste aanleiding gegeven tot eene soortgelijke Unie in de

nieuwe wereld, die wellicht als de eerste kiem van het

latere vrije Statenbond is aan te merken. Doch het ge

tal Europeanen, dat zich onder Nederlandsch bestuur in

Nieuw-Nederland vestigde, bleef betrekkelijk gering: veel

te gering, om die gewesten tot grooter bloei en welvaart

te verheffen. -

Met dat alles komt het ons voor, dat de opgegevene

toch niet de hoofdoorzaak is geweest van de minderheid,

welke de kolonie bij die der Engelschen gehad heeft.

(*) LEo, Universalgeschichte, Th. IV. S. 23. Daar echter dit

bericht niet door inlandsche Schrijvers, immers zoover ons bekend

is, bevestigd wordt, zou men kunnen gissen, dat het eene volk

planting van Brownisten te Amsterdam gold, die, beschuldigd van

de gevoelens van Arminius voor te staan, van daar verdreven zijn.

Zie stEvEN, History of the Scottish Church at Rotterdam, p. 270.

(+) LAMBREchrsEN, bl. 65.
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Immers ook in Frankrijk, zoowel als in Engeland, hebben

binnenlandsche vervolgingen een gedeelte der bevolking

genoopt om naar de nieuwe wereld te verhuizen, en toch

hebben de Fransche koloniën niet gebloeid, alvorens

Colbert ook op dezen tak der nationale belangen zijne

aandacht gevestigd en daaraan groote zorg gewijd had.

De voorname reden schijnt dus te zoeken in het gebrek

kig bestier der volkplantingen uit het moederland, en

aan dat wanbestier schijnen bijkans allen, wien der

zelver aangelegenheden toevertrouwd waren, medeplich

tig te zijn geweest. Indien wij toch op de getuigenis

van een ten hoogste zaakkundig Nederlandsch staatsman

der vorige eeuw, den Graaf Bentinck van Rhoon, mogen

afgaan (*), heeft zelfs het anders zoo schitterend bestuur

van Jan de Witt het verlies te verantwoorden van het

onwaardeerbare Brazilië, waaromtrent een Geschiedschrij

ver van naam zoo naar waarheid heeft aangemerkt: » dat

het eene bezitting was, die de rijkste der Europesche

koloniën in de nieuwe wereld had kunnen worden, en

aan de Republiek der Vereenigde Nederlanden eene zelf

standigheid zoude verschaft hebben, welke zij nooit van

haar Europisch grondgebied kon ontleenen” (+). Voor

waar, eene sterksprekende les voor al de volkeren, die

nog koloniën bezitten: men verliest vroeg of laat het

geen men niet wèl weet te beheeren; dat is de onveran

derlijke orde der dingen!

Hoe gaarne laten wij onze verbeelding weiden in de

toekomst, die voor Nederland ware bereid geweest, in

dien het zich op de hoogte had weten te handhaven, die

het in 't begin der 16de eeuw bestegen had, indien me

nigvuldige volkplanters uit deze gewesten zich met het

moederland voortdurend in gemeenschap van handel en

(*) In de Aanteekeningen op BILDERDIJK, Geschiedenis des

Vaderlands, deel X. bl. 247.

(f) RAYNAL, Histoire philosophique et politique des établis

sements et du commerce des Européens, t. V. p. 42.
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scheepvaart hadden gehouden, den weelderigen grond

met zorg bebouwd, de ongerepte beemden en landouwen

met talrijke kudden bevolkt, den inboorlingen de liefde

wet van het heiligend en zaligend Evangelie verkondigd,

en hun een uitlokkend en heilzaam voorbeeld voor oogen

gesteld; - indien in meer zuidelijke hemelstreken het

rijke Brazilië, niet door schandelijke onachtzaamheid en

bekrompen eigenbaat opgeofferd, een middenpunt van

echte verlichting en beschaving voor Zuid-Amerika, ge

lijk Nieuw - Nederland voor de noordelijke helft van het

vierde werelddeel, geworden ware. Dan zou de macht

en invloed van dit kleine Gemeenebest, door de schatten

en opbrengsten zijner overzeesche bezittingen in grootsche

verhoudingen vermeerderd, ten zegen geworden zijn

voor alle de gewesten, waar de nederduitsche tongval ge

hoord werd, en het zuidelijk Afrika zou de danktoomen

weêrgalmd hebben, waarmee de nieuwe wereld het ne

derige Neêrland zou hebben begroet, zoowel als de blij

ken der erkentenis van het verre Japan en het rijke

Ceylon. Doch daartoe zou eene veerkracht van bedrij

vigheid, ijver, vlijt, eensgezindheid en geloof behoord

hebben, zoo als onze Waderen slechts in tijden van angst

en nood hebben betoond; eene rechtvaardigheid en men

schenliefde, die de volkeren schaars in den bloei hun

ner welvaart en macht bewijzen, deugden, met één woord,

die wel in de tijden der eerste geloofskracht en geest

drift van de Hervormingseeuw, maar niet meer in dagen

van onverschilligheid en zucht tot genot, gemak en rust,

werden aangetroffen. -

-asen enca
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Mr. H. O, FE I TH Jr.,

ADVOKAAT TE GRONINGEN,

Wanneer men de vroegtijdige magt en bloei van

sommige steden nagaat, en overweegt, hoe uitgebreid

en krachtig zij den oorlog meermalen zonder hulp van

vreemden konden voeren, dan zal men de reden daar

van, maar ons inzien, moeten zoeken in den steun ,

dien deze steden in hare vrijheid en onafhankelijkheid

en in de daarmede in verband staande gewapende bur

gers hadden. Vooral is dit zigtbaar in Groningen, wel

ke stad nimmer eenen vreemden heer erkende en door

hare, in den wapenhandel wèl geoefende, burgers alleen

tot zulk eene hoogte kwam, dat zij eenmaal het halve

Friesland ten onder bragt en zelfs te Leeuwarden eenen

Burgemeester aanstelde. In de geschiedenis dezer stre

ken, ontmoet men in West-Friesland het eerste voor

beeld van het in dienst nemen van vreemd krijgsvolk ,

toen , in het jaar 1494 (*), Juw Juwinga. » dit onfeil

(*) In Gelderland vindt men hiervan het eerste voorbeeld bijna

vijftig jaren vroeger, toen Hertog Arnold, door het grootste deel

zijner onderzaten verlaten, om deze tot reden te brengen, vreemd

krijgsvolk, zoo voetknechten als ruiters, in dienst nam en bezoldig

de. Zij werden in 't gemeen Stalbroederen genoemd; zoo ook in

't Sticht van Utrecht in 1456: zie MATTHAE1 Analect. t. I. p. 677.

Ook Philips de Goede, Hertog van Bourgondië, had in dien tijd

bezoldigd krijgsvolk in zijne dienst, hetwelk, als meest in Picardië

geworven, hier gewoonlijk onder den naam van Picarden voor

komt. (RED.)
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baar middel”, gelijk de Schrijver van den Tegenwoor

dige Staat van Stad en Lande, I. 205, zich uitdrukte,

» ter vernietiging van 's lands vrijheid en tot onderdruk

king van zijne landgenooten invoerde.” Vóór dientijd

was de eenige kracht gelegen in de eigene gewapende

burgerij. Immers rustte op ieder burger de verplig

ting, om, in tijd van nood en buitenlandsch geweld, de

regering met zijne wapenen bij te staan. Van die ver

pligting worden nog in de latere wetgeving van onze

stad vele sporen gevonden. Sommigen willen daarvan

zelfs afleiden de bepaling, voorkomende in onze oude

wetten, en onder anderen in het Groninger Stadboek

van 1425, dat de zonen alleen der ouderen goed zullen

erven, en dat men volstaan kan met de dochters een

voudig uit te boedelen : »ende die son veruaet die

dochter ende sie sullen se bodelen bie vrende rade”,

welke wet naderhand echter door deze mildere is opge

volgd, » dat de soons sullen to tasten mit twee handen

ende de dochters mit eenre hand.” Men meent in dit

voor de mannen zoo gunstig erfregt eene belooning en

bezoldiging aan te treffen voor de getrouwe diensten,

door hen in den strijd bewezen. »Onze voorouders”,

zegt de heer swANEVELT , in het Vertoog over den oor

sprong en oorzaak der Groninger wet nopens de ver

deeling der ouderlijke nalatenschap tusschen zonen en

dochters (S), » vertoefden meermalen en somtijds zeer

lange , om hun land van den oorlog te bevrijden, in

andere, ook in vijandelijke landen. Om deze groote

kosten goed te maken, dewijl zij geene de minste be

zoldiging van het land ontvingen, maar daartoe hunne

eigene goederen moesten gebruiken, bestond er deze

gewoonte, te weten dat de zoons alleen erfden. Had

zij geen plaats gehad, dan zou dit ongetwijfeld ten

gevolge moeten hebben, dat het vrouwelijk geslacht

zeer rijk, en zij , welke zoo vele gevaren uitstonden en

aan wie men het alleen te danken had, dat er nog

(*) Deel I. bl. 127 der werken van: Pro excolendo Jure patrio.
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goederen waren, arm en beroofd van alles zouden ge

weest zijn, waarom dan onze voorvaderen, om de

juiste evenredigheid te houden, met groote billijkheid

deze gewoonte hebben ingevoerd.” De gegrondheid de

zer stelling, welke ook door andere geleerden wordt

omhelsd, en het onderzoek, of die gewoonte niet veeleer

eene andere oorzaak hebbe gehad, zal ik thans in het

midden laten. Meer zigtbaar blijkt de zorg der regering

voor de wapenen harer burgers en de vrees, dat zij niet

te eenigen tijde wapenloozen onder hen mogt vinden, uit

een vonnis van Burgem. en Raad van den 17 November

1513, waarbij , in strijd met de beginselen in al de

gildewetten aangenomen, werd geoordeeld : » dat neet

alleenighen de kremers, men alle vnse borghers ende

inwoners solen bynnen onser stat veyle moghen holden

alle gheweer ende wapen” (*). Diezelfde zorg vindt men

in art. 41 van het achtste boek van gemeld. Stadboek:

» ne gheen man en moet yenegher hande harnasch lenen

wt der stad of wapen, bi ener marck to broke” , en in

art. 9 van het tweede boek, dat de man in eene erfenis

de kleederen en wapenen vooruit neemt: »storue die vrou

we, soo waert van den manne oec also ende he name sijn

wapen ende alle sime cledere te voren” , met welk art.

overeenstemt de bepaling van het Wurstfr. Landregt,

dat het krijgsgeweer behoort tot 's mans lijfstoebehooren,

» vnd sodane kleyder, dar he mach mijdt eren dorch

dath landt ghan, dartho sijnen bogen offt eine lange

spetssen vnd ein korden.” Voorts wordt bij art. 18

van het derde boek van het Stadboek eene straf be

dreigd tegen hen, die de kleederen en wapenen van

eenen man mogten verwonden : » wondet an sijn cleet of

an sijn wapen, dat he an heuet, de sal den clagher be

teren mit viertien schillinghe to bote.” Voor zoo ver

de algemeene krijgsverpligting en de daarmede in ver

band staande dagelijksche wapendragt betreft, was dan

ook op onze Groninger burgers toepasselijk het in deze

(*) Zie mijne Diss. inaug., de gildis Gron. , p. 166, 185.1]
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streken bij den gemeenen man, vooral op het land,

oudtijds bekende rijmpje:

» In die tijden, toen men droeg

Linnen klederen achter den ploeg,

Op hooge paarden zoude men rijden,

Blanke zwaarden aan de zijden,

Tinnen schotels aan den wand,

Dit is 't wapen van Groningerland.”

Aan onze vaderlandsche gilden was de verpligting, om

de stedelijke regering in tijd van gevaar bij te staan, in

het bijzonder opgedragen, en ook in dat opzigt waren

deze inrigtingen voor de steden van veel gewigt. Want

ofschoon wij in onze Groninger gildewetten wel geene

uitdrukkelijke voorschriften aantreffen, dat de gildebroe

ders het gemeenebest, in dagen van nood, gewapender

hand moesten verdedigen, gelijk die gevonden worden in

de Gilderol van het St. Nicolaasgilde te Zwolle van den

5 November 1576, onder anderen bepalende: » daertoe

holden een lanck roer tot behoeff der stad, hemselues

toebehoerende, ende die Procuratoren van den seluen

ampte sellen alle jaer die schouwe daerop doen”, zoo

wordt niettemin, behalve in bijna iedere Gilderol,

bijzonder in den algemeenen Gildebrief van 1436, uit

drukkelijk aan al de gilden voorgeschreven : » dat se den

Rade altoes bijstandich ende behulpelic wesen stadrecht

to holden. Item weert sake datter yeneghe twijdrach

op rese in onser stad, dat God verbeden moet, in

husen of yeneghe steden, als vermijds clockenslach bij

machte, of bi dage vermijds brandes moet, so sullen

desse vorsz. ghildebroders comen op een seker stede ende

verstaen de sake van welken parte dat gheresen is......

ende voert so louen wij ghildebroders vorsz. ghemeen

like den Raed to stercken met lijue ende met guede.”

De geschiedenis onzer gewapende burgerij is bijna

even oud, als die onzer stad. Zij was toch ook hier

reeds van den beginne de eenige magt, waarmede men

zich, zoowel tegen binnen- als buitenlandsch geweld,
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verdedigde. Dikwijls wordt dan ook in hare geschiedboe

ken melding gemaakt van eene gewapende burgermagt,

aan wier hoofd een of meer leden der stedelijke rege

ring als aanvoerders zich plaatsten. Onder de voorbeel

den van lateren tijd, om van die uit den vroegeren ,

hoewel menigvuldig, te zwijgen, kan men verwijzen op

de hulptroepen, die Groningen in 1498 naar Leeuwar

den zond, latende hare burgers dagelijks in den wapen

handel oefenen (*), en op den togt der burgers van

Groningen naar Appingadam , waarheen zij in 1499 met

de schutten en de gilden toogen. In de Kronijk van

sIcco BENINGA wordt dit aldus vermeld : » Item als dat

bijstant voorgenoemt uit was bijnae , ordineerden de

gemeene gilden in Groningen vier Hovetluiden, als be

naemen heer Redmer, heer Alma Ridder, Johan Schat

ter, Luiloff Conerdes en Claes Coninck, welcker lui

den dat oorlog solden voeren, en de gemeene borgeren

en gilden solden voorgaen en Hovetluiden van wesen,

sintse gereyset mitten schutten, en omtrent hondert knech

ten en hondert borgeren, en hebben den Dam ingenomen

en de palen van den lande bewaert.” In 150l trok

wederom de halve stad naar den Dam, maar zij werd

door Graaf Edsard geslagen, bij welke gelegenheid Bur

gemeester Coenders haar aanvoerde en de stads- baniere

verloor, die in zegepraal naar Emden werd overgebragt.

Vooral komt onze gewapende burgerij menigmaal voor in

de geschiedenis van den Saksischen oorlog, doch het zou

ons thans te ver heen voeren, wanneer wij bij de voor

beelden daarvan wilden stilstaan.

Uit de algemeene verpligting tot wapening schijnt voort

gevloeid te zijn, dat zich, in bijna al onze vaderlandsche

steden, eenige, doorgaans de gegoede, ingezetenen tot een

bijzonder genootschap vereenigden, zich, zelfs in vredes

tijd, meer opzettelijk met den wapenhandel bezig hielden

en daarbij de vormen eener geregelde krijgsdienst aanna

men. Die inrigtingen noemt men Schutterijen. JUNIUs,

(*) Tegenw. Staat van S. en L., deel I. bl. 218, 235 en 236.
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in zijne Bat. Hist., bl. 231, zegt, » dat men hen de magt

en zenuwen van het gemeenebest wel mogte noemen.” Zij

waren ter beveiliging der steden, zoowel tegen den uit

wendigen, als tegen den inwendigen vijand : » opera sa

gittariorum versabantur in tuenda urbe, cui militabant,

contra vim et externam et internam” (*). Eenige na

sporingen, door ons naar de oude Groningsche Schutterij

gedaan, willen wij hier mededeelen.

Ofschoon Groningens Schutterij, maar het oordeel van

den Schrijver van den Tegenw. Staat van S. en L., deel II.

bl. 99, niet op dien voet moge geweest zijn, als in vele

andere steden, zoo had zij nogtans een belangrijk voor

komen en speelde, als afzonderlijke instelling, in de jaar

boeken der stad eene gewigtige rol. Hare leden waren

de élites uit de algemeen gewapenden. Onder den naam

van schutten worden zij van de gewapende burgers on

derscheiden. Behalve op de reeds aangehaalde plaats,

heeft BENINGA ze nog bij onderscheidene gelegenheden

afzonderlijk vermeld, onder anderen op het jaar 1523,

toen Groningen hare schutten met een vaandel burgers

tegen de keizerlijke troepen afzond. Niet zelden wordt

hunne dapperheid geroemd, bij voorbeeld, in 1518, toen

zij de Oost-Friezen en het volk van Otto van Diepholt

verjoegen. Ook in de Schuttenbrieven van 1434 en 1528

worden zij, in tegenstelling van de gewapende burgers,

genoemd: »ysset dat de hele stadt uitreyst (d. i. hare

gansche burgerij ten oorloge trekt) » so solen alle de

schutten mede reysen.” Bij eene aanschrijving van Bur

gemeesteren en Raad der stad aan de ingezetenen der

beide Oldambten, van den 11 October 1569, ten einde

op de dijken goede wacht te houden tegen de zeeroovers

en andere vijanden, zendt de regering hun nog boven

(*) H. HooFT GRAAFLAND, de origine et juribus sagittario

rum in patria nostra, Harderov. 1787, p. 7. 29.
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dien, tot schut en welvaart tegen deze vijanden, twee

burgers en vier en twintig haekschutten:

Reeds zeer vroeg vindt men deze schutten in onze

jaarboeken met lof vermeld. In 1231, zegt de geschied

schrijver, muntten de Groninger boogschutters in dat,

hier te lande toen nog ongewoon, krijgstuig zoo zeer

uit, dat een kille schrik de Fivelgoërs bevong en

deze, met wegwerping der wapenen, alleen hun heil

zochten in eene overhaaste vlugt. De oudste berigten

omtrent de instelling, de regten en verpligtingen der

schutterij, zijn te vinden in den Schuttenbrief van den

jare 1434. Zij ontving daarbij eenige voorregten, of

schoon zij, gelijk uit den brief zelven duidelijk blijkt,

reeds lang vóór dien tijd binnen onze vesten had be

staan. De inhoud van dien brief, welke op ons stede

lijk Archief berust en door den heer DRIEssEN, in zijne

Monumenta , bl. 401, is uitgegeven, bevat de navol

gende bepalingen.

» In den yersten sal elke schutte enen koghel hebben

van Amsterdamschen of Leydischen lakenen ende drie

schutten toe samen een zaerdueck.” De koghel of kovel

WaS doorgaans eene soort van muts of pet, maar soms

ook een lange mantel of rok (*). In de eerstgemelde

beteekenis komt hij voor in het oude , nog jaarlijks te

Groningen door de kinderen op straat, bij gelegenheid

van het St. Martensfeest, gezongen versje, waarvan het

begin dus luidt:

Kip, kap, koghel,

Sinte Meertensvogel -

De schutten schijnen hier ter stede deze soort van muts

alleen tot een onderscheidingsteeken gehad te hebben,

waarvan wij de uitgaven in de stadsrekeningen van 1526,

1536 en 1549 aantreffen, uit welke blijkt, dat er in 1526

(") MATTHAE1 Analecta, t. I. p. 420.
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twee honderd een en veertig, in 1536 drie honderd

een en dertig, en in 1549 driehonderd negen en veer

tig kovels werden geleverd. Van eene andere bijzondere

kleeding wordt nergens in onze oude stukken melding

gemaakt. JUNIUs verhaalt, dat de schutters in Holland

eertijds tweeverwige rokken tot een liverei of een kentee

ken gebruikten, mitsgaders een zilveren blazoen, en dat

dit eerekleed hen van het gemeene volk onderscheidde

(*). En nuMBAR, Merkel. en Wereldl. Deventer, bl. 37,

schrijft van Deventer: » de oude schutten hadden bruin en

rood laken, over de naden belegt met witte streepen; de

jonge ontſingen kaproenen van bruin en rood laken,

met witte streepen belegt.” De zaerdueck, welke onze

schutten ontvingen, bestond welligt uit een groot stuk

katoen of een deken van grover stof, hetwelk tot dek

king van drie schutten, wanneer zij te velde waren, ge

geven werd.

Verder leest men in den aangehaalden brief: » ende

weert zake, dat yenich schutte zijn armborst en twe

schote in der stadt reyse, den solde men bynnen eenre

maend so guet een wedergheven, ende dat olde solde

he brengen opt raethuys. Ende werde ok yenich

schutte ghewondet in der stadt reyse, dat meyster

loen solde de stad afdoen en betaelen.” Hiermede komt

overeen hetgeen MATTHAEus, de Wobilit. IW. 29, p. 1118,

mededeelt: » eenich schutter, die in der stad reyse sinen

boghe ontwee stote ofte met ongeval verlore, dien soude

hem die stat gelden” (S). – » Item”, aldus onze Schut

tenbrief over de stadsreizen, » als men sal reysen, so sal

men ein waghen besorghen, die zie solen voeren.” De

wagens, benoodigd voor de reizen of het te velde trekken

van de stad, moesten worden geleverd door de leden van

het menregilde, en wel bij verlies van hun gilde, blij

kens den algemeenen Gildebrief van 1436, in welken

voorkomt: » Item waer dat sake dat de stad reisen wolde

(*) Junius, Hist. Batav., bl. 231.

(S) H. Hoort GRAAFLAND, l.l., p. 28, 37.
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metten wympel ende se dan de waghenen mede behoef

den, so sal ellic rede wesen ende twe cleyne karze wa

gen sallen eenen helen wagen hebben ofte wijnnen.

Ende voere dan wel uter stad als de stad reysen wolde

ende de wagenen dan mede behoefden, wel dan ghe

nen waghen mede en hadde, de solde de ghilde daer

mede verlesen.” Voor deze wagendiensten werden de

gildebroeders van andere stadsdiensten bevrijd : » Ende

voer den deenst, den de menre doen sullen ter stad

behoef, sallen se wesen schot vri en grauen vri” (*).

Over de verpligting, om deel te nemen aan de stads

reizen, vindt men in den Schuttenbrief: » ende ysset,

dat de hele stad uitreyst, so solen alle de schutten

mede reysen, ende reyst die halve stad, so solen die

schutten half reysen, ofte anders derghelyck, ten weer

dat de peertlude wt der stad reysen, op een stoitreyse,

dat zie boven enen nacht nyet wt en solden wesen, so

solden die schuiten mede reysen sonder voirweyghenin

ge.” Op deze reysen of krijgstogten ontvingen de schut

ten toen ter tijd geene soldij, gelijk dan ook in den

brief deswege geene bepaling wordt aangetroffen. Eerst

honderd jaren later komt het eerste voorbeeld voor, dat

(*) Ook andere gilden stonden de stad met hunne diensten ten

tijde van oorlog bij , zie mijne Diss. de gildis Gron., p. 63, 64.

Zoo werden, in November 1672, de Oldermans van het stoelmakers

gilde door de regering gelast, 200 bos biezen in 's lands magazijn

te brengen, ten einde daarvan door Meindert van Tienen biesbrug

gen konden gemaakt worden voor de belegering van Koevorden :

zie het Journaal van Meindert van Tienen, bij scHELTEMA,

Geschied- en Letterk. Mengelwerk, deel II. stuk 2, bl. 54 v. v.

In eenen, op het Archief berustenden, brief aan Burgem. en Raad

van Groningen, geschreven uit den Dam den 15 December 1569,

gewaagt de schrijver, Georg Westendorp, van de dienst, welke

de schutemakers in die tijden moesten doen « » vorder heeft mij

zijn Gen. (Casp. Robles Heer van Billy) beuolen an U Erb. W.

tho schrijuen, dat die helfte van de schutemakers, die lest

vertogen zijnnen, tegens den thokompstigen saterdage hier weder

komen, omme haer ghildebroeders hier weder tho ontsetten.”

W. 10
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de regering hun eene bezoldiging uitreikte. Toen na

melijk, in het jaar 1523, de Groninger schutten en een

vaandel burgers zouden uittrekken tegen de keizerlijke

troepen, weigerden zij dit, sonder soldij, te doen. »En de

schutten en de borgeren (zoo als sIcco BENINGA dit ver

haalt) » voorgenoemt, de uittogen, wolden niet uitreisen,

de Raet moste em geven ter maent vier Philips gulden, daer

se elck op ontwengen eenen Philips gulden op de handt,

eer se uittoogen, en de bevelsluiden. Roeleff en Evert

cregen elck vijf en twintich Philips gulden, dat voortyts

niet geschien was, dat men bevelsluiden ofte schutten

en borgeren geldt gave, als se van der stadt wegen

uitreiseden” (*). Van daar dan ook, dat slechts weinige

jaren daarna, te weten in 1528 op dage Mauritii, bij

openen brieve van Burgem. en Raad, de soldij reeds

voor sommige gevallen werd bepaald. Hoewel deze brief

veel van dien van 1434 bevat, is hij echter te belangrijk

voor ons onderwerp, om hem hier, in zijn geheel, niet

mede te deelen, te meer, daar hij een zeer duidelijk

denkbeeld van der schutten inrigting geeft.

» Wij Borgemeester en Raedt in Groeningen betughen

mit desen openen brieve, dat die gemene schutten in onse

stadt niet schuldich en sinnen buten der stadt to reysen,

ten sij sake, dat die halve stadt reysen doet buten der

stadt. Weert oeck sake, dat die schutten allene buten

die halve stadt, dorch begeerte des Raedes, tot enichen

tijden tochten ofte reysen deden, daer des thodoene we

re, soe loven wij in cracht des brieves denselven voer

benoemden schutten tho bestellen botter, kese, broet

ende byer, dewijle sie buthen tho velde liggen, ofte des

dages elck IIII st. Ten weer oeck sake, dat die halve

stadt toghe ende gelt verdiende van den borgeren,

soe sullen die schutten desselven gelijck hebben ende

verdienen. Kregen sie oeck hijnder ofte schade, voor

den vianden, in horen harnesschen ofte geweer, sollen

wij hem oeck oprichten ende vergueden. Ende ofte

(*) Ook elders aldus: zie GRAAFLAND, t. *. p., bl. 28.
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van den voors, scutten oeck wel gewondet worde in

der reyse van den viant, die sollen en willen wij oeck

weder mesteren laten , ende dat mesterloon betalen.

Worde oeck iemants van den schutten gevangen, soe

belouen wij oeck hoer kostpenningen tbetalen, soe lan

ge als sie gevangen sitten. Noch hier en boven, ofte

welcke van die schutten , indien als sie tochten doen

van onser stadt wegen, als se gewondet worden, dat

se daer leemte van ontfangen, dat sie horen ampt niet

doen en konen, sullen ende willen wij die selve ver

sien mit een proeven (*), daer sie hoer noedtdruft van

moghen hebben, sonder argelist, dat oerkonden wij

mit onser stadt secreet, gegeven in den jaer ons Heren

1528 op dage Mauritii.”

In de stadsrekening van 1536 komen dan ook uitgaven

voor wegens soldij voor de schutten en hunne bevelheb

bers : » Item Tale Lantinck ende Euert Wantscherer

betaelt 1; honderd emd. gulden tot den schutten ynt

legher ghescickt den 12 Julij. Item noch Tale X emd.

gulden betaelt, welker de hoeuelinghe ende beuelsluy

den der schutten sollen hebben den 12 Julij.” De

schutten lagen toen voor Appingadam, blijkens eene, in

die rekening op den 19 Junij, gebragte uitgave : » tot een

schutten veenlijn als se voer den Dam leghen.”

Maar keeren wij tot den Schuttenbrief van 1434 terug. -

Onder de voordeelen, welke de regering aan de schutten

bij dien brief vergunde, behoort mede het gebruiken

van den wal, denkelijk, tot het houden der wapenoe

feningen : misschien , dat er ook, hetzij dan van den

wal, hetzij van het erf, dat er schijnt te hebben bij be

hoord, eenig geldelijk voordeel kwam. De brief heeft:

» Item die schutten solen voirt bruken der schutten wal,

die em in voirtyden ghegheven is.” De benaming van

schutten wal en de vermelding, dat deze reeds in voir

(*) Proeve, prove, een onderhoud om niet; bij de geestelij

ken eene praebende; wij zouden hedendaags zeggen: eene gast

huisplaats geven.

10"
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tijden aan hen door de regering was gegeven, duiden

genoegzaam aan, dat reeds lang vóór dezen brief, gelijk

wij straks te kennen gaven, de schutten in onze stad

gevestigd waren. Waar deze wal te zoeken zij, is on

zeker. Maar de doele, waar de schutters zich oefen

den in het schieten naar het wit, kan men heden nog

met hooge waarschijnlijkheid aanwijzen, en die plaats

kan weder tot bewijs strekken voor de oudheid dezer in

stelling, daar zij niet alleen wordt gevonden in het oud

ste gedeelte der stad, namelijk aan het oosten van St.

Martens-kerkhof, maar ook reeds in 1430 door Burgem.

en Raad, als eene niet meer in gebruik zijnde plaats,

werd verkocht aan de voogden van St. Walburgskerk. De

daarvan nog aanwezige verzegeling noemt het verkochte :

» een stuck erues, dat plach to wesen die noirder eynde

van der schutten doell an der kerchoue mure.” Hieruit

zou men kunnen opmaken, dat de schuttenwal en dit tot

doele gebezigde erf - want beide hebben ongetwijfeld

terzelfder plaats gelegen - eenig geldelijk voordeel aan

de schutten opbragten. In eenen brief van 1436, waar

bij de voogden van St. Walburgskerk dit erf in pacht

uitdeden, zeggen zij, dat » dit voirs. stucke erues is

gheleghen tendes an St. Martenskerkhof int oosten ende

plach der schuttendoel te wesen.” Beide deze verzege

lingen worden in ons stads-archief gevonden. Het is

niet onwaarschijnlijk, dat aan de schutten, toen hun het

erf, tusschen het kerkhof en den stadswal gelegen, het

welk tot een doele gebezigd was, ontnomen werd, het

daaraan belendend gedeelte van den wal door de regering

gelaten is, en dat dit gedeelte den naam van schutten-wal

behouden heeft. Hier oefenden zij zich in den wapenhan

del en voornamelijk in het schieten naar een wit, meest

al een papegaai. Het papegaai - schieten was toch in on

ze vaderlandsche en de noordelijke streken van Duitsch

land eene zeer algemeene en oude gewoonte, zoodat

wILDA, in zijn Gildewesen, bl. 162, getuigt, dat, in vele

steden, de plaats, waar de menigte bijeen kwam om te

beraadslagen over hare gemeenschappelijke belangen,
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nog in lateren tijd de vogelboom werd genoemd. Onder

meer andere deelen wij van die gewoonte de volgende voor

beelden hier mede. In 1355 gaf Hertog Willem van

Beijeren te Middelburg aan dengenen uit de poorteren

van Zierikzee, die den papegaai afschoot, een paar klee

deren en tien schellingen, belastende daarbij, dat nic

mand den papegaai zoude schieten, dan in volle har

nasch en met zijn eigen boog (*). Dikwijls namen vor

sten en aanzienlijken aan deze oefening deel (S). Wil

lem van Beijeren , Graaf van Holland, schoot, in het

jaar 1407 op Pinksteren, mede naar dezen vogel, zoo als

blijkt uit de rekeningen van 's Graven schatmeester:

» Item vp ten pinxteren dach betailt, die mijn lieve

Heere des avonts in den doele verschoten hadde, XIX

Dr. gr. Item Brandekyn Tortysdrager gegeven om

bouten voir minen lieve Heer mede te copen, dair hi

die papegay mede schieten soude, XII Dr. gr.” (+)

Jacoba van Beijeren werd in Zuidbeveland koninginne

van het feest, omdat zij den papegaai met den voetboog

had afgeschoten (*). Don Juan van Oostenrijk werd te

Leuven in 1577 koning van het gilde, vermits hij den

papegaai schoot (SS). Zelfs leest men, dat Philips van

Bourgondië, Bisschop van Utrecht, gewoon was jaar

lijks aan het papegaaischieten te Utrecht deel te nemen

(++). De Heer vAN swINDEREN, in zijne aanteekeningen op

het Westerwoldinger Landregt, art. 256, getuigt mede ,

dat het, eeuwen lang, door het gansche noorden, in ge

bruik is geweest, om op zekeren tijd van het jaar naar

eenen houten vogel, hebbende de gedaante van eenen

(*) Walchersche Arkadia, deel I. bl. 164.

(S) H. HooFT GRAAFLAND, t. a. p., bl. 35.

(f) SchoTEL, Gesch, letter- en oudheidkundige Uitsp., bl. 155.

(**) HEEMSKERK, Bat. Arkadia, bl. 667.

(SS) PH. DE KEMPENAERE, Vlaamsche Kronijk, bl. 181.

(ff) MATTIIAEus, Analecta, I, 186; alsmede de brief, me

degedeeld door den heer G. H, M. DELPRAT, in de Bijdragen van

NIJHoFF, deel III, bl. 73.



- 146 -

papegaai, te schieten. » Deze gewoonte (zoo vervolgt de

schrijver), » mede in Westwoldingerland niet onbekend,

is tot op den huidigen dag aldaar nog in gebruik, al

waar de schutters om de drie jaren bijeenkomen, om

den papegaai te schieten” (*). Behalve deze voorbeel

den van het papegaaischieten, kunnen hiervoor nog ten

bewijze verstrekken de feesten, welke op dien dag, zelfs

nog in lateren tijd, te Dordrecht plaats vonden. »Op den

dag na pinksteren”, zegt schoTEL, in de Gesch. Uitsp.,

bl. 154, » had men, tot voor weinige jaren, te Dordrecht

een schuttersfeest. Er had dan des voormiddags een

feestelijke optogt plaats naar het exercitieveld : des na

middags klom men in de mast en werden de schutters

op wijn en brood onthaald. Vroeger schoot men aldaar en

elders op dien dag naar den papegaai.” Bij meestal de

schutterijen en schuttersgilden had dit papegaaischieten,

hetwelk naderhand hoe langer hoe meer in een volksfeest

is overgegaan en nog heden in vele streken van ons va

derland in gebruik is, plaats op Pinksteren, en wel in de

week na dezen Christelijken feestdag, waarop de uitstor

ting van den H. Geest wordt gevierd. Sommigen willen

daarom deze gewoonte afleiden uit den heidenschen tijd,

daarmede bedoelende de verachting van den H. Geest.

Het is bekend, dat deze werd voorgesteld onder het zin

nebeeld van eene duif, van waar nog heden ten dage ,

volgens den Hoogleeraar AcKERSDIJK, in zijn Reisverhaal

door Rusland in het jaar 1835, deel II, bl. 287, bij

de Russen eene bijzonder groote liefde voor de duiven

zou af te leiden zijn. » Men vindt”, zegt hij, » de dui

ven algemeen in groot getal , b. v. in de steden op de

markten, en niemand doet haar eenig leed. Men eet ze

niet, maar zij worden algemeen gevoed, en zelfs is op

de markten in de groote steden iemand bijzonder belast

om daarvoor te zorgen, op gemeenschappelijke kosten

der kooplieden. Hierdoor nemen zij bovenmatig toe en

zijn zij zeer mak; naauwelijks vliegen zij op, als

(*) Werken van: Pro exe. Jure patrio, deel IV. st. 2. bl. 184,
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men ze nadert. Dit is geen voorschrift van de Kerk,

maar het volk houdt ze eenigzins voor heilige vogels,

zoo men zegt, omdat de duif het zinnebeeld van den

Heiligen Geest is.” HARKENRotH, in de Oostf. Oorsp., bl.

436, verhaalt, dat het schieten naar den papegaai, als een

oud en zondig gebruik, in Oostfriesland werd afgeschaft,

er bijvoegende : » edog in dat protokol vinde ik ook

aangeteekent, dat in 't jaar 1589 den 14 May het eerw.

Coetus in 't Grietemer amt gehouden, zond vier Ge

deputeerden uit haar naa de Heeren beambten te Greet

zyl, om het papegaayschieten af te schaffen, 't welk

hier te lande zeer gemeen was, als uit het Heidendom

oorspronkelijk, ter veragtinge des Heiligen Geestes: wes

halven het Christelijk verzoek des Eerw. Coetus door de

Overigheid ook wierde goed gekeurt, zoodat dit oude

zondige gebruik wierde geheel afgeschaft, volgens be

rigt van dit protokol.” Te Zwijndrecht, volgens den

Heer schoTEL , bl. 154, heeft deze gewoonte op verzoek

van den eerw. pater Gillisse in 1569 opgehouden. De

Heer D. BUDDINGH brengt zelfs de schuttersfeesten terug

tot den tijd der feesten, welke de goden in de noord

sche mythologie in Walhalla vierden, ter eere van hen,

die in den strijd vielen, en meent, dat de schuttersfees

ten van dáár hunnen eersten oorsprong namen (*). Of

nu de oorsprong van deze gewoonte in den heidenschen

tijd moet worden gezocht en deszelfs afschaffing op vele

plaatsen geschiedde, omdat zij ter minachting van den

Heil. Geest waren ingesteld, en of zij niet veel eer daar

om werden afgeschaft, dat bij zulke feesten de volksme

nigte zich aan velerlei ongeregeldheden overgaf, willen

wij thans niet beslissen. Wij voegen hier nog alleen

bij , dat sommige schutters - vereenigingen, omdat zij op

Pinksteren naar den papegaai schoten, Pinkstergilden

genaamd werden. Dezen naam dragen zij onder anderen

in de Ordonnantie op de schuttersgilden te Wagenbor

gen in den Oldambte, van den jare 1557 op dage

(*) Verhandeling over het Westland, bl. 37, 287, 331 cn 350.
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Sacramenti : » In den eersten, dat men die Pinxtergilde

wederom sall oprichten ende voortaen holden, ende de

selve eerlicken ende lieflicken metten anderen drinc

ken nae older wijse, gewoonte ende heercomste , soo men

in voortijden plach te doen,” met bepaling : » dat op

Pinksteren 'sjaarlijks naar den papegaai zal geschoten

worden” , en : » soo sall een yder in dese gilde oer

hebben aenteeckenen laten sijne geschut als roeren of

bogen veerdich hebben omme die papegay alle jaeren

op Pinacteren maandaeh te scheeten.” De schutters

ordonnantie van 1563 voor het karspel de Meeden bevat

hetzelfde voorschrift : » sall een yder schutte sijn roer

ofte boge veerdich hebben om op Pinxtermaendach

den papegay te scheeten.” – Ook in de Beerta is een

Pinkstergilde geweest, gelijk blijkt uit een proces van

Hind. Hemmes tegen den Rentmeester der stad Gronin

gen, van den 22 Maart 1683, te vinden onder de von

missen van het stads volle gerigt, berustende bij de Ar

rondissements - Regtbank te Groningen. Het is niet on

belangrijk, dat vonnis hier mede te deelen, voor zoo

ver het tot dit Pinkstergilde betrekkelijk is. Daarin

leest men : » hebbende gemelte goedt (namelijk eenig

land in de Beerta) geërft, beswaert met soo quaden

titul en anvangh , hebbende sijn oorspronck gehadt

uyt seekere fundatie - brief van een Pinxtergilde, in

den jare 1596, onder de gepretendeerde schutten

heeren in de Beerta opgericht, welke partije advers

onder sijn geallegeerde documenten niet eens heeft der

uen antrecken, spreeckende gemelte fundatie - brief om

jaerlijx op Pinxteren een vogel te schieten, en den

schuttenconingh te vereeren met veele privilegien en

voorrechten, welcke het geheele jaer door praesideerde

in alle drinckgelagen en grootelijcks mulcteerde den

geenen, dewelcke in het drincken meer bier quam te

storten als hij met sijn voet konde bedecken, ook

gerechtigt was om de kroesen, wichten en maeten te

wroegen en eintlijck geobligeert om een bulle en een
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beere ten dienste van des carspels creaturen te houden,

en diergelijke meerder.” *

Het papegaaischieten op Pinksteren was dus mede in

deze provincie op meer dan ééne plaats in gebruik. Hoe

wel nu, noch in onzen ouden stads - schuttenbrief van

1434, noch in eenen van lateren tijd, eenige bepaling

wordt gevonden, waaruit met zekerheid kan worden op

gemaakt, dat ook in Groningen de Pinksterdag bij de

stads- schutten werd in acht genomen, zoo meenen wij

toch uit meer dan ééne aanwijzing in de oude rekenin

gen der stad veilig te mogen besluiten, dat de Pinkster

dagen bij de schutten ter dezer stede, zelfs nog in lateren

tijd, zoo al niet meer met het schieten naar den papegaai,

dan toch feestelijk, werden doorgebragt. In de stadsre

kening van 1536 zijn twee uitgaven voor de schutten op

Sacramenti, zijnde de vijfde dag in de week na Pink

steren, welke dit vermoeden bevestigen: de eerste is voor

zes tonnen bier, welke aan de schutten werden geschon

ken, en de tweede voor extra - muzijk, dat de tromsla

ger en pijper, wier jaarlijksch traktement elk tien Emder

gulden bedroeg, voor de schutten op dien dag moesten

maken: » Item vp dach Sacramenti tho den schutten VI

tonnen bremer bers, daer voer betalt Grete Wigbols

XXVII arm. gl.” – » Item, Turck piper ende Gerryt

trumslager itlick III st. betaelt, dat se Sacramenti voer

de schutten spoelden.”

Aan hem, die den papegaai schoot en als koning werd

uitgeroepen, werden bij vele schutters-vereenigingen

groote eerbewijzingen gedaan en belooningen geschonken.

» Wanneer”, zegt de Schrijver van de Bijvoegs. op wAGE

NAAR, deel W. 35, » 't geluk in 't vogel treffen aan groote

heeren te beurt viel, schonk men hun, veeltijds, een

kovel, die, op sommige plaatzen, met zilver versierd,

de zilveren kovel genaamd wierdt, hoedanig een men

leest, aan den beroemden Frank van Borselen in

den Brielle te zijn geschonken geweest.” Zoo is nog

op het raadhuis te Appingadam aanwezig de zilveren

papegaai aan een breed oranje lint met zilveren franje,



waarmede de koning van het schuttersgilde aldaar, niet

alleen ten dage zijner overwinning, maar ook bij alle

verder in dat jaar voorvallende bijeenkomsten, werd

omhangen. Op den halsband van dezen vogel staat:

STAT VAN DAM, en aan de pooten wordt het jaar

getal 1546 gevonden. Te Wagenborgen vereerde men

den koning met drie Gron stuivers, waartegen hij het

gilde moest te gaste noodigen op bier en een ham:

» Ten veerden, sal men den schutten coninck alle

jaeren alls die Papegay geschooten wert vereeren met

drie Groninger stuuer, des soo sall hij die gemeene

schutten ende gildebroeders wederom schencken een tonne

biers ende een goede schincke, bij poena een tonne

biers.” Bij het schuttersgilde op de Meeden was het

onthaal bij deze gelegenheid iets ruimer: » Ten negen

den, sall die schutten coninck sijn gildebroeders en de sus

ters vereeren des Sondaechs nae dat hij die Papegay

afgeschooten heeft met twee goede tonne inbrouwen

biers ende met een goede vrissche schootel cost, ende

niet meer, dan soo jemant jeet meer doen wolde, staet

bij hem selfst, ende als dan sall een ijder schutte met

sijn huisvrouw den coninck weder vereeren met vier

brabants stuiver, bij een tonne biers.”

De Groningsche Schuttenbrief van 1434, tot welken

wij terugkeeren, behelst verder het verbod, dat der schut

ten wapenen niet mogten worden uitgepand of geëxecu

teerd : » ok en sal men ghene Schutten wtpenden moghen

an oir harnsch ofte an oir tuuch”, uit welke bepaling

wederom blijkt de zorg der regering, dat de schutten

ten allen tijde de wapenen bij der hand zouden hebben.

Zij stonden onder het algemeene opzigt van den Raad,

zonder wiens verlof en zonder wiens gecommitteerden

zij geene vergaderingen mogten houden: »alset so ghe

valt, dat zie yerghent vergadderen, so solen zie in oren

raet nemen die twe wt den Raede, die daertoe gheschicket

syn.” Voorts werden zij bestuurd door vier Hoifdinge,

welke de Raad jaarlijks aanstelde. Waren er onder

hen, die niet meer geschikt werden geoordeeld, voorna



- 151 -

melijk uit hoofde van hunnen oproerigen aard, zoo

zette de Raad die af: » ende weer yemant van den

Schutten, daer den Raede van duchte, dat he nyet

gadclick en were, men werrachtig wolde wesen (d. i.

oproerig, twistziek, van werre, contentio, dissidium),

» den solde die Raed wt moghen setten nae ore gadinge

sonder yemands ovelen moet.”

De vier Hoifdinge, Hoofdlingen, later Hopmannen ge

naamd, onder wier bestuur de schutten stonden, hadden,

behalve de leiding der wapenoefeningen en het bevel in den

oorlog, nog eene bijzondere, maar minder krijgshaftige

werkzaamheid. Zij moesten namelijk toezien, dat de maten

en gewigten eene wettelijke gehalte hadden, dat er geen

voorkoop plaats greep, en dat alle te koop aangebodene

visch en vogels van goede hoedanigheid waren, zaken,

welke hedendaags tot de inwendige policie zouden behooren.

In den brief van 1434 komt dit toezigt voor, als opge

dragen aan al de schutten, doch naderhand is het alleen

bij de Hopmannen gebleven: » Voirt meer staen wij em

toe van onser Stadwegen, wat versche vissche ofte voghele

meer dan eens opten marckt komen, die moghen zie

nemen, ende van elken ene marck toe broke, desghelyken

wat zie verschynen van wanmate, ofte wanwicht, ende

van voirkope.” De verordeningen nopens dit toezigt, de

straffen op de overtreders en de magt der Hoplieden,

zijn afzonderlijk verzameld in een wetboek, genaamd het

Schuttenregt, dat reeds in 1482 op St. Valentijnsdag is

gepubliceerd. Uit art. 20 van dit Schuttenregt kan men

eenigermate der Hoplieden gezag en magt in dezen hunnen

werkkring opmaken: » Item, toe dese opgemelte poincten

te berigten, sijn geordonneert de Hovelingen van den Schut

ten, en wes de beschijnen, sal al jechtig wesen, ende moe

gen schouwen des dages eens, wen het hem believet, ende

soelen dat uitpenden, berichten ende beschijnen, bij eenre

eede, buiten consent ende toedoen des Rades, om de halve

breuke, ende alle halve jaer rekenschap doen bij haren

eede.”

Het is opmerkelijk, dat aan alle in onze provincie
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bekende schutterijen of schuttersgilden een dergelijk toe

zigt aan den schutterskoning en de opperhoofden wordt

toegekend. Behalve in den aangehaalden fundatiebrief

van het Pinkstergilde in de Beerta, komt dit mede voor

in dat van Wagenborgen: » Ten vijfden, soo sall den

schuttenconinck alle sijne privilegiën ende gerechticheit

over beer, broot, maten ende gewichten gebruicken ende

pleegen, gelijckerwijs dat van oldes heer hier in den Old

ampten een wijse ende maeniere is gewest.” In den Schut

tenbrief van de Meeden staat meer nog: » In den eersten

sall die schutten coninck met sijn oldermans macht heb

ben over allen maten, gewichte ende broodt te schou

wen, soo menich mael het van noden sall zijn, ende dat

nae mate ende gewichte der stad Groningen, soo des oock

van oldes in den Oldampten een gewoonte is geweest, ende

den schuldigen breucke afnemen nae gelegenheit der saec

ken.” En wijders. » Ten veertienden, sullen die schutten

coninck ende sijn oldermans een opsicht hebben op bullen,

beeren ende rammen, een ijder in sijn cluft, nae older ge

woont, bij een tonne biers.” Zelfs in het oude Landregt

van Westerwolde van 1470 (cap. XVI. art. 2) wordt het

regtsgebied over koopwaren en over maten en gewigten

aan de schutten en hunnen koning opgedragen: » Item

weer daer emant, de valsche waer of valsche mate hadde,

dat moegen die schutten - koninck und schutten richten

en den valscher dat guet of waer nemen.” Het latere

Landregt van 1567 bevat in art. 256 nagenoeg dezelfde

wet: » Zoo iemand kwade gewigten of kwade maaten

gebruikt, dat mogen de schutten berichten en de goede

ren en waren nemen, want daar zal niemand meten met

eene maat, dan die met des Heren teken voorzien is.”

Bij den Schuttenbrief van den 10 Januarij 1548, gege

ven door Burgem. van Appingadam en wiens aanvang

vermeldt, » dath also weder angerichtet is de schutterije

binnen den Damme, dewelcke, sampt olde ordinantie

breven ende bescheet daervan gewest, langhe vormidts

crijch ende oorloech vergaenn was ende ganslijken tho

nehte ghecomen”, wordt aan de schuttenrigters, behal

Z



we de schouw over eenige om Appingadam liggende we

gen en over de straten binnen de plaats, mede opgedra

gen het toezigt over brood , maten en gewigten. .

Deze inwendige policie is altijd te Groningen bij de

hoofden der schutterij gebleven, zelfs vele jaren nog,

nadat er geene eigenlijke schutten meer aanwezig waren,

en in hunne plaats de burgervaandelen waren getreden,

Eerst in het jaar 1795 hebben de hoplieden, bij de

ontbinding der burgervaandelen, dit regt verloren.

De redenen, waarom oudtijds dit toezigt aan de hop

lieden der schutterijen was opgedragen, zullen waar

schijnlijk hierin te vinden zijn: vooreerst, omdat zij

tot den deftigsten burger- en veelal koopmansstand be

hoorden, aan welken, als meer bekend met deze zaken

en als hebbende het meeste belang bij eene goede hand

having van de daarop bestaande voorschriften, de rege

ring deze zorg het best kon toevertrouwen, en ten an

dere, omdat zij buitendien reeds, in sommige gevallen,

met een gedeelte der policie belast waren. Immers in

tijden van oproer en brand moesten zij in Groningen

de Raadsleden begeleiden. In de Brandorde van den 16

Januarij 1564 leest men onder anderen: » dat een Erba

ren Raedt in brandtnoodt sich opt 't raedthuijs bij den

anderen. sullen voegen, des soo zullen ter selver tijdt

twie de maeste schutten, mit oer geweer, neffens een

ijder Borgemester ende Raedtheer (bij welcker roth

deselvige woonachtich) bes vant Raedthuijs mit gaen

soo toe geleijden. Dat oock de schutten bij nachte

tijde ellick mit oer rustinge ende geweer in vueres

noodt terstondt op den marckede voor den raedthuijs

erschijnen sullen als de trumme in sulcken gevalle

geroert wordt, dat welcke de trommeslager nochtans

zonder voorgaende bevell van de heeren Borgemester

in der tijt sich niet onderwinden noch betengen sall.”

Voorts werd, bij de Ordonnantie in tijden van allarm, van

den 16 Januarij 1578, bepaald, welke poorten door de on

derscheidene vaandels borgerschutten zouden worden bezet.

In onze oude stadsrekening van den jare 1525 vinden
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wij ook nog vermeld, dat de schutters hier destijds een

afzonderlijk wachthuis hadden, benevens eenen bode:

» Item, up dach na onse hogheste leue ffrouwe, Hillebrant

der schutten bode ghedan WII placken to en pont ker

sen up de schuttenwake.” Dit wachthuis wordt waar

schijnlijk bedoeld in het besluit van Burgemeesteren en

Raad van den 27 Maart 1647, waarbij wordt besloten ,

het soldaten waekeboedetien aen het olde Rechthuis

staende te removeren, en de andere kamers in het regt

huis tot burger- en soldaten-wachten aan te wijzen.

Men zou nu, daar de voornaamste bepalingen, betreffen

de onze Groninger schutten, tot aan de zeventiende eeuw

hier zijn medegedeeld, van dit onderwerp kunnen afstap

pen, en overgaan tot de vermelding van eenige nadere

voorschriften, vervat in de beide reeds meermalen aange

haalde Ordonnantiën op de schutten van Wagenborgen en

de Meeden, welke geene verdere toelichting vereischen, zoo

niet vooraf nog eene belangrijke vraag ter beantwoor

ding over bleef, namelijk deze: wie behoorden tot de

schutten? eene vraag, wier beantwoording wij te ver

geefs in de oude brieven hebben gezocht. Zéker is het,

zoo als in den aanvang van dit vertoog reeds is opge

merkt, dat in den oudsten tijd de schutten onderschei

den waren van de overige gewapende burgers. Vermits

echter de bepalingen, betreffende de algemeene verplig

ting tot deelneming aan de krijgsdienst, voor alle bur

gers verbindende waren, zoo moeten er daarenboven

nog andere zijn geweest, welke de verpligting inhiel

den, om onder de schutten te dienen. Deze voorschrif

ten worden nogtans nergens gevonden, zoodat er grond

schijnt om te vermoeden, dat het ligchaam der schut

ten in den beginne door eene vrijwillige vereeniging van

de gegoedste en notabelste burgers, aan welke de rege

ring daarom eer en voordeelen vergunde, ontstaan zij.

Van daar is het misschien, dat, noch in den brief van

1434, noch in dien van 1528, eenige bepaling wordt

aangetroffen, uit welke men eene verpligting tot deelne



- 155 -

ming aan die vereeniging kan afleiden. Het begin van

den eerstgenoemden brief geeft te kennen, dat de schut

ten zich reeds toen tot een ligchaam hadden gevormd,

aan welke de regering betuigt, grootelijks verpligt te

zijn, zoodat men dezen brief dan ook voornamelijk schijnt

gegeven te hebben, om eenige voordeelen aan hen te

verleenen: » Wy Borgermeysteren ende Raed in Gro

ningen bekennen ende tughen mit dessen openen brieve,

dat wy van onser Stad weghen den Schutten derselven

onsen Stadt toegeseght ende ghelovet hebben sodaen vor

del, als hyr nae gescreven staet.” Deze vereeniging zal

dan eene soort van gilde geweest zijn, aan hetwelk

men vrijwillig deel nam, ofschoon men buitendien reeds

verpligt was, in tijden van gevaar, de regering met de

wapenen te dienen. Het schijnt, dat dit gilde in lateren

tijd veranderd is, en dat daaronder gebragt zijn alle

burgers, die dienstpligtig waren, zoodat van toen af

schutten en gewapende burgerij dezelfde instelling daar

stelden, welke zekerlijk, sedert dien tijd, geene vrijwillige

vereeniging meer genoemd kon worden. Wij vinden ten

minste geene sporen van onderscheid meer, ofschoon wij

nog altijd blijven vermoeden, dat eene algemeene ver

pligting tot burgerlijke wapendienst, door de nadere

organisatie der schutterij, eigenlijk nimmer te dezer

stede is opgeheven. Onze oudheidkundige DE RHoER (*)

schrijft deswege : » Men weet, dat naderhand de Bur

gerkompagniën op vele plaatsen, doch met merkelijk

onderscheid, die oude Schutterij vervangen hebben.” Ook

de Hoogleeraar sIEGENBEEK (Geschied. der Burger-wape

ning in Wederl., bl. 3 in de noot) onderscheidt de later

opgerigte burgercompagniën van de oude schutterijen :

» De schutterijen (zoo lezen wij daar) » onder de Graven

waren van de later onder Willem I. opgerigte burger

compagniën in de steden, op welke haar naam over

ging, in zoo verre onderscheiden, dat zij een bijzonder

(*) Aant. op het Gron, Stadboek, boek 9, art. 54, deel V.

der werken van P. E. J. P.
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genootschap uitmaakten, 't welk niet alle krijgspligtige

burgers bevatte, maar slechts uit de voornaamste ingezete

nen bestond, en, even als de gilden, in het bezit wa

ren van zekere voorregten, waarvan de later dusge

noemde schutterijen verstoken waren.” Deze Schrijver

schijnt het dus daarvoor te houden, dat ook in Holland

de overige burgers, bij voorkomende gelegenheden, tot de

krijgsdienst konden worden opgeroepen, en alzoo, schoon

wel niet onder de gelederen der schutterij geplaatst,

niettemin krijgspligtig waren. In Antwerpen bestonden

eertijds zes broederschappen, schutten genaamd, welke

verkozen waren uit burgers van een onbesproken gedrag

en niet beneden de 25 jaren. Zij werden door de broe

derschap zelve gekozen en niemand mogt, tenzij om

eene wettige en gegronde reden, voor het lidmaatschap

bedanken (*).

Doch de loop der tijden, de veranderde openbare

aangelegenheden, en de staatkundige omwisselingen schij

nen eenen grooteren omvang aan de schutterij en bur

gerwapening te hebben terug gegeven, zoodat men de

pligt, om het musket te dragen en de wacht te betrekken,

weder beschouwd heeft, als te rusten op elken burger,

die een eigen of gehuurd huis bewoonde. Bij Resolutie

der Staten-Generaal van den 20 Julij 1604 werd verstaan,

dat er binnen de stad Groningen eene schutterij zou wor

den opgerigt, doch vóór dat staatsbesluit schijnen de schut

ten en burgers al vereenigd te zijn geweest. Zonder dat

daarbij eenig spoor van onderscheid tusschen hen meer

voorkomt, werd door de stads regering in 1577 be

paald, dat uit iedere kluft, van welke er toen vier waren,

één vaandel de wacht zoude betrekken. Volgens eenen

brief van Burgem. en Raad van den 27 Julij 1580, lag

er destijds een vaandel burgers te Delfzijl, hetgeen de hier

overblijvende vaandels, die nu alleen de dienst moesten

doen, zeer bezwaarde: » vermits het vptrecken der voers.

(*) GuicciARDIN1, Description des Pays-Bas (Anvers 1582),

p. 147 - 149.
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soldaten, dewelcke aengemerct nv thom deele mede

coemen voer de starcte vanden Delfzijl , zoe zolden vns

begeren wel weesen, dat vmme diese stadts vncosten te

verlichten vns vendel burgers aldaer weesende weder

thuys mochte coemen.” Desgelijks zonden. Burgem. en

Raad in 1589 wederom een vaandel burgers naar Delf

zijl, zoo als een brief van den 25 Junij van dat jaar

aanduidt: » Wij hebben een vendel borger afgeueerdight

nah Delffsijll omme den schans tho besetten achteruol

gende sijn Gen. Iden stadhouder] versueck, de hem mit

dat vendell daerselfs tho bedienen gemeent, omme den

van Reyde tho secoureren, daer noch enige hoop tho is.”

Ook liet de regering op den 28 Januarij 1595 bekend

maken, » dat de egenaers van behuijsinge, cameren ende

woninge sullen geholden wesen de behoorl. borgerwacht

daaruijt te holden ende te betalen.” Deze Publicatie

schijnt dus gegrond te zijn geweest op het aloude be

ginsel, dat alle gezeten burgers den staat moesten die

nen, en geen huis, zonder bijzondere vergunning, daar

van vrij was. Zelfs moest, uit dien hoofde , in het jaar

1405 aan het Geertruids-gasthuis worden verleend vrij

dom »van allen Stades deenste, als van waken, van

scheten, van reysen ende van al , dat daer aan roren .

mach.” Waarschijnlijk hebben de drukkende jaren van

het laatste gedeelte der zestiende eeuw aanleiding gege

ven, om weder meer uitbreiding aan de burgerwapening

te geven, en die te maken tot eenen last, op elke wo

ning drukkende. Bij Publicatie van den 11 Augustus

1605 werd daarom mede verordend: » dat uijt alle be

huijsingen, cameren ende woningen in deser Stad (de

woninge der vrijen [dat is vrijgestelde] personen uijtge

momen) de behoorlijcke wacht nae gelegentheijt gedaen

sal worden, den egeners derseluer behuijsingen, came

ren, ende woningen warmende, dat sie deselue aen al

sulcke personen verhuijren soelen, die den behoorlijcken

Borgerwacht koenen ende willen bestellen, oder soelen

bij mangel daer selvest voor instaen, ende den voorss.

wacht selvest bestellen moeten.” Uit deze Publicatiën

W. 11
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blijkt dan ook duidelijk, op wien, sedert langen tijd,

de verpligting tot deelneming aan de schutterij rustte.

Men kon dus, in zekeren opzigte, in de attestatie, den

5 Julij 1633 door eenige ingezetenen afgegeven, naar

waarheid verklaren, » dat in de stad Groningen, van

oude tijden her, de last van wachten is geweest een

last vallende op de huizen, zulks dat ieder , welk een

huis bewoont, en bijaldien dit ledig staat, deszelfs

eigenaar, gehouden is, met het ligchaam te waken of

zeker geld te betalen, naar gelang van de wacht,

welke op het huis ligt, t. w. volle, halve, vierendeel

wacht, dat dit geld werd gebruikt tot betaling van huur

lingen, en dat het dus altijd een groot beneficie was, van

de wacht vrijgesteld te worden.” Voorts leest men er in:

» Het bestuur over de wachtzaken berust bij de hoplieden

en hoofdofficieren; de geheele burgerij is verdeeld in 12

compagniën, waarvan gewoonlijk eene, doch wanneer

het leger te velde is, twee op de wacht trekken. . . . .

dewelcke Borgerije zedert de reductie van dese Stadt

heeft genoten eenich pulver van de provincie, met het

welke 'sij int op- ende aftrecken van de wacht haer

exerceert end capabel maeckt, om in tijt van noodt

dienst te mogen doen.” Ofschoon, noch in deze attestatie,

noch in de reeds vermelde Ordonnantiën, eenige bepaling

over het te velde trekken der schutterij wordt gevonden,

en al de daarin voorkomende voorschriften meer betreffen

de inwendige dienst, zoo werd niet te min, nog in dat zelf

de jaar 1633, bij Raadsbesluiten van den 21, 22 en 30

Augustus bepaald, tegen den inval van den Gouverneur

van Lingen 350 mannen van de Groningsche burgerij naar

de Bourtange. te zenden, die dagelijks tien stuiver zou

den genieten. Bij latere Resolutiën werden de vaande

len burgerij steeds vermeerderd, tot dat hun getal in

1657 op achttien is gekomen, waarop het tot den laatsten

tijd is gebleven. Over ieder vaandel waren één Hop

man, één Luitenant en één Vaandrig gesteld. Bij beur

ten had een der Hoplieden, gedurende eene maand,

den voorzittenden rang van Colonel. De Hopman vond
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zijn jaarlijksch inkomen uit de opbrengst van het geld,

dat zij, die persoonlijk de wacht niet betrokken, jaar

lijks moesten betalen, zijnde dat geld grootendeels voor

hèm. Ieder avond trok een vaandel op de wacht. Na

1672 was het gewoon, één schot te doen, en zulks ter

herinnering van de benarde, hoewel voor de gewapende

burgerij roemvolle, dagen van het beleg van 1672, waar

toe, als een eerbewijs voor de destijds betoonde dapper

heid, door de Generaliteit het benoodigde buskruid werd

geschonken (*).

De schuttersgilden in deze provincie, van welke de

Ordonnantiën, door de bevoegde regering afgegeven, nog

aanwezig zijn, zijn die van Wagenborgen van 1557 en die

van de Meeden in het Oldambt van 1563. Hoewel deze

gilden niet alleen ten doel hadden de wapenoefeningen

en de verdediging tegen den uit- en inwendigen vijand,

maar ook bijzonderlijk waren ingerigt tot het houden

van bijeenkomsten en tot onderling hulpbetoon, zoo ach

ten wij het niet ondienstig, om ten slotte hier nog eeniger

verordeningen uit de genoemde gildebrieven bij te voegen.

1.) Om deel te kunnen nemen aan deze gilden werd

een zeker inleggeld gevorderd, bestaande hoofdzakelijk

in eene hoeveelheid koorn , van hetwelk men waarschijn

lijk het bier brouwde, benoodigd voor de onderlinge bij

eenkomsten. In de Ordonnantie van Wagenborgen vindt

men daaromtrent deze bepaling in art. 2: » Ten an

deren, soo sal men tot deselve gilde scheeten voor man

ende wijff, off voor 't paer, een half mudde garste, dat

sal men acht dagen voor St. Gregorij te vooren gaderen,

des sall daer oock niemants in de gilde scheeten, dan

alleene diegeenen, die in dese gilde sich mede verwil

koert hebben, en oock sal niemandt vrembde gasten in de

gilde brengen, et gescheede bij consent der gemene gil

debroederen. Insgelix salt oock wesen, dat die dienst

(*) - Tegenwoordige Staat van S. en L., II. bl. 100.

11*
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boden niet in de gilde sullen commen, ten sij met con

sent des huisheeren, soo sall als dan die huisheer staen

voor alle hinder ende schaede, die sijne dienstboden

mochten aenrichten in de gilde.” Van den nieuwen

gildebroeder in het schuttersgilde van de Meeden werd ge

vorderd: » Item die oock in eenige naervolgende tijden

mede in de schutten gilde begeert te wesen, die sall voor

af eenen halvendaeler geven , ende dan sijn cooren schie

ten gelijck d'anderen, soo oock jemant weer, die uijt die

gilde ende voorscr. verbondt wolde gaen, sall daervoor

een daelder geven, ende allen tot proufijt der gemeenen

schutten, sall oock staen bij der gemeenen schutten wel

daer meer sall mogen incomen.” Bij het schuttersgilde

te Wagenborgen schijnt de deelneming aan het gilde

te zijn overgegaan met het bezit van het land: » Ten

negenden, soo is oock verwillekoert, ofte jemandts van

de gildebroeders van sijn lant ofte gebruick verdreven

werde, soo sall als dan diegeene, die d'landen bewaert

edder gebruickt, hem weder oprichten sijn part oncostes

van de sulveren papegay, die welcke gecoft ende betaelt

is voor dree embder guldens.”

2.) Over het verleenen van bijstand in tijden van

binnenlandsch geweld bevat alleen de Ordonnantie van

de Meeden dit voorschrift: » Noch sall een ider schut

daer toe verbonden sijn, oft saecke weer, dat daer je

mant in onsen carspel Meeden eenich gewelt gedaen wor

de , dat die clocke geslagen worde, sall een ijder arm

oder rijck daer ter plaetse sijnde met sijn geweer, daer

sij op geset zijn, ofte een ander in sijn plaetse, soo sulcx

niet geschiet sall die coninck met sijn oldermans macht

hebben, den ongehoorsamen te straffen nae gelegenheit

der saecken.”

3.) De broeders verbonden zich, elkander bij krank

heid en overlijden bij te staan; eene verpligting, welke

bij schier alle gilden, van welken aard zij ook waren

of tot welk doel de vereeniging ook mogt aangegaan zijn,

zeer algemeen was. » Soo jemants (zoo luidt het 6e art.

in de Wagenborger Ordonnantie) »soo jemants van dese
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voorschreve gilde broeders ende susters met cranckheit

van Godt den Heere gevandet werde, soos sullen alsdan

die naeste naburs op beiden zijden, ende dat bij beurten,

omme die crancken, alst modich is, alle nachten bewaec

ken, tijtlix versoecken ende troosten, den armen soo wel

als den rijcken. Item na afscheidinge der zeelen, sal

men het lichaem eerlicken tot der eerden helpen bestee

digen, huisholt toe maecken, totter kercken volgen,

ende wat daer meer toe behoort, een ijder die daer toe

begeert wordt, bij een tonne biers te breucke, het weer

dan, dat hij door noodige saecken behindert worde,

'twelcke sall staen tot der Oldermannen kenninge.” Hier

mede stemt overeen de Ordonnantie van het gilde in de

Meeden, in welke buitendien ook nog dit uitdrukkelijk

was voorgeschreven: » sullen nae der sonnen ommeganck

alle nachten twee mannen ofte vrouwen, ende geene

knechten ofte maechden edder kinderen, waecken, ende

dat den anderen bij den huisen omme seggen, soo lange

des van noden sal wesen, bij een tonne biers te breucke.”

4.) Tevens was de zorg voor de armen aan de gilde

broeders opgedragen. In Wagenborgen heette het : » des

gelijcken sall men oock den armen, die bij den van

Wagenborgen woonen, niet vergeten, sonder sij oock

insgelijker wijse troosten ende vanden in oer crancheden,

woe voorgen. ende met almessen troosten, helpen ende

hanthaven, waert nodich is, des sullen d'oldermans in

de huisen gaen om haer moot ende commer te verstaen

ende die gemiene gildebroeders 't selve aenseggen, ende se

'tot hulp ende troost vermanen, een ijder nae sijn vermo

gen, bij voorscr. pene.” Nagenoeg dezelfde bepaling be

vatte de Ordonnantie voor het gilde in de Meeden. Wierd

dáár een arme gevonden, » alsdan sall een ijder schutte,

van den coninck vermaent sijnde, sijn caritaet doen ende

an den behoeftigen crancken bewijsen, maer gelegenheit

sijner macht ofte goede, bij een tonne biers.” w

5.) Niet zelden gaven, in deze meer onbeschaafde

tijden, de bijeenkomsten van het gilde, welks leden zeer

talrijk waren, aanleiding tot onderlinge oneenigheden
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en vechtpartijen. Van daar dit voorschrift, in beide

Ordonnantiën opgenomen: » Ten sevenden, soo sall nie

mant messen of eenige andere wapenen in de gilden

mogen dragen, bij verlies derselvige wapenen ende bij een

tonne biers te breucke. Ten achten,. wie den anderen

voorspreeckt, met vuisten slaet, met bier begiet, met be

ker smitt, met kroesen, kannen ofte andere instrumen

ten warpt, sall den gildebroeders een hallve tonne biers

verbroken hebben.”

6. Eindelijk zij, als een blijk der zorg voor de goede

viering der zon- en feestdagen, ten slotte nog vermeld,

dat daarover de Ordonnantie van Wagenborgen dit voor

schrift inhield: » Ten elften ende laesten, op alle fest

dagen, wanneer dat in de kercken van den pastoer Godts

woort gehandelt ofte gepraedicht wort, sall niemant bui

ten der kercken op 't kerckhof staende blijven, dan sall

sich daer devoetich inder kercke voegen ende 't woort

Christiaenhooren, sijn levent daernae stellen ende rich

ten hem naer Godes bevell, wie alsoo op 't kerckhoff

staende blijft onder die voorscr. tijt ende gaet niet in de

kerck, sall die gildebroeders verbroecken hebben een

vierendeell beers.” En de Ordonnantie van de Meeden het

navolgende: »Ten tienden, sall niemant van den schutten

des sondaechs ofte oock des heiligendages, als men het

sermoen in de kercken doet, mogen op 't hoff van den

kerck gaen, noch staen clappen, noch in herberge sit

ten drincken, dan in de kerck gaen ende hooren 't ser

moen ofte t' huis blijven ende niemant bij die kerck

schandaliseren, bij poene een ton biers.” » Ten elften, soe

len die croegers onder het sermoen geen van onsen buir

luiden setten noch biertappen, bij poene een tonne biers.”

Z

Hiermede vermeenen wij de taak, die wij ons hadden

voorgesteld, te hebben volbragt. Moge dit opstel aanlei

ding geven, dat de gedenkstukken, die van onze vader

landsche schutterijen en wapenoefeningen op vele plaat

sen nog bestaan, grondig worden onderzocht en tot ontwik

keling van de geschiedenis dier instellingen aangewend.



B IJ ID R A G E N

TOT HET

O U DE S T R A F R E G T.

I.

It. enen vredebreker geheiten Teye ende was van Groes

beke, ende satt in den stock XXXI dage, want hi nyet

liden (1) en wolde, also dat men hem myt konden ende

der wairheit verwynnen moest, hem die vurscr. tijt bier

ende broit gegeuen, ellics dages I alden braspennynck

val. I Rijns gulden XVIIIII kr.

It. enen bade gesant om den stocker te halen tot Cle

ue, te teergelde ende te loen geg, IX kr.

It. op die selue tijt bleef die stocker te Nijmegen liggen

IIII dage, want hi der saken nyet lyden en wolde, voir

sinen cost gegeuen ellics dages VI kr. ende elcs dages

II quarter wijns val. simul I Rijns gulden XVIII kr.

It. want men den vurscr. vredebreker vierreleye gericht

aen sinen lyue doen moest, intierst die hant, ten ande

ren mael den voit aff, ten derden die ogen vyt, ten vier

den dye tonge vten halse gewonnen, den stocker dair aff

gegeuen voir sijn loen IIII schilde val. VI Rijns gulden.

Uit de Rekeninge ende bewisinge Willems van Apel

teren, van den Borchgreueampt tot Wijmegen ende

Richterampt in den Rijcke ende van der dijckgrais

scap - begonnen op S. Margrieten dach int iair

van XXXIX. [1439] tot S. Margrieten dach int

iair van XL. [1440] enen alden schilt gerekent ad

LVII kr, enen Rijns gulde gherekent ad XXXVIII kr.

(1) liden] Bekennen.
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II.

It. tot Romde opt veer verdronken WII coepluden in

der Lingen, so sij van der marct quamen riden, daer

der voirscr. coeplude vriende aff na quamen, ende cof

ten die perde weder tegen den amptman, dat Arnt van

Haeften dedingden om XX Rijns gulden.

It. noch gebuert, dat die voirscr. coeplude aen hem

hadden ain gelde, XVI rijnsche gulden.

It. die punte, daer die coeplude in verdremcten, ver

coft des Weren wijf (2), want hoir man mede verdrenc

ten, dat Otte van Vueren Herberens soin dedingde, om

III Rijnss. gulden.

Uit het Opbueren Otten van Rossem, Ambtman v. Zalt

bommel, Bommeler en Tielerweerden, S. Marg. 3445

S. Marg. 3446.

Item in voirtijden hadde II jonge knechtken gespuelt

te samen, ende des enen verongeualdet, dat hem een

scheymesken int been quam, dair hy na aen sterff, als

menseyde, dair aff geboert van den anderen jongen in

aff scheidyngen van den ongeuall XIIII Arn. gulden.

Uit het Opboren Johan Trauten, Amptman in Neder -

Betuwe, S. Marg. 3432-S. Marg. 34.33.

(2) des Veren wijf] De vrouw van den veerman.



D E

AMBTMAN, RIGTER EN DIJKGRAAF

VAN

o VER-BE z'vw E.

Een onzer meest geachte regtsgeleerden, die onlangs

de hooge waarde en het klaarblijkelijk nut der geschied

kundige beoefening onzer oud-vaderlandsche regten (*)

betoogde, heeft daarin een krachtig woord gesproken tot

allen, die, door bijdragen van meerdere of mindere uitge

breidheid, door het opsporen van tot dusver nog onge

kende bronnen, zelfs door het aanwijzen, rangschikken

en zuiveren van hetgeen reeds aanwezig is, tot bevorde

ring daarvan zouden kunnen medewerken. Uit het oog

punt van dien. Schrijver beschouwd, verdienen onze voor

malige regterlijke instellingen nog steeds bijzondere op

merking, en blijft het belangrijk, haren aard en oor

sprong na te sporen en de veranderingen gade te slaan,

welke zij in den loop der eeuwen hebben ondergaan. Een

zoodanig onderzoek is van te meer gewigt, naar mate die

instellingen meer algemeen verbreid en nogtans, waar zij

bestonden, verschillend gewijzigd waren.

Waar men ook in de middeleeuwen, na de vestiging

van het feodale stelsel en het erfelijk worden der groote

leenen, regtsgebied ontmoet, hetzij met of zonder hooge

regalia, met of zonder landvorstelijke hoogheid; - regts

gebied over eigenhoorigen, over bezitters van tinsgoede

(*) De heer Mr. J. c. vooRDUIN, in eene voorlezing, geplaatst in de

Nederl. Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving, deel VIII.

bl. 32 volgg. - -

V. 12
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ren, over vrije geërfden, over poorters, over slotgezin

of burgbewoners; – daar vindt men ook ambtenaren,

die den grondheer of den landvorst vertegenwoordigden,

voor zijne belangen waakten, zijne palen verdedigden, in

zijnen naam voorzaten ten gerigt en de vonnissen ten

uitvoer legden, zijne breuken en de voordeelen zijner

heerlijke regten uit verlatene of verbeurdverklaarde goe

deren invorderden. Hoezeer de omvang der magt en der

regten van deze ambtenaren gewijzigd ware naar de

verschillende land- en stadregten, die in het hun aan

vertrouwde gebied gevolgd werden, hoezeer zij han

delden naar bijzondere berigtschriften, hoezeer er on

derscheid bestond in het bedrag hunner bezoldiging, in

de wijze op welke die geregeld was, in den aard en de

mate der voordeelen, welke zij genoten; hunne bedie

ning was evenwel, in het wezen der zaak, schier overal

dezelfde (*). -

En nogtans komt die bediening onder zeer verschillen

de benamingen voor en voerden zij, welke haar bekleed

den, geheel verschillende titels. Het zou niet moeijelijk

zijn, dit ten aanzien der overige landen van Europa,

bijzonder ten aanzien der Nederlandsche gewesten, aan

te toonen ; wij bepalen ons ditmaal slechts tot één van

deze – tot Gelderland.

In Gelderland dan vond men, voor zoo ver de nog

aanwezige rekeningen of andere oorkonden eene meer of

min juiste opgave toelaten, een

Burggraaf te Nijmegen en Rigter in het Rijk.

Rigter te Nijmegen.

Ambtman en Rigter tusschen Maas en Waal,

Ambtman en Rigter in Over-Betuwe.

Ambtman en Rigter in Neder-Betuwe.

Ambtman en Rigter van Zalt-Bommel, Bommeler- en Tieler

weerden.

(*) Verg. RAErsArt, Analyse des droits etc., t. II. p. 399;

t. III. p. 163; wARNkoENIG, Hist. de la Flandre (Brux. 1836),

t. II. p. 149.
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Ambtman en Rigter van Beesd en Renooi.

Rigter van Tiel en Zandwijk.

Rigter, daarna Drost of Landdrost, van de Veluwe,

Rigter van Arnhem en Veluwenzoom.

Scholtus binnen en buiten Hattem.

Scholtus te Elburg.

Rigter te Wageningen.

Landdrost der graafschap Zutphen.

Scholtus binnen en buiten Zutphen.

Rigter binnen en buiten Doesburg.

Scholtus binnen en buiten Lochem.

De benaming van rigter was de oudste en de meest

algemeene: trouwens de uitoefening van het regt, in

plaats en in naam van den Graaf, was het eerste en voor

naamste doel zijner aanstelling, en hiermede stemde die

titel volmaakt overeen. De rigter van het Rijk van Nij

megen werd later burggraaf genoemd, waarschijnlijk

om die oude erfelijke Burggraven in aandenken te hou

den, welke vóór de verpanding in 1248 hunne waardig

heid van het opperhoofd des Rijks ontleenden, en om al

zoo aan 's Graven ambtenaar een afschijnsel dier aloude

grootheid mede te deelen (*). In de steden Nijmegen

en Tiel, die stadsregten bezaten eer zij onder Geldersche

hoogheid kwamen (S), bleef de titel van rigter behouden;

zoo ook in Arnhem en Veluwenzoom, te Wageningen, te

Doesburg. In de steden, die nevens deze van den Graaf

hare vrijheid en regten hadden verkregen, droeg 's Gra

ven ambtenaar den naam van schout of scholtus, den

kelijk als opvolger van den schout, scholtus of villi

cus, die vroeger op dezelfde plaats zijne eigen hoorigen

had beregt. In grootere districten ten platten lande wer

den de rigters drosten en ambtlieden, of liever, terwijl

zij rigters bleven of, in meer uitgestrekte districten,

rigters onder zich gesteld kregen, werden zij daarme

vens, in het eene district door den titel van drost, in

(*) Verg. vAN SPAEN, Inleid., deel IV. bl. 10-13.

(S) VAN SPAEN, a. w. deel III. bl. 359, 360.

12*
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het ander door dien van ambtman, onderscheiden. Zoo

werd dezelfde ambtenaar, op de Veluwe en in het graaf

schap Zutphen bestendig drost, in het Nijmeegsche

kwartier altijd ambtman geheeten. - Van waar dit ver

schil? Neemt men aan, met RACER (*), dat drost of

drossaet een eernaam was, van een der vier groote, er

felijke hofambten ontleend; men kan vragen, om welke

reden ook 's Graven plaatsbekleeders in de Betuwe, in

Bommeler- en Tielerwaarden, in Maas-en-Waal, niet

denzelfden aanzienlijken titel voerden. Hecht men aan

het woord ambtman uitsluitend de beteekenis, welke

RAEPsAET (S) daaraan toekent, hem houdende voor den

gene, die in een deel van het koninklijk domein, als

ambachtsheerlijkheid ten leen uitgegeven, het dagelijksch

gerigt uitoefende, de ongenoegzaamheid dezer bepa

ling voor Gelderland valt dadelijk in het oog, wijl zij

even min op de ambtmannen in de Betuwe, als op de

drosten in het Zutphensche en Arnhemsche kwartier,

die toch allen, nevens het dagelijksch gerigt, althans ten

deele ook de middelbare en hooge jurisdictie in naam van

den landvorst uitoefenden, kan toegepast worden. Ter

verklaring van het bedoelde verschil, is het misschien

niet onbelangrijk, acht te geven op het onderscheid

hetwelk men waarneemt ten aanzien van den toestand der

ingezetenen in de genoemde verschillende deelen van het

gewest. - Terwijl » oudtijds, op de Veluwe, het land en

de inwoners meest allen eigen waren, dat is, door ver

schillende soorten van serviliteit, hetzij aan den Graaf,

later Hertog, of aan andere heeren of geestelijke ligcha

men, verbonden” (f), terwijl in het Zutphensche kwar

tier een aantal hoven verspreid lagen, onder welke die

(*) Overijss. Gedenkstukken, I. Voorb. No. 7.

(S) - Analyse des droits etc., t. II. p. 390-402.

(f) Woorden van den heer van sp.AEN, Inl. tot de Hist van

Gelderland, deel IV. bl. 169; verg. SCHRASSERT, Codew, II. bl.

196-200.
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van Zutphen, Hengelo, Lochem (*), was de Betuwe tus

schen Rijn en Waal en het land tusschen Maas en Waal

geheel door vrijen bewoond en werden dáár geene sporen

van eigenhoorigheid aangetroffen. Uit zijne heerengoe

deren op de Veluwe trok de Graaf of Hertog, later de

provinciale Rekenkamer, jaarlijks zijn vrijgeld, voogd

geld, voederkoorn, ploeggeld enz., onder den algemee

nen naam van heerenguldens begrepen (S); in het Zut

phensche waren hoofdtijnspligtigen en keurmeedigen,

voorts gevrijde hofhoorige goederen, waaruit erftijnsen

betaald werden, andere, die paardengehalten en blaauwe

guldens schuldig waren: niets van dit alles wordt in

de Betuwe en tusschen Maas en Waal aangetroffen. De

woeste gronden op de Veluwe droegen den naam van

heerenveld en van dit heerenveld werden van tijd tot tijd

door de Rekenkamer aan bijzondere personen gedeelten ter

ontginning uitgegeven (+); ook in het graafschap Zut

phen vond men het Heerenbroek, het Heerenveen enz.;

maar niets van dit alles in de Betuwe en tusschen Maas

en Waal. Eindelijk: ten platten lande en in sommige

kleine steden van de Veluwe en de graafschap Zutphen

oefende het Hof de volle criminele jurisdictie, terwijl in

het Nijmeegsche kwartier de lijfstraffelijke vonnissen ten

hoogste alleen de bekrachtiging van het Hof behoefden (**).

(*) Zie scHRAssERT, Codew, p. 253, 257.

(S) SCHRAssERT, a. w. I. bl. 235.

(f) In sommige deswege vervaardigde akten leest men: sonder

welck consent des Heeren die ainmaeckinge van des Heeren velt

niet mogt bestaen. Verg. Gedenkw, deel I. bl. xy, 352, 353.

(**) . Het ware te wenschen, dat eene wèlversneden en door gron

dige regtskennis bestuurde pen het Geldersche tiendregt beschreef,

zoo als het, uit dit oogpunt beschouwd, onderscheidenlijk op de

Veluwe en in de graafschap, en in de Betuwe en tusschen Maas en

Waal, bestond. Er is geen twijfel aan, of zoodanig onderzoek zou

tot belangrijke resultaten leiden. Mogt iemand, met de vereischte

kunde toegerust, deze taak willen op zich nemen, steller dezes

zal hem die gaarne, voor zoo ver het hem vergund is, door

toevoer van bouwstoffen trachten te verligten.
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- Neemt men nu in aanmerking, dat juist in die gedeelten

van Gelderland, waar de Graaf, later Hertog, tevens

grondheer was en al de gevolgen der grond heerlijkheid

genoot, zoo als die, na de afzwering van Spanje, door

de Rekenkamer werden beheerd, zijne ambtenaren den

titel droegen van drost, maar in die, waar vrije lieden

zijn landvorstelijk gezag erkenden en ook edelen hunne

sloten voor hem geopend of aan hem ten leen opge

dragen hadden, den titel van ambtman, dan wordt het

ten uiterste waarschijnlijk, dat in het onderscheid der

betrekking, in welke deze ambtenaar zich daardoor

tot de ingezetenen geplaatst vond, de reden van het

verschil der benaming te zoeken zij. - Het zij aan meer

bevoegden overgelaten, dit gevoelen, of te weêrleggen,

of tot meerdere zekerheid te brengen; ons is het thans

genoeg, er de aandacht op gevestigd te hebben, deels

om zoodanig onderzoek uit te lokken, deels als inlei

ding tot eene meer bepaalde beschouwing van den

ambtman en rigter van Over-Betuwe, waartoe wij nu

overgaan.

In de Betuwe waren ongetwijfeld rigters (*) eer Graaf

Reinald II. aan de ingezetenen dier landstreek in 1327

landregten verleende, rigters, die in plaats en in naam

van den Graaf zijn regtsgebied uitoefenden. Ook waren

er, toen en vroeger, reeds dijkgraven, die ten aanzien

van de behandeling der dijksaangelegenheden, bepaalde

lijk van de regtspleging in dijkzaken , aan regelen en

voorschriften gebonden waren (S). Maar toen nu de

Graaf, bij den landbrief van den 11 December van dat

jaar, de regtsgewoonten, welke daar tot dien tijd toe

(*) » Deze Ambtenaars bewijzen niets voor de Landregten,” zegt

ook de heer VAN SPAEN ten aanzien der Veluwe: Inleid., deel IV.

bl 280.

(S) Gedenkw., deel I. bl xGIX.
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gevolgd werden, op schrift had laten stellen, geldig ver

klaard of gewijzigd; de Betuwe in twee ambten (Over

en Neder-Betuwe) had verdeeld; bepaald had, dat de

bediening van rigter en dijkgraaf in één persoon zou

vereenigd zijn; den tijd en de plaats had geregeld, waarop

hij zijn heemael besitten zou, namelijk te Bemmel en

te Andelst, en vergund, dat die rigter niet alleen hem

(den. Graaf), van wien hij zijn gezag ontleende, maar

ook in 't heemaal den onderzaten zou zweren , land- en

dijkregt te zullen onderhouden (*); toen en van dien tijd

af was die aanzienlijke ambtenaar ambtman, rigter en

dijkgraaf, en werd doorgaans, naar de voornaamste

dezer bedieningen, enkel ambtman geheeten.

De eerste Rigters van Over-Betuwe, die ons zijn voor

gekomen, zijn Johan van Delen in 1343 (S) en Aelbrecht

die lºuter van Hemert in 1346: ten overstaan van dezen

werd, den 8 Mei van 't laatstgenoemde jaar , eenig land

in het kerspel Dorenburg ten behoeve des Hertogs opge

dragen. Kort daarop, namelijk den 4 October 1347,

stelde Hertog Reinald Johan van Homoet, ridder, tot

zijnen ambtman ende richter in Over-Betuwe. Hij be

loofde, hem en zijne erven van die ambtmannie niet te

zullen ontzetten, eer hij hem 5498 pond en 16 sch.. kleine

penningen had terugbetaald, en vergunde hem tegelijk,

de voordeelen van het dijkgraafschap voor zich te behou

den. De zoon, mede Jan genoemd, werd den 19 Sep

(*) Zie Gedenkw., deel I. Oork. No. 219. Het stuk verdient

gelezen te worden. Het getuigt van de woestheid des tijds: het

bevat voorzieningen tegen het toebrengen van slagen aan rigter,

ambtman en gerigtsboden, tegen vechtpartijen ten aanzien van het

gerigt, ja in tegenwoordigheid van den Graaf en zijnen Raad. Maar

het getuigt ook van aanvankelijke verzachting van zeden. Het huis

en erf van den doodslager zou voortaan niet aan vernieling wor

den prijs gegeven; het vechten binnenshuis even zwaar bestraft

worden, als of het daar buiten ware voorgevallen, minderjarigen bij

voorkeur aan de voogdij van wèlgezinde bloedverwanten worden

toevertrouwd.

(S) VAN SPAEN, Inleid. deel III. bl. 414.
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tember 1361 door Hertog Eduard in het bezit van het

ambt bevestigd, tegen eene verhooging van het pandgeld

tot 18824 pond 7 schellingen. Hertog Willem van Gulik,

die hem bij afrekening van winst en verlies in den oor

log 2000 oude schilden was schuldig gebleven, verhoogde

hiermede nogmaals den pandpenning en vergunde hem

tevens, in zijne plaats eenen anderen gueden man tot

enen amptman te mogen zetten, zoo dikwijls hij zulks

goedvond, om het ampt van sijner of sijnre erven we

gen te doin bewairen (*). Ten gevolge hiervan vin

den wij , bij het leven van dezen Jan Heer van Homoet,

en later, terwijl diens zoon , heer Hendrik, en, na

den dood van dezen , in 1433, zijn zoon Johan Heer

van Homoet en Wisch het ambtmanschap in pand be

zat, achtereenvolgelijk deze bediening waargenomen door

Willem Hoeuke, rigter, tot 1 Augustus 1399.

Henrik van der Lawijc, rigter, 1 Augustus 1399 tot zondag

na Paschen 1402.

Willem Hoeuke, rigter, tot vrijdag na Paschen 1404.

Johan van Heteren, rigter, vrijdag na Paschen 1404 tot dings

dag na Evalt. Crucis 1405.

Henrik ingen Nywelant, ambtman, 1406 tot woensdag na

St. Laurens 1409.

Henrik Heer van Homoet, ambtman, woensdag na St. Laurens

1409 tot donderdag na Mariae Assumpt. 1410.

Otto van Mekeren, ambtman, donderdag na Mariae Assumpt.

1410 tot St. Margrietendag 1415.

Gijsbert van Ranwijc of Randwijk, ambtman, zondag na Aller

heiligen 14.15 tot St. Margrieten dag 1418.

Otto van Mekeren, ambtman, zondag Cantate 1419 tot St. Mar

grietendag 1420.

Bartold van Zalland, ambtman, St. Margrietendag 1425 tot

St. Margrietendag 1426.

Gerit van Wye, ambtman, St. Margrietendag 1429 tot St, Mar

grietendag 1438.

(*) Gedenkw., deel II. Oork. No, 17, 26, 67 en 115, verg,

bl. xxuv.; deel III. Oork. No. 91, 107.

*
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Gijsbert van Randwijk, ambtman, St. Margrietendag 1438 tot

1441. v

Walraven van Eckoy of Ackooi, ambtman, St. Margrietendag

1441 tot St. Margrietendag 1442.

Maar kort na het laatstgenoemde jaar verrezen zware

geschillen tusschen den Hertog (Arnold van Egmond) en

den pandhouder Johan Heer van Homoet en Wisch. Deze,

een trotsch en overmoedig man, veroorloofde zich, door

zijne onder- ambtlieden of rigters, peinders of schouten,

en dienaren, allerlei knevelarijen en daden van geweld

te laten plegen. Mishandelingen, kleine gevechten, ge

vangennemingen namen hand over hand toe. Een aan

zienlijk ingezeten, Jorden van der Lawijck, door den

Ambtman en zijne dienaren zwaar mishandeld, was aan

zijne wonden overleden en zijne bloedverwanten drongen

bij den Hertog op genoegdoening aan. De ridderschap

van Over-Betuwe en de steden Nijmegen en Arnhem

zeiden hem, tot het te keer gaan van verdere buitenspo

righeid en het straffen der euveldaden, hulp en bij

stand toe. De Ambtman, voor de overmagt beducht,

wendde zich tot zijnen bloedverwant, Rudolf van Diep

holt, Bisschop van Utrecht, en nu kwam, in April 1446,

door tusschenspraak van dezen, eene overeenkomst tot

stand, waarbij de Heer van Homoet afstand deed van het

ambtmanschap van Over-Betuwe en tevens beloofde, de

brieven, welke hij deswege ontvangen had, te zullen

overleveren, zich niet te zullen verzetten tegen Jacob van

Ambe, dien de Hertog nu als ambtman aangesteld had,

en zich niet op zijne tegenstanders, of op de bloedver

wanten van Jorden van der Lawijck, te zullen wreken (*).

De Hertog, hierdoor weder in het onbezwaard bezit van

het ambt getreden, verbeterde de Landregten. Hij beval ,

dat voortaan zijn ambtman, niet, zoo als bij het Land

regt van 1327 bepaald was, slechts éénmaal, maar vier

(*) De oorspronkelijke brieven, hierop betrekkelijk, zullen in

het vierde deel mijner Gedenkwaardigh, uit de Geschiedenis van

Gelderland worden medegedeeld.
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maal des jaars, gewone of vastgestelde gerigtsdagen in

elke bank zou houden; hij verordende, dat de bank

van Andelst zou verlegd worden naar Valburg, als daar

toe voor een ieder beter gelegen, hij beloofde, het ambt

in geene hoogere handen te zullen brengen, maar een

schildboortig man tot ambtman te zullen aanstellen, in

het ambt zelf gegoed en aldaar woonachtig; hij ver

nieuwde de toezegging, reeds in 1383 door Hertog Wil

lem gedaan, dat hij of een zijner Raden ten minste één

maal des jaars aan de Praast ter klaring zou zitten, en

hij vergunde aan de steden Nijmegen en Arnhem, wier

bijstand hem in deze zaak zoo uitnemend te stade was

gekomen, dat zij elk eenen heemraad zouden stellen,

even als de drie andere heemraden gegoed met ten minste

20 morgen lands, om , met deze en den dijkgraaf aan

hun hoofd, den dijkstoel uit te maken (*).

Van nu af geschiedde de aanstelling des ambtmans

door den Hertog, en vinden wij achtereenvolgelijk:

Jacob van Ambe, 1445 tot Januarij 1449.

Otto van den Stade, Januarij 1449 tot 20 Julij 1457.

Willem van Gent, 1467 tot Februarij 1470.

Arend van der Lawijck, Maart 1470 tot 20 Julij 1471 (S).

Bartold van Gent, 29 September 1489 tot Mei 1497,

Goossen van Bemmel, 1499 tot . . . .

Steven van der Capellen, September 1503 tot....

Goossen van Honsseler, 3 October 1517 tot 20 Julij 1522.

(*) Geld. Plakkaatboek, App., col. 35-39. Bij Landschaps

besluit van den 10 Mei 1627 werd verstaan, dat de heemraden uit

de steden niet als de overige behoefden geërfd te wezen, dewijl

zij niet kwamen jure suo, maar communionis.

(S) Zijne rekeningen over de volgende jaren zijn niet meer voor

handen, denkelijk als gevolg der Bourgondische overheersching;

het blijkt intusschen, dat hij in 't jaar 1486 nog in bediening

was, want in eene oorkonde van dat jaar noemt hij zich Amptman

in Over-Betuwe en handelt als een auerste Kirckmeister tot Elst

ende een toevenger der vier Canonicks prauenden die zelige Jelis

ingen Nuwelandt in der kircken tElst gesticht heeft.
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Olivier Hackfort, 23 September 1536 tot . . . . .

Dirk van Wely (Wely, Wiel) . . . . tot 31 December 1547.

Berend Hackfort, 23 April 1548 tot 24 Junij 1553.

Henrik van Gent Heer tot Gent, 24 Junij 1553 tot 15 Mei 1563.

Karel van Lynden of Lienden, Ridder, Heer van Musschenberg,

16 Mei 1563 tot 15 Mei 1585,

Daar Gelderland in 1549 onder het gezag van Karel V.

gekomen was, had Henrik van Gent zijne aanstelling van

den Keizer op advijs van Hoofden, Trezorier-Generaal

en Gecommitteerden van 's Keizers Domeinen en Financiën,

hij werd op zijn verzoek ontslagen, en zijn opvolger,

Karel van Lynden, ontving zijne commissie van Koning

Filips, op advijs van den Graaf van Megen, Stadhouder

van Gelderland. Hij had vroeger den Keizer in zijne

oorlogen in Italië gediend en bleef, ook nadat Filips

hier van het bewind vervallen was verklaard, een aan

hanger van Spanje en aan de oude eerdienst getrouw.

In eenen brief, den 4 November 1585 door den Stadhou

der, Graaf van Nieuwenaar en Meurs, aan het Hof

geschreven, wordt het, als eene zaak van algemeene

bekendheid, ter loops vermeld, dat de Ambtman Van

Lynden den vijand toegedaan was, en later vinden wij

hem ook als zoodanig niet meer vermeld. Nijmegen was,

gelijk men weet, in Maart van dat jaar, door verraad

in handen van Parma gevallen; de Spaansche benden

hielden de Over-Betuwe in gedurige onrust, de regt

dagen konden niet gehouden worden, en het ambtman

en dijkgraafschap bleef gedurende eenige jaren onvervuld.

Nadat Nijmegen weer tot de Unie was teruggebragt,

maakte inzonderheid de verwaarloosde toestand der dij

ken het noodig, op nieuw een Ambtman en Dijkgraaf

aan te stellen. Op den 13 December 1591 werd Johan

van Gent tot Loenen, door Stadhouder, Kanzelier en

Raden des Hofs, in die bediening geplaatst. Hij bleef

die waarnemen tot zijnen dood, den 20 December 1616,

toen, eerst voorloopig Johan van Bronkhorst als verwalter,

later Dirk van Lynden, Heer tot Hemmen en Blitterswijk,
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bepaaldelijk als Ambtman, Rigter en Dijkgraaf aangesteld

werd. Na zijn overlijden werd de ambmannie bekleed

door Cornelis van Bronkhorst tot de Poll, op eene voor

loopige aanstelling van het Hof van den 3 Junij 1652 ;

den 28 Julij 1654 kreeg hij zijne commissie op naam

der Staten van het gewest, maar hij was geen Dijk

graaf: deze bediening werd toen bekleed door Christoffel

van Balveren tot den Roodentoren. -

Inmiddels was de behoefte gevoeld, om een algemeen

Landregt voor het geheele Nijmeegsche kwartier zamen

te stellen, maar alle pogingen, sinds den aanvang

der 17e eeuw daartoe aangewend, hadden op het uit

eenloopend belang der verschillende gedeelten, welke

dat kwartier vormen, en op de moeijelijkheid, om uit

de onderscheiden regtsgewoonten een geheel zamen te

stellen, schipbreuk geleden. Eindelijk was, op voordragt

der Staten van het kwartier en na onderzoek door het

Hof, in 1686 een geheel nieuw (of, zoo als men het,

naar de wijze van dien tijd, noemde, Gereformeerd) Land

regt voor de vier Bovenambten (het Rijk van Nijmegen,

Maas-en-Waal , de Over- en Neder-Betuwe) tot stand

gekomen, in hetwelk, in 37 titels, na eenige bijzondere

bepalingen ten aanzien van de Officieren, Gerichtsluyden

en bekledinge der Gerichtsbanken in elk der betrokkene

ambten, alles wat tot de voluntaire jurisdictie betrekking

heeft in 't breede behandeld, de wijs van procederen in

burgerlijke en lijfstraffelijke zaken voorgeschreven, de

breuken en boeten vastgesteld en de gevallen bepaald

werden waarin arbitralijk na goedvinden van 't gericht

gestraft zou worden, eindelijk de vacatiën en jura,

nevens het salaris der Advokaten en Procureurs gere

geld. - Na het overlijden van Corn. van Bronkhorst

tot de Poll, was Casper Antoni van Lynden, den 29

Maart 1672, aangesteld. Hij bleef het ambt waarnemen

tot December 1696, toen hij vrijwillig afstand deed en

zijn zoon, Dirk van Lynden tot Ressen, door Koning Wil

lem als Erfstadhouder, in zijne plaats werd benoemd en

bepaaldelijk als Ambtman en Rigter aangesteld. Later
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vinden wij hem ook Dijkgraaf genoemd. Hij bekleedde

deze nu weer vereenigde bediening tot aan zijnen dood

(Sept. 1711), toen zijn vader Casper Antoni van Lynden

dezelve op nieuw als verwalter aanvaardde en behield

tot 10 September 1718. - Deze werd opgevolgd door

Walraad van Steenhuys, Heer van Heumen en Malden, 9 No

vember 1718 tot 17 Maart 1722, dag van zijn overlijden.

Jan Walraven van Balveren tot Oldenhoff, verwalter, 18 Mei

1722 tot Mei 1723. -

Adriaan van Lynden, 1 Mei 1723 tot Januarij 1726.

Steven van Randwijk, Januarij 1726 tot 18 Junij 1769, dag

van zijn overlijden.

Otto Fred. van Lynden tot Neder-Hemert en de Voorst, 3

Augustus 1769 tot 7 Julij 1787, toen hij tot Burggraaf

des Rijks van Nijmegen was bevorderd.

Jacob Karel van Lynden, 14 Julij 1787 tot 31 Januarij 1795.

De beide laatsten werden aangesteld door den Erf

stadhouder, terwijl de overigen (na Dirk van Lynden tot

Ressen) op voordragt van het Nijmeegsche kwartier,

door de souvereine Staten aangesteld en, in naam van

deze, door het Hof van commissie voorzien werden.

De aard der bediening van ambtman, rigter en dijk

graaf werd in den lastbrief (commissie), die door het

Hof naar een oud formulier bij telkens terugkeerende ge

legenheid doorgaans in dezelfde bewoordingen werd uit

gevaardigd, dus uitgedrukt: » gevende denselven magt,

authoriteyt en sonderling bevel, om 't voorz. ampt te

houden , exerceren en bedienen, die regten, hoog- en

gerechticheit daerinne te bewaren, die ridderen, knegten

en dijkheemraden te maenen 't recht, wet en justitie te

doen en te laten geschieden allen dengenen die 't behoo

ren sal, in saken te sijner kennis staande en behorende,

die keuren, breuken en amenden te vorderen, innen,

opbeuren ende ontfangen ende tot betalinge van dien te
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dwingen alle diegene die 't behoren sal, en voorts te

doen alle tgenige een getrouw amptman , rigter en dijk

greeff schuldig is ende behoort te doen.” Het berigt

schrift (instructie), dat, nevens dezen lastbrief, aan

den ambtman ter hand gesteld werd, bevat daarvan de

uitbreiding. Ook hierbij werd, tot zelfs na de groote

verandering van zaken in 1795, een oud formulier ge

volgd, in hetwelk alleen die wijzigingen gebragt werden,

welke het veranderd beheer of de afwisseling van sou

verein noodzakelijk maakte. Het oudste stuk van dezen

aard, dat wij hebben kunnen vinden, is dat voor Henrik

van Gent, van het jaar 1553. Het berigtschrift voor

Johan van Gent tot Loenen, den eersten Ambtman na

de afzwering van Spanje, is ten aanzien van sommige

punten meer uitgebreid en volledig. Wij deelen het hier

in zijn geheel mede.

Instructie voer den Amptman ende Dijck

graeff van Overbetuwe Johan van Gendt

tot Loenen, om hem daernae toe regu

lieren.

1. Erst dat dye Amptman gehouden wordt, sijn residentie byn

nen sijnen ampte te houden ende dat hy dat ampt sal getrouwe

lick bewaeren, eenen yderen dye des gesint recht ende vonnisse

laeten geschien ende wederfaeren, soo 't nae den Landtrechte be

hoert, dye bepalingen des Heeren (*) bynnen sijnen beuolen ampte

te verdedingen, dye stroemen ende straeten bynnen denselven sij

men bevolen ampte te veyligen.

2. Item indyen jemant in des Heeren hoocheyt ende gerechti

cheyt, twaere geestelick, waerlick, edel oft onedel, oft wye 't

waere, hindernisse dede, tselue sal hij verwittigen dyen van der

Reckeninge t' Arnhem, vm daerinne voorts gedaen te moegen wor

den nair behoiren. -

3. Dat dye voerscr. Amptman gehouden wordt, alle myeuwe

vysscherijen, vogelrijen, alle middelsanden opkommende in der

Rijuieren, soe wael in der Waele, als in den Rijn, bynnen

(*) In plaats van Heeren, staat hier en elders, in latere Instructiën,

Heeren Staten.
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sijnen voirscr. ampte, wel ende ernstelick waer te nemen ende toe

eicht daerop te hebben, ende deselue sanden, soehaest men dye becom

men kan ende bloot sihen mach, gerichtelick beuaeren ende besteecken

tot des Heeren behoeff ende sich daerinne soe bewijsen, dat men

deshaluen aen des Heeren hooch- ende gerechticheit myet versuympt

noch verkort en worde, maeckende van alsulcke beuaringe behoer

licke certificatie onder sijn zegel ende hanteycken, oerkondt der

gerichtsluyden, ende deselue certificatie, mit oeck van de myeuwe

vysscherijen oft vogelrijen, daer den Heer inne gerechticht mocht

sijn, 't aduertissement terstont ende sonder vertreck ouerschicken

t Arnhem, in handen van dye Luyden van der Reckeninge aldaer,

vm dye totter Landtschaps verseeckerheit bewaert ende daermede

der Landtschaps prouſfijt gedaen te worden maer behoeren.

4. Dat hij schuldich sall sijn, dye geleyden, bij der Landtschap,

den heeren Stadtholder, Cantzler ende Raeden gegeuen, onverbreec

kelick te halden, ende dat hij nyemande in sijnen ampte geleyde

en sall moegen geuen, dye den Heer als Hartoge van Gelre ende

Graeue van Zutphen gebrueckt zal hebben, ten sij dat hij yeman

den, dye in sijnen ampte gebrueckt hadde oft daer gegoet waere,

bij sich liet kommen, vm te scheyden van sulcke breucken, ende

dyt voer den tijt van eender maent ende voer twe reysen alleenlick

't elcken van veerthien daegen.

5. Item indyen de Amptman aengesocht worde om geleyde te

geuen van delicten, geschiet buyten den furstendomme Gelre ende

graeffschap Zutphen, en sal t selue nyet moegen toelaeten dan van

saecken nyet enorme sijnde, als simpele onnosele dootslagen oft

dyergelicke, ende 't zelue nyet langer dan voer den tyt van eender

maent, ende mits daer aff oeck nemende financie oft compositie

naer redelickheydt, daer van hij mitte andere penningen van sijnen

ontfanck oeck schuldich sall sijn te verantwoirden, ende bynnen

der seluer maent sall hij daer van ende van de geschiedenisse des

faicts aduertieren den Stadtholder, Cantzler ende Raeden ende den van

der Reckeninge, om off hij 't selue geleyde langer sal moegen conti

nueren ende op wat voerwaerden ende financie, maer van enorme

delicten, als crimen lese Majestatis, moordt, mordtbrandt, kneuel

drije, dootslagen mit opsetten laegen, vrouwencracht, ontfueringe

van vrouwen, valsche munte, delicten geschiet in wederwraecke

van justicie oft diergelicke, en sal dye amptman nyemandt geleyde

in sijnen ampt moegen verlenen, noch mede geene Heydenen,

Jooden of andere diergelicke persoonen.

6. Voort rechte gerichtsdaegen ende schouwen op dye dijcken,
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wateringen, sluysen, stegen ende straeten te halden, als nae den

Landtrechte ende Dijckrechte behoort ende van altz gewoentlick is.

7. Alle dye verbeurde breucken, groet ende klein, dye in sij

nen ampte verschenen sijn, oft verschinen sullen, dye wijle hij

amptman wesen zal, neerstelick ende terstont naer der daet inne

te vorderen, sonder yemandt daer inne aen te sihen, dissimulieren

oft verschoenen in enniger manieren, op pene van arbitralick daer

af te worden gecorrigiert bij den Luyden van den Raede der Cant

zelrije van Gelre, nae gelegenheit van der saecke ende van op hem

te verhaelen de amenden des misbruicx, ende sal hem well ende

neerstelick terstont (nae dye feyten 't sijnder kennisse gecommen

sullen sijn) gerichtelick informieren, soe discretelicken als hij zal

moegen, ende dye informatie wel auctentyckelick doen attestieren

ende bij den schepenen offt gerichtsluyden doen bezegelen, zonder

ennichsins daer inne te dissimulieren.

8. Item en sall desen Amptman nyemandt met apprehensie

bezwaeren vorder dan d'ordonnantie hem beuolen wordt, oft 't

Landtrecht ofte goede gewoenten t zelue vermoegen, ende bijsonder

voirdacht zijn, nyemandt te doen pijnygen oft ter torture stellen,

sonder dat hij hebbe voergaende informatie, indicien, stercke fame

ende andere bewijs, dat nae rechte ende Landtrechte genoch sij,

ende dat hij daerop hebbe ordonnantie van Stadtholder, Cantzler

ende Raeden, oft vonnisse van Wetholders, op pene indyen hij

contrarie dede scherpelick daervan gestraft te werden.

9. Ende sal den gevangen ten eersten moegelick ten rechte

stellen, sonder dye langer te holden op der Landtschaps koste dan

XIIII. daegen langh, off ten eersten aenstanden rechtdach daerna,

sonder ordonnantie van den Houe oft van dien van der Wett,

10. Item sal men den Amptman in reckeninge passieren... .

stuuers sdaegs voer de atinge ende bewaernisse der gefangen.

11. De Amptman sal verdacht sijn, in alle compositiën ende

aduisen soe veel in hem is te letten, dat de penningen der com

positiën vrij tot prouſfijte van der Landtschap kommen, ende dat

alle kosten ende misen van justicie daer bouen betaelt werden.

12. Sal oeck verdacht zijn te aduertieren, in saecken daer

compositie vallen sal, dat de amenden, confiscatiën offt correctiën

(aengaende groete saecken, dye de Amptman alleen nyet mach

composieren) nyet minder genomen en worden, dan de geweesen

vonnissen oft 't Landtrecht 't selue vermelden, ten waere deur

ongeual wel notoire, ende dat den delinquant oft misdediger waere

fugitijff oft soe arm dat men op hem dye gerechte amende nyet

en solde kunnen verhaelen,
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13, Item als den Amptman geaduertiert zij van ennige delicten,

dye bij den Houe verclaert sijn remissibel, ende de compositiën

daer aff gedaen sijn, ende dat hij geauthorisiert werde mits dyen

te verlenen dye remissie, soe sal dye Amptman in dyeselue bryeuen

verclaeren 't faict, mit oeck dye somme dair 't voer gecomposirt is,

mit verclaringe by wyen 'tselue feyt remissibel verclaert ende de

compositie gedaen is, ende sal van de selue remissiën voer sijn

loen moegen genyeten eenen olden schilt, ende eenen halffuen

voer sijnen schrijver, sonder meer.

14. Item de Amptman en sal myet moegen vercoepen oft laeten

redimieren ennige verboerde goederen, dan int apenbaer mitter

kerssen, offt mitten mijnen, ende bij ordonnancie van dyen van

der Reckeninge, ten waere hem bij den Heeren van der Recke

minge anders toegelaeten werde.

15. Sall de Amptman alle half jaer bij geschrifte senden aen

den Heeren Cantzler ende Raeden ende oeck aen dyen van der

Reckeninge attestatie auctentick van chipiers oft ander bewaerders

der gefangenen de naemen ende toenamen van alle de gefangenen,

dye geapprehendiert oft hen geleuert zullen sijn gewest, om crimi

mele saecken oft om ciuile breucken ende by wyen, mit verclarin

ge van de saecke dye men deselue gevangenen te laste gelecht

heeft, indyen sij dye weeten, ende oeck in wat tijde sij gevangen

ende hoe lange sij geholden sijn gewest, op dat alsz de Amptman

sijne reckeninge doende wordt, daerop ende op sijn goet debuoir

regard genomen mach worden naer behoeren, hoe ende waeromme

de gefangenisse ende de ontslakinge geschiet is, ende op dat dye

van den Raede oock die kennisse daer van moegen hebben, op dat

justicie werde geadministriert ende dat donderdaenen oft andere mit

ongelick nyet en worden getraueilliert oft ter compositie gedrongen.

16. Item dat de Amptman sall schuldich sijn alle jaer, daer toe

ontboeden sijnde, reckeninge ende bewyes te doene in der camere

van der Reckeninge in Gelrelandt tot Arnhem, ende dat ten koste

van der Landtschap, maeckende in sijn reckeninge bij goeder dis

tinctiën verclaringe van alle breucken groet ende klein, hoedae

nich dye sijn egeene vuitgesondert, dye t elcken jaere verschijnen

sullen, het sij dat dye gescheyden sijn oft nyet, oft dat dye aen

't gericht hangen oft nyet, met perfecte verclaringe ende goeden

onderscheyde der saecken ende waer vuith dye compositiën , oft

breucken geuallen sijn, op dat dye van der Reckeninge weten

moegen, hoe dye saecken staen, vm bij dyeselue van der Recke

ninge daer inne te doen vorderen der Landtschaps hoecheyt ende

gerechticheit naer behoeren.

W. *- 13
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17. Item dat dese Amptman op sijne reckeninge ouerbrengen

sall certificatie van de Richters, Scholtissen offt gerichtsbancken,

van de delicten dye bynnen den tijde der reckeninge bij hoere we

ten gevallen sijn, ende geen breucken laeten scheyden minder dan

de vonnissen vuithfuiren sullen, ende aengaende dye ongewesen

kleyne breucken nae dat dye breuckachtige (volgende Landtrechte)

verplicht sijn, ten waere in materye daer swaericheit waere van

volcommen bewijs, offt dat dye breuckachtige soe arm waere, dat

men de breucken geheel op hem nyet en solde kunnen verhaelen,

daer van de Amptman dan gehouden wordt vp sijne reckeninge te

brengen certificatie.

18. Ende sal de voerscr. Amptman gehouden worden, vollen ont

fanck te maecken van alle breucken in sijnen ampte gevallen, dies

sal hem geleden ende int vuithgeuen sijner reckeninge gepas

sirt worden alsulcke portie oft deel, als volgende sijne commissie

toegelaeten ende geaccordiert is.

19. Ende aengaende criminele hoege breucken, daer lijff oft Iyt,

heel oft halff goet, aen verbeurt is, dye en zall dye Amptman nyet

moegen scheyden sonder consente van den Heeren Stadtholder,

Cantzler ende Raeden ende dyen van der Reckeninge in Gelderlandt

residierende, den welcken allen ende eenen yederen van hen hij

Amptman alle behoerlicke eere ende obedientie leysten sall, ende

en sall de Amptman nyemant aen lijff oft lyt richten laeten, dan

bij voerweeten ende schryftelick beueel van den Stadtholder, Cantz

ler ende Raeden voerscr.

20. Item en sall de Amptman mit allen nyet verbergen, oft yet

wes ter saecken van eenige gevallen breucken te sijne profijte ge

nieten oft beholden, oft gehengen genoemen te worden bij iemandt,

daer doer de bruecken verkleynt mochten werden, vp arbitrale cor

rectie, ende of sijn stedehouder, clerq, familie, dyenaeren of

andere buyten sijne weten yet ter saecken van desen ontfangen

hadde, ende dat hij dyt te vernemen quaeme, sullen daer aff

gestraft worden mittet dubbelt totter Landtschaps profijte, daeraff

de Amptman schuldich wordt tereckenen, sonder daer inne eenich

profijt oft deel te hebben.

21. Item ende sal oeck ontfanck maecken ende reckeninge doen

van dese navolgende exploicten ende prouffijten, soe wel als van

alle andere. Te weten, oft gebeurde dat vuith gratie vergunt

werde ennige geëxecutierde persoenen aen den lijue op kerchauen

begrauen te werden, oft ennige misdedigers gerechtfeerdicht (*)

(*) Gerechtſeerdicht] Ten gevolge van een vonnis gestraft.
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werden in secrete plaetzen ende myet in 't apenbaer ('twelck hij

sonder consent van den Houe euenwel myet en sall moegen doen),

oeck om hant te moegen slaen aen den geenen die doot gebleuen

sijn, 't waere sich selffs in 't water verdroncken oft anders hensel

uen verdaen sullen hebben, oft dyergelicke, van alle tgene bij

eenige misdedigers geuonden sal moegen werden ten tijden van huere

apprehensie, tsij in golt, Sylver, juwelen oft ander goeden, hoe

dye sijn, van allen gevonden onbeheerde goeden, van dye keuren

ende breucken, dye de tauerniers oft andere luyden van ambachten

oft neeringe in hoere ampten souden moegen verbeuren, ende van

alle andere saecken oft misbruicken, van wat conditiën dye wae

ren, daer van hij als Amptman oft sijn dyenaers eenigen ontfang

hebben sall, sonder yet te verbergen oft achter te holden, noch te

gehengen bij den sijnen yet daeraff genoeten oft ontfangen te wor

den, sonder dat men verstaet bij desen van ennige saecken breucken

te zullen nemen, daer dye van alts nyet toegestaen en hebben, ende

holt men voer den Amptman ende de ander Officieren deser ampt

mannie (elck soe hij tot her toe genoeten heeft) gereseruiert 't ge

woentelick salaris, als van exploicten ten versoecke van partyen in

materien reëel ende personeel, inleydonge, vuithleydonge, zegelgelt,

van getuigen te eeden, prouffiten van den vyerschaere ende andere

proufiten, dye behoeren geacht te worden salaris.

22. De voerscr. Amptman en sal hem nyet onderwynden te con

fereren ennige scholtampten, rychterampten, schriuerampten oft

bodeampten vorder dan bij sijn voersaet in officie geplege, edoch

dye commissie ende beueel, dye de Heeren Stadtholder deser lan

den Gelre ende Zutphen daer aff heft, in desen onuerkort.

28. De voerscr. Amptman wordt oeck gehouden, den Landtrent

meister generaell van Gelrelandt ende den Rentmeister particulier

int quartier van Nyemegen in der tijt sijnde, int vorderen van des

Heeren schattongen, pachten, renten ende andere schulden, dye

men den Heer schuldich is, te doen alle behulp ende assistentie van

justicie, dye quaede betaelders executierende, soe dat nae den

Landtrechte behoert, sonder mit jemanden te simulieren oft hem

te soucken te maecken, daer deur de Landtschap in schaeden ge

vuyrt soude moegen worden, ende sonder ten laste van de Landt

schap yet daer af te genieten.

24. Soe wanneer dye voerscr. Amptman amptshalve van moede

saljsijn buyten sijnen ampte te rijden, oft dat hij beschreuen worde

buyten sijnen ampte te kommen, sall deselue hebben voer sijn dach

gelt ende teeringe elcx daegs op sijn selffs kost als in sijne commissie.

13"
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25. Ende sall de Amptman voerts hem fuegen als een goet Ampt

man schuldich is ende mae 't inhouden sijnre commissie ende 't gene

hem op sijne reckeninge oft bij missiue ten dyenste van de Landt

schap naer reden ende den eysch der saecken ende tijts gelegenheit

geordonniert sal worden.

Aldus gedaen in der Camere van der Reckeninge t Arnhem, ten

bureele op ten XXI. Decembris XVeXCI. stylo veteri.

Vatten wij te zamen, wat lastbrief en berigtschrift

aan den ambtman, rigter en dijkgraaf oplegden, dan

zien wij, dat het hoofdzakelijk nederkomt op de volgende

drie punten. 1.) Hij moest die regten levendig houden,

handhaven en beschermen, welke den Souverein, hetzij

uit kracht van grondeigendom of van het bezit der land

vorstelijke hoogheid, toekwamen: des Heeren palen verde

digen, toezigt houden op zijne visscherijen en vogelarijen;

de middelzanden, in den stroom opkomende, voor den

Heer in bezit nemen, zijne wegen te water en te land

veilig houden, en geen geleide laten gelden, dan hetgeen

door of namens den Vorst verleend was, verbeurdver

klaarde, onbeheerde, gevonden en aangedreven goederen,

de nalatenschap van bastaarden, van buitenlanders, van

veroordeelden en zelfmoordenaars aanvaarden; de boeten,

keuren en breuken invorderen en deswege met de

breukpligtigen in compositie treden. 2.) Hij moest ge

rigtsdagen en schouwen houden, zoo op gewone of vastge

stelde, als op buitengewone tijden, en zich daarbij in

landzaken naar landregt, in dijkzaken naar dijkregt, ge

dragen. 3) Hij moest jaarlijks, voor den Souverein of

diens gemagtigde (na 1559 de Rekenkamer), verantwoor

ding doen van zijne ontvangsten, met overlegging der

daartoe behoorende bescheiden.- In één woord: hij was

de beheerder der vorstelijke regaliën; de hoogste regter

lijke gezagvoerder in zijn district, rekenpligtig ambtenaar.

De rekeningen van hen, die achtereenvolgelijk deze
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bediening bekleed hebben, zijn, van af het laatst der

14e eeuw, in eene weinig afgebroken reeks, bewaard ge

bleven. Deze rekeningen zijn als 't ware de getuigen

van die handelingen, waarin de ambtlieden zich naar

lastbrief en berigtschrift gedroegen, en leveren alzoo

menig voorbeeld, waaruit de oorspronkelijke aard van

hun beheer, vooral ten opzigte der regaliën, nader kan

gekend worden. Dit geldt in 't bijzonder ten aanzien

van die rekeningen, welke van vroegere dagteekening

zijn, dan het Landregt van 1686, in hetwelk vele

punten werden beschreven, welke nog tot op dien tijd

als regtsgewoonten gevolgd waren, en tevens de criminele

en civiele breuken nader bepaald en op een vasten

voet geregeld werden. Eenige uittreksels uit die reke

mingen kunnen hier dus niet anders dan welkom zijn;

in het aanvoeren daarvan houden wij gevoegelijkst, zoo

veel dat geschieden kan, dezelfde orde, in welke wij

zoo even de verrigtingen des ambtmans als beheerder

der vorstelijke regaliën opgenoemd hebben.

a. Hij moest des Heeren palen verdedigen, tot weer

stand van vijandelijk geweld, desnoods aan het hoofd

der gewapende magt van zijn ambt, optrekken; ook ,

als het vereischt werd, buiten de grenzen van dat

ambt. - Toen, in 't laatst van 1404, vijandelijkheden

waren uitgebarsten tusschen Gelre en Kleef, werd de

Rigter Johan van Heteren herhaaldelijk opontboden, om,

hetzij met een bepaald getal manschappen, of ook ghe

wapent als hij starxte mocht, onze krijgsmagt, die het

vijandelijk gebied in den Duffel moest bestoken, te ko

men versterken; ook lag hij mitten clockenslach (de bij

klokslag opgeroepen gewapenden) voor Huussen. Omstreeks

1407, in den oorlog tusschen Gelre en Holland ter za

ke van het huis van Arkel, gelastte de Hertog den

Ambtman Henrik ingen Nyweland, die ridder ende

knecht te bidden van Ouerbetue ende mitten clocken

slagh te comen als hij alrestarcst mocht bij hem tot

Bomel, en in 1409, toen op nieuw krijgstoerustingen

tegen Holland gemaakt werden, kreeg dezelfde Ambtman
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bevel, te wesen mitten clockenslagh mit sinen ampt te

Ravenswade, dat bollwerck aldaer helpen te maken. De

Ambtman Otto van Mekeren kwam, op bevel des Her

togs, te Nijmegen, met 100 gewapenden, om des camps

wil, en lag in 1420 drie weken lang met twyntich ghe

lauien te Nijkerk, om die plaats voor een vijandelijken

aanval uit het Sticht te bewaren. Jacob van Ambe

moest met dertien man op het tolhuis te Lobede liggen,

om die sterkte voor Hertog Arnold te helpen verzekeren.

De Ambtman Ot van den Stade sloeg in 1454 het beleg voor

den Rodentoren te Driel, bezorgde de krijgsbehoeften en

levensmiddelen (*), die derwaarts moesten gevoerd wor

den, en veroverde dat huis voor den Hertog. Later in

hetzelfde jaar vinden wij hem, met den klokslag van

zijn ambt, in 's Hertogs leger voor Vreede in het land

van Munster. Goossen van Honsseler diende Hertog Karel

drie maanden lang met zes paarden ruytersgewijs in

den oorlog in het Oversticht en in Drenthe, en nog in

1629 kreeg Dirk van Lynden herhaalde malen aanschrij

ving, om te voorzien in de veiligheid van zijn ambt

tegen stroopende vijandelijke benden, om de redouten op

te nemen, en te onderzoeken, of die behoorlijk van be

zetting voorzien waren, om den uitvoer van paarden

over de Waal te beletten; ook, om de predikanten te

vermanen, dat zij met hunne gemeenten voor de over

winning van den Prins bij het beleg van 's Hertogen

bosch zouden bidden. - De ingezetenen, die, bij klok

slag opontboden, niet, of niet behoorlijk gewapend, ver

schenen, werden beboet. Zoo vindt men in de rekening

van Johan van Heteren: » Item van Henrich Berch,

want hy siin heerscouwinge niet en dede als oen gheba

den was, van enen ghescheide daer aff II gln.” Zijn op

volger Henrik ingen Nywelant verantwoordt verschillende

posten van breuken, betaald door zulken, die den cloc

kenslagh niet en volgheden. De Ambtman Gerit van

(*) Daaronder vijftichste halff quart bernwijns van Nyemegen

dair bestalt in enen vaetkijn.
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Wye beboette meer dan één ingezetenen, omdat het pert

myet guet ghenoech en was, dat hij mijnen here holden

solde, en een ander, omdat hij sijn panser nyet en

hadde tot s heren behoeff. In eene rekening van Wil

lem van Gent komt, onder meer soortgelijke, de vol

gende post voor: »Jan Lippet te Herwen den klocken

slach verseeten ende sess off soeuen daige thuys geble

uen, dat men wtgetogen was, ende elcx daiges gebroicht

IIII b.”

b. De ambtman moest het regt van den Souverein op

den stroom handhaven en de middelzanden, daarin opge

komen, voor hem in bezit nemen. - Sedert de uit

spraak van den Roomsch-Koning Adolf, van het jaar

1293 (*), waren middelzanden in de Geldersche stroomen

steeds beschouwd als den Vorst van den lande toebehoo

rende, namelijk voor zoo ver die door de natuur opge

worpen, en niet door kribben of hoofden, ten koste van

de eigenaars der aan de rivier liggende gronden, veroor

zaakt waren (S). De wijze, op welke zoodanige middel

zanden bevaren en in bezit genomen werden, is, naar de

gewoonten, die daaromtrent van ouds plaats hadden,

naauwkeurig omschreven in het Waterregt van 1715 (f),

vernieuwd en vermeerderd in 1767. De rekeningen zwij

gen van deze handelingen, dewijl elke ambtman dit

binnen de grenzen van zijn aanbevolen district verrigtte

en alzoo geene onkosten daarvoor in uitgaaf mogt

brengen. Overigens waren, ten gevolge der gesteldheid

van den stroom, de gevallen, waarin de Ambtman van

Over-Betuwe hiertoe geroepen werd, niet zeer menigvul

dig, en de beschrijvingen, welke van zoodanige handelingen gemaakt werden, zijn allen genoegzaam in den- w

zelfden vorm. Het volgende stuk moge tot voorbeeld

strekken.

(*) Zie dit stuk in vAN MIERIs, Charterboek, deel I. bl. 551,

en in de Stukken tot sCHRASSERTs Codew, bl. 474, 475.

(S) SCHRAssERT, Codear, in de Stukken, bl. 489.

(+) Groot Geld. Plakkaatboek, deel III. col. 278 en volgg.
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Ick Casper van Linden doe kondt mit desen openen brieve,

dat ick als Stadtholder van Diderick van Linden, Heer tot

Hemmen, Ambtman ende Dijckgreeff van Overbetuwen, door

last van de Heeren van der Reeckeninge mij getranspor

tiert hebbe opte riviere van de Wael tot Bemmel, in des

gedachten Ambtmans aenbevolen ambt, ende hebbe, oer

kondt Gerichtsluyden naebeschreven, aldaer gevonden een

middelsandt die Betusche sijde naest gelegen, streckende

metten cop voor langes den stert ende voort onder het mid

delsandt, twelck Jan van Triest cum suis van de Landt

schap in pacht hebben, ende langes het landt tegens des

vrouwen van Weerdenburch ende Capitain Braeckels landerijen,

een weynich boven den windtmoelen van Bemmel, welck

voorn. middelsandt ick Stadtholder voorscr., oerkondt Gerichts

luyden Hendrick Druyser ende Goessen Gijsbertsz., met een

schuyte, hebbende een hanckroer, daer in waeren, neffens

den Commissaris van de Reeckencaemer ende mij, die

voorn. twe Gerichtsluyden ende twe schippers, hebbe son

der landt te raecken omvaeren ende mit opsteken van eenige

rijseren die possessie van dien in naeme ende van wegen

die Mog. Heeren Staten deses Vorstendoms ende Graeffschaps

aengevangen, als dat nae water recht eyget ende ge

boert. Des toe warer oerkonde hebbe ick Stadholder voorn.

dese met mijn eygen handt underteyckent ende besegelt

met een opgedruckt segel vnder opt spatium van desen.

Actum den XIII. Septemb. XVIc dartich. st. vet.

(Get, boven het, met eene vierkante papieren ruit over

dekt zegel) Casper van Lynden.

c. De ambtman moest de wegen te water en te land

veilig houden, en geen geleide laten gelden, dan hetgeen

door of namens den Heer van den lande verleend was. -

Daarom werd den Ambtman Gijsbert van Randwijk in

1416 gelast, den Bisschop van Utrecht auer te veligen

tot Wymegen totten Roemschen Koninc, namelijk Sigis

mond, die, op reis zijnde uit Engeland naar Konstantz,

in die stad vertoefde. Henrik van Gent Heer tot Gent

trok, in of omstreeks 1557, in eigen persoon, met schol

tissen en dienaren door de Betuwe, om de landsknechten

op te sporen, die daar gespolieerd en vrouwenkracht
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bedreven hadden, ook heerlooze knechten, vagebonden,

moordenaars en gevangen Franschen, die te Loevestein

uitgebroken waren. Een plakkaat, den 11 October 1576

op naam van Filips II. uitgevaardigd, bevat een aantal

verordeningen aangaande het veilig houden der straten

en wegen, waarbij de zorg daarvoor bepaaldelijk aan de

Ambtlieden, Drosten en Rigters opgedragen wordt (*);

ook werd hun in 1699 en later herhaaldelijk aanbevolen,

algemeene jagten te houden op vagebonden, heidenen en

landloopers (S).

d. Verbeurdverklaarde, onbeheerde, gevonden en aan

gedreven goederen, ook de nalatenschap van bastaarden,

van buitenlanders, van veroordeelden en zelfmoordenaars,

werden door den ambtman, in naam van den Souverein,

aanvaard. - In meer dan ééne rekening worden een

gevonden bijenzwerm, aangedreven balken en ander

houtwerk, eene schuit, die drijvende was gevonden,

en diergelijke zaken verantwoord, en de Ambtman Ge

rit van Wye ontving van Mechtelt van Zedem, om

dat oer aenghetegen wart, dat sij solde hebben ghe

zuonden enen pott mit gelde, dar aſf tot enen ge

sceyde L Arn. gulden. Dezelfde Ambtman ontving van

Lambert van Moldijc XII Arn. gulden, omdat sijn

wijff haer selver verbernt hadde. Henrik van der La

wijck bragt in rekening als ontvangen tot Ghent op

St. Blasius dach (3400) van Sander Bots rede goet

ende van sinen erue, want hij hem seluen ontlief

de, Lf III gln. en Otto van den Stade het navol

gende: It. een vroukijn, die sich seluen mit hoeren

kinde in der wayen [kolk] tot Deyll van armoede ende

mismoit verdrenckt had, hoer guetkijn verkoft hoeren

man voir Af ZWALMA cromstert.

e. Het invorderen der boeten, keuren en breuken

was den ambtman aanbevolen. – De meeste waren

zoogenoemde civiele en kleine breuken, en onder deze

(*) Groot Geld. Plakkaatboek, deel I. col. 700-706.

(S) Groot Plakkaatb., deel III. col. 84, 88 en elders. Verg,

hier vóór bladz. 100-103.
w
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inzonderheid vechtbreuken, namelijk dezulke, die ver

beurd werden door het vechten met vuisten, met messen,

met pieken, met kusen of stokken, met gavels, met

kannen en diergelijke. Dikwijls ook verdroeg zich de

ambtman, namens den Souverein, met den misdadige,

wegens de som, die de plaats der straf verving, men

noemde dit gescheide, afscheidinge of compositie maken.

Men vindt dit doorgaans in de rekeningen naauwkeurig

en onderscheidenlijk vermeld. Een vuistenslag werd ge

boet met 1 pond; eene keurbare wonde, namelijk eene

zoodanige, die leeds lang en nagels diep was, met 5

pond; eene mindere of niet keurbare wonde met 1 pond;

toegebragte leembde of verlamming, waardoor eenig lig

chaamsdeel onbruikbaar werd, met 20 pond; daar boven

gingen bloedwonden, waervan iemand ter ziele kwam.

Het pond werd daarbij berekend op # Andries gulden,

later op 1 Car. gulden 4 stuiver. Bij het Landregt van

1686 werden hieromtrent andere bepalingen vastgesteld.-

Wij laten hier eenige posten van verantwoorde breuken

volgen, en kiezen uit de overgroote menigte bij voorkeur

de zoodanige, door welke de geest en de zeden van den

tijd eenigermate gekenmerkt worden.

Uit de rekening van Henrik van der Lawijc:

It van enen vreemden knecht, want hij enen anderen knecht

bi der mouwen hielt, van enen ghescheide daer aff VIII gln.

It. tot Heteren op St. Victoersdach van Claes Brunen erfgen.,

want Claes heren Johan van Homoet sine erue onteert (*)

had ende gebruket twintich jaer lanck, van enen ghescheide

daer aff van den broken CXX gln.

Uit de rekening van Johan van Heteren:

It. van Evert Kolbken, want men oen auerseghede, dat hij

eenre maget tegen hoeren wille wat ghedaen soude hebben,

van enen gescheide daer aff II gln.

It. opten Saterdach na St. Paulus dach conuersio van den luden

(*) Onteert : d. i. ontploegd; van eren d. i. ploegen, arare.
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die op ter Praest woenen, want sij tot Dryell opter waerheit

niet en quemen, van enen gescheide daer aff XII gln.

Uit eene rekening van Henrik ingen Nywelant:

It. van Euert Johans soen, want onder siinen perden ende wa

gen, die hij Reynken van der Riit geleent hedde, ende

Reynken onder den wagen ende perden doot bleef, van

enen ghescheide daer aff XX gln.

It. tot Setten op St. Peters dach ad cathedram van Johans Koern

van Dornic ende sinre moeder, want hij mijns ghen, heren

vyant was ende sijn moeder berueft [berucht] was, dat sy

by nacht mijns lieven heren vyande ghehueset hadde, daer

aff gheboert XV gulden,

Uit de rekening van Henrik van Homoet:

It, tot Herwen van Euert Selen soen, want hij claghede auer

Henrick Rogge, dat hy hem siin koern mit onrecht aff ghe

meyet hadde, daer Euert tuuchvellich aff wert, van enen

ghescheide daer aff IIII lib. val. II gln. III blanc.

Uit eene rekening van Otto van Mekeren:

It. tot Angheren van Engelbert Momme, want hij des costers

camerduer op stiet ende tapten seluen byer, van enen ghe

scheide daer aff XII gulden.

Uit de rekening van Bartold van Zalland:

It. van Rutger van Geckenborch, want hij myt valschen ste

men had ghedobbelt, dat onsculdich wolde wesen, daer af

tot enen ghescheyde VIII gln.

Uit eene rekening van Otto van den Stade:

It. Gijsbert van Mouwich was berucht, dat hy quade bier

maete had getapt, dair aff ontfangen in afscheydinge XXIII

klimmer (*).

(*) Een klimmer of cromstert stond toen gelijk met 13 grooten,

36 klimmer met 1 postulaatgulden en 49 klimmer met 1 Rijnsche

gulden, maar deze verhouding was niet altijd dezelfde.



- 192 -

Uit eene rekening van Henrik van Gent Heer tot Gent :

It. desen amptman heeft eynen genannt Wilhem Kloppert van

Arnhem, der oirsaecken, dat hij geckelich gespraecken hadt,

den tijt van XXII dagen – in haften geſenckelick gehalden (*).

Uit eene rekening van Cornelis van Bronkhorst tot

de Poll:

Ao. 1656 den 20 Augustus heeft seecker koebeest, toestendich

Sijtjen Janssen wed. van Derick Schuylinck, de huysvrouw

van Willem Janssen van Munster op de straet dergestalt

besprongen en gestoten, dat sij twee dagen daernae daer aen

gestorven is. En is het koebeest by sententie van het leven

ter doot gebracht, het hooft op een staeck gestelt en de

reste in die aerde gedolven op de gemeynte. Ende alsoo

d'eygenaerse van 't beest een arme schamele weduwe was,

daer tegen d'actie gereserviert wierdt, is daervan gecomen niet.

Uit eene rekening van Dirk van Lynden tot Ressen:

Van Jacob Engelen en sijn doghters ontfangen 250 guldens,

omdat se haer moeder, die se meende betovert te wesen,

hadden doen segenen door een nabuurvrouw, die se daer

toe dwongen.

Uit eene rekening van Walraad van Steenhuys:

Van enen Uytreghtschen voerman, Spruyt genaemt, bij ac

coert, omdat hij den rendant met den wagen van den dijck

tot Lendt geworpen heeft, ontfangen f74: 0: 0.

(*) De rekening, waarin dit voorkomt, is van het jaar 1554. In

een apostil of kantteekening wordt daar ter plaatse gezegd, dat

deze Wilhem Kloppert een halve geck was, die smadelick op ten

Keyser gesproken had. - Zonderling! De heer VAN HAssELT heeft,

Arnh. Oudheden, I. bl. 251, een anderen halven gek bekend ge

maakt, waardig met dezen vergeleken te worden.
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Het valt in 't oog, dat des ambtmans lastbrief en be

rigtschrift zeer uitvoerige bepalingen behelzen, naar welke

hij zich bij het beheer der regaliën had te gedragen ,

terwijl daar slechts met weinige woorden en als in het

voorbijgaan zijne verpligting vermeld wordt, om de bank

te spannen, gerigtdagen en dijkschouwen te houden en

een iegelijk naar land- en dijkregt vonnis te laten we

dervaren. De oorzaak hiervan schijnt niet ver te zoeken.

Het eerstvermelde toch was zijne eerste en voornaamste

bestemming als zaakbezorger en plaatsbekleeder van den

Heer des lands, nog eer de ingezetenen met landregten

begunstigd waren, of zij de zoodanige, in vergelding van

onverpligte dienst en schatting, van den landvorst ver

kregen hadden. - Daarom ontving de ambtman, rigter

en dijkgraaf ook in de eerste plaats uit de regaliën zijne

bezoldiging. De hoegrootheid hiervan werd, van tijd tot

tijd, bij overeenkomst, bepaald en geregeld, en in de

commissie of den lastbrief uitgedrukt. De Ambtman Otto

van den Stade (1449 volgg.) ontving voor loon 125 oude

schilden jaarlijks, gelijk staande met 188 Rijnsche gulden.

Willem van Gent (1467) en zijn opvolger Arend van der

Lawijck (1470) bragten daarvoor elk jaar in rekening 50

Rijnsche gulden, nevens 70 malder haver tot onderhoud

van een paard. Bartold van Gent (1489 volgg.) daarentegen

genoot van de breuken beneden de 4 pond de helft, van

de andere den tienden penning voor zich. Berend Hack

fort (1548 volgg.) deed van breuken van 4 pond en daar

beneden ganschelijk geen rekening, van de andere had

hij, als zijne laatste voorgangers, den tienden penning.

Werden zulke grootere breuken kwijtgescholden aan de

misdadigers, dan werd het nadeel, daaruit voor den

ambtman ontstaande, doorgaans vergoed. Zoo bragt Dirk

van Wely in zijne uitgaven voor hetjaar 1545:

It. noch einer gewest, geheiten Kelderwert, die in den sce

pendom van Ghent eynen nederslach gedain hadde, vnd
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heft in aenkompst Ro. Key. Mat. aen die lijne gehalden, ind

is dair mit gepassirt, dair van mij oick amptshaluen den

thienden pennynck gekommen solde sijn, dat ick acht soe

guet als - - - - - - - - - - - X Goltgulden (*).

Onder Karel V. werd des ambtmans bezoldiging op een

meer vasten voet gebragt. Henrik van Gent (1555) en

zijne eerste opvolgers genoten dien ten gevolge de helft

van alle civiele en criminele breuken. Later werd geklaagd

over het verval der provinciale domeinen; men achtte

de kosten van derzelver beheer meer, dan uit de op

brengst kon goedgemaakt worden. Om hierin te voor

zien, ontwierp men in 1676 een geheel nieuw reglement,

waarbij ook de traktementen der regterlijke ambtenaren

geregeld werden. Na langdurige beraadslaging werd dit

herzien in 1708 en daarbij den ambtman van Over-Be

tuwe jaarlijks toegelegd 450 gulden, nevens twee derde

gedeelten der civiele breuken. Hij bragt daarenboven in

rekening de kosten van lijfstraffelijke regtspleging, van

lijkschouwingen, van het verzenden en doen afkondigen

van 's Hoves publicatiën. - De gevangenen werden ge

woonlijk bewaard op het huis, waar de ambtman woonde,

welks middeleeuwsche bouwtrant daartoe, in dikgemuur

den toren of onderaardsche kluis, meestal de gelegenheid

aanbood, waren de gevangenen onvermogend, dan werden

de kosten door de Rekenkamer betaald; hun vonnis ont

vangen hebbende, werden zij vroeger op den burg te

Nijmegen, later in het Provinciaal Tuchthuis te Arnhem,

gezet. Zonderlinge misbruiken hadden daarbij plaats:

Zoo die vurgaende amptluyden oere gefangen op zijner

Mats. slot ende borch tho Wymegen in den grotten

thoirn van altz van bauen nederwartz met een touw

inlaetende plegen tho stellen, daer men dieselue gefangen

(*) Tot opheldering diene, dat de landsheer, bij zijne inhuldiging,

het regt had, zoo veel ballingen, als zich aan een touw, dat aan

zijn wagen bevestigd was, konden vasthouden, in de gemeente,

waar de huldiging plaats had, terug te brengen. Zie o. a. vAN DEN

EERGH, Verh. over de oude wijze van Strafvordering, bl. 134.



(soe die vurscr, toirn zeer diep is) myet sonder groote

moeite quellick wederom vuyt crijgen ende becomen mocht,

werd in 1558 aan den Ambtman Henrik van Gent toe

gestaan, hierin te voorzien, waarom hij in den toren eene

opening door den muur deed breken en trappen daarin

maken, ten einde er van beneden te kunnen inkomen. -

Van ontvlugting der gevangenen zijn vele voorbeelden.

In de laatste rekening van Cornelis van Bronkhorst tot

de Poll ontmoeten wij het volgende:

Den 27, April 1662 op sondagh heeft Casijn Schrassert, woo

mende tot Nijkercken, mit bijwesen van sijn broeder de

Lieutenant Jan Schrassert, Jan van Dompseler en andere, de

Heere tot Seroskercken, comende uyt de praedicatie, op

den kerckwege en 's Heeren straet niet verre van d' kerck

hoff (nae dat voorschreve Jan van Dompselaer, staende op

den hoeck van den tuyn, geschuifelt en d' Heer tot Seros

kercken aencomende daer mede hadde bekent gemaeckt) in

praesentie van d' Heer Amptman en de Gemeente, geaggres

seert en mit een rottingh off stock deerlick geslagen en seer

qualick getracteert, soeckende sijne andere bijhebbende per

soonen die geene, soo scheyden wilden, te beletten, waer

ouer de huysluden opentlick en oock bij clockenslage gelast

en bijeen geroepen sijnde, hebben sij haer eerst mit de rapiers

daer tegen gestelt, niet willende haer in 's Heeren handen

stellen, doch sijn eyntlick door de menighte overvallen, aen

gegrepen en ten huyse van Frans van Ham, weerdt tot Bem

mel, gebracht, daerover des goensdages daeraen volgende 't

Gericht crimineel gespannen en tegen haer in poenam juris

geconcludeert wesende, sijn gemelte Casijn en Jan Schrassert

inmiddels (als onder in de keucken crackeel gemaeckt en

met rapiers mae den anderen gestoocken wierde en dat boven

op de camer, daer het gericht gespannen was, confusie en

disordre veroorsaeckte) stillekens van de camer gegaen ende

ontcomen mit de vlucht, en vervolgens tegen haer in con

tumaciam insterende is gedecreteert worden in saken te schrij

wen, wordende Jan van Dompselaer in hechtenis op des Hee

ren Amptmans huys gestelt, waerover na geschreven proces

den 16 Augusti 1662 sententie wtgesproken is, daerbij Ca

sijn Schrassert in poenam excessus et contumaciae gecon
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demneert is in een amende van vijftich goutgulden en in

# van de costen, mitsgaders Jan Schrassert in # van de cos

ten, ende afsonderlick goetgevonden, dat Jan van Domp

selaers langhduirige gevanckenis sal wegen loco poenae, en

dewijle voorscr. Casijn Schrassert in desen ampte niet geërft

en, als voren, ontvlucht is, hebbe daervan niemendal con

nen ontfangen en evenwel costen van het proces moeten

verplegen.

Als dijkgraaf in 't bijzonder had deze ambtenaar de

kosten te dragen der dijkschouwen en der weteringschou

wen. Ter vergoeding van de eerste werd hem, sedert de

helft der 16e eeuw, toegestaan, al de boeten, voor in

breuken op het dijkregt verbeurd wordende, voor zich te

behouden, weshalve hij daarvan geene rekening deed.

– Voor de kosten der weteringschouwen trok hij het

zoogenoemde honderdgeld. Den oorsprong hiervan leert

men uit de volgende post, zoo als die in de oudere re

keningen van jaar tot jaar telkens voorkomt :

Van de ghesellen, die die weteringhe te ruimen hadden ende

wael ghewoenlic siin den dijcgreue te gheuen van den hon

dert roeden enen auden schild ende der weteringe, is XL

hondert roden, facit Ic ende XX Arn. gulden.

Eerst in de rekening van Jacob van Ambe van 1446

1447 komt dit voor onder den naam van hondertgeld en

wordt, tegen 1 oud schild voor elke roede, over eene

lengte van 4200 roeden met 63 Rijnsche gulden uitgetrok

ken. Het werd door de buurmeesters van de huislieden

ingevorderd. Niet vroeger dan in 1723 werd, ten aanzien

der bezoldiging van den ambtman en dijkgraaf, met

Adriaan van Lynden eene nadere overeenkomst getroffen;

ten gevolge waarvan hij en zijne opvolgers voor het voe

ren der dijk- en weteringschouwen jaarlijks als uitgave

inbragten 400 gulden 10 stuivers, maar daartegen de

breuken, op overtredingen van het dijkregt gevallen, voor

de helft verantwoorden moesten, later werd dit gebragt

op 460 gulden 10 stuivers.
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De werkzaamheden van den ambtman , rigter en dijk

graaf bepaalden zich geenszins tot het voorstaan derlands

heerlijke regten: hij zat ook voor op de gerigten, niet

alleen, waar over lijfstraffelijke en mindere misdrijven

vonnis werd geveld, maar ook waar burgerlijke twistza

ken beslist werden, hij deed uitspraak in geschillen over

dijkzaken, voerde de schouwen over de dijken en wete

ringen, en vervolgde de overtredingen der regten op dit

stuk; hij was voorzitter in de ambtsvergaderingen en

hoofd van het burgerlijk bestuur.

De Landgerigten werden gehouden in overeenstem

ming met het Landregt, hetwelk de plaatsen bepaalde,

waar, den tijd, op welken, de bank moest gespannen wor

den, het getal der gerigtslieden, schepenen of bijzitters,

de wijze van regtsvordering, de vormen bij het plegen

van akten van voluntaire jurisdictie, als koop en over

dragt, volmagten, borgtogt, huwelijks-voorwaarden en

diergelijke, in acht te nemen, enz. - De ambtman span

de de bank, was openbaar aanklager, deed de zaak be

dingen, maande de gerigtslieden om vonnis te wijzen,

en zorgde, dat de uitgesprokene ten uitvoer gelegd wer

den. - Het Landregt van 1686 plaatste de gerigtsban

ken van Over-Betuwe te Elst en te Bemmel; aan elke

bank moest tweemaal 's jaars een gewone gerigtsdag ge

houden worden; deze, zoo wel als de buitengewone,

moesten, als van ouds, voormiddags, bij klimmende zon,

aanvang nemen. Hiervan werd bij den aanvang van elk

gerigt melding gemaakt, bij voorb.

Opten XIXden dach Januarii Anno XVeLVIIe. heeft die amptman

Henrick van Gendt ter gueder tijt sich verschinicht tho Elst

vmb tho richten, ind heft die banck gespannen ende id ge

richt verbannen, als dat recht is, vnd heefft sich bedinght,

soe wael tho richten bij sinckender sonnen als bij clymmen

der sonnen. Oerk. gerichtzluyden die Heer van Doernick,

V. 14
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Peter van Stepraide, Wijnandt Hackfoirt ende Johan van

Bronckhorst, ende meer anderen van der Ritterschap.

De bank kon met , d. i. ten overstaan, van twee ge

rigtslieden gespannen worden; het gerigt zelf mogt met

niet minder dan zeven leden gehouden worden, meerdere

mogten het echter bijwonen. Het gerigtssignaat, waar

van wij zoo even het hoofd mededeelden, eindigt aldus:

op desen gerichtzdach vurscr. hebben ther banck geseten dese

naebeschreuenen ritteren ende knechten, mit namen Peter

van Stepraide, Wijnandt Hackfort, Jan van Bronckhorst,

die Here van Dornick, Jan van Mekeren, Henrick van Poel

wick, M. Goidert Pannekoeck, Berndt Hackfort, Henrick

van Puyfflick, Loyff de Jeger, Bartolt van Gent, Goessen

van Bemmel, Gisbert van der Hoeuen, Rutger van Wely,

Berndt Hackfoirt Florisz., Thoenis van Zeuener, Ailbert

van der Voirt ende Wilhem van Seuener. s

De ambtman, alvorens de eerste maal de bank te

spannen, deed zijnen eed aan het ambt, bij voorb.

op Dinxdach post Jubilate Anno XVeLXIII. Thenseluen maill

heeft Kaerll van Lynden sich ther gueder tijt to vurmid

dage verschinicht, vmb sijnen Amptmans eit te doen, dair

bij vur die Ridderschap hiernaebenoempt den Lantbrief,

dair beneuens die commissie van den alden Amptman Hen

rick van Ghent, mit oick sijne commissie laiten op verle

sen, mit sampt eyne missiue, durch onsen gen. heren Stad

holder den Grauen van Megen etc., vnd dairop gepresentiert

sijnen behoerlicken eyt der Ridderschap vnd gemeynen lant

schap te doen, wie sich dat behoert, soe hefft Johan van

Bronckhorst, alsz die aldtste, vuytten naem van die sement

licke Ridderschap hem den eit vurgestaefft ende afgenoemen,

alsz dat recht is. Vnd sulx geschiet sijnde, hebben sijn L. in

gelicken oick den sementlicken Ritter ind knechten hier

maebenoempt oick oeren behoerlicken eit sementlick ende

ellick bijsunder afgenoemen, alsz dat recht is.

Ingelicken heeft die Amptman oick den Scholtessen, alsz

mit namen Peter van Reet, Derick Portman ende Derick
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Jaecopssen, oick oeren behoerlicken eit vurgestaefft ende

afgenoemen vur dye selue Ridderschap, alsz mit namen Jo

han van Bronckhorst, Bartolt van Gent, Johan van Herwijnen,

Kaerl van Middachten, Ot van Linden, Rutger van Wely,

Derick van Mekeren, Johan Mom, Floris van Mekeren, Car

selis Mom, Bernd Hackfoirt, . . . . . Van Domseler.

Om in een voorbeeld te doen zien, op welke wijze

criminele zaken behandeld werden, geven wij het vol

gende:

Gericht Crimineel gehouden den 13 Julij

1594, tot Driel op de Proost.

Jan van Gent, Amptman, spreeckt aen met recht Marrij Kleyn

pennincks Rembols Kleynpenninckshuysvrouw, seggende waer

te sijn, dat sij bekent heeft vnd voor 't adelijcke gerichte

gestant soude moeten doen, dat sij alnu den Heere afgevallen

und afgesworen und sich des duyvels und der helle met lijf

und ziele overgegeven und daer beneffens de komst der to

verije menschen vnd beesten betoveren, soo als haer confes

sie in het lange medebragt, welke in den gerichte verlesen

wierdt, om de beclaegde daerop te verhooren, zeggende,

dat zij daer mede lijf und leven verbeurt vnd ten exempel

van anderen gestraft moest worden, te weten, dat sij aen

een staeck verbrant sal behooren te worden. Waerop de

confessie van voors. Marrij gelesen ende hetselve nog gestant

doet, behalve dat sij mede gestant dede menschen doodt

getovert te hebben, waerop dit volgende ordel gegaen is.

Ordel. -

In Crimineele saecken tusschen den edelen vnd erentfesten

Johan van Gent, Amptman in den Overbetuwe, aenlegger,

ter eenre, ende Marrij Rembols Kleynpennincks huysvrouw,

beclaegde, te andere sijde, weyst Henrick van Bronckhorst

tot Oosterholt met gevolg van ritteren und knechten voor

recht, dewijl die voors. Marrij in und sonder pijnen voor

den Gerichte bekent, die kunste der toverijen te konnen,

menschen und beesten betovert, oock gesegent te hebben,

14*

v
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dat sij van leven tot de doot gebracht und aen een staeck

geworgt sijnde, verbrandt sal worden (*).

Voor het houden der Dijkgerigten en het voeren der

schouwen bevatte het Dijkregt de regelen en voorschrif

ten. De vroegere dijkregten werden vervangen door dat

van 1640, ontworpen door het kwartier, en door de

Staten van het gewest voor de vier boven-ambten geldig

verklaard. Zoo lang de bediening van ambtman en rig

ter en die van dijkgraaf in één persoon vereenigd waren,

kon niet ligt verschil ontstaan aangaande de perken van

beider gezag. Anders was het, toen, gelijk wij vroeger

zagen, kort na het midden der 17e eeuw, beide bedie

ningen door verschillende personen waargenomen wer

den. De twist, die toen tusschen den Ambtman en Rigter

Cornelis van Bronkhorst tot de Poll en den Dijkgraaf

Christoffel van Balveren tot den Roodentoren ontstond,

gaf aanleiding tot een besluit van de Staten des kwar

tiers, in hetwelk bepaaldelijk de aard der bediening van

dijkgraaf en de grenzen van zijne bevoegdheid en van

die des Dijkstoels zoo naauwkeurig worden omschreven,

dat wij achten, om van de zaak eene duidelijke voor

stelling te geven, dit stuk hier in zijn geheel te moeten

mededeelen:

- is."

Is in den Quartiere gelesen het gebesoigneerde van de heeren

Diederick van Welderen, Borchgraeff des Rijcx, Casijn van Bem

mel, Reeckenmeester, Cornelis van Gendt Heer tot Loenen,

Amptman tot Bommel, Tielre ende Bommeler weerden, Dr. Wil

hem van Hoeckelom, Rutger de Man ende Mattheus van Fladrac

ques, Borgermeesteren der respective steden Nijmegen, Tiel ende

Bommel, soo bij haer Ed. Moo. gecommittiert sijn geweest tot het

(*) De Gerigtssignaten van Over-Betuwe voor criminele zaken,

beginnende met het jaar 1584, voor civile met 1550, berusten

thans ter griffie der Arrondissements-regtbank te Tiel. Door de

welwillendheid van den voorzitter dier Regtbank, den heer Mr.

E. D. RINK, ben ik in de gelegenheid gesteld, daaruit deze stukken

mede te deelen,
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beslissen der differenten ontstaen tusschen Christoffel van Balveren

tot den Rooden Toorn als Dijckgraeff des ampts van Overbetouwe,

impetrant, ter eenre, ende Cornelis van Bronckhorst tot de Poll

als Amptman des seluen ampts, gerequireerde, ter andere sijde, als

mede tussen gemelten Dijckgraeff ende Amptman sampt geïnteres

seerden in Overbetouwe, met name gemelten Bronckhorst, Amptman

ende Richter, Bartolt van Gent Heer tot Wolferen, Caspar Anthonis

van Lynden, Hendrick van Brienen totten Mussenberch, voorts

meergemelten Dijckgraeff ende desselfs twe Heymraden, nament

lijck Herbert van Lynden ende Jacob de Ruyter tot Laeckemont,

gelijck hetselve gebesoigneerde hier naer is volgende.

Sijnde bij der handt genomen ende geëxamineert de poincten

ende articulen bij den Dijckgraeff dess ampts van Overbetouwe

overgelevert ende verlesen het bericht bij Amptman ende geïnteres

seerden daertegens gedaen, oock in consideratie genomen het voor

dragen van wedersijts partijen, ende de overgeleverde documenten,

is geresolveert ende verstaen, dat den Dijckstoel van 't ampt van

Overbetouwe competeert privativelijck de schouwe ende chieronge

over de Rhijn ende Waeldijcken in den alingen ampte van Overbe

touwe, item over de landtweteringh ende verlooren zeegh, regule

rende sich aengaende de schouwe over ley ende tochtgraven, pij

pen ende medegengen nae de resolutie bij Amptman ende Ridder

schap des Ampts van Overbetouwe den 18 Junij 1634 tott Hemmen

genomen, gelijck oock den selvigen Dijckstoel op versoeck van

geïnteresseerden de schouwe over rinckkaden, sijdtwangen, way

ende hooftdammen sal mogen voeren, buyten hetwelcke denselvi

gen sich sal hebben te gedragen als dienaengaende in het nieust

gereformeerde Dijckrecht cap. 4 art. 2 geordonneert ende gestatueert

is, ende eyndelijck over de bruggen voor soo veel deselve tot het

gebruyck van de schouwe ende beneficie van de landtweteringh

ende verlooren zeegh van noden sijn.

Item staet tot dispositie van den Dijckstoel die geenige te breu

cken ende te straffen, die tegens dijckrechten, ordonnantiën ofte

chieronge der Heymraden. ijts gedaen ofte gelaten hebben anders

als het behoorde, ende namentlijck die eenige boomen te naer bij

dijcken, wetering- ende Seeghs-wallen sullen gepoot hebben, tegens

chieronge der Heymraden, alsmede die hare peerden, koyen, ver

kens ende schapen comen te weiden op ende aen de dijcken,

staende nochtans ijder een vrij deselve in het overdrijven te ge

bruycken.

Ende in cas over sulcke ende andere saken tot dijckrechte ge
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hoorende, tussen den Dijckgraeffende een derde ofte oock questie

tussen een particulier mochte ontstaen, soo compt den Dijckstoel

daer over de judicatuer ende niemant anders.

Ende staet vorder tot deliberatie ende erkentenis van Dijckgraeff

ende Heymraden het chieren van nieuwe rouwaren ende spijcken,

soo binnen als buytens dijcks, daer hetselve van noden mocht be

vonden worden, en sulx tot lasten van dijckgeslaegde. Edoch in

val Dijckgraeff ende Heymraden mochten oordeelen, dat, om het

ampt te preserveren, tot gemeine ampts costen eenige hoofden

off cribben souden moeten gelecht worden, sullen hetselve hebben

te communiceren het alinge ampt, om bij hetseluige daerover

gedisponeert te werden.

Den Dijckgraeff sal competieren het convoceren van den Dijck

stoel soo duck nodich, het leggen van de gerichtsdagen ende de

banckspanninge over saecken tot kennisse van den Dijckstoel gehoo

rende, als mede het stellen van een Substituytt Dijckgraeff ende

Nootheymraden, ende sal den Dijckgraeff de ordinaris Heymraden,

Dijckschrijver ende Heymraadtsboode in eedt nemen.

Belangende het presteren van den eedt der Buyrmeesteren sullen

deselvige op den gewoontlijcken tijt ende plaetse haren eedt in

reguarde van hare buyrwercken hebben te doen aen handen des

Amptmans, ende sullen de voorn. Buyrmeesteren dan mede den

Dijckgraeff hebben te gelooven hare weteringe te vegen en het

hondertgelt te betalen, ende sulx op de breucke daertoe staende.

Heeft den Dijckgraeff mede het recht, om door den Heymraets

bode ofte ymant anders by sijn Ed. daertoe geauthoriseert, in saecken

tot kennisse ofte dispositie van den Dijckstoel staende, citatiën,

weten, besatongen ende peindongen te doen, d'oncosten, vacatiën,

breucken, hondertgeld, verschot ende weerpenninck bij peindongh

ofte andersints in te vorderen, deselue, mitsgaders het gewijsde

ende chieronge van Heymraden ende andere, onder den dijck
gehoorende, t'executeren. W

By deurscheuringe van dijcken sal de Dijckstoel sich aenstonts

op alle gelegentheyt informeren ende . sulx soo ras den dienst

van het ampt vereyscht den ampte bekent maken, om by het

selvige naer voorgaende aduijs van den Dijckstoel gedisponeert te

werden, gelijck bevonden sal worden te behooren.

Dijckgraeff ende Heymraden sullen tot hare assistentie in pericul

van watersnoot de clock mogen doen trecken, in welcken geval

de Scholten, Buyrmeesteren ende gemeene nabuyren deselue heb

ben te obedieren, op de breucken ende poene by dijckrechte geëx

primeert.



- 203 –

Ende eyntlijck werdt den Dijckstoel gelaten generalick ende spe

cialick de erkentenis over questieuse wtwegen van landerijen, soo

als hetselvige den Dijckstoel bij het gereformeerde Dijckregt is

toegestaen.

Waerop gedelibereert sijnde, heeft het Quartier het voorschr.

gebesoigneerde in alle poincten ende leden geapprobeert ende gera

tificeert, omme hinc inde achtervolcht ende maergecomen te worden.

De ambtman riep de Ambtsvergaderingen te zamen ,

zat daarin voor, deed de voordragt der te behandelen

zaken en maakte het besluit op. Deze vergaderingen

waren tweeërlei en bestonden, hetzij uit ambtsjonkeren

of ridderschap, hetzij , nevens deze, ook uit gecommit

teerden der steden Nijmegen en Arnhem, welke laatstge

noemden de in het ambt geërfde burgers vertegenwoor

digden.

De ridderschap alleen werd te zamen geroepen, wan

neer het bij uitsluiting haar of de bijzondere belangen

van het ambt betrof. Van dezen aard was, bij voorb.

in 1662, het aannemen van schutten tot wering van be

delaars, ledighgangers, lantlopers, knevelaers, schu

mers, vernielders der jachte en de andere vuile gebuift,

in 1664 het beramen van maatregelen tot stuiting der

uitgebroken pestziekte en daaronder het verbieden der

luybieren (drinkgelagen, bekostigd uit het geld, dat

voor het overluiden der dooden betaald werd); in 1665

het wapenen der landlieden, om zoo veel mogelijk een'

inval van vijandelijke Munstersche of Keulsche benden

te beletten, van dien aard was ook het maken van regle

menten en verordeningen tegen het uitoefenen van de

jagt en visscherij door ongeregtigden; het beschikken

over de inkomsten der proostdij, canonisiën en vicariën

te Elst en andere; het begeven van opengevallen heem

raadsplaatsen enz.

De ambtman, de ridderschap des ambts en de gecommit

teerden der steden van Arnhem en Nijmegen kwamen jaar

lijks te zamen tot uitzetting der ambtslasten, dat is, tot het

opnemen der schulden van het ambt over het afgeloopen jaar

en het omslaan van het bedrag daarvan over de morgen
'-



- 204 -

talen. De lasten of schulden bestonden in renten van op

genomen kapitalen, de jaarlijksche bezoldiging en de

daggelden, tractementen en vacatiën van ambtman, heem

raden, landschrijver, boden en anderen, sommige ge

regtskosten en vereeringen, voorts de onkosten van het

leggen, herstellen en onderhouden van hoofden en krib

ben in de rivieren en die, welke door watersnood ver

oorzaakt waren: zij werden omgeslagen, verdeeld, deels

over het gansche, zoo binnen- als buitendijksche morgen

tal van het ambt, deels over de binnendijks gelegene

morgens. - Alles wat de geldmiddelen en in 't bijzon

der de waterkeeringen des ambts betrof, werd in deze

vergadering behandeld.

In bijzondere omstandigheden, of zoo menigmaal de

ambtman het noodig oordeelde, werden ambtsjonkeren,

of ook, nevens deze, de stedegecommitteerden, door hem

buitengewoon te zamen geroepen. Onder meerdere, leve

ren de noodlottige jaren 1672 en 1674 daarvan de voor

beelden op, die wij , ook als bijdragen tot de kennis van

dien altijd gedenkwaardigen tijd, hier met weinige woor

den willen vermelden. - Den 31 Julij van het eerst

genoemde jaar eischte de Intendant Robert, dat het

Nijmeegsche kwartier, gedurende de maanden Augustus,

September en October, 27,199 ton bier en 13,590 koeijen,

tot onderhoud der Fransche legermagt, of, in plaats

daarvan, maandelijks 30,170 rijksdaalders zou opbrengen.

Voor het ambt moest daarin gedragen worden 21,955

gulden. Geld was, ook tegen hooge rente, zoo spoedig

niet te bekomen. De vergadering besloot alzoo, het ge

eischte bedrag voor de eerste maand over den ronden

morgen om te slaan. - Den 13 April 1674 was de nood

nog grooter. Het Fransche leger stond gereed, dit ge

west te ontruimen, maar de Intendant eischte vooraf

van het kwartier 150.000 gulden in gereed geld, of de

uitlevering van gijzelaars (ostagiers), die niet ontslagen

zouden worden eer de som ten volle betaald was, het

land met plunderen, blaken en branden bedreigende,

zoo hieraan niet wierd voldaan. Twee fraaije koetspaar
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den, aan Robert ten geschenke gegeven, deden hem

van zijne harde eischen niets terug nemen. Des ambts

aandeel bedroeg 55,627 gulden 5 stuiver, maar de po

ging mislukte, om dit geld te Amsterdam, tegen eene

rente van 64 ten honderd, te bekomen. Toen boden zich

de ambtsjonker Johan Frederik van Westrem tot het

Meyr en de Substituut-dijkschrijver Henrik Kuper vrij

willig tot gijzelaars aan en de gezamenlijke ridderschap

beloofde, hen deser ostagie halven allerdings te guaran

deren, cost- ende schadeloos te houden ende op 't aller

spoedigst weder te lossen, ende considererende de voorscr.

vrijwilligheit, mitsgaders den groten en trouwen dienst,

die het ampt in desen pressanten noot hier door ge

schiet, haer. Wel Ed. ende E. bij provisie daervoor toe

geleit ende vereert mit ses gulden des daigs, soo lange

tot dat deselve weder hier sullen gecomen en van dese

ostagie vrij gemaeckt sijn, ende sular boven alle verte

ringen, reys- ende andere costen, samt swarigheden

die haer. Wel Ed. ende E. hier over souden mogen

ontmoeten, allet onder den verbande als na rechte, mit

submissie aan 't Hoff Provinciael van Gelrelant ende

allen anderen Heeren , Hoven en Gerichten , sampt re

munciatie der beneficiën ordinis, divisionis, excussionis,

sampt allen anderen exceptiën en defensiën ter contra

rie, belovende dat dese weldaet te geener tijt sal in

vergeet gestelt, maer altoos gedacht ende danckbaerlick

geconsidereert worden, oock malcanderen ende d'een den

anderen deser saken halven te guaranderen, ende dat

d'absente ridderschappen deses ampts sullen versocht

worden, d'acte van guarand, aen dese ostagiers breder

verleent, mede te teickenen, onder gelijcke verbant,

submissie en de renunciatie als vooren. – Niettegen

staande de eisch was, dat de gijzelaars binnen vier we

ken gelost moesten zijn, was hieraan den 21 Mei nog

niet voldaan. Zij bevonden zich nog te Grave, maar

de Franschen dreigden, hen verder weg te voeren en

kwalijk te behandelen. Aan de benoodigde som ont

brak nog ruim 17,897 gulden en de vergadering van
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ambtman, ridderschap en stedegecommitteerden besloot

weder, dit geld over de binnen- en buitendijks gele

gene landerijen, ter grootte van 20,2514 morgen, om

te slaan (*).

Ook in zaken van min buitengewonen aard, het bur

gerlijk bestuur betreffende, werden soms de ambtsjonke

ren door den ambtman geraadpleegd. Trouwens, dit be

stuur in deszelfs ganschen omvang was aan zijn beleid

toevertrouwd. Door zijne tusschenkomst werden de bevelen

der hooge overheid afgekondigd, en hij verzekerde de na

koming daarvan. De verordeningen betrekkelijk de uitoe

fening van landbouw en veefokkerij, der geneeskunde,

van het schoolonderwijs, bovenal die ter handhaving van

de heerschende godsdienst, werden door hem ten uitvoer

gelegd, en hij nam kennis van alle overtredingen. Hij

had daarenboven het oppertoezigt over gemeente-, kerken

en armengoederen, over pastoriën, vicariën en kosterijen,

en wanneer de bestuurders daarvan eigendom wilden

vervreemden, gelden opnemen of erfenissen aanvaar

den, werd door de Landschapsvergadering daarin niet

beslist, zonder dat het gevoelen van den ambtman was

vernomen, ja, doorgaans de beslissing aan dezen overge

laten. – In één woord, de ambtenaar, dien wij hebben

leeren kennen als vertegenwoordiger van den Souve

rein en handhaver van diens hoogheid en regten, als

eerste edele in zijn district, als voorzitter bij regtban

ken en gerigten, bij het dijksbestuur, bij het beheer der

geldmiddelen, was tevens het hoofd van het burgerlijk

bestuur en der dagelijksche policie.

(*) De aanteekeningen der Ambtsvergaderingen van af den aan

vang der 17e eeuw berusten thans in het Archief van het Polder

bestuur van Over-Betuwe. De tegenwoordige Dijkgraaf, de heer

Mr. J. RAU VAN GAMEREN , stelde mij goedgunstig in de gelegenheid,

daaruit de bovenstaande bijzonderheden mede te deelen.
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Toen in 1795 de souvereiniteit der Staten door die

van het volk vervangen was en het vrije volk van Over

Betuwe het eerst in den persoon van G. F. van Hugen

poth tot Aardt eenen ambtman, rigter en dijkpresident

aanstelde, onderging de aard dezer bediening weinig

verandering. Ten gevolge der staatsregeling van 1801

en het regerings-reglement voor Gelderland van den 29

April 1802, werd het ambtman-, rigter-, en dijkgraaf

schap bijna geheel op den ouden voet van vóór 1795

terug gebragt, met uitzondering alleen, dat de lijfstraffe

lijke regtspleging aan het toen ingestelde Departemen

taal Geregtshof werd aanbevolen, en aan den nieuw be

noemden Ambtman, Rigter en Dijkgraaf, G. van Rand

wijk, werd door het Departementaal Bestuur eene in

structie gegeven, woordelijk en schier letterlijk overeen

komende met die oude, welke wij hier boven mededeelden.

De staatsregelingen van 1805 en 1806 waren te kort van

duur, om aan het ambts- en dijksbestuur eene nieuwe

gedaante te kunnen geven. Bij art. 4 en 5 van het be

sluit van den 21 van Louwmaand 1810, verklaarde Ko

ning Lodewijk, onder meer andere, ook de ambtsgerig

ten, voor zoo ver zij de burgerlijke regtspleging hadden,

ontbonden, maar liet den dijkgraaf, nevens zijne heem

raden, bestaan. De wet van den 31 dier zelfde maand

bevestigde zelfs de dijksbesturen uitdrukkelijk in hun

beheer, waaronder ook het voeren der schouwen, en

toen Keizer Napoleon ook hier aan den ouden vorm ge

heel den bodem insloeg, toen hij den 18 van Wijnmaand

1810 in zijn paleis te Fontainebleau het decreet teekende,

houdende een algemeen Reglement ter Organisatie der

in zijn Rijk ingelijfde Hollandsche departementen, zijn

de oude dijksbesturen, ingevolge art. 39 van dat Re

glement, ook nog na dien tijd, schoon gewijzigd, in

stand gebleven.

I. A. N.



ONUITGEGEVEN STUKKEN,

BETREKKELIJK

DE GESCHIEDEN IS DER . SP AAN SCHE

HEERSC HAPPIJ EN DIE VAN DEN

OP STAND TEGEN SPANJE,

BIJZONDER IN GELDERLAND.

(Vervolg van deel IV. bl. 224.)

XXXIV.

De Magistraat der Stad Venlo, aan den

Stadhouder Karel van B rie meu.

Edel walgeborner gnediger Herr. Vr G. sye vnser

vnderdenig gehorsam ind gantzwillig dienst vorain be

reidt. Gnediger Herr. Wr G. brieue de date den IIII.

Septembris, inhaldende dat by die durchluchtige hoch

geborne Furstinne, die Hertoginne to Parma ind Plasance

etc. generale Regente ind Gubernante, vnser gnediger

frouwen, mitten Nederlensche geconfederirden Edelluy

den eyn verdragh gemaickt etc., myt wijderen inhalt,

hebben wy den WII. Septembris des auentz myt freude

ontfangen ind in hoogen danck van vr G. angenamen.

Ind nadem vr G. by derseluiger missiue eyn antwort,

als wie die saicken den sectarissen predicanten belan

gende allenthaluen sich toe gedragen, van ons gnedig

lich gesonnen, sullen wy vr G. vnderdeniger walmey

mungen darop vor dienstlick antwort niet verhalden,
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wie dat, nadem der predicant van gen Horstgeren den

IIII. Augusti anfencklick sich hefft gelusten laten myt

eyn grote mennichte, mer van vthlendischen dan van

burgeren oder ingeseeten dieser statt, als van Kempen,

Hulsz, Wde, vther den dorperen des amptz Kriekenbeck

ind des amptz van Bruggen, ind meer anderen, alhier

vor der statt van Venlo to predigen, so hebben wy, so

bald wy des in erfarung gekomen, die porten rontumb

doin toesluyten, gliech vr G. der tijt wijders van der

saicken eyn gutt bericht ontfangen, als wy vther der

missiuen de date den WII. Augusti (1), van vr G. ain

vns gnédichlich gesandt, vernamen hebben. Ind als der

predicant vurscr. vp die nauolgende sonnendagen niet

achtergelaten to predigen ind al sulche predicanten durch

die landen groten anhanck leyder bekomen, so hebben

wy diese statt ind derseluiger statt porten, in behoeff Co.

Mats. van Hispanien etc., vnses allergen. Heren ind den

sijnen, gliech wy eydtz haluen schuldich, doin bewaren,

die nachtz wack also doin besetten, dat alle ind jeder

nacht sommige van vns raitz verwanten in enniger per

sonen mitten gesatten burgeren gewackt, ouch hebben

wy mitter daet den kirchen ind gotzhuyseren also vor

gestanden, dat wy derseluiger begonnen beroeuinge myt

vnsen eygen lieue gewhert, ind vort mit allen placaten,

die wy alwegen na ontfanck vpt flietigst gepublicirt,

niet vnderlaten, die vnseren so voel vns moegelick tot

gehorsamheit to ermanen, ind vort mit allen gefueglichen

middelen alwegh vnderstanden to beletten ind to ver

hynderen, damyt bis hertoe noch niet bynnen der stat

van den frembden predicanten gepredigt sye wurden.

Ind dwyl nu in sommigen anderen steden dieses fur

stendoms die frembde predicanten bynnen gekomen, dat

welche vns geyn gering motzell (2), sorg ind gefhar be

raden, aingesiehn die vnsere ouch ernstlich anhalden,

vmb oen ouch to willen gestaden, gliech bynnen Nym

(1) missiuen de date den VII Augusti] Zie deel III. bl. 195, 196.

(2) motzell] Moeite.
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megen ind Ruremund vorgenamen (3) is, dat welcke wy

oen gentzlich afgeslagen ind geensins to gestaden, ind

so voel vns moegelick to verhynderen gedencken. Ind

nadem wy die vnsere myt vertrostung eines generalen

Lantdags vorhanden to sijn vphalden, is demnae myt

hoogen ernst vnse vnderdenig bidden, inden der general

Lantdagh van hochgedachter Hertoeginnen gnediglich

vergunt, ouch inden enmige andere gude tijdongen tot

rust ind frieden dieser landen dienende vorhanden sijn,

sulchs vns so vern doinlich vns gnediglich verstendigen,

vmb die vnseren damyt to vnderrichten, dat seluige

willen wij vmb vr G. in aller schuldiger geburliger

gehorsam vnderdeniglich willig gern verschulden. Ind

dieses eyne gnedige vertrostliche wederbeschrieuen antwort

biddende van dieseluige vr G., die Got almechtig in ge

luckzalige regierung walfarende lang erhalden wyll. Da

tum den XV. Sept. Ao LXVI.

Uwer G. vnderdenige

Burgermestere , Schepene ind Raidt

der stat Venlo.

- Naar den oorspronkelijken brief, af

komstig van het voormalig Hof van

Gelderland.

(3) vorgenamen] Dat is, ondernomen. – Inderdaad was reeds

te Nijmegen en te Roermonde binnen de stad gepredikt: zie deel

IV. bl. 215, 219. De Stadhouder, dezen brief vier dagen later

beantwoordende, gaf aan die van Venlo niet onduidelijk zijn mis

noegen te kennen over hun beroep op het voorbeeld dier steden :

» Ofschoon” schreef hij » die van Nymmegen vnd Ruremunde sich

dar inne misgrepen, dieselve v Er. off derseluer mitburgeren dar

aen gheen exempel nemen off sich denseluen gemesz halden vnd

oire priuilegiën van tolvrijheiden vnd sonst nyet in ſaer oder pe

rikel stellen sullen.”
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XXXV.

De Stadhouder Karel van B r i me u a a n 0 t to

van de n Zande (*), Drost te Harderwijk.

Kaerl etc.

Erentfeste vnd fromme, lieue besundre. Ontfangen vnd

verlesen hebbende uwe schrijuen, daer in ghij vns ver

stendiget, woe die van der stadt die brugghe gesloten,

dergestalt dat ghij anders nyet vuyt moeget dan to der

stadt waert in vind dat ghij him des auondts die porte

openen moetet vnd die wachte to halden oren wael ge

fallen is. Sollen wij v daer op genediger meynongh

nyet bergen, dat ons van him sullicx zeer hoichlick

befrempt vnd derhaluen oick yetz aen him om tselue aff

to schaffen geschreuen. Dan off sij sullicx nyet en doen,

maer ongehoirsaem euenwael beharren , vnd ghij dan

him nyet wederstaen kundet vnd id huys so zwack vnd

qualick versehen weher, dat ghij sullicx him to behinderen

nyet getroostet solt zijn, so muste men doch bisz to

zijner tijt gedult hebben. Dan van wegen der Co. Mats.

to Hispanien etc. onses allergen. heren is die mey

nongh, dat, indyen ghij in deser gestalt nyet wederstaen

kundt, ghij (sonder eenich gelaet tho thoomen off van

ons bryeuen to hebben mentie thomaecken) eenen dach

twee oder drye v duldet vnd sij luyden bewarden vnd

oir hooft volligen laetet, sonder nochtans meer vollicx

inne te laten dan ghij gedaen hebt, doch ons aenstondt

ouer schrijuende, off ghij gheen middel solt weten to

bedencken om veertich off vijfftich haeckenschutten se

cretelick te bekhomen vnd die oick secretelick opten

(*) Zie, over dezen Otto van den Zande, BoNDAM, Onuitgegeven

Stukken, deel IV. bl. 214, 215; VAN HASSELT, Stukken voor de

Vaderl. Historie, deel I. bl. 121, en over zijne volgende bedrij

ven en lotgevallen als Drost van Harderwijk, schRAssERT, Beschrij

vinge van Harderwijck, deel II. bl. 97-124.
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huyse te brengen. Mit oick, off ghij die haddet, off ghij

gemeynt solt zijn tegen to halden, sampt off ghij met

prouisie van munitie van oirloge versorcht voir een tijt,

vnd daer beneffens , of die van der stadt soe voel ge

schutz hebben, dat sij den huyse kunden hinderen vind

id huys hunluyden nyet sol schedelick sijn kunnen om

sij to doen stillen, vnd die vnd dergelicke circumstantien

oder ombstant. Om dan 'tsehue wetende v te beuehelen ,

hoe ghij v wijders sult hebben to halden. Wnd soe ghij

in uwen schrijuen vermelden doet, dat sij die brugge

gesloten, v alleenlijck die buisen verbleuen zijnde, sult

ghij ons schrijven, wat ghij daermede meynt, want wij

tselue nyet en verstaen, noch weten wat sullicx sije. Doch

kundet ghij v selffs persoenlick eens bij ons fuegen vnd

dat middeler tijt den huyse gheen faher off perijkel

aenstaen sol, wollen wij v wael eens spreken, dan id

muste binnen twee dagen ten langste geschien, of wij

villicht op maendach meestkomenden to vertrecken que

men. Wnd uwe antwoirdt sult ghij ons aenstondt ouer

schrijuen vnd v in dese saecken bruycken als der tijt

eyscht vnd van Co. Mats. wegen wij ons versihen dat ghij

uwen eydt lief hebt. Gegeuen tho Arnhem, den XXen

September XWeLXVI.

Wat ghij doet, dat ghij dit onse

schrijuen secreet haldet.

Naar de oorspronkelijke minute, onder

de in- en uitgaande brieven van het

voormalig Hof van Gelderland.
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XXXVI.

De Stadhouder Karel van Brime u, aan

Johan Mom (*), Ambt man tuss c h en

Maas en Wa a l.

Kaerll van Brimeu Graue tho Megen, Friheer tho

Humbercourt, Heer tho Housdaingh ende Es

perlecq etc., Ritter van der oirden des gulden

vlies, ende Co Mats. der furstendombs Gelre ende

graeffschaps Zutphen Stadtholder ende Capiteyn

Generael. -

Erentfeste ende frome, lieue bisundere. Alzoe wij be

richt zijn worden, als dat naedem eenige kettersche

moetwillige, als onder anderen eene mit name Dauid,

getrouwt hebbende die bastart dochtere des heeren tho

Hirne (4), item eener genoempt Schaep, noch een metse

laer wiens name ons onbekant is, noch eener genoempt

Ghisbert, een schippers soen, noch een van de jonghste

sonen van den veher (5) ende oick een van de sonen van

de vrouwe tho Batenborch, to Batenborch vnd to Hors

sen die kercken gespolieert ende der heiligen belden aff

geworpen, dieselue oick daer nae tho Borcharen in den

(*) Johan Mom, tot Ambtman tusschen Maas en Waal aange

steld in 1565, overleden in 1574, was de vader van Jacob Mom,

bekend door zijnen aanslag om Tiel aan de Spanjaarden over te

leveren en deswege in 1621 te 's Gravenhage onthoofd. Zie wAGE

NAAR, Vaderl. Hist., deel X bl. 420; RINK, Beschr. van Tiel,

bl. 72-74.

(4) Hirne] Het huis Hirne of Hyrnen, thans Hernen, be

hoorde toen aan Reinier van Wijhe, zoon van Joachim en van

Rutgera Vijgh. Hij huwde in 1552 met Margriet van Egeren en,

na den dood van deze, in 1566 met Anna Pieck.

(5) veher] D. i. veerman, schipper van het veer. Zoo staat

in eene rekening van den Ambtman van Zalt-Bommel, Bommeler

en Tielerwaarden over het jaar 1445-1446: des veren wijf d. i. de

vrouw van den veerman. º

V. - 15

N. *



ampte uwes beueels gekomen, om van gelijcken to doen,

doch dat etlicke huysluyden daer tegen seggen ende sul

licx keeren willende, die voerscr. Dauid mit een roer

mit eenen schoete twee huysluyden durchschoten ende

van leuenden lijue ter doot gebracht hebbe, twellick

een groot gewalt ende onlijdelick is, woe id soe sije.

Vnd is derhaluen, in statt ende van wegen der Co. Mats.

tho Hispaniën etc., onses allergen. Heeren, onse ernst

gesinnen, dat ghij v aenstont op sullicken handel er

faert, ende van den ghoenen, die daer bij geweest om

sullicx (als bouen gesacht is) to keeren, gerichtelick oire

wetenschap ende kontschap affordert, verstaet, of id

soe sije ende wije die ghoene zijn, die tzelue gedaen

hebben, to weten die voernoempte off andere. Wnd in

dien ghij wetet off vernemen kundt, dat id waer sije,

dat ghij allen vliet aenkeert, om den voerscr. Dauid off

andere sijne complicen in den ampt uwes beueels tho

bekomen ende aentofangen, ende voerts in hafften wael

zekerlick to bewaren, tertijt toe ghij van ons verneempt,

wat ghij sijnent off oirenthaluen to doen sult hebben.

Ons in allen gevalle opt spoedelicxt ouerschrijuende, wat

ghij vernomen sult hebben ende wat van der saicken

sije, om dan daer inne geschien to laeten, alst mae be

uinde behoiren sall, sonder eeniges deels hier inne suij

mich oder naelatich to zijn, vallenthaluen hier inne quij

tende , als ghij eedts ende ampts haluen plichtich ende

van hoichstberumpter Co. Mats. wegen wij ons tot v ver

sihen. W dem. Almechtigen beuelende. Gegeuen tho

Arnhem, den XXI. Septembris XWeLXVI.

Naar de oorspronkelijke minute, onder

de in- en uitgaande brieven van het

voormalig Hof van Gelderland.
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XXXVII.

De Magistraat der Stad Harderwijk, aan

den Stadhouder Karel van B rim eu (*).

Edler wolgeboirner voirmoegender Graff, gnediger

Heer. Nae anbiedung onser willigen diensten, fuegen

wij v G. onderdenichlick t weten, dat wy derselfften mis

siue in dato den XXen desses itz loependen maents Sep

tembris, belangende den predicanten onlangest alhir

gewest vnd die waicke so op dem huise alhir gehoilden

werdt, mits oick die versluitinge der brugge etc., mit

geboirlicker reuerentz ontfangen vnd voirlesen hebben.

Wollen v G., derselfften schriftlicke gedaenen beuehl

mae, dairop ter onderdeniger andtwoirt nicht voirent

halden, dat so viel den alhir gewesenen predicanten be

dreffet, idt desse gestailt hefft, dat heer Rutger van Baer

pastoir, voir etlicken jharen, tot diuersen tiden vnd di

uerser begangener auertredung haluen, voir einen dief

schriftlick vnd mundtlick van einer geistlicken georden

den personen is gescholden woirden, die sich erbaeden

voeth by voeth tho seiten vnd hem dat feyt tho ouer

wijsen , vnd wowoll wy hem tot meermalen by ons

bescheiden, hem beuehlende vnd radende, dat hie sick

der naesaege mit recht sulde ontschuldigen, vnd so ein

groiff scandell vnd ergernisse der gemeinte nicht geuen ,

vnd oick by den Holtrichteren van Putter boisch doirch

onse schriftlicke fuirbitt voirschaffet, dat oer op sijne

frije vothe gestallet vnd hem sijne defension tho gelathen

zulde werden (so hie voirhin mit denselfften des feyts

haluen transaction gemaicket hedde), so hefft hie doch

nicht allene die kallinge, die hem allenthaluen naeginck,

vnd onse beuehl voirachtet vnd onsen raidt in den windt

geslagen, vnd in der kallinge tot groeten weemoeth der

gemeinte stecken bleuen, dan sick volgendes ouermaell (6)

(*) De inhoud van dezen brief wordt door scHRASSERT, a. w. bl.

94, 95, geplaatst op het jaar 1564. •

(6) ouermaell] Andermaal.

15"
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mit den holtrichteren in ºverdrach in gelathen vnd om

zeker geldt (tot profit der gemeinen maelen (7) ange

wendt vnd etzlicken roggen den armen vyt tho deilen)

van hen gescheiden vnd betailet, dair doirch hie sick

dan selffs schuldich gemaicket vnd noch in dem ouerge

sechtem stuick vnd scheldinge voir ein dieff steckende

is. Wan nun die gemeinte, so der monnick twe jhair

mae der scheldinge alhir gebleuen, dairop allenthaluen

gesmahet vnd gemuirmureret, vnd wy befonden, dat hie

doirch beuehl offt trouwen raidt sick die ouersegginge

mit recht nicht hefft ontschuldigen willen, hebben wy

hem op anhalden der buirgeren voir twen jharen den

dienst opgesecht, vnd voirclaret, dat wij hem voir geinen

pastoir holden off lieden wolden, ter tidt hie sick van

der scheldinge mit recht gefriet, vnd dairop oick een deel

sijner renthe ingeholden eens deels noch boeren lathen,

voirhopende oer zulde dair doirch sijne defension mit

recht tho wercke gestellet hebben. Ouerst (8) idt heft

allet bij hem nicht profiteren vnd bathen willen, dan

is oick soe with in sijner bouerie voirt gefahren, dat

eer (9) idt gamtze schependoim onwairhafftich an oir

eere vnd fame gescholden, vnd oick een priuaet personen

vyt dem schependoim mit groeflicken loegen, die tot sij

nem onuoirwindtlicken naedeell, wan sie wair waeren,

strecken sulden, onlangest bewoirpen, dat ommers van

hem tho geschien nicht geboirt hedde. Derhaluen die

boirger allenthaluen ongonst op hem gewoirpen, vnd van

ons nicht allene begert, hem van sijnen offitie t'setten

vnd eenen anderen seelsoirger to bestellen (so sie van soe

danem diffamerden die sacramente nicht koisten offt wol

den geadministrert hebben), dan oinen oick by nae (do

eer op anspraicke van dem belogenen gerichtspersone

forum declinerde) angefangen doit t'slaen. Desse dinge

duis mit dem pastoir vnd boirgeren staende, synnen hir

(7) gemeine maelen] Malmannen, tijnsgenooten, geërfden.

(8) Ouerst] Maar. Hoogd. aber.

(9) eer] Hij.
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twe predicanten (nicht doirch ons gehailet offt gefoirdert)

nae den anderen angekoemen, vnd alhir, als sie in an

deren omliggenden steden oick gedain hedden, etlicke

sermoenen voir den burgeren gehailden vnd volgents

voirt voirreiset, twelcks offt sie kettersch weren oft nicht

ons onbewust, so sie hir nicht gehoirt weren, vnd hir

wall duickwils gebruicket (10), dat die pastoir oick die

gardien frembde predicanten op den predickstoell gela

then vnd gestellet. Also dat by ons nichts tegen enige

geloefte (dair ons doch nichtes van voirsteidt) gehan

delt, noch tegen enich voirdraich der voirbondenen Ed

deluyden, so ons dair gantz vnd gair nichts van bewuist

is, angerichtet, derhaluen wij ons gentzlick voirhaepen,

dat Co. Mat. doirch ons geene oirsaicke gegeuen, enige

ongnaede op ons tho werpen voir eens.

Belangende idt huis alhir wollen wij oick v G. nicht

voirenthalden, dat datselffte eertidts bij regerung des

Fursten van Cleue alhir op ansoicken der Landtschap

gelecht is, nicht eniger vytheimsche vianden haluen,

offt om munitie tegen dieselfften, dan tot foirdell vnd

profit der stadt, so aldoe misuoirstandt twischen den

Schepenen vnd der gemeinte voirresen, duirende vnd

bliuende so lange de Landtschap om afstellinge des

selfften voirsochte, allet inholt zekerer bezegelden reces

sen nu onnoit int lange tho voirhaelen. Wan nu

allenthaluen gefairlicke tiden voirhanden, vnd v G. ons

selffst tot Nijmegen beuohlen, dat wij goede to voirsicht

hebben zulden vnd die stadt flitich bewairen, so wieller

ley heimlicke voirgaederinge in Duitschlandt albereit we

ren, om idt foirstendom Gelre onuoirsehenlick to ouer

vallen vnd in to nehmen, hebben die twelff gemeins

luyde vyt den gilden gekairen mits den principalisten

borgeren vyt ieder gilde ons desse dinge onlangest erin

nert, vnd begert, so die stadt buiten idt huis nicht

koiste bewairt werden, noch idt huis buiten die stadt,

dat wij dair ein insien in wolden hebben, dat doirch

(10) wall duickwils gebruicket] Dikwijls voorvalt, gebruikelijk is.
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offt van idt selffte gein ongemack ontstonde, vnd ange

hoilden, dat die brugge, dair doirch allerlei volck in die

staidt konde gebroicht werden, geslathen vnd dat huis,

gelick oick die stadt, mit einer waicke besettet woirde.

So ons dan indechtich, dat eertidts bij dem Droisten

Sweder van Voirst die staidt doirch idt huis, van des

Drosten dieneren, woewoll idt S. L. leidt genoch was,

zulde sijn voirraden woirden, vºnd die stadt buiten idt

huis nicht koiste, as ons van v G. beuahlen, voirwairt

werden, hebben wij derhaluen op idt rondeell eine te

melicke waicht vyt onsen burgeren, allet tot behoiff

Co. Mat. vnd oick onser stadt vnd ons selffst, gestellet

vnd geseitet, vnd die poirten der bruggen, so men dair

droeges voethes an komen kan, allene tot sekerheit vnd

sonder pericell as voirschreuen, tho siende to maicken

lathen, allet duirende ter tidt desse fairlicke tiden, oploip

vnd heimlicke voirgaderinge cessert sullen sijn. Wes

haluen wij oick tegen onsen eidt vnd beloeffte nicht

gedain vnd demselfften so naegetrachtet, dat wij der

voir Co. Mat. onsen allergnedigesten. Heeren vnd der Landt

schap, offt dair sulckes egent (11) vnd geboirt, wall tho

voirandtwerden vnd tot geiner billicken ongnaede oirsaicke

gegeuen hebben. Woirhapende dairom, dat v G. sullen

mit dessem onsem andtwoirt gesediget sijn, vºnd datselffte

in genaeden voirstaen. Beuehlende v G., der wij sunsten

mae onsem voirmoegen schuldige gehoirsam tho leisten

vnd tho dienen willich, hirmit in schutz des Almech

tigen. Datum den 22 Septembris Anno 1566.

W G. gehoirsame

Borgermeistren, Schepen vnd Raidt

der stadt van Harderwich.

Naar den oorspronkelijken brief, af

komstig van het voormalig Hof van

Gelderland.

(11) egent] Voegt, betaamt,
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XXXVIII.

Dirck Vijgh (*), Scholt is de r Stad Tiel,

aan den Stadhou de r Karel van Brime u.

Mijnen willigen dienst naest mijns geringhs vermo

gens, ijder tijt voer aen. Hoechedell ende waelgeboeren

genediger Her. Ick zoll v Gen. onderdeniger aengeuongh

(*) Deze was door zijnen vader Nicolaas Vijgh, Ambtman van Ne

der-Betuwe, tot Scholtis van Tiel aangesteld. (Verg. hierna bl. 226)

Denkelijk had dit plaats na het jaar 1560, toen hij, wegens zeker

vergrijp, des Konings vergiffenis had ingeroepen. Ik vind daarom

trent dezen brief, aan Kanzelier en Raden des Hofs van Gelderland.

| Margarita, van Gods genaeden Hertoginne tho

Parma, Placentia etc., Co. Mats, in de Neder

landen. Generaele Regente ende Gubernante,

Lieue besundere. Nhae dyen wij gehoort hebben id rapport der

supplication overgegeuen in naem van Claes Vijghe, Amptman in

Nederbetuwe, versoeckende, dat sijn soen Derrick zoude moghen

worden verlaeten van de knyesittongh int interimeren (1) van de

brieuen van pardoene ende vergiffenisse van den Coninck onsen

genedigen heren, by hem onlancxleden verworven ende erlanght,

sampt uwe schrijuen van den XXen dach Nouembris lestvergangen

aen den Hoofde, President ende luyden sijner Mats. secreten Raedes

daerop gedaen; Soe sijn wy eyntelijck om zekere consideratiën ge

nedelick to vreden geweest, dat die voirscr. Derrick Vijgheid voirscr.

interinement zoude moegen doen staende bloots hoefts sonder op

sijn knyen to sitten; Twellick wy v wel hebben willen doen ver

stendighen by desen, daermit, soe voelden voirscr. interinemente

aentreft, dem seluen alzoenae geleeft worde; auer (2) den ande

ren puncten der voirscr, brieuen angaende, dat die zelve allenhaluen

vollentogen worden, woe die brieuen voirscr. zullicx inhalden vnd

mitbrengen. Des willen, in stat Co. Mats., wy ons alzoe toe v

(1) interineren] D. i. het aanbieden der koninklijke brieven van

vergiffenis aan den gewonen regter, hier het Hof.

(2) auer] Maar. Hoogd. aber.



– 220 -

niet bergen, welcker gestalt alhier buiten Tiell op Drompt

vnder den ampte van Tielreweerdt, bij verboeden predi

cante, weder Con. Matt. thoe Hispanien etc. onsers aller

gen. Heren wtgegangenen edickx , geprediket wordt, tot

welcke verboeden sermonen grote mennichte van vollick,

soe burgers ende burgersters wter deser statt Tiell, gaen

te hoeren, vnd dat ick, noch een erber Raet vurgeroir

ter stat, niet en kunnen behijnderen, ouermitz hon

luiden groten getall, sulcke verboeden predicanten toe

thijen (12), dan soe voell belanghende die jurisdictie van

Tiel vnd Santwick, sall ick alle mijne mogelicke vlijth,

met thoestandt eens erberen Raeths vnd behulp der voir

neempste vromste burgeren (die dese cettersche predican

ten gantz te weder sijn), voirweinden (13), sulcke predi

catie bynnen Tiell vnd Santwick te behinderen. Wnd

soe nu, genediger Heer, hardt vnd nae bij deser stat,

op een stuck lantz gehorende onder Tielreweert, daer

mijn ampt niet en streckt, gepredikt wordt, is dairomb

mijn dienstelicke begeren, v Gen. aenstont den Amptman

Aelbert die Ruiter, onder wiens bedrieff Drompt gele

versihen, vnd sijn v mit genaeden gemeynt. Datum Bruessell, den

IIIen dach Decembris XVcLX. st. vet.

(Get.) Margarita.

Waarin nu het misdrijf van Dirk Vijgh bestond, is mij niet geble

ken, maar wel, dat hij daarom had gevangen gezeten en dat zijn

vader Nicolaas zich vroeger vergeefs om kwijtschelding voor hem

tot den Koning had gewend, en zelfs had te kennen gegeven, dat

hij, om remissie voir sijnen some te weruen, wel soude verstaen

willen tot verlatinge ende quijtsgheldinge van grootere sommen

dan te voren, van het geld, waarvoor hij het ambt van Neder-Betu

we in pand bezat. Over de volgende bedrijven van Dirk Vijgh, die

later zijnen vader Nicolaas als Ambtman van Neder-Betuwe opvolgde,

zie men RJNK, Beschrijving der stad Tiel, bl. 61 en volgg. en

Bijvoegs. en Aanm, op wAGENAARs Vaderl. Hist., deel VIII. bl, 37, 38.

(12) toethijen] Daar heen loopen.

(13) voirweinden] Aanwenden.
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ghen, schriftelick beuelen (14), hij sulcke predicanten

niet toe en laete hijn vorder meer toe prediken, densel

uen verjaghen, mitter clockenslach off anders, als

v Gen. gelieuen vnd behoeren sall toe geschien, off sunst

andere prouisie daer tegens te doen; dat oeck gelickfals

v Gen. schriftlick beuelen (14) willen Johan Mom, Ampt

man tuschen Maess ende Wael, oft geboerden (soe te

besorgen staet) ennighe van desen predicanten, bij nahe

die stat Tiell, op enen weert, geheiten der Eijerweerdt,

prediken worden, dan denseluen te bestoeren ende te

verjaeghen, op dat het gemeine volck woe langer woe

meer niet verleith en worde. Dit heb ick goder wael

meinnongh niet sullen verhalden, v Gen. , die Godt al

mechtich langh welfarent in goden regiment gefriste.

Datum Tiell, den XXIIIen Septemb. Anno XWeLXI.

W Gen.

Gantzwilliger

Dirrick Wijgh Scholtis der stat Tiell.

(Get.) Derck Wijgh.

Naar den oorspronkelijken brief, af

komstig van het voormalig Hof van

Gelderland.

(14) schriftelick beuelen] Naar aanleiding hiervan zond de Stad.

houder reeds op dezen zelfden dag eenen brief aan de beide Ambt

lieden Albert de Ruiter en Johan Mom, waarbij hij hun wees op het

verdrag van den 25 Augustus, en op het nadrukkelijkst aanbeval,

om nopens de prediking narigten in te winnen en die met al hun

vermogen te keer te gaan. Het antwoord van Albert de Ruiter zul

len wij hier na, No. XL, mededeelen; dat van Johan Mom was in

denzelfden geest.
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XXXIX.

De Stadhouder Karel van Brimeu, aan Willem

van Bronkhorst Vrijheer tot Batenburg.

Den edellen vnd waelgeboren Wilhelm van Bronck

horst vnd van Batenborch, Frijhern tho Batenborch

vnd Steyn etc., mijn besundere guede vrundt.

Edel vnd waelgeboren, besunder guede vrundt. Alsoe

ick gelooffwerdelick bericht worden, dat binnen Baten

borch vnd tho Horssen vnd Luer die kercken berooft,

die beelden gebroken vnd afgeworpen, die ornamenten

bedoruen vnd sunst schandelick vnd onlijdelick aldaer

gehandelt sije, heb ick (als eyn guede vrundt) uwe L.

te preadviseren ende van den selue te begeren, dat sij

sullicken moetwilligen handtdedigen kerckenschenders vind

beeldenstormers daer voir (oirer verdiensten nae) voir

nheme vnd straffe, anderen to eynen exempel vnd der

gestalt dat sijne Co. Mat. daer aen een goet gefallen dra

ge, nyet onderlaten moegen noch willen; mit oick daer

beneffens gunstlick vnd frundtlick begerende, dat v L.

sich selffs nyet alleenlick vuyt den suspition vnd bedenc

ken brengen (als bij Co. Mat. onsen allergen. Heren vnd

anderen genomen vnd op v L. (als soll tselue mit uwen

consente vnd wille geschiet zijn) geworpen worden much

ten), maer oick sich alles anderen quaden vermoedens,

als dat v L. den secten aenhengich were etc., gantzlick

entledige. Soe v L. doch sich wael weet toe erinneren,

hoe lichtelick eyner, huydiges dages, bedacht (15) vnd

belogen wordet. Wnd eyntlick, dat v L. sich dergestalt

hier inne vernhemen doe , draege vnd halde, dat van

hoichstberumter Co. Ma". wegen ick ampts vnd eydts

haluen nyet gedrongen vnd genodicht wordde (twillick

doch, kenne Godt, ick gantz ongerne dede), die handt

selffs daer aen to slaen, sij in uwe herlickheyt to doen

soecken int folgentz, waer ick die (diewijle sij mij

eynesdeels naemhafftick gemaeckt zijn) bekhomen kunde,

(15) bedacht] verdacht, in verdenking gebragt.
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aentasten vnd voirt straffen to laeten. Wnd woewael ick

(om bouengeruerte redenen) mij gantzlick versihen wil ,

desen bij v te sullen worden naegeleefft, begere nochtans

mij een wederbeschreuen andtwoirdt te worden bij bren

ger deses toegeschreuen, daer vuyt ick uwer L. (die ick

hier mit den almachtigen Heren in allen waelfaert be

vohlen wil hebben) meynongh vnd wat desenthaluen

geschien wirdt, grundtlick vnd clairlick verstaen moige.

Geschreuen tho Arnhem, den XXVen Septemb. XVeLXVI.

Naar de oorspronkelijke minute, onder

de in- en uitgaande brieven van het

voormalig Hof van Gelderland.

XL.

Albrecht de Ruyter, Ambtman van Zalt

B om me l, B om me ler- en Tielerweerden, aan

den Stadhouder Karel van Brim.eu.

Mijnen onderdanigen guetwilligen dienst mit ganssen

vermoegens to voerens. Edeleind wailgeboren gen. Heren.

Ick hebbe v Gen. beueelsschrijfften op data onderschre

uen in aller onderdenicheit ontfangen, den seluigen in

haldende als solde voir der stat Tiell to Dromt onder

mijnen beuolen ampte van Tyelrewerdt by enen ketter

schen predikant geprediket worden, mit wijderen inhalt

der seluiger beueels, Hebbe ick voir wairafftige tijdonge

vernomen, soe icket yrst sulx eergisteren vernomen heb

be, bin gysteren dair om in Tielrewerdt op die staende

voet dair op geuolcht ind in enen derp genampt Waye

noden, id naeste dorp by id vurscr. derp van Dromt,

afgeseten, om by my hier van behoirlicke informatie

te vernemen, dair op my voir antwort bejegent, wie

dat der predikanten twee geweest solde sijn, die des

saterdages ind des sonendages verleden to Dromt gepre

diket hebben ind sich ter stont doen sy gepredicht had

den sich weder op reys ewech gemact, ind soe 't op id

uterste der paelen mijnes beuolen ampt is ind ick niet
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eer dan eergysteren vernomen, en hebbe ick sy niet

kunnen apprehenderen ind aentasten, dan soe ick bericht

sy, sullen sy mogelick als mergen off noch van 't lest

van deser weken weder aldair to Drompt om te predi

ken comen, ind hebbe sulx tot mynen lasten ind costen

bestalt, in soevere sy dair weder comen, dat my sulx

verwittiget sall warden, will als dan terstont sulx ver

nomen hebbende mitten klockenslach opten beenen sijn,

om sy in mijnre apprehentie aen te grijpen ind dair en

teyndens v Gen. terstont sulx schryftelick verstendigen,

woe men sich wijders dair inne halden sall, ind vort

hier inne wijders my te halden soe voile mogelick, ind

soe v Gen. my schriuen, hoe lange dese predikant ge

predickt sold hebben, soe bin ick bericht, wie ick v

Gen. oick bouen in deser missiue verhaelt hebbe , niet

enen predicant gewiest to sijn, dan twee predicanten,

ind solden meer eens of op een reys gepredickt hebben,

dan sall my wijders hierop informeren, ind wie hem

dair gebracht off hoe hy dair comen sy, en weet ick

in alles niet, dan will dair nae vernemen ; oick wan

meer hy to prediken begost, hebben sy saterdach ind

sonnendach verleden begost te prediken, ind will my

in alles hier op beter informeren ind teyndens der in

formatie v Gen. mitten yrsten schryfftelick verstendigen,

ind oick in desen soe voele moegelick alle mijnen vlijt

ind nersticheit voirwenden, soe voele mogelick id seluige

ick op v Gen. beueel mijns wetenschap ter onderdaniger

antwort niet en hebbe kunnen verhalden. Hier mit

v Gen. den Almechtigen beuelende, die selue Godt die .

Heer v Gen. in gelucksam regiment victorioos langwil

lich gefristen will. Actum tot Boemel ylende den XXVI.

deses maent Septembr. A° XWe ind LXVI.

W. gen. vnderdeniger dyender

(Get.) Aelbrecht die Ruyther amptman etc.

Naar den oorspronkelijken briaf. af

komstig van het voormalig Hof van

Gelderland.
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XLI.

Petronella van Praet (*), aan den Stad

houder Karel van Brime u.

Edelle ende wal geboren heer, mijn heer, ic gebiede

mij zeer dijnstelijke in v E. goede gracij. Mijn amptman

heft mij gescreuen van ennige porposte, v E. thegen

hem gehalden hebt, aengaende dat vtwarpen van die

belden te Batenborch in der karke gesciet sijnde, en v E.

laten verluden, soe varet als ic die gen nyet en strafte,

die suelchs gedaen hebben , v E. woldense selfs strafe,

met vurder worden dar gegan moch sijn. Wnd her, v E.

suelle gelijfen te weten vor antwort, het selijfe dar an

mesdaen mach sijn en dat dar strafbar gevallen soude

mogen sijn, sijn mijn gevalle te strafven, en vermijn

mij dar soe in te halden, dat ic dat sal hebben te ver

antworden, v E. toe betrowende nijt gesint en sullen

wessen, mij in enige deelle te vercorten of dor yeman

anders en sal laten gescieden. Mijn Heer v E. in enige

sake dijnst te doen v E. suelle mij dar toe guetwylligch

finden, kenne Godt, die v E. sijn godtelijke gracij verlene.

Van Vogelesank, den XXVI. dach September A9. LXVI.

W E. godtwyllige dyenersse

(Get.) Pieternella van Praet.

Naar den oorspronkelijken brief, af

komstig van het voormalig Hof van

Gelderland.

(*) Petronella van Praet van Moerkerken was weduwe van Herman

van Bronkhorst, moeder van Willem Heer van Batenburg en Stein,

aan wien de hier vóór, No. XXXIX, medegedeelde brief gerigt

was. Deze brief, door haar geheel eigenhandig geschreven, ver

spreidt niet weinig licht over hare tot hiertoe onbekende inborst

en gezindheid. Men vergelijke hiermede wat zij den 16 Februarij

van dit jaar aan het Hof van Gelderland schreef, hier vóór deel III.

bl. 184-186.
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XLII.

De Magistraat der Stad AW ijmegen, aan

den Stadhouder Karel van Brime u (*).

Edell walgeboren genediger Heer. Wes v G. an vns

sampt andere van dieser stat Richter, M. van senter

Clais ende vort meisteren van den ampten geschreuen

hebben, in dato den XXVIen Septemb., hebben wy in

bywesen des Richters Johan van Boidtbergen desen na

middach ontfangen ende opgebraicken, alls belangende

den nyen angekomen predicant, ende dien ancleuende,

welcker inhalt onnoit is te verhalen. Dairup, v G.,

wy dienstlicker meynong folgen vor antwort, dat gisteren

onsere gemeine borgeren in groter antall by einanderen

versamelt gewest syn der Religion en de predicanten hal

uen, sulx dat, na verscheiden communicatie ende verfolg,

die predicant van hin gedreuen, oick die ghoenen, so

hem verpleget ende onderhalden, mit sijn huysfrouw,

sampt meer anderen, vyther stat ende schependom ge

lacht sint; der vertroisting, dat by ons guede enicheit

befonden, oick eghein vernierong te verhopen; Sulx

dat onnoit sy, ditmail enige tostant to begeren off to

gebruicken, presentirende in alles onse guetwillicheit

ende diensten, als getrouwe onderdanen Con. Mat. onses

alregenedichsten heren ende lantfursten, ende tot v Gen.

in sijnre Mats. plaitze, dieselue Got alm. in hogen regi

ment walfarende behuyde. Geschreuen den XXVIen Sep

temb. Anno LXVI.

Burgermeistere, Schepen ende Rait

der stadt van Nijmegen.

Naar den oorspronkelijken brief, af

komstig van het voormalig Hof van

Gelderland.

(*) Met den inhoud van dezen brief verdient vergeleken te

worden het meer uitvoerig verhaal in de Chronijk van Wijmegen,

bl, 129-131,
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XLIII.

De Magistraat der Stad Tiel, aan den

Stadhouder Marel van B ri meu (*).

Hoicheedell, waelgeboren, genediger Heer. Nhae er

biedungh onsers plichtigen ende gantz geneichden dienst,

sollen v G. onder dienstlicher antwordt, op die selue

v G. schrieuen in data den XXIIIen jtzlopender maentz

Septemb. aen ons afgeverdiget, nijt verhalden, welc

ker gestaltenisse wij opten XXVIen geroirtter maentz bij

een anderen gewesen, v G. schriuen waell rippelicken

erwegende, oick tot onderhaldongh Con. Mat. thoe His

paniën etc. onsers allergen. Heren vuytgegangen edicten,

ende gedien, ruste, welfaert ende eendracht, in bijwe

sens ende myt thoedoen Jacop Pieck heren tot Ysen

doren (16), raedt, ende heer Claes Vijgh, (17), ritter,

(*) Met dezen brief verdient vergeleken te worden RINK a. w.

bl. 54 en 55. -

(16) Jacop Pieck heren tot Ysendoren] Van dezen had het Hof

in 't laatst van 1563, in een advijs aan de Hertogin van Parma,

getuigd, dat hij der landt- ende stadtrechten, oick der alder ge

bruycken ende coustumen soe wel ervaren was, dat men, ingeval

hij als Raad mogt aftreden, zijns gelijken niet zou weten te beko

men. Hij kreeg dus, uit aanmerking hiervan en van zijne hooge

jaren, vergunning, om, met behoud van zijne plaats in het Hof,

te Tiel te mogen wonen.

(17) Claes Vijgh] Deze stond evenwel bij de hooge Regering in

geen goeden reuk. Reeds in 1560 klaagde het Hof, in een brief

aan de Hertogin van Parma, dat hij het ambt van Nederbetuwe

sullica ende mit sullicke hoicheyt gebruyckte, dat hij nyet alleen lick

den Scholtis to Tyell, maer oick alle die Scholtissen van Nederbetu

we, den Scholtis ende Dijckgraeff te Sandtwijck, voirt Kerck-ende

Gasthuysmeesteren ende die boden te Tyell tot sijnen welgefallen aen

stelt ende ontfert, maer oick die gantze wet aldaer te Tyell. Vier

jaren later liep hij gevaar, ter zake van deze en andere handelingen,

gerigtelijk vervolgd te worden, maar het Hof, hierop vooraf gehoord,

adviseerde, met die procedure te supersederen, vermits het in de

zen tijd gevaarlijk en niet geraden was, zulke zaken te reppen,

Verg, deel III. bladz. 107, en ald. aant. 14.
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amptman in Nederbetuwe, sampt voell van den voer

nempsten rijckxsten burgeren deser stat Tiell, myt ons

eenhellich entslaeten en de onser aller plicht nae inge

ruympt, sunst egene kettersche predicant (off voerge

noemen woll worden) hier bynnen Tiell ende Santwick

off in der seluer jurisdictiën te predicken, nijt te lijden,

dan id selue, nae allen onsen vermogen, gemeynt te

steyten ende te keren, vnd dat oeck nijt toegelaeten off

consentiert sall worden, ennighe kercken, gaetzhuyseren

off beelden te schedigen, dan ons in allengefall bij die

ordenongh der heiliger Chatolixsche kercken thoe halden.

Hebben oick in onser aller tegenwoerdicheyt gedachte

Amptman ende sijn L. soen Derick Vijgh, Scholtz, elck

int sijne, hoer ercleert, alsulcke kettersche predicanten

in honnen ampten mijt te sullen lijden te predicken,

dan die selue, mijt toedoen als bouen ende onser aller

bijstant, willen apprehenderen. Oeck, genedigher Heer,

hebben wij, mit thoedoen ende bywesens als bouen, nijt

onderlaeten, den verordenten der burgeren, deser pre

dication aenhengich, bij ons te bescheiden, die selue in

erwegungh ende verluysz onser priuilegiën ermaenet,

ende sunst voelle bedenckens, daer vuyt te ontstaen,

ongenaede ende ongemack geschaepen, voer to koemen,

dieselue alsoe waerschouwende , vnd gantz vruntlick be

gerende, sij den burgeren, op sunte Walburgen kerck

vergadert wesende , daer her berichten, deser kettersche

predicatiën nijt aenhengich te willen sijn, dan hoer luy

den hoichberumpster Con. Mat. Vuytgegangen edicten

ende beuelh, oerer aller plicht nae (aenmerkende aller

waelfaert ende verluys der priuilegiën), gemes sich te hal

den ; waerop die selue verordente hoer in antwordt ver

luyden lijeten, sij sulcx oeren mijtburgeren mijt allen

flijt voer te willen dragen vnd hoer beste in doen;

waerom wij hopen , v G. gepresentierte hulp (des wij,

woe billich , in hoechsten danck nemen) alnoch nijt en

sullen van doen hebben; vnd bijnnen ongespaertz lijffs

ende goitz (onser plicht ende gerijngen vermogen nhae),

hoechgenedigster Con. Mat in allen gehoersamelicken te
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leisten, willich, kenne Godt Almechtich, die v G. in

goden gotlicken en de freedtsamen regiment gefriste.

Datum onder der stat Tiell secreet segell, den XXVIIen

Septemb. Anno XWeLXVIo.

W G. gantzwillige

Scholtz, Burgermeisteren, Schepenen en de Raedt

der stat Tiell, oeck Burgermeisteren, Sche

penen ende Raet des dorps van Sandtwick.

(Get.) H. Stoir.

Naar den oorspronkelijken brief, af

komstig van het voormalig Hof van

Gelderland.

(Dit wordt vervolgd)



TWEETAL

A A N T E E K EN I N G E M

OP

BONDAMI'S CHARTER BOEK.

I.

Door Caesarius, oud-abt van de abdij Prumen (Prüm)

in het Ardennerwoud, door Pipijn in de achtste eeuw ge

sticht, is in het jaar 1222 overgeschreven een oud register

der bezittingen van die abdij. Het is uitgegeven door HoNT

HEIM, Hist. Diplom. Trevirens. ,t. I. pag. 691 volg., en

BoNDAM heeft daarvan, in zijn Charterboek, bl. 323-325,

dat gedeelte opgenomen, wat betrekking heeft tot plaat

sen in Gelderland en naburige landen. Daaronder be

hoort ook het volgende: » Ubi flumen magnum, quod,

Dysla (Isla) appellatur, intrat mare, habemus piscatio

nem apud unam villam, quae appellatur . . . . .” De naam

der villa ontbreekt, en BoNDAM betreurt dit, wijl daar

door misschien een aanmerkelijk licht zou kunnen ver

spreid worden over de oude Geographie, en de mogelijk

heid daargesteld, om te bepalen, hoe veel lands sedert dien

tijd door de Zuider-zee verzwolgen is. Toevallig is ons

in handen gekomen het : Registrum redituum venera

bilium dominorum decani , prepositi et totius conven

tus monasterii Sancti Salvatoris in Pruenna, ordinis

Sancti Benedicti in territorio Gelrensi apud Arnhem

et in parochia Upvoerst sitorum, ex multis et diver

sis registris et libris, per Gerardum de Hengelo, bur

gensem Arnhemensen, collectum, sub anno millesimo

quadringentesimo septimo decimo.
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Op het laatste blad perkament, waarop dit register

geschreven is, lezen wij het volgende:

Apud opidum Campen.

Item apud opidum Campen, ultra Yselam ad aliam

partem seuad aliud littus, versus Yselmuden, sunt IIIIor

gesteden (*) seu IIII partes piscarie ut ibidem notum

est, de quibus dominus Johannes de Enss, vicarius seu

altarista in hospitali Campensi, quondam rector scolarum

in Prumea, est conservator et custos. Et solvunt ali

quando modicum et aliquando nichil.

Het zal nu wel niet twijfelachtig zijn, dat het dorp

Ysselmuden de villa is, waarvan de naam in het regis

ter van Caesarius ontbreekt.

Zutphen. S.

II.

In BoNDAMs Charterboek, afd. III, vindt men, onder

No. 9, eene overeenkomst tusschen Otto hertog van Gelre

en het kapittel van Emmerik van den 12 Mei 1233; onder

No. 11 den vrijheidsbrief van Arnhem van den 13 Julij, en

onder No. 12 dien van Lochem van den 16 Julij, beiden

van het jaar 1233. In het eerstgenoemde stuk komt onder

de getuigen voor Gerlacus Lucius, in het tweede wordt

hij genoemd Gerlacus Luceus, in het derde Geerlacus

(*) In het oude schrift heeft de kapitale G veel overeenkomst

met eene O. Men zoude dus ook kunnen lezen oesteden. Wij ver

kiezen evenwel gesteden, en verstaan er onder blijvende inrigtingen,

bij voorb. van palen of twijgen, zoo als thans nog gebezigd worden

om zalm te vangen, welke visch vroeger veel in den IJssel gevon

den werd. Wij doen dit met te meer vertrouwen, daar ANToN,

Gesch. der teutschen Landwirtschaft, Th. II. S. 364, eene oorkon

de van het jaar 1057 aanhaalt, waarin gewaagd wordt van het

visschen met stationibus, id est gistellis piscium.

1G"
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dictus Luceus. BoNDAM geeft van het eerstgenoemde stuk

ook eene oude vertaling, denkelijk uit de 14e eeuw, in

welke vertaling voor Gerlacus Lucius gelezen wordt

Geerloch die Heker. BoNDAM besluit hieruit (in eene aant.

op bl. 390), dat de bedoelde persoon behoorde tot het

geslacht der Heeckerens. - In het tweede deel van

LAcoMBLETs Urkundenbuch (*) wordt, onder No. 190,

gevonden eene verbeterde, uit het statutenboek des ka

pittels ontleende uitgaaf van het eerstgenoemde stuk.

De naam van den getuige is daar Gerlagus Luceus miles.

In eene uitspraak tusschen het kapittel en de stad Emme

rik van den 10 Maart 1237, bij LAcoMBLET a. w. No. 227,

heet hij G. Luceus en nogmaals komt dezelfde persoon

daar voor, No. 356, in een brief van den 2 Februarij 1249,

als getuige van Dirk graaf van Kleef bij eene gifte ten

behoeve van het klooster Bedburg, onder den naam van

Gerlacus dictus Hecht miles, terwijl hij , volgens een

onder mij berustenden brief van den heer VAN SPAEN,

in een charter van hetzelfde sticht Bedburg, ook van

het jaar 1249, genoemd wordt Gerlacus Zucius dictus

Hect. Het blijkt uit dit alles, dat onder denzelfden tel

kens met slechts geringe wijziging voorkomenden naam

dezelfde persoon bedoeld wordt, en dat hij behoorde,

geenszins tot het geslacht van Van Heeckeren, maar tot

dat van Snoeck, hetwelk in dien tijd in Kleefsland bloei

de en tot wapen voerde een opstaanden zwarten pijl in

een zilveren veld. De heer VAN SPAEN was in het bezit

der genealogie van dit geslacht, met Arend Snoeck in

1396 eindigende. - Als in 't voorbijgaan zij hier op

gemerkt, hoe dit voorbeeld de noodzakelijkheid aan

toont, om van oude vertalingen, tot verbetering van

den tekst of tot verklaring der oorkonden, alleen met

behoedzaamheid gebruik te maken.

I. A. N.

(*) In onze Aank en Berigten zullen wij hierop nader terug

komen.



OVER DEN

OORSPRONG EN DE BETEEKEN IS

DER PLAATSNAMEN

IN

G E L D E R L A W AD ,

DOOR

Mr. L. PH. C• VAN DEN BERGH,

Van de meeste plaatsen kent men, noch den eersten

oorsprong, noch de naamsbeteekenis. Door verloop van

tijd is de vorm veelal verbasterd en zoodoende onverklaar

baar geworden, en de eerste oorsprong der gemeente

zelve verliest zich in het duister en klimt dikwijls boven

de historische tijden op; van enkele slechts kent men

den tijd der stichting en de aanleiding tot den naam.

Dat te onderzoeken is echter van belang; ik wil het no

pens Gelderland beproeven, maar uit de vooropgezon

dene grammatische nasporingen zal men ontwaren, dat

op verre na niet alles opgelost wordt.

De plaatsnamen in Gelderland zijn, mijns inziens,

deels van Celtischen, deels van Romeinschen, meesten

deels echter van Duitschen oorsprong. Als Celtisch be

schouw ik Wijmegen, misschien zijn er nog andere,

als Romeinsch Kesteren, Tricht, Praast, misschien ook

Arnhem, Leeuwen en Tiel. De overige zijn Duitsch.

Ik zal ze alphabetisch magaan; opgeven, wanneer ze mij

het eerst in gelijktijdige, echte stukken zijn voorgeko

men, en trachten ze te verklaren. Van die plaatsen,

W. 17 |
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wier naam zelfs in de oudste gedenkstukken duister is,

hetzij door bedorvenheid van den tekst of wegens onze

nog geringe kennis der oude taal, mag men aanne

men, dat zij toenmaals reeds eenen geruimen tijd be

staan hadden en dat hun naam reeds verbasterd was.

Mijne voornaamste bronnen zijn de charterboeken van

vAN MIERIs, BoNBAM en KLUIT , de Gedenkwaardigheden

uit de Geschiedenis van Gelderland, door NIJHoFF, en

de werken van VAN HASSELT en VAN SPAEN. Daar de eer

ste in tijdrekenkundige orde gerangschikt zijn, is het

onnoodig, telkens de bladzijden aan te halen, bij de overi

ge en bij andere gebruikte werken is dat van meer belang.

Men zal hieruit zien, dat, ondanks het vele, dat verlo

ren of verborgen gebleven is, Gelderland veel rijker in

oude oorkonden is, dan Holland, en dat de vroegste geschie

denis zijner gemeenten veel juister kan nagegaan worden.

Gemakshalve wil ik eenige taalkundige opmerkingen

vooruit zenden, over de beteekenis der woorden waard,

weerd, wierd, woerd, lo, dorp, laar, eng, made,

goor, mond, ter, lim , horst, wade, laak.

Het is bekend, dat vele plaatsnamen in Nederland met

deze woorden zamengesteld zijn, en dat sommige van

deze woorden ook afzonderlijk voorkomen. Zij zijn zeer

verschillend geduid, meestal zonder bewijs. Ik wil dan

trachten, de ware beteekenis aan te wijzen en die door

gronden te staven.

Het woord woerd heeft men sedert eenigen tijd door

begraafplaats vertolkt, omdat men meende, op vele woer

den asch en potscherven van Germaanschen oorsprong

gevonden te hebben. Dit argument gaat niet door, aan

genomen dat men niet verkeerd gezien heeft, dan staat

daar tegen over, dat die voorwerpen ook evenzeer elders

aangetroffen worden, en dat er wederkeerig op vele woer

den niets gevonden is. En hoe groot moet dan niet b. v. de
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sterfte te Leiden geweest zijn, waar de Hooge Woerd

wel een derde van de geheele lengte der stad bevat !

Het woord is niets anders, dan ons waard, weerd, met

verschil van uitspraak, of, wil men, klankversterking

(ablaut); de korte a verdikte, volgens zekere eigenheid

der taal, in het Sanskrit als guna en wriddhi bekend,

tot oe, bij voorb. adel, uodel, ódel, Bavo, Buovo,

Stavoren, Stouvera, bate, boete. De oudste handschriften

der 8e en 9e eeuw hebben dan eens a, dan u (spreek

oe), of uo, ou. In AnsKARII Vita S. Willehadi,

uit de 9e eeuw, vindt men eene plaats Midlistan -fa

dhar - vvrde , thans Misselwaarde genoemd; in ALTFRID1

Vita S. Ludgeri, mede uit de 9e eeuw, komt eene plaats

voor, die in de verschillende handschriften, volgens de

uitgave van PERTz, in de Monum. Germ. Hist., dus ge

speld wordt: Helewirt, Helewijrd, Heleguardis, He

ligvvrt, Haeleweirt, Heilewort, Heilegvurdh, Helig

werde, tegenwoordig Holwijrde geheeten, bij Delfzijl,

en het dorp Herwerden of Herwarden in Gelderland

heet in een charter van 972 Herivvrde. Dit weerd,

wert, is in het Latijn der middeleeuwen insula, gelijk

men uit oude charters bij BoNDAM zien kan, d. i. een

stuk land met slooten of ander water omgeven.

Zo is een onzijdig subst. Dit blijkt uit den plaatsnaam

het Loo. Het komt ook elders in zamenstellingen als

eerste of tweede lid voor, en de o is er thans meerma

len van weggesleten. In de oudste charters vindt men

laos, los, loc, loch, log (zie de aangeh. plaatsen in het

Taalk. Magazijn d. IW.), en daar nu Waalsche en Fran

sche dorpsnamen leu, lieu hebben, leidde ik het van het

Latijnsche locus af, of achtte het er ten minste mede

verwant. Bij nader inzien vergelijk ik het thans liever

met het Latijnsche lucus, want de charters gebruiken

dien uitgang, waar bosschen of dorpen in boschrijke

streken vermeld worden. In een Geldersch diploma van

801, bij BoNDAM, wordt eene silva quae dicitur Braclog

vermeld, in een ander van 855 komen, op de toen zeer

woudrijke Veluwe, voor villa quae dicitur Wiutlo, silva

17•
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quae dicitur Hornlo, saltus qui dicitur Vunnilo. In

Vlaanderen heeft men eene stad Eeclo, in 1240 vermeld,

en wILLEMs merkt daarbij op (Mém. sur les noms des

comm., Brux. 1845. p. 12) : » On sait qu'une forêt im

mense, commencant près de Bruges, passant à Paping

loo sous Maldeghem, Loo-ten-Hulle et Eecloo, se pro

longeait autrefois jusqu'aux environs de Loo-Christi. De

là tous ces loo.” Het oud Hoogd. heeft loh, loch : GRAFF,

Alt-hochd. Sprachschatz, 2. 128. Het Angels. kent

echter ook een woord loh, locus, sedes. Vergel. von RICHT

HoFEN, Altfries. Wörterb., i. v. loch, logung. KILLAEY

schijnt het woord niet meer goed verstaan te hebben.

Dorp. Men leidt dit gewoonlijk af van terp, maar,

mijns inziens, is dit eene dwaling. Vooreerst is dorp

onz. , terp vrouwel.; voorts zijn op verre na niet alle

dorpen op terpen gesticht, zelfs niet de oudste, vooral in

Gelderland, Overijssel en Utrecht, en nog minder de

Duitsche dörfer. Het oud Nederl. heeft gewoonlijk thorp,

en de th pleegt bij ons tot d, niet tot t, over te gaan:

Worthorpe 1083, Aldathorpe 1064, Homerathorp, Edes

thorpa, omstreeks 866; waar eene enkele reis torp ge

schreven wordt, is het eene taalfout. Het IJsl. heeft even

zoo thorp, het Ang. Saks. thorp, throp, het oud Saks.

thorp, tharp. Daarentegen neigt het scherpe Friesch

naar de t.

Laar is almede wonderlijk geduid. In plaatsnamen

komt het ook meervoudig voor : Zaren, Zuid- en Noord

laren. Bij eenen oud Hoogd. dichter leest men:

uuio managfalt gilari

in himilriche uuari.

d. i. hoe vele woningen zijn er in het hemelrijk. Bij

plaatsnamen staat die uitgang gelijk met die van hus,

plur. huson, dat desgelijks dikwijls meervoudig gebruikt

wordt. Later is het woord wel eens voor kerk gebezigd,

maar zoover ik weet nooit van Katholijke, die bij uit

sluiting kiriche, kerk, heetten. -
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Eng is veld, even als in het Deensch; het Hoogd.

heeft anger. De streek rondom Naarden heet de Waar

der eng , een landgoed den Eng heeft men bij Utrecht.

Deg verhardt ook wel tot k: enk. Of de villa Englandi

in pago Faluwe (Veluwe), in 801 vermeld, daar naar den

naam hebbe, durf ik niet beslissen; eer zou ik dit van

het landgoed Enghuizen gelooven, maar het is evenwel

natuurlijker, dan dit van de Anglen af te leiden.

Made beteekent weide (pratum), in welken zin het ,

zoo ik meen, nog in Noord-Holland niet geheel in on

bruik is. Tusschen Delft en 's Gravenhage liggen uitge

strekte weiden, 's Gravenmade genoemd: van daar ook

de plaatsnamen Vromade, Alkemade, Hoogmade. In

een charter van 796, bij BoNDAM, leest men : in illa pra

ta quae dicitur (sic) Blidgeryngmad, d. i. de made van

Blidger. Zie ook LAURMANs Proeve over den Gron. tong

val, bl. 45, en RICHTHoFEN i. v. mede. In Gelderland schijnt

men ook moet en mehe (van maaijen ?) gebruikt te heb

ben. In oude Noord-Hollandsche oorkonden, bij LELoNG,

Reform. van Amsterdam, wordt mad, made, echter in

een algemeeneren zin, voor eene hoegrootheid lands ge

bruikt, omtrent als het Zeeuwsche gemet, dat van me

ten afkomt. Bij KILIAEN is het coenum, lulum, en VAN HAs

sELT voegt er bij humile pratum. Hoe dit zij, doorgaans

wordt het van eene weide of van hooiland gebezigd. In

een oud register van grondrenten enz. in Over-Betuwe,

toebehoorende aan de domproostdij te Utrecht, worden

onder hand- en spandiensten ook vermeld dachmaeten,

en tot opheldering staat daarbij de aanteekening : Een

dachmaet significat enen dach meijens hetzij hoij off

stroij. Alias een maddach pro meydach , nunc een

dammaet lant. Het stuk is uit de 14e eeuw, de aantee

keningen van omstreeks 1580.

Het woord goor is slijk; eene buurt te Tilburg heet het

Geurke , als slijkerig en laag, het dorp Goirle in Noord

Braband zou slijkerig bosch kunnen beteekenen, gore-lo.

Mond komt in vele plaatsnamen voor en heeft, naar

het schijnt, tweeërlei beteekenis : 1.) mond eener rivier,
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waarvoor men ook muiden (Eng. mouth) vindt , zoo

IJsselmondo, Leksmond, Roermond, 2.) sterkte, ves

ting, het middeleeuwsch-Latijnsche mundium, waar

van ons tegenwoordige onmondig en momboir en het

oude hagamundi, reeds in een charter van 814 bij noNDAM

bekend en dat veel overeenkomst heeft met den dorps

naam Egmond, oudtijds Hecmunde, die zeer verschillend

geduid is. Het Chron. Egmund. spreekt van zekeren

Eggo, die in het laatst der 7e eeuw zou geleefd

hebben , anderen denken aan een onbekend riviertje de

Hegge. Hoe dit zij , in stukken der 14e eeuw is het

woord henghemunde, heegmunde : zie NIJIIoFF, Gedenk

waard. , deel I. bl. 198 en 238, die het door heerenveld

verklaart. In het aangehaalde charter van 814 (BoNDAM I.

No. 17) leest men Stillinha- (1. Stillinga) hagamundi.

De ware afleiding is mij nog niet regt helder. Mund

beteekent oorspronkelijk hand (manus) (GRIMM , Gramm.

2, 471 , en GRAFF , 2, 815), maar werd reeds zeer vroeg

figuurlijk voor bescherming gebruikt. Onze plaatsnamen

Wichmond (in 795 Withmundi), Warmond, Zoelmond,

Lakemond, hebben misschien die beteekenis van sterkte

bewaard.

Ter is boom, oud Hoogd. dera, gelijk ik in het Taalk.

Magazijn, deel IV., betoogd heb; misschien zijn daarvan

Deventer en het Engelsche Daventry en Coventry af te

leiden; later, in de 13e en 14e eeuw , zeide men tier,

waarvan goedertieren, quadertieren en andere, en het

werkw. tieren.

Lim of Lind schijnt mij toe heide te beteekenen, even

als het IJsl. lyng, waarvan lyngormr, Hoogd. lintwurm.

Limburg zou dan heideborg, Limbeek heidebeek zijn.

Lintburgensis praepositus vindt men in een stuk van

1134, bij vAN SPAEN , deel II. No. 21.

Horst is, volgens KILIAEN , virgultum, sylva humiles

tantum frutices proferens, frutetum, frutectum, senti

cetum, en vAN HAssELT verklaart het ook nog praedium.

Ik zou het meestal door bosch , boschaadje, vertolken.

JWade kan voorde beteekenen (zie GRAFFs Altkochd.
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Sprachsch.), maar het zou ook investitura kunnen zijn,

van het werkw. wadan en als subst. oud Saks. wadi, ge

waad.

Zaak schijnt dan eens beek, stroom, dan eens grens,

te beteekenen. In het Zutphensche wordt het nog in

eerstgenoemden zin gebruikt. Zie Statist. beschr. van

Gelderland, bl. 94.

Er zijn nog een groot aantal zulke plaatsnamen onver

klaard, waarvan sommige dikwijls voorkomen, als donk,

hees , her, wijnen, vianen , loenen, peet of speet , en

andere, welligt vindt deze of gene zich in staat, die

eveneens te verduidelijken, die het vermag , doe het.

AALST. Het eerst vermeld in een charter van 814 of

815, als Halosta. De naam is nog onverklaarbaar.

AALTEN wordt in 828 het eerst onder den naam

Aladna, Alladna, en in 1152 onder dien van Aladnon

vermeld: VAN SPAEN , Inl. tot de gesch. van Gelderl.,

deel I. bl. 395. De naam is duister.

AART wordt in een stuk van 1370 Aerde genoemd,

ook reeds in 1340 en 1275. -

AAswIJN , niet ver van 's Heerenberg. In een charter

van 828 wordt, onder meer andere plaatsen uit dien om

trek, ook Asnon of, maar eene andere lezing, Asuin

genoemd. Waarschijnlijk de genoemde buurschap.

AFFERDEN , in het land van Maas en Waal, kwam mij

in eenen brief van 1365 als Aferden voor.

ALFEN. Het eerst vermeld in 1322. De naam kan,

even als die van het Holl. Alphen, van Romeinschen oor

sprong zijn, af te leiden van den eigennaam Albinus.

Een Hermannus de Alfen komt in 1179 voor, bij vAN

sPAEN, Inleid., deel II. No. 27.

ALMEN kwam mij het eerst in eene hertogelijke reke

ning van 1340 bij NIJHoFF voor. De naam is duister.

ALTFoRst heet in een charter van 1134 Aldfurge,

waar men Aldfurst zal moeten lezen, d. i. oud foreest,
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oud bosch. Wat een foreest was, verklaart HUIDEcoPER

op M. sToKE.

AMBE, AAM. Deze buurschap en heerlijkheid bij Bem

mel in de Overbetuwe is mij het eerst in een stuk der

11e eeuw, in mijne Gedenkst. No. 1 , en in eene oude

tijnslijst van Lauresham der lle of 12e eeuw, bij Box

DAM , als Amba ontmoet. De naam is duister.

AMERzoDE, ook Amelrooi genoemd, het eerst in 1050

als Ambersoy. De naam is duister.

ANDELST heet in een charter van 855 Andassale, in

1380 Andelst. De naam is duister.

ANGEREN in een stuk der lle eeuw, in mijne Ge

denkstukken No. 1 , Angra genoemd; misschien het

Hoogd. anger , veld.

ANGERLo, het eerst vermeld in 891 of 892, als An

grina in pago Hamelando. De naam beteekent veld

bosch. --

APELDooRN heet in een charter van 793 villa vel

marca Apoldro, d. i. appelboom : welligt stond er daar

een , die voor heilig gold.

APELTEREN. In 997 wordt eene plaats Aspel tornika

vermeld, wier ligging onzeker is. In 1146 vindt men

van Appele Wehsle in Teisterband gewag gemaakt, waar

BoNDAM Appelenthernke wil gelezen hebben. Een geslacht

van Apeltern wordt sedert het laatst der 12e eeuw ver

meld: VAN sr.AEN, Zieleid. , deel IV. bl. 90. In eenen

brief van 1322 heet het Apeldoren: ald. IV. Cod. Dipl.

No. 23. Het is hetzelfde woord. Een dorp van gelijken

naam ligt in Oost-Vlaanderen,

ARNHEM. Bij TACITUs wordt een vicus Arenacum ver

meld, eenige geleerden houden dien voor Arnhem; ande

ren ontkennen het, uit hoofde der ligging buiten het ei

land der Batavieren. In het eerste geval is de plaats

van Romeinschen oorsprong en haar naam kan van are

na (zand) zeer gevoegelijk afgeleid worden. Gaat dit

niet door en is de plaats van Duitschers gesticht, dan

kan die naam arends heem beteekenen. In de 8e eeuw

behoorde zij aan de abdij Prüm in het Luxemburgsche,
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maar hiervan vindt men geene aanteekening in gelijktij

dige schriften; in 997 kwam de helft der plaats aan El

ten , en daar komt de naam Arnhem het eerst voor.

AsCH. In een charter van Keizer Arnulf van 889

wordt, benevens Tiel, ook Aske vermeld; daarom ver

moedelijk dit Geldersche dorp.

AssELT (Neder en Over), in Maas-Waal. Het eerst

vermeld in 1247, als Assele. Asselen inferius en Asse

len superius, beiden genoemd in 1322. De naam is

duister.

AvEsAAT wordt reeds genoemd in 850; als havezaat

is het woord nog bekend.

BAAR, eene oude bannerij, het eerst in 1190 vermeld,

de naam waarschijnlijk nog van de tijden des heidendoms

afkomstig en beteekenende heiligdom , oud Hoogd. paro.

BALGoor. Het eerst in 1172 vermeld, als pagus Bal

goje, en in 1269 als Balgoge. De naam is duister. Bal

kan slecht beteekenen – of is het misschien Belg- ooi?

BALVEREN , eene heerlijkheid bij Dreumel, het eerst

vermeld in een stuk der lle eeuw, onder den naam Bal

vara, in mijne Gedenkst. No. 1. In 1332 droeg Henric

van Balveren, knaap, zijn eigen goed aan den graaf op.

BARNEVELD kwam mij eerst in 1379 voor. Zekere

Arnoldus de Bernevelde wordt in een stuk van 1310

genoemd, bij VAN HAssELT, Arnh. Oudheden, I. bl. 183.

De naam schijnt verbrand veld te beteekenen.

BATENBURG, eene oude bannerij. In eenen brief van

1088 worden Albero, Theodericus en Rudolphus de

Batenburch vermeld. De naam beteekent burg van Ba

to, dat zwak declineert, d. i. den genit. op en vormt.

Ongegrond is dus het gevoelen van hen, die den naam

van de Batavieren willen afleiden en er het oude Bata

vodurum in zien.

BEEK bij Nijmegen kwam mij eerst in 1300 voor.

De naam is van de veelvuldige beken ontleend. De villa

Bechi, in 814 of 815, met andere Betuwsche plaatsen,

aan Lauresham geschonken, durf ik niet voor dezelfde

houden.

*,
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BEEK bij Zeddam, mij eerst in eene rekening van 1340

bij NIJHorr ontmoet. De naam als de vorige.

BEEKBERGEN heet in gemelde rekening en nog veel

later Begbergen, doch vermoedelijk is, om de opvolgen

de zachte b, de k tot g overgegaan en de naam van eene

beek ontleend. Beek is in oude stukken ook bac , bach.

BEESD, het eerst in 1265 vermeld. De naam is

duister. *.

BEINHEM, buurschap bij Doesburg. Ik houd het voor

de villa quae dicitur Bidningahemi, vermeld in eene

oorkonde van 796.

BEMMEL, in 1178 vermeld. De naam is duister. Het

zou hetzelfde kunnen zijn als Bommel en zamengetrokken

van Bedema- of Bodema - lo, d. i. het bosch van Beda

of Bodo.

BENNEKoM, bij Wageningen. Het heet in 1346 Berni

chem, en in eene rekening van 1396 Berynchem en

Berinchen. De naam beteekent het heem, de woonplaats,

have , van Benno of Bero.

BEUNINGEN. Zekere Henricus de Boninge wordt het

eerst in 1145 genoemd. De naam is afgeleid van Bono,

Buno, en de sylbe ing.

BEUZICHEM wordt vermeld in de lijst der Utr. kerk

goederen van omstreeks 866 en heet daar Buosinhem,

d. i. het heem van Buoso.

BoMMEL , zALT - BoMMEL , dus genoemd ter onderschei

ding van Maas-Bommel. De plaats heet in eenen brief

van 850 eenvoudig Bomela, in eenen van 999 villa

Bomele, in 1196 of 1197 oppidum, quod Bommele vo

catur. De naam is duister, sommigen leiden dien van

het zoutzieden af, dat door den naam Zautbomele, die

in brieven van 1327 voorkomt, bevestigd schijnt te

worden. Zie voorts op Bemmel.

BoRCULo of BoRKELo komt in een charter van 1190

voor als Burkelo. Het beteekent bosch aan de Berkel.

BRAKEL, in een charter van 838 Bracola, de naam

is nog duister.

BREDEvooRT. Reeds vóór 1238 vermeld: zie vAN SPANN,
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Inl. tot de Geld. gesch., deel I. bl. 395. Het werd door

de heeren van Loen gebouwd en beteekent breede overvaart

of veer. In 1200 komt een Hermannus de Brederfoert

in het Zutphensche voor.

BRIEMEN wordt vermeld in een stuk, opgesteld tus

schen 1167 en 1177. De naam is duister.

BRoNKHoRsT, eene oude bannerij in het graafschap Zut

phen. Adam de Brunchorst ingenuus wordt tusschen 1127

en 1131 vermeld. Deze voornaam, die ook in dien tijd bij

de heeren van den Berg voorkomt, en de territoriaalregten

van Bronkhorst in het Zutphensche, doen mij ook deze

heeren als uit het grafelijke huis van Zutphen afkom

stig, beschouwen. De naam is duister: horst komt in

vele plaatsnamen voor en schijnt zooveel als boschaadje

te beteekenen; Bronc zou ik van den eigennaam Brun

charus afleiden. De zoon eens edelmans van dien naam

gaf in 795 eenige goederen te Wichmond weg; welligt

was deze dan de stichter van Bronkhorst.

BRUCHEM , in de Bommelerwaard; eene oude bezit

ting van het huis De Cock. Het wordt eerst in 1319 ver

meld en heeft vroeger misschien eenen anderen naam ge

voerd. Ik zou het van broek en heem afleiden.

BRUMMEN wordt reeds in 996 onder dien naam ver

meld. Duister.

BUREN. Dit stadje is overoud. In 772 wordt de villa

Buria in pago Testrebenti reeds vermeld. Ook in de

lijst der Utr. kerkgoederen van omstreeks 866 (zoomen

wil) komt eene plaats Buren of Burein voor, maar

zonder nadere aanwijzing. Men vindt daar ook Ost-Bu

ren. De bekende Dea Burorina maakt het zelfs aanne

melijk, dat plaatsen van dien naam ten tijde der Romei

nen bestonden. Zoo de naam Duitsch is, zal het ons

buurt, buurschap zijn.

BURGHAREN, in een charter van 1188 en een van 1318.

Haren schijnt heiligdom te beteekenen, waarschijnlijk

is de plaats zeer oud.

CULEMBoRc , omstreeks 1281 gesticht. Men zie verder
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de Analecta van MATTHEUs, voET VAN oUDHEUSDEN en VAN

sPAEN. De naam is duister.

DALEM, in de Tielerwaard, in 1302 vermeld: VAN SPAEN,

Inleid. deel III. bl. 328.

DEEsD, buurschap in het land van Maas en Waal, in

1340 en 1365 vermeld. De naam is duister.

DEIL, in de Tielerwaard, in 1267 en 1335 vermeld.

Duister.

DELwIJNEN, in de Bommelerwaard, kwam mij niet

vroeger dan 1321 voor, maar schijnt evenwel zeer oud

te zijn.

DEUTINCHEM, DoETINCHEM, komt in een stuk van 838 onder

den naam villa Duttinghem voor, en heet in 1294 Duthin

chem en in 1295 Dotinchem. Het beteekent heem van

Dodo. In het Zutphensche is de afleidingsylbe ing, ink,

zeer gemeen, maar zeldzamer op de Veluwe, nog zeldza

mer in de Betuwe en meer zuidelijk. De reden ligt daar

in , dat in het Zutphensche Saksers woonden.

DIDAM , vermeld in 1314, als Dydem. Het behoort

tot de bannerij van Berg. In 828 werd het Theoden

genoemd; theod beteekent volk.

DIEREN. Eene oude bezitting der Duitsche orde. In

charters van 1269 en 1336 heet het Dideren, Dyderen.

De orde bezat daar eene munt en een tol. Zie VAN SPAEN,

Inleid. , deel IV. bl. 224. De naam is nog onverklaar

baar. Misschien dezelfde plaats, die in 838 Theothorne

heet; theod is volk.

DINKsPERLo heet in een charter van 1326 Dinxperen:

vAN sr.AEN, Inleid. , deel I. bl. 460. Misschien af te lei

den van dinc, judicium, spel, de afleidingsylbe er en lo.

DoDDENDAAL, bij Ewijk in het Rijk van Nijmegen, kwam

aan vAN sPAEN (/nleid., deel IV. bl. 24) eerst in 1379 voor.

De naam beteekent daal van Dodo, dat zwak declineert.

DoDEwEERD , in een stuk der 11e eeuw, in mijne Ge

denkst. No. 1, Dodewero; in een charter van 1190 Du

denwerde. De weerd van Dodo of Dudo. Hier zijn Ro

meinsche oudheden ontdekt. -

DoESBURG. Men wil, dat dit een der kasteelen zij,
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door Drusus in Germanië gesticht, maar de eenige grond

is de geringe naamsovereenkomst, en deze beduidt niets,

want het is onwaarschijnlijk, dat Drusus alleen aan dit

kasteel en misschien aan Duisburg zijnen naam zou ge

geven hebben. De plaats wordt het eerst vermeld in een

charter van 1053, als Duisburg in pago Hameland.

DooRNENBURG , in Overbetuwe, heet, in eene oude

tijnslijst van Lauresham uit de 11e of 12e eeuw , Do

renburc.

DooRNIK. In een stuk der lle eeuw, in mijne Ge

denkst. No. 1 , Tornacum. Het wordt ook in 1242 ver

meld. In het begin der 14e eeuw werd het door Johan

van Doornick bezeten. Naderhand heetten de heeren

greven in Dornick, welke titel nog niet goed opgehel

derd is en even zoo bij Ubbergen voorkomt. Zie hierover

VAN SPAEN, Inleid., deel III. bl. 422. Een ander Doornik

ligt bij Lent en kan ook door Tornacum bedoeld zijn.

DooRNSPIJK. In een charter van 796 Thornspycgehee

ten, villa quae dicitur Thornspic in 805. De naam is

duister.

DoRENwEERD, eene vrije heerlijkheid op de Veluwe,

kwam mij niet vroeger dan 1319 in charters voor. VAN

sPAEN , Inleid. IV. bl, 170 , noemt eenen Henrik heer

van D. in 1280, maar geeft geene bronnen op.

DREMPT , bij Doesburg, in 1200 vermeld, onder den

naam Tremmethe, het behoorde toen aan het klooster

Bethlehem bij Doetinchem. Duister.

DREUMEL heet in een charter van 1117 Trumele, bij

VAN SPAEN, Inleid. deel. IV. Cod. dipl. No. 4; waarschijn

lijk van Trume-lo. Z'rume is duister.

DRIE, buurschap onder Ermel, in 855 Thri ge

noemd.

DRIEL , in Overbetuwe, kwam mij in eene tijnslijst

der 11e of 12e eeuw als Z'riele voor.

DRIEL , in Bommelerwaard, werd reeds in 814 of 815

als Driela aan de kerk van Lauresham geschonken.

Thrile in Teisterbantiae comitatu komt in 997 voor;
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in 1028 atrium Trihele. In 1196 heet het Drile. De

naam duister.

DRUMPT , bij Tiel, kwam mij onder den naam Drum

the ten jare 1200 voor.

DRUTEN. Reeds in 1088 wordt Drutena gemeld. De

naam is duister.

DUIVEN, in de Lijmers, wordt als Thuvine villa in

pago Leomerike ten jare838 vermeld. Ook in 970 Thum

na, lees Thuwina, en in 1131 Thufen. De naam is duister.

EcHTELD. In 1178 bekend, daar Rudolphus advoca

tus de Echtelde en zijn broeder Hubertus in dat jaarge

tuigen waren van bisschop Godfried van Utrecht, waar

schijnlijk behoorde de plaats toen aan de Utrechtsche kerk.

ECK komt het eerst in een stuk der lle of 12e eeuw

voor, en behoorde toen aan het klooster Lauresham, in

1282 was Bartholomeus van Eck 's graven rigter in de

Betuwe. -

EDE heet in 1225 Edhe. Het wordt ook in 1269 bij

KLUIT, in 1338 (vAN HAssELT, Bijdr. tot den burg van

Nijm.) en in 1359 vermeld. De naam is duister. In

de lijst der Utr. kerkgoederen van omstreeks 866 wordt

Edesthorpa vermeld. Is dit hetzelfde?

EEPE komt als Eep in 1176 voor. De afleiding is

duister.

EIBERGEN behoorde oudtijds tot het graafschap Loen.

Herman graaf van Loen gaf in 1246, met meer andere

goederen, het kerspel Hegberge aan den graaf van Gelre.

De naamsafleiding is onzeker. Heg of Heggo was een

Nederlandsch god, maar toch durf ik aan dezen naauwe

lijks denken. Natuurlijker kan men het van hegge of

haag afleiden – of zou men Heibergen moeten lezen?

ELBURG. Deze plaats is mij niet vroeger dan in 1291

(vAN MIERIs I. 334), en wel als eene stad, ontmoet. In

1312 verloor zij hare onwettige en verkreeg daarentegen

wettige privilegiën. De naam is verschillend geduid,

liefst zou ik die van zekeren Ello afleiden, even als El

linchem.

ELDEN, eerst in 1340 en 1350 onder dezen naam ver
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meld. In 855 heette het Elti, althans die plaats en in

sula Batue wordt in een stuk van dat jaar genoemd.

De beteekenis is duister. -

ELDRIK, eene buurschap bij Doesburg, mij in geene

charters ontmoet. -

ELLEKoM, in een stuk van tusschen 1127 en 113l El

linchemz, d. i. het heem van Ello.

ELSPEET , in 1227 vermeld. Duister.

ELST, een der oudste Betuwsche dorpen. De villa

Eliste quae alio nomine Marithaime vocata, ubi cas

trum fuit, behoorde in het laatst der 7e eeuw aan zeke

ren Everard, die, na eerst aan den koning der Fran

ken trouw gezworen te hebben, tot de ongeloovigen over

ging; zijne bezittingen werden daarop geconfiskeerd en

door koning Hildebertus III, tusschen 695 en 711 , aan

zijnen groothofmeester Pepijn geschonken, die ze aan

zijnen zoon Karel Martel naliet. Deze schonk in 725 of 726

Eliste en het slot Marithaime aan den Utrechtschen bis

schop, die er eene kerk deed stichten, waarin later een

kapittel opgerigt en ook de H. Werenfridus, apostel van

Gekderland, begraven werd. De naam beteekent, volgens

KILIAEN, elzenboom.

ELTINGEN , buurschap in het kerspel Duiven, heet in

838 Alatinghe villa, in 1003 Altinge curtis. In eenen

brief van 1320, bij NIJHoFF, deel I. No. 187, wordt die

aangeduid als Eltingen in het kerspel Duiven, waardoor

dus de gissingen van VAN SPAEN, Inleid. , deel I. bl. 129,

132, deel III. bl. 376, thans vervallen.

ENGELANDERHoLT , waarschijnlijk bij de villa Englandi

in pago Falum (lees Faluwe), die reeds ten jare 801

voorkomt. Eng is veld; even als in Enghuizen (in

1269 Enghusen), den Eng , Alsenenge, en heeft niets

met de Anglen te maken.

ENSPIJK, eerst in 1324 vermeld. De beteekenis is mij

onbekend.

ERICHEM, in het graafschap Buren. In eene Laures

hamsche tijnslijst der 11e of 12e eeuw worden twee

plaatsen, Erchem en Archeim, opgenoemd, die men daar
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voor zou kunnen houden, ware het niet, dat men ze in

Salland schijnt te moeten zoeken. - De villa Erm

kina, met Uberan Malsna in 850 vermeld, komt mede

in aanmerking. De naamsafleiding is duidelijk: het heem

van Eric.

ERLIKUM, eene buurschap in Overbetuwe, mij niet voor

gekomen, waarschijnlijk naar zekeren Erlic genoemd.

ERMEL. In een charter van 855 villa Irmenlo, in

pago qui dicitur Felva, in 1131 Ermello geheeten, d. i.

het bosch van Irmo of Irmin.

EsT kwam mij eerst in 1316 voor. De naam is

duister.

ETTEN, in de bannerij van Berg, ten jare 1200 ver

meld. Duister.

EwIJK, in het land van Maas en Waal, het eerst in

1196 vermeld, ook in 1219. De naam is duister, tenzij

van a, e, water. Maar in een charter van 1255 heet het

Einwijch: KLUIT, Hist. Crit. II. No. 210.

SLIJK-EWIJK, in Overbetuwe, heet, in eenen brief

van 855, Euuic Silec in insula Batue, in 1088 Awich

in Batue. Het ligt in zware klei: van daar vermoedelijk

de bijnaam.

GAMEREN , bij Bommel. In een charter van 1031 Gam

beren, even zoo in 1146. Onverklaarbaar.

GARDEREN, eerst in 1334 vermeld, bij VAN HAssELT,

Geld. bijzonderh. De naam is misschien van gaard af

geleid en een pluralis. Het wordt ook in 1338 en 1407

vermeld. Kan het welligt de silva Wuardlo zijn op

de Veluwe, in eene oorkonde van 855 vermeld?

GEESTEREN , in 1246 Geysteren genoemd. WAN sPAEn,

Inleid., deel I. bl. 398.

GELLICUM, mij niet vóór 1356 als Gellinchem ontmoet,

beteekent heem van Gello. WAN SPAEN, Inleid. , deel III.

bl. 32l, vermeldt het reeds omtrent 1270.

GELzELAAR , bij Borculo, kwam mij in geene oude stuk

ken voor. Laar is woning.

GENDERINGEN, eerst in 1305 vermeld.

GENT, vroeger stadje, thans dorp, in Overbetuwe. Reeds
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genoemd in 793, als Gannitae marca, in 800 Gannitae

marca in pago Batawa , in 814 of 815 Gannita villa

in pago Batawa, ook in 854; Gannitta villa in 860,

Gannida locus vel villa in 863, Gannita in pago Ba

tuua in 864 en 891 , Gannita curtis in 1024 en 1046,

Gente in eene tijnslijst der lle of 12e eeuw. Hieruit

blijkt dus, dat men Gent, niet Gend, behoort te spellen.

De beteekenis is duister.

Goo1, buurschap bij Hengelo, in 1200 als Goye ver

meld.

GoRSEL, eerst uit eene rekening van 1340 bij NIJHoFF

bekend. Misschien grasrijk bosch , van gors, gers en lo.

GROENLo, GRoL , wordt eerst in 1236 onder den naam

van Grunloe bekend, d. i. groen bosch.

GROESBEEK. In 1040 gaf keizer Henrik III. eene hoeve

(mansum) aan zijnen forster in villa nomine Groesbeeck:

vAN SPAEN, Inleid. IW. Cod. dipl. No, 2. Denaam schijnt

van gras of groen en van beek af te leiden.

GRoEssEN, bij Duiven. Waarschijnlijk de villa Gruosna,

in eene oorkonde van 838 vermeld; in 113l Grosnzen.

HAAFTEN wordt in 1031 Hafthi genoemd. De naam

is duister.

HAL , eerst uit eene rekening van 1340 bekend.

HALDEREN komt eerst in 1348 voor.

HARDERwIJK , niet vóór 1230 bekend. Men leidt het

van herder af. De heer NIJHoFF , Gedenkw. , deel I.

bl. xxIv. aant. (3), noemt wel een Harderwijksch char

ter van 1223 op, maar zou in het origineel niet eene C

vergeten zijn?

HATERT, bij Nijmegen, kwam mij in geene oude oor

konden voor.

HATTEM. De tegenwoordige naam dezer stad wordt het

eerst genoemd in eenen brief van 1299, bij NIJHoFF,

waarbij een gasthuis gesticht wordt, in oppido nostro

dicto Mons Dei, quod quondam Hathem exstitit ap

pellatum, tenzij het bedoeld worde door Hatheim in

Mortgouwe, in 891 vermeld. In een vroegeren brief van

1299 heet het alleen Mons Dei , en reeds in 1176 worden

W. - 18
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die van Herghe, Gaedsbergh en Vorichten van de onder

hoorigheid der Eepesche kerk afgescheiden. De naam

beteekent heemz van Hatto.

HEDEL, in de Bommelerwaard, heet in een stuk van

814 of 815 Hedilla in pago Testrebant. De afleiding

onzeker.

HEELSUM, op Veluwe, kwam mij in geene charters voor.

HEERDE, het eerst in meergemelde rekening van 1340.

's HEERENBERG , stadje in de bannerij Berg, waarschijn

lijk uit broederdeeling van Zutphen afkomstig. Constan

tinus de Monte wordt vermeld in 1120 en schijnt dezelf

de te zijn, die in 1064 Constantinus de Melegarde heet,

ofschoon de tusschentijd al vrij lang is. Rabodo en Con

stantinus de Berge komen voor in 1166.

HEEs, bij Nijmegen, kwam mij het eerst voor in een

onuitgegeven Nijmeegsch charter van 1271, waar het

Hese genoemd wordt. Dat door Degese, in eenen brief

van 1196, Hees aangeduid zou wezen, gelijk IN DE BE

Touw wil, komt mij onwaarschijnlijk voor, in allen ge

valle zou er dan in dien brief eene schrijffout bestaan

(de Hese ?). Wat Hees beteekene, is mij duister, het

komt, zoo wel alleen, als in zamenstellingen, veel bij

plaatsnamen voor.

HEEssEL, in de Tielerwaard , heet in een charter van

850 Hesola of Esola. Ik zou dien naam niet van ezel

durven afleiden, liever dacht ik nog aan hees en lo,

– of is het welligt hazel, hazelboom?

HELLouw, in de Tielerwaard, ook Helluw genoemd.

In 850 Hellouua , in 1031 Hellewe en in 1146 Hel

lue, beteekent misschien doodenveld of wel laag land.

HEMERT. Er zijn twee dorpen van dien naam : 0p

Hemert in de Tieler-, Weder-Hemert in de Bomme

lerwaard. In oude stukken heeten zij beiden slechts He

mert, zoodat men enkel uit den zamenhang moet opma

ken , welk van beiden bedoeld wordt.

In 850 wordt Hamarithi, nevens Avezaat, Hellouw ,

Bommel, Herwijnen en Heessel , vermeld, waardoor VAN

sPABN, Inleid. , deel III. bl. 271 , 0p-Hemert verstaat.
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De kerk Hamerthe werd door bisschop Ansfridus in 1006

aan Hohenhorst gegeven, hetgeen door keizer Conrad in

1028 werd bevestigd. De curtis Hamerte, met de hofgenoo

ten, werd door gravin Aleida, volgens brieven van 1028

en 1052, bij BoNDAM , aan de abdij van S. Paulus te

Utrecht opgedragen. In 1088 komt ook zekere Snellart

de Hemert voor: HEDA, p. 14l.

In een charter van 814 of 815 worden, in pago Tes

terbant, Empele, Rosmella, Hamaritda of Hamerethe

villa, Castra, Vurde en Podarwic aan de abdij van Lau

resham geschonken, en daar Poederoijen in de Bomme

lerwaard ligt, zal waarschijnlijk onder Hamerethe Neder

Hemert te verstaan zijn. In 1007 gaf Henrik II. Ha

merite aan de kerk van Thorn , te gelijk met Avesaat.

In ALTFRID1 vita S. Ludgeri vind ik ook Hamarithi

sylva in Ripuariis in de 8e eeuw vermeld.

De berigten van VAN SPAEN, omtrent de oudste ge

schiedenis dezer dorpen, zijn verward. De naamsbetee

kenis is duister.

HEMMEN. Men vindt eerst in 1327 van het Hemmenre

meer gewag gemaakt. In 1349 was heer Willem Borre

van Doornik heer van Hemmen. Misschien hetzelfde als

Hamme, dat, benevens Lienden , Tuil en andere plaat

sen, in 997 aan Elten bevestigd wordt, tenzij daardoor

Cleverham, of Hamme bij Westervoort, te verstaan zij.

HENGELo. De eerste melding van dit dorp geschiedt

in 1152; het schijnt toen tot het graafschap Loen be

hoord te hebben : zie vAN sPAEN, Inleid. , deel I. bl. 395.

Ook in 1200 en 1207 wordt het vermeld als Hengelloe.

Misschien beteekent de naam 's heeren lo.

HERNEN , in het land van Maas en Waal. Gerhard

van Hernen was in 1183 getuige van aartsbisschop Philips

van Keulen : VAN SPAEN, Inleid. , deel IV. bl. 104.

HERVELD , in 997 vermeld. Misschien volks- of alge

meen veld. w

HEERwAARDEN, liever Herwarden genoemd, in Bom

melerwaard, heet in een charter van 972 Herivurde,

imperatoria curtis. Bij BALDERIcus NovIoMENSIs, Chrono.

18*
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Cameracense, ten jare 1018, wordt het villa Herewardus

genoemd. Het beteekent de weerd of woerd van her, dat

heir, en ook volk, menigte, aanduidt. Vele plaatsnamen

zijn daarmede zamengesteld, waar zij naar den god Er

genoemd zijn, hebben zij in de compos. den genitivus

op s.

HERw EN heet in 897 Harauua, villa in pago Ba

tauui in comitatu Dodonis. De naam beteekent mis

schien heiligdom.

HERWIJNEN, in 850 Heriwina. De naam duister.

HETEREN. Eerst in 1370 kwam mij dat dorp voor.

HEUMEN, HoEMEN. In 1188 was Gerhard, graaf van

Dalen, bezitter van het hooge en lage regtsgebied in dat

kerspel en van het slot aldaar: vas sraes, deel IV.

bl. 51.

HEUSDEN, oPHEUSDEN. In eenen brief, vóór 1150 opge

steld, leest men van Husuduna villa in pago Bata,

waardoor meneer Heusden dan Huussen zal moeten ver

staan. Waarschijnlijk wordt dit Heusden ook bedoeld in

een stuk, tusschen 1053 en 1071 opgesteld, waar Hustin

in pago Bathua vermeld wordt.

HIEN, waarschijnlijk de villa Hehun, die in eerstge

melden brief voorkomt, en die in een stuk der lle eeuw,

in mijne Gedenkst. No. 1, Hia (apud Hiam) heet.

HIERDE , bij Harderwijk, kwam mij in 1335 voor :

NIJHoFF , Gedenkw. , deel I. bl. xv1.

HIERN. Zie Waardenburg.

HoEVELAKEN. Een brief van 1132 noemt Hovelaken ,

terram jacentem juxta Grawenvene, quae usque ad nos

trum tempus inculta et penitus inutilis fuit. Het kan

dus bezwaarlijk het oude Hofla of Hosla zijn, door

graaf Wichman in 970 aan Elten gegeven. Laken kan

grens, omtrek, en ook water beteekenen.

- HoMoET, mij niet vóór 1348 ontmoet. De naam schijnt

hooge weide (het Holl. made) te beteekenen; men heeft

althans ook eene weide, Homoet genaamd, bij Hattem.

Even zoo zegt men maar en moer.

HoRSEN, in 1242 vermeld. De naam duister.
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HULHUIZEN , vermeld in 1336 : VAN SPAEN, Inleid.,

deel IV. bl. 78. Wul is, zoo ik meen, heuvel.

HURwENEN, in Bommelerwaard, kwam mij in 1320

voor, als Herwijnen. -

HUMMELo , in 828 als Humelle, in 1.117 en 1200 als

Hummele bekend. De naam duister.

HUUssEN. Dit stedeke is zeer oud. In 864 heet het

Husnin in pago Batuua, in eene tijnslijst der lle of

12e eeuw, Husne, in een brief van 814 of 815 wordt

eene plaats Hosenheim vermeld, misschien hetzelfde.

Men schijnt het van hus te mogen afleiden, doch is

Hosenheim de echte naam, dan misschien van een eigen

IlààIIl.

INGEN wordt in 1317, 1377 en 1416 genoemd. De

naam kan veld beteekenen.

KEENT , niet vóór 1247 als Myent vermeld. De naam

waarschijnlijk verbasterd.

KEKERDom, dorp onder de gemeente Ubbergen. In

eene tijnslijst der lle of 12e eeuw als Kekerceim (Ke

kerheim?) vermeld bij BoNDAM, Charterb., I. No. 80.

KEPPEL , in 1200 vermeld. Duister.

KERKwIJK komt onder dien naam in 1321 . voor.

Misschien heette het vroeger anders.

KESTEREN, eene overoude plaats. In 814 of 815 heet

zij Castra villa, en in een stuk, vóór 1150 opgesteld,

Castre villa in pago Bata. Waarschijnlijk was hier

eenmaal eene Romeinsche legerplaats, waarvan het dorp

oorsprong en naam ontving. Mag men welligt aan de

Castra Herculis op de tafel van Peutinger denken?

KooTwIJK, bij Barneveld. Het kwam mij in 1534 in

VAN HASSELTs Geld. Oudh. voor. In eene rekening van

1396 heet het Kaetwick.

LAAR, LAREN, in het scholtambt van Lochem, kwam

mij in geene oude stukken voor. De naam schijnt wo

ning te beteekenen.

LAKEMoND, in Overbetuwe, kwam mij eerst in 1370

voor. Volgens sLICHTENHoRsT, die echter geen bewijs
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levert, was het oudtijds een erfgoed der heeren van Berg.

Het schijnt stroomvesting of grensvesting te beteekenen.

LATHEM, in de bannerij van Baar, wordt in 1053

als Lathem in pago Hameland vermeld. De naam is

duister.

LEEUwEN , niet vóór 1322 vermeld. In 1355 werd

Heimerich van Druten, heer van Leeuwen, in eene kerk

vermoord. Zoo deze plaats het oude Levae fanum is, op

de kaart van Peutinger aangeteekend, zou de plaats

nog van Romeinschen oorsprong kunnen zijn. Het is in

tusschen alleen de overeenkomst van den naam, die daar

voor pleit.

LENT komt in 1172 als Lente voor. De naam is duister.

LEUR , in 1322 als Lore vermeld ; in 1380 heet het

Loer. Het behoorde tot de bannerij van Batenburg.

Daar er vele Romeinsche oudheden gevonden zijn, was

het vroeger misschien een castrum en is de naam uit het

Latijn af te leiden.

LEUVENUM , eene buurschap op de Veluwe, heet in

1539 Loevenheim2 : VAN HAssELT , Geld. Oudh.

LICHTENvooRDE, een klein stedeke bij Bredevoort. De

naam is mij niet vóór 1312 ontmoet, tenzij men daar

voor houde Lichteren, dat in eenen brief van den jare

1200 vermeld wordt : BoNDAM , II. No. 80. Den naam

zou men misschien door gemakkelijk veer kunnen ver

klaren. Evenwel kan men ook aan licht (lux) denken ,

daar er nog een huis Duistervoorde bij Twello bestaat.

LIENDEN, in Nederbetuwe. In 970 gaf graaf Wich

man aan de Eltensche kerk de curtis Liendna of Liendle.

In 997 wordt van Lienden dimidia pars gewag ge

maakt. In 1028 heet het atrium Lienna, in 1050 atri

um Lienne. Misschien is het dezelfde plaats, die in een

charter van 855 Zinterwic heet.

LoBITH, in 1220, 1271 en later veelal Lobede of Lo

bedde en ook Lobeke gespeld. Het tolhuis aldaar heette

ook Trankeel , Tragelen. De naam is duister.

LocHEm. In 1059 verkreeg de kerk van Zutphen den

tiend te Lochem (decimam Lochemensem), en in 1134
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werd de kerk aldaar aan het kapittel van Zutphen ge

schonken : VAN SPAEN, Inleid. , deel II. Cod. dipl. No. 13

en 21. De naam schijnt uit lo of loc en hem zamenge

steld, dat volkomen met de gelegenheid der plaats strookt.

LoEL , buurschap bij Didam , was reeds ten jare 1200

bekend.

LoENEN, op de Veluwe, heet in 838 Lona villa in

pago Felua. Men heeft ook in het Sticht en in de Betuwe

gelijknamige plaatsen.

LoENEN, in de Overbetuwe, heet in een stuk der lle

eeuw , in mijne Gedenkst. No. 1, Lona.

LoET , waarschijnlijk in 997 vermeld als Zuithusen,

ofschoon anderen Linthusen lezen. De naam is duister.

Loo, hooge heerlijkheid op de Veluwe, wordt in 1537

vermeld, toen het goed aan Johan Bentinck behoorde:

vAN SPAEN, Inleid. , deel IV. bl. 213. De naam beteekent

bosch.

LUNTEREN kwam mij tot nog toe niet vroeger dan in

1334, ook in eene rekening van 1396 en later in 1454,

voor, bij VAN HAssELT, Arnh. Oudheden, deel IV. bl. 10.

De uitgang teren beteekent misschien boom.

MAAs-BoMMEL , eerst in 1340 en 1343 genoemd. Over

de beteekenis, zie op Bemmel.

MALBERG. Verscheidene plaatsen van dien naam zijn

bekend, zoodat het dikwijls moeijelijk is te bepalen,

welke derzelven in oude brieven bedoeld wordt. VAN

sPAEN, Inleid., deel III. bl. 366, noemt eenen Arnulphus

de Malburg in 1093, Riquinus de Malburg in 1093,

1118, 1125, Otto de Malburg in 1145, 1169. Mij is

in eene tijnslijst van Lauresham, uit de 11e of 12e

eeuw, voorgekomen Malberc, nevens Husnin en andere

Betuwsche plaatsen. Voorts een dorp de Maldberge, ne

vens Lent, in 1172 genoemd, en een dorp de Malberge,

nevens Renen vermeld in 1176. De naam beteekent

mallum (volksvergadering en geregtsplaats) en komt in

de oudste wetten der 5e en 6e eeuw in dien zin voor.

Waarschijnlijk is het dus de hoofdplaats eener mark of

gouw geweest.
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MALDEN, in 1247 genoemd: vAN sPAEN, deel IV. bl. 48.

Misschien van mold, stof, aard.

MALSEN. Er zijn twee dorpen van dien naam: het

eene Gelder-Malsen, het andere Buur-Malsen gehee

ten, naar de graafschappen, waartoe zij behoorden.

Wat van de kerk-inwijding door Suidbertus in het

laatst der 7e eeuw, in het verdichte leven diens heiligen

en daaruit in de Hollandsche Kronijk, gezegd wordt,

laten wij daar. Buurmalsen wordt het eerst door villa

Uberan Malsna (0ver-Malsen) aangeduid in eenen brief

van 850, en wordt even zoo in 1250 Malsen superior

geheeten. Ook was er reeds vroeg een geslacht, dat

daarvan den naam droeg: Rotgerus de Malsena komt

in 1088 voor, maar welligt was hij villicus of iets der

gelijks van wege de kerk. De naam is duister.

MANEN, buurschap op de Veluwe, komt in 1336 voor.

MAURIK, het eerst in 1139 als Meldrike bekend. Het

werd in 1222 Maldrike, in 1279 Malderic geheeten. De

naam is duister.

MEINERswIJK, tegen over Arnhem , komt reeds in 814

of 815 onder den naam van Meginhardeswich voor. De

beteekenis is duidelijk.

METEREN, het eerst in 1267 genoemd. De beteekenis

is duister.

MIDDACHTEN, heerlijkheid bij Dieren op de Veluwe.

Een Jacobus de Michdac wordt in 1190 genoemd.

MILLINGEN komt reeds in 720 of 72l als villa Mil

lingen voor. In 793 wordt het genoemd Millinga villa

vel marca in pago Dubla, d. i. de Duffel. De naam

is waarschijnlijk van den eigennaam Millo ontleend.

MoNFERLAND, een berg in de bannerij van Berg. Waar

schijnlijk oudtijds eene Romeinsche sterkte, niet ver van

daar zijn Romeinsche oudheden opgedolven. De naam

was eigenlijk Montſerrand, dus door Lombardiers naar

zekere plaats in Frankrijk genoemd. (Mededeeling van

den heer NIJHoFF.)

NEDE, in de heerlijkheid Borculo, komt ten jare 1200

onder den naam van Withe voor.



– 257 –

NEERBosch, in het schependom van Nijmegen, wordt

in eene oude rekening van 1389 Wederbosch genoemd.

NEERIJNEN, ter onderscheiding van Opijnen, beiden in

de Tielerwaard gelegen. In oude charters heeten zij

onverschillig Knen. In 850 gaf bisschop Liudgerus

aan Baldricus de goederen te Uma of Wya onder de

kerk van Wadake (Wadenooijen), behoorende, in pre

cariam, dat vAN SPAEN door Yne verklaart, zoodat

er eene schrijffout zal ingeslopen zijn. In 997 gaf ze

kere Frethebaldus goederen te Ine en Ukele aan de

kerk van Utrecht. In 1316 wordt de plaats Weerijnen

genoemd. De beteekenis is duister.

NETTERDEN, in de bannerij van Berg, kwam mij eerst

in 1333 voor.

NIEL heet in 891 Wiol, in 997 Wielo. Misschien

nieuw bosch.

NIERSEN, buurschap onder Eepe, vond ik eerst in

eene rekening van 1407, bij NIJHoFF, deel III. bl. cxIV ,

vermeld. De naam is duister.

NIFTERIK , in het rijk van Nijmegen, in 1117 als

MWifterka (Nifterika?) bekend. De naam beteekent mis

schien naast of nabij het Rijk, even als Nichtevecht, ne

vens de Vecht.

NIJBRoEK ontving in 1328 eenen landbrief: zie VAN

sPAEN, Inleid., deel IV. bl. 285.

NIJKERK is mij het eerst in een stuk, tusschen 1334

en 1340 opgesteld, en vervolgens in 1355, voorgekomen.

In 1413 ontving de plaats stadregten van hertog Reinald IV.

NIJMEGEN, de oudste stad des lands, waarschijnlijk

nog vóór de aankomst der Batavieren door de Galliërs

gesticht. Volgens schrijvers der 13e eeuw en eenen ge

denksteen der 12e eeuw, zou de burg door Julius Caesar

gebouwd zijn. Men wil, dat TACITUs het als oppidum

Batavorum vermeldt, maar dit is niet zeker, daar de

Codex Farnesianus hier oppida leest. Op de kaart van

Peutinger en in het Itinerarium van Antoninus heet zij

Moviomagum. Omstreeks 777 deed Karel de Groote den

burg herbouwen en hield er tijdelijk zijn verblijf, ook
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was er reeds ten tijde van Pepijn een tol. De naam

schijnt nieuwe stad te beteekenen en in de Kronijk van

MVijmegen, bl. 185, wordt beweerd, dat Aurelius Wicto

rinus, ten tijde van Galienus, Nijmegen met den naam

van stad verheerlijkt heeft, op grond van een opschrift,

op een gedeelte eener koperen plaat gevonden, waarop

men o. a. de woorden GI URBIs leest, doch het komt

mij nog wat gewaagd voor, die met [MWeoma]gi urbis

aan te vullen. Het woord magum komt veelvuldig voor

in Gallië, maar niet ten noorden van de Waal.

NIJwAAL , in Bommelerwaard, heet in 1031 Wywele.

Het ligt nevens de Waal.

NUNSPEET is mij niet vóór 1345 ontmoet. In eene

rekening van 1396 heet het Wunspit. Misschien was daar

vroeger een nonnenklooster.

OCHTEN, eene hooge heerlijkheid in Neder-Betuwe.

In 1263 wordt heer Ricold van Ochten, ridder, gemeld.

De naam is duister.

OEN, bij Eepe op de Veluwe, in 1176 bekend als Unen.

In eenen brief van 1263 heet het 0steroen, in een van

1265 Oesterhoenes: VAN SPAEN, Inleid., deel IV. bl. 219.

OENSEL, in de Bommelerwaard, eerst in 1335 be

kend. De naam schijnt Wodans bosch te beteekenen.

OLDEBRoEK, op de Veluwe, ook vroeger Hollanderbroek

geheeten. In 1320 ontving Hollenderbroock landregten

van Reinald zoon van Gelre : VAN SPAEN, Inleid. , deel IV.

Cod. dipl. No. 22. Is het door Hollanders aangelegd?

OMMEREN wordt in een document van vóór 1150 ZZo

meru villa in pago Bata genoemd. In 1222 bij LA

coMBLET, Urkundenb. des Wiederrh. No. 102, Umere. De

naam is duister. -

Oo1, bij Nijmegen, in 1088 vermeld. Misschien weide.

OosTERBEEK, bij Arnhem, heet in een charter van

834 Hostbeke en Osterbac. In 1026 is keizer Henrik

III. nabij dit dorn geboren.

OosTERHoLT, in Over-Betuwe, wordt in een stuk

der 11e eeuw, in mijne Gedenkst. No. 1 , Ostreholt

genoemd.
»



- 259 -

OosTERwoLDE, op de Veluwe, kwam mij eerst in

1340 en vervolgens in 1359 voor, toen het een dijkregt

verwierf. Zie VAN SPAEN, Inleid. , deel IV. bl. 285.

OPIJNEN, in 1316 onder dien naam vermeld. Zie ver

der Weerijnen.

OTTERLo, ook den Aanstoot genoemd, op de Veluwe,

heet in een charter van 855 0ttarloun, in 1176 Otterlo,

d. i. Otterbosch.

PANNERDEN kwam mij het eerst voor als Pannarden,

in 1275, bij LAcoMBLET, ook in 1284, bij vAN SPAEN,

deel III. bl. 400. De naam is duister.

PERSINGEN, bij Nijmegen, het eerst in 1293 genoemd.

De naam is duister.

PoEDERoIJEN heet in een charter van 814 of 815

villa Podarwic. VAN SPAEN verklaart het, wat gedwon

gen, door zandige weide.

PRAAST, bij Arnhem, in Over-Betuwe, waar oudtijds

de klaring voor de Betuwe geschiedde. Het wordt in

834 als Prast gemeld. Misschien van Romeinschen oor

sprong, van praesidium of een dergelijk woord. Het

is vereenigd met Meinerswijk. Een ander Praast ligt

bij Emmerik.

PUIFLIJK, in het land van Maas - en -Waal, komt in

1260 voor. De naam is duister.

PUTTEN, op de Veluwe, heet in 855 Puthem vicus in

pago qui dicitur Felua, in welken brief ook van het

Putter bosch, silva quae dicitur Puthem, gewag ge

schiedt. In 997 heet het Putten locus. Misschien naar

eene put genoemd.

RANDwIJK. In 1299 vindt men zekeren Wilhelmus de

Renwic of Ranwic , miles, die het zegel der familie

van Randwijk voert, namelijk un lion à la bordure

engrelée: VAN sPAEN, Inleid., deel IV., Cod. dipl. No.

16, waaruit blijkt, dat hij tot dit dorp betrekking had.

RAVENSwADE. In 1139 heet het Raveneswade, van raven,

thans raaf (corvus), maar het kan ook een eigennaam

zijn. Is wade soms voorde, waadbare plaats?

REEDE, bij Velp. In 997 wordt eene plaats, Rathe
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geheeten, door keizer Otto III. aan de abdij van Elten

bevestigd; het is niet geheel zeker, of daardoor Reede

verstaan wordt. Als Hede komt het echter in 1225 en

1345 voor. De beteekenis blijkt mij niet.

REKKEN, bij Borculo, kwam mij in geene oude stuk

ken voor.

RENKUM. In 970 en 997 heet het Redichem , Re

dincghem, in 1031 Radengheim, in 1146 even zoo. De

naam beteekent misschien het heem van Rado. Het

vormde oudtijds een graafschap.

REKoo1, bij Asperen aan de Linge, komt in 1287

voor, in 1389 Rijnoije. Ooi schijnt weide te beteekenen.

REssEN. Omstreeks het jaar 670 gaf koning Theodericus

eenige goederen in de Betuwe aan de abdij van S. We

dastus te Atrecht en daaronder Reana, later in Hessen

veranderd, even als Texla in Tessel, en Taacandria in

Tessenderlo. WAN SPAEN, Inleid. , deel III, bl. 370, heeft

de echtheid van dien brief bestreden en, den inhoud

overigens erkennende, wil hij dien tot 720 brengen, zoo

wel om den vorm des briefs, als dewijl de Frankische

koningen in 670 geene bezittingen tusschen Rijn en

Waal hadden. Het komt mij evenwel voor, dat deze

geleerde dwaalt en dat de brief wel degelijk tot Theode

ricus I, d. i. omtrent 670, moet gebragt worden , want

wij weten, dat hij de stichter der abdij van S. Vedastus

was, terwijl Theodericus II. daartoe geene bijzondere

betrekking had. Ook gaf zijn groothofmeester Ebroinus

even zoo in 720 goederen te Millingen weg, en de vorsten

waren vooral mild met afgelegene goederen. Uit mijne

Gedenkst. No. 1 blijkt, dat de abdij die plaatsen in de

11e eeuw bezat; in 1164 werden zij aan Cleve verkocht:

VAN SPAEN, Zinleid., deel III. - bl. 371. De aanhef en

het slot des briefs kunnen later door eenen afschrijver

veranderd zijn.

RIJswIJK, in de Neder-Betuwe aan den Rijn. In de

lijst der Utr. kerkgoederen van omstreeks 866 wordt het

Riswich genoemd. Men zou kunnen gissen, of het niet

hetzelfde ware met Rinwich, waar de Utrechtschen aan
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den graaf van Gelre tol moesten betalen en dat in

eenen brief van 1177 beschreven wordt : VAN SPAEN ,

Inleid., deel IV. bl. 348 (*). Dan ware de afleiding

duidelijk. - -

RossFM, in den reeds gemelden brief van omstreeks 670

Rothem geheeten, in Bommelerwaard. Ook later nog Ro

them genoemd: in 1188, 1198, 1276. In 1263 voerde de

nobilis vir Goswinus de Rothem het zegel van Rossem,

zijnde drie vogels. Zie vAN SPAEN, Inleid., deel III.

bl. 256. -

RozENDAAL kwam mij het eerst in 1315 voor, bij NIJ

HoFF, Gedenkw. , deel. I. bl. 165.

RUMPT , in Tielerwaard, heet in de lijst der Utr.

kerkgoederen van omstreeks 866 Rumpse of Rumpst.

Mag men hierbij aan de Romeinen denken? In eene

rekening van 1389 heet het Roemde.

RUURLo, oorspronkelijk Roderlo, kwam mij het eerst

in eene hertogelijke rekening van 1340 bij NIJHoFF voor,

en ook in 1394. Echter vond ik in 1117 eenen Besel

mus de Ritherlo (Rotherlo?) als getuige van Dirk bis

schop van Munster en erfgenaam van Zutphen. Het zal

misschien beteekenen: het bosch van Rothardus.

SCHERPENZEEL komt in 1229 voor. -

SENNEWIJNEN , in 850 Sinuinum genoemd, waar de

uitgevers verkeerdelijk Suumium of Swinum lezen, daar

de handschriften van dien tijd u, n en i bijna even

eens schrijven (S). In 1222 draagt het dorp zijnen hui

digen naam, die steeds duister is.

SETTEN , in 1015 Sethon of Sethone genoemd. Duister.

SINDEREN, in 1235 bekend : VAN SPAEN, Inleid. , deel

I. bl. 398.

SoEREN, een woud en twee buurschappen, Hoog- en

(*) VAN SPAEN, t. a. p. deel II. bl. 173, verstaat er onder Rhijn

wijk bij Odijk in het Sticht, en dit ware mogelijk.

(S) In het oude afschrift, door den heer Asch vAN wIJCK (Han

delsverkeer van Utr., deel IV. bl. 209), uitgegeven, leest men in

derdaad Sinuinum. -
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Laag Soeren, op de Veluwe. In een charter van 814 of

815 wordt reeds van sylva Suornum gewag gemaakt;

Soeren wordt in 1338 bij VAN HAssELT , Geld. Oudh.,

genoemd. De naam is mij duister. -

SPANKEREN , mij eerst in 1307 ontmoet. De naam is

alweder duister.

STAvEREN, thans een hof op Veluwe, in 1226 voor het

eerst vermeld en door de Geldersche graven te vergeefs

met stedelijke regten begunstigd. Welligt is de plaats,

even als het Friesche Stavoren, maar den volksgod Stavo

genoemd.

STEENDEREN wordt in 1228 vermeld, en heet in eene

rekening van 1389 Stynre en Steynre. De beteekenis is

mij onbekend.

TELGT, misschien in 807 reeds als Tolgud of Zelgud

bekend.

TERBoRG, ook wel Borg genoemd. Johannes de Burch

famulus, broeder van Steven van Wisch , komt in 13ll

voor: VAN SPAEN , Inleid., deel I. bl. 360. De naamsbe

teekenis is duidelijk.

TIEL, eene zeer oude stad, die, volgens sommigen, reeds

in de 5e eeuw eene haven en handelplaats zou geweest

zijn. Zie dit, uit sIGIsBERTUs GEMBLAc., betoogd door RINK,

Beschr. van Tiel. In charters vond ik er melding van,

in 889 als Theole locus, in 997 als Tile locus et curtis,

in 1000 als Tiele curtis in comitatu Unrohi comitis et

in pago Testerbant, in 1059 als Tiela curtis, en in

972 als Thiela imperatoria curtis. Voorts kan men over

de gesteldheid van Tiel in dien tijd ALPERTUs METENsis,

een schrijver uit den aanvang der 11e eeuw, raadplegen.

Sommigen leiden den naam van tijl af, dat, volgens RINK,

eene rij of regel (huizen) zou beteekenen. Liever zou ik

aan telonium denken, vermits hier van ouds een rijks

tol was.

ToNGEREN, eene buurschap op Veluwe onder Epe; mis

schien in 956 onder den naam van Tunegurum vermeld.

TRICHT kwam mij onder dien naam in 1257 voor:

van sr.AEn, Inleid., deel III. bl. 312. In 850 wordt,
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benevens Avesate, eene plaats Thrinniti opgenoemd, dat

BoNDAM voor Tricht houdt. In dat geval zou de lezing

bedorven zijn, want tricht, trecht, beteekent veer (tra

jectum).

TUIL , over Bommel, in 997 als Z'hule vermeld, in

1031 Bulen, 1. Z'ulen.

TwELLo, niet vóór 1340 mij ontmoet. Volgens den

schrijver der Oudh. en Gest. van Deventer, deel I. bl.

347, droeg het in de 13e eeuw den naam van Veenlo.

UBBERGEN, eene vrije heerlijkheid, eerst in 1290 ver

meld. Dat zij dwalen, die beweren, dat het oudtijds Ube

ran heette, hebben wij boven bij Malsen gezien. Later

heette de plaats een greveschap.

UCHELEN, eene buurschap bij Apeldoorn, kwam mij in

geene oude stukken voor, want Ukele, in 997 vermeld,

lag in Teisterbant, en zal dus welligt het steedje Heu

kelum zijn.

UDDEL, eene buurschap op Veluwe bij het Uddelermeer,

reeds in 793 onder den naam van Uttiloch villa vel

marca in Felaouua, bekend; loch is hetzelfde als lo,

bosch.

WAAssEN, in 1176 Fassen genoemd. De naam is duister.

VALBURG heet in 793 Falburcmarca villa in pago

Batawe; in een stuk der 11e eeuw, in mijne Gedenkst.

No. 1, Valburg en Volburg. *

VARIK, in Tielerwaard, heet in eene oorkonde van

1222 bij LacoMBLET Valdrike. In 1276 wordt Alar

dus judex de Valdericke als getuige te Bommel gemeld,

en Iwanus van Vauderick, ridder, bezat vóór 1276

een huis te Tiel. Steeske van Vauderick, ridder, was in

1343 heer van Varik: VAN SPAEN, Inleid. , deel III, bl. 296.

WARSEVELD, in de bannerij van Wisch. BoNDAM meent

dit in het oude Wastervelde, Wazefelde, te herkennen,

dat, benevens Hummelo, Didam en andere omliggende

plaatsen, in 828 voorkomt.

WEEssEN ontmoette mij eerst in 1534, bij vAN HAssELT,

Geld. Oudh.

VELP. In 891 of 892 wordt Pheleppe, villa in pago
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Hamalando vermeld, in 1028 Vellepe en in eene tijns

lijst der 11e of 12e eeuw Velwa en Vellepe, het laatste

zal Velp zijn. De naam is duister.

Voorst, in 1190 bekend, en ook in 1222 genoemd.

De naam beteekent woud, foreest.

VooRTHUIZEN. In 970 wordt, benevens Emmerik en

Redichem, ook eeneplaats Voirthusen genoemd, zonder op

gaaf van ligging. In 997 Voerthusen; in 1031 Vorthusen.

Voort schijnt wel zooveel als overvaart, veer, te beteeke

nen, maar de plaats ligt niet aan het water, dus duister.

VoRCHTEN heet in 1176 Vorichten. De naam is mij

onverklaarbaar.

VoRDEN is mij niet vóór 1340 in meergemelde her

togelijke rekening voorgekomen, tenzij het vroeger Vuere

heette, dat als eene curtis in 1269 met Enghusen voor

komt, bij LAcoMBLET. De naam is duister.

VUREN behoorde, volgens VAN SPAEN, Inleid., deel III.

bl. 330, in 1326 aan Otto van Asperen. Kan het mis

schien Furnon zijn, dat in een charter van 997 voorkomt?

WAARDENBURG. Gerard van Wardenberg wordt in

1310 genoemd. Vroeger schijnt de plaats onder Hiern

begrepen te zijn geweest, dat reeds in 1280 vermeld

wordt en, volgens sommigen, het oude Hero zijn zoude,

in 997 door zekerenA Frethebaldus aan de kerk van

Utrecht geschonken. Weerdenburg beteekent een burg

op eene weerd gebouwd.

WADENOIJEN. In 850 wordt het villa Wadlake of Wa

dahem genoemd; in 1088 Waticam (het is hier een

accusat.) prope Tielam.

WAGENINGEN. Deze plaats wordt in eenen brief van 838

als Wagenwega villa in pago Fellua vermeld, waar

men misschien Wageninga te lezen heeft; in 1125 Wa

cheningen. In 1263 verkreeg de plaats stedelijke regten,

die in 1310 herroepen en toen met toestemming des kei

zers teruggegeven werden. Zoo Wagenwega de echte

naam ware, zou de beteekenis duidelijk zijn, moet men

Wageningen lezen, dan zou ik liever aan eenen stichter

Wagan, Wagano denken,



WAMEL. In een stuk der 11e eeuw villa Wamelo.

Ik zou het door het lo van de kerkhoeve verklaren.

WARnsvELD wordt het eerst in 1121 Warnesvelt ge

heeten: het veld van Warn.

WEEL, bij Doetinchem. Ten jare 1200 worden goede

ren in Weele weggeschonken. De naam is mij duister.

WEL heet in eene oorkonde der 11e eeuw , in mijne

Gedenkst. No. 1, Welie, tenzij daardoor het dorp Wiel

bedoeld worde. De naam is duister.

WEstERvooRT. BEcA, de Episc. Traj. ed. Buch. p. 10,

beweert, dat de H. Werenfridus in de 8e eeuw de kerk

van Westervoort gesticht heeft. Het is daarom te vreem

der, dat men geen gewag van dit dorp vindt vóór 1340;

alleen kwam mij een Johannes de Westervort in 1310

voor, bij vAN HAssELT, Arnh. Oudh. , deel I. bl. 185.

Hier is een voorde of veer.

WEURT, in het Rijk van Nijmegen. In 814 of 815

wordt eene villa Vurde, benevens Kesteren, Hemert en

andere Betuwsche plaatsen opgegeven; daarom aarzel ik,

het voor Weurt te nemen, dat aan den linker Waaloever

ligt. Zéker echter is de melding daarvan als Werthe,

in eenen brief van 1196. Het schijnt weerd te beteekenen.

WICHEN. Het eerst komt in 1105 deze plaats voor.

In 1134 was Burchardus de Wichen getuige van den

bisschop van Utrecht. In 1196 wordt van Wighene ge

sproken. De naam schijnt wijk te beteekenen.

WICHMoND, eene buurschap aan den IJssel. De kerk

in Widmundi juwta fluvium Isla werd in de achtste

eeuw door den H. Ludgerus gesticht. (Mon. Werth. vita

S. Ludg., l. I. c. 29, bij PERTz, Monum. Germ. Hist.,

vol. III. p. 419). In een charter van 795 heet het

Withmundi villa, in 797, 800 en later evenzoo; maar

men zal Wichmundi moeten lezen ; ik verklaar het :

strijdsterkte of dorpsterkte, dorpsvesting; wic heeft beide

beteekenissen.

WIEL, in de Neder-betuwe, kwam mij eerst in 1347

voor. Zie echter op wEL. Wiel beteekent kolk.

WILP. Misschien Velwa, dat in eene tijnslijst der

##

W. 19
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11e of 12e eeuw vermeld staat, voorts in de meerge

melde rekening van 1340. Maar het eerst komt het in

ALTFRID1 (+849) vita S. Bonifacii, dus in de eerste

helft der 8e eeuw, onder den naam van Huilpa, voor.

WINssEN, bij Nijmegen, eerst in 1303 mij voorgeko

men. Misschien is het verbasterd van Windesheim, dat

met Lienden en Hemert in 1028 vermeld wordt. Later

heette het een graafschap.

WINTERswIJK behoorde van ouds tot het graafschap

Loen. In 1152 wordt het genoemd Winethereswic, bij

vAN sPAEN, Inleid., deel I. bl. 395, en in 1236 Winris

wick, bij LAcoMBLET. Winiher was, meen ik, even als

Sumar, een eigennaam. Ook eene plaats Wintreshovo

komt in eenen brief van 976, bij KLUIT, Hist. Crit. ,

t. II. pag. 47, in pago Hasbaniense voor.

WIscH, eene oude bannerij. Heer Bernt van Wisch

wordt in l 159 vermeld, bij VAN SPAEN , Inleid., deel I.

bl. 358.

WoLFEREN, in een charter van omstreeks 670 Wul

jfara, in de 11e eeuw Wulfara. Waarschijnlijk van

den eigennaam Wolf, Wolfert.

WUEsIK, bij Wichen, in 1196 Wousick genoemd.

IJNEN. Zie AWeerijnen en Opijnen.

IJsENDooRN. In 1088 wordt zekere Lambertus de Isendra

genoemd. De naam schijnt esschenboom te beteekenen.

ZANDwIJK, bij Tiel, het eerst in 1028, als Sandwich.

Dat Suidbertus de kerk aldaar zou gesticht hebben, be

rust alleen op het onechte leven diens heiligen.

ZEELAND, bij Millingen, in 1406 bekend: VAN SPAEN,

Inleid., deel III. , bl. 402.

ZEDDAM, het eerst in meergemelde rekening van 1340.

De naam is duister.

ZELHEM, bij Doetinchem. Men wil, dat dit het stam

huis der Zutphensche graven geweest zij. Het wordt in eene

rekening van 1389 Zeelem genoemd, in eene oorkonde

van 1152 Selehem : VAN sPAEN, Vnleid., deel I, bl. 395.

ZEVENAAR komt in 1049 als Subenhara villa in pago

Hamaland voor, in eene tijnslijst der lle of 12e eeuw
-
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als Sovenharen, en in 1200 als Selvenharen, en mis

schien alreeds in 838 als villa Fumarhara (Siuuarhara?),

bij Bos DAM, deel I. No. 20. Men zou geneigd zijn, het

door zeven heiligdommen (of zeven-huizen?) te verkla

ren. Zeven was een heilig getal en komt bij plaatsnamen

veel voor: Zevenhuizen, Zevenbergen, Zeveneeken.

ZILvoLDE, in 1200 vermeld, als Silwolde: dus van

woud.

ZoELEN heet in 1139 Soule: v.An sPAEN, Inleid.,

deel IV. Cod. dipl. No. 6.

ZoELMoMD, in 1250 vermeld. Mond schijnt hier sterkte

te beteekenen.

ZUILICHEM heet in 1196 of 1197 Sulichem. De af

leiding is duister.

ZUTPHEN. Deze plaats wordt het eerst vermeld in

eene lijst van de bezittingen der abdij van Corvey, tus

schen 1053 en 1071, zoo men wil, opgesteld. Zij is

echter veel ouder. In eenen brief van 1059 wordt zij

Zutphania, Zutphaniense oppidum, genoemd, en daar

in spreekt bisschop Willem van Utrecht van de verschil

len, die inter predecessores nostros et dominos Zutpha

niensis oppidi hadden plaats gehad. In 1117 wordt de

plaats Sutphenne en oppidum Zutphaniense genoemd.

Van de Usipelen moet men het niet afleiden, waarschijn

lijker is de verklaring door Zuidveen , maar ik schort

nog liever mijn oordeel op.

Uit deze opgaven ontwaart men, dat het land reeds

in de zevende eeuw een aantal dorpen of, wil men, buur

schappen bezat, wier eerste oorsprong nog hooger op

klimt; dat zij hunnen naam veelal van den stichter,

ook dikwijls van de plaatselijke gelegenheid, van stroom,

bosch , heuvel, weide, of van een tempel, kerk of kas

teel, ontleenden, en dat verreweg de meeste plaatsnamen

van Duitsche afkomst zijn; ook, dat in sommige streken

die dorpen reeds even digt bij elkander lagen als thans,

- 19e
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en dat dus het land reeds goed bevolkt moet geweest zijn.

Bij de onophoudelijke oorlogen en veeten dier tijden en on

der de Noordsche invallen, werden de opene, onbevestigde

plaatsen herhaaldelijk afgebrand, en toch bleven zij be

staan, hetgeen bewijst, dat de grond geheel verdeeld was

en eigenaars had, en dat er meer vrije lieden op het land

woonden, dan men gewoonlijk meent. Wij willen nu nog

eenen blik werpen op de maatschappelijke inrigting dier

tijden, om ook daaruit eenig licht te verspreiden over

den toestand van land en volk.

Vóór de tijden van leenregt en kruistogten was Gel

derland, even als andere streken, aan eene drieledige

verdeeling onderworpen, die men tot nog toe niet genoeg

onderscheiden heeft, hetgeen tot veel verwarde voorstel

lingen aanleiding gegeven heeft, namelijk de kerkreg

telijke, de staatsregtelijke en de burgerregtelijke. Wij

zullen trachten, die kortelijk uiteen te zetten.

Toen het land gekerstend zou worden, zond de Paus,

op aanzoek en met ondersteuning van den koning der

Franken, zendelingen. Het toezigt over deze zendingen

was aan de naastbijzijnde bisdommen opgedragen, voor

ons land aan Keulen. Maar dewijl dit zich de zaak niet

genoeg aantrok, werd er een afzonderlijk bisdom te Utrecht

opgerigt, van waar, als uit een middelpunt, de zende

lingen door het geheele land verspreid werden. Toen

ontwaakte plotseling, naar het schijnt, de ijverzucht der

Keulsche kerk, en zij trachtte haar verbeurde voorregt

te handhaven, ondanks de regtmatige aanspraken van

Utrecht. Er bestaat nog daaromtrent een merkwaardige

brief van den bisschop Bonifacius aan paus Steven, waar

in hij de aanleiding tot dit verschil duidelijk ontvouwt.

Naar den uitslag te oordeelen, is men tot een compromis

gekomen en werd aan Utrecht het kerkelijk toezigt over

een gedeelte des lands afgestaan, terwijl een ander ge

deelte aan Keulen, een ander aan Munster, werd opge

dragen. In ruwe omtrekken kan men opgeven, dat het

westen en het noordwesten des lands aan Utrecht, het
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zuidoosten aan Keulen, het noordoosten aan Munster

onderworpen was (*).

In Gelderland had elk dezer bisdommen deel, voor

namelijk geregeld naar de volkeren, die het bewoon

den , zoodat de Franken onder Keulen, de Saksers onder

Munster, de Friezen onder Utrecht stonden. Die heer

schappij strekte zich echter alleen over zuiver kerkelij

ke zaken uit, het collatieregt was niet daaronder begre

pen , maar verbleef aan de vorsten of de allodiale land

bezitters, hetgeen hieruit blijkt, dat, wanneer deze aan

eene of andere kerk bezittingen schonken, zij tevens aan

haar het collatieregt afstonden, zoodat het niet zelden

gebeurde, dat bisschoppelijke kerken hierdoor het colla

tieregt over kerken verkregen, buiten de grenzen harer

stichten gelegen, en zoo was het zelfs met buitenland

sche kerken, blijkens de Nederlandsche bezittingen der

kerken van Corvey, Lauresham, Epternach, Prüm, S.

Waast te Arras, S. Amand, en andere. Dit gaf aanlei

ding tot onderlinge botsingen, en van daar, dat men

zich langzamerhand, door ruiling en afkoop, meer

trachtte te arronderen. Wij kunnen hier die kerkelijke

jurisdictie niet verder nagaan, maar het zou niet onbe

langrijk zijn, dat dit punt eens door eenen deskundige

volledig uiteen gezet werd. Kerkelijk was dus het land

verdeeld in bisdommen, aartsdiakenschappen en kerspe

len, met derzelver kapellen, waarbij nog de meer of

min onafhankelijke abdijen kwamen.

De staatsregtelijke verdeeling ging van den koning

uit. Zijne magt was niet onbepaald, vooral niet in Fran

kenland, vrijer heerschte hij in zijne gedeelten van Saksen

en Friesland. Behalve de opperveldheer , was hij ook de

opperregter des volks en droeg wetten voor, hij stelde

militaire en burgerlijke plaatsbekleeders aan, maar hij

kon hun geene meerdere magt geven, dan hij zelf bezat,

(*) BECA, de Episc. Traject., ed. BUGHEL., p. 15. Zie ook een

brief van het Hof van Gelderland van het jaar 1565, in deze Bij

dragen, deel III, bl. 39-41.
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zijne plaatsbekleeders spraken dus in de provinciën regt,

maar naar het oordeel des volks , dat weder aan oude

wetten en herkomen gebonden was. Willekeurige vor

stenmagt was toen vreemd, en men moet ons land daar

in niet met het zuiden vergelijken.

De koningen hadden hier hun rijk verdeeld in hertog

dommen, graafschappen en markgraafschappen, kleine

of onder- graafschappen en ambten. Zoo was Friesland,

na den val zijner koningen, een hertogdom (ducatus)

geworden, Gelderland in graafschappen verdeeld. Die

graafschappen waren niet hetzelfde als de gouwen (pagi),

die tot de burgerregtelijke verdeeling behoorden; zij wa

ren dan eens uitgestrekter, dan eens bekrompener, som

tijds daaraan gelijk. Het schijnt, althans ten aanzien

van Frankrijk, dat zij zich meer naar een militair be

ginsel regelden, dan maar een burgerlijk, en men vooral

een vast punt als centrum daarbij in het oog had.

Gelderland was in verschillende graafschappen verdeeld,

die den naam droegen naar de graven, maar waarbij,

wel niet altijd , maar toch, duidelijkheidshalve, dikwijls,

de naam der gouw werd gevoegd, omtrent zoo als nog

heden in Frankrijk de oudere verdeeling des lands in land

schappen (pays) nevens die in departementen voortduurt,

ofschoon niet staatsregtelijk.

De ambten werden door regters of schouten bestierd,

maar de koning of graaf benoemde die officieren alleen in

de koninklijke domeinen, even als elk landbezitter in

zijn erf.

De volks- of burgerregtelijke verdeeling was: 1.) in

volkeren (patriae of nationes), 2.) in landschappen of

gouwen (pagi), 3.) in marken.

1.) Naar volkeren. Reeds ten tijde van Tacitus was

Germanië in volkeren verdeeld, die onder zich in naau

were betrekking stonden en eigenaardige wetten en ge

woonten hadden. Hier te lande kende men, althans se

dert de 4e of 5e eeuw, als zoodanig Franken in het zui

den, Saksers in het oosten, Friezen in het noorden en

westen. Elk dezer volkeren had zijne wetten: lez Saavo



- 271 -

num, lex Frisionum, lex Francorum, Salica et Ripua

ria. Ofschoon in hetzelfde land wonende en onder eenen

vorst gebragt, leefde elk volk naar zijne eigene regten en

instellingen, die alleen nu en dan gewijzigd werden. Men

vindt hiervan nog laat sporen, om een paar voorbeelden

uit Gelderland aan te halen: in 855 gaf zekere Folckerus

eenige goederen in Hameland en in de Betuwe aan de

abdij van Werden, en die traditie geschiedde met getuigen

secundum legem Ripuariorum, benevens eenige goede

ren in Friesland (Geldersch Friesland) secundum ewa

(wet) Fresonum. (BoNDAM, I. No. 31.) Koning Suenti

bold vrijdde eene eigen hoorige der kerk van Elst, en

dit geschiedde secundum legem Francorum en ut lex

Salica docet (HEDA, de Episc. Z'raj., p. 70.), en in

het leven van den H. Ludgerus , 8e eeuw, geschiedt

melding van Hamarithi (Hemert) sylva en Budica

villa in Ripuariis (*). Daarentegen meldt het leven van

Willehadus van Saksers, die niet verre van Deventer

woonden, en de IJssel wordt, bij gelijktijdige Schrij

vers, als de grens tusschen Saksers en Franken aange

merkt. Doch deze natiën woonden onder elkander, even

als in België de Waalsche en Duitsche bevolking, en men

moet dus uit deze voorbeelden niet het gevolg trekken,

dat de geheele landstreek tot het volk behoorde, of het

regt genoot, dat men in eenige weinige voorbeelden aan

gehaald vindt. -

2.) Naar gouwen, pagi. Deze verdeeling was even

oud en ook hoogst waarschijnlijk uit den boezem des volks

voortgekomen, niet staatsregtelijk. Zij werd waarschijn

lijk door natuurlijke grenzen of de oude grenzen des

volks bepaald, gelijk de Betuwe, de Veluwe.

Als zoodanige gouwen treft men in Gelderland aan:

1.) Pagus Bata, Batawe, Batua, in 670, 793

800, 814, 854, 864, 891, 897, 1015, 1150;

(*) Hieruit blijkt, dat vAN SPAEN dwaalt, wanneer hij beweert,

Inleid., deel III. bl. 118, dat de Ripuariërs niet benoorden de Waal

gewoond hebben.
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2) Pagus Felaoua, Felua, Faluue, in 793, 801, 838,

839, 855, 1076;

3.) Pagus Hameland, in 855, 891, 1049, 1053, 1083,

4.) Pagus Testerbant, Testrebenti , in 772, 814,

998, 1000, 1006, 1013;

5.) Pagus Dublen, Dubla (de Duffel), in 720, 793;

6.) Pagus Leomerike (de Lijmers), in 838;

en allen misschien ook later.

Minder bekend zijn de juiste grenzen van den pagus

Isloi, die noord-oostwaarts, van den pagus Flet.hetti,

die westwaarts, en van den pagus Salon, die noordwaarts

lag, en die zich niet of slechts weinig over de latere gren

zen van Gelderland uitstrekten (*). Balgoy wordt ook

in eene oorkonde van 1172 pagus genoemd, maar dit

beteekent daar niets anders, dan wat men omtrent Bom

mel in eenen brief van 998 vindt: omnema districtum

super villam Bomele et super cuncta, quae ad eandem

villam pertinent, videlicet publice rei subjecta.

Deze verdeeling in gouwen, die nog heden bestaat, gaf

overigens den inwoners onder de Frankische vorsten

geene bijzondere burgerlijke regten meer, en was, om

zoo te spreken, bloot aardrijkskundig.

3.) Eindelijk werden de gouwen weder in marken ver

deeld. Wat een mark was, heeft GRIMM in zijne Deutsche

'Rechtsalterthümer uitvoerig uiteen gezet. Het zal hier

volstaan, te zeggen, dat het het grondgebied eener gemeente

was, en zoowel bosch en akkers als water omvattede. De

benaming marken vindt men bijzonder in het Saksische

gedeelte des lands; evenwel ook in de Betuwe, maar

slechts in vroege tijden, zuidwaarts van de Waal is mij

die niet voorgekomen. Zou men er welligt uit moeten

besluiten, dat de Betuwsche marken van Saksischen oor

sprong waren? maar hiertegen strijdt, dat men ze ook

in het zuiden van Duitschland aantreft; zeldzaam daar

entegen weder in Vlaanderen. Binnen deze marken lagen

(*) Of de pagus Northgo tot Gelderland behoorde, is twijfel

achtig.
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dan bijzondere eigendommen, en het overige behoorde

aan de vrije markgenooten in het algemeen.

Voorbeelden van zoodanige marken in Gelderland zijn

Falburcmarca 793, Gannitae marca 793, 800, in de

Betuwe, Apoldro villa vel marca 793, Uttiloch villa vel

marca 793, Zegoltmarca 793, op de Veluwe, Millinga

villa vel marca , in de Duffel 793, marcha Media 1200,

waarschijnlijk in de Lijmers.

Deze marken waren van zeer ongelijke uitgestrektheid;

in schaars bewoonde streken, gelijk in Overijssel, waren

zij van eene zeer ruime oppervlakte, in Gelderland

veel kleiner, en daar stonden zij gelijk met alle overige

villae, die eigen regtsgebied hadden (*).

(*) De heer NIJHoFF, Gedenkwaard., deel I. bl. 352, geeft eene

eenigzins verschillende verklaring van de marken. Hij beweert

hamelijk, dat de marken op de Veluwe van eene andere natuur

waren, dan die in het Zutphensche, dat de eerste uit den boe

zem van het grafelijke domein voortkwamen, terwijl de laatste het

geheel en onverdeeld eigendom der geërfden waren. Uit het stand

punt des Schrijvers, namelijk wanneer men het oog vestigt op de

inrigting der 13e en 14e eeuw, is de aanmerking juist, maar ten

aanzien van den oorsprong der marken, geloof ik, dat die onder

scheiding wegvalt. Het blijkt toch uit de in den tekst door mij

bijgebragte voorbeelden, dat althans sommige Veluwsche marken

ouder waren dan de heerschappij der Geldersche graven. In de

9e eeuw waren de graven, die op de Veluwe regeerden, slechts

ambtenaren, geene opperheeren, zoodat de marken hun eigendom

niet konden wezen. Zij waren het ook niet van den koning,

want bijzondere personen schonken somtijds goederen in vol

len eigendom weg, gelijk in 855 (BoNDAM, I. No. 31) zekere

Folckerus aan de abdij van Werden, en daaronder waren mansus

dominicales, mansus en comprehensiones. Die overdragt geschiedde

volgens de wet der Ripuariërs, dus was de schenker een vrije

Frank. De hoorigheid der ingezetenen moet dus van lateren tijd

dagteekenen dan de inrigting der marken, en oorspronkelijk moeten

deze, even als elders, het gemeen eigendom der gewaarden ge

weest zijn. Maar toen de algemeene hoorigheid, misschien uit

verovering voortspruitende, aangenomen was, moest ook de natuur

der marken veranderen. Onder deze beperking ben ik het overi

gens met den heer NIJHorr geheel eens.
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Uit die marken ontleenden de vrije inwoners burger

lijke regten, Het is een vooroordeel, dat de vrijheid der

landbewoners eene latere gunst der heeren zou zijn, oor

spronkelijk waren de meesten vrij, ten minste in Fran

kenland, maar zij werden later door overheersching hoorig.

In de marken of gemeenten, die den vorst behoorden ,

benoemde hij den schout, in de alodiën deden het de be

zitters, maar de vrije inwoners, de markgenooten, stonden

overal dezen ter zijde, schiepen vonnis naar hunne oude

herkomen, deelden in het bestuur en handhaafden hunne

markregten. Zij spraken ook over de hoorigen regt,

en waar allen hoorig waren, schijnt het, dat de voor

naamsten hunner, als iijns- of coernooien, toch ook in

vele gevallen met den schout bestierd hebben. In allen

geval vonnisde en bestierde deze niet willekeurig, maar

naar hofregten, want de Duitsche stam had altijd eenen

afkeer van willekeur en slavernij. Maar hun toestand

was dáárin minder gunstig, dat zij schot en lot geven

moesten en keurmedig waren, en hun grondbezit meer

dominium attile dan directum was.

De schoutsambten hebben zeker toen reeds een aan

zienlijk aantal inwoners geteld, wanneer dus zoodanige

villae, waarvan het bewezen is, dat zij geregt bezaten,

digt bij elkander lagen, dan kan men aannemen, dat

die streek goed bevolkt was. Dat was vooral in de

Betuwe het geval, op de Veluwe daarentegen waren nog

vele groote wouden; het was, zoo als hertog Arnold het

in de 15e eeuw uitdrukte: een wilt bijster lant, daar

veel overgrepen in geschien plegen.

Enkele plaatsen maakten eene uitzondering op den

algemeenen maatschappelijken toestand, als Wijmegen, dat

zijne graven (comites) had, Tiel, welks handelaars reeds

en de 10e en 11e eeuw bijzondere voorregten genoten, be

nevens Zutphen, dat een alodiaal graafschap was, maar

dit waren uitzonderingen, door bijzondere omstandighe

den gewettigd.

De marken bestaan gedeeltelijk nog heden en worden

naar markenregten bestierd, waarin die zelfde orde aan
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getroffen wordt, een holt- of markenrigter, coernooten

en bijzitters, en holtdingen of spraken, vooral in Over

ijssel. Gelderland heeft zijne marken grootendeels tot

gemeenten zien vormen, evenwel treft men er nog eenige

sporen van aan (*).

Later, door de kruistogten en het leenregt, is de maat

schappelijke toestand des lands veel veranderd; vrije

personen en goederen zijn hoorig, hoorige vrij gewor

den; de territoriale heerschappij heeft zich gevormd en

de steden zijn als afzonderlijke ligchamen opgestaan.

Wij zwijgen van dien tijd: het was hier slechts te doen,

om eenen blik te werpen op den toestand des lands in

de eerste tijden en de oudheid eener gezetene bevolking

met verdeelde eigendommen na te gaan, als eene bij

drage tot de inwendige geschiedenis des lands, die in

onzen tijd van niet minder belang te rekenen is, dan

de uitwendige.

(*) Het markenregt van Zilvolde van den jare 1421 berust op

het Archief van 's Heerenberg. Zie deze Bijdr., deel V. bl. 17.

Mogt het eenen uitgever vinden!



* *

EEN OUDE NIJMEEGSCHE WEELDEWET,

MEDEGEDEELD DOOR

P, C, G., . GUY OT,

Deze wet komt voor in het op francijn geschreven

Alde Corboick (het oude Keurboek) der stad Nijmegen

en bestaat 1.) uit elf artikelen, met een slotartikel , en

2) uit drie additionele artikelen. Daarop volgt 3.) een

vijftiende artikel, hetwelk in der tijd gediend heeft om

het vijfde te vervangen. - In het Keurboek zelf zijn

de artikelen niet genummerd, doch begint ieder derzelve

met het woord item, hetwelk ik weggelaten heb.

Wegens het slotartikel, hetwelk op de elf eerste volgt,

moet men aannemen, dat de oorspronkelijke wet uit niet

meer dan die elf artikelen bestond en dat dus de drie

daarop volgende artikelen van eenigzins latere dagteeke

ning zijn. En dat het vijftiende artikel, hetwelk het

vijfde verving, al wederom van een iets lateren oorsprong

is dan de drie additionele artikelen, is mede niet twij

felachtig; ook, omdat eene der muntsoorten, die in dat

15e artikel genoemd wordt, namelijk de stuiver, van

lateren oorsprong is dan de ponden en grooten, buiten

welke, in de voorafgaande artikelen, geene andere re

kenmunten noch wezenlijke munten worden aangetroffen.

Al de vijftien artikelen dezer wet zijn door eene en

dezelfde hand in het Keurboek geboekt geworden, en

wel, achtereenvolgens geboekt geworden, althans is het

tegendeel daarvan uit geene enkele omstandigheid op te

maken. En zoo bestaat er geen redelijke twijfel, of de

geheele wet, zoo als ik die hier mededeel, werd, uit een
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boek dat reeds vroeger bestond, in het thans nog be

staande overgeschreven.

Naar het schrift te oordeelen, moet dat overschrijven

geschied zijn omstreeks het einde van de 15e of welligt

in het begin van de 16e eeuw. Ook zal het 15e artikel

van dien tijd afkomstig zijn, als wanneer men, niet al

leen, reeds sinds verscheidene jaren, in Gelderland ge

woon was, met guldens en stuivers te rekenen, maar

daarenboven te Nijmegen, zoo al niet de stuiver, dan toch

de halve stuiver', alreede bestond. Dit laatste blijkt uit

eene Muntordonnantie, voorhanden op het Nijmeegsch

Archief en gedagteekend int jair omss Heren dusent vier

hondert acht ende tnegentich, des Guedesdagh post Lu

cie Virginis, bij welke ordonnantie de stad Nijmegen

aan haren muntmeester, Sander van Batenborch, gelast,

om halve stuver te slaan.

Taal en spelling raadplegende, ofschoon de laatste,

ten gevolge van het overschrijven, denkelijk niet meer

geheel en al de oorspronkelijke zal wezen, zoude ik ge

negen zijn om te gelooven, dat deze weeldewet, wat de

elf eerste artikelen, alsmede de drie additionele, aan

gaat, voor het eerst werd uitgevaardigd omstreeks het

midden, zooal niet in het begin, der 15e eeuw. De op

merking, dat reeds van dezen tijd de bloei dagteekent,

welke Gelderlands oude hoofdstad gedurende het grootste

gedeelte van die eeuw en later onderscheidde, schijnt

dit gevoelen nog te bevestigen.

Van weeldewetten als deze, of wel van Keuren tegen

overdadige bruiloften en tegen overdadige doop-, kraam

en kerkgangmaaltijden enz., spreken, onder anderen,

ALKEMADE en VAN DER scHELLING, in hunne Displegtig

heden, deel I. kap, 14, 16 en 17; en van Keuren om

trent trouwen en bruiloft houden, VAN HAssELT , in zijne

Arnhemsche Oudheden, deel I. bl. 52.

*-



Van kijnderen te heffen (1); van bruloften,

van vrouwen kramen; van maenstonden (2),

van soevenden (3); van nonnen; van yersten

myssen.

1.) Ennich burger of ingeseten, die een kijnt heft (l),

en sal nyet mer geven dan enen alden groten (4), bij I

lib. (5).

2.) Als men een bruyt trouwet, soe en sal myemant

den anderen slaen, noch in kyrcken noch in straten (6),

bij I lib. -

3.) En sal nyemant den bruidegomme noch die bruyt

(1) heffen, heſt] Ten doop heffen, ten doop heft.

(2) (3) Onder maenstonden ten soevende verstond men, zoo als

bekend is, de zevende maand eener zwangerschap. Dat men daar

voor, bij verkorting, soms ook schreef soevende, blijkt met ze

kerheid onder anderen uit art. 12. Vindt men nu, bij maenstonden

ten soevende of bij soevende, maar op zich zelf staande, het woord

maenstonden geschreven, zoo zal men daaronder wel niets anders

hebben te verstaan, dan: zwangerschap; en, niet onmogelijk, meer

bepaald: de eerste tijden of de eerste maanden eener zwangerschap.

(4) (5) enen alden groten] Zie NIJHorr, Gedenkw., deel I.

bl. xxxII, en deel II., bl. 262, - eene zilveren munt, waarvan

vijftien stuks het pond (liber) uitmaakten, welk pond gelijk

stond met onzen gulden. Intusschen dient men in 't oog te

houden bij de schatting der in deze wet voorkomende boeten enz.,

dat is, bij derzelver herleiding tot ons hedendaagsch geld, dat

bij voorb. het dagloon van eenen arbeider in het laatst der 15e

en verder in de 16e eeuw slechts het één derde gedeelte bedroeg

van hetgene thans in gewone omstandigheden een arbeider per

dag verdient.

(6) Uit het bekende schutten of tegenhouden enz. van bruide

gom en bruid, en het daarbij slaan uit jokkernij, vloeiden natuur

lijk soms vechtpartijen voort.
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des nachts op helpen (7) noch schencken (8) mit crude (9)

noch mit geenrehande drancke, nae der tijt, dat sij

yerst te bedde gaen, bij III lib. van enen ygelicken,

die daermede is.

4.) Soe wye in enen kraem ginge eten, drincken,

schencken off haven (10), et wer ter rechter maeltijt

of tusschenmaeltijden, die geen broedige gesynde (11)

noch woneftich en is in den huys, daer die kraem yn

is, die weers (12) up X lib.; uytgescheiden vader, moe

der, zuster, broeder, zustermanne ende , bruederwijff,

oemen ende altoemen, moeyen ende ghevederlinge (13)

van den kijnde tot dierre tijt (14), ende uytgescheiden

zusterkijnder ende broederkijnder, altoemskijnder ende

aldermoeyenkijnder.

5). Ende die koiken nyet meerre te wesen dan van

(7) op helpen] Noodzaken om op te staan, uit het bed halen.

(8) schencken] Komt ook nog voor in art. 4, 6 en 12; betee

kent, in 't algemeen, iets, maar doorgaans eenigen drank, veelal

wijn, ten geschenke aanbieden of brengen; ook, iets ten beste

geven of iets te drinken geven bij gelegenheid van de eene of

de andere feestelijke of heugelijke gebeurtenis, of ter eere van de

zen of genen. Van daar, dat schenckwijn (zie KILLAEN) beteekent:

eerewijn.

(9) crude] De eene of de andere gekruide drank. Verg. VAN

HAssELT, Geldersch Maandwerk, deel II. bl. 295 (Krude); en zijne

Bijdragen voor d'oude Geldersche Maaltijden, bl. 166 (Gekrude).

(10) ginge haven] Aldaar ten huize zijn verblijf ging houden,

daar verbleef. Verg. NIJHoFF, Gedenkwaardigh., deel II. bl. 125,

en KILIAEN, op huysen ende hoven iemanden.

(11) broedige gesynde] Huisgenooten, bedienden enz., in wier

onderhoud de huisheer of de huisvrouw voorziet en die alzoo gezegd

kunnen worden, diens of dier brood te eten. Verg. NIJHoFF, Ge

denkwaardigh., deel III. bl. 109. -

(12) die weers] Hoogduitsch: der wáre es - die zou dat doen,

die weers up – die zou verbeuren.

(13) ghevederlinge] De peten.

(14) van den kijnde tot dierre tijt] Van het te dier tijd ge

boren kind, van het kraamkind.
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IJ quarten (15) honichs. Wie daertegen dede of dede

doen, ende die becker dies anderss beke, of die kre

mer (16) die se anderss maickten, verloer X lib. Ende

der koiken sal mer (17) een wesen van elcken geveder

linge. Iiem, desselven gelijx sullen die kraemheren

ende kraemvrouwen broeken (18), also duck (19) alst

geschiet.

6.) En sullen onse burgeren ende ingesetenen, die

malckanderen schencken willen, gheen wijn daer seyn

den off mede brengen in eingerwijs, uytgesacht (20)

gevederlinge van den craem to dierre tijt, bij X lib.

7.) Wanne die vrouwe, die in den kraem gelegen

heeft, te kyrcken is gegaen, soe sal dierre vrouwenman

ende die vrou, des neesten guesdagen (21) daerna,

sonder verbadinge (22), comen voer den Rade, off (23)

hij bij huys is; Ende en were hij nyet bij huys, soe sall

hij ende die vrou des neesten guesdagen nae den kraem,

als hij bij huys coempt, onverbaedt voer den Rade co

men , en sullen then Heiligen sweren, dat in dien kraem,

oerre wetentheit (24), myet geschiet en is tegen der statt

gebott.

Ende of (25) die vrouwe, die in den kraem gelegen

(15) IJ quarten] Anderhalf quarten. Een quart was eene maat,

inhoudende omstreeks eene tegenwoordige flesch.

(16) kremer] Kramer, winkelier.

(17) mer] Maar, slechts.

(18) broeken] Verbeuren.

(19) also duck] Zoo dikwerf, telkens.

(20) uytgesacht] Uitgezonderd.

(21) guesdag] Of guedesdag, ook wel (en thans nog in plat

Nijmeegsch) gonsdag, woensdag.

(22) sonder verbadinge] Zonder ontboden te zijn geworden.

(23) off] Beteekent hier: indien, in geval dat.

(24) oere wetentheit] Naar hunne wetenschap, voor zoo verre

zij weten. t

(25) of Beteekent, ook hier: Indien, in geval dat.
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hed, genen getruweden man en hed (26), soe sal sij

up die vurscr. tijde den eet selve doen.

Endeywie dit nyet en dede, die sall verliesen, in

koeren (27), onsser stat X lib.

8.) Wanner ennige vrouwe te kyrcken geet van kijn

de (28), soe en sal sij, mit hoer (29) te kyrcken te gaen,

of tot hoer in die kyrcke te comen, nyet mer dan XVI

vrouwen hebben (30); ende wie hier tiegen dede, die ver

loer onsser statt, in koeren, X lib.

9.) Wanner ennige vrouwe eens kijnts te kyrcken ge

gaen heeft (28); soe en sall sij nyet mer dan sestien

menschen ten eeten behalden, bij X lib.

10.) En salnyemant, tsij mann off wijf, ten soevenden

ten maenstonden, alsoe ver up die vurscr. stonden geene

(26) genen getruweden man en hed] Een getruwede of ge

trouwde man beteekende nog omstreeks het midden van de 16e

eeuw (zie vAN HASSELT, Arnhemsche Oudheden, deel I. bl. 45 en

volgg.) niets anders dan: een verloofde. En daar nu in het eerste

gedeelte van dit artikel blijkbaar van gehuwde vrouwen wordt

gesproken, zoo moet dan eene vrouw, die genen getruweden man

en hed, beteekenen: eene vrouw, die noch gehuwd, noch verloofd

was. En dat met die uitdrukking, in der tijd, niet tevens bedoeld

werd het meer zeldzame geval van eene weduwe, die binnen ze

ker bepaalden tijd na het overlijden van haren echtgenoot beviel,

is, dunkt mij, niet te betwijfelen. Voorts was (zie het zoo even

even genoemde werk, t. a. p.) in de 15e eeuw, en ook nog in

de 16e, echtelijke zamenwoning ten gevolge van niets meer dan

verloving noch zeldzaam noch schandelijk. Ook was zoodanige ver

bindtenis, naar het schijnt althans, niet geheel en al onwettig.

Zij ontleende hare boeijende kracht aan de heiligheid van het ge

geven woord, wanneer namelijk, ten onderpand van dat woord, de

man eene ring of het een of het ander stuk geld aan de vrouw

gegeven had.

(27) in koeren] In koren.

(28) te kyrcken geet van kijnde eens– kijnts te kyrcken gegaen

heeft] Na hare bevalling den eersten kerkgang doet, gedaan heeft.

(29) mit hoer] Om met haar.

(30) nyet mer dan XVI vrouwen hebben] Door niet meer dan

zestien vrouwen begeleid of vergezelschapt worden.

W. - 20
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alinge begencknisse (31) en weer, mer vrouwen bidden

mede te gaen, of tot hoer in die kyrcke te comen, dan

twelf vrouwen. Ende wye hier tiegen dede, die ver

loer onsser statt , in koeren, X lib.

11.) En sal men geenre bruytt op oeren bruytstoel;

geenre nonnen, die men int cloester offert; noch ghenen

priester tsijner yersten myssen, mer geven off offeren

dan VI groot, bij III lib.

Slot. Alle argelist, ny vonden (32), ferpel (33) ende

beheyndicheit uyt desen vurscr. punten gescheiden.

12.) In jaergetiden, maenstonden ende soevenden en

sal geen vrouwe schencken, bij I lib. -

13.) En sal nyemant vremder tot Nymegen sijn ijrste

mysse singhen, he en weer daer beneficieirt.

14) Wanner men eyn kijnt te kirsten duet (34),

daer en solen nyet meer dan XVI vrouwen mede te

kircken gaen, bij X lib., alsoe ducke alst geschiet.

15.) In den kramen gheen kocken te brengen, als

men tot her to gedaen heeft, dan (35) elc gevederlingh

mach daer brengen off seynden tot XII knapkoeken (36)

(31) alinge begencknisse] Algemeene processie.

(32) ny vonden] Nieuw gevonden uitvlugten, nieuwe exceptiën.

Zie NIJHoFF, Gedenkwaardigheden, deel III. bl. 44, die daarbij

voegt: » Het is, vereenigd met aude vonden, hetzelfde als : exceptiën

ontleend uit het oude en nieuwe, het gewoonte- en het Romeinsche

regt.”

(33) ferpell] Niet onmogelijk verstond men onder dit woord

de eene of de andere bijzondere soort van bedrog, zoo niet, dan

zal het denkelijk hetzelfde beteekenen als pellacia: bedrog, rank,

streek. Verg. NIJHoFF, Gedenkwaardigheden, deel II. bl. 76. Zoo

als daar gezegd wordt, vindt men het soms ook gespeld firpel,

voorts ook nog (zie van hetzelfde werk deel III. bl. 44, 71, 97

en 229) farpell, verpel, firpel en firpeel.

(34) eyn kijnt te kirsten duet] Een kind laat doopen.

(35) dan] Maar.

(36) Knapkoeken] Zoo als nog heden ten dage in ons vaderland

vele der knapkoeken en knapkoekjes (alsmede der andere koeken), die

op het St. Nicolaasfeest worden gebakken, dien heilige voorstellen

en St. Martinus en St. Joris enz., zoo zal waarschijnlijk de Nijmeeg
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van tstuck van I stuver, ende nyet mer, bij X lib. ;

Ende elc van den gevederlinge (37) te moegen seynden IIII

gebraet ende moers (38) nyet mer dan twe gebraet.

Item, desselven gelijx sullen oeck die kraamheren en de

kraemvrouwen broeken, also duck alst geschiet.

sche knapkoek den beschermheilige dier stad, namelijk St. Stepha

mus, hebben voorgesteld, en zal dit aanleiding hebben gegeven

om den Nijmeegschen Halven Goudgulden (de eerste of de oudste

munt dier stad, waarop St. Stephanus ten voeten uit staat afge

beeld) den Nijmeegschen knapkoek te noemen. Onder die benaming

komt dan ook de Nijmeegsche Halve Goudgulden reeds in oude

muntbeeldenaars voor. En dat de munten in de 14e en in de

15 eeuw, en ook nog in de 16e eeuw, veelal genoemd werden

naar datgene, wat dezelve - hetzij dan den onkundige, hetzij den

meer beschaafde – op het eerste gezigt te aanschouwen gaven of

te binnen bragten, is reeds meer opgemerkt geworden.

(37) gevederlinge] Hier wordt met dit woord bedoeld, niet

de peten in 't algemeen, maar alleen de peetvaders.

(38) moers] De petemoeders.



IK LE IN E BIJ D R A GE

TOT DE

HANDELSGESCHIEDENIS DER 15e EEUW.

Iten een hoitmaecker van Dordrecht, die quam tho

Brummen ind wart vervollicht van twe luden wytten

land van Sutphen, die hi aff gekofft had XX waich wol

len, inde was mitter wollen inde mitter geld en wech ,

so hefft vn die pender van Brummen mitten luden dair

voir besat inde heeft die lude wedervm doin verrecht

digen mit geloften, so heeft my den pender den hoit

maicker geuencklicken gebrocht, inde hebben vorder vn

dersocht , so hi thot quader famen stomt, dair hi ouer

geuangen wart, ind hi had by sich een wijff, die had

by oir vmtrynt WII gulden, vnde hi had by sich vm

trynt III gulden wort silueren gelts current, dies seluen

gekoreyrt vm dat gelt ind noch vm een pont groit, dat

hi noch schuldich is inde geloifft hefft to Paissen to be

taellen, dair een burch voir is, geheiten Jan Koenynck.

Uit de Rekeninge Kerselis van Scherpenseell, richter

t Arnhem ende van Veluwensoem – van jaere van

LxxxVIo [1486].
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