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Behelzende een N A E M L Y S T der
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Benevens der HEEREN EN

GRAEVEN VAN CULEMBORG,
Gesproten uit de Aloude
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Mitsgaders een Beschryvinge van de
S T A D C U L E M B O R G ,

Derzelver Regeeringwyze , Gebouwen, z o o W e r e l d l y k eals Geestelyke; Aloude H a n d v e s t e n ,

Privilegiën en Voorrechten, enz.
Alles by een gebragt

Uit Bekende en Beroemde Historieschryvers,
Oude Handschriften, Brieven en Egte Stukken.

D O O R
A. W. K. VOET VAN OUDHEUSDEN.

Met Kopere Plaeten.

Te U T R E C H T,
By J . H . VONK VAN LYNDEN, Boekverkoper,

M. D. CC. LIII.



O P D R A GT
A E N Z Y N

DOORLUCHTIGE HOOGHEID

W I L L E M,
BY DE GRATIE GODTS,

PRInse V A N ORANJE E N N A S S A U ,G R A V E V A N C A T Z E N E L B O G E N ,V I A N D E N ,

DIETZ, SPIEGELBERG, B U E R E N ,LEERDAM E N C U L E M B O R G ;MARQUIS V A N V E E R EEN VLISSINGEN; HEER

E N BARON V A N BREDA, B E I L S T E I N ,DER STAD GRAVE

E N LANDE V A N CUYK, L I E S V E L D ,DIEST, G R I M B E R G E N , HERSTAL,GRANENDONK,WARNETON, ARLAY,



NOSEROY. S T , VITH, D A E S B U R G ,POLANEN, W I L L E M S T A D ,NIERVAERT, Y S S E L S T E I N ,B R E D E V O O R T ,

STEENBERGEN, S T . M A R T E N S D Y K ,G E E R T R U Y D E N B E R G , TURNHOUT,Z E V E N B E R G E N ,D E HOOGE EN L A E G E ZWALUWE,NAELDWYK.

HEERE VAN AMELAND;
ERF-BURGGRAVE V A N A N T W E R P E N E N BESANSÇON.

ERF-MARSCHALK VAN HOLLAND;
E R F - S T A D H O U D E R , C A P I T E I N E NADMIRAEL G E N E R A E L V A N D EZEVEN V E R E E N I G D E P R O V I N C I Ë N ;

ALS MEDE CAPITEIN, E N A D M I R A E L GENERAEL V A N D E

UNIE,
MITSGADErs R I D D E R VAN DE

KOUSSEBAND, ENZ. ENZ. ENZ.



DOORLUCHTIGE VORST!

IN alle Nederigheid en diepe
Ootmoed neeme i k d e v r y h e i d d i t myn Werk UWE;

DOORLUCHTIGE HOOGHEID
aen te bieden.

't Is een Historische Beschryving
van een Stad en Graefschap, door
HAER EDELE M O O G E N D E
DE STAETEN des Quartiers van
Nymegen, aen U W E N DOOR-
L U C H T I G E N H E E R V A D E R ,
onsterfelyker gedagtenisse, om zeer
gewigtige redenen in den Jaere 1748.
opgedraegen. Een Graafschap, dat
van aloude tyden , als een gedeelte
van het Graefschap TEISTERBAND,
door eigene Heeren, uit Graefelyken
Huize gesproten en afgedaelt, veele
Eeuwen agter den ander in volkomen
Souverainiteit i s geregeert e n b e z e t e n ,en nu het groot geluk geniet van

UWE DOORLUCHTIGE HOOGHEID



als Souverain Graef te erkennen en
onderdaenig te zyn.

Aen wien anders D O O R L U C H T I G E VORST! konde ik deeze
Beschryvinge opdraegen? a l s a e n U W E H O O G H E I D , a e n wien d i t
Graeffchap tot een Peerel aen Uwe
Vorstelyke Kroon verstrekt, en het
geluk heeft van onder UWE HOOGHEIDS Graefelyke Tytels gesteld te
worden.

Geene andere Rede van deeze O p d r a g t behoeve ik hier by t e voegen,
om dit myn bestaen te billikken , als
alleen deeze, welke HAER EDELE
MOOGENDE DE HEEREN STAETEN
des Quartiers van Nymegen, by g e l e g e n h e i d van de Over en Opdragt
van het Graeffchap aen UWEN
D O O R L U C H T I G E N V A D E R ,
Hoogloffelyker Gedagtenisse, b y b r a g t e n D u s w a s d e Taele v a n HAER

E D E L E M O O G E N D E :
„ Dat ook uit die zelve Stad en



Graefscbap ( t e weeten C u l e n b o r g ) oudtyds gesproten zyn Zulke,

die nevens UWE HOOGHEIDSDOORLUCHTIGSTE VOOROUDEREN, dit ons Land, ten koste van

Goed e n Bloed, hebben belpen b r e n g e n i n d i e gelukkigen staet, waer in

Wy het zelve als noch onder Godts
genadigen zegen mogen bezitten, en
dat midsdien deeze onze Oblatie aen
UWE HOOGHEID niet
onaengenaem zoude weezen. "
Was deeze Opdragt van Stad en

Graeffchap UWE H O O G H E I D S
HEER VADER aengenaem, gelyk
uit deszelfs Antwoord ten klaersten
blykt; Ik hoope, dat de Opdragt van
de Beschryvinge der Stad en Graef-
schap UWE DOORLUCHTIGE
H O O G H E I D o o k niet o n a e n g e n a e m z a l zyn. Hierkondge D O O R L U C H T I G E VORST! d er o e m e n s w a e r d i g e Daeden van Uwe



VoorOuderen, byzonder van WILLEM
d e n Eersten, d i e alles Voor d e V r y h e i dvan het Land,.als Goed en Bloed,

heeft opgezet, Leezen. Hier zal
U W E HOOGHEID v a n Grave F L O R I Sden Eersten, die Een van de

Hoofden der Verbondene Edelen met
en nevens W I L L E M den Eersten
was, alles voor de Vryheid waegde,
endoor A L B A met WILLEM
Prinse v a n O R A N J E i s ingedaegt, m e l d i n g ekonnen vinden. Hier zal UWE

VORSTELYKE DOORLUCHTIGHEID
de Weldaeden van UWEN GROOTEN
VADER, aen deeze Stad en Graef-
schap, reeds in den beginne zyner
Loffelyke Regeeringe beweezen, in
't daglicht gestelt zien, waerom zyne
Gedachtenis by de goede Burgerye in
zegeninge is, en lange zal blyven.

Ontfang dan DOORLUCHTIGE O R A N J E SPRUIT!deeze Lettergifte van hem,

d i e deeze Stad e n Graeflchap a e n U W EDOORLUCHTIGE HOOGHEID



op het aller ootmoedigste aenbeveelt,
die van zyn tedere Jeugt tot in den
Ouderdom altyd e e n groot L i e f h e b b e re n Hoogschatter v a n h e t D O O R L U C H T I GORANJE HUIS is geweest

en noch is, wiens Bede is, dat de
GROOTE GODT UWEG O D T V R U C H T I G E MOEDER, D ED O O R L U C H T I G E KROON - PRInseSSE

VAN GROOT-BRITTANJE, met een
vriendelyk aenschein bestraele, en als
een Debora, een Moeder in Neerlands
Israël stelle, wiens wensch is dat die
zelve HEERE UWE DIERBAERE
ZUSTER MEVROUWE DE PRInseSSE
CAROLINA met waere Godtvrucht
en Vorstelyke Deugden meer en meer
verçiere.

DE GODTDER GODEN en
H E E R E D E R H E E R E N b e w a e r eUWE HOOGHEID in Uwe tedere

Jongheid voor allen quaed, Hy dekke
U met de schaduwe zyner vleugelen;
Hy, die Uwer Vaderen GODT



geweest is, zy ook Uwe GODT; Hy
rekke U w e Dagen t o t i n eenen h o o g e nOuderdom, t e n beste v a n N e d e r l a n den zyne dierbaere Kerke.

Dit alles wenscht en bid,

DOORLUCHTIGE VORST,

UWE HOOGHEIDS

Onderdaenige Dienaer

AERNOUT WALRAED KAREL VOET
VAN OUDHEUSDEN.



V O O R R E D E
V A N D E N

S C H R Y V E R,
A E N D E N

G O E D G U N S T I G E N

L E E Z E R ,
Wanneer dit Werkje onderhande
was, is my van deeze en geene
gevraegt: Hoe komt gy daer op
t e vallen? Waerom niet liever P r e d i k a t i e nuitgegeeven? Even als o f een P r e d i k a n tzich m e t d e Geschiedenissen en O u d h e d e nv a n h e t Vaderland niet moeste b e m o e j e n ,en noch minder daer van schryven:'t Staet my ook vry, denke ik, te

vraegen; is ons Nederland niet genoeg met
Predikatien overlaeden ? Welke voorzien



zyn met Voorredens, Verdeelingen, &c.
(want zulk een Schryfsteil gebruikt men
thans allermeest) dat ik meenigmael van
voornaeme Godgeleerden, om verscheide
Redenen heb hooren veroordelen ena f k e u r e n , d i e i k hier niet bybrengen zal, e n

elk verstandige wel zal konnen opmaeken.

Over meer als dertig Jaeren een groote
Liefhebbery voor de V a d e r l a n d s c h eO u d h e d e n gekregen hebbende, h e b i k veele

Boeken daer van meldende doorgeleezen;
niets was my zoo aengenaem, als dagen
zelfs nachten met deeze vermaekelykeO e f f e n i n g e door t e brengen. Vraegt ymand

(gelyk my dit ook al gevraegt is) hoe ik in
deezen op CULENBORG ben gevallen?
Ik antwoorde:

Eerst, om de zucht voor deeze Stad, die
my een tweede Vaderland verstrekt. Te
HELMOND in Braband geboren, ben ik
binnen CULENBORG van myneG o d v r u c h t i g e , n u Zalige, GrootmoederC A T H A R I N A V A N GAELEN zedert myn

zevende Jaer opgevoed: Hier heb ik het
zoetste en aengenaemste mayner Jeugtd o o r g e b r a g t ; hier wierd i k door Godgeleerde

en Godzalige Predikanten in de eersteB e g i n s e l e n v a n onze H . Religie onderweezen



en tot de Vreeze Godts opgewekt:D u i z e n d j a duizend mael herdenke i k d eD e f t i g h e i d , gepaerd m e t Vaderlyke V r i e n d l y k h e i d ,het geleerd en weergaloos Prediken

van den Wel Eerwaarden Heer Ds.H E N R I C U S RHEE, dien i k z o o liefhad a l s

een Vader, wiens naem by my en alleC u l e n b o r g e r s , voornamelyk myne T y d g e n o o t e n ,die deezen, dierbaeren Man gekend

hebben, schoon i n d e n Jaere 1708 a l o v e r l e d e n ,a l s noch i n zegeninge is; Hier d e e d eik Belydenis van onze Leere en wierde

van zyn Wel-Eerw. tot Lidmaet der Kerke
aangenomen; Hier genoot ik het Onderwys
van bequaeme Leermeesters in de Latynscheen Grieksche Taelen, tot dat ik naer

de Hooge Schoole van Utrecht gezonden
wierd, Om niet meer te zeggen: Den a g e d a c h t e n i s s e v a n mynen jongen Leeftyd

doet my menigmael gedenken aen deeze
Stad.

De Tweede Rede is; Men heeft my zeer;
aengespoort, omme dit Werk uit te voeren,
dit deed voornamelyk mynen Neef de Heer
e n M r . AERNOUT EGBERT D E J O U W E R ,Raed Ordinaer, Stadhouder van de

Leenen en Bewaarder der Archiven, &c.
d i e o o k beloofde d e hand daer a e n t e z u l l e nl e e n e n , doch die door den Dood in



den Jaere 1750. tot myne bittere smerte, is

weggerukt uit den Lande der Levende.

Ik vermag hier als eene Derde Rede wel
opgeeven het voorbeeld van myns Vaders Neeve en Naamgenoot, den Beroemden

Heer en Mr. PAULUS VOET, een groot
Rechtsgeleerde, en derzelver R e c h t s - � g e l e e r d h e i dProfessor in de Akademie te

Utrecht. Stond het Zyn Edelheit vry, en
i s h e t v a n niemand, z o o veele i k weet, a f - � g e k e u r t , d a t Z y n Edelheit v a n d e n O o r s p r o n g

en Voortgang der HEEREN VAN

BREDERODE schreef, 't staet my ook
vry, denke ik, van de HEEREN en
GRAEVEN van CULENBORG te schryven.

M y dunkt i k hoore een Muggezifter z e g g e n ;'t staet my niet aen, dat alhier van de

instellinge van zoo veelerlei Missen geschreevenword, dat men hier leeft van

onze Lieve Vrouwe, haer Hemelvaert, van
St. Emerentiana en de Omdracht, van St
Barbara, enz.

Myn antwoord is; Weet dan zulk een
Berisper niet, dat onze Voor-Ouderen
Roomsch-gezind zyn geweest? Moet een
Historieschryver dit ontveinzen? Vermag



hy wel de Oude brieven veranderen of ver-
minken? Moet hy de waerheid niet schry-
ven? En ik de naemen der Santinnen on-
verandert te boek stellen? Ja maer! ant-
woord onze Criticus, het sticht niet.

Ik zegge hier op; het sticht al, ik ben
daer in gesticht, dat de Menschen in dieni
tyd zoo bekommert waeren voor haere on-
sterfelyke zielen, en haere zaligheid, op
haere wyze, (dat aen my als Historieschry-
ver niet staet, om voor goed of af te keu-
ren) al was het met het wegschenken vaïi
de Aerdsche Goederen, tragteden uit te
werken. Dit geeft ons aenleidinge, omme
voor onzen onsterfelyken Geest by tyds
zorge te draegen.

Nu gae ik tot het Werk over: Om den
Leezer gerust te stellen, noopen de waer-•
heid en zekerheid der Historie, de Echt-*
heid der Brieven, &c. zegge ik, dat ik
niets heb te boek geslagen, als het geene ik
uit Oude Geloofweerdige Geschicht-Schry-
vers heb overgenomen en verzameld, ook
hebbe ik, omme Oude Brieven, Hand-
vesten, Voorrechten, &c. in het daglicht
te stellen, my bediend van de Hand-schrif-
ten, naegelaeten by den Wel Edelen Hee-
re en Mr. NICOLAES BoscH, in



leven O R D I N A E R RAED , STADHOU-
DER VAN DE L E E N E N , A R C H I V A -
RIUS, &c. als mede van een Boek vol Af-
schriften van Aloude Brieven, welke my
zeer gulhertig ter hand gesteld zyn door de
Wel Edele Heeren Mr. BALTHASAR
KLOEKHOF , E X T R A O R D I N A R I S
R A E D , &c. en Mr. BALTHASARGODART NEDERMEYER.ONT-
F A N G E R D E R C O N T R I B U T I E N E N
E X T R A O R D I N A R I S M I D D E L E N , &c.
Welke Heeren Ik by deeze opentlyk dank-
zegge.

Noopends de schikkinge van het Werk:
Ik heb geoordeelt, dat het best was de His-
torie met de Lyste van de Heeren en Grae-
ven voor af te laeten gaen, zonder veele
Brieven daer in te voegen, vermids dezel-
ve den aendacht van den Leezer , byzon-
der wanneer zy zeer uitgebreid zyn, stoo-
ren, maer dezelve te plaetzen in een Twee-
de Deel, daer de Beschryvinge van de Stad,
derzelve Gebouwen, als Kerken, Kloos-
ters, Godts-Huizen, &c. benevens Hand-
vesten, Voorrechten of Privilegien gevon-
den worden.

Noch moet ik den Leezer berichten, dat
my een Afschrift van een Vonnis, getrok-



ken uit het Sententie Boek der Stad Culen-
borg gezonden is, 't welk ik, op goed ver-
trouwen dat het echt was, woordelik heb
ingevoegt, te zien Bladz. 185. en 186.
Doch naderhand het voornoemd Sententie
Boek magtig geworden zynde , heb ik tot
myn leetweezen gezien, dat het qualyk
was uitgeschreven, want in plaets van Er-
reuren heb ik gevonden Dieveryen, zoo
dat Dirk Cornelisz niet om de Religie, als
daer staet aengetekent, maer als een Dief
om zyne Dieveryen is opgehangen: Dus is
het Spreekwoord waer: Eige Oogen zien
best!

De naevolgende Sententie heb ik gevon-
den, die, ten aenzien van de gruwelyke
Vervolgingen van dien tyd en de Bloed-
Plakaeten noch genadig is, want volgens
dezelve moesten, die volstandig bleven,
met het vuur, en, die wederkeerden tot
de Roomsche Kerk, met het zwaerd ge-
straft worden: Hier zie ik, dat er een, die
by zyne zoo genaemde Dwaelingen vol-
herde, met den zwaerde is gedood, en
twee dagen daer nae, aen eenen Dirk Jan
Coenensz, die afstand deed en genade ver-
zogt, alleen eenige Poenitentien, hoewel
smaedelyk genoeg, zyn opgeleit, zie Bladz.
180. 181. 182. Ik voege hier de voorge-
melde Sententie by:



„ Tusschen Frederic de Coninc, Scholt
tot Culemborg, van wegen mynre
Genadige Vrouwe de Gravinne
van Hoochstraeten, Vrouwe van
Culemborg, &c. ter eenre, ende
Coene Jansz Verweerer ter an-
dere zyden,

„ Alsoe Coenraet Jansz bekent ende gele-
den heeft diversche. Excessen ende Erreu*
ren, in zyne Confessie ende Belydenisse
scriftelic opgeteykent, soe wysen Wy Sce-
pen voer Recht, dat hy daer as in broec-
ken gevallen is.

,,Alsoe Coenraet Janfz bekent ende gele-
den heeft dïversche Excessen ende Erreu-
ren, die om de Confequentie niet te passe-
ren en zyn sonder straffelicke Correctie, soe
wysen Wy Scepen voer Recht, ende by ad-
vise van den Geleerden, daer aen gebroeckt
heeft zyn Lyf off anders; staen sal tot mynre
Vrouwen genade.

„Alsoe Coenraet Jansz bekent ende gele-
den heeft diversche Excessen ende Erreu-
ren, soe wysen Wy Scepen voer Recht, dat
men dat richten sal aen zyn Lyf mitten
zwaerde, of tot mynre Gen. Vrouwen ge-
nade.



V O O R R E D E ,
„ De voirscr. Vonnissen zyn ter Executie
gestelt den xiijden Octobris Anno XVC. een
en veertich."

Omtrent de Spelling noch een woordje;
In het Aenhangsel, of Tweede Deel, zal
de naeuwkeurige Leezer hier of daer eeni-
ge veranderinge vinden; de oorzaek hier
van is: In den aenvang van het schryven
deezer Geschiedenissen, wierd ik met een
ongemak aen myne Rechterhand bezogt;
niets wygerde my die Hand, als te schry-
ven , evenwel ging ik met een taey gedult
voort, en schreef het Eerste Deel af, niet
zonder pyn en smert; eindelyk konde ik
geen Pen meer gebruiken en moest my met
een Pot-lood behelpen, dieswegens was my
een Af-schryver noodig, dien ik hier vond
in den Persoon van mynen Voorzanger,
die, my ziende in groote en onuitspreeke-
lyke verlegenheid, zyn dienst en hulpe
trouwhertig aenbood, en heeft die Man zy-
ne Spelling gevolgt en op eenige plaetsen
ingevoert. De Letterkundige Leezer zal
jny hier in gelieven te verschoonen.

Noch wat! Ik voege hier by, dat myne
Pen niet gehuert is: Nooit schreef ik om
geld! Wanneer de Boekverkooper vernam,
dat ik met deeze Beschryvinge bezig was,



heeft hy my sterk aengezogt, omme dezel-
ve te mogen Drukken en Uitgeeven, dat
ik hem gulhartig toestond, op zyne belof-

te van het çierlyk te zullen uitvoeren, uit-
bedingende alleenlyk, voor my zelve, eeni-
ge Exempkeren.

V A E R W E L



H I S T O R I S C H E
BescHRYVING

V A N

C U L E M B O R G .
Behelzende een Lyst der Heeren

V A N
BOSICHEM EN CULEMBORG,

Gesproten uit de Aloude Graven
V A N

T E I S T E R B A N T
&c.

Dewyl de Heeren van Bosichem gesproten
zyn uit de Graeven van Teisterbant, en
die van Culemborg uit die van Bosicbem
hunnen oorsprong trekken, moeten wy
een weinig van Teisterbant en deszelfs

Graeven Spreeken.



Teisterbant is een van de Oudste Graefschappen,
veel ouder als dat van Holland en Cleve, waerom
de Oorsprong in het Duister begraven is en de
Naemlysten der Oudste Graeven onzeker zyn. Dit
wordt van de meeste Schryvers vastgesteld, dat
het als een Graefschap lang voor den Jaere 695
geweest is. Volgens Sligtenhorst was Walter de
Laetste van Teisterband, wiens eenige en erfdogter
getrouwt is omtrent den Jaere 711 met Diederyk
Stadhouder van Cleve, uit welk Huwelyk gespro-
ten is eene Dogter met naeme Beatrix, die door
bestel van Haer Grootvader nae 't afsterven van
Haer Vader en Moeder ten egte gegeven is aen
Elias Grail of Elius Grajus, wegens den Keizer
Stadhouder van Nymegen, en, door deszelfs gif-
te, eerste Graeve van Cleve, zoude gestorven zyn
Ao. 734. en nagelaeten hebben een Zoon, met
naeme Dideryk , tweeden Grave van Cleve, en na
doode van Walter zyn moederlyken Grootvader
Ao 742 ook Grave van Teisterbant, welk Land-
schap hy van den Bisschop van Utrecht te leen ge-
houden Vyfentwintig Jaeren heeft geregeert, en
met het Graefschap van Cleve na zyn afsterven heef t
nagelaeten aen zyn Zoon Reinald, die na een re-
geering van Elf Jaeren , in den Jaere 769 of 770
overleden zynde, zyne Graeffchappen heeft nage-
laeten aen zyn Zoon Rudolf of Ludolf, geteeltby
Alida (andere noemenze Isabella) Dogter van den
Grave van Ardenne en Limborg. Rudolf regeerde
20 Jaeren, stierf Ao. 790 en liet na uit Aleid dogter
van Sigebert Hartog van Guienne Johan, die Elf Jae-
ren regeerde en stierf Ao. 801. Hy had geteelt by
Constantia, Dogter van Michael Keizer van het Oo-
sten, Twee Zoonen met naeme Robert en Baudewyn
getrouwt met de Dogter van den Hartog van Lot-



teringen stierf zonder Kinderen natelaeten Ao. 806.
Baldewyn of Balderik zyn broeder volgde hem in de
regeering als Grave van Cleve en Teisterbant, en
sterf, na dat hy de uitvaert van Karel den Groo-
ten te Aken had bygewoont, Ao. 830. Uit zyne
Huisvrouwe Hildegaert (andere noemenze Jolenta)
Dogter van Lodewyk Grave van Geneve, of Pro-
vence, waren hem geboren Lodewyk gestorven 834
en Everard, welke Heeren malkander in 't bezit
van Cleve zyn gevolgt ; dan nog Robert, aen
wien by scheidinge tusschen zyne broeders, by het
Leven van zyn Vader, voor zyns Vaders goed
het Graeffchap Teisterbant toegedeelt is, en aldus
geweest is de Eerste Graef, voor zoo verre Hy dit
Graeffchap alleen heeft bezeten, die ook deswe-
gen als Jonger Zoon van Cleve tot een wapen nam
agt Gulde Staven of Schepters in een blaeuw of
azuere Schild : scheidende alzoo Ao. 834 Teister-
bant van Cleve, met welk Graeffchap het geenge-
meinschap had, en is by zyne nakoomelingen be-
zeten tot het Jaar 994. uit Cunigund, des Graven
Dogter van Hoey , had hy drie Zoonen, Lodewyk
die zyn Vader in de regeering opvolgde , Diderik
den eersten Heer van Altena, en Robert Eersten
Heer van Heusden.

Lodewyk Grave van Teisterbant en Hoey, trouw-
de de Adele Dogter van Berengaer Graef van Namen,
en verwekte by haer , behalven Everard een Kloo-
sterling , en Adolf, die men gist de voortplanter
geweest te zyn van de Graeven van den Berg en
Mark. Boudewyn den Tweeden van die naem Gra-
ve van Teiflerband en Hoey, die, by een Dogter
van den Grave van Vermandois , een eenige Erf-
dogter heeft gewonnen, en is besteed aan Walger
zyn bloedverwant, Zoon van Gerolf Grave van



Vriesland en van Magteld Zuster van Hagano Grave
van Zanten , Walger word gezeit een Broeder ge-
weest te zyn van Dideryk eerste Graef van Holland,
gesproten , volgens de Oudste Schryvers , uit de
Prinsen van Aquitanie, dit word van de latere ont-
kent, als van Dousa, Scriverius, en andere meer,
stellende, dat nog Dideryk eerste Grave van Holland
nog Walger Grave van Teijlerbant, Zoonen zon-
de weezen van Sigibert Prinse van Aquitanien,maer
van Gerolf Grave van Vriesland. Sligtenhorst zoekt
den twist te middelen en steld, dat Walger en Di-
deryk Broeders van halven bedde zyn geweest, dat
Gerolf, aen wien Keizer Arnulphus veele heerlyke
goederen had geschonken , tot eene Vrouwe ge-
nomen heeft Magteld Zuster van Hagano Grave van
Zanten en by haer Walger verwekt, die ten huwe-
lyk neemende de Eenige en Erfdogter van Balde-
wyn Grave van Teisterband het zelve Graefschap
verkreeg: Dat Walgers Moeder Magteld, na doo-
de van Gerolf haeren Man, hertrouwende met Si-
gibert Prinse van Aquitanie , in dit huwelyk voort-
gebragt heeft Dideryk , namaels Grave van Hol-
land. Walger dan by huwelyk Graef van. Teister-
bant, verwekte Dideryk Grave van meergemeld
Teisterband en Hoey, die getrouwt met een Dogter
van Arnold Twaelfde Grave van Cleve geteelt heeft
behalven Hendrik zyn navolger Gerbrand, die voor
zyn deel kreeg de Heerlykheit van Bosichem, Zoe-
len enz.

Eer wy van dit Graeffchap afscheiden, moet ik
dit volgende hier by voegen.

Omtrent de benaeming is men het niet eens.
De eene leid dezelve af van een Heister of Heester,
beduidende een Jongen Boom, en Land of Band;
men geeft voor reden, dat dit Land vol van ge-



boomte was en veele Bosschen in het zelve gezien
wierden: Een ander gist, dat deeze Landstreeke
van ouds genaamd is 'Twesterband, en dat die be-
naeming met der tyd is verandert in Teisterband:
Dus vind men diergelyke naemen van Landen als
Oosterband, Braband. Dog alles en wat 'er meer
van gezegt word, is ten eenemael onzeker en 't
zyn loutere gissingen.

Dit aloude Graeffchap Teisterband bevatte vol-
gens alle Oude Schryvers een zeer groot gedeelte
van de Betuwe , benevens de Landen als nu ge-
naemt Thieler en Bommelerweerd, als mede die Land-
streeken, die naderhand by byzondere Heeren be-
zeten zyn, en genaemt wierden Arkel, Heusden ,
Altena, Bueren, Culemborg, Ter Leede , of Leer-
dam, en Vianen tot de Oude Maes toe.

De Hoofdplaets van dit Graeffchap was de zeer
Oude Stad Thiel, daer Walger Grave van Teisterband
zyn gewoonlyk verblyf hield, en van de Noorman-
nen is omgebragt, welk Lot naderhand ter zelver
plaetse zyn Zoon Dideryk ook is te beurt gevallen.

Hoewel Thiel de hoofdplaets van het Graefschap
ende zetel der Graven was, nochtans is het waer-
schynlyk, dat eenige derzelve te Avezaet by Thiel
hun Hof hebben gehouden , 't zy op een plaets,
nu nog genaemt Vliegenborg, of op de Haege, daer
men bespeurt, dat daer groote Kasteelen hebben
gestaen, 't zy ter plaetse , daer als nu nog een
Hofstad gevonden word met naeme Teisterband,
behoorende aen de Hoog Adelyke familie der Jonk-
Heeren van Eck van Teisterband. Ook is het zeker
uit oude brieven, dat Ansfried de laetste Grave van
Teisterband met zyne Huisvrouwe Hilfondis Gravin-
ne van Stryen gewoont heeft op zyn Kasteel te
Driel in de Landen van Bommel.



Dat de Stad Thiel de Hoofdplaets is geweest
van dit zeer oud Graefschap blykt genoegsaem hier
uit, dat veele Steden en Dorpen verpligt waren
Jaerlyks aen deeze Stad met eenige Manschap te
komen burgwerken, welk dienstwerk in later tyd
met eene somme, die om de zeven Jaeren moet
opgebragt worden , is afgekoft, welke Schatting
penning 't zeven Jaer geld word genaemt. De
plaetsen , die daer in moesten lasten, zyn Culem-
borg, Bueren, Drie en twintig Dorpen in de Thie-
lerweerd, Vyftien in de Nederbetuwe, en Vier in
het het Land van Maes en Wael.

Culenborg betaelde alle zeven Jaer Veertien
Goudguldens; Bueren Negen: De Dorpen zom-
mige Drie, Vier tot Vyf Goudguldens. Dit Con-
tract is met de Stad Thiel gemaekt St. Peter Ao.
1444. en is bedongen, dat deeze Penningen alle
zeven Jaeren op Margaretendag aen den Rentmee-
ster dier Stad moeten worden betaelt, waer voor de
Regenten en ingezetenen der voorschrevene Ste-
den en Dorpen, by wanbetaeling, zelfs op Markt-
dagen , konnen en mogen gearresteert worden.
Zie van dit alles Slichtenhorst bladz. 42. alwaer hy
zegt, dat het zeven Jaers geld in 't Jaer 1650. is
betaelt.

Het Graefschap Teiflerband is zeer verkleint,
wanneer aen Dideryk het Land van Altena , en
*en Robert dat van Heusden wierd afgestaen en
toegewezen, gelyk hier voor is verhaelt, en het
is eindelyk te niet gegaen ten tyde van Ansfrid
op de volgende wyze.

Deeze Ansfrid Grave van Hoey, Bratusband en
Teisterband, getrouwt met Hilzwindis of Hilfondis
Gravinne van Stryen, by welke Hy had geteelt
eene Dogter genaemt Benedicta, na dat de voor-



noemde Egtgenooten veele Jaeren in een volkoo-
men eendragt hadden geleeft, quaemen zy, met
onderlinge toestemminge, over een, de wereld te,
verlaeten en geestelyk te worden, het welk g e s c h i e d e : Hy wierd in plaetse van Baldewyn over-

leden Ao. 994. t;ot XVIIIden Bisschop van Utrecht
verkooren, en gaf het Graefschap van Hoey voor
eeuwig aen het Bisdom van Luik, en scheurde het
Graeffchap Teifterband aen verscheide stukken, gee-
vende daer van een groot gedeelte aen het Bisdom
van Utrecht, waer door de Naem en het Graef-
fchap verdweenen is: zynde Hy de Laetste der
Graven Van dien Naem: Hy wierd op het laetst
van zyn leven blind, en stichte buiten Amersfoort
Ao. 1006. op Hoogenhorst, den Heiligen Berg zedert
genaemt, een Benedictyner Monniken Klooster t
daer Hy ook in den Jaere 1008. is gestorven en be-
graven, welk Klooster door Bernulphus in den Jae-
re 1050. van den Heiligen Berg is verplaetst binnen
Utrecht, zynde de vermaerde Abdye van St. Pau-
lus: Terwyl nu het Klooster wierd afgebroken, is
het doode Lighaam van Ansfrid opgenomen en
van daer te Utrecht gebragt en in de Domkerke be-
graeven.

Zyne Vrouw Hilfondis Gravin van Stryen, stich-
te op zyn aenraeding op haer goed by Maseik de
wydvermaerde Abdye van Thoor, welke zy begif-
tigde met zeer veele Goederen, onder andere met
de Kerk van Stryen, den Berg des Oevers, of Geer-
truidenberg, Gilse, Baerle, 't Kasteel van Sprun-
delheim , breeder vermeld in den brief daer van ge-
geven den 1. Juny Ao. 992.

Na de scheidinge heeft Hilfondis eenige Jae-
ren in 't Klooster van Thoor doorgebragt, en is
Aldaer Ao. 996. gestorven: Haere Dogter Bene-



dicta Eerste Abdisse is overleden omtrent het
Jaer 1000.

DE HEEREN VAN BOSICHEM
UIT DE GRAVEN VAN

TEISTERBAND.

GERBRAND, Jongste zoon van Dideryk Grave van
Teisterband, die in den Jaere 880 (andere Schry-
ven 889 ) met zyn Vrouw een Dogter van Arnold
den Twaelfden Grave van Cleve binnen Thiel door
de Noormannen is doodgeslagen, heeft voor zyn
Erfdeel bekomen de Heerlykheid van Bosichem,
Zoelen enz. en is dus geweest de Eerste Heer van
Bosichem , uit welken de Heeren van Culemborg en
vervolgens die van Vyanen gesproten zyn.

Deeze Heer was de Broeder van Henrik Grave
van Teisterband, Gerbrand trouwde tot zyn Gemae-
linne eene Dogter van den Heer van Pont, Voogd
van Ge/re, daer hy een Zoon by wan Dirk genaemt,
en eene Dogter, die een gewyde Nonne wierd :
Deeze Heer heeft den Grondslag van het Kasteel
en van de Kerk te Bosichem, welke door de Noor-
mannen verwoest waren, weder gelegt.

Hy heeft het Wapen van Bosichem zynde drie
schuins afgaende Balken van Geel of Rood op een
Goud Schild aengenomen te voeren, stellende in den
regter hoek het Wapen van Teisterband.

Zes en vyftig Jaeren geregeert hebbende, is Hy
gestorven in den Jaere 925. en met zyne Huis-
vrouw binnen Thiel in de St. Walburgs Kerk be-
graven.

DIRK of DIDERYK, eenige Zoon van Heer Ger-
brand , was na zyns Vaders dood de Tweede Heer
van Bosichem; Hy trouwde de Dogter van den



Heer van Spyk, waer by Hy drie Zoonen wan,
als Willem zyn Erfvolger, Jan was Heer van der
Weyde, door een Buurt of Landstreek nog Ter
Weyde genaemt, by of omtrent Bosichem of Culem-
borg gelegen , genoeg bekent, en Claes Heer van
Caets of Caetshage nog in weezen zynde, van wel-
ke Heerlykheid in 't volgende hier na. Heer Di-
deryk was een Godvrugtig man en heeft de Kerk te
Bosichem weder opgebouwt, ook den Burgt of Ka-
steel voltrokken , daer zyn Vader de Grondflag
van gelegt hadde. Dit Kasteel is voor ontelbaere
Jaeren verwoest en verdweenen: Men gist, dat het
gestaen heeft digte by de Kerk ten Noorden van
dezelve,daer nog een verheve en zeer hooge grond
is, waer langs aen de eene zyde de ryweg en aen de
andere het voetpad word gebruikt, de grond is nu
een boomgaerd, en genaemt Stigten bly; of op een
akker hier tegen over, als nog genaemt de Steenak-
ker, daer veel puin en steenen gevonden worden.

Heer Diderik sterf in 't Jaer 954. als hy Bosichem
omtrent 29 Jaeren geregeert hadde, en is met zy-
ne Huisvrouw in de Kerke te Bosichem begraven.

WILLEM , oudste Zoon van Heer Dïderyk , was
de Derde Heer van Bosichem; Hy had tot eene Ge-
maelinne de Dogter van den Grave van Ryferscheit
of Salm, die doe Ryferscheit in den Lande van Lu-
xemburg bezaten, daer Hy een Zoon by teelde met
naeme Jan. Hy is met Arnout Grave van Holland
in een Veldflag tegen de Vriesen by Winkel geble-
ven : Dit gebeurde volgens Beka in den Jaere 993.
daegs na St. Lamberts dag. Hy is met zyne Huis-
vrouwe te Bosichem begraven.

JAN , Zoon van Willem, was de Vierde Heer van
Bosichem: Hy trouwde met de Dogter van den
Heer van Heusden, daer Hy een Zoon by heeft ge-



wonnen met naeme Roelof. Heer Jan is gestorven
Ao. 1030, als hy Bosichem geregeert hadde omtrent
37 Jaeren, en ligt met zyne Huisvrouwe in de
Kerk te Bosichem begraven.

ROELOF DE GROOTE bygenaemt, Zoon van
Jan was de Vyfde Heer van Bosichem: Hy wierd
de Groote genaemt, omdat Hy van gestalte heel
groot, of lang en boven maete sterk was, daer in
verre zyne mede Batavieren overtreffende; na 't
verhaal der Geslachtschriften, en uitwyzens zyn
beeltenis op den Burg te Culemborg, welke, nevens
de Genealogie der Heeren van Bosichem en Culem-
borg, aldaer mede te zien geweest, Ao. 1673. door
de Franschen is vernielt: Hy nam ten Wyve een
Dogter van den Grave vander Lippe9 daer Hy een
Zoon by gewonnen heeft genaemt Hendrik. Heer
Roelof was een Man boven andere geoeffent inden
Wapenhandel, voorzigtig van beleit en zeer Gods-
dienstig : Om deeze hoedanigheden was hy by Kei-
zer Henrik den Vierden zeer gemeenzaam en groote-
lyks geagt, en maekte hem in den Oorlog, die hy
tegen de Saxen voerde , zynen Oppersten Veld-
heer: Ja de Keizer voornoemt hief zyn Zoon bin-
nen Colen in perzoon Ao. 1071. opSt. Johans dag
over de vont, en benoemde hem naer zynen naem
Henrik: Wanneer de Keizer zyn Zoon Henrik de»
Vyfden binnen Aken tot eenen Roomsch Koning
zoude laeten kroonen, is Heer Roelof, zynde een
zeer oud en bedaegt Man, ook derwaerts gereisd,
om die plegtigheid by te woonen, en den Keizer
zynen goeden Heer te zien en te begroeten; dog
kreeg onder wege de koorts, en is binnen Aken
gestorven Ao 1099. als hy Bosichem omtrent 69 Jae-
ren geregeert had: Zyn Lichaem is aldaer op be-
vel van den Keizer Henrik den Vierden in de Lie-



ve Vrouwe Kerk plegtig ter aerde bestelt,
- HENRIK , Zoon van Roelof de Groote, was de

Zesde Heer van Bosichem: Hy heeft ten Vrouwe
gehad een Dogter van Simon, gesproten uit de Gra-
ven van Holland, Eersten Heer van Teylingen, die
hem een Zoon ter wereld bragt geheten Roelof.
Deeze Heer is Keizer Henrik den Vierden , zyn
Doopheffer, met zeer veele Edele en Doorlugtige
Mannen ter hulpe getogen tegens de gruwelyke en
godlooze mishandelingen van zyn Zoon, die zyn
Vader in den Kerker had gesloten, en is omtrent
Luik met zeer veele Lofwaerdige Edelingen in een
Slag gebleven, zyn leven voor de goede zaeke te
pande laetende in den Jaere 1105. Zyne Huis-
vrouwe is gestorven op het Kasteel van Bosichem in
't Jaer 1120, en aldaer in de Kerk begraeven.

ROELOF , Zoon van Henrik, was de Zevende en
laetste Heer van Bosichem: tot eene Huisvrouwe
heeft hy genomen Aleid, Dogter van Gerard Heer
van Heinsberg, daer hy een Dogter by wan met
naeme Ida 9 welke hy met haer vyftiende Jaer uit-
huwelykte aen Alard, Heer van Bueren, tot eene
Bruidschat beloovende de Heerlykheid van Bosi-
chem, terwyl hy vaststelde geene Kinderen meer te
zullen krygen: Dog hy maakte zyne rekening qua-
lyk, want zyne Gemaelinne, naderhand, buiten
alle verwagtinge, Zwanger wordende, verloste
van een Zoon, die hy Huibert'noemde. Na dat
Hy dan Bosichem 39 Jaeren hadde geregeert, bouw-
de hy Culemborg Ao. 1144. voor deezen Zoon, eo
gaf hem dit Steedje of Vlek met het onderhoorig
en omleggend Land na zyn dood tot een Erfportie,
en dus is dan Bosichem, strekkende by het rechts-
gebied tot by de nieuwe Stad en Zantpoort, voor
altoos tot nu toe, dat zeer te beklaegen is, van



Culemborg gescheiden, en by de Heeren van Bue-
ren, naderhand Graven, als een eigen en afgezon-
derde Heerlykheid, bezeten. Terwyl meer als
hondert Jaeren voor den tyd der bouwinge van Cu-
lemborg, hier voor gestelt, in de Utrechtsche Leen-
registers van Culemborg word gewag gemaakt, mee-
nen zommige , dat de Stad ouder is, of dat daar
een Burgt gestaen heeft voor de bouwinge der Stad
genaemt Culenborg, welken naem Heer Roelof zou-
de behouden hebben, wanneer hy dit Steedje of
Vlek aenleide. Vossius in zyne Jaerboeken ver-
haelt, dat Keizer Henrik met een magtig Leger na
Holland trekkende, in het Jaar 1123. Schulenburg
belegerde, dat (zegt hy) nu Culemborg genoemd:
word. Ten tyde dat deezen Heer Roelof Heer van
Bosichem was, is de Parochie Kerk van Bosichem
opgedragen aen de Collegiale Kerk van St. Jan te
Utrecht Ao. 1131, onder de regeeringe van An-
dreas van Cuik en Keizer Lotharius, volgens Heda
bladzyde 158.DE HEEREN VAN CULEMBORG.

ROELOF voorschreve was de Eerste Heer van Cu-
lemborg , die na een regeering van omtrent 30 Jae-
ren op het Slot te Bueren gestorven is Ao. 1174. en
met zyne Huisvrouwe te Bosichem begraven: deeze
liet na

HUIBERT, den eersten van dien naem, dog Twee-
den Heer van Culemborg, bekent met den naem van
Hubrecht van Bosichem Heer van Culemborg Ritter:
Hy nam tot eene Vrouwe Johanna, Dogter van
Heer Zweer van Zuilen, en won daer by twee Zoo-
nen Jan en Zweer: Jan is zyn Vader in de regee-
ring van Culemborg gevolgt: zyn Broeder Zweer



heeft tot zyn Erfdeel bekoomen het Land vanVya-
wen, die trouwde met eene Dogter van den Heer
van der Leede, en was de eerste heer van dat Land-
schap ; Hy bouwde omtrent het Jaer 1213. een
Slot, en verlieten zyne nakoomelingen den by-
naem van Culemborg, schryvende Vyanen: Uit dee-,
zen Zweer van Culembefg zyn de Heeren van Vya-
wen gesproten, voerende drie Zuilen van Sabel op
een Zilver Schild, die het zelve bezeten hebben tot
het Jaer 1418, wanneer Henrik van Vyanen overle-
den , en de Heerlykheden van Vyanen en Ameyde
zyn overgegaen tot het Hoog Adelyk Geslagt der
Brederodens, zynde J enne van Vyanen, Erfdogter
van Heer Henrik van Vyanen en Margareta van Her-
laer Vrouwe van Ameide, getrouwt met Walraven
van Brederode, gebleven binnen Gorinchem Ao. 1417.
en zy in barensnoot gestorven een half Jaer na hem
Ao. 1418. Dus is Reinout van Brederode geworden
Heer van Vyanen en Ameide. Heer Huibert is, na
dat Hy Culemborg omtrent 31 Jaeren geregeert had-
de in den Jaere 1205 gestorven, en leid met zyne
Huisvrouw in Bosichem by zyne Voorouders be-
graven.

JOHAN de .Eerste van dien naem, Zoon van Hui-
bert , Derde Heer ,van Culemborg, had tot eene Huis-
vrouwe des Heeren Dogter van Gystelle uit Vlaen-
deren , by welke Hy twee Zoonen wan, den Eer-
sten Huibert genaemt, die zyn Vader in de regee-
ring volgde, den anderen Zweer met den bynaem
van Bosichem. Omtrent deezen tyd leefde Steven van
Bosichem, die men meend een Broeder van deeze

geweest te zyn , hy was by den Bisschchop Otto zeer
bemind en had verschil met het Dom Capittul, over

eenige Tienden en Weerden omtrent den Yssel en
Leck gelegen, waer van hy afstond Ao. 1225.



Heer Johan heeft de Barbare Kerk gesticht tot
geryf van de Borgers en inzaeten, in welke Kerk
een byzondere Capelle van onze Lieve Vrouwe ver-
ordineert is, tot een begraefplaets der Heeren en
Vrouwen, gelyk hy en veele van zyne nazaeten al-
daer begraeven zyn: Deeze Kerk is onderhoorig aen
de Kerk van Bosichem, als de Moederkerk gebleven
tot den Jaere 1310, wanneer daer van met Pausely-
ke en Bisschoppelyke toestemming gescheiden is.

Schoon deeze Heer Johan en nog eenige van zy-
ne navolgers den naem van Bosichem behielden
(want hy wierd genaernt Jan van, Bosichem Heer va»
Culenburg Ritter ) zoo heeft hy dog zyns Vaders Wapen verlaeten, zynde een Guld Schud, en daer

op drie Schuins afdaelende of hangende Balken of
Baeren van geel of rood, omdat zyn Grootvader
Roelof de Heerlykheid van Bosichem met zyne dog-
ter ten huwelyk gegeeven had aen den Heer van
Bueren, en heeft het Wapen zyner Moeder Johan-
na van Zuilen aengenomen, dog in Couleur eenig-
zins verandert: stellende drie Roode Zuilen in een
Schild van Goud, in plaets van Zilver (gelyk nog
heden het wapen van Culenborg is) en plaetstedat
in het eerste of regter lanton (als men zeid) van
het Schild van Bofichem: Dat evenwel naderhant
by zyne nakoomeÜngen ten eenemael is nagelaeten,
behoudende alleen de Drie Zuilen en het Helmteken
van Bosichem.

Wanneer Roelof, Castelein van Coevorden, Gro-ningen in den Jaere 1225. belegerde, toog Otto

vander Lippe, Bisschop te Utrecht, met zyne Hel-
pers , als de Graven van Gelre en Cleve, Wa/raven|
van Meurs, Willem van Lynden, Jan Heer van Ar-
kel, Jan Heer van Bueren en andere Edelen der-
waerts: op deezen togt was ook Heer Johan. De



belegering wierd opgeslagen, de Castelein begaf
zich na Coevorden, alwaer eer een Moord als Slag
voorviel, want het Leger van den Bisschop onvoor-
zigtig op de Moerassen voorttrekkende, verzon-
ken de meeste door de zwaere wapenrustinge, en
wierden alhier, of doodgeflagen, waer onder denBisschop, de Heer van Arkel, van Lynden, en zeer

veel Ridderschap, tot vierhondert in getale, of
gevangen, als de Grave van Gelre, de Heer van
Amstel. De Bisschop wierd deerlyk mishandelt en
ter dood gebragt; men schoer zyn kruin te gelyk
met het vel af, en stampte hem in slyk en modder,
waer uit zyn Lyk is gehaelt en, naer Utrecht ge-
bragt zynde, met veel droefheid in de Domkerke
is begraeven. Beka bladz. 70. 71. Dewyl Heer
Johan op deezen togt nog gedood nog gevangen is,
zal hy het ontkoomen en gelukkig ontsnapt zyn:
Dit geschiede, volgens Heda, in den Jaere 1226.
Heer Jan sterf Ao. 1240. als hy Culemborg geregeert
had omtrent 35 Jaeren , en is volgens Sligtenhorst
de eerste van de Culemborgsche Heeren in onzer
Vrouwen Kerkske (Capelle zal het weezen) be-
graven.

HUIBERT , de Tweede van dien Naem, Zoon van
Heer Johan, was de Vierde Heer van Culemborg;
Hy nam tot eene Huisvrouwe de Dogter van Hen-
rik Heer van Voorn en Burggrave van Zeeland, daer
hy een Zoon by wan ook Huibert genaemt: Zweer
van Culemborg in zyne Origines steld, dat de naem
van deeze Vrouwe:is geweest Margareta: Heer
Huibert bouwde tot versterking een Kasteel aen de
westzyde der Stad benedensdyks, daer men na Gol
berdingen gaet: zynde de plaets buiten en bene-,
vens de Stads Cinge, alwaer het gestaen heeft, als
au een boomgaerd. Dit Slot, of Kasteel, is n a



derhand afgebroken en een ander gebouwt aen de
oostzyde der Stad, waer van nog de Witte Toorn
thans overig is, hier van nader in het vervolg.

By tyde van Heer Huibert ontstond een groote
Twist in den Jaere 1251. tusschen vier Ridders,
Baender en Vryheeren van Pavyen en Parys aen de
eene, en van Redichem, Caets en Lanksmeere aen
de andere zyde, de Twee Eerstgenoemde Vielen
met kragt in de Heerlykheden der Laetste; en ver-
branden de Huizen en Dorpen van Redichem en
Lanksmeere. Hoe dit is afgeloopen, kan gezien
worden uit het volgende Extract van een zeer oud
Handschrift, gekoomen van Huibert van Culemborg
Heer van Esschestein.

„ In den Jaere als men fchreef 1251. zo isser opge-
resen een twist tusschen Heer Wierik heer van Re-
dichem in syn partye ende hulp hebbende Heer Johan
Heer van Caets ende van Lanxmeer ter eenre, ende
Heer Heyden Heer van Paveyen en syn partye ende
hulpe hebbende Heer Henrik Heer van Parys, ende
waren deese vier Heeren voorsz. vier magtige Ridde-
ren en Baenderheeren, ende hadden alle vier in haere
Heerlykheden Hooge Jurisdïctie ende waren Vryhee-
ren, want haer Heerlykheden waren gelegen in 't
Graefschap Tysterband, daer Thiel die Hoofdftadt
doen ter tyd van was. Die Heerlykheyd van Redi~
chem mit.syn Casteel mit den Oosteynde ruerende aen
de Heerlykheyt van Bosichem, mit den noorde ende
Westeynde ruerende die Leckstroom en zuiden rue-
rende, die Stadt, die doe eerst was begrepen ende ge-
timmert genaempt Culenborch. Die Heerlikheyd van.
Caets mit syn Casteel strekkende Zuydwaert aen die
Stad van Culemborch, Oostwaert aen Bosichem, West.
waert aen 't gericht ende Noordwaerts aen de Heer-
lykheyd van Parys, Parys mit syn Cafleel had Oost-



waert die Stad van Culenborch, Noordwaert die Leck-
stroom, Westwaert dieHeerlykheyd van Goelberdingen
ewde Zuidwaert die Heerlykheyd mit het Dorp van Pa-
veyen: Het Dorp en de Heerlykheyd mit het Casteel en
die Kerk van Paveyen had Oostwaert die Heerlykheyd
van Caets, Zuidwaert het Landt van Marienweerdt,
Westwaert het Landt van Berst ende Noordwaert die
Heerlykheyd van Parys. Deese Heeren te weeten Heer
Wierick van Redichem en de Heer Heyden van Pa-
veyen waren twistig tegen malkanderen , en hadden
een jegelyck een Heer ende Nabuer in haer hulp enz...
ende die Heer van Paveyen mit syne Complicen hadden
Oorlogsvolk aengenomen ende vielen aen ende verbran-
den die Heerlykheyd ende Buerschappen van Redichem
ende van Lanxmeer. Die Heer van Redichem dat
wreekende heeft den Leckendyk doorgesteken op eengroot water ende is een inbreuck geworden, dat nog die

Hoolcuyl heet, ende heeft also die Heeren van Parys
en Paveyen mit haer ondersaeten verdrenckt, ende
in dit deursteken was niemant meer beschadigt, dan
die Heer van Culenborch, die so qualyk nam, ende
heeft met behendigheden alle vier dese Banderheeren
ende Ridderen gevangen ende lange in gevanckenisse
gehouden, ende was die Heer van Culenborch doe ge-
naempt Heer Hubert, ende was die Vierde Heer
van Culenborch, ende had tot een Huysvrouw
een Dogter van den Heer van Voorn,, en by tussen
spreeke van den Bisschop van Utrecht genaemt Heer
Henrik van Vyanden, ende die Heer van Voorn, so
werdt het verdedingt, dat die voorschreve Vier Hee-
ren mosten de Heer van Culenborch syn Stadt op-
rechten , 't welk so hoog werdt geestimeert, dat die
Heer van Paveyen en die Heer van Parys worden
genooddruckt haer Heerlykheden aen den Heer van
Culenborch te verkopen, ende voeren samen in Ze-



landt mitter woon, aliaaer die van Paveyen had ge-
coft die Heerlyckheydt van Stryen ende die van Pa-
rys had gecoft die Heerlyckheyd van Zuydoort,
waer van die van Zuydoort noch syn Heren ge-
naempt ende ook daer van gekomen syn. Heer Wie-
riek van Redichem droeg den Heer van Culenborch
syn Heerlyckheydt over ende is tot Culenborch gestor-
ven, ende leyt voor 't Koor in St. Barbaren Kerk be-
graven in die Grafstede , daer nu die Heeren van
Esschenstein in leggen. Die Heer van Caets behielt
syn Heerlykheydt voor syne nakomelingen enz."
N.B. Dit Hoog Rechtsgebied van Caets is om-

trent het Jaer 1520. by koop door Heer Antonis van
Lalaing aen Culemborg gehegt.

De vier voorschreve Dorpen of Gehugten waren
in den Jaere 1385. nog betimmert. Maar wan-
neer Heer Gerrit voor eene groote Somme gelds
toestond, dat die van Holland den Diefdyk mog-
ten verhoogen, doe geraekte Pavyen, Parys en
Lanksmeer onder water en wierd de Nieuwe Stadt
aangelegt, en half Parys en Lanksmeer, als naest
gelegen, in de Stad betrokken, waer van nog een
straet den naem heeft van de Parysche straet, en
word een stuk Lands, daer in eertyds de Kerk
van Pavyen gestaen heeft, het Kerkhof van Pavyen
genaemt.

Heer Huibert heeft Culemborg 32 Jaeren gere-
geert, is overleden Ao. 1272. en begraeven met
zyne Huisvrouwe in de Barbare Kerk in dat Graf
van zyn Vader in de Capelle onzer Lieve Vrouwe.

HUIBERT, de derde van dien naem, Zoon van,
Huibert de Tweede , was Vyfde Heer van Culemborg,
Hy was schenker van den Bisschop van Utrecht,
welk arnpt hy gekoft had van den Grave van Cuik ,
en is van doe af het zelve aen zyne nazaeten ge-



bleven., tot dat het met de waerdigheit van an-
dere Dienstluiden ten eenemael is te niet gegaen.
Tot eene Huisvrouwe nam hy Geertruid, Dog-
ter van Jan den Negenden Heer van Arkel, en wan
daer by een Zoon, welken hy Jan noemde; bene-
vens twee Dogters, de Oudste gaf hy ten Hu-
welyk den Grave van Gooy, de Tweede of Jong-
ste aen den Ridder Gysbrecht van Caets. Heer
Huibert heeft zyn Kasteel, dat doe nog buiten de
Golberdingsche Poort stond, in den Jaere 1281.
verkoft aen Reinald Grave van Gelre voor hondert
ponden Hollands, onder voorwaerde dat Hy en
zyne Erven dit Kasteel van den Grave van Gelre
te Leen zouden houden ten Zutvensche Rechten.
De oorzaak, die deezen Huibert daer toe bewoog,
verhaelt Sligtenhorst aldus bladz. 75. Hubrecht met
zyne maegen de Heeren van Amstel en Woerden een
t'zamenzweeringe gemaekt hebbende tegen Bisschop Hen-
rik van Vyanden, tegens Koning Willem en zyn Zoon
Floris, en ontzet zynde van de ontzaggelyke ender
wydreikende magt van deeze Vorsten, heeft, met voor-
gaende raed van zyn Oom Zweer van Bosichem en
broeder Dirk Splinter, als mede van den raed zyner Stad
Culemborg, om een Hoofd en Schutsman aen te win-
nen , zyne Vryheid laeten vaeren, en zyn Burgt, zyn-
de tot nog toe, als een vry Banvoetschap bezeten,
voor hondert Hollandfche Ponden aen Grave Reynald
van Gelder ende zyne erven verkoft enz. :Dat Heer
Huibert de zyde zyner magen voorgenoemd heeft
gehouden tegen den Graef van Holland en Bisschop
van Utrecht, is waer; maer dat hy met dezelve
een zamenzweering tegen Koning Willem en Hen-
drik van Vyanden had gemaekt, hier in mist Slich-
tenhorst want 't komt met de tydrekening niet
overeen, dewyl die beide, den Grave en den Bis-



schop, lange te vooren overleden waren. De
Brief van opdragt vind men by Heda bladz. 213.

Ao. 1284. gaf Jan Heer van Arkel een vryen Wa-
tergang, als nu den Huibert genaemt, aen die van
Everdingen en Zyderveld (doe nog niet behoorende
aen Culemborg) welke Watergang zoude beginnen
van benede der Stede te Everdingen langs tot Schoon-
rewoerde toe, omme door de Zerik tot Amerde in de
Leck en aen den Dam in de Linge (daer 't Langewa-
ter genaemt) het water te loozen.

In den Jaere 1296. heeft Heer Hubrecht (ge-
naemt in den brief de Schenke van Bosichem) zeker
vonnis wegens het Burggraefschap van Montfoort
tegens Henrik de Rover, nevens Heer Gysebreckt van
Schalkwyk, Heer Gysebrecht uiten Goye, Heer Hu-
fcrechf van Vyanen, en andere meer, bezegelt. He-
da bladz. 229.

Heer Huibert is eindelyk na een vierentwintig
Jaerige regeering in het Jaer 1296. gestorven, en
by zyne Voorzaeten begraven, zyn Gemaelin is
overleden Ao. 1312.

JOHAN , de Tweede van die naem, Zoon van Hui-
bert den Derden, was de Zesde Heer van Culemborg.
In 't begin van zyn regeering is de Burgt van Bue-
ren ook Leenroerig geworden aen Gelderland. Ot-
to en Alard van Bueren, Vader en Zoon, hadden't
verkorven met Grave Relnald van Gelre: Deeze
moesten by tusschenspraeke van goede Vrienden
het Kasteel en Stad Bueren aen den Grave Reinald
overgeeven en van den zelven weer te Leen ont-
fangen; blykende by een open brief door Otto en
Alard van Bueren gegeeven en bezegelt in den Jae-
re 1298.

Heer Johan nam ten huwelyk, vooreerst Marga-
riet, de eenige Erfdogter van Gerrit Heer van Mau-



rik, en wan daer by een Zoon Huibert genaemt,
die na 't overlyden van zyn Vader wierd Heer van
Culemborg: Door dit huwelyk quamen de Heerlyk-
heden van Maurik, Eck en andere goederen aen
Culemborg; dog de Hooge Jurisdictie is aen Gelder-
land overgegaen: Sweder de Culenburg geeft hier
van opening in zyne Origines bladz. 595. Hy
schryft: Johan van Bofinchem Heer van Culenburg
had behylikt dat Hoog en dagelyks Gericht van Maude-
rik, dan settende syn Gerichte te verre op ter Gelresche
aerde, werd Reinald de eerste Hertoge toornig. Wert
gecomposeert dat die hooge Justitie an Gelderlant,
waer het dagelycks Gericht aen Culemborg zoude bli-
ven.

In den Jaere 1305. heeft Jan Heer van Arkel een
vrye waterloosing langs de Vliet tot in de Lingen
door zyne Heerlykheid toegestaen voor een goede
somme gelds aen Gysbrecbt uten Goye, Johan van
Bosichem en Gysbrecht van Caets 9 welke watergang
als noch in weezen is, en door den Horn in de Linge
zich ontlast. Hier van is een Brief geschreven, en
is dezelve bezegelt door Jan van Arkely Heer Ar-
nout van Arkel Oom, Herbaern van Arkel Broeder,
Johan uten Goye en Otto van Heukelhem Neef van
Heer Jan.

In den Jaere 1308. heeft Reinout, Zoon vanden
Graef van Gelre, by opene brieve belooft aan Heer
Jan, dat hy hem helpen wilde tegen alle die hem
verongelyken zouden. De Brief luid als volgt.,, Wy Reynout Sone des Greve van Gelre doen

Cond al den genen, die desen brief sullen sien en-
de hooren leesen, dat wy gelooft hebben ende ge-
loven in desen opene brieve Johanne van Bosichem
knape te helpen tegen alremalre die hem veronrech-
ten wonden, ende die anne ons niet blyven en wou-



den. In oirkonde van desen stukke hebben onse Se
gel gehangen an defen brieve, en hebben gebey-
den : Heren Peter vander Lecke en Heer Wouter
Heer van Keppel, dat sy horen Segel an desen brie-
ve hangen met onfen Segel enz.
Dus stond Heer Johan beter by den Zoon als by

den Vader, want ik leeze, dat hy een Zoen, naer
veel twist, getroffen heeft met Reinald Grave van
Gelre, in den Jaeae 1312. zoo omtrent zyn Huis
te Malderik (Maurik) als ook zyn Leengoed Cu-
lemborg en het Broekland daer omtrent gelegen:
blykende by opene brieve: Over deezen Zoen
hebben geweest Arnold Greve van Loen, Heer Flo-
ris Domproost, Heer Gerrit van Rhede Deken van
St. Johan t'Utrecht, Gysbert Heer van Bronkhorst,
Dideryk van Bylant, Steven van Wisse, Gysbert van

yselstein , Sweder van Abkoude, Hubrecht van Vya-
nen, en andere veele Ridderen, Papen (zoo staet
'er) en Luden: dit geschiede tot Arnhem des dings-
dags na St. Urbaensdag.

Heer Johan heeft de Barbare Kerk gebouwt, en
is dezelve tot een Parochie Kerk verheven Ao.
1310, wordende de Ingezetene, die tot noch toe
Parochiaenen van de Moederkerk te Bosichem waren
geweest, daer van gescheiden: Dit alles is geschied
met goedvinden van Guido van Henegouwe Bisschop
tyUtrecht, en by toestemminge van Johannes gezeit
Craft en Hermannus, Priesters en Cureiten der Kerke
van Bosichem: blykende by een open brief door voor-
genoemden Bisschop en Heer Johan bezegelt binnen
Utrecht in vigilia Nativitatis beati Johannis Bap-
tiste.

Na doode van zyne Huisvrouwe, nam die voor-
schreve Heer Johan voor zyne tweede Huisvrouwe
Petronella, Dogter van Zweer Heer van Abkoude,



daer hy een Zoon by wan, volgens Slichtenhorst,
Henrik genaemt, (Sweer van Culenburg noemt hem
Jan ). Deeze Henrik of Jan uit de Dogter van Ab-
koude geboren, vermids zyn broeder Hubert hem
haete, wierd door tusschenspraek van Vrienden
van den Huize gekoft, volgens verhael van Sweder
van Culenburg, en toog in het Sticht van Utrecht,
daer hy bouwde de Huizen van Schonauwen en Wou-
denberg, of, zoo anderen zeggen, zyn Vader voor
hem: Deeze was de Eerste Heer van Schonauwen ,
Leenroerig als nog aen Culemborg, hy voerde het
Wapen van Bosichem, een Goudschild, en daer
op drie Schuins van de rechter na de linker zyde af-
gaende balken of Baeren van Geel of Rood, ge-
broken in den rechter hoek met het Wapen van Cu-
lemborg, drie Roode Zuilen op een goud veld. In
't geslagtregister, te vinden onder de beschryvinge
van het Utrechtsche Bisdom, staet: Item Heer Jo-
han van Culenburg Heer van Schonauwen ende Ott syn
Sone Ritters hebben geweest omtrent den Jaere onses
Heeren 1374: vermoedelyk is deeze Johan van Cu-
lenburg een zoons zoon van Johan Heer van Cu-
lenburg geweest.

In den Jaere 1318. gaf Heer Johan aan de Poor-
teren van Culemborg het Eerste Stad Recht, het
welk van woord tot woord te zien is by Sweder Ori-

gines in de Analecta van Mattheus bladz. 596. en is
hetzelve Handvest bezegelt by Hubrecbt zyn Zoon,

Sweder vanVyanen9 Gisebrecht van Caets, Johan
van Lynden en Gerard van Rossem zyne Magen op
St. Nicolai Dag. Hy sterf Ao. 1322. en wierd by
zyne Voorvaders begraven.

HUBRECHT, de Vierde van die naem, Zoon van
Johan de Tweede, was de Zevende Heer van Culem-
borg; hy trouwde met Jonkvrouw Jutte of Judith



vander Lekke, Heeren Peters Dogter: Door dit hu-
welyk is de aenzienlyke Heerlykheid of Baronie
van Weerd en Weerdenbroek aen Culemborg gekomen,
en door de navolgende Heeren een reeks van Vier
Hondert Jaeren bezeten, tot dat Ernst Frederik
Hartog van Saxen Hilberhauzen, Grave van Culem-
borg , deeze Baronie aen den Bisschop van Munster
heeft verkoft en opgedragen, onder voorwaerde
egter, dat 'er geen veranderinge mogte worden ge-
maekt, quoad Sacra & Ecclesiastica: dat is, om-
trent de Oeffening van den Hervormden Gods-
dienst. Hoe Weerd aen Culemborg is gekomen,
verhaelt Sweder aldus in zyne Origines &c. Heer
Peter vander Lekke had een Broeder ('t moet zyn een
Zoon) genaemt Heer Henrik vander Lecke, en dee-
ze Henrik vander Lecke was de Weerde syn, ende
hy en hadde geene Kinderen by syne Huisvrouw, en-
de erfde de Weerd op syne Suster ende op den Heer van
Culenburg. Henrik vander Lecke sterf volgens den
zelven Ao. 1341. en Vrouw Jutte vander Lecke
op St. Mattheus Dag Ao. 1352. dus 5 Jaeren na
haer Man Heer Hubrecht. By deeze Juditb vander
Lecke gewan Heer Hubrecht veele Kinderen, als
drie Zoonen en zes Dogters. De Zoonen waren ge-
naemt Johan, Gerrit en Peter: Joban volgde in de
Heerlykheid na overlyden zyns Vaders, en Gerard
na doode zyns Broeders; Peter nam ten huwelyk
eene Erfdogter van Boxmeer, daer de Heeren van
Boxmeer van afstammen. De oudste Dogter, Jo-
lente genaemt, trouwde Heer Henrik van Vyanen, x

de tweede Marie Heer Gerrit van Vliet, de der-
de Judith Heer Wouter van Mynden van Amstel
Ridder, de vierde Machteld trouwde Zweer Heer
van Montfoort, de vyfde Henrica den Heer van.
Weerdenburg, de zesde was onbequaem tot den



huwelyken staet, als zynde Hermafrodita.
Heer Hubert is Heer van Schalkwyk geworden op

de volgende wyze. Berend van Schalkwyk belooft
Ao. 1312. dat hy zyn Huis en goed Schalkwyk aen
niemand zal verkoopen dan aen Heer Gysbert Uten
Goye Borggrave, of aen Gysbert zyn Zoon, om
maegschap en vriendschap, en was de brief mede
'bezegelt by Johan van Bosichem. Ao. 1316. ver-
koopt Berent voornoemd aen Gysbert Uten Goye
Burggrave voorschreve zyn Gerichte van Schalk-
wyk , mids 't zelve zal houden van den Stichte te
Leen. Ao. 1317. op St. Servaesdag geeft Jan
van Amstel aen Jan van Bosichem alzulk Land, als
hy heeft liggende tot Schalkwyk, 't welk Heer A-
rent van Schalkwyk van hem te Leen houd, en op
Lamberti van den zelven Jaere verkoopt Berent
van Schalkwyk aen yohan van Bosichem de Kerke Gifte
tot Schalkwyk. Ao. 1319. op Michielsdag draegt
Berent van Schalkwyk aen Jan van Bosichem op zyn
Gerichte tot Schalkwyk met de Kerke Gift en P e r s o n a e t s c h a p . 1321. wierd Johan van Culemborg ver-

leid met zeker goed van Arnout van Schalkwyk, en
vier Morgen, daer het Huis op staet. In 't zelve
Jaer zondag na Martini deed Johan van Bosichem
kond, dat hy tegens Heer Steven van Zuilen Ridder,
onder Borgtogt van zyn Zoon Hubert Schenk van
Culenborg, Gysbert van Caets, Gerard van Rossem,
Gysbert de Wolf en Hubert van Lopick, gekoft heeft
dat Halve Gericht van Schalkwyk voor Hondert
en zestig Pond zwarte Tournoisen. Eindelyk vin-
de ik een brief, waer by de Bisschop van Utrecht
onzen Heer Hubert beleent met het Halve Gericht
van Schalkwyk, gekomen van Johan van Zuilen.
Dezelve luid:

Wy Joban by der Genade Godts bisschop t'Utrecht



maken kond allen Luden, dat voor ons en voor onse
Mannen quam Ter Horst ,Johan van Zulen, droeg ons
op vrylik in onse hand met vonnis en met allen recht, als
hy 't van ons en van onsen Gesticht te houden plagh,
welk voorseyde Half Gerecht van Schalkwyk wy Hu-
brecht Schenk onzen man verleent hebben en verleenen
in den selven recht van ons en onsen Gesticht te honden.
Hier waren over Harmen van Sulen, Heer Steven van
Sulen Ridders, en Henrik van Loenresloot en andere veel
goede Luden. In eenen Oirkonde deser, so hebben wy
desen brief besegelt met onsen Segel. Gegeven Ter
Horst in't Jaer onses Heren Dusend Driehondert negen
en twintig op Willebrordus Avond,

Schalkwyk is zedert aen Culemborg gebleven Drie
Hondert Jaeren, dat is , tot het Jaer 1644. wan-
neer het vervreemt is.

Graef Willem van Henegouwen en Holland heeft
aen Willem van Duvenvoorde. Heer e van Oosterhout
en Hubrecht Schenk verkogt de Heerlykheden Gas-
paerden, Everdingen, Golberdingen, Tulle, Twael,
Honswyk en Jaersveld, met alle de Weerden ende
Visscheryen, met Landen, met Veeren, met Tien-
den ende met Renten in Hoogen Gerichte ende
Laege, zoo ende in dier voegen als Jonkvrouw
Margriet Uten Goye die te Leen bezeten had, om-
me dezelve Landen en Heerlykheden by de voor-
noemde en derzelver nakoomelingen ten Erfleen te
houden van de Graven en Gravinnen van Holland.

Hier van word breder gemeld in den Leenbrief,
gegeven in den Jaere 1333. In den voornoemden
Leenbrief word deeze belofte gedaen, indien de
Koopers of derzelver nakoomelingen deeze Heer-
lykheden wilden verdeelen en van malkanderen
scheiden, als dan de Leenbrief zoude ingetrokken
en aen yder een brief onder het Leen -Zegel op



zulke deelinge, als zy doen zouden, gegeven wor-
den.

Over deeze Heerlykheden is naderhand Twist
ontstaen tusschen Heer Hubert en Otto Heer van Af-,
peren en Hagestein, welke voor een groot gedeelte
is ter neder gelegt door tusschenspraek van Johan
Heer van Arkel En heeft yder zyn gedeelte ge-
gekregen , als breder te zien is in den brief gege-
ven Ao. 1338.

Aen Culemborg bleef Everdingen, Golberdingen en
Honswyk, en is Heer Hubert met zyn gedeelte be-
leent door den Grave van Henegouwen en Hol-
land, en na zyn afsterven door deszelfs Zoon Wil-
lem voor de tweedemaal beleent, in den Jaere 1344.
den 22fsten dag van April.

Ao. 1332. is Zyderveld aen Culemborg gekomen
door opdragt van Hubert van Ever dingen: In den
open brief, door hem en zyn broeder Dideryk Splin-
ter van Everdingen bezegelt, word aen Hubrecht
Schenke Heer van Culenborg opgedraegen het Gerech-
te , den Tyns en Giste van de Kerke op Ziedewinder
Veld, met alle die rechte dat daer toe behoort uit-
genomen de Tienden. In dat zelve Jaer quam
door Koop aen Heer Hubrecht het Gericht van Au-
tena, blykende by een opdragtbrief van Alard van,
de Wael gegeven Woensdags na Pinkster 1332.

Ao. 1334. heeft Heer Hubrecht Schenk van Cu/en-
turg Ridder, gekoft van die van Akooy een Roede
opslag tot zyne Wetering of de Vliet, voor zoo
verre die gaet door de Heerlykheit van Akooy ,
welke Wetering Huberts Vader Heer Johan van
Culenburg in den Jaere 1305. van den Heer van
Arkel gekoft en verkregen had. Dit blykt uit een
Schepen brief gegeven Ao. .1334. op St. Andries
dag Apostel



Heer Hubert was een Man van veel vermogen
en rykdom, hy heeft aen Reinald ( doe nog Grave
van Gelre en Zutven) Twee duizena ponden kleine
penningen geschoten, uitwyzens zekeren Schuld-
brief door hem ende navolgende borgen bezegeld,
als Heer Zweer van Abkoude , Heer Johan van By-
land, Heer Otto van Heukelom, Heer Arend van Heu-
kelom, Heer Jan zyn Zoon, Heer Henrik van Doren-
weerd, Heer Willem van ysendoorn, Heer Arend van
Arkel Heer Wynand van Arnhem, Ridderen, Lam-
bert van Buren, Johan van Brienen, Godert van Baer-
le, Diederik van Brienen en Wynand Ridder, Knapen.
De brief is gegeven in 't Jaer onzes Heeren 1336.

In 't zelve Jaer is Heer Hubert in bewaeringe
gegeven het Huis Ter Horst , dat aen Reinald van
den Bisschop van Utrecht verpand was, en wier-
den deeze Pandpenningen in den Jaere 1342. door
Bisschop Jan van Arkel met Negen duizend Ponden
aen Heer Hubrecht betaelt, en het Slot weer aen
het Sticht gebragt.

In den Jaere 1341. op St. Petersdag ad vincula r
heeft de Hartog van Gelre van Heer Hubert het
volgende verzogt. Wy Reinald Hartog van Gelre
bidden u Heer Hubrecht Schenk Heer van Culenburg ,
dat Gi onsen borge worden wildt aen handen Wolters van Lockhorst voor Negentien honderd Pond en twintig

Pond klynste penningen: Wy sullen u daar af schade-
loos hebben in goeder trouwe sonder argelist. &c. En
is die borgtogte hier op gevolgt.

In dat zelve Jaer heeft Jan van Culemborg Rid-
der , Heer van Woudenberg, aen Heer Hubert van
Culenburg zyn halve broeder verkoft al zyn recht,
dat hy hadde aen Culemborg, voor en omme eene
somme van Vierduizend zeven hondert en zestig
Ponden zwarte Tournoysen, volgens zekeren open



brief, by hem bezegelt in 't Jaer 1341. -des maen-
dags na St. Odulfsdag Confessoris. In welken brief
dezelve Heer Jan mede belooft, dat zyn Zoon,
dien hy by Juffr. Sybelia zyn eerfte Wyƒ hadde zoude
doen koomen voor Heer Hubrecht of zyne Erfgenaemen9
wanneer tot zyne Jaeren gekoomen was en doen vertyen
op dit voornoemde Goed ten behoeve van Heer Hubrecht
voorsz, of zyne Erfgenaemen.

In het Chronicon Auctius van Beka uitgegeven
door Antonius Mattheus bladz. 239. leest men. In
den selver Jaer te weten 1346. vocht Bisschop Jan
op sinte Cecilien Dach met Heer Hubrecbt van Culen-
burg, Heer Rebrecht van Arkel, Heer Jacob van
Nyevelt t'Utrecht op die plaetse tegen die Gunterlingen,
die si verwonnen ende verdreven uten Stadt ende dier
was omtrent Ses Hondert.

Dit geval wordt in een oud Handschrift, door
eenen Jonker Grauwert aen den Raed Heer Bosch in
de voorgaende eeuw rnedegedeelt, omstandig ver-
haelt.

,, De Bisschop Jan van Arkel vernam dat groote on-
rust was binnen de Stad en groote tweedragt tusschen
die Borgers van Utrecht, de Vader tegen dat Kind,
de Broeder tegen de Broeder. . . . . alzoo dat de
Stad in groote onrust was, waer by dat die Bisschop
ging en nam die zaeke in hand, om te vrede te bren-
gen, en soude daer af sine seggen seggen..... en
deede, om de onruste mede te schutten, die daer val-
len mogte, hondert schutters in die wapens bi hem in
sinen Hove koomen: Doe dat die Gunterlingen sagen,
dat die Bisschop gewapende Luden bi hem hadde,
waenden zy, dat Hyse verraden soude...... en
riepen. Wie der Gunterlingen Vrienden waren,
dat sy koomen souden in die nood, om haer Stad te
bewaren en die Lichtenbergers te wederstaen: Doe



dat die Bisschop Jan vernam mitte syne, riepen de Lich-
tenbergers: Wie recht en wel woude en syn Stad in
ruste meende te houwen, dat die quamen op die plaetse,
by den Bisschop Jan haeren Heer, dus liep op den sel-
ven dag voorñ. elk man, daer hy wesen woude, doe die
Gunterlingen in die Node waren vergaderde die Lich-
tenbergers op die plaetse, doe waren daer Priesters en
andere Geestelyke Luden,die daer geerne onder gede-
dingt hadden, dat sy te ruste komen waren, dat niet
toekomen en mogte, want Jan de Wit, Jan Roelof s:
soen die seyde. Hy woude by den Bisschop op die plaetse
komen en sien, wat syn meninge waer , en alle die
hoop woudent mede doen. Dus togen sy ter plaetse
waert. Doe dat die Bisschop Jan vernam, toog hy met
den synen daer henen, daer Heer Jacob van Zulen die
voorste was, doe was harer een vande Gunterlingen
partye, die geheten was Herman Nysen Soon, die seyde
aen den Besten is den besten koop en sloeg Heer Jacob
van Zulen, dat hy nederboog, dat hy wel na gevallen
had, en die Lichtenbergers werden een stuck agter
waerts gedreven ter plaetse waert, doe dit vernamen,
die op de plaetse waren, riepen Lichtenberg.......
en drongen die voorste weer op haer stede en een deel
van de Lichtenbergers, die tot vegten niet komen kon-
den togen , om met die Bontwerkers banier over die
Beyerbrug, en wouden die Gunterlingen van agteren
beslaen, doe wierden die agterste vliende van de Gun-
terlingers..... in der vlugt werd Johan vander Velde,
geslagen, dat hy bleef leggen op de straete, die Eer-
ste Borgemeester was vanUtrecht, en Aernt Proeis
werd doe gestoken...... en Herman Nysen soon
was seer gewont, so dat hy gevangen werd en ont-
hooft met andere Gunterlingen, en Johan van de
Velde wert met een bedde gevoert op St. Johans veld,
en op den bedde werf hy ontbooft: Daer worden ver-



dreven van de Gunterlingen omtrent Drie Hondert
Man." Dus verre het Handschrift.
Heer Hubrecht is eindelyk in een Veldflag tegen

de Luikerwaelen, welke streden tegen den Bisschop,
gebleven, dat niet voorgevallen is in 't Jaer 1344.
omtrent Helmond, daer veele duizende sneuvelden,
maer in 't Jaer 1347. op St. Praxedis Dag omtrent
Hasselt: met hem quam hier ook om Robrecht van
Arkel Bisschop Jan's Broeder. In deezen stryd had-
den die van Luik de Nederlaeg, en bleven daer
(zoo de Chronyk schryft) Twee en dertig duizend
man van de Luiksche zyde.

JOHAN , de Derde van die naem, Zoon van Hu-
brecht den vierden, was de Agtste Heer van Culem-
borg. Hy voegde by het Wapen van Culemborg
dat van de Leck, een Leeuw van sabel of zwart op
een zilver schild, en voerde het te zamen gecarte-
leerd, gelyk mede zyne navolgers hebben gedaen.

Het Kasteel by Huibert den Tweeden buiten de
Golberdingsche Poort aen de westzyde der Stad
omtrent het Jaer 1271. gebouwt, en door Hubrecht
den Derden Ao. 1281. aen Gelderland Leenplegtig
gemaekt, heeft hy ten eenemael afgebroken (of,
zoo de Ceulse Chronyk meld, was het door Aelbert
van Beyeren Grave van Holland ingenomen en ver-
woest.) En heeft een nieuwen Burg of Slot aen-
gelegt en gebouwt aen de oostzyde der Stad, wel-
ke Burgt en oud Gedenkteken van de Graven van
Culemburg, in deeze Eeuwe onder de Geldersche
Regeering is verkoft en afgebroken, blyvende al-
leen overig een Ronde Toorn, die als nog gezien
word, een gedeelte van het Nederhof en de Stal-
lingen. Ook heeft hy gebouwt of den aenleg ge-
maekt van een Voorstad aen de Noordzyde van de
Oude Stad, tot gerief en wooninge der Schippers



en Scheepstimmerlieden, welke als nog genaemt
word de Havendyk. Wyders heeft hy de Oude
Stad tegen de aenvallen van zyne vyanden zeer
wel laeten voorzien met stevige Mueren en sterke
Toorns, welke nog in weezen zyn, en byzonder
aen de oostzyde der Stad gezien worden: want hy
is in gestadige Oorlogen geweest tegen den Bis-
schop mitsgaders Stad en Lande van Utrecht,
eensdeels, om dat hy een van de Zes Voogden des
Stichts was geweest , zynde daer toe benevens
Zweder Uterloo , Henrik Heer van Vyanen, Heer
Jan van Woudenberg, Heer Gysbert van Sterkenburg
en Heer Jacob van Lichtenberg, by Bisschop Jan van
Arkel aengestelt, om in zyn afweezen de regeering
waerteneemen, en van welke regeeringe men by
het wederkoomen van den voornoemden Bisschop
rekenschap vorderde: welke Twist is bygelegt in
't Jaer 1352. Anderdeels ontstond op nieuw Oorlog,
vermids Jan van Woudenberg (vermoedelyk Zoon
van Johan den Tweeden, en dus Oom van Jan den
Derden) aen Gysbrecht van Abkoude Ao. 1352. ver-
koft het Huis Woudenberg: Dit stond den Zoon niet
te lyden, dat zyn Vader zyn Vaderlyk Slot dus
vervreemde; Hy quam dan by hulpe en raed van
Heer Johan van Culenburg zynen Neef, en beklom
by nacht dat Kasteel en wilde het behouden. De
Bisschop Jan van Arkel aengezogt, zoo by den
Verkooper als Kooper, komt op St. Lucas Avond
met zyne krygsbenden daer voor, belegerde en be-
stormde het zeventien weeken , dwong het tot
overgave, nam alle die op het Slot waren gevan-
gen , en slegte het Huis tot den grond toe. Heer
Johan van Culemburg geholpen van Gysbrecbt van
Vyanen, brande en roofde in het Sticht, en oor-
loogde tegen den Bisschop uit Culemborg, zie Beka



Chron. Auctius bladz. 246. Hy was een onverzoen-
lyke Vyand van den Bisschop, want in den Jaere
1355. ging het weder aen bladz. 248. Sweder van
Culenburg in zyne Origines verhaelt bladz. 608. al-
dus : Jan Heer van Culenborg, ten tyde, dat hy met
den Heer van Vianen oorloogde tegens Jan van Arkel
Bisschop, vermids zes van zyne gevangen Borgers t'U-
trecht gericht waren, zeide tegens die gevangen Bor-
gers van Utrecht: Gy en zyt my om geen geld veyl;
ick wil myn Borgers weder hebben: so menig als daer
af gericht werd, so menig tweefout moet daerom ster-
ven: Dit Oorlog duyrde vyf jaeren. En vervolgens:
Syn Borgers worden hem te ruch gesonden, ende mit dat
geld) „dat die gevangen van Utrecht opbrachten, wert
den Viercanten Tooren getimmert. Dus verre Sweder*
Deeze vierkante Tooren heeft aen de Zuidooster
hoek van het Kasteel gestaen, was zeer zwaar van
muragie, en ten Oosten gehegt aen de Oude Zael.

In den Jaere 1355. wierden de Borgers van Cu-
lenburg in Holland by Willem Hartog van Beyeren
Grave van Holland Tolvry verklaert, dit is vergunt
om menigen trouwen dienst (dus luid de brief) die
ons onsen getrouwen Raed Jan Heer van Culenborg ge-
daen heeft en ons en onsen nakoomren doen sal, aen den
Poirtren, die nu syn of namaels wesen sullen woonagtig
binnen der Poirten van Culenborg enz.

Heer Johan was een trouw Vriend en Raed van
Hartog Eduard van Gelre, en hield zyn zyde tegen
deszelfs Broeder Reinald, wanneer Gelderland in
twee partyschappen was verdeelt, namentlyk He-
kersche en Bronkhorsten: zynde Reinald het Hoofd
der eerste en Eduard der laetste, die, even als in
Holland de Hoeksche en Cabeljaeusche, tegen den
anderen raesbolden, en Gelderland in vuer en vlam
zetteden. Hy maekte een verbond met Eduard,



uitwyzens de open brief by den zelven gegeven en
bezegelt in 't Jaer 1361. des zaturdags voor St. Cle-
mens Dag.

Ao. 1364. des maendags na St. Mathysdag is
Heer Jan bevredigt met Hartog Aelbert van Beye-
ren Ruwaerd van Holland. Dus luid de brief:

Aelbrecht by der Genaden Goids Palensgrave op den
Rhyn, Hertoge van Beyeren, Ruwert van Henegou-
wen, van Holland, ende van Zeland, ende van Vries-
land, doen kond allen Luden, dat aengesien den goeden
e n getrouwen dienst, die Heer J a n v a n Culenburg o n s e n lieven Broeder Hertoge Willem Grave van Hene-

gouwen ende van Holland voor desen gedaen heef t, en-
de ons en onse nacomelingen nog doen mag, ook aenge-
sien bescheydelikker ende redelikker Soene, die hy ons ge-
daen heeft van dat hy jegens ons mogte verbroeken heb-
ben, also dat ons genoegen mag, den voorgenoemden.
..... ende hebben hem genomen en nemen tot onsen
volcomen soen en vriendschappen, hem syne Lande, Ste-
den en Hulperen, ende waer imand, die hem hierenbo-
ven misdeden, dat souden wy houden aen syn lyf en aen
syn goed: in oirkonde desen brief bezegelt mit onsen Se-
gelen. Gegeven in den Hage enz.

Waer in de twist tusschen Hartog Aelbert en Jo-
han van Culenburg bestaen heeft, kan ik niet ont-
dekken. Ik gisse, dewyl Heer Jan een uitermate
goed Vriend van Hartog Willem is geweest, dien
de Cabeljaeuwen tegen zyn Moeder Margriet van
Henegouwen hebben bygestaen , dat hy een der Ca-
leljaeuwen is geweest, te meer hy het hield met de
Bronkhorsten en Eduard derzelver Hoofd, met wel-
ke de Cabeljaeufche party heulde: Nu was de Ru-
ward den Hoeken genegen en vernielde de Sloten der
Cabeljaeusche; dus zal de geheele twist tegen Heer
Johan geweest zyn, en Aelbert hem vyandig, om-



dat hy van de party der Cabeljaeusche was.
Heer Johan is mede geweest in den Slag te Baes-

wyler in den Jaere 1371. tusschen Wenceslaus Har*
tog van Braband aen de eene, en Willem van Gulik
gevoegt met Eduard Hartog van Gelre ter ander zy-
de, in welken verwoeden Slag de Hartog van Bra-
band wierd gevangen en een vreeselyken nederlaeg
kreeg, sneuvelende de meeste der groote Heeren
waer onder de Grave van St. Paul, die van een ge-
meen krygsknegt wierd doorsteken, niet tegenstaen-
de hy erbarmelyk St. Paul! St. Paul! riep. wiens Zoon
Waelraem gevangen was by Gysbrecht Heer van Vya-
nen. De Overwinnaer Eduard heeft hier ook het le-
ven gelaeten , zommige zeggen in den aenval, an-
dere na den stryd, zie Slichtenhorst bladz. 147. 148.

In dat zelve Jaer heeft Heer Johan mede gestaen
nevens andere Ridderen en knaepen over den Brief
gegeven by Arent van Hoorn Bisschop te Utrecht
aen de Ecclesien, Ridderschap en Steden, des
Donderdags na St. Servaesdag, op dat de Lezef
weete wie doe uit de Ridderschap den brief hebben
bezegelt, zal ik ze opgeeven zoo ik die zie in ordre.
na de Vyf Capitulen worden genoemt, Gysbert
Heer van Abkoude en Duerstede, Zweer van Abkoude
Heer van Putten ende van Stryen , Johan Heer van
Culenborg en vander Lecke, Gysbert Heer van Vyanen
en van den Goye, Zweder Borggrave van Montfoort,
Henrik de Rover van Montfoort, Zweder van Vyanen,
Johan van Renesse, Gysbert van Sterkenborg, Frede-
rik uten Hamme, Zweder van Bloemestein, Gysbert
van Hardenbroek, Otto van Schonauwen9 Berent uten
Enge, Steven van Zuilen Ridders, Splinter van Loen-
resloot, Alfer vander Horst, Henrik van Haarlem,
Frederik Soude van den Rhyn, Johan van Zuylen, Jo-
han van Amerongen, Willem Suermond van Hinder-



steiny Frederik van Zuylen, Bockel vander Haer, Dirk
van Oudaen, Willem van Vleuten, Wïllem van Vro-
westein, Jacob vander A, Gysbert de Wolf, Philip
van Weerdestein, Aernt van Lunenborg en Johan Over
die Vechte knaepen.

Omtrent dien zelven tyd heeft Bisschop Aernt
van Hoorn Heer Johan verleit met het Gerichte van
Schalkwyk en het Personaetschap, met alle toebe-
hooren, zoo en in voege, als zyne voorouders het
bezeten hadden, hier over waren Heer Otto van
Doornik Ridder, Henrik van Essen die Oude , Evert
van Essen, William de Rode van Hekeren, Ponciaen
van Zyl enz.

Uit het voorgemelde blykt, dat deeze Heer met
het Sticht verzoent en bevredigt was.

Heer Johan was een onverschrokken en moedig
Heer: hy tekende nog een brief en zegelde dien,
nevens Otto Heer van Cirkel, Gysbrecht Heer van
Vyanen en vander Goye en andere, raekende den
Watergang of Waterlosing door den Syrik tot in
de Leck, dit geschiede den 8sten April 1377. kort
hier na is hy gestorven in dat zelve Jaer, en werd
in de Lieve Vrouwe broeders Capelle begraven.

Nooit heeft hy zich begeven tot den huwelyken
staet, dog heeft verscheide Bastaerd Kinderen na-
gelaeten.

Zyn Broeder Gerard, die hem in de regeering
volgde, had by Heer Jans leven getrouwt Barta
van Egmond, Dogter van Jan Heer van Egmond en
Guidyntje van Amstel, hierom was Heer Jan zoo
toornig, volgens verhael van Sweder van Culenburg
in zyne Origines bladz. 621. dat hy hem zoude ont-
erft en zyne Heerlykheden aen Peter zyn Jongsten
Broeder die te Boxmeer gehuwelykt was gemaekt
hebben, indien hy door den dood niet was verrast: De



rede was Bisschop Guido had den Heer van Asperen en
den Heer van Ysselstein gevangen: Het wierd gede-
dingt. Hy (te weten de Bisschop) had twee Dog-
ters (dat is Speelkinderen) en elk trouwde 'er een.
Om dies wille was Heer Jan van Culenburg toornig, dat
daer die Heer en van Culenburg voort af zouden koomen.
Dus verre Sweder.

Heer yohan verstond dan niet, dat de volgende
Heeren van een Bastaert en wel een Kind van een
Bisschop zouden afstammen, en was vry trotser en
viefer als Jan Heer van Egmond, die met Guidyntje
van Amstel en yselstein, een kleindogter van den
Bisschop , trouwde, en daer mede de Heerlykheid
van yselstein behuwelykte, hy was trotser als de
Heer van Vyanen, ja als Walraven van Brederode,
die van zulke huwelyken niet vies waren. Wy
moeten alhier het Geslagtregister van yselstein aen-
haelen, om het stuk wel te doen verstaen.

Gysbert van Amstel Arentszoon was Heer van
yselstein, trouwde Maria van Avennes, Bastaert dog-
ter of een Speelkind van Guido van Avennes Bisschop
te Utrecht, by welke hy won Arent van yselstein
Ridder, die een Dogter naliet Gujotte of Guidyntje
van yselstein, getrouwt met Jan van Egmond zoon
van Wouter van Egmond. Volgens de Gesllagtlyst
van de Heeren van Egmond, was dit Guidyntje geen
Dogter maar Zuster en Erfgenaem van Arent van
yselstein, en dus is yselstein aen de Heeren van Eg-
mond gekoomen. Barta van Egmond zoude dan tot
Overgrootmoeder, volgens het Geslagtregister van
yselstein , gehad hebben Maria van Avennes een
bastaert dogter, of Grootmoeder, volgens dat
van Egmond, 't geen het waerschynelykst is, zyn-
de Guidyntje naer Bisschop Guido haer Grootvader
genaemt, 't welk zeker gaet, vermits nog de van



Amstels nog yselsteinen in haere Geslagtrollen geene
Guidyntjes hebben. De trotsheid en overmoed van
Heer Jan blinkt te meer uit, vermits deeze Barta
tot Vader had Jan van Egmond, en dat haere Zusters braeve huwelyken hebben gedaen, als Beatrix van

Egmond met Gysbert van Vyanen, Zoon van Henrik
van Vyanen en Jolente van Culenburg, Maria van
Egmont was getrouwt met Filips van Wassenaer, en
Barta van Egfnond de Jongste trouwde met Walra-
ven van Brederode. Heer Gysbert van Vyanen voor-
noemt brak op verzoek van zyne Vrouw Beatrix
van Egmond, die zeer hoogmoedig en uitermaete
trots was, het oude Huis Vyanen , doe buiten de
Stad in den boomgaerd gelegen, af, en bouwde
binnen de mueren of aen dezelve den Burgt te Vya*
nen , en wierd dit Slot na haer Beatrixsten ( nu by
verkortinge Batestein ) genaemt: Ook heeft hy 'er
een zeer zwaeren vierkanten Tooren by gebouwt en
St. Paul benoemt, ter gedagtenis, dat hy den
Zoon van den Graef van St. Paul in den Veldslag by
Baeswyler Ao. 1371. had gevangen, die zoo veel
gelds wierd gedwongen tot lossinge te geeven, dat
daer mede deezen Tooren is gesticht, van 't gemee-
ne volk verkeerdelyk genaemt Simpoel, Sinkpoel enz.
Dit oud en heerlyk Gedenkstuk is al mede in het Jaer
1750. afgebroken, vernield, en tot den grondgeflegt.

GERRIT , de Eerste van die naem, tweede Zoon
van Hubrecht den Vierden, en Broeder van Jan den
Derden, was de Negende Heer van Culenburg: Hy
had tot een Gemaelin, als reeds gemeld is, Barta
van Egmond, Dogter van Heer Jan van Eg-
jnond , uit welk huwelyk gesproten zyn zes
Zoonen en drie Dogters: De Oudste Zoon was ge-
naemt Hubert en de Tweede Johan, die beide na 't
overlyden van de Vader vervolgens hebben gere.



geert: De Derde Zweer was de 52ste Bisschop van
Utrecht; de Vierde Arent was Deken St. Jans te
Utrecht; de Vyfde Peter, die zonder egte kinde-
ren na te laeten stierf; de Zesde Gerrit, die zyn
maelstad op het Huis te Maurik hield, zynde ge-
trouwt met eene Jonkvrouw van Zuilen van Nyveld,
hy heeft veele kinderen gewonnen en door dezelve
den naem van Culenburg voortgezet, hier van meld
Slichtenhorst bladz. 56.

De oudste Dogter van Heer Gerrit, genaemt
Megteld, is door Heer Huibert haer Broeder te ge-
lyk mer haer Zuster op eenen Avond Ao. 1399.,
besteed op het Huis te Culemborg : De Eerste
trouwde met den Jonkheer Johan Sobbe van Over-
welde met een Huwelyksgoed van 4000 Rhynsche
Guldens: De Tweede genaemt Jutte of Judith met
den Jonkheer van Ryfferscheit: De Derde was die
Edele en Lofweerdige Berta, welke op haer Tag-
tigste Jaer haer maegdom of vrysterschap in 't graf
gedraegen heeft.

Heer Gerrit heeft de Voorstad, van zyn Broeder
Heer Jan begonnen , verder aengebouwt, op dat
de Timmeragie van de Stad en van het Kasteel met
malkanderen zouden overeenkoomen.

Ook heeft hy volgens Sweder in zyneOrigines
bladz. 622. van de grond opgebouwt en aen zyn
Kasteel gehegt den Ronden Tooren, bekend onder
den naem van den Witten Tooren: zynde opgehaelt
van zwaere moppen, met sterke steene kluizen
voorzien, boven plat toegemetselt, en verciert
rontom langs de borstweer met vier spitse wagt-
toorntjes, waer van 'er nu nog drie in wezen zyn.
Deeze Tooren is de verwoestinge in den Jaere 1735.
nog ontsnapt, en is, eilaes! als nu nog het eenig
en aenzienlyk overblyffel van het verkoft en ge-



sloopt Kasteel der Heeren en Graven van Culem-
borg.

Heer Gerrit,heeft ten tyde zyner regeeringe groot
verschil gehad met die van Holland, wegens het
verhoogen van den Diefdyk, 't welk hy egter om
een groote somme gelds omtrent het Jaer 1385. toe-
stond , tot groote Schade van deeze Heerlykheid,
want zyne onderzaeten van de Dorpen of buerten
van Langsmeer, Pavyen en Parys met het opstop-
pen van het water zeer geplaegt wierden. Hy
heeft een ontwerp gemaekt tot het aenbouwen van
de Nieuwe Stad, en de Landlieden van de voor-
noemde buerten aengemoediet omme huizen te
bouwen, gelyk door veele geschiede, waer uit de
Nieuwe Stad, gelegen ten zuide van de Oude, nu
de Nieuwpoort genaemt, voortgekomen is, en is
deeze Nieuwe Stad door hem met een breede graft
en een Wal van steen, van binnen met aerde aen-
gevuld, omcingelt : Ook heeft deeze Heer de
Kerk van Lanksmeer gebouwt, ter plaetse daer
die als nog staet, en genaemt de St. Jans Kerk.

By tyde van deezen Heer wierden de Borgers van Culemborg in geheel Gelderland Tolvry ver-

klaer t , door Willem van Gulich Hartog van Gelre,
in den Jaere 1388. des Zondags na St. Martyns
Dag.

In den Jaere 1392. bekent Willem Hartog van
Gelre en Grave van Zutven by opene brieve, dat
Heer Gerard aen hem geleend heeft Duizend goede
Rhynsche Guldens, wy voegen den brief om des-
zelfs zeldzaemheid hier by.

Wy Willem van Gulich by der genaiden Goids Her-
toge van Gelre ende Grave van Zutphen. Doen kond
allen Luden ende bekennen mit desen openen brive, dat
onse live Raed Gerard Heer van Culenborg ende van



der Lecke ons huden des dages heeft geleent ende gele-
vert Duysent goeder Rhynsche Gulden goed van Goude
en gerecht van gewigt, welke duyzend gulden voor-
schreve of goed ander gulden geld, daer voor gelyke goed
na beloop der weerde in der tyd der betalinge Wy voir
ons ende voir onse Erven ende nakomelingen geloift heb-
ben en geloven in goeden trouwe Heeren Gerard Heere
van Culenburg voorsz. of synen erven wettelick en wael
te betalen op St. Peters Dag ad Cathedram nu naest-
komende sonder langer vertoch, ende omme die meere se-
kerheyd hier af hebben wy onsen lieven Raed Heeren
Gerard Heere van Culenborg borgen geset onse lieve
Rade ende Vrunden Heeren Johan van Hoentselaer ge-
heyten van den Velden, Heeren Robert van Appelteern
Ridderen, Herman van Wylre onsen Amptman tot
Tyel ende in Nederbetuwe, Godert v a n Stampraide o n s e n oversten Rentmeester , Aernt v a n Boeykoop onsen

Amptman in Veluwe en Johan vander Capelle bewair-
der onser Renten in onsen Lande van Sutven, die voir
ons gelooft ende gesekert hebben in goeden trouwen Hee-
ren Gerard Heere tot Culenborg in alsulke voirwairden.
Waer 't sake , dat wy hem of syn Erven de Duysend
Gulden of die weerde daer voor in ander gueden gelde
op ten voorschreven St. Petersdag niet en betaelden, als
voorschreve is, dat als dan na den voorsz. sunte Peters-
dag , binnen veertien dagen daer na , dat onse Borgen
voorsz. sollen van den Heere van Culenburg of van sy-
nen erven voirsz. gemaent werden, welke maninge niet
verder wesen sal, dan aen onse Borgen mond, of dair
sy huden des daiges wonaftig syn mit openen bes egelden
brive des Heeren van Culenburg, of synen Erve, mal-
lich mit eenen knecht ende tween peerden inkomen sul-
len tot Culenburg in die Stad in een Herberge, die hem
die Heere van Culenburg , of syne Erven voirsz. al-
daer sollen wisen, of mallich van onsen Burgen voirsz.



mach voor hem in die voirsz. Stad ende Herberge seyn-
den eenen goeden Man mit eenen knegt, en mit tween
peerden aldaer Leystinge te halden ende te doen, als
goede Luden plegen, op huer selfs kost ende pande, en-
de hem selven te quyten aen den Weerden, ende niet
uter Leistinge vurgenoemd te schiden, Wy of onse Er-
ven ende nakomelingen en hedden den Heere van Culen-
burg of synen Erven Yrst Dusent Rynsche gulden of die
weerde dair voir in anderen Gulden Gelde voirs alinge
en al betaelt ende mede gequyt eenen goeden Mans kost
en eenen knegt mit tween peerden, die onse voirsz. Bur-
gen in der Herberge ende Leistinge voirsz. wairden sal,
ende of Wy, of een, of meer van onsen burgen voirsz.
hier en binnen wtlendig of aflyvig worden, dat God
verbiede , so sollen wy eenen of meer gelyken goeden
Burgen die hem, gelyk den Medeburgen setten onder
der pene der Leisting voirsz. ende in alle manieren
voorsz. vertynden sullen mit hoeren Transfixe gesegel-
den brive doir desen brief beneden gesteken, dairomme
dese selve brief niet gecancelleert nochte arghe en sal
wesen. Ende Wy Johan van Hoentselaer geheyten
van den Velden, Robbert van Appelteern Ridders ,
Herman van Wylre Amptman tot Tyel ende in Neder-
betuwe, Godert van Stampraide Rentmeyster des Lands
van Gelre, Aernt van Boeykoop Amptman in Veluwe
ende Johan vander Capellen voirsz. bekennen dat wy in
deese voirsz. saken synt Burgen werden voor onsen ge-
nedigen Heere van Gelre voirsz. aen hand Heeren Ge-
rards Heere van Culenborg of synen Erven voirsz ende
hebben den selven Heere van Culenborg of synen Erven
gesekert ende gelooft sekeren en loven in goeden trouwen
alle voirwaerden ende Puncten voirsz. so d i e op ons b e s c h r e v e n staen, vaft, steden en onverbrekelyk t e holden.

In oirkonde der waerheyd hebben wy Hertoge van Gel-
re en wy Burgen voirsz. onse segelen by onser rechter



wetenheyt aen deese brief doen hangen en gehangen.
Gegeven in 't Jaer ons Heeren 1392. op ten Heyligen
Palmdag,

De nieuwsgierige Leezer kan uit deezen Brief
opmaken , hoe oudtyds de Schuldbrieven wierden
geschreven en bezegelt, en op wat wyze de Schul-
denaers door Leistingen wierden genoodzaekt de
verschuldigde penningen op den gestelden tyd te
betaelen.

Na dat Heer Gerard omtrent 17 Jaeren had ge-
regeert , is hy den weg van alle vleesch gegaen in
den Jaere 1394. andere stellen 1395. dog heel ver-
keert, vermits Heer Huibert reeds 1394. zyn
broeder Jan zyn Erfdeel overgaf, zie het vol-
gende , en is statelyk binnen Culemborg in de Lie-
ve Vrouwe Broeders Capelle begraven.

HUBRECHT , de Vyfde van die naem, oudste
Zoon van Gerard den Eersten, was Tiende Heer van
Culemborg. Hy was een Heer zoo in Oorlog als in
vreede beroemt, en by zyne onderdaenen zeer geagt.

In den Jaere 1394. des Donderdags na onze Lie-
ve Vrouwe Dag Conceptionis , heeft hy zyn Broe-
der Johan uitgekoft en zyn Erfdeel toegewezen:
De uitkoopbrief te lang zynde om hier in te voe-
gen , melden wy maer de Getuigen die hier over
hebben gestaen en mede gezegelt: Heer Henrik
Borggrave van Montfoorde, Heer Hubrecht van Mont-
foor de, Heer Johan van Homoet Ridders zyne Neeven,
Peter van Culenburg Broeder, Johan van Culenborg
Neef, Gysbert van Culenborg bastaert zyn Oom , en
Willem van Rumelaer knaepen,

In dat zelve Jaer op St. Willebrordi Avond Epis-
copi, hebben Sweer en Gerrit van Voorn by Eede
en openen brieve belooft aen Hubrecht Heer van Cu~
lenburg, geene aenspraeke te doen op den Steen-



weerd, gelegen over Culemborg aen de Leck .
In den Jaere 1396. liet Heer Hubrecht een Lyst

maeken van het Zilver, dat op den Burgt gevon-
den wierd, welke Lyste in de voorige Eeuw, nog
in wezen zynde, by den Raedsheer Bosch is ge-
zien, by zyn Wel-Ed: is uitgeschreven, en hier
bygevoegt word,

Dit is alsulk Silverwerk, als tot Culenborg op het
Huys hoorde, des Sonnendages na sente Symon und Ju-
da dach in den Jaere doe men schreef 1396. und dat
leverden Myn Heere to CulenborgAerntAernts soon van
Culenborg doe Hoefmeester was.

Item twee Wynkegelen,
Item twee groote kannen getabernakelt met de toornen.
Item twee groote kannen.
Item twee vergulde kannen.
Item een Silvere gekante Kanne.
Item acht Silvere Kannen van eene groote.
Item een verguld beker mit vyf silvere bekeren.
Item een silvere kanne met een Pellicaen.,
Item twee menge potte, (waterpotten)
Item twee dubbelde Kroessen, 't een is verguld en 't

ander Silverwerk.
Item vyf gedekte gulde Krousen , d'een is drie ge-

voet, ende twee niet gevoet.
Item een klein vergult Kennicken.
Item een Aelmispot.
Item twee paer bekken.
Item twee kruyd nappe met eene kruytlepel.
Item Sesse ende twintig Scotelen.
Item Sesse Koelscalen.
Item tweliff groter Schalen.
Item veertien Lepelen.



In 't zelve Jaer vergroote hy zyn Heerlykheid
Culemborg met Overzydervelt, want Heer Henrik
van Vyanen, Ameyde en Goye droeg aen Heer Hu-
brecht op het Gerigt en Heerlykheid van Overzy-
dervelt, van den Wivedyk opwaerts tot Everdin-
gen toe, hooge en lege, met Thynsen en alle zyn
toebehooren: Dit geschiede voor Alfer van Lich-
tenberg .Proest van Oude Munster te Utrecht en
Mannen van Leen, en is de Leenbrief gezegelt en
gegeven Ao. 1396. op onzer Vrouwen Avond an-
nunciationis.

Heer Hubrecht stichte in het voornoemde Jaer
een Capelle in de Parochie van Everdingen, zynde,
zoo men gist, de Capel in Golberdingen , (want
Golberdingen behoort onder de Parochie van Ever-
dingen) waer van het muerwerk in een boomgaerd
digte by den Dief en Lekkendyk in 't begin van
deeze Eeuw nog gezien wierd, en zedert het zel-
ve afgebroken is, een gedenkteken is opgerigt met
dusdanig een Opschrift: Hier stond eertyds de Capel
van Golberdingen.

In den Jaere 1397. heeft Aelbrecht Grave van
Holland, Tolvryheid geschonken aen de Poirters van
Culemborg in den Lande van Heusden: De briefis
gegeven den 18den January in den Hage.

Ao. 1404. vernieuwde Hartog Reynald van Gelre
de Tolvryheid der Poirters te Culemborg, en gaf
daer van een open brief op den dag van Kruisver-
heffinge.

In 't volgende Jaer ging den Oorlog verwoed
aen tegens het Huis van Arkel, en wierden de Stad
Gaspaerde, nevens de Sloten Hagestein en Everslein
door Willem van Beyeren Grave van Holland en den
Utrechtsen Bisschop Frederik von Blankenheim zeer
zwaer belegert, bestormt, en eindelyk ingenomen:



alles wierd tot den grond gesloopt. Meer hier Vari
te schryven lust my niet, vermids van dit beleg
genoegzaem alle Historieschryvers in 't breedever-
slag doen, te meer, het buiten ons bestek is, en
die van Culemborg zich met de zaken niet schynen
bemoeit te hebben.

Ao. 1405. trouwt Heer Hubrecht met Jolente van
Gaesbeek , Dogter van Zweer van Abkoude, Zuster
van Jakob Heer van Gaesbeek, Putten en Stryen, en
Nichte van Willem Heer van Abkoude en Duerstede ,
by de huwelyksche voorwaerde , waer over ston-
den Gysbrecht oudste zoon tot Abkoude en Duerstede,
Johan van Renesse en van Rynouwen Ridder aen de
eene, en Johan oudste zoon tot Egmond en yselstein ,
Hubrecht van Culemborg Heer tot Meer aen de ande-
re zyde, en welke bezegelt is op St. Aegtendag
door Willem Heer van Abkoude en Duerstede, Gys-
brecht oudste zoon tot Abkoude en Duerstede , Hubrecht
Heer van Culenburg en ter Lecke, Johan van Culen-
borg Ridder en Peter van Culenburg gebroeders, be-
loofde Heer Willem Heer van Abkoude en Duerstede
zyne Nichte mede te geeven Agt Duyzend goede
Vrankryksche Croonen. By deeze Vrouw heeft
hy geene kinderen geteelt, dog heeft eenige bas-
taerden nagelaten.

Heer Hubrecht wierd in den Jaere 1406. by Wil-
lem van Beyeren Grave van Holland verleit met de
volgende Heerlykheden , als in den volgenden
Brief:

Willem by der genaden Goids Palensgreve op ten
Rbyn , Hertoge van Beyeren , Grave van Henegou-
wen , van Holland, van Zeeland , ende Heer van
Friesland, doen cond allen Luden, dat wy onsen ge-
minden den Heer van Culenburg verleyt hebben en ver-
lyen mit desen brive alle sulke Heerlykheden ende Goe-



den, a l s h y ende syn voirvaderen van ons ende van o n s e n Voirvaderen Graven to Holland, v a n der Heerlyk-

heden van Hagesteyn roerende, te leen gehouden heb-
ben, dats te weten Tulle, Honswyk, Everdingen en-
de Golberdingen, mit Hoge Gerichten ende Lage,
mit Weerden, Visscheryen en Veeren, Landen en Ren-
ten, gelyk hy daer aen gedeelt is: Item nog twee Hoe-
ven Lands gelegen in den gerichte van Ackooy, te bou-
ten van ons ende van onsen nakomelingen, hy ende syn
nakomelingen tot sulken rechte ende Leen, als die bri-
ven, die hy daer af heeft in hande, ende begrypen ,
behoudelyk ons ende een igelyken syn recht: Hier waren
over onse getrouwe Raden ende mannen; die Burchgra-
ve van Leyden , Heer Jan van Heemstede, Philips
van Dorp , Helmich van Doirnik. In oirkonde desen
brive besegelt mit onsen Segel: gegeven in den Hage
op ten lesten dag van Meye in 't Jaer onser Heeren
1406.

Heer Hubrecht, van deeze en geene, byzonder
van de Geldersche, zoo hy meende, beledigt zyn-
de, kiest des Hollanders zyde, en verbind zich
Ao. 1409. met Willem van Beyeren Grave van Hol-
land, en wierd Vyand van Remald Hartog van Gel-
re, Jan Heer van Arkel en Jonker Willem zyn Zoon,

gelyk te zien is in een open Brief, by hem gete-
kent en bezegelt den 12. May 1409. te vinden in

de Origines van Sweder bladz. 623. dierhalven ont-
zegt hy den Gelderschen Hartog met een Brief,
aldus luidende: Hooch geboren Furst Hertoge Reynald
van Gulich ende van Gelre ende Grave van Zutphen,
Genadigsten Heer. Ick Huybert Heere tot Culenborg
ende ter Leck late u weeten, met desen brive, dat ik u
opdrage alsulke goeden, Leen ende Manschappe als ik
van u ontfangen en geholden hebbe, want ik niet lan-
ger daer af in uwer huldinge ende Eede staen en wil-



In Oirkonde deses hebbe ik mynen Zegel hier binnen op-
gedrukt in 't Jaer 1409.

Na dat desen ontzegbrief was afgegaen, quam
het tot de Wapenen, en wierd zyn Huis te Mau-
rik om verre geworpen: De helft der Schade wierd
door Grave Willem betaelt, en wegens de andere
helft zoude hy en zyne nakomelinge Regent van
Holland weezen , ter tyd , dat men hem betael-
de : Sweder verhaelt het dus in zyne Origines blad-
zyde 623.

In 't Jaer 1410. koopt Heer Hubrecht van Her-
baern van Heukelom Heere van Akooy een Morgen
Lands met heerlykheid , hooge en leege, gelegen
onder Akooy aen de groote Wade, om daer door
een Watergang te graeven. De Opdragtbrief is
getekent op St. Michiels dag.

Anno 1411. op de Heiligen Pinksteravond draegt
Henrik van Vyanen aen Heer Hubrecht op de Heer-
lykheid van Lang Bolgery, uitwyzens den Brief:;

Wy Henrik Heer van Vyanen, van den Goye, Borg-
grave t'Utrecht, en Heer ter Ameyde , bekenne mit
desen opene Brive, dat wy opgedragen, overgegeven
en verkof t hebben Heren Hubregt Heer tot Culenborg,
Ter Lek en Ten weerde , onse live Neve die Heerlik-
heyd van Lang Bolgery mit al hoire toebehoren mitten
gerichte hoge ende lege, ende mit den Tyns also als dat
gelegen is, ende wy houdende waren van de Gravelyk-
heyt van Holland ende wy aldair opgedragen hebben ,
ende dat aengaet aen de Driespronk, strekkende aen de
Syderveldsen weg opwaert naest gelegen syn die Heer
van Culenborg ende Otto van Akoye mit hoeren
Heerlikheyd, ende aen die ander syde naest gelegen is
Over boeyen koep, welke Heerlikheyd ende Tyns voorsz
Wy verkoft hebben onse Neve den Heer van Cu-
lemburg, ende schelden hem daer af quyt voir ons en-



de voir onse Erve van allen regt ende toeseggen, dat
wy dair aen gehad hebben tot desen dage toe ende danken
hem dair af goeder betalinge. Alle dink sonder ar-
gelist, in kennisse der waerheyt so hebben wy onsen Se-
gel an desen brief doen hangen in 't yaer ons Heren 1411.
Op ten Heyligen Pinkster avond.

Ao. 1412. wierd de vreede getroffen tusschen
Vorst Reinald en Willem Grave van Holland, in
welken zoen Heer Hubrecht mede was besloten.

Den 25. Dag in Mey 1413. is Heer Hubrecht by
den Grave van Holland beleent met de Heerlykheid
Lang Bolgery in tegenwoordigheit van Filips Heer
van Wassenaer Burggrave van Leyden, en Heer Ger-
rit van Stryen Heer van Zevenbergen.

In dat zelve Jaer gaf Heer Hubert aen die van
Everdingen en Zyderveld een Handvest, dus deede
hy ook aen Schalkwyk den 22. May 1414. En in
het Jaer 1416. des woensdags na onze Lieve Vrou-
we dag , gaf dezelve een Handvest aen zyne Poir-
ters enonderzaeten, welke Handvesten, te lange
om hier intevoegen, wy voorby gaen.

In dat zelve Jaer beloofde Heer Hubrecht met Heer
Hendrik van Vyanen, Heer Gerrit van Zevenbergen,Ott
van Polanen Heer van Asperen, en meer andere Edelen
en eenige Steden van Holland, Vrouwe Jacob houw
en getrouw te weezen, volgens schryven van Sweer
van Culenburg bladz. 626.

Ao. 1420. ontzeide Heer Hubrecht den Bisschop
van Utrecht, dit deede ook de Heer Van Gaesbeek,
waer op de Bisschop Frederik van Blankenheim aen
zyn kant en de Stad Utrecht Heer Hubert in het
zelve Jaer ontzeiden: Daer op moest het platte
Land aenhouden, en wierd 'er gebrand in het Land
van Culenburg, maer Heer Hubert met den Jonker
van Gaesbeek togen ter wraeke in 't Sticht, en



branden alle Dorpen af tot aen de Bilt toe, dit ge-
fchiede Ao. 1421.

In dat zelve Jaer St. Andries avond stichte Heer
Hubrecht in de Barbare Kerk een Capitul van 8 Ca-
noniken, en heeft dus die Kerk tot een Collegiaele
verheven. De Confirmatie of goedkeuring van
den Bisschop zal dit Jaer niet gevolgt zyn, want
Heer Hubrecht was des Bisschops Vyand, maer in
't Jaer 1422, wanneer de Canonniken op St. Gre-
gorius dag in Maert den eersten zang zongen, vol-
gens meergemelden Sweder bladz. 628. die dit aldus
verhaelt: Heer Hubrecht Heer van Culenburg stichte
het Heylige Collegium tot Culenburg Ao. 1422. Op
St. Gregorius Dag zongen die Deken en Canoniken en-
de Vicaris der Kerke van St. Barbara te Culenburg hae-
ren eersten Zang als Canoniken.

De aenstelling en regelen van dit Collegie, te
langdraedig om hier in te voegen, gaen wy voorby.

In dat zelve Jaer was alhier binnen de Stad een
zamenkomst, of Congres, van de in Oorlog zynde
Mogendheden om een Vrede te treffen, welke
daer op gevolgt is tusschen den Hartog van Gelre,
Jan Hartog van Beyeren, den Bisschop van Utrecht,
de Steden Utrecht en Amersfoort, ook met den Heer
van Culenborg en die van Utrecht. In deezen Oor-
log waren veele Adelyke Huizen, zoo in Overyssel
als het Sticht en op de Veluwe verwoest, en veele
Dorpen verbrand, weshalve men den zelven aen alle
zyde moede was. Tot de byeenkomste hadden de drie
Overysselsche Steden ook gemagtigde gezonden.

Omtrent deezen tyd sterf Heer Hubrecht binnen
's Gravenhage, daer hy Cancelier van Holland
was, op de Lieve Vrouwe Hemelvaerts Dag, en
wierde in de Lieve Vrouwe Kapel by zyne Voor-
ouders begraven. Zyne Weduwe Jolente van Gaes-



beek leefde tot het Jaer 1443. en legt begraven in
het Convent van de Cathuisers buiten Utrecht. In
den Jaere 1422. is de Oude Stad te zamen met de
Barbara Kerk en het St. Peters Gasthuis en Kerk
ten eenemael afgebrand. Slichtenhorst steld dat dit
geschied is 1420. Sweder in zyne Origines meld
van een brand, dus luiden zyne woorden: Ao.
1401. verbrande die Oude Stad van Culenborg ende
heet Styn Jan Gerrit Soons Dochter brand. Vermids
genoegsaem eenpaerig getuigt word, dat de Oude
Stad in den Jaere 1422. is afgebrand, zal het Jaer
1401. een schryf of drukfout zyn, want anders zoude de Oude Stad binnen 20 of 21 Jaeren twee-

mael afgebrand zyn. Het geslagtregister, te vin-
den in de beschryvinge van het utrechtsche Bisdom
Tweede Deel bladz. 571. getuigt: In dat selve Jaer,
dat Heer Hubert sterf, so is dat meeste deel van die
oude Stadt verbrant, en de St. Barbaren Kerk ende
dat Gsfthuys syn van den brant gehelyken vernielt. Dit
is het waarschynelykste en wel na doode van dien
Heer, gestorven op onzer Vrouwen Hemelvaert,
want was de Stad en Kerk afgebrand in 't Jaer
1420. zoude Heer Hubert geen moed gehad hebben
om met den Bisschop en het Sticht te oorlogen, als
hier voor aengetekent is op dat gemeld Jaer, eerder
zoude hy gedagt hebben om het afgebrande optebou-
wen als een Capittel van Canoniken opterichten,'t
welk in het Jaer 1421, als vooren, geschied is, en het
blykt uit de Stichting brief genoegsaem, dat de Kerk
en derzelver Altaeren als doe in staet waren. Was
de Kerk afgebrand in 't voorjaer van 1422. hoe
konden de Canoniken op St. Gregorius Dag, die
in de maend Maert invald, den eersten Zang gezon-
gen hebben? Ook kan ze niet afgebrand zyn voor
Augustus, wyl Heer Hubert op Lieve Vrouwe



Hemelvaert gestorven, begraven is in de Lieve.
Vrouwe Capelle, 't welk niet konde geschied zyn,
indien de Kerk en by gevolg ook de Capelle door
den brand tot een puinhoop was gemaekt. Deeze
zwaere brand zal dan gewoed hebben in het na-
jaer van 1422. en dus komt het wel over een met
het geen verhaelt word, dat Heer Jan zyn navol-
ger de Kerk weer heeft opgebouwt.

Heer Huibert is ook de laetste der Heeren, die
in deeze Lieve Vrouwe Capelle is begraven, ver-
mids zyn Broeder Jan op het Choor der op nieuw
opgebouwde Kerke zyn begraefplaets heeft bestelt
en gehad.

Op het Choor is als nog een kopere plaet aen een
der Pylaeren gehegt,op welke gegraveert is een be-
vel aen de Canoniken, en wyze, hoe diegedachte-
nisse moesten houden van den Insteller van 't CapitteL

Boven aen zyn gesneden de Wapens van Culen-
burg en Gaesbeek, en daer onder staet aldus:

Pro fundatore hujus Collegii. Nobili & strenuo Vi-
ro Dño Huberto a Culemburgo, qui ab hoc Seculo de-
cessit Anno Millesimo Quadringentesimo vicesimo se-
cundo ipso die Assumtionis Mariae & in salutem animae
fuae, nec non Uxoris, quae obiit septima Menfis Maji
Anno MCCCCXLIII obligati sunt Decanus & Capi-
tulum ejusdem Collegii perpetuis Temporibus singulis
annis Celebrare & Cantare videlicet altera praedictae
Diei Assumptionis Mariae & septima Mensis Maii vi-
gilias novem Lectionum & Die subsequenti Missam de
Requiem cum Diacono & Subdiacono & cum Suffragiis& collectis.

Dit is een oud gedenkteken nog ongeschonden ge-
bleven in den alvernielenden brand van het Jaeri 654.

Heer Hubert, die nooit Kinders by zyne Egte
Huisvrouwe heeft gewonnen, liet twee Speelkin-



ders na, met naeme Gerrit en Aleid van Culenborg,
die Jaerlyks yder, volgens zyn bestel, hondert
Schilden moesten ontfangen, dog wierd dit na
doode van Heer Hubert door zyn broeder en op vol-
ger Jan niet betaalt, waer uit veele onrust ontstaen
en door Gerrit op de Borgers en ingezetene van
Culenborg gerooft is (waer van in 't vervolg nog
nader). Deeze Gerrit was getrouwt met Elias
Dogter van Amerongen, daer hy mede behuwelyk-
te het Huis te Amerongen. Sweder Origines &c.
volgens een Handschrift is hy getrouwt met Barta
Elias Dogter van Amerongen, alwaer ook te leezen
is, dat hy, behalve de voornoemde Speelkinderen
en nog eenen Filips in het Leenregister Ao. 1409.
bekend, nog meer bastaerden heeft gehad, terwyl
hy op 't einde van zyn leven op zyn sterfbedde
aen zyn Broeder Jan en zynen biegtvader beval,
dat men dog zyne bastaerdkinderen bezorgen zoude.

JOHAN, de Vierde van die naem, Tweede Zoon
van Gerrit den Eersten, en Broeder van Hubrecht
den Vyfden, was de Elfde Heer van Culenborg. By
het leven van zyn Broeder was hy Heer van Weerd
en wierd na deszelfs dood Heer van Culenborg.
Zynde Heer van Weerd nam hy ten wyve Barbara
des Heeren dogter van Gemen, dog verwekte by
dezelve geene kinderen: zyne Tweede Huisvrou-
we was Aleid dogter van den Heer van Gutterswyk,
Zuster van Everwyn Grave van Bentheim: Deeze
verkreeg hy op de volgende wyze.

Het gebeurde (Schryft Sweder van Culenborg)
naer doode zyner Huisvrouwe voorsz. dat de Heer van
Gemen solde hebben des Graven Dochter van Benthem,
ende bad desen Heer Jan van Culenburg syn Swager,
dat hy op syn daghe comen wolde: Quam en solde die
Joncvrouw besien van syn Swagers wegen van Gemen.



Doe syde die Joncvrouw: Wat wildy van Jan van
Gemen kallen, kalt van u f elven. Ende worden des
op ten daghe eens mit malkanderen, ende voerden se af-
ter hem op syn P eert te Weerd op syn self slot, ende
behielt se, ende was geheten Joncvrouw Alyd van Gut-
terswyk &c,

Indien dit zoo gebeurt is (gelyk het zeer waer-
schynlyk is, en zal Heer Sweer dit by overlevering
onder de familie hebben geweeten) was het al een
quaede Poets, die Heer Jan van Culenburg en
Weerd zynen Zwager speelde, dog diergelyks is
wel meer gebeurt, gelyk Sweder daer nog een staelt-
je bybrengt bladz. 629. By deeze Vrouwe wan hy
drie Zoonen en vier dogteren. - De oudste Zoon
Gerrit genaemt volgde zyn Vader in de regeering,
de Tweede was Zweer, die op den weg na het Hei-
lige Land gestorven is, de Derde was genaemt E-
verwyn (volgens Sligtenhorst) bygenaemt van E-
verdingen, deeze bezat in eigendom den Steenweerd
tegen over Culenburg gelegen, hem by zyn Broe-
der Gerrit nevens andere goederen by afdeeling
Ao. 1453. toegeweezen, de oudste Dogter Berta
trouwde Johan van Arkel Heere van Heukelom, de
Tweede de Ridder Wynand van Arnhem, de Derde
den Heer van Bronkhorst Batenburg en van Anhold,
de Vierde Jutte was een geprofesside Zuster te Die-
penveen. Zoo ras Hubert Heer van Culenborg
overleden was, aenvaerde Johan de regeering in
die zelve maend, en wierd als Elfde Heer gehul-
digt.

Kort hier na des maendags na den 29. Augustus,
zynde St. Jans onthoofding, wierd de Twist ter
neer geleid, die ontstaan was tusschen den Bis-
schop Frederik van Blankenhelm, de Steden Utrecht
en Amersfoort ter eenre, en Heer Hubrecht ter



andere zyde. De Zoenbrief luid als volgt:
Wy Frederik van Blankenheym by der genade Goids

bisschop te Utrecht en wy steden van Utrecht ende van
Amersfoort doen Cond allen Luden. So wy to veten
gekomen waren met Heer Hubrecht Heer tot Culenborg
ende ter Lekke was, den Godt ontferme, ende daer toe
mit Heer Johan syn broeder, nu Heer tot Culenborg,
Ter Lekke, ten Weerde ende tot Ackoyen, ende heure*
Vyanden geworden waren ende sy weder de onse, syn
wy met Heer,Johan Heer tot Culenborg voorsz. synen
Lande, luden ende ondersaten, hulperen ende hulps hul-
peren eenre minnelikke Soene ende verdragt overgeko-
men van alle Veten, hoe sy ons of enige van ons over-
dragen mogen hebben, ende hebben gegeven ende geven
den Heer van Culenburg in allen den lande voirsz. een
goede gans vaste Soen voor ons, alle onse Borgeren en
Ondersaten en voor alle andere ons Frederik Bisschop
voirsz. Steden Landen en luden ende voir ons alle hulpe-
ren ende hulpers hulperen ende die om onsent wille to ve-
ten gekomen syn van alre Veten. In kennisse hier af
hebben wy onsen Segele aen desen brive hier aen uyt
doen hangen. Gegeven in 't Jaer onfes Heeren Du-
sent vier hondert twe en twintig des maendags na Ste
Johansdag decollatio.

Heer Johan heeft de afgebrande Collegiale Kerk
van Ste Barbara op eigen kosten zeer cierlyk we-
der opgebouwt, benevens den Toorn met een ver-
hevene Spits en drie omgangen, die in 't vervolg
met een Klokkespel of voorslag is voorzien gewor-
den, welke voorslag is versmolten, en door den
droevigen brand in 't Jaer 1654, wanneer deeze
Kerk voor de tweede mael afbrande, vernield.
By tyde van deezen Heer is ook het Gasthuis van
St. Peter en de Kerk of Capelle, daer aen behoo-
rende, weder opgebouwt.



Kort na de opregting van het Capittel in de Bar-
bare Kerk, bevond men, dat 'er veele gebreken
waren, weshalven Heer Johan nieuwe bevelen,
om goede order te houden, in 't Jaer 1423. heeft
gegeeven. In 't begin van den brief, daer vanuit-
gegeeven, word gemeld van haet en Tweedragt, die
onder het Capittel koomen mogt, waer door den Dienst
Gods zoude gehindert en het Volk daar by geargert wor-
den; om het welk te verhoeden en dat bet Capittel in eere-
zoude blyven, zyn op nieuw Statuten en Rechten be-
raemt en door Heer Johan bevestigt.

Gelyk Heer Hubrecht in groot aenzien in Holland
was geweest, was Heer Johan niet in minder in
Gelderland, die nevens andere Ridderen over een
Brief stond. gegeeven by Hartog Arnald van Gelre
aen de Stad Nymegen in den Jaere 1423.

Ao. 1424. den 24sten dag van Maert stichte Ge-
rard Cesar in St. Barbare Kerk een eeuwigduerende
Vicarye. Deeze stichting is goedgekeurt by den
Heer en het Capittel.

Volgens getuigenis van Sweer in zyne Origines,
heeft Heer Johan Ao. 1427. den Havendyk ommuert,
of met een Wal omringt en gesterkt, te meer om
dat die van Utrecht met haeren Postulaet aen de
overzyde van de rivier de Leck tegen over den Ha-
vendyk een Blokhuis hadden opgeslaegen om de Stad
te benaeuwen, dog zaten die van Culenburg niet
stil, maer schoten geweldig op de werklieden, waer
van 'er zeer veele gequetst wierden,

Omme te verstaen, waer uit deeze Twist ont-
stond, moet vooraf gesproken worden van de ge-
legenheit by welke, of de Oorzaek, waer door de
Oorlog is begonnen.

Na dat Frederik van Blankenheim de 51ste Bis-
schop in 't Jaer 1423. was overleden en men een



ander zoude verkiezen, vielen de stemmen op
Rudolf van Diepholt, Proost van Osnabrugge en Ca-
nonik in den Dom te Keulen, Sweer van Culenburg
Domproost, en Jan van Bueren Proost van Aken.
Rudolf, als de meeste stemmen hebbende, word
verkooren, uitgeroepen tot Bisschop, in de Stad

gebragt en op des Bisschops stoel gezet, maer hy
konde de Pauselyke goedkeuringe niet verkrygen,

onder voorgeeven, dat hy een ongeletterd en we-
relds man was, die de Latynsche Tael niet verstond.
De Paus gaf eerst de provisie van het openstaende
Bisdom aen den Bisschop van Spiers, maer wan-
neer die Bisschop geen genegenheid had naar een
Bisdom zoo verdeelt over te gaen, te meer Rudolf
alle vaste plaetsen in had, verkreeg hy door zyn
voorspraek van Paus Martinus de Provisie voor den
Domproost Sweer van Culenburg. Als dit aen den
dag quam, is 'er een groote Tweedragt gerezen,
zommige hielden het met Rudolf van Diepholt, ge-
lyk het Oversticht of Overyssel deede, andere ge-
hoorzaemden het bevel van den Paus. Heer Sweer
quam Ao. 1425. op een Dingsdag binnen de Octa-
ve van Lievevrouwe Hemelvaert met zyne Vrien-
den binnen Utrecht volgens Sweer Origines &c. dus
niet op St. Laurensdag, als Heda stelt, maer den
21. Aug. dat niet in stilte toeging, want als veele
Ballingen met den Bisschop intraden, wierd 'er een
groot oproer, en wierden dien dag verscheide
doodgeslagen, onder andere wierd Beernt Proeys een groot voorstander van Rudolf van Diepholt

Borgemeester der Stad, krank zynde, op zyn
bedde van eenige Vleeshouwers in 't by zyn van
den Paep, die hem het Sacrament zoude toe-
dienen, en dien zy onwaerdiglyk behandelden,
vermoord.



Ik zal alhier een Zoenbrief invoegen, die van
dit geval meld, en waer uit blykt, dat de Bisschop
met den Raed overeengekomen en gezoent is, we-
gens de moedwillen en doodslagen, by zyn intre-
de gepleegt.

Sweder by der genaden Goids ende des Heyligen Stoel
van Romen Elect van Utrecht ende Wy Borgemeeste-
ren, Schepenen ende Rade Oud ende Nye der Stad van
Utrecht maken Cond allen Luden ende bekennen, dat
wy samentlik ende mit malkanderen gonstelik en vrien-
delik overdragen syn als van den Vechtelik, wondinge,
quetsinge ende Huystotinge en van anders allen Gebreken
ende Misdaden, die gevallen en geschied syn binnen onse Stad van Utrecht des Dingsdages na onfer Lieve

Vrouwen dag Assumtionis lest verleden, daer met name
Beernt Proeys ende Gerbrand Spyker dood gebleven synende alle die voorsz. Puncten hebben wy aen ons geno-

men ende trekken die aen ons en onse heerlykheyt, ende
wy Elect en Raed Oud ende Nye voirsz. hebben mal-
kanderen gekift ende geloven in goeden trouwen deese
voirsz. saken ende wes daer af ruert of komen mag sa-
mentlik uyt te dragen ende malkanderen dair in behulpe-
lik ende bystendig te wesen, ende die Puncten, die daer
af op St. Bartbolomeus Dag rnitter klokken uytgeluyts y n , buten malkanderen niet t e versetten, ende hier a f

sullen wy Sweder Elect mit onser Stadt voirsz. een hoefd-
heer wesen, beboudelik, soe wie yemant op ten selven
Dynsdage yet genomen heeft, dat hy dat weder bren-
gen sal in hande twier mannen von den Raet van onser
Stad van Utrecht, die wy daer toe geset hebben, ende
so wie des niet en dede, dat dat die Raet van .onser
Stad rechten mag na hoiren goed duncken: Sonder Ar-
gelist ende des tot eenen Oirkonde, so hebben wy Swe-
.der Elect ende w y Stad v a n Utrecht onse Segele aen d e s e n brief doen hangen. Gegeven i n 't Jaer o n s Hee-



ren 1425. des anderendaegs na St. Bartholomeus Dag
Apostel.

Sweder wierd van deEcclefien of Capittelen ont-
fangen , en geinthronifeert, den Landbrief beze-
gelende.

Hy deed Rudolf den Pojlulaet, met het Over-
sticht of Overyssel, en alle die het met hem hiel-
den in den ban, en las of deed leezen alle Zonda-
gen over hem de eeuwige vervloekinge: Dit duer-
de tot Pinksteren dat Sweder als Bisschop zat; Hy
zynde op den raet van zommige vertogen na Amers-
foort, Rheenen en Ter Horst, om daer in stilte eeni-
gen tyd te verblyven, en dat inmiddels de gemoe-
deren mogten bedaeren, komt Jan van Renesse van
Rynouwen, die in 't voorgaende Jaer mede uit de
Stad was gezet, op Pinkster namiddag 1426. met
esnige te paerd in Monniksgewaed binnen Utrecht,
en jaegt met de zyne, die hem verbeid en zich by
hem gevoegt hadden, alle de geene, die het met
Bisschop Sweder hielden , uit de Stad: Het Vlees-
houwers Gild kreeg wel de Stads Banier en stelde
zich op de Rodenburger brugge om Renesse te we-
derstaen , dog op zyn aenkomst lieten zy de Banier
vallen en stelden 't op een vlugten. Des anderen
daegs quam Rudolf van Diepholt van het Huis te
Wulven ( daer hy verborgen had gezeten en op een
goede uitslag gewagt) binnen Utrecht, en nam in
't bezit het Bisschops Hof: Na deezen tyd is Bis-
schop Sweder nooit weer binnen Utrecht gekoomen,

, De Poflulaet Diepholt wierd met alle de zyne van
den Paus in den Ban gedaen : Hy en zyne aen-
hangers agten dat niet, maer de meeste Geestelyke*
en Canoniken der vy f Kerken verlieten hem en de
Stad, en hielden het met Bisschop Sweder, gelyk
ook Arend van Egmond Hartog van Gelre met ge-



heel Gelderland en Filips Hartog van Borgondie met
geheel Holland en oorlogden tegen den Postulaet
en het Sticht, ook maekten zy een Verbond met
Bisschop Sweder, en beloofden geene Vrede buiten
hem met het Sticht te maeken. Hier op volgde een
verwoeden Oorlog aen alle kanten, waer door de
Veluwe ende Betuwe aen de eene en het Sticht aen
de andere zyde verwoest wierde; eindelyk wierd
de Vrede tusschen Filips, Arnald en Rudolf den Po-
ftulaet getroffen Ao. 1429. (volgens Heda) tot
groot verdriet en agterdeel van Bisschop Sweder,
hoewel onder de Vredens bedingen den Bisschop
zyn Recht en Actie wierd voorbehouden. Deeze
dan verlaten zynde begeeft zich na het Concilie van
Basel Ao. 1432. om zyne klagten in te brengen,
daer hy van verdriet en hartseer aen het buik eu-
vel, of darmwee, gestorven rbegraven is Ao. 1433.
by de Cathuifers, volgens zyn uitersten wille.

In deezen Oorlog konde Johan Heer van Culen-
burg niet stil zitten, wyl Bisschop Sweer zyn Broe-
der was, en heeft de Stad Culenburg en het onder-
hoorig Land, om Sweers wille, het gevaer moe-
ten uitstaen: en kan men, dit geleezen hebbende,
zeer wel begrypen, waerom die van Utrecht
met een blokhuis, over de Leck opgeworpen, de
Stad Culenburg benaeuwden, en Heer Johan Ao.
1427. den Havendyk, aen dien kant gelegen, ver-
sterkte.

In den Jaere 1427. den 4den October had Diep-
holt een aenslag op de Stad Tyel, welke mislukkende,
koelde hy zyn boosheit aen de omgelegene Dorpen
Sandwyk, Drumpt, Zoelen, Malsen en Wadenoyen,
op deezen togt waren Wïllem Heer van Bueren, Jan
van Bueren Proost van Aken en veele andere: Des
anderen daegs wierd het wydverrnaerde en heerlyk



Klooster, of de Abdye van Marienweert door dit
woedend volk uitgeplondert en tot den grond afge-
brant, en alzoo is dit Geestelyk Gebouw (zoo
schryft Sligtenhorst bladz. 216.) doorde Geestelyke
Trawanten in de assche gelegt: De rede was, om
dat den Abt in der tyd de Stichtenaers, die Bis-
schop Sweer hadden verdreven, op bevel van den
Paus, had verbannen: Negen Religieusen wier-
den gevangen mede gevoert, en hebben langen tyd
op groote kosten te Utrecht gezeten Heda bladz. 2 85.
Sligtenhorst bladz. 216. Utrechtsch Bisdom 2de Dee/bladz. 005.

Dus ging men te werk en Spaerde heilig nog on-
heilig, en wierd deeze Abdye afgebrand, verwoest
en uitgeplondert, om dat de Religieusen het met
Bisschop Sweder hielden, en dat hielp een Proost van
Aken en St. Marie uitvoeren, Jan van Bueren ge-
naemt, die een zeer schandelyk en droevig uitein-
de binnen drie maenden daer na in Culenburg had.

Eer wy van deeze vermaerde Abdye afscheiden,
die naderhand wel weder opgebouwt, dog met en
zedert de Nederlandsche Troebelen in een puin-
hoop is verandert, en waer van nu niet meer als
oude fondamenten over zyn, moeten wy een klein
gedenkteken hier stellen.

De Abdye van Marienweerd, gelegen aen de Lin-
ge twee ueren van Culenburg, is gesticht volgens
zeker Latynsch Veersje en Heda in den Jaere 1128.
De stichter was Herman Grave van Cuik, dien zulks
wierd opgelegt te doen, tot verzoeninge van den
Dood van Florens den Eersten van die naem Grave
van Holland, door zyn Vader by Hemert (nu Neder-
Hemert genaemt) verslagen, en dat door tusschen-
Sprake van Andreas van Cuik Bisschop te Utrecht,
waer door Herman van Cuik, met Dideryk de Zesde



van die naem Grave van Holland is verzoent. Dee-
ze Abdye is op het Land, hem toebehoorende, ge-
sticht, en rykelyk van hem begiftigt, en moesten
de Monniken God dagelyks bidden voor de Ziele
van den verslagen Graef: Hubrecht Heer van Cu-
lenburg heeft aen deeze Abdye ook veele Landeryen
en Tienden geschonken, en aen Reinald Grave van
Gelder dezelve kragtig aenbevolen in een open brief
daer van zynde. De Eerste Abt is geweest Robert
bloedverwant van den Koning van Engeland. Hier
van kan breeder geleezen worden by Pontanus Hist.
Gelr. Lib. 6. Jan van Leyden 11de boek 't laetste Cap.
17de boek Cap. 3. Beka in 't Leven van Andreas, He-
da bladz. 156. Beschryvinge van het Bisdom van
Utrecht 2de Deel in Octavo onder den Tytel Marien-
weerd. De Monniken waren Premonstreits Heeren
of Norbertinen genaemt, na den Insteller deezer Or-
dre. De Abdye had, als blykt uit een oud Hand-
Schrift, te vinden in de bovengemelde beschryvin-
ge, rykelyk T wee Duizend een hondert en zeven
en vyftig Mergen Lands, behalve Dagelyksche of
leege Jurisdictie, Vrye Jagt, menigte van Bouw-
hoven, Tiendens, Erftinssen, Erfpagten en Ren-
ten: De Mergentalen of Landeryen waren gele-
gen, zoo in de Polder of district van Marienweerd,
als die van Beest, Enspyk, Rumpt, Deyl, Gelder-
malsen, Meteren, Hello, Ravenswaey, Culenburg,
Bueren, Nymegen en Cuik, waer uit men zien kan,
hoe aenzienlyk en ryk van inkomste deeze zoo zeer
vermaerde Abdye is geweest: De Lyst der Abten
is te vinden in de Beschryvinge van 't Utrechtsche
Bisdom 2de Deel bladz. 602-609. alwaer aengete-
kend word, dat ten tyde van Dirk Pels de Abdye
door de Groote Gaerde Ao. 1493. uitgeplondert
en van alles berooft, zynde de aenvoerder van dee-



ze woesten hoop geweest eenen Gysbert Piek: Hier
door en menigerhande stroperyen geraekte de voor-
noemde Abdye van tyd tot tyd in een slegten staet
en zeer ten agter: De Monniken moesten in de
volgende Eeuw het Klooster dikwils ruimen en bin-
nen Culenburg schuilplaets zoeken, gelyk zy in het
Jerusalems Klooster in de Nieuwstad gewoont heb-
ben: Eindelyk is de Abdye in 't begin der Neder-
landsche beroertens verwoest, en zelfs de Lande-
ryen met goedvinden van den Souverain tot beta-
linge der schulden verkoft, waer onder de Hond,
een Landstreek, digte by de Stad Culenburg gele-
gen, dog door Grave Floris den Eersten benaest: en
omtrent het Jaer 1695. of 1696. door Louise Anna
Vorstin van Waldek by afgedeelde perken in erfpagt
wierd uitgegeven.

In 't Jaer 1427. hadden twee Dienaers van Bis-
Schop Sweer, met name Hein Haes en Jan van den
Sand, aengenomen hunnen Heer met vergif omte-
brengen, zynde daer toe met groote beloften om-
gekoft, waer toe gebruikt wierd eenen Gerrit J a n s e n , Schoenmaker, te Utrecht woonende, van Dirk

Grawwert, Godart de Conink en Hendrik Jacobsen,
die met de voornoemde knegten buiten Culenburg
ging en sprak, na dat zy gezworen hadden, het
geene hy te zeggen had, aen niemand te zullen
openbaeren. Uit naem dan van de voornoemde en
den Postulaet Rudolf van Diepholt beloofde hy, als
zy Bisschop Sweer vergeven hadden, aen elk Hon-
dert Nobelen en een van de beste Huizen der Bal-
lingen, uit Utrecht verdreven, ook zouden zy by
Rudolf onderhouden worden elk met twee Peerden
enz. wanneer de Knegten voornoemd op deeze
voorwaarden aengenomen hadden dit godloos stuk
uit te voeren, quam Gerrit Janspen twee dagen voor



St. Agnetendag weder op dezelve stede, bragt het
vergif, daer zy den Bisschop mede van kant moesten
helpen, en gaf het aan deeze booswigten te zamen
met 26 Beyersche guldens tot een handgift, dat Jan
van den Sand ontfing. Dit stuk is door Gods bestierin-
ge aen den dag gekomen, dezelve Dienaers zyn by
de kop gevat, en wierd het Vergif en geld by hen ge-
vonden: Na dat zy dit alles als vooren bekend had-
den voor den Bisschop Sweder, Heer Jan van Culen-
burg, het Gerigt van Culenburg, en der Steden Raed
van Arnhem, Zutven, Nymegen, Gorinchem, Asperen*
Leerdam en Vyanen, zyn zy binnen Culenburg gevie-
rendeelt. Dit alles verhaelt Sweer in zyne Origines
by Ant. Mattheus uitgegeven, welke Mattheus op
de kant stelt, dat zy eerst onthoofd, en daer na in
vier quartieren gehouwen zyn.

Den 18den May van 't Jaer 1427. heeft Bisschop
Sweder aen de Poirters van Culenburg de Tolvry-
heid in het Sticht aen beide zyde van den Yssel ver-
nieuwt en daer van een open brief gegeeven.

Ao. 1428- den 23. Febr. is Culenburg byna in den
nagt overrompelt, dog wonderlyk verlost van
moord, brand en plondering, 't welk toeging als
volgt. Rudolf van Diepholt, wien dit godloos stuk,
om Bisschop Sweder te vergeeven, mislukt was,
zogt op eene andere wyze zich te wreeken, de Stad
te overrompelen, en den Bisschop in zyne handen
te krygen. Hy zend, Jan van Bueren Proost van
Aken en St. Marie t'Utrecht (en volgens Sweder Ori-
gines) ook den Heer van Bueren, midsgaders veele
van de Hoeksche Partye en veel krygsvolk omtrent
zamen vyftien hondert mannen sterk, welke des
nagts aen de Oostzyde van de Stad, daer het School
doe was en nog is, een brugge over de graft wier-
pen en de Stads muer beklommen: De Proost quam



met 40 man binnen: Tot een Teken voor de gee-
ne, die nog buiten waren, staeken zy de Trom-
pet: De Borgers onraet verneemende quamen voor
den dag, terwyl de Vyanden, die binnen waren,
naer de Poort spoeden om die te openen voor de
geene, die buiten waren, onderwege vier onge-
wapende Borgers dood slaende. Intusschen de Bor-
gery, in de wapenen gekoomen en zamen gerot
zynde, bood wakker tegenstand, en kregen den
Proost met agtien man van de zyne omtrent de vier
hoeken gevangen, die zy aenstonds nedervelden
behalve den Proost, dien een schandelyker, smae-
delyker en smertelyker dood beschoren was, want
onder de Wyven geraekt, wierd hy na de Oude
Vismarkt getrokken, en aldaer op een der Visban-
ken geworpen en aen mooten gekapt. De plaets
daer dit geschiede, was tusschen de Vier Hoeken
van de Markt, en NB. by tyde van Henrik van Cuik
in den Jaere 1605. nog te zien en in weezen. By
overlevering of oude aentekening heeft men, dat
de Proost wierd getrokken uit een Rioel digte by
de Slotspoort, in welke hy uit groote vrees, en
om zyn leven, waer het mogelyk te behouden, ge-
kropen was. Ter gedagtenis wierd een Hoofd van
steen, ruwelyk gehouwen, aen de binnen zyde van
de Slotspoort naer de straet ziende in de muer ge-
metselt, verbeeldende het hooft van deezen voor-
vegter, en is aldaer als nog te zien: De overige
van deeze gezellen, die in de Stad waren zyn 't
ontkoomen, en die buiten waren stelden 't op een
loopen, en dus wierd Culenburg en de goede Inge-
zetenen van deezen verderfelyken aenslag bevryd.
Zweer van Culenburg meld de naemen van eenige,
die van wederzyde gebleven zyn, als aen de zyde
der Borgery; De Schoolmeester, Cantart die Cuper,



Gerrit van Voorn en Geert Jansoon: van de andere
zyde; De Proost van Aken, des Heeren Broeder
van Bueren, Dirk Buy s Clarenburg, Willem Gerrit
Lauwens zoon, Sander Zuermond mit veele Dooden
en Gevangens. Uit een brief van Zweder Bisschop
te Utrecht blykt, dat Aert of Arend van Culenburg
onder de eerste zwaer gequetst was.

't Is aenmerkelyk dat alle de Historie Schryvers deeze schandelyke dood van J a n van Bueren ver-

zwygen: De rede zal mogelyk weezen, omdat
hy zoo een groot Personagie was; Een Geestelyk
Persoon, een mededinger naer het Utrechtsche
Bisdom, Proost van Aken en van St. Marien
t'Utrecht, en dan nog van Hoog Adelyken af-
komst uit het Alouwde Geslagte van Bueren gespro-
ten, vermaegschapt by Huwelyken aen het Puik
des Adels, en Broeder van Willem den regeeren-
den Heer; Dat Sweer het verzwygt, zulks kan
weezen, omdat Gerrit de Tweede was getrouwt met
Elizabeth van Bueren, eene Bloedverwante, ja eige
Nicht van deezen Jan.

Omme egter de waerheid van deeze gebeurtenis
te staven, zal ik hier bybrengen, 't geen Henrik
van Cuik, een Culenburger, Bisschop van Roer-
mond, een zeer geleerd Man, daer van Schryft.

Het is by geschrift nagelaeten (zegt hy) en 't
slaet in de jaerboeken van Culenburg aengetekcnt, dat
JAN VAN BUEREN Proost van Aken en St. Marias Ker-
ke te Utrecht, ten tyde als Sweder van Culenburg tot
Bisschop van Utrecht was verkooren, met den Grave
van Diepholt en met meer andere Oproermakers den
Bisschop Sweder uit zynen Bisschops stoel heeft willen
stoten. Als zy daer geen kans toe hadden, hebben zy
onze Stad Culenburg, op vermoeden, dat Zweder hei-
melyk daer uit met hulpbenden gesterkt wierd, gaen be-



oorlogen: Na dat zy dan eenige Krygsbenden verza-
melt, en aen dien kant, daer het Parochieschool staet,
eene brugge over de graf t geworpen hadden, hebben zy
de Stad in 't midden van den nagt aengetast en bemag-
tigt; Dog de Burgers de wapenen aenstonds aengescho-
ten hebbende, en de voornoemde Brugge, niet zonder
schein van mirakel, afgeworpen en gebroken zynde,
zyn de Vyandlyke Benden t'eenemael verdreeven en ver-
slaegen. De Proost die de aenvoerder van den toeleg
was, wierd alleen gevangen, en na de Oude Vismarkt,
daer de plaets (NB.) van zyne Doodstraffe nog gezien
word (te weeten 1605.) gebragt: Daer hebbende
Burgers, 200 mannen als vrouwen, hem in den Bur-
gerlyken Oploop op de Vischbanken geleit, en van Lid
tot Lid aen moot en gekapt: Zedert is'er op St. Emeren-
tianas Dag ( op welker feest de gemelde zegen bevog-
ten was) eene plegtige en Jaerlyksche Dankzegginge
ingestelt, dewelke tot onzen tyd toe geviert is.

De plegtige Dankzegginge bestond hier in, dat
men Jaerlyks op den Dag van St. Emerentiana het
H. Sacrament in processie omdroeg, Misse deede,
verdienende alle Mannen en Vrouwen, die deeze
plegtigheit bygewoont hadden, veertig dagen af-
laet.

Zoo een schandelyk en droevig uiteinde had Jan
van Bueren, een regte woelwater, die in den Jaere
1421, Brussel meenende met zyne Complicen te
overrompelen, in den nagt aldaer met Hondert en
vyftig schildboortige mannen gevangen wierd ge-
nomen: Die zedert mededinger na het Utrechtsche
Bisdom is geweest, en in den Jaere 1427. een aen-
slag had op Tyel, welke mislukte; Die deGelder-
sche dorpen bovengenoemd aen kooien hielp leg-
gen: Die de vlamme in deAbdyevan Marienweert
aanstak, en, daer hy een Geestelyke was en verpligt



zulk een Heiligdom te beveiligen, niet ontzien
heeft een medewerker, ja voorganger te weezen
van die geene, die geen plaetse toegeweid aen
Godt ontzagen.

Die nu gereed was om moord en brand te stig-
ten, komt zoo te pas als vooren staet: Sweder van
Culenburg heeft ten deezen opzigte een Versje by-
gebragt:

Te Culenburcb binnen mueren,
Sloech Jan in den winter Buren.
Doet een af in't getal
Ghy vint den datum al.

Hoe dit moet getelt worden, laet ik een ander
raeden: beter is het te verstaen, 't geen by het on-
besuisd volk een spreekwoord is gebleeven, om dit
buitengewoon voorval niet te vergeeten, en mo-
gelyk op de baen, by de vreugde op St. Emeren-
tiana 's Dag, is gekoomen, wanneer men vrolyk
zynde heeft geroepen:

Godt dank! D e Prooft van Aken op de Vischbank/

Wy moeten hier dit byvoegen, dat Bisschop
Sweder dien nagt gevallig by zyn Broeder Heer Jo-
han op het Kasteel was, en hoorende dat geroep
en geschreeuw van Utrecht! Holland! Bueren! het
klinken der wapenen, het gekerm van vrouwen en
weerlooze kinderen, meende, of dagt niet anders,
dan dat de Stad ingenomen was, maer drie ueren
daer nae vernam hy een andere Tael, en hoorde
de Burgers van de Stads mueren aen die van het
Kasteel toeroepen, dat de Vyanden door de Bor-
geren waren verslagen of verdreeven: Dus quam



hy nevens zyn Broeder in haeste zeer blyde van het
Kasteel in de Stad, en vonden aldaer de doode ly-
ken op de straete leggende.

Johan Heer van Culenburg gaf deezen volgenden
Brief uit, waerdig om hierin te voegen.

Wy, Johan Heer van Culenburg, Ter Lecke, Ten
Weerde ende te Ackooye doen Cond allen Luyden met
desen openen brive, dat wy hebben aengesien ende aen-
sien di genade onses Liven Heere Gods, die Hy van Sy-
ne grondelose Barmhertigheyd aen ons ende onse Borge-
ren bewyst heeft op Sinte Emerentias dag der H. Jong-
vrouwe, want inder nagt Johan van Buren Proost tot
Aken en te Sinte Marien t'Utrecht met den syne hadden
bruggen gemaekt over die Grafte onser alder Stadt, die sy
beklommen en deden Trompetten slaen met groote geruf-
te, also dat Wy en onse Borgeren in grote vrese en ang-
s t e waren, des so heeft de Almagtige God onse Borgers moet ende kraft gegeeven en hebben den Proost voorsz.

met den sweerde verslagen en verdreven, so dat Wy onse Stadt behalden hebben, welker Victorien ende Segen

Wy God nimmermeer ten vollen geloven of gedanken en
konnen, ende om dat wy deser hoger Victorie God niet
ondankbaer wesen willen, so hebben wy ter eeren Godts,s y n e r liver Moeder, d e r H . Jongvrouwe Sinte Barba-

ren onser Kerke Patrona, ende in der eere der S. Jong-
vrouwe Sinte Emerentiana gegeven ende geven onsen
liven Collegio ende onsen Kerke een Olden Vrankrykschen
Schild des Jaers uyt onse gemale tot Culenborg, die ee-
ne helfte uyt de molen binnen der muren van der Oude
Stad, ende d'ander helfte uyt onsen molen ende gemale
in der Nyer Stad, te betalen Jaerliks ende alle Jaer op
den H. Kersavond in duslikken voirwairden, dat onse
Rentmeefter naer luyd der voorsz. schuld sal doen geven
of geven den Camelaer en Kerkmeester als voirschreven
ende den Camelaer ende Kerkmeester sullen doen bakken



brood, welk brood sy geven en deylen sullen alle Jaer
op Emerentianen Dag alle arme menschen tot een eeu-
wige Memorie en eeuwige geheugenisse deser hoger Vi-
ctorie, segen en eere, die Syn G. M. aen ons en onse
Nakomelingen, Heer en tot Culenborg, onse Burgeren,
die nu syn en namaels wesen zullen alle tyden des Dages
God danken en loven sollen dat Hy om so genadelyk son-
der onse verdienste beschermt, behoed en in eeren gehol-
den heeft, ende omdat wy Johan Heere tot Culenborg
bovengenoemd dit vaste en stede ten eeuwigen dagen ge-
hulden willen hebben, so hebben wy voor ons, onse Er-
ven ende Nakomelingen onsen Segel aen desen brief doen
hangen. In den Jare ons Heeren doe men schreef 1428.
op den 18. Dag Meert.

De Magistraet der Stad heeft mede een eeuwi-
ge Memorie gesticht, waer van de brief luid als
volgt:

Wy Borgemeesteren, Schoute, Schepenen en gemee-
ne Rade der Stad van Culenborg doen Cont en kennelyk
allen Luden mit desen openen brive, dat wy aengesien
hebben ende aensien der Genaden Godts enz. enz.

Hier volgt een historisch verhael genoegsaem met
dezelve bewoordinge, als in den Brief van den
Heer, waerom ik dit overslae.

Dan volgt: Ende omme ene euwige Memorie ende
Gehoegenisse. . . . . hebben wy gemaict in onser Ker-
ke tot Culenborg een festum Compositum in die eere Goids,s y n r e liever Moeder Marien, d e r Heyliger Joncfrau-

wen Sinte Barbaren onse Patroenster, ende sonderlinge
in der eeren der Heyliger Joncfrauwe Sinte Emerentla-
ne, dat men dies dages al dubbelde feest halden sal in
beyden Vesperen, in der Hoemisse in der Metten mit
negen Lessen, mit beyeren, mit Organen, mit Sange,
mit dienste, ende mede dat weerdige Heylige Sacrament
te dragen om onse Stadt in der Groeter Cyborien, Hier



omme soe hebben wy gegeven ende geven den Eerbareri
Collegio, Deken ende Capittel onser Stadt eenen halven
ouden Vrancrykse Schild Jaerlix ende alle Jaer te boe-
r e n o p sinte Johans Avond Baptist t e midsomer wt o n s e n Biercys i n dussulker manyren, dat d i e Kerkmeesters hier a f boeren sullen twee Tuyn, die Dienres eenen

Tuyn, Dyaken en Subdyaken twee Tuyn, die Coster
twee Tuyn, die Organist twee Tuyn ende dat ander
sullen die Heren voort deylen onder die ghene, die tegen-
woordigh zyn nae hoere gewoonte. Ende om dat Wy
Borgemeesteren, Schout, Schepenen ende Rade voirsz.,
willen, dat onse Borgers, d i e n u s y n ende namaels w e s e n , altyd d e s dages G o d danken e n loven deeser Eere

ende Victorien, mede dat Hy ons so genedelyk sonder
onse verdienste beschermt, behoedt ende in eren behouden
heeft, se hebben wy dese Hoogtyd by Deken ende Capit-
tel voorsz. gestigt geordineert, ende geloven dit vast en
stede te hauden sonder argelist: in oirkonde des so heb-
ben wy onser Stadt Segel voor ons ende onse nakomelin-
gen aen desen brief gehangen: Gegeven in't Jaer ons
Heren 1429. op sinte Agneten Avond Virginis.

Wy voegen hier by, wat Bisschop Sweder geor-
donneert heeft, en laeten deezen Brief, in de La-
tynsche Tael uitgegeven, gedeeltelyk volgen:

Zwederus Dei Gratia Episcopus Traject. ad perpe-
tuam rei memoriam omnibus & singulis Christifidelibus
salutem in eo, qui est omnium vera salus. Anno Do-
mini 1428. ipso Die beatae Emerentiae Virginis &
Martyris, qui fuit 23 Mensis Febr. Dominus Wilhel-
mus Dominus de Buren & Johannes de Buren ejus f ra-
ter Ecclesiae nostrae Beatae Mariae Trajectensis ex Ca-
pellae beatae Mariae Aquensis, Leodiensis Diocesios
Praepositus una cum eorum complicibus, videlicet Wil-
helmo de Montfoort, Theodorico de Merwede militibus
& quibusdam civibus nostra Civitatis Trajectensis &



aliis Hollandinis, qui vulgariter de Hoecksparty nuncu-
pantur SStae Sedis Apostolicae & nobis rebellibus, Au-
ctoritate Apostolica excommunicatis, interdictis & ano-
temisatis in multitudine Mille & quingentorum Arma-
torum congregati fossatum oppidi de Culenborg ex parte
Orientali circa Pomerium de nocte sant aggressi, &
ipse Praepositus & sai sequaces in numero Quadraginta
ipsum fossatum cum altis ligneis Mensateriis transpor-
tantes pertransiverunt & cumscalis murum transcen-
dentes dictum Oppidum sub silentio, vigilibus dormien-
tibus, intraverunt, & in signum Victoriae tubae eorum
cecinerunt aliqui eorum HOLLAND, alii BUREN, sed
alii UTRECHT altius clamaverunt, per quos terribiles
clamores omnes & singuli Oppidani de somno graviter
excitati tam de vita, quam de bonis eorum penitus de-
sperantes, ut meticulosi fugientes hinc inde angulos re-
fugii quaesiverunt, dicti vero hostes in aggressu volentes
portas Oppidi violenter aperire & inimicos eorum com-
plices potenter intromittere quatuor Oppidanos eis iner-
mes obviantes occiderunt, tandem Deo inspirante, qui-
dam boni & simplices Oppidani animum inimicis prae-
dictis resistendi resumpserunt & eosdem deniterunt, ac
Praepositum praedictum vestibus deformatum & Laica-
libus indutum omnibus in cognitum cum suis in numero
18 inplatea quadriviali occiderunt, Nos vero & Caris

simus noster Germanus Dominus Johannes de Culen,
borg, de Lecka, & de Weerde in Castro nostro Culen-
borgi Casualiter eadem nocte existentes hunc rumorem
dolorofum advertentes nihil aliud credebamus, nisi quod
Oppidum de Culenborg & ejus ditio cum fuis pertinen-
tiis nobis perdita fuisset & in perpetua inimicorum posi-
ta potestate) nisi Deus aliter providisset, nos intra
spatium fere trium borarum audivimus alias voces con-
folationis, nobis per Murum Oppidi in opposito Castri
acclamantes, videlicet, quod Inimici nostri essent ma-



nu armata per Oppidanos nostros intus & extus essuga-
ti, sic nos una cum fratre nostro de dicto Castro descen-
dentes ipfum Oppidum intravimus, eosdem Cives laetio-
res invenimus, dictum Praepositum cum suis complici-
bus Viris Armorum in numero 18 in dicta platea Qua-
driviali jacentes interfectos: Et quid melius dicere po-
eteramus, nisi Dominus custodierit Civitatem frustra

vigilat, qui custodit eam: Et mortui inpace requiescant
O Dies felix! multo celebris & jucunda, in qua Deus
per maximam suam misericordiam Oppidum Culenbor-
gensem per malam Custodiam nocturnam perditum &
ipsius populum sic oppressum ab hujus modi hostibus tam
mirabiliter liberavit, de qua liberatione non sufficimus
nostro Redemtori condignas referre Gratiarum actiones,
& ut tanta divinae gratiae Memoria cum gratitudine
"hominum perhonoretur, desiderantesque Populum Culem-
lurgensem Domino Deo reddere gratum & acceptum,
& ad devotam petitionem Domini nostri Germani, &
Domini Arnaldi de Culemborg Canonici Trajectensis
Fratris noftri Charissimi, etiam in Aggressu dictorum
inimicorum Letaliter vulnerati, & venerabilium Domi-
norum Decani & Capituli Ecclesiae Sanctae Barbarae
Virginis & Oppidi Culenborgensis, & praesertim ad
Laudem & Gloriam Omnipotentis Dei, suae matris
Mariaee Virginis Benedictae, ac in honorem Sanctae Bar-
barae Virginis, statuimus & in perpetuum ordinamus,
ut dicta Dies Sanctae Emerentianae Virginis & Mar-
tyris Sacramentum Eucharistiae cum omni Solemnitate
& Devotione, sicut in Die Corporis Christi sieri consue-
vit inibi deportetur & singulae Horae Canonicae & Mis
sae de Sancto Spiritu solemniter celebrentur, &ut om-
nes & singuli utriusque sexus homines ad devotionem
magis excitentur, & ut inde Divinae Gratiae reddan-
tur aptiores, omnibus & singulis Christo Fidelibus in-
dicta Ecclesia Sanctae Barbarae in matitunis vel quali-



bus horarum Canonicarum Diei ante Meridiem, vel qul
Summae Missae, vel Processioni hujus modi interfuerunt.
de Omnipotentis Dei Misericordia & auctoritate Beato-
rum Petri & Pauli Apostolorum ejus, ac Sancti Mar-
tini Confessoris 40 Dies indulgentiarum indulgemus &c.
datum indicto Oppido de Culenburg: anno Domini Mil-
lesimo CCCCmo vicesimo octavo, vicesima tertia Die Fe-

ruarii.
Dat 'er, behalve de dooden, verscheidene ge-

vangene geweest zyn is zeker, want men in de Stads
rekening van den Jaere 1428. vind, dat de Stad ge-
kregen heeft van de doode en gevangens Luiden har-
nassen, die met den Proost ingeklommen waren Zestig
Arnoldus Guldens 6½ Tuyn, en dat daer van aen
de Kerk gegeven is de Tiende Penning: Men vind
ook in die zelve rekening, dat 'er Bussen van Ny-
Wiegen en Tyel gekomen zyn, en verder allerley voor-
raet opgedaen is: Noch in dezelve, dat gegeven
is voor de doode te havenen, te kleden en die kui-
le te greven Twe Beyerfche Guldens en aen den
Pape 4 Tuyn ; en zyn vermoedelyk de Doode in
den Hoek agter de Kerk, Schuyns tegen over den
Papenhoek en het Parochie School, nu genaemt
het Elendige Kerkhof, gedompelt.

In den Jaere 1429. is de Vrede getroffen tus-
schen Filips Hartog van Borgondie, Grave van Hol-
land, Arent van Egmond Hartog van Gelre aen de
eene, en den Postulaet Rudolf van Diepholt aen de
andere zyde, voorbehoudens Bisschop Sweders recht
en actie, Heda bladz. 286.

Heer Johan van Culenburg was in deezen vreede
mede begrepen: Ter zelver tyd wierd ook de Har-
tog van Gelre versoent met Willem Heer van Bue-
ren, en terwyl de eerstgenoemde aenhield, dat de
Heer van Culenburg de Buerensche gevangens zou-



de ontslaen, heeft hy, hoewel ongaern, daer in
bewilligt, mids Gelderland beloofde de schade,die
Culenburg geleden had, te zullen goeddoen, waer
van een Memorie opgesteld wierd, en vind men
daer in onder andere de Schade by Willem Suermond
geleden geschat op 259 oude Schilden.

Ao. 1430. is de Brief ten opzigte van de uitwa-
tering door de Zirik, wel eer by den Heer van
Arkel toegestaen, waer van gemeld is, door
Vrouw Jacoba vernieuwt en bevestigt, gelyk
volgt:

Jacoba by der genade Goidts Hertoginne in Beyeren,
Gravinne van Henegouwen, van Holland, van Zeland
ende Vrouwe van Vriesland doen Cond allen Luden,
want, die Geërfdens des Landt s van Culenburg ende van
Vyanen, ende andere d ie geene, d ie mit hem g e m e y n s c h a p hebben, hoir waterschap lange tyd van Jaren niet

gebruykt nog beseten hebben den ZIRICK, gelegen in
onse lande van Arkel, daer sy by onsen getruwen ende
geminden Heer Jan van Vyanen ende Gysbert van
Nyenrode veel vervolgs om gedaen hebben, ende hebben
dat also bygebragt mit goeden ouden handvesten ende an-
dere briven, die sy dair af hebben, dat sy dair toe ge-
erft syn, soe bekennen wy en consenteren mit desen
Brive, dat die Geerfdens des Landts van Culenburg,
van Vyanen, ende die Heeren voirsz. van dese tydt voir
hoir Waterschip in den ZIRIK hebben, gebruken ende
besigen sullen na uytwisinge hoire oude hantvesten ende
briven, die sy daer afhebben, ende ontbiden ende be-
velen den Drossaet ende Schout van Gorkom ende andere
allen Rechten dinaren ende ondersaten aldaer die in der
tydt syn ? of weesen sullen, dat sy alle die geene, die
ter Schouwe komen op ten Dyk of in 't waterschap voirsz.
of die daer in arbeyden, of komen om 's Landt s Oirbaer
van Culenburg ende van Vyanen hoir geleyden houden



ende sterken, dat sy hebben nae uytwisingen hoire Ou-
der Hantvesten voirsz. want wy dat van een ygelik ge-
houden willen hebben. In oirkonde desen Brive, bese-
gelt mit onsen Segele hier aen gehangen: Gegeven in
den Hage op St. Jansdag mitsomer in 't Jaer ons Hee-
ren Dusent vier hondert en dertig. Ondertekent by
mynre genadige Vrouw die Hertoginne. Daer by wa-
ren van hoeren Raden Heer Vrank van Borsele, Heer
Jan van Vyanen, Heer Philips van Borsele ende ande-
re goede Luyden.

In dat zelve Jaer verkoft Willem Heer van Bue-
ren een watergang van Redichem door de Weytsteeg
in de Meer en van daer door de Sluis aen de Neust
in de Linge. De Brief daer van zynde luid aldus:

Wy Willem Heere tot Buren ende tot Bosichem be-
kennen in desen openen brive, dat wy mit goeden voor-
sien en berade verkoft hebben voir ons ende onsen Erven
Heeren Johan Heere tot Culenburg, Ter Lecke, ende
Ten Weerde onsen Neeve ende synen Erven om een se-
kere somme gelds, die Hy ons vol en al betaelt heeft
eenen watergank van Redichem uyt te wateren door de
Weytstege in die Meer ende voort uytgaen tot onser
Sluyse op die Neust ofte dair onse Wateringe van Bosi-
chem door uytwateren sal sonder arch: mit sulken voir-
waerden, dat onsen Neve van Culenburg ende heure Er-
ve een Heul sullen mogen leggen in die Weydsteege, en-
de die Heul sal hebben eenen voet dryvens waters , en-
de niet meer loopen in die Meer, ende voirt tot heuren
Sluyse van Bosichem uyt sonder erch, beheltelik dese dat
onse Neve van Culenborg of syn Erven die Heul niet en
sullen doen leggen nog deurweteren ofte watergang heb-
ben als voirschr. is tussen dit ende Se Meertens dage
naestkomende; Ook syn 't voirwaerde, dat alle die Ge-
erf den op Redichem Mergen geld sullen geven den on-
raet mede te doen, die totten Sluysen ofte watergank



behoren sal sonder argelist: voirt soe sullen die van Re-
dichem heure Qweldam houden after heure Hofste-
den..... tot schieringe der Heemraden, ook so sal die
Stadt hare graften afdyken, also dat onfe Lande van
Bosichem aen heuren watergank in den Bisschopgrave
geenen hinder daer by en hebben; ind al sonder argelist,
des wy ten oirkonde onsen Segel aen desen brief doenhangen: gegeven in 't Jaer ons Heeren Duysend Vier

hondert en Dartig des Manendags na Ste Egidii dag.
Hoewel de Heer van Culenburg in de vreede tus-

schen den Postulaet en Hartog van Gelre begrepen
was, als voor aengernerkt is op het Jaer 1429, nog-
tans schynt het, dat alles tusschen hem en het
Sticht niet volkomen vereffent was, vermids in
den Jaere 1431. door bemiddeling van Willem Heer
van Bueren een zoen getroffen is tusschen Rudolf
van Diepholt, de Steden Utrecht en Amersfoort aen
de eene en Johan Heer van Culenburg aen de andere
zyde, waer van de brief bezegelt is den 10. Maert
des zelven Jaers. Dezelve is te lang om hier in te
voegen.

In het zelve Jaer 1431. bekend Willem Heer van
Bueren by een open brief, dat hy van Jan Heer van
Culenburg geleent heeft 2900 Overlandsche R h y n s c h e Guldens t o t betaelinge v a n zyne Schulden, e n

stelt tot onderpand tot de aflossinge toe een Deel
van zyne Heerlykheit Bosichem: Dit geschiede met
believen van Ermgart van der Lippe zyne Huisvrou-
we; en was deezen brief bezegelt des zondags na
Sacrarnentsdag.

Vermits Heer Johan met dit deel van Bosichem.
by Hartog Arent van Gelre Ao. 1433. des zater-
dags na onzer Vrouwen visitationis verleit is,
schynt het, dat Willem van Bueren op de betae-
linge der voorschreve Penningen niet gepast heeft.



Ao. 1435. lag Hartog Arent van Gelre voor Bue-
ren met den Heer van Culenburg en wonnen de Stad
Sweder Origines bladz. 648. andere schryven het
Jaer 1434. Slichtenhorst verhaelt het aldus: Dat
die van Buren de huik hadden omgekeert, maer dat
Hartog Arent, veel volk uit de Steden Nymegen,
Zutfen en Aernhem opligtende, de afvallige borge-
ry tot gehoorsaemheit bragt, dat die van Harder-
wyk mede alhier haer best deeden, en dat haer de
Hartog te dien tyde Vryheid van Tollen door ge-
heel Gelderland schonk, tot dat zy vergoedinge
hadden van Duizend Driehondert Rhynsche Goud-
guldens wegens de Diensten en kosten by haer ge-
daen en nog te doen in de belegering van Bueren
bladz. 228. En kan men hier door verstaen de
woorden van Sweder Origines bladz. 649. Deese
Heer Jan van Culenborg, alsoo Hy Cost voor Bueren
gehad had, zoo had hy Bosichem beleent tot een P and-
goed Ao. 1439. voor VIII Dusent Rynsche Guldens.

Slichtenhorst verhaelt dat Bueren voor de eerste-
mael zoude ingenomen zyn door Hartog Arent van
Gelre in den Jaere 1430. en Willem Heer van Bue-
ren kort daer na gestorven zyn. Het eerste kan
waer zyn, dog schynt het uit zoo veele brieven
dat Willem na dit Jaer 1430. nog Heer van Bueren
is geweest, zelfs in den Jaere 1431. steld hy tot
onderpand voor schuld aen Jan van Culenborg een
Deel van zyne Heerlykheit Bosichem als hier voor
staet: weshalve men moet stellen dat hy doe nog
bezitter geweest, en zyn Heerlyk Goed nog niet
verbeurt verklaert was, 't welk dan moet geschied
zyn by of na deeze Tweede Belegering. Wat het
Tweede aengaet: Willem van Bueren leefde nog
lang in ballingschap, van zyne goederen berooft
zynde. Tot deezen stap quam Hartog Arent, ver-



mits Willem van Bueren de laetste uit zyn geslagt,
Vryheer van Bueren en Bosichem, zynde een zeer
stout en ongerust Man, gelyk zyn Broeder Jan,
zynen Leenheer met Oorlog had durven bestoken:
Hy wierd dus van zyn Vaderlyk Erf ontbloot en
verdreven , en de Heerlykheden als een verbeurt
Leen aengslagen, die naderhand aen een Tak van
het geslagt van Egmond, namelyk Frederik, Floris
en Maximiliaen van Egmond, met den Tytel van
Graefschap zyn gekomen, en aen het Doorlugtig
Huys van Oranje door het Huwelyk van Willem de
Eersten met Anna van Egmond, Maximiliaens Dog-
ter.

Eer wy van Willem van Bueren afscheiden, heeft
het my goed gedagt van dit aloud geslagt eenige
melding te maeken en een geslagtregister intevoe-
gen, zoo verre het na te spooren is, te meer, Heer
Gerard van Culenburg met Elizabeth van Bueren is ge-
trouwt geweest.

GESLAGTREGISTER DER HEEREN
VAN BUEREN.

ALARD VA.N BUEREN, vermeld Ao. 1125. trouwde
Ida Dogter van Roelof Heer van Bosichem en Aleyd
van Heinsberg, en verkreeg met haer de Heer-
lykheit van Bosichem tot een bruidschat.

OTTO HEER VAN BUEREN , vermeld in de Jaeren
1190. en 1203. ook eenige Jaeren te vooren.

ALARD HEER VAN BUEREN, gemeld in den Jaere
1228. en 1258. hy wan

OTTO HEER VAN BUEREN , deeze heeft zyn Slot
Bueren, om met Grave Reinald van Gelre over
zekere misdaed te verzoenen, den Grave inhan-
de gegeeven in den Jaere 1298. Dog heeft den



Burgt door het geduerig smeeken van zyne vrien-
den van den Graef te Leen ontfangen: Hy ge-
wan

ALARD HEER VAN BUEREN, leefde nog 1314. en
1343. H y w a s getrouwd m e t Elizabeth v a n V r e s e , Dogter v a n Lambert e n Elizabeth v a n Puflik,

waer by hy teelde
OTTO HEER VAN BUEREN, was getrouwd eerst met

de bastaert zuster van Wïllem Grave van Henegou-
we en Holland, daer na met Aleid van Borsele,
zonder kinderen overleden: Hem volgde in de
regeering
Lambert van Bueren, die volgt.
Johan van Bueren, getrouwt met Gerarda de Cock

van Waerdenb«rg.
LAMBERT HEER VAN BUEREN, na zyns Broeders Dood verwekte

ALARD HEER VAN BUEREN, hadde te wyve Mabi-
lia, Dogter van Gysbert van Caets en Elizabeth
van Bosichem, en verwekte by dezelve
Alard van Bueren, volgt.
Lambert van Bueren, Heer van Balgoyen.

ALARD HEER VAN BUEREN, trouwde Elizabeth,
Dogter van Gysbert Heer van Bronkhorft, Baten-
borg en Borkelo en van Catharina van Leefdael;
Hy verwekte
Alard van Bueren,. Jong gestorven.
Gysbert van Bueren, volgt
Otto van Bueren, Heer van Doddendael en Ewyk,

is Momber geweest van Wïllem Heer van Bue-
ren: Hy sterf zonder kinderen.

Jan van Bueren, volgt daer na.
Aernout van Bueren, uit wien veele nazaetenzyn

gesproten.
Elizabeth van Bueren, trouwde met Jan van Vya-



nen, Heer van Beverweerde, en had een Zoon
Gysbert Heer van Beverweerde.

Catharyn van Bueren, getrouwd met Frederik Hee-
re van 's Heerenberg, waer by gewan een Dog-
ter, met naeme Sophia, die trouwde met Otto
van Polanen Heer van Hedel, uit welk Huwe-
lyk de Heeren en Graven van 's Heerenberg
gesproten zyn.

GYSBERT VAN BUEREN, Zoon van Alard Heer van
Bueren en Elizabeth van Bronkhorst Batenborg,
had ten Wyve Catharyn, dogter van Godefrid
Heer van Heynsberg en Philipote van Gulik, Heer
Gysbert sterf voor zyn Vader 1397. en had ver-
wekt
Willem van Bueren, volgt.
Johan van Bueren, Proost van Aken en St. Ma-

rien t' Utrecht, binnen Culenburg 1428. ge-
sneuvelt.

WILLEM VAN BUEREN, na doode van zyn Groot-
vader Heer van Bueren, zoon van Gysbert en Ca-
tharyn van Heynsberg, trouwde eerst met Mar-
gareet, dogter van Dirk Grave van Limburg, by
welke hy geene kinderen verwekte, daer na met
Ermgart, Dogter van den Grave vander Lippe en
van Isabelle van Meurs. Hy wan by dezelve
Vincent van Bueren, sterf zonder kinderen.
Gysbert van Bueren, Canonik te Luik en Aertsde-

ken te Condrot.
Alart van Bueren, Canonik te Luik en Geulen,

Aertsdeken te Famine.
Elizabeth van Bueren, Abdisse te Thoorn.
Nog eene Dogter.
Willem voorschreve was opgestaen tegen zyn
Leen-Heer, weshalve Hartog Arent van Gelre
hem Bueren afnam, en verbeurt verklaarde, en



is hy uitlandig als een balling, en berooft van al-
les, gestorven: Zyne Huisvrouwe is te Luik
overleden Ao. 1463.

Dit Bueren is naderhand door gifte van Har-
tog Arent aen het Huis van Egmond gekomen,
en was Frederïk, de Broeders Zoon van Hartog
Arent, de Eerste Grave: De Geslagtlyst deezer
Graven is al te bekend om hier intevoegen.

JAN VAN BUEREN, Zoon van Alard Heer van Bueren
en Elizabeth van Bronkhorst Batenborg, was Heer
van Ewyk en Doddendael: Hy trouwde met Elio-
nora van Borsele, Zuster en Erfgenaem van Vrank
van Borsele, Grave van Oostervant, waer by hy
verwekte Elizabeth van Bueren, getrouwt met
Gerard de Twaelfde Heer van Cu/enburg. Waer
van hier na.

't Is te verwonderen, dat men leest by Slichten-
horst bladz. 51. onder de beschryvinge van Bueren
reg. 19. Wiens Broeder Jan (te weten Willem)
Proost tot Aken op het Jaer 1427. word vermeld, en
op het Jaer 1455. mede heeft gestaen na den Stoel van
Utrecht. Maer of dees Jan te onderscheyden zy van
dien Jan van Buyren Heer tot Ewick, die een Jonger
broeder wesende van den Heer van Buyren, syne Doch-
ter Elizabeth aen Geerard den tweeden van dien voor-
naem Heer van Culenburg heeft uitgetrouwt.... en
kan ik niet voor vast zeggen.'

Dat Jan van Bueren Willems broeder is geweest,
is waer, maer dat hy Ao. 1455. na den Stoel van
Utrecht heeft gestaen, is een groote misslag, de-
wyl hy Ao. 1428. binnen Culenburg is gedood, hy
heeft 'er na gestaen, en wel na den dood van Bis
schop Frederik van Blankenheim, overleden 1423.

Nog grover misslag: Jan Prooft van Aken zoude



dan zyn Dogter Elizabeth aen Heer Gerard hebben
uitgetrouwt, wist Slichtenhorst niet, dat een Proost
een Geestelyk persoon was? dan moest Elizabeth
eene Bastaerde geweest zyn, daer zy van Witach-
tigen bedde was, en haer moeder uit het Hoog-
adelyk Huis van Borsele: Heel wel zyn de voor-
noemde te onderscheiden uit de Tytels, de eene is
Jan van Bueren Heer van Ewyk, en de andere is
Jan van Bueren Proost te Aken ; de eerste is de Va-
ders broeder en Oom van den tweeden, en Jan de
Proost, binnen Culenburg verslagen, is de eige Neef
van Elizabeth van Bueren gemalin van Heer Gerard.
Zie het Geslagtregister hier vooren gestelt.

Om van deezen uitstap te rug te treeden en tot
onze Historie weder te keeren, tekenen wy hier
aen, dat Heer Johan van Culenburg in den Jaere
1436. aen de Borgers van zyn, Stad met goedvin-
den van zyn Zoon Gerard Heer Ten Weerde,een
nieuw Handvest heeft gegeeven op sinte Matthys-
dag in den winter: Dit Handvest is 18 Artykels
groot, te lang om hier intevoegen.

Omtrent deezen tyd had Heer Johan veel moei-
te en twist met den Bisschop van Munster, wegens
zyne Heerlykheit Weerd, aen den Bisschop te Leen
behoorende. Verscheidemael had hy verzogt daer
mede verleit te worden, dog de Bisschop weigerde
het, (om wat rede weet ik niet) hy valt in Weer-
denbroek, en doet Johans onderzaeten groote scha-
de. De Munstersche neemen eenen Jan de Clom-
pener gevangen, brengen den zelven te Munster,
die aldaer gepynigt en wreedelyk wierd gedood
niet tegenstaende Heer Johan en zyn Zoon Heer
Gerard om zyne ontslaginge hadden aengehouden,
waerom zy den Bisschop ontzeggen, en voegen
zich aen de zyde van den Hartog Adolph van Cleve,



doe met den Bisschop in oorlog zynde. De Vrede
zedert tusschen Munster en Cleve gesloten zynde,
verzogt Heer Johan op nieuw het Verley, maer 't
word geweigert, waerom Heer Johan, ter behou-
dinge van zyn recht, voor Notaris en getuigen,
op een open veld, ten by wezen van den Bisschop,
daer tegens in den Jaere 1437. den 20. August, een
Protest deed.

In 't volgende Jaer 1438. heeft Heer Johan zich
minnelyk en naeuwer vereent met Bisschop Rudolf
en de Stad Utrecht, en dit met toestemminge van
zyn Zoon Gerrit Heer van Weerd. Hier van zyn
twee Brieven opgestelt en bezegelt, waer van hier
een afschrift volgt.

In Godes Name, Amen.
Wy Roedolph van Diepholt by der Genaden Godts

Bisschop t'Utrecht ende wy Stadt van Utrecht aen de
een side, ende wy Johan Heere tot Culenborg, ther
Lecke, ende te Bosichem, ende Gerrit syne soen Heere
then Weerde aen die andere side doen Cond allen Lu-
den, also dat wy in voirwaerden hier na beschreven
mynliker Vriendschap overkomen en eendragtelyk uver-
dragen syn van allen scelen ende gebreken, in wat ma-
niren wy beyde Partyen voirgesz. onderlinge voor Da-
tum des Brief s gehad hebben, so wy dier al famenliker
guetelikke ende wael verleken ende versuent syn, sonder
eenige argelist. In den Eersten soe sullen die Heere
van Culenborg ende Gerrit syn soen voirsz. voertaen
hoer Geregte ende Goede gelegen in den Stigte van
Utrecht rustelik en volkomelik gebruken in alre maten,
als haer Zeliger Alderen die gebruket hebben sonder ee-
nige Crot of hynder van ons of van Ymand van onser
wegen, sonder argelist: voort of onser eenig voirgesz*
of onse Borgeren of Ondersaten eenige gebreken of sche-
len kregen, die mach den anderen op behoorlikken steden



wit rechte, daer omme toespreken, behoudelik eenen
ygelik syn vryheyd te gebruken: voirt soe en Sullen onser
en geen van beyde Partyen voirgesz. nog geen van onse
Borgeren of ondersaten nog nimand van onser wegen of-
te hoeren wegen den anderen Overgreep, hynder, krot
of gewelt doen of doen doen, nog in geenre wyse laten
geschiden door syn Lande, uyt syne Steden, van synre
Sloten of doch anders: sonder argelist, mer geschide al-
sulker wat, dat Godt ummer verhuede, soe soude me
op gelegen stede op die gebreke te dage comen, of seyn-
den, soe verre die beschedigde klageren dat vervolgeden
die saken te verspreken ende te verrechtveerdigen in al-
soe veel als daer geschied wair ende men sonder argelist
machtig wair te doen, ende alle dese voirsz. Articulen
ende Voirwaerden ende elks bysonder hebben Wy Roe-
dolph van Godes wege Bisschop t'Utrecht ende Wy Stad
van Utrecht aen die eene side ende Wy Johan Heere
tot Culenborg ende Gerrit syn Soen voirgesz. aen die an-
dere, Malk den anderen geloift ende geloiven myt de-
fen onsen Brive in gueden Trouwen, vaste, stede ende
onverbrekelick te houden, sonder argelist of sonder eeni-
ge indacht. In kennisse der waerheyd, soe hebben wy
Roedolph van Diepholt Bisschop t' Utrecht, ende wy
Stadt van Utrecht voirgesz. op die eene side, ende Wy
Johan Heere tot Culenborg ende Gerrit syn Soen voir-
gesz. op die andere side onse Segelen an desen Brief ge-
daen. T'eenen oirconde, deser Brive syn twee gege-
ven in 't Jaer ons Heeren 1438. op den eersten Dag in
der Maend van Meerte.

Uit kragte van de voorgaende overeenkornste
is Heer Johan in dit zelve Jaer yan den voornoem-
den Bisschop verleid met de volgende Stichtse
Leengoederen van welke de Leenbrief spreekt.

Wy Roedolph bi der genade Godts Bisschop tot U-
trecht maken Cond allen luden, dat voor ons quam



Johan Heere tot Culenburg, ther Lecke, ende tot
Bosichem ende versogte aen ons al sulke Leengueden
als he ende syne alderen vanden gestichte van Utrecht
holden ende geholden hebben, ende myt namen dese
geuderen hier nae beschreven: In 't Eerste dat ge-
rigte van Schalkwyk, die Personaetschap mit die Ker-
kegiften ende hoer toebehoren: Item den Steenweerd
mit syn toebehoren gelegen tegen Culenburg inden
Gerigte ende Kerspel van Honswyk. Item een Hof-

stede gelegen inden Kerspel van Ryswyk myt Veertig
Mergen Landt s dair toe behorende, welke guede voirfr.
Wy Johan Heere Voirsr. verliet ende beleent hebben,
verlyen ende belenen myt desen onsen Brieve, te hol-
den van ons ende onsen gestichte in alre manieren als
he ende syne Olderen die te holden plegen, ende als
men ons sticbts Leen myt rechte schuldig is te hal-
den behaldelik ons, onsen flichte, ende Malk syns
rechts: hier waren over ende aen Gysbert van Pya»
nen van Ryfenborg, Steven van Zuylen van Nyvelt,
Johan van Renesse de Jonge, Henrik vanden Ryn,
Pieker Grauwert, Aernt van Amerongen, Frederik
Borre van Amerongen, Johan van Jutphaes; onse
Manne ende andere goede Luden. In oirkonde des
Brief s besegelt myt onsen Segele. Gegeven tot Utrecht
in 't Jaer ons Heer en 1438. op onser Live Vrouwen
Dag Visitatio.

Heer Johan was naeuwlyks met Utrecht ver-
zoent als Gerrit Bastaerd van Culenburg nieu-
wen twist veroorzaekte: Hy hadde vier of
vyf Borgers van Utrecht op de Veluwe gevan-
gen, deeze bragt hy buiten weeten, vanden
Heer op Caetshage. Die van Utrecht, 't zelve
verneemende, meenden, dat de Heer van Cu-
lenburg daer van kennisse had, terwyl op dien
tyd Gerrit Bastaerd van Culenburg in en uit de



Stad ging en het twistvuer nog niet uitgeborsten
was.

Tot weervraek quamen de Utrechtse en vielen
geweldadig in het Dorp Everdingen vongen daer
zesendertig goede Mannen en Schoten Daniel van
Everdingen een Schildboortig Man dood. Zy
namen mede Beesten en Schaepen, en een groo-
ten roof. De Heer van Culenburg konde zyne
gevangene onderzaeten niet weer krygen, voor
en aleer Hy Gerrit den bastaert bewogen had de
Utrechtsche Borgers weder te geeven: Hier toe
moesten de onderzaeten van Culenburg aen voor-
noemden Gerrit zes Hondert Vrankryksche schil-
den tellen.

Heer Johan was Heer van Bosichem en Soelmond
gebruikte ook deezen Tytel, als boven inde by-
gebragte zoen en Leenbrieven blykt, als mede in
een brief van Hartog, Arent van Gelre, welken,
wy omdat niet Lange is alhier invoegen.

Wy Arnout vander genade Godts Hertog van Gelre
en Gulig en Grave van Zutphen, doen Cond en ken-
wen, dat wy alle gebreken en scelen, die wy op Heer
Johan Heer tot Culenborg, ter Lecke, ende tot Bo-
sichem gehad mogen hebben tot desen dage toe date des
Briefs, sy syn opgedaen, of niet opgedaen maegdelik,
minnelik, gruntlik en vrindelik vergeleken en goedelik
gescheyden syn, beheldelik dog d'wtsprake in haer magt
te blyven, die onsen Liven Vader, Broeder en Oom
en Gerrit oudste Soon tot Culenburg en Salr. Peters y n e n O o m onsen Neve gedaen hebben gehadt tusschen

die Heer van Culenburg en ons sonder argelist. Voirt
so hebben wy Hertog voorsr. gelooft en geloven by onse
vorstelyke Eere en trouwe, dat wy onsen Neve Jo-
han Heer tot Culenborg en syne Erven voorsr. Bosi-
chem en Soelmond mit alle syne toebehoren, als van



outs dair toe gehoort heeft, rustelik en vredelik sullen
laten gebruyken tertyd toe, dat wy of onse Erven en
nakomelingen hem, of syne Erven Bosichem mit syn
toebehoren, als voersr. staet, weder afgekoft en syn
geld goedlik en al wel betaelt en vergenoegdt hebben
na begryp der wtsprake voersr. behoudelik, dat onse
Neve van Culenborg, nog syne Erven binnen desen
naesten Jare die ondersaten van Bosichem en Soel-
mond niet schatten en sal, en sal die houden in hare
oude rechten en gewoonten dit Jaer lang: ende het is
te weten, dat die Tynsen van Bosichem ende Soel-
monde ons toebehoren en blyven sullen; alle argelist
in desen brief uytgescheyden, en des t' oirkonde en in
kennisse der waerhyd hebben wy Hertog ons Segel
aen desen brief doen hangen: gegeven in 't Jaer 1439.
den 8. April.

In dat zelve Jaer 1439. belooft Hartog Arent,
by een bezegelden Brief, aen Walraven van Haf-
ten zyn Arnptrnan, Alart van Bueren Janse en Her-
ber vander Steege Burgermeesters te Bueren, de
verpande Heerlykheit van Bosichem weder te los-
sen en dezelve nooit te zullen scheiden van Bue-
ren, rnaer dat de beide Heerlykheden zouden bly-
ven een Ampt.

Hoewel Hartog Arent deeze belofte by open
brief had gedaen, heeft Hy nogtans genoegsaern
op nieuw met een verleibrief te Leen gegeven
aen Johan Heer van Culenburg de Heerlykheit van
Bosichem in 't Jaer 1443. des zaterdags na onzer
Lieve vrouwe Dag Visitatio. Hier by waren
Lambert vander Weteringe en Gerrit vander A. als
mannen van Leen.

Slichtenhorst verhaelt, dat Hartog Arent in den
Jaere 1444. aen Gerard oudste zoon van Culenburg
onder pligt van Manschap heeft opgedragen de



beheerschinge van 't slot en gebied van Bueren,
mids daer voor betaelende aenden Hartog Zes
Duizend Rynsche Guldens en aen Walraeven van
Haeften Stadhouder inder tyd zevenduizend en
vyf hondert der zelver Guldens, welke Hy aen
de Heerlykheit van Bueren ten afteren was Bladz.
237. Deeze koop of Pandschap is geschied; maer
zoude men konnen vraegen, op wat wyse heeft
Hartog Arent deeze Heerlykheit aen Gerard van
Culenburg verpand, en naderhand vereert aen Fre-
derik van Egmond Heer van Ysselstein? Tot antwoord
kan deeze aenmerking dienen: Frederik van Eg-
mond trouwde een Dogter van Heer Gerard en dus
kan deeze Heerlykheit met goedvinden van den
Schoonvader, die het altoos met Hartog Arent
had gehouden, tot den Schoonzoon en zyne na-
komelingen overgegaen zyn en dat wel door op-
dragt vanden Hartog als Leen Heer.

Ook moet men hier byvoegen, dat Bueren inde
Geldersche verwarringen over en weer is belegert
en ingenomen, dat Adolph op den Burgt zyn Va-
der heeft gevangen gehouden, na wiens Dood
deeze Heerlykheit door Hartog Arent aen Frede-
rik van Egmond is opgedragen Ao. 1472. te meer
hy om Hartog Arents wille van den Godloozen
Adolph veel had moeten lyden.

Ao. 1445. heeft de Huisvrouw van Gerrit van
Culenburg tot Killestein aen het Gasthuis tot be-
hoef der regte armen in Culenburg gegeven een
Halve Hoeve op Bolgery strekkende van de Bol-
gerysche tot de Boeykoopsche Kade, 't zy aen
Linnen, Brood, Vleesch, Schoenen of andere
gebreken.

In dat zelve Jaer beleide Heer Johan het Huis
te Amerfojen, en nam het in ten behoeve vanden



Heer van Weerdenburg, die van een Dogter vanCulenburg was, en het zelve Huis toebehoorde:

Hy verdreef daer uit de bezetting, die het inge-
nomen hadde wegens Jan van Rossem. Dit ver-
haelt Sweder Orig. bladz. 649.

Ao. 1448. den 3den Juny stierf Vrouwe Aleid
van Gutterswyk van Culenburg, Weerd &c.

Een stuk van een witten gedenksteen, waerop
haer wapen was gehouwen met dat van Culenborg,
heb ik in 't voorlede Jaer 1750. naeuwkeurig b e s c h o u w t . Dit stuk was opgegraven in het zuider

kruispand; Hoe het daer gekoomen is, is en blyft
een raedsel. Deeze steen zal buiten twyfel aen
een Pylaer of muer van het Choor, daer zy be-
graven is, gehegt zyn, en door de vreezelyke
verwoesting vanden brand in 't 1654, mogelyk on-
der de puin geraekt, alhier onder de aerde be-
dolven zyn.

In dat zelve Jaer kregen die van Utrecht het
te quaed met Bisschop Rudolf en wilden hem
verdryven. De Bisschop dit gewaer wordende
vlugt, dog komt in 't Jaer 1449. met de zyne en
die van Amersfoort heimelyk door een opening
inde wal (tusschen de wittevrouwe Poort en Plom-
pen Toorn) inde Stad, wanneer die van Utrecht
doende waren met eeten en drinken: Hier was
het te doen, alles in rep en roer. In de Schoute
steeg ging het hevig aen: De Bisschop en de Heer
van Montfoort wierden van de Paerden geworpen,
en den Eersten aen zyn voet gequetst: en waren
de zyne al aen 't deinsen, maer de Amersfoord-
sche Langs de Minrebroeders straet aenrukkende,
weeken des Bisschops vyanden, en bleef de over-
winninge aen des Bisschops zyde: Hier sneuvel-
de veele voornaeme Burgers als Johan van Lich-



tenberg, Proeys, en andere, Arent van Ameron-
gen en Hendrik Jakob foon wierden gevangen en
opentlyk onthalst Heda Bladz. 287. Sweer van Cu-
lenburg in de Orig. bladz. 651. verhaelt, dat Heer
Jan van Culenburg des anderen Daegs binnen
Utrecht quam (te weeten na de inneeming der
Stad) en daer zoo lang bleef, dat Hy opt Raed-
huis lag en zagze den hals afhouwen, die zyn
Broeder Bisschop Zweer wilden vergeven. Zie
hier voor op 't Jaer 1427, daer Hendrik Jakobsen
word gemeld, als aenstoker nevens Dirk Grauwert
en Godart de Konink uit de Ridderschap zekerlyk
zal Aernt van Amerongen mede van het Complot
geweest zyn, waerom Heer Jan dit onthoofden
met genoegen heeft aengezien, en, om het te
zien, na Utrecht is getogen.

In den Jaere 1450. zyn twee Altaeren gesticht
in St. Barbare Kerke en ingeweid door Jodocus Vi-
caris generael van Bisschop David van Borgondie,
die veele aflaeten heeft uitgedeelt volgens zynen
brief van den 7. April 1457.

Vrouw Aleid van Gutterswyk. overleden 1448,
als voor aengetekent is, had by Testament aen
de Zusteren van Mariencroon, besproken een Huis
binnen Culenburg tusschen de Stads Straet en wa-
tergang digt of naest het voornoemd Convent,
omme daer uit te doen keeren elken Hoogtyd
over Maeltyd vier mingelen Wyn; hier van blykt
by een brief van Christina-Wolters onder Moeder
van 't Jaer, 1451. Deeze gifte is bekragtigt door
Heer Johan en hy doet 'er nog by op alle Hoog-
tyden vier gelyke mingelen,

Ao. 1449. deed Gerrit Bastaerd van Hubert Heer
van Culenburg om zyne Hondert Schilden een
Togt op die van Culenburg, dog deeze viel heel



slegt uit, want zestien van zyne gezellen wier-
den gevangen en te Culenburg onthoofd en op Ra-
den gestelt, onder welke was eenen Wouter van
Amstel gesproten uit den bloede van Culenburg:
Deeze wierd boven de andere zeer hoog op een,
Rad gelegt.

Sweder Orig. Bladz. 650. Wouter van Amstel
zal een nakomeling geweest zyn van Heer Wouter
van Amstel van Mynden voor ruim Hondert Jaeren
getrouwt met Judith van Culenburg derde Dogter
van Hubert de Vierde van die naem dog zevende
Heer van Culenburg en Judith vander Lecke.

Heer Johan, na dat Hy dertig Jaeren had ge-
regeert, en in zyn tyd veele oorlogen, verwoe-
stingen, omkeeringen van Regeeringen en van
Steden gezien, en in alle deeze zeer gevaerlyke
en droevige tyden zyne oude Stad weder opge-
bout benevens de Collegiale Kerke van St. Barba-
ra, het Gasthuis van St. Peter met de Kerk en
nog een Klooster gesticht, is eindelyk gestorven
den 1. April 1452. en begraven op het Choor
van de Barbare Kerk, die Hy ('t zy gezegt tot
zynen eeuwigen roem) op zyne eigene kosten
weder opgebouwt hadde. Behalve zyne egte
kinders heeft Hy nog verwekt eenen Bastaerd met
naeme Hubert van Culenburg.

GERARD DE TWEEDE van dien naem, Zoon
van Jan den Vierden, was de Twaelfde Heer van
Culenburg. Hy had by zyns Vaders leven Ao.
1441. ten egt genomen Elizabeth van Bueren ee-
nige Dogter van Jan van Bueren Heere van Ewyk
&c. en Èleonora van Borselen, Zuster van den alom
vermaerden Vrank van Borsele Grave van Ooster-
vant, Heere van Hoogstraten (dat Hy van eenen
uit de familie van Cuyk had gekoft) van St. Mar-



tensdyk en Borsele &c. in Zeeland, van Zuilen en
Westbroek &c.

Door dit Huwelyk met vrouwe Elizabeth van
Bueren zyn veele Heerlykheden aen de Heeren
van Culenburg gekomen, want vermids Heer
Vrank van Borsele geene Egte kinderen naliet, be-
storven alle deeze Heerlykheden, op zyne Zuster
Eleonora van Borsele en haere nakomelingen, die
ten tyde van Vrouwe Elizabeth en Anthonis van
Lalaing te jammerlyk verspreid en van Culenburg
voor altoos zyn gescheiden.

St. Martensdyk in Zeeland is gekomen aen Eg-
mond, ten tyde van deeze Gerard: Hoogstraten is
naderhant vervreemt aen het geslagt van Lalaing,
Zuilen en Westbroek door partagie aen Cornelia van
Culenburg getrouwt met Willem van Rennenberg.

In den Jaere 1454. word Heer Gerard van den
Grave van Holland verleid met Everdingen, Gol-
berdingen &c: Tulle, Honswyk, de stroom van deLeck, veeren, weerden, Visseryen, zoo als die

voor deezen verdeelt zyn geweest van de Heer-
lykheid Hageslein, ook met Lang Bolgery.

Heer Gerard was zeer barmhertig over arme en
gebrekkige Menschen, voor al omtrent die geene
die t' huis zitten en haeren nood langs de deuren
niet durven bekend maeken dieswegens heeft Hy
een Armen Pot gesticht in 't Jaer 1455.

In de maend December deselven Jaers stichten
Wouter van Digteren en Jan Gysberts een eeuwige
Vicary in St. Barbera Kerke voor haere en haer
beider Huisvrouwen zielen voor derzelver kinde-
ren zielen, en aller, die hen goed gedaen heb-
ben enz. Deeze is met zeer veele goederen be-
giftigt, en is de Heer van Culenburg inder tyd
daer van begifter.



Ao. 1458. op Ste. Simon en Juda avond is
binnen Culenburg voor de ziele van Juffr. Eliza-
beth van Bueren voor die van Jonker Sweder van
Culenburg by Heer Gerard in de Barbare Kerk ge-
sticht een eeuwige Provende of Proostdy, en heeft
daer toe gegeeven een Huis aen het Barbare kerk-
hof tusschen Claes Pauwen Huis aen de eene zyde
en Pauwels Dirksz Huis aen de andere zyde, welk
Huis in voorige tyden den Abt van Marienweerd
had toebehoort, midsgaders veele Landeryen en
Renten, bedraegende de Landeryen ruim 61.
Mergen, zoo dat deeze Proostdye een zeer vette
Prebende was, welke Landen gelegen waren on-
der Culenburg, Assche, Tricht, Ericbem, Bueren
en Bosichem.

In den Jaere 1460. is Rutger van den Boetselaer
zynde getrouwt met Elburg van Langerak en Half
Heer van Afperen op zyn Kasteel, dat aen de
Noordzyde der Stad gelegen was door eenen
Willem van Bueren dood geschoten: De rede was,
dat Rutger van den Boetselaer en Arent Piek van
Beestdam, die zyn Kasteel had aen de Zuidzyde
by de Gellikomsche Poort en mede Half Heer van
Asperen was wegens zyn huwelyk met Belior van
Polanen tweede dogter van Otto van Polanen, te
zamen oneenig waren over eenige inkomsten van
de Heerlykheit. In deezen twist mengd zich
Willem van Bueren die een Zusters Zoon was van
Arent Piek, en komt met eenig gewapend Volk
voor Rutgers Kasteel en schiet genoemden Rutger
met een knipbus dood, vlugt op het slot van Arent
Piek, dat daer op door de Borgoensche wierd be-
legert: Willem, ziende geen ontzet, meende het
te ontvlugten in het nabygelegen Kruisbroeders Klooster, dog hy wierd gegrepen, in den Haeg



gebragt en aldaer onthoofd: De Halve Heerlyk-
heit met het slot van Arent Piek wierd verbeurt
verklaert en opgedragen aen Carel van Borgondie
Grave van Charlois.

Ao. 1461. verkoopt Johan Heer tot Gimmenig
tot Lienden voor hem en zyne Erven aen Gerard
Heer te Culenburg alzulk versterf, als hem aenge-
komen was door zyn Moeder Vrouwe Johanna
van Linden vrouwe tot Gimmenig, die dat aen-
bestorven was van haer Broeder Dirk Heer te
Linden, Ter Lede &c. Deeze goederen beston-
den in de Heerlykheden van Linden ter Lede,
den Aldenweerd en Schulenborgerweerd, het gerig-
te te Ommeren met Kerkgiften, Capellen, Altae-
ren, Leenmannen, Molens, Tienden, Thynsen,
Visscheryen enz. Hier van is een opdragt brief
gegeven door hem, aan van Rossem zyn zwager,
en Jan van Rossem Heer tot Zoelen zynen Neef be-
zegelt den 16. Maert deszelven Jaers.

Omtrent deezen tyd waren de Capitulaeren van
St. Barber zeer oneens met den Deken, welke
twist door Heer Gerard is weggenomen door zyn
uitspraek bevat in een brief van den 10. January
1462. veel te lang om hier in te voegen.

Kort daer aen den 16. January deszelven Jaers heeft Heer Gerard op den meineed de volgende

keur beraemt.
Item een gelik sal weten, hoe dat die Edele onse

lieve beminde Jonkheere Heere tot Culenborg ter eeren,
ende tho Love Gods ende tot saligheyt der sielen, by
rade ende goeddunken syns selfs ende eensdeels synre
magen ende Vrinden overdragen is en gehalden wil
hebben, binnen synre stede ende Landen van Culenborg
voirz. dese nabeschreve punten op alsulke verbeurnisseende Correctie, als hier nae beschreven staet. Te



weten, sco wie voor de Dingbanken ons Liefs Jonk-
heeren voorsz. schade of voor schult met recht aenge-
sproken worde ende beklaegt werd ende dat die geeney
die also aengesproken is, syn onschout biedt, ende syn
Eed daer voor doet, is dan sake, dat die aenlegger
van de toesprake binnen die eerste maend daer na hem,
die voorgangen also gesworen hadde, mit waeragtigen
levendiger konde overtuygen .... dat onse L. Jonc-
heer mit synen gerigte ende Raide dogt, dat des ge-
tuyghs genoeg waerachtig bewesen ware ende bygebrogt,
dat die qualyk ende mynedig ware gesworen, so sal die
mynedige Persoon daer aen gebreukt ende verbeurt heb-
ben syn twee voorste vingeren, daer hy den quaden
eed mede gesworen en gevalst heeft, of hy sal op een
Sonnendag voor de Hooch Misse in een paer Linne kle-
deren in de processie openbaerlyk voor de Cruyce gaen
ende syn voorschreve vingers daer mede bevryd hebben,
also verre hy dat aen onsen Lieven Joncheere verkry-
gen kan en anders niet, ende hier toe sal de mynedi-
ge Persoon de aenleggen als dan betaelt hebben die toe-
spraken binnen de naeste veertien dagen, nadien dat
den eed valschelyk bewesen waer, gelyk voorsz. staet,
dat selvige, dat de mynedige Persoon hem schuldig waer,
ende die aenlegger met levender konde bewysen ....
ende en geschiede hem dese betalinge also niet, so sal
die Rigter inder tyd, van 's Heeren wege, dat terstont
opleggen en betalen binnen de naeste veertien dagen daer
na ende nemen daer uit geleyde geld ende den derden
Penning meer van den mynedigen Persoon, also verre
hy also veel goeds hadde 't sy rede of onrede daer sy hem
van 's Heeren wege aen verhaelen mach, ende dat uyt-
rigten als 's Heeren Scholt, in sulker maten, dat men
bybrengen mach binnen die eerste maend nadien den Eed
so waerlik en valsch waer gesworen, of daer en 't eyn-
den en sal die mynedige Persoon daer voorder afbelast



wesen. Ook mede so wie den anderen beschult ende op
hem vervolgt meynedig te maken, ende hy dat niet toe*
bragt binnen derzelver maend, als voorsz. is, die sal
verbeuren veertien Pond half schepenen en half 's Hee-
ren behoef ende daer toe sal hy den geenen beteringe doen
by ons en onsen gemeynen gerigte ende Raide, daer hy
op vervolgt heeft: alle dink sonder argelist. Hier na
mag sig een ygelik hebben te rigten. Overdragen en
geboden sestien dagen in January in 't Jaer onses Hee-
ren 1462.

Omme te weeten hoe duer het geld om deesen
tyd was, moet ik hier invoegen, dat Otto van Heu-
kelom, wiens Vader Jan van Arkel Heer van Heu-
kelom uit zyn heerlykheit verdreven was, den 22.
May 1462. bekend dat hy zyn Oom Gerard Heer
van Culenburg gebeden had, dat hy hem om dees
tyd zoude leenen 18. Rhynsche Guldens en wel
NB. in vier termeinen, daer hy zich zelve mede
kleden zoude, en voorts van alles verzorgen, dat
tot zyns Lyfs behoefte waere, dat daer benevens
voornoemde zyn Oom nog aen hem Jaerlyks
t o t z y n drink e n teergeld wilde leenen 12. R h y n s c h e guldens, te weeten alle Maend een Rhynsche

gulden, beloovende hy Otto met dat geld zig
te zullen behelpen enz. En dit geschiede nog in
't byzyn van zyn Oom Everwyn van Culenburg. Dit
is nu byna ongelooflyk, dog als men leest, 't welk
volgt, dat een Pensionaris van Amsterdam Jaerlyks
tot zyn Salaris genoot 18. guldens, dan kan men
aen het bovenstaende verhael zyn zegel wel hangen*

Voor den nieuwsgierigen, voeg ik het volgen-
de Extract hier by., luidende: 1464. hebben Bur-
gemeefteren (te weeten t' Amsterdam ) op 't Stadt-
hurs verteert ten tyde, als myn Heer Charloys daer
was present, drie stuyvers, ende daer na nog eens,



present den voornoemden Heer, Twee en een halve stuy-
ger, mede op het Stadhuys: nog hebbe de Burgemeeste-
ren op Paes Dynsdag een maeltyd gehouden, daer ver-
teert wierd, met Bier en Wyn daer onder gerekent,
dertig stuyvers; dit was op die tyd, als men Kerkm.ee-
steren, Wardyns, en andere Officieren verkoos, nog
doe men drie misdadigers rechten soude, die op Raders gestelt wierden gehaelt sestien mengelen Rynse Wyn de

stoop tot een en een halve stuyver. Item geschonken aen
die Heer Dykgraef en waerschappe aen eenen maeltyd,
de Wyn daer onder gerekent, sestien stuyvers, nog aen
Mr. Pieter onsen Pensionaris tot synen Wedde of sala-
ris gegeven ses en twintig schilden, tot veertien stuyvers 't stuk, t'saem agtien gulden vier stuyvers &c.

Om weder tot ons verhael te keeren Heer Gerard
had gewonnen by zyne Huisvrouwe Elizabetb van
Bueren eenen Zoon met naeme Jaspar, en twee
Dogters: De oudste Aleyd genaemt troude in den
Jaere 1464. op Elfduizent maegden avond met Fre-
derik van Egmond in 't byweezen van beide de Va-
ders Willem van Egmond Broeder tot Gelre Heer
tot Egmond en Gerard Heer tot Culenburg rnidsgaders van Johan den oudsten Zoon tot Egmond, van Jas-

par, eenige Zoon van Heer Gerard Vrouw Aleids
Broeder, beneffens van Eerent Graef tot Bentheim,
Frank Grave van Oostervant Heere van Borsele, van
Voorn, van Hoogstraten &c. Heer Johan Heere tot
Ryperscheit, Grave van Salmen, Willem Heer ten
Berge, tot Bylant en tot Hedel, respective Broe-
ders Oomen en Neeven. Voorts in 't byzyn van
Jan Hartog van Cleve en Grave van der Mark; Adolph
Zoon tot Gelre tot Gulik en het Graefschap Zutphen en
Vincent Grave tot Meurs.

In 't geslagt register van Egmond staet dat Erede-
rik van Egmond Heer van Ysselstein trouwde met A-



leid Gerrits Dogter van Culenburg vrouwe van Bue-
ren en St. Martensdyk: Zy sterf den 31. July 1472.
begraven te Ysselftein: Hy wierd beschonken met
de Heerlykheid van Bueren, en Ao. 1492. van Max-
imiliaan tot Eerste Grave van Bueren en Leerdam
verheven, stierf Ao. 1500. begraven by zyn Wy-
ve.

De Jongste Dogter van Heer Gerard die hy had
geteelt by zyn egte vrouw Elizabeth van Bueren me-
de genaemt Elizabeth wierd een geestelyke Jonk-
vrouw in het Convent te Diepenveen by Deventer
aen welke haer Vader Gerard en Broeder Jasper tot
ontlasting van het voorschreve Clooster in den
Jaere 1476. medegegeven hebben sekere Ren-
ten uit goederen in den Lande van Bueren gele-
gen.

Terwyl hier gemeld word van de Egte kin-
deren van Heer Gerard vind ik hier de rechte plaets
te spreeken van zyne Bastaerden.

Zyn vrouw Elisabeth sterf voor Johan Heer van
Culenburg Heer Gerrits Vader Ao. 1451. op den dag
van Maria Boodschap (andere zeggen den 15, Au-
gustus, dat is Maria Hemelvaert, dog te onrecht)
Dus was Heer Gerard een Jong Weduwenaer en
had, na het scheint, 't zy uit herdenking van de
Liefde tot zyne Gemalinne, of uit andere Rede-
nen, geen genegenheit tot het tweede Bed. Hy
begroef deeze Vrouwe op het Choor in de Barba-
re Kerk onder een blaeuwen Sark, aldaer nog te
zien, en is de eenige geweest, die by het afbran-
den van de Kerk in den Jaere 1654, wanneer alle
de Sarken in dien vreeselyken brand vermorselt
wierden, in wezen is gebleven. Op dezelve zyn
in 't midden gehouwen het wapen van Culenborg
ter rechter en dat van Bueren ter Linker zyde:



aen de vier hoeken van den steen zyn haer vier
quartieren als

Bueren. Borsele.
Bronkhorst. Bergen.

Het randschrift Luid als volgt voor zooveel het
Leesbaer is. In 't Jaer onses Heeren MCCCCLI
op onser Liver Vrouwen dag Annunciatio sterf t de ......
Elisabeth . . . . . . . . . . tot Weerden tot Ewyk.
Bid voor haer siel.

Schoon Heer Gerard niet herhuwelykte nogtans
teelde hy niet min voort. Men verhaelt van Jo-
han den vierden Hartog van Cleve, dat hy vader zou-
de geweest zyn van 63. Bastaerd kinderen, en dat
hy daerom den bynaem had van Kindermaeker Jan
van Glimes Heer van Bergen op Zoom gezeit met de
Lippen had by zyne Huisvrouwe Margareta van
Saint Simon Tien egte kinderen, en benevens dee-
ze veele Bastaerden, zoo dat in 't geheel vader was
van 50. kinderen, by van Leeuwen Batavia Illustra-
ta bladz. 1094. word een ouderwets veersje byge-
bragt, dat ter gedagtenis onder zyn beeltenis bin-
nen Bergen op 't Stadhuis was gestelt.

Heer Jan met de Lippen is hier
Na het leven gestelt seer fier
Had vyftig kinders, 't was Mans getier
Stierf Duyft vierhondert negentig vier.

De Heer Anton: Mattheus in zyn aentekeningen
op de Origin. van Sweer bladz. 655. geeft eenige
van de Bastaerden van Heer Gerard op, als Mel-
chior de Vader van Gerard Schout te Culenburg,
Eenen getrouwt aen een Dogter van Rysenburg,



de oudste Dogter getrouwt met Jan van Cuyk, Bea-
trix huisvrouw van Berent Uten Enge, Twee Mar-
gareten, waer van de Eene getrouwt is met Jan
van Raephorst, de andere met eenen van Abkoude
van Meerten, en na zyn overlyden met eenen uit
den Heeren van Steenbergen, Catharina getrouwt
met Lodewyk van Westkerke, nog Eene de Huis-
vrouw van Evert van Everdingen, de overige wa-
ren geestelyke geworden. Dus maer agt in ge-
tale.

Veel beter onderrigt kan ik geeven uit het Hand-
schrift van den Heer Mr. Nicolaes Bosch in Leven
Raed Ordinaer, Stadhouder van de Leenen &c. en be-
waerder der Archiven.

Hy verhaelt, dat Heer Gerard Vader is geweest,
by verscheide vrouwen, van 30. Natuurlyke kin-
deren, dat eenige door Heer Gerard zelve, eenige
door Heer Jasper, andere door vrouwe Elizabetb
zyn uitgetrouwd zoo veel zyn Wel Ed. uit de Schrif-
ten heeft konnen naspooren, worden de navolgen-
de by hem opgetelt.
1. Gerrit van Culenborg trouwde Gisberta eenige en

Erfdogter van Vyanen en Rysenburg, zynde de
laetste uit het geslagt van de Heeren van Rysen-
burg, volgens Ant. Mattheus, uit dit huwelyk
is onder andere voortgekomen Gerrit van Culen-
burg van Rysenburg.

2. Johanna van Culenburg getrouwt, ten overstaen
van vrouw Aleid van Gutterswyk, met Johan van
Cuyk Johans Zoon wiens Zoon Antonis van Cuyk
is geweest Drossard van Culenburg en Hoogstrae-
ten trouwde Gamburg Pyl deszelfs Zoon was Jo-
han van Cuyk die trouwde Elisabeth van Moeren-
daelen gewan Antonis van Cuyk getrouwt met
Margareta Bol te Utrecht, derzelve zoon was



Timon van Cuyk, die trouwde Maria van Mier-
lo en gewan Alida van Cuyk getrouwt met Antony
van Westrenen. Men ziet by de Noorder ingang
van den Dom aen de muer twee gedenk taferee-
len van Twee Cuyken.

3. Aleid van Culenburg (t'onrecht van Ant. Mat-
theus, genaemd Beatrix) getrouwt aen Berent
Uten Eng zoon van Melis Uten Eng,

4. Margriet van Culenburg trouwde 1482. Johan
van Raephorst wiens kinderen waren Gerrit van
Raephorst, en Maria van Raephorst getrouwt met
Lubbert de Waal van Vronestein,

5. Catharina van Culenburg nog in Leven 1520,
trouwde ten overstaen en bywezen van Heer
Gerard haer Vader Ao. 1479. Evert van Ever-
dingen Broeder van Daniel en Loef van Ever-
dingen,

6. Maria van Culenburg in een Klooster te U-
trecht,

7. Jutte van Culenburg getrouwt met Lodewyk van,
Marke.

8. Sweder van Culenburg Rigter te Culenburg was
getrouwt met Jutte, of Judith Uten Eng,

9. Hubert van Culenburg was 1515. nog Drossaert
van Culenburg en word vermeld in een Brief van
't gemelde Jaer.
Hubert van Culenburg Bastaerd Drost tot Culen-

borg. Zyne Zoonen waren.
Melcbior van Culenburg Drost en Stadhouder ge-

trouwt met Helena van Lalaing bastaerd Dog-
ter van Antonis van Lalaing Grave tot Hoogstraten,

Gerrit van Culenburg Burgemeester wiens dogte-
ren waren Anna getrouwt met Sweder van Cu-
lenburg Schout Beatrix met Berent Proeys, en
Johanna met Arent Berk,



10. Margriet van Culenburg Ao. 1520. getrouwt
aen Guillaume Prevoost.

11. Melcbior van Culenburg was Rigter 1514. van
Culenburg. Ant. Mattheus verhaeld, dat Hy
een Zoon heeft gehad genaemt Gerrit, die Schout
is geweest te Culenburg.

12. Catharina van Culenburg trouwde Lodewyk van
Weslkerke.

13. Margriet van Culenburg getrouwt met Dirk van
Steenbergen.

14. Margriet van Culenburg in den Jaere 1425.
getrouwt met .Johan van Abkoude van Meerten
Zoon van Ernst van Meerten, Johan voornoemd
had vier Broeders, Willem, Johan, Frederik en
Cornelis van Abkoude van Meerten.

15. Balthazar van Culenburg: deeze was Ao.
1480. te Romen, met last om zyns Vader Ger-
rits zaeken aldaer waer te neemen: Ziek zyn-
de maekte testament,bespreekt aen zyn Moe-
der, die niet genoeg gegoed was, zyne boe-
ken en klederen, en verzoekt aen Heer Jasper
zyne Schulden te betaelen.

16. Barbara van Culenburg wierd door Heer Jas-
par haer Broeder Ao. 1592. uitgehuwelykt aen
Dirk van Oosterseel anders van der Lek.

17. Aert van Culenburg trouwde Juffrouw Alar-
dij . . . . . die woonde met haer Vader over
het Kerkhof tusschen de Stads Schoole en het
Proostdye Huis. NB. Hier ontdekt men, dat
het Proostdye Huis, is geweest Een Groot gebouw,
staende als nog regt over de Groote Kerkstraet
aen 't begin van de Papenhoek hebbende zyn
uitzigt op de groote Merkt.
De overige Bastaerden onbekent zullen tot den

geestelyken staet overgegaen zyn.



In den Jaere 1463. ontvonkte het Twistvuer
tusschen die van Utrecht en Heer Gerard over
den Honswykschen Rechtdwang, waerom voor
Wouter van OverRyn Rigter Huibert van Cuylen-
burg Bastaerd, Herman van Doeyenborg, Wouter
van Digteren en Henrik Suermond Schepenen in
Culenburg een getuigschrift gegeeven is door
Willem Suermond, behelzende, dat ten zynen ty-.
de Heer Gerrits oude Vader Heer Gerard de Ne-
gende Heer tot Culenburg, ten bewyze zyns
rechtsgebieds, in de Heerlykheit Honswyk een
Dief had doen vangen en hangen, die aldaer
hangen bleef.

Voorheen was tusschen Johan van Culenburg
Gerrits Vader en Willem Heer van Bueren over
't Schatten in elkanders Landen gehandelt ende
uitspraeke in den Jaere 1434. gestelt aen Johan
van Broekhuizen tot Weerdenburg en Sweder Bol-
ling Commandeur tot Tyel dog hier van is niet
gekoomen vermids Willem uit zyn Land wierd
verdreven. In 't Jaer 1464. is dit weer hervat
wanneer op verzoek van den Vorst van Gelre en
Heer Gerard van Culenburg door Jan van Haef-
ten Commandeur tot Tyel en Frank Piek Amptman
van Bommel en Tyelreweerd uitspraek is gedaen,
dat, als de onderzaeten 's lands van Bueren op
volle Schatting gezet wierden, die van Culenburg,
in den Lande van Bueren gegoed, als dan maer
half zonden betaelen,

In dit zelve Jaer verzogt de Hartog van Gel-
te als Heer van Bueren en Bosichem aen Heer Ge-
rard, dat hy de Jaermarkt, die tot nadeel der
Bosichemsche op St. Jans dag in de zomer bin-
nen Culenburg wierd gehouden zoude afschaffen.
't antwoord van Heer Gerard was, dat tot nog



geen Markt gehouden wierd, die niet by zyn voor-
ouderen was bekend geweest, alleen was de Markt,
die op St. Jans Dag inviel, door het vermaen van
Brugman een dag verlengt, of uitgestelt. Die van
Bosichem hadden meer schult, als de zyne, die hae-
re Kermis, van ouds de Peters Markt genaemt,ten
nadeel der Culenburgers, drie of vier dagen vroe-
ger, als gewoon waren, hielden, dat egter, zoo
zyn Hoogheit. goeddagt 't op den ouden tyd wilde
herstellen: Hier by is het doe gebleven.

Omtrent deezen Tyd begon de onversoenlyke
Twist tusschen Hartog Arnald of Arent van Gelre en
zyn Godloozen zoon Adolf van Egmond, die op
eene onmenschelyke wyze zyn Ouden Vader in
gevangenisse opsloot. Hier moeten wy een klee-
ne uitstap doen, vermids Heer Gerard de zyde
van den Ouden Hartog gehouden, en veel Deel
in deezen twist heeft gehad.

Adolf van Egmond zoon tot Gelre tot zyne Jae-
ren koomende, veel ligt verdrietig, dat zyn Va-
der Hertog Arent zoo lang leefde en gaern zelfs
het roer der regeering in hande willende hebben,
word met zyn Vader oneens, zynde ook daer toe
opgehitst door zyn Moeder Catharina van Cleve,
dog in schein weder versoent. Eenigen tyd daer
na maekt hy weder nieuwen twist en onlusten te-
gens zyn Vader, aengedreven door eigen Heersch-
zucht en opstoking van zyne Moeder, dog wierd
de verwydering door de groote Goedheit van den
Vader weer weggenomen, en quam Catharina by
haer man in de Stad Grave gelyk ook de zoon by
zyn vader, waerom de Oude Man zeer verheugt
was; Men hield in die dagen, na ouder gewoon-
te, vasten avond en open Hof. Hartog Arent,
dewyl het sterk vroor had bevel gegeven, om



zig veilig binnen het slot te stellen, het ys in de
Graften op te byten, maer Adolf, bedugt voor
zyn aenslag, bad zyn Vader een gedeelte van het
ys ongebeyt te laeten, voorwendende, dat hy
met het vrouwen Timmer op het zelve zich wilde
vermaeken en baende alzoo den weg tot het aen-
staende verraet. Den vierden Dag daer aen Adolf
van Egmond met zyn Neef Frederik van Egmond
in 't Schaekbert spelende, Luisterde een Bode A-
dolf wat in 't oor, hier in bestaende dat die van
Nymegen zyne hulpers en medepligtige na het A-
vondmael en den Dans by der hand zouden wee-
zen. Men raekt aen den Dans; Arnald of Arent
was, boven gewoonte, lustig en vrolyk ook om
zyn Zoon te behaegen. Hy geen de minste ag-
terdogt hebbende onschuldigt zig op zyn slaeplust
en ouderdom en gaet na bed, naeuwlyks was de
Oude Man in de rust, wanneer de opgemaekte,
vermomd zynde, na de slaepkamer liepen, roe-
pende. Hy zoude opstaen. De Hartog nog zon-
der erg bad, zy zouden hem met vreede laeten,
hy konde dog niet meer dansen, hy wilde het daer
na verbeteren. Zy in tegendeel breeken de deur
met geweld op, barsten in de kamer en rukken
den Ouden Man ten bedde uit. De goede Man,
meenende, dat het slot van den vyand was over-
rompelt, vraegde wat 'er te doen ende waer zyn
Zoon was ?

Adolf met een Duivelsch opzet komt in de Ka-
mer en Zeide: Myn Vader? 't moet nu dus zyn,
wel aen, volg my. Arnald vraegt met de oogen
vol traenen wat ' er misdaen was? kreeg geen ant-
woord: Naeulyks gaf men hem tyd om zyn on-
derkleed aen te trekken, bloots voets en met een
slaepmuts op het hoofd moest hy over het ys gaen,



dat hy tot zyns Zoons vermaek had heel gelaten,
en zoo voort over de Maes, alwaer hy van die
van Nymegen wierd gewagt, op een Paerd gezet,
in die bittere koude ongekleed voort gevoert, en
op zyn bidden niet na Nymegen maer na Lobeth
gebragt, ende den volgenden, andere zeggen den
zelven nacht, op het Casteel te Bueren, doe een
van de voornaemste sterktens, in een naeuwe ge-
vangenisse opgestoten.

Frederik van Egmond, die met Adolf in 't schaek-
bert speelde, wierd mede gevangen. Zoo ras het
geruchte van dit over godloos feyt den nabuerige
Landen en voorts het geheele Christendom door-
liep, verfoeide yder dit helsch en ontaerd gedrag
van Adolf

Heer Gerard was zeer aengedaen, te meer zyn
schoonzoon Frederik mede in banden zat, en schreef
aen Adolf in den Jaere 1465. terwyl hy zyn schoon-
zoon niet los liet, en zyne onderzaeten van die van
Bueren beschadigt wierden, dat hy hem ontzeide:
De Brief was van deezen inhoud.

Hoog Geboren Furst Genadige Heer, weet uwe Gena-
de, so Hy den Edelen Frederik, soon tot Egmond my-
nen liven en zeer geminden swager niet quyt en geeft
van den Gevankenis banden, alle goetlik vervolgende
verbodt daerom geschiedt, ende ook, so myn ondersae-
ten van Culenburg in den Lande van Bueren verkort
worden, ende aldaer geen gebeurlik regt gekrigen en
konnen, so ist daerom en ook om ander saken, dat ik
niet langer met Uwer Genaden in eenige Raidschap of
anders staen en kan, ende wil: ende schryve dat op ver'
mids desen brief Uwe Genade, di onsen Heere Godt
beware. Geschreven op den Godes Dag na onser Liever
Vrouwen Dag Conceptionis 1465. in December.

Jn dit zelve Jaer op Ste Luciendag rnaekte Heer



Gerard een verbond met Johan Hartog van Cleve en
Willem van Egmond broeder tot Gelre tegen voor-
noemden Adolf: In den Brief, te lang om hier
intevoegen, staen deeze zeer nadrukkelyke woor-
den, dat Hy zynen Heer und Vader, des bald ein Jaer
wurd, onmanierlikken van synen bed gesleypt, gevan-
gen, und mit weynig klederen in den harden Vorst ind
Wynter nacht weg gevuert, ind gevenkelikken hevet
doen setten, ind nog gevenkelyk held, WEDER GODT,
EER, REGT, IND ALLE GOEDE NATUERE IND WAIL-
STAEN DER WEERLT, Ind hevet ter selver tyd mit an-
dre syns Heer en en Vaders Dienre, ind huysgesinde,
ook mede gevangen onse lieve Neve, Soon, Broeder
Frederik van Egmond ook weder Godt, Eer, ind Recht
enz.

Ao. 1466. rukten de Gelderschen door bestel
van Ado l f voor yselstein, daer Frederik van Egmond
Heer van was, zy verbranden en plunderden alles,
verschoonden geene Godshuizen, ontsagen geene
kraemvrouwen, of stokoude luiden, zelfs de jonge
rnaegden bleven niet ongeschonden. Eenige dee-
zer Roofvogels, met veel buit beladen, wenden
het na Gorichem, meenende daer vry te zyn, daer
worden zy gevangen tot 45 stuks, negentien bra-
ken uit en liepen na de Minderbróeders en H. Geest
Kerke, maer geen Outaer kon dezulke baeten, die
de Kerkschendery voor geneugte en kortswyl had-
den gehouden. Op bevel van Hartog Filips van
Borgondie wierden zy door den Fiscael na den Haeg

gebragt, en, ongelet groote voorsprake,als Moor-
ders en Straetschenders den 26. April en 29. May

onthoofd en op raden gezet: Vier daer van, die
by de yselsteinsche plondering niet tegenwoordig
geweest waren, maer de wagt aen de Lek hadden
gehouden, (zynde voornaeme van Nymegen) wier-



den wel onthoofd, maer het Kerkhof vergunt. Dit
geschiede alles om dat dit boos Rot in tyd van vree-
de met kragt van wapenen in Holland was ge-
vallen.

Schoon Adolf door Hartog Filips van Borgondie
gewaerschouwt wierde, nogtans viel hy in de Lan-
den, der geener die het met zyn Ouden Vader
hielden; onvoorziens rukte hy met zyn voet en
paerdevolk in de Heerlykheid Culenburg, en wel
omtrent Golberdingen, maer de Burgers deeden een
moedigen uitval, raekten handgemeen; hier kreeg
Adolf de Nederlaeg, en de Gelderschen vlugten
naer Tyel, veele wierden onderwege doodgeslagen,
andere wierden gevangen en onder rantsoen gestelt:
Dus wierd Adolf de lust benomen om weder onder
de handen deezer getrouwe Burgers te geraeken:
Het steegje, daer de Geldersche de Neerlaeg kree-
gen, word nog Hartog Adolf s of by verkortinge
Hartog Olofssteegje (gelegen dichte by den Lek-
kendyk) genaemt.

Heer Gerart, schoon hy Hartog Arents vriend
was en bleef, maekt met Adolf een Vreede of Soen
Ao. 1467., mogelyk aen de eene zyde, om zyne
Heerlykheden, die hy zeer veele in Gelderland
had, te behouden, en Culenburg voor allen inval,
roof en brand te bewaeren; en belooft Adolf by
Handtekening en Zegel aen Heer Gerard, dat hy
aen hem betaelen zal Tienduizend Vierhondert en
twintig Ceurvorstelyke Guldens, die zyn Vader had
belooft aen Heer Gerard weder te geeven op St. Vi-
storsdag in den Jaere 1448. of hem daer voorin
te ruimen het Slot en Land van Bueren, gelyk de
brief, daer van gegeeven, melde, dog nog niet
geschied was. Deeze goede belofte zal mogelyk
ook veel tot de verzoeninge toegebragt hebben, en



dit was ook een magtig geld, in een tyd, als een
Edelman met 12 guldens (als vooren te zien is)
zich een geheel Jaer konde onderhouden.

De voorschreve Zoen tusschen Hartog Adolf en
Heer Gerard was van geenen duer, vermids Ado l f
ze niet hield, waer om Heer Gerard hem met een
brief ontzeide, luidende als volgt.

Den Hertog Adolf.
Weet Hooggeboren Vorst Heere Adolf Hertog van

Gelre, want Uwe Genade myn Gerard Heer tot Culen-
burg, den Hooggeboren Vorst Hertog van Cleve en
Grave van der Mark myn genadigen liven Heer ende
myne toestanderen der Soene tusschen Uwe Genade ende
my bededingt ende verzegelt niet gehalden nog voltogen
en hebt, ende mede, want uwe genade ondersaten die
myne buyten Vede gevangen, gerooft ende gescedigt
hebben, se wil ik daerom met alle de myne en alle de
geene, die ik op uwe genade in den uwen scade bren-
gen kan, uwe genade ende alle Luyden en ondersaten,
die sig tot uwe genade halden, Vyand synde, ontseg-
gen uwe genade ende alle den uwen voorgenoemt in al-
les, dat men op uwe genade en syne alle Veden mag en
to Veden plegen overmits desen brief, ende wil des my
tegen Uwe Genade en sy alle verwaert hebben. Oir-
cond myn Segel hier onder gedrukt 1468. des Saterdags
na Paul dag; den laetsten Juny.

Ao. 1468. heeft Hubert van Culenburg zich ver»
zoent met den Heer van Culenburg, wat hy uitge-
voert hadde, en op welke voorwaerde deeze ver-
zoening is geschiet, blykt uit den volgenden brief.

Ik Huybert van Culenburg doe kond en kennelyk al-
len Luyden, die desen brief sullen sien of horen lesen:
Want ind alsoe ik den Edelen Jonker Gerard Heer tot
Culenburg 't Jaer in den Somer syne Thienden tot Mau»
rik geweltelyk heb doen nemen, ind ontvoeren, voort



syn dienres en knegten veel homoets ende spytighyd ge-
daen ind bewesen heb gehadt, ind daer toe onlanx gele-
den selver mitterhant hem twe Molens afgebrant, ind
eene guede bouwinge by der Lede, synen Slote hem af
heb doen branden, den Pagters groten schaden gedaen
synen Borgers ind Ondersaten, als Rutger van Haen
een huys afgebrant, ind voort andre schade, den ik rny
mynen Joncheer, ind den synen in deser laetsten Veden
gedaen hebbe, boven dat ik syn gehulde gesworen Man
was ind nog bin, ind doch myne Manschap ind eede aen
Hem niet en hebbe opgesacht noch geschreven, ind bo-
ven wedersate ind dingtale myns Heeren Genade van
Gelre syn genadenen mynen Joncheer voorsz. ind den sy-
nen gegeven heeft, als ik wael wiste, ind want ik dan;
my aldus ongehoirlicken tegen mynen Joncheer voorsz.,
die myn Hooft ind stam is, gehad heb, soe heeft Hy
my doen vangen, ind in synen stocken doen setten, daer
inne och Lyder, omme des quaden regiments willen,
vergaen ind gestorven solde hebben, eer ymant voor my
gededingt hadde, ind als ik dat gesien ind gemerkt heb,
bin ik to bekennen gekomen, ind heb gebeden Everwyn
ind Willem van Culenburg rnynen liven Neve ind broe-
der dog voor my te willen dedingen ind bidden, dat ik
uyt deser mynre noot ind Last comen mochte, 't welk
sy ter beden van myn feer trouwelicken gedaen hebben,
daer af ik sy fruntlicken dank, aengesien, dat ik my-
nen Joncheer synen groten schade na allen heerkomen
ind gelegentheyd haeslicken sal rechten ind betalen, ind
daer af van hem scheyden, soe bekenne ik Huybert
voorsz. dat ik gesekert ind gelooft heb, sekere en gelove
overmits desen selven brief by mynre trouwe, eere ind
sekerheden, ind mit mynen opgerichtes Lyflicken Vinge-
ren vol staifs edes to Gode ind ten Heyligen gesworen,
dat ik nu noch nimmermeer, tot ghenen tyde, doen noch
doen doen en f a l , mit Raide noch mit woorden, wer-



ken noch daden, heymelik noch openbaertegen mynen
Joncheeren, syne Erven ind nacomelingen Heeren tot
Culenburg tegen hoire Dienre, knegten, ondersaten,
noch alle den genen, die hem to verantwoirden staen,
ind te verdedigen, ind sunderlinge tegen Henrik van Cu-
lenburg mynen broeder synen Erven en Nakomelingen:
Ook mede heb ik geloeft ind gelove by den selven Eede,
dat ik achter desen Dage, datum des briefs niet wonen
nog komen ensal binnen de kerspelen Eek ind Maurik,
mer als 't geboert, dat myn Guet aldaer mit regt besat
ind beclaget worde, see sal ik daer selfs mogen komen
myn Gued te ontsetten, ind mitten rechten to verant-
woorden, dog alsoe ik als dan in den voornoemden ker-
spelen niet en sal benachten, desgelyks soe en sullen my-
ne soenen, die ik nu hebbe ind noch vorder krygen mach
achter hoeren tien Jaeren in den kerspelen voorsz. ook
niet wonen nog komen, anders dan in maten als van my
voorsz. staet, then sy by wille en Consent myns Jonc-
heeren, syne Erven ind nakomelingen ind of sy daer in-
ne gebrecklikken worden, soe sal die ghene van hem,
die dat dede, an mynen Jonckeren, synen Erven of
nakomelingen, vervallen wesen van allen Erfnissen ind
Gueden hem van my aenkomen mogen 't syn Leen of Ei-
gen. Voort gelove ik Hubert voorsz. tegen mynen
Joncheer voorsz. ind den synen niet to dage to gaen,
noch tegens myns Heeren Genaden to Cleve, den Heere
van Egmond, Heeren Johan ind Joncheer Frederik sy-
ne soenen toestenden niet te doen so lange dese tegenwoor-
dige Vede steet, noch ook binnen der Stad ind Schepen-
dom van Tiel niet to komen. Voort beken ik my Hubert
voorsz., weert saike, dat ik in eenigen van desen Pun-
ten gebrekelyk worde, ind die als voorsz. niet en hielde,
dat Godt immer verhueden wille, Trouweloos, Seker-
loos, Eerloos, rechteloos, ind openbaer meynedig, ind
bidde als dan allen Heeren Fursten, Ritteren, Kneg-



ten. Steden ind allen gueden Lueden, dat sy my dan
voor alsulken Man halden ind kennen, ind voort mynen
Joncheeren vervallen to wesen ind overgegeven toe heb-
ben, Oirkonde Everwyns ind W/llems van Culenburgs
myns liven Neven ind Broeders voorsz. als mannen van
Leene myns Joncheeren voorsz., alle alsulke Leengue-
de ik van mynen Joncheeren voersz, ontfangen heb, ind
noch vorder ontfangen mach, also dat myn Jonkheere
voorsz. synen vryen wil daer mede doen mach sonder enig
bekroen van my, ofte mynen Erven of van Ymant van
onser wegen. Alle Punthen voorsz. ind yetlik Punt byson-
der heb ik Hubert voorsz. mit mynen vryen willen gese-
kert ind gelooft, sekeren ind geloven by mynre trouwen
Eeren, geloven, sekerheyden, ind mit mynen opgerig-
ten Lyflyken vingeren volstaifs Eeds to Gode, ind ten
Heyligen gesworen, waer vast ind stede to halden ind
to volkomen, und niet te verbreken omme nog door gener-
ley saken willen, die geschiet Syn, of nog geschieden
mogen, ind alles sonder argelift, ind heb des ter Oir-
konde der waerhyd mit mynen gueden vryen wille mynen
Segel aen desen Brief gehangen, ind voort, tot meere
Vestenisse gebeden Everwyn Broeder tot Culenburg,
Heer en Johan van Vyanen Ritter mynen Live Neven,•
Willem van Culenburg mynen lieven Broeder, Johan
van Renesse van Wulven die Jonge ind Willem van
Nyenveld mynen lieven Neven desen Brief mede to wil-
besegelen, dat wy voorgeschrevene bekennen ter bede
van Hubert voorsz. onser liver Neve ind Broeder geerne
gedaen to hebben, ind hebben dair omme des ter meerer
oirkonde ind Vestenisse onse Segelen by dat syne mede
aen desen Brief gehangen. Gegeven in den J are ons
Heeren 1486. in Profestoe Sanctorum Petri & Pauli A-
postolorum.

In 't Jaer 1469. draegt Heer Gerard van Culen-
burg over aen zyne Borgeren dit volgende.



Item noch is myn Jonkheer overdragen met het Ge-
richt, dat alle die geene, Geestelikke of Weerlikke,
die eygendom van huysen hebben ende toebehoren, die
sullen den Tyns van huysen doen, en wie des niet en de-
den, die keuren salmen halden en uytreyken op den ge-
nen, die de eygendomme van deselve huyfen hebben en-
de toebehoren.

Item ook en sal nimand eygendom overgeven of weer-
loos werden van huysen of van Erven, men sal die eerst
te vorens verkondigen van den Stadhuise veertien da-
gen, omme of ymand daer aen ten agteren waer, dat
s y . . . . . . .Item alle die geene die met tegelen dekken willen,
wilde de Stadt half dak geven, dat is te verstaen, als
van twe Roeyen nieuw tegeldaks wilmen te hulpe geven
enen gewichten Wilhelmus Schilt.

In 't zelve 1469. in de maend December wierd
binnen Brussel een Huwelyk gesloten tusschen Jonk-
heer Jasper van Culenburg Heer Gerards Zoon en
Jonkvrouw Johanna van Borgondie, in tegenwoor-
digheid van Heer Gerard Vader, en Frank van
Borsele Grave van Oostervant en Heer van Borsele,
St. Martensdyk, Hoogstraten, Zuilen &c. Oudoom
van den Bruidegom aen de eene zyde, en Heer An-
tonis van Borgondie, en zyn Oudsten Zoon Filips van
Borgondie ter ander zyde.

Jonker Gerrit zoude mede geeven
1. Ewyk, zynde een Leen van Gelderland.
2. Alle de Landen in de Betuwe.
3. Alle het geene hem aengekomen was door af-

sterven van zyne Moeder, behoudens daerinne
Eleonora van Borselen zyn Grootmoeder haar Lyf-
togt.

4. Het Huis Ter Lede, Linden, Schbuilenburg, den
Oudenweerd en Ommeren*



5. De Fortresse en Heerlykheit van Maurik, met
twee Dorpen, Maurik en Eck.

6. Na Heer Gerards Dood Culenburg.
7. Weerd op de oude Yssel met Weerderbroek.
8. Everdingen, Goilberdingen, Zyderveld, Bolgery,

Honswyk en Schalkwyk.
Na dat Adolf als een ontaerde Zoon zyn ouden

Vader Arnald dus lange in een zwaere gevangenis
op het Slot van Bueren had gehouden, en Hy, wat
middelen gebruikt waren, onverzettelyk by zyn
boos en godloos stuk bleef volharden, trok einde-
lyk Hartog Carel van Borgondie, Zwager van Adolf,
hem de zaek van den ongelukkigen Vader aen: Hy
ontbood en verzogt Adolf by hem te koomen, dat
hy deed en begaf zig met een tamelyk gevolg
na Hesdin, daer een wyl geweest zynde, wierd
Hy genoegsaem, over Tafel zittende, gedrongen
bevel te geeven, dat zyn Vader ontslagen wierd:
Hy gaf dan een bevelschrift over, waer by de Slot-
voogd van Bueren gelast wierd Hartog Arnald aen-
stonds uit de Gevangenis te ontslaen en in hande van
Henrik van Parwis en Filips van Wassenaer te stel-
len; deeze voerden den Ouden Vorst van Bueren
op Tyel en zoo na 's Hartogenbosch, daer Hy van
de Burgery met veel blydschap treffelyk wierd in-
gehaelt en verwelkomt: De Geestelylheid leiden
Hem met toortsen in de St, JansKerk, daer hy
God dankte, wegens zyne verlossing uit de gevan-
genis, waer in hy by de zes Jaeren was opgesloten
geweest, hier van daen reisde hy op Hesdin, en
wierd aen het Hof van den Borgondier met alle te-
kens van achtinge ontfangen. Binnen Dorlens,
daer Carel zich bevond, ging het mondgesprek tus-
schen Vader en Zoon aen; dit liep zoo hoog, dat
de Zoon, als een tweede Cham, met zyns Vaders



aengebooren gebrek Spotte, en de Vader in oploo-
pende gemoede zyn Zoon voor de kling daegde:
Hier van is Phillppus Cominaeus oog getuige ge-
weest.

Carel bood aen Adolf het Stadhouderschap van
Borgondie en het geheel bezit van Gelderland, uit-
genomen de Stad Grave aen de Maes, welke hy
den Ouden Vader had toegelegt met Zesduizend
Goudguldens Jaerlyks, en den Tytel van Hartog
van Gelre: Cominaeus droeg nevens andere deeze
voorwaerden Adolf voor, uit last van Carel, dat
van den zelven met deeze HelscheTael beantwoord
wierd: Dat Hy liever zyn Vader van boven neder in
een Put wilde werpen en hem naspringen, dan zulk een
voorslag aenneemen: Zyn Vader had nu vier en veertig
Jaeren geregeert, het was hoog tyd, dat hy mede een
beurt hadde: Hy mogt wel lyden, dat hy Jaarlyks Drie
duizend Goudguldens genoot, dog met dit beding, om
uit Gelderland te verhuizen noch ooyt daer weder in te
koomen, 't Konde niet anders aen het Hof van Bor-
gondie als een grooten af keer van deezen Godloo-
zen Zoon uitwerken, zoo dat de zaeken van Adolf
zeer te rugge gingen. Hy van zyn gewisse ge-
knaegt ( zoo hy een Conscientie had ) en vol quae-
de agterdogt, vlugt heimelyk uit Hesdin: by Na-
men ontdekt, wierd hy op bevel van Carel op het
Casteel verzekert, en van daer na Vilvoorden, en
eindelyk na Cortryk gevoert, daer hy tot den dood
van deezen Hartog van Borgondie in de gevange-
nis is opgesloten geweest. Deeze groote omkeering
geschiede Ao. 1470.

Hartog Arent dus weder herstelt, betoonde zyn
dankbaerheit aen Heer Gerard, die hem altoos, zoo
veel in hem was, in zyn Nood met geld en m a n s c h a p had bygestaen; want als Heer der Stad Bue-



ren bestedigt hy de Overdragten tusschen Bueren en
Culenburg gemaekt, byzonder die van den Rekom,
loopende door de Weitsteeg in des Bisschops Grave
en door den Neust in de Linge, welke uitwatering
Heer .Johan van Willem Heer van Bueren gekoft
had, gelyk hier voor de Brief is bygebragt, als
mede van de Nieuwe brug te leggen aen't einde van
Lanksmeer over des Bisschops Grave en Vergoukens
weg: Hy gaf daar van een bezegelden brief by rae-
de van Willem Heer tot Egmond den 29. Maert
1472.

Op den Vrydag na den H. Sacramentsdag in dat
zelve Jaer bevestigde Hartog Arent nog nader de
voorschrevene Voorregten en Overdragten met
den Heer van Bueren opgeregt, vermids Heer Ge-
rard met zyn Stad en Land van Culenburg den Har-
tog zeer trouwelyk gedient, veel schade geleden, en
veele oneindige Diensten voor hem aengewent had.

Ten zelven dage bevestigde dezelve Hartog de
Vryheid van Tol door geheel Gelderland aen de
Ingezetene binnen Culenburg woonende.

In het zelve Jaer 1472. schonk Hartog Arent van
Gelre aen zyn Broeders zoon Frederik van Egmond
Heer van yselstein, die om zynent wille door Adolf
was gevangen en opgesloten, dog tydelyk ont-
vlugt was, de Stad Bueren met de Tollen en on-
derhoorige Dorpen; volgens Slichtenhorst bladz.
267.

In't laest van July des gemelden Jaers is een Be-
stand getroffen tusschen Gerard Heer van Culenburg
met zyn Broeder Everwyn aen de eene, en de Ste-
den Nymegen, zutphen en Arnhem aen de andere zy-
de; De Brief begint aldus.

Soe vast eyn tyd lanck grote onwil ind Vede geweest
is tusschen den Edelen Gerard Heere tot Culenburg &c.



Everwyn Broeder tot Culenburg, den Borgeren, On-
dersaten ende Ingesetenen der Stadt en Landt van Cu-
lenborg op die eyne, ind der dependenten der dryerVyr-
delen den Amptluyden ind Onderfat en derselver Vyrde-
len, ind den dryen Hoif'tsteden 's Lands van Gelre,als
Nymegen, Zutphen ind Arnhem, ind der sementlicken
ondersaten der selver Landtsdye, sich haldende an den
Hoog geboren Furst Hertog Adolf van Gelre &c, aen
d'andre syde, daer van beyde den Landen groit
verdriet en verderfnis avermits name Roef, Brandt,
Dootslag, gevangen en anders komen syn, omme dan
meere last ende onwil, dye daer van verders ryfen ende
geboren machte te verhueden, is by tusschen spreken
sommiger vrienden bekent, alsoe dat aen beyden syden
Eyn Overdracht, Veyligheyt ende Bestandt guetlicke
verdedingt, aengegaen, gegeven en gemaeckt is &c.

De Brief is bezegelt door Gerard Heer tot Culen-
burg, Everwyn Broeder tot Culenburg, Borgemee-
steren, en Raed van Culenburg met Stads Zegel,
Hubert en Sweder van Culenburg Bastaerd, Johan
van Cuyk, Henrik Suermont, Aernt van Gulik en
Aernt van Dichteren aen de eene zyde. Dirk van
der Horst Ridder Landdrost van Veluwe, Henrik van
Bylant Ridder Borggraef te Nymegen, Reyner van
Wy. Borgemeesteren, Schepenen en Raed der
Steden Nymegen, Tye/, Bommel en Bueren met der
Steden Zegelen van wegen Zyn Genade Landen
aen de andere zyde: Dit geschiede in 't Jaer onses
Heeren 1472. des Dingsdags post festum Jqcobi
Apostoli.

In den Jaere 1473. den 23. Febr. overleed
binnen de Stad Grave zeer schielyk Hartog Arent
van Gelre: Hy wierd aldaer na zyn staet begrae-
ven, zyn hart is op zyn begeert binnen 's Har-
togenbosch in het Geertruide Klooster in een zilve-



re doos ter aerde bestelt. De rede was, dat ee-
ne Nonne uit het zelve klooster hem menigmae-
len in syn gevankenis te Bueren had koomen be-
zoeken en vertroosten, Ja zelf op een tyd haere
klederen, om die aen te trekken, had aengebo-
den, om dus vermomt de wagters te misleiden
en uit te gaen; dog de goede Man had dit ge-
wygert uit vreeze voor dit onnosel mensch. Op
deeze trouwheit denkende, beval hy zyn Hert in
dat Convent te begraven.

Na het overlyden van Arent, begon de aenhang
van zyn Zoon Adolf, schoon gevangen, vry wat
fpels te maeken. Dog de vrienden van den Va-
der, onder welke Heer Gerard, waren aen de
zyde van Carel den stouten Hartog van Borgondie.

Carel quam met een groot Leger op Gelder-
land afzakken, belegerde eenige steden, waer
onder het wederspannig Nymegen, doe ging alles
over, en wierd hy, als Hartog van Gelre en Gra-
ve van Zutfen, overal aengenomen en gehuld:
Zyn Raedkarner hield hy te Arnhem en sftelde tot
zynen Stedehouder Willern van Egmond.

Jonkheer Jaspar eenige Zoon van Heer Ge-
rard had bevel van Carel en nam Bueren en het
slot of den Burg in.

Den sden July 1474« wierd Jonker Jajpar met
zyn Vaders bewilliging, by de Leenkamer te Ny-
wegen met de navolgende goederen beleent tot
Zutvensche Rechte als met Ewyk met de daer aen
behoorende, inkomsten, nog 80. Mergen Lands
genaemt de Geeren gelegen onder Malsen in den
Lande van Bueren, den Buerenbroek Tiend, ea
meer andere heerlyke goederen, welke hem van
wylen Elizabetb. van Bueren zyne Moeder aenbe-
storven waren.



In den Jaere 1475. was het weer te doen om
Honswyk, met die van het Sticht. De Maerschalk
had aldaer de klok doen trekken en de Inwoon-
ders bevolen de Justitie by te staen om een Dief
ter Galei te helpen brengen; die van Honswyk
klaegden het aen Heer Gerard, die weder aen zyn
Leenheer den Hartog van Borgondie, en kreeg
eindelyk by den Hove van Holland Een Vonnis
tot zyn voordeel, waer in hy gemaintineert word
in de gerustige Possessie en het bezit &c. Dit was
gegeven in den Hage den 27. Octob. in 't Jaer 1475.
by Mr. Johan Halewyn President, Gerrit Heer tot
Assendelft, Tielman Oom van Wyngaerden &c. Dit
moeten we voor af melden, terwyl in 't vervolg
nog meer van deeze zaek zal worden gesproken,
en dit Honswyk meer als een anderhalve Eeuw een
Twistappel is geweest, tot dat het eindelyk ten ty-
de van Grave Floris den Tweeden eerst geslist en
by Accoord dit Twistvuer ten eenemael is uitge-
dooft.

Hartog Carel van Borgondie komt in 't volgende
Jaer in onmin met de Switsers, valt in derzelver
Land, zy bidden Vreede: Hy weigert: Tot twee-
mael word Hy geslagen. Hy laet niet af, valt in
het Land van den Hartog van Lotharingen, om dat
hy met de Switsers verbonden was, en belegert
Nancy, daer word hy op de vlugt geslagen en, na
drie dagen dood gevonden, met zyn aengezigt aen
het ys vast bevroren, tot Nancy gebragt en begra-
ven. Veele van de zyne, die hem trouwelyk had-
den bygestaen, waren gevangen, en onder dezel-
ve Heer Antonis van.Borgondie, Jonker Jaspers Schoonvader.

Adolf van Egmond zat ondertusschen nog in de
Gevangenis te Cortryk, dog word door die van



Gent, met toestemminge van Maria van Borgondie,
uit de hechtenis gehaelt, en tot Veldheer aange-
stelt over dat volk, dat zy tegen die van Doornik
hadden uitgerust; Hy komt voor die Stad, en word
aldaer in een uitval, van de zyne verlaeten, ter
neder gehouwen den 22. July 1477. zyn dood
lichaem wierd door de Franschen op een paerd ge-
legt, binnen de Stad gebragt, en zonder Vorste-
lyke Pracht begraven. Dit is het uiteinde van dee-
zen Boosdoender geweest. Zommige verhaelen,
dat in de beeldstormery zyn graf zoude opgebro-
ken zyn, en het Lyk, dat door de kragt van den
Balsem was gaef gebleven, uit de kist gerukt, be-
spottelyk behandelt, en smaetheid aengedaen was,
roepende het volk, dat hy de aerde niet waerdig
was, die met een Vader, zoo gehandelt had.

Na dat Hartog Carel voor Nancy was gebleven,en zyne Dogter Maria van Borgondie met Maximi-

liaen Aertshartog van Oostenryk was getrouwt,
wierd Heer Gerard van Catharina van Gelder Zuster
van Adolf wel aengezogt, dat hy tot herstel van
Adolfs kinderen, Carel en Philippe, de hand wilde
leenen, maer hy bleef aen de zyde van den Oosten-
ryker, tot aen zyns levens einde toe.

Elizabeth van Culenburg, Heer Gerards Jongste
Dogter, was, als voor gezeit is, een geprofesside
Zuster, en als nu Priorinne van Diepenveen: Zy was
van haer Vader wel uitgekoft, maer stond als nu
in January 1477. nader af van alle versterfenissen,
als haer door haer Moeder Elizabeth van Bueren,
en Oude Moeder Elionora van Borsele, naderhand
van Nyenrode genaemt na haer Tweeden Man, en-
de van elders mogte aengekomen zyn, en nog
mogte aenkoomen.

Ao. 1478. heeft de Aertshartog Maximiliaen, in



't bezit zynde van Gelderland, binnen's Harto-
genbosch, wegens de menigvuldige trouwe dien-
sten, by Heer Gerard, met lyf en goed, aen zy-
ne voorzaeten, in 't byzonder aen de Hartogen
Arent van Gelder en Carel van Borgondie beweezen,
alle de Privilegien en voorrechten, die Hartog
Arent van Gelre en de verdere Voorouderen aen
Heer Gerard, zyne borgers en onderzaten gegee-
ven hadden, bevestigt: zie hier den Brief:

Maximiliaen by der genade Godts Hertoge van Oos-
tenryk, van Bourgoengne, van Lotryk, van Bra-
bant, van Lymborch, van Lutzenborge, ende van
Gelre, Greve van Vlaenderen, van Arthois, van Bour-
goengnen, Palatyn van Henegouwe, van Holland,
van Zeland, van Namen, en van Zutphen, Markgra-
ve des Heyligen Ryks, Heer van Vriesland, van Sa-
lins ende v a n Mechelen: doe kond allen Luden, d i e d e s e n onsen tegenwoordigen Brief sullen sien, o f horen l e s e n , want ende alsoe onsen lieven e n getrouwen Vasal

Gerard Heer tot Culenburg sich altyd getrouwelyk mit
allen den synen gehouden heeft aen die partye van Her-
tog Arnald wyle Hertoge van Gelre saliger gedachten,
ende naderhand aen die partye van Hertog Carel onsen
lieven Heer en Schoonvader in leven Hertoge van Bour-
goengen, welker byde Sielen Godt genadig zy9 So is't,
dat wy overmerkt hebbende den truwen dienst, vurge-
rept, den Hy onsen voirvaderen voorsz. bewesen en ge-
daen heeft, en ons hier namaels doende fal werden,
hieromme soe is 't, dat wy, voir ons ende onse Nako-
melingen, belieft, geconfirmeert en gevestigt hebben,
believen,: confirmeren ende vestigen, overmits desen on-
fen tegenwoordigen Brieve, alle alsulke voirdelen, vry-
heyden ende Privilegien, als Hertoge Arnald van Gel-
re ende syne voirvaderen Hertogen van Gelre saliger ge-
dachte den voorsz, Gerard Heer tot Culenburg, synen



Burgeren ende ondersaten ende hoire nakomelingen voir-
tyds gegeven ende verleent hebben, naer inhout ende
vermogen der besegelde Brieven, die daer van syn, al-soe verre sy die gebruykt hebben,ende wy ontbieden

en bevelen alle onse Dienaren, Amptluyden, Officie-
ren, ende horen Stadholderen tegenwoordig en toeko-
mende, dat sy den voorsz. Heer van Culenburg, synen
Burgeren ende ondersaten en hoire nakomelingen in den
voorsz, hoire Rechten, voirdelen, Privilegien, ende
Vryheyden, indien sy dier beseten hebben, alsoe 't voor-
schreven is, laten berusten in alre maniren, gelyk sy
Hertoge Arnald en syne voirvaderen Hertogen van Gel-
re daer by gelaten hebben, naer vermogen der Brieven
daer van wesende. In oirkonde des soe hebben wy onse
Segel hier aen doen hangen: geschreven in onse Stede
's Hertogenbosche den agtienden dag van de Sprokkele
maend in 't Jaer onses Heeren 1478.

Ter zelver tyd, ook in February, heeft Hartog
Maximiliaen op Heer Gerards te kennen geven, in
minderinge van 't geene Arnald en Ado l f aen hem
schuldig waren gebleven, ter Somme van Tweeen
twintig Duizend zes Hondert zes en zeventig Over-
landsche Ceurvorstelyke Rynsche guldens, aen hem,
by provisie, goedgesproken Tien Duizend diergely-
ke guldens, en dit te betaelen uit Beden en inkomsten
van 't quartier van Nymegen. Hier van is een be-
zegelde brief gegeven binnen 's Hartogenbosch op
dato als vooren, dog is in 't vervolg de betalinge
niet geschied, zoo ik my verbeelde, althans de
Aertshartog konde Gelderland niet in bezittinge kry-
gen.

Kort na deezen tyd vallen veele Steden van Gel-
derland af , en willende Maximiliaen niet huldigen,
ontbieden Catryn Adolfs zuster, dus raekte alles
weer in rep en roer, en wierden Frederik van Eg-



mond. Heer van yselstein, en zyn Broeder Willem
van Êgmond den 22. April 14.78. by Nymegen ge-
vangen, en zaten aldaer. omtrent drie Jaren in
hechtenisse.

Ao. 1479. kregen de Geldersche Leerdam in haer
geweld, stelden daer Niclaes van Haeften tot Caste-
lein, die meermael met een deel volk uit de Stad
op de Borgondiers of Hollanders was gevallen, en
telkens met veel buit te rug gekeert: Die van
Schoonrewoerd hadden in Leerbroek een bolwerk op-
geworpen, waer uit zy veel schade deeden aen de
Hollanders, die van Gorinchem, Maximiliaens zy-
de houdende, kregen het in, en vervolgden de
Schoonrewoerders tot in het Dorp, zy dreven se tot
in de Kerk en op den Toorn: Die van Schoonre-
woerd schoten daer uit en quetsen eenige Gorkom-
mers, die tot weerwraek, donderdags voor Pal-
men 1479., het Dorp aenstaken en verbranden.
Haeften krygt van Nymegen meer Volk, komt bin-
nen Leerdam, en verbrand 's maendags voor Sacra-
mentsdag Oosterwyk en Kedichem: De Hollanders daer tegen staken den brand in Vuren.

Vermids Heer Gerard standvastig bleef aen de
Borgondische zyde, wierd hy geweldig in deezen
twist gemengt, en moesten zyne onderzaten vry
veel lyden.

Terwyl Maximillaen in den Jaere 1480. de Gel-
dersche ging beoorlogen, zend hy veele krygskneg-
ten voor Asperen, willende de beide Sloten bezet-
ten: dit verstond Gysbert Piek niet, die half Heer
was, en daer een Slot hadde ten Zuiden van het
Steedje, die Gelders gezind was en veele Borgers aen zyne zyde had: De Borgondische koomen op

het Slot van Wessel van den Boetselaer en vielen van
daer op de Geldersche ende Borgers van Asperen,



welke laetste het te quaed kregen, en vlugten, ten
deele in het Kruisbroeders Klooster, en op het Slot
van Gysbert Piek: Allereerst wierd het Steedje
geplundert, veele Borgers gedood , Vrouwen en
Maegden verkragt, daer na het voornoemde Slot
bestormt, en stormender hand ingenomen, (zyn-
de Gysbert Piek geweken met belofte van hen te
zullen ontzetten) al wat gevonden wierd, word
aen de wraeklust opgeoffert, en wierden Twee uit
een venster geworpen, en van de gene, die bene-
den stonden, op de spiessen ontfangen: De uit-
voerders van dit werk waren drie Hopmannen, de
Heer van Chantery, de Heer Rembold en Lambert
Millink met omtrent duizend krygsknegten.

Onderwylen sterf Heer Gerard den 9. Maert
1480. en wierd begraven by zyne Huisvrouw Eli-
zabeth van Bueren, op het laege Choor onder eenen
blaeuwen sark , aldaer nog te zien en ongeschon-
den overgebleven in den vreezelyken brand van 't
Jaer 1654.

JASPAR DE EERSTE van die naem, Zoon van
Gerard de Tweede, was de Dertiende Heer van Culen-
burg; tot eene Huisvrouwe had Hy 1469. geno-
men , als voor is aengetekend, Johanna van Bor-
gondie dogter van Heer Antonis Bastaert zoon van
Filips de goede Hartog van Borgondie, bygenaemt
de Groote Bastaerd , want Filips had behalven dee-
zen nog veertien Bastaerd Kinderen, onder welke
zyn geweest Cornelis Heer van Beveren, de voorge-
melde Antonis Grave van Steenbergen, Baldewyn
Heer van Falais en St. Anneland, David Bisschop van
Utrecht, Filips eerst Admiraal: daer na ook Bisschop
van Utrecht &c.

Heer Jaspar heeft by deeze Vrouwe drie Zoons
als Carel geboren 1476, Gerard 1483, en nog ee-



nen geboren 1488. alle Jong gestorven, en zes
Dogters verwekt.
1. Elizabeth van Culenburg, van welke hier na ge-

sproken zal worden.
2. Anna van Culenburg geboren 1481., na dat Jas-

par uit zyne gevangenis in Vrankryk was ont-
slagen, trouwde met Heer Jan van Pallant Zoon
van Dirk van Pallant Ridder, Raed van den
Hartog van Gulik, en eenigen Broeder van An-
na van Pallant, ten Echte belooft aen Jakob van
Lalaing. Hy bragt ten Huwelyk mede de helft
van het Slot Wildenborg, de Heerlykheit Kins-
wyler, het Steedje Dalem met het derde van de
Heerlykheit aldaer, het Slot en Heerlykheit
Wittem &c. waer tegens Anna aenbragt de Heer-
lykheden Lede, Linden, Maurik en Eck, gelyk
ook Borsele, welker wegen zy genaemt wierd
Jonkvrouw Anna van Borsele, zy stierf 1509. na
dat zy by Haar Man verwekt had een eenigen
Zoon Everard Heer vanPalland en Wittem, wiens
Huisvrouwe was Margriet van Lalaing, Broe-
ders Dogter van Heer Antonis van Lalaing Gra-
ve van Hoogstraten, uit welk Huwelyk gespro-
ten is Floris van Pallant, van wien in 't ver-
volg.

3. Cornelia van Culenburg, was getrouwt met Wil-
lem van Rennenberg, wient Hart te Zuylen, zyn
ingewand te Westbroek en Lichaern in de Abdy&
van Oostbroek begraven is, zy bragt ten Huwe-
lyk de Heerlykheden Zuilen en Westbroek, uit de-
zen Echt zyn gesproten Frank van Rennenbergen
Anna van Rennenberg in den Jaere I532.getrouwt
met Filips van Lalaing.

4. Aleyd van Culenburg, trouwde François Heer van
Bailleul, hebben veele kinderen voortgebragt.



5. Magdalenavan Culenburg, getrouwt aen Guiliam
Heer van Noyelles in Artoys.

6. Johanna van Culenburg, was geboren den 11den
September 1482. is Jong gestorven.
Heer Jaspar had behalve deeze Echte Kinderen

een Bastaerdzoon, genaemt Johan van Culenburg
Bastaerd, en deeze had ook by Ida Dogter van Wol-
ter van Suermond van Tyel een natuerlyke Zoon,
Frans van Culenburg bastaerd, dus was hy eenes Ba-
staerds Bastaerd.

Ao. 1480. in de maend April heeft Jaspar van
David van Borgondie Bisschop te Utrecht zich laeten
verleiden met het Gerigte te Schalkwyk, het p e r s o -
naetschap in de Kerke gifte aldaer, den Steenweerd
in 't gerigt van Honswyk tegen Culenburg over, een
Hofstad te Ryswyk met 40 Mergen Lands, daer
toe een Tiend in de Marsche geheten de Rottiend, de
Tienden te Heelsum.

Slichtenhorst verhaelt Bladz. 57. In 't Jaer 1480.
is van wege den Hartog van Oostenryk aen Heer Jaspar
tot heelinge van syn schade, die Hy, in Vrankryk zit-
tende, had geleden, ingeruimt de Stad Leerdam, wel-
ke te voren door de Geldersche was verovert, dan Hy
heeftze naderhand aen die van Egmond weder overgela-
ten, te weten Frederik van Egmond zynen Schoon-
broeder Eersten Grave van Bueren en Leerdam.

De Inruiming bestont maer alleen daer in, dat
hy aengestelt wierd tot Gouverneur, Capitein en
Drossart, gelyk uit den volgenden Brief blykt.

Maxmiliaen en Maria by der gratien Godts Herto-
gen van Oostenryk, van Bourgoenje, van Lotherin-
gen, van Brabant, van Lymborg, van Luxenburg,
en van Gelre, Graven &c. &c. allen den genen, die
deesen tegenwoordigen brive sullen sien, saluyt; doen
te weten f dat om die goede en trouwe diensten, die on-



se geminde ende getrouwe Neve, Raet en Camerlin£
Jonker Jasper Heere van Culenburg ons hier voortyds
gedaen heeft, nog dagelyks doet in vele diverse maniren
in hope dat Hy doen sal in toekomende tyden: Wy heb-
ben v o o r s z . Heere van Culenburg, volkomelik betrou-
wende synder Wyshyd, kloekheid ende goede neerstig-
hyd, gestelt, gemaekt ende geordineert, stellen, ma-
ken ende ordineren by desen onsen jegenwoordigen brive
GOUVERNEUR, CAPITEYN ende DROSSARD VAN Onse STAD stede en LANDE VAN LEDERDAM mit allen

anderen syn toebehoren, gevende die v o o r s z . Heere van
Culenburg volkomen magt en sunderling beveel't voorsz.
Officie van Gouverneur, Capiteyn en Drossart van nu
voort aen te houden en te bedienen, is te verstaen ter be-
waernisse, defensie en Preservatie van onse voorsz. ste-
de ende Lande van Lederdam enz. enz. Deezen Brief
was gegeven en bezegelt binnen Mechelen den 4den
dag van Maert in 't Jaer 1480.

't Schynt, dat die van Leerdam met andere Ste-
den zich tegen den Aertshartog weder aengekant
hadden, maer dat zy met Tyel en Bommel zich kort
daer aen onderwierpen, want Heer Jaspar word
by een open brief, gegeeven binnen Brussel den
6. September deszelven Jaers, gevolmagtigt by
Maximiliaen en Maria, omme uit haer beider naem
de voorsz. Steden in genade aen te neemen, en wel
op zulke voorwaerde, als andere Steden van
Gelre in 't quartier van Aernhem kortelings te voren
in genade waren aengenomen, mids ook doende-
den behoorlyken Eed, gelyk de andere gedaen had-
den.

In dezelve Maend September is by de Magistraet
der Stad Culenburg, met toestemminge van den
Heer, een Gildebrief opgestelt, en gegeeven aen
het Schoenmakers Gild, luidende:



Wy Schout, Borgemeesters, Schepenen en gemeyn
Raed der Stadt Culenburg doen kond ende kennelik allen
den genen, die desen tegenwoirdigen brief sullen sien of
horen lesen, dat wy by raide ende Consent des Edelen
vermogenden Jonr, Jasper Heere tot Culenburg &c.
onsen lieven Jonr. seker ordonnantien ende Overdrach-
ten geordonneert ende verleent hebben der Schoenmake-
ren Gilde binnen der Stadt van Culenborg voorsz. ende
allen den genen, die daer toe horen, als mit namen
Schoenmakers, Trypmakers, Bontwerkers, Hoedema-
kers, Handschoenmakers en allen den genen, die daer
aen horen ende alle hare nakomelingen ten eeuwigen da-
ge in manire, als hier nabeschreven volgt.
1. In den eersten, soe wat knapen, dat dese voorsz.

Ampten leerden, dat sal hem als dan koften aen den
Gilde een quartier van een Oud Schilt, ende dat sal
men houden aen den Meester, die hem leerd.

2. Ende of eenig der Gildbroeders Kinder eenig van
den voorsz. Ampten leerden, daer souden sy niet af
geven.

3. Voort als een Borger kind Meester word, dat sal hem
als dan kosten een halven Ouden Schilt.

4. En waer dat saek, dat eene Borgers Dochter eenen
Man krege van buyten ende dese voorsz. Ampten ge-
bruykte, dat soude hem al dan kosten eenen gouden.
Rynse gulden*

5. En of ymand van buyten quam en dese voorsz. Am-
bachten doen wolde, dat soude hem als dan kosten ee-
nen ouden schilt.

6. Voort so sal nimand in den Schependom van Culen-
borg schoen of andre vellen brengen, dat in desen
Gilde hoort, ten en waer saek, of men dat Gilde ko-
pen woude ende behouden, mits alle Jaermerkten en
Weekmerkten uytgescheyden.

7. Voort en sal nimand een anderen syn knapen onder



huren ten en waer saek, dat haer Meester geschey-
den waeren, dede eenig Meester hier en boven, die
verbeurde een Rynse gulden tot den dienst van den Al-
taer van St. Crispyn en Crispiniaen, ende dat salmen
als dan uytpanden als de Heer.

8. Ende waert sake, dat eenige knaep in haren dienst
onminne hadden tegen hare Meysters, dat sullen sy
den Oudermans by brengen, ende dat sullen sy schey-
den ende die Oudermans overdragen, daer sal 't me-
de gescheyden blyven op een Paene die knapen synampt een Jaer lank te laten in den Schependom van

Culenburg ende den Meyster een maend lank synAmpt te laten, beheltelik den Gilde ende onser Stadt

heure rechten ende broiken.
9. Ook sullen die Meysters van dese voorsz. Ampten

alle veertien dagen hare knapen haer Loon geven also
verre, als sy des begeren: voort soe sal alle Jaer de
Oudermans v a n deser Gilde naer ouder gewoonte k i e s e n , ende s o e w i e d e s d a n weygerde, verbeurde e l k

eene Rynse Gulden tot des diensts behoef des Altairs van Ste Crispyn en Crispiniaen voorsz.: Voort meer

soe sullen die Oudermans Oudt ende Nye alle Jaer
kiesen een bewaerder haers Altair s, ende die sal ook
die Oudermans bode wesen, ende van alle onderkost
wy syn; wie des weygerden, verhoorden tien stuy-
vers totten dienst des Altairs van Ste Crispyn en
Crispiniaen voorschreve.

10. Ende waert sake, dat eenig van dese Gildebroe-
ders buyten metten woon tooch, die verboerde t' eyn-
de 's Jaers syn Gilde, alsoe verre als hy alle Jaer
syn onkosten niet en betaelde.11. Voort soe en sal nimand van buyten in den Schepen-

dom van Culenburg rouw huyden kopen 't sy hy heeft
eenig Ampt van desen Gilde, dan daer die Borgers van Culenburg kopen mogen en daer sy woonagtig^



syn, te verstaen, so over onraet ende Rechten sy
aen onsen Borgeren voorsz. Kyeren nemen,desgelyks
salmen hem wederom doen.

12. Ende alle Jaer, als men onse Lieve Vrouw dra-
gensal, s o e su!len d i e gemeyne Gildebroeders d i e k e e r s e n halen ende dragen, ende wie daer van h e m niet

en quam, als hem een weet gedaen wert van den
Oudermans, of van de Gildebroeders, verhoorde
twee Oude Boddragers totten dienst behoef tot elker
reyse buyten kennelyken nootsaken sonder argelist.
Voert soe sellen die gemeyn Gildebroeders ter Kerke
komen op Ste Crispinen en Chrispiniaenen dag des mor*
gens ter misse ende des middags samen haer maeltyd
houden, ende so wie daer als dan niet en quam die
Verhoorde twee oude Boddragers tot behouf des Dienst,
buyten kennelicken nootsaken, ende dan die Rekening
te horen van de Oudermans van alle opboeren, koft
ende onraden, die in dat Jaer geschiet Syn, ende
waer dat fake, dat van dat Gilde ten achteren waer,
dat sellen die voor Oudermans gelyk omsetten, en elk
dan syn onraet terstond overleggen, of der Ouder»
mans haer gemuede hebben, of des anderen dages die
helfte meer tot behoef des diensts voorsz. Waert ook
sake, dat de Gilde te vorens waer in der bewysinge9
dat soude die voor Oudermans den nieuwen Ouder*
mannen voor rechte overleveren of haer gemuede heb»
bende sonder argelist: Voert soe en sal nimand dese
voorsz. Ampten metter hand doen of mitten werken 5
hy en seslse wynnen ende houden, als die geen, die
Gildebroeders syn.

13. Voort so wanneer datter van der Genade Godts ge-
boert, dat eenich der Gildebroedcren ende haer wyve
ende kinderen storve, soe sellen sy totter beganknysse
komen ende ontsteken haer tortysen der Gilde voorsz,
Waert ook saek, dat iemand totten dienst des voorsz.



Altairs van St. Crispyn en Crispiniaen wat om Godts
wille gave ende des niet en betaelde, ende die Gilde-
broeders ook haer onkost niet en betaelde, dat moch-
men alles uytrechten als die Heer.

14. Voort soe sellen die Oudermans alle Jaer laten ma-
ken een nye Tortys, ende daer selme dat weerde hey-
lige Sacrament mede volgen als andere Gilden schul-
dig syn te doen na ouder gewoonte, ende die Oude
Tortys selle sy alle Jaer de Kerk om Godts wil geven.
Voort meer, oft sake waer, dat tot eenigen Tyd in
desen punten eenig schel, gebrek of quaed verstand in
gevyle, oƒ daer in iet waer te verhalen, dat desen
tegenwoordigen brief niet begrepen heeft, dat sel al-
toos staen tot verklaringe, ende goeddunken onses li-
ven Jonker ende syns Gerichts ende haren nakomelin-
gen: alle argelift hier in uytgescheyden, ende opdat
dese voorsz. voorwaerde, Overdrachten ende Punten
vast ende stede blyven sullen ende ten euwigen dagen
gehouden sullen werden, so hebben Wy Schout,Bor-
gemeesteren, Schepenen ende gemeyn Raet voor ons
ende onse nakomelingen onser Stad Secreet Segel,. ter
oirkonde alre punten voorsz., aen desen brief gehan-
gen. Gegeven in 't Jaer ons Heeren 1480. op den
16. dag in September.
In den Jaere 1481. Dingsdag na Palmdag was ' er

een verschil tusschen de Capitulaeren en Kerkmee-
steren van St. Barbare Kerk omtrent het maeken en
herstellen van eenige Ornamenten; Het Capittel
bekende geen recht te hebben tot de Kelken in de
Kerke aldaer, dan om daer mede Misse te doen,
yder zoo lang hy leeft, en zoo het gebeurde, dat
eenige Kelken lekten of braken, is bepaelt, dat de
Kerkmeesters die zullen doen maeken ten koste van
de Kerk, en niet van het Capittel.

Heer Jaspar kreeg verschil met zyn Zwager Fre-



derik van Egmond wegens het Drostampt van Leer-
dam, hem, als voor aengemerkt is, door den
Aertshartog opgedragen, dog de twist wierd ge-
stuit door tusschenkomste van Maximiliaen, en heeft
Heer Jaspar, door tusschen spreeken van goede
vrienden, in den Jaere 1482. ten behoeve van
Frederik van Egmond van dit Ampt afstand ge-
daen.

Kort te vooren had Heer Jaspar de Tooren te
Schoonrewoerd belegert en ingenomen: De rede
was, op den zelven Tooren lagen knegten, deeze
waren in 't Land van Culenburg gevallen, en had»
den een Borger van de Stad, genaemt Henrik van
Maurik, gevangen, en op 200 Rynsche guldens
gerantsoeneert, ook quamen zy omtrent Everdin-
gen en schoten twee Huisluiden, dies alle man te
been quam en deden deeze Roofvogels wyken:
Tien van dezelve wierden ter dood gequetst en de
rest wierd meest gevangen; Hier op is al het Land-
volk van Culenburg tot den Schoonrewoerdson Tooren
gelopen: Heer Jaspar zond de Culenburgsche Bor-
gers ook daer heen met groote Bussen en Scher-
men, en quam des anderen daegsmet zyn Oom Jon-
ker Everwyn van Culenburg mede daer voor: De
Belegerde, ziende geen ontzet, hielden sprake:
Veertien knegten gingen van den Toren, behou-
dende Lyf en Goed, en moesten den Heer van Cu-
lenburg Oervede doen. Jan van Heemstede wierd
gevangen.

De Boekdrukkonst, voor weinige Jaeren te voo-
ren door Laurens Coster te Haerlem uitgevonden, is
binnen deeze Stad ook geoeffend, en is de SPIEGEL
DER BEHOUDENIS (een Boek, zynde het eerste,
dat door Coster met enkelde gegote Letters te Haer-
lem Ao. 1440. is gedrukt) alhier by Jan Veldenaer



herdrukt in Quarto Ao. 1483. waer agter aen dit
volgende staet in een Exemplaer, in eigendom be-
hoorende den Wel-Ed; Heere Mr, Balthasar Godart
Nedermeyer, Ontfanger der Extraordinaris Midde-
len te Culenburg, 't welk zyn Ed: my heeft laten
zien, en waer uit ik dit aentekene:

Dit boeck is volmaeckt in die goede Stede van Culen-
burch by my Johan Veldener in 't Jaer ons Heren
MCCCCLXXXIII des Saterdags post Mathei Apo-
stoli, en daer tegen over de Wapens van Oosten-
ryk, Culenburg en David van Borgondie. Nog
een boek vol prenten, in de zelve band gebonden,
met rymen van vier regels onder yder prent, en
agter aen aldus. Dit is ghemaect in die goede Stede
van Culenborch in 't Jaer ons Heeren M. CCCC, en
LXXXIII op den sesten dach van Maerte by my Jan
Veldener, De Heer Seiz in zyn Derde Jubeljaer der
boekdrukkonst bladz, 49. en 117. meld van een Exem-
plaer, toebehoort hebbende aen den Heer Jacob
Marcus te Amsterdam, daer het zelve, als in het
voorgaende, agter aen gedrukt is, zoo dat het de
weergade is van het geene den Heere Nedermeyer
toebehoort.

Den 14den Juny 1485. is Heer Jaspar door Maxi-
miliaen te Arnemuidcn verleyt met de Leengoederen
in Holland en Zeeland gelegen, die hem aenbestor-
ven waren van Juffr. Eleonora van Borsele en Nyen-
rode zyn Grootmoeder: Hier by was Henrik van
Wissekerke, en andere Leenmannen der Gravelyk-
heid van Holland en Zeeland,

In den Jaere 1487. bestelt Jonker Jaspar het
Schoutampt van Schalkwyk en het bewaeren
van den Tyns in hande van eenen Joost Ger-
rytse, blykende uit een brief, die ik hier by-
brenge, op dat de leezer daer uit opmaeke, hoe



veel dit gezag van tyd tot tyd zedert vermin-
dert is.

Allen den geenen, die desen brief sullen sien of ho-
ren lesen doe ik verstaen Joost Gerritse voor my en my-
nen erven so als die Edele vermogende Myn lieve Jonc-
heer Joncheer Jasper Heere tot Culenburg, ten Weer-
de, tot Borsele, tot Hoichstraten &c. my bevolen heef t
dat Schoutampt mytten Tyns tot Schalkwyk te bedinen
ende te bewaren tien Jaer lank naestvolgende na datum
des Brief s, ende ik dat aengenomen heb in alre maniren
ende na allen ouden heerkomen, als een goet Schout en
Dienre dat schuldig is te bewaren ende te bedinen, als
sig dat behoren sal, soe bekenne ik. Toost voorsz. voir
my ende mynen erven, dat ik voir dyt voorsz. Schout-
ampt mytten Thyns voorsz. wederom gelooft heb ende
gelove mynen Liven Joncbeer voorsz. ende synen erven
ende nakomelingen Thien Rynse guldens current 's Jaers,
dese voorsz. tien Jaer lank, te betalen alle Jaer op
Sunte Peters dag ad Cathedram sonder eenig langer ver-
toch in myns Joncheer, synen Erven of nakomelingen,
of des ghenen hem des belieft, vry, seker, behout byn-
nen synre Liefden Stadt Culenburg, ende dese voorsz.
Tien currente gulden 's Jaers &c. dan volgt: Ende
wairt sake, dat tot eeniger tydt bynnen den Gerigte van
Schalkwyk eenige swaere vechtelikke o f Doodslage g e s c h i d e , d a t God verhueden moet, d a t sal i k myn liven

Joncheer ende syne nakomelingen van stonden te kennen
geven tot Culenborg ende indien syn Liefden tot Culen-
borg als dan niet en were, soe sal ik synre Liefden Ste-
dehouder ende Gerigte tot Culenborg die saike to kennen
geven ende by hoeren rade daer in doen, als dat sonder
argelist behoren sal, voort al sulke boeten ende broiken,
als myn lieven Joncheer en syn nakomelingen aldaer tot
Schalkwyk verschynen, dye sal ik synen Liefden by-
brengen ende to kennen geven, ende yst dan saik, dat



myn lieven Joncheer of syne nakomelingen ymant tot
Schalkwyksen den weerden van horen Dieners, om dese
boeten en broiken uyt te manen, den selven dienres sal
ik daer toe behulpelik wesen, ende hem recht daer over
doen, als sig dat behoeven sal, na mynen vermogen
&c. &c. Deeze brief was bezegelt door Joost Ge-
rytsen, en op verzoek van Frederik Gerytsen door
Floris van Jutphaes van Blokboven, in 't Jaer onses
Heeren 1487. op Sunte Peters dag ad Cathedrarn.

Anno 1488. heeft Heer Jasper aen die van Amers-
foort deezen brief gegeven:

Wy Jasper Heer tot Culenborg, Ten Weerde, tot
Borselen, tot Hoigstraten, tot Zuylen, tot Leynden
enz. doen kond allen Luydcn dat wy gegunt, gege-
ven, geveyligt en gevryt hebben mit desen onsen sel-
ven brieve den Eersamen Burgemeesteren, Schepene,
Rade, Burgeren, Ondersaten en Inwoonren der Stadt
van Amersfoort mit haer Lyf, Have ende Goed te mo-
gen komen, keer en en verkeren binnen onser Stadt van
Culenborg ende andere onse Heerlykheden ende Landen
voor ons onsen Officieren, Borgeren en ondersaten, en-
de dien wy sonder argelist machtig ende mogende syn,
uytgesondert onse Vyanden ende een ygelik voor syn selfs
schult, welke geleyde ingaen sal en gaet inne op datum
des Brief s: sonder Argelift. In oirkonde der waerheyds o hebben w y Jasper Heer t o t Culenborg voornoemt o n s e n naem onder o p 't spatium d e s Brief s doen hangen:

gegeven in 't .Jaer onses Heeren Duysent Vier Hondert
agt en tagtig op ten agtsten dag van Meerte.

In 't Jaer 1491. op St. Gregorius dag, schreven
Borgemeesteren, schepenen en Rade van Utrecht
aen de Regering van Zwolle, dat zy, na naeuw-
keurig onderzoek, bevonden hadden, dat die Bor*
gers van Cuknburg in het Sticht tolvry waren, dat
zy zelve het Tolboek hadden gesien, en bevonden



daer in geschreven te zyn, dat die van Culenburg on-
der meer Steden vry zyn van den Tol.

In dat zelve Jaer is aengelegt en begonnen een
zeer aenzienlyk Klooster in de Nieuwe Stad, ge-
naernt Jerusalem, de Monniken wierden genaermt
Broeders van 't Heilige Graf, ook wel Kruisbroeders:
Dit gebouw en Kerk is ten eenernael gesloopt; van
het zelve zullen wy in 't vervolg in 't breede melden.

Den 4. Juny 1492. bevestigde Bisschop David van
Utrecht de Tolvryheit der Borgeren van Culenburg
door het geheele Sticht met een brief, gegeeven
op zyn Slot Duerstede.

In dit zelve Jaer begint het twistvuer met die
van Utrecht wegens Honswyk weer te branden.
Heer Jasper, wiens Heerlykheit Honswyk, voor
eenige Jaeren, door den voorgaenden Bisschop
van Utrecht in het hooge rechtsgebied eenigerma-
ten was betwist, dat nu eenigen tyd was stil ge-
weest, neemt de gelegenheit waer, van een Dief
die daer gevangen was, maekt zyn Proces, rigt
een Galg op, en doet hem in de Maend November
daer aen hangen, die van Utrecht koomen in de
wapenen en werpen de Galg met den gehangen
Dief omverre, oordeelende dat hy daar geen Hoog
Gericht hadde: Dit nam Heer Jasper zeer euvel
op: 't quam zelfs tot dadelykheden. Sueder Origin.
bladz. 656. volgens verhael van Heda bladz. 305.
wierd het verschil verbleven aen den Heer van
Montfoort en aen Filips van Borgondie, de Broeder
van Bisschop David, die uitspraek deeden, dat
Heer Jasper aldaer geen Hoog Gericht hadde,
waer by het zoude gebleven zyn. Buchelius in no-
tis ad Hedam pag. 314. verhaelt, dat naderhand
Floris, eerste Grave van Culenburg, den twist weer had
doen herleeven, dog te vergeefs; evenwel was dit



Recht van zynen Zoon Floris den tweeden duer ge-
noeg aen de Staten verkort: 'T kan weezen dat de
voorgemelde uitsprake is gedaen, dog ik vinde dat
Heer Jasper over deezen handel aen zyn Leenheer
heeft geklaegt en aen den Grave van Holland, van
wien Hy Honswyk met Hoog en laeg Gericht te
Leen bezat, verzogt by zyn Recht bewaert te
worden, dit verneme ik uit den volgenden brief
door den Stadhouder en andere Raden van Holland
aen den Schout, Burgemeesteren, Schepenen en
Rade der Stad Utrecht geschreven, dezelve luid
als volgt:

Eerbare voorsienige ende wyse, bysondere goede
Vrienden: Wy gebiden ons vrindlyke tot Uwe Eerbaer-
hyd ende derselver beliven. Te weeten, dat Jonker
Jasper Heer tot Culenburg ons te kennen gegeven heeft;
dat die voorsz. Jonker Jasper van ons aldergenadigsten
Heer als Grave van Holland te Leen houdende is de
Heerlikheyd van Honswyk in Hoge, middelen, en-
de Lagen, daer van deselve ende synre voorsaten altyd
in possessie geweest syn ten aen sien te weten van Uluy-
den, ende al was 't so, dat t' anderen tyden die Mar-
schalk van den Nedersligt van Utrecht hem onderwinden
wilde eenlge Exploten te doen in de voorsz. Heerlikheyt
van Honswyk, so was by ons in de name van onse Ge-
nadige Heere afgedaen, nu is waer, dat onlanks gele-
den die voorsz. Joncheer Jasper gevangen hebbende ee-
nen dief, verwesen synde, in syne voorsz. Heerlikheyt
van Honswyk aen eenen Galge, die hy daer hadde doen
maken, doen hangen heeft gehadt, ende hoewel Uwe
Eerbaerheyd daer inne niet te seggen en hadde nog en

behoren te hebben, so heeft nogtans belieft gehad dieselve Uwe Eerbaerheden in de voorsz. Heerlikheyt van

Honswyk te seynden, grote menigte van volke van wa-
penen, ende by dien die voorsz. Galge met den dief doen



nederwerpen, ende aen stukken slaen, hoewel nogtans
die voorsz. Joncheer Jasper by synen briven Uluyden ge-
present eert hadde te doen blyken, van synen Rechten, tot
groter vermindertheyt van der Hooghyd en Jurisdictie
van voorsz. Joncheer Jasper, mitsgaders ook tot grote
Intereste, schade en kosten van denselven, ende nog
meer wesen souden, indien hy by ons hier inne niet ver-
sien en worde, alsc hy seyt, by onse behoorlikke provi-
sie, daeromme vrindelik versoekende, ende omme die
waerheden van dese sake te weeten, hebben wy ons doen
exhiberen by den Register van de Leenen van der Graef-
felikheyt van Holland, by den welken wy bevonden heb-
ben, dat die voorsaten van voorschr. Jonkheer Jasper
de Heerlikheyt van Honswyk in Hoge, middele ende
Lage van voorsz. Graeffelikheyt van Holland voor hem
ende syne Erfgenamen te Leen gehouden hebben van al-so lange Jaeren, dat geen Memorie van Menschen ter

contrarie en is, ende want wy schuldig syn de Vasallen
en Leenmannen van ons aldergenadigsten Heer voor te
slaen, ende in haer recht te beschermen, des versogts y n d e ; So i s 't d a t w y a e n U w e Eerbaerheden schryven

ende begeren van ons aldergenadigsten Heere den Room,
schen Koning ende Ershertoge, Philips synder Genade
Soon Erfagtige Heere Ertshertoge van Oostenryk, Her-
toge van Borgondie, Grave van Holland, dat gy luy-
den den voorsz. Joncheer Jasper van Culenburg van
der voorsz. Heerlykheyt van Honswyk in Hoge midde-
len ende Lage Jurisdictie rustelyk ende vredelyk doet en-
de laet geniten ende gebruyken sonder hem eenige hinder
letsel ofte ongebruyk daer inne te doen, in wat manie-
ren, dat het sy, ende't geene dat Gyluyden ter contra-
trarie gedaen hebt, wederom repareert stelt, ofte doet
repareren stellen in syn eerste staet, so dat hy des te
vrede sy, ofte anders indien die voorsz. Joncheer van
Culenburg wederom aen ons klagtig komt. wy sullen



hem moeten versien van alsulke provisie, omme die on-
derhoudenisse so wel van der Hoogheyt ende Heerlikheyd
ons aldergenadigsten Heere, als tot onderhoudenisse van
de Heerlikheyd ende Recht van voorsz. Jonker Jasper,
als wy bevinden sullen na regt en ende anders daer toe te
behoren, daer uyt in dien gevalle welgesien en gescha-
pen ware meer ongenuchten te gebeuren, dat wy liever
verhoet sagen, dat kenne Godt, die U Eerbaere Voor-
sienige en wyse bysondere goede vrienden sparen wille
gesond. Geschreve in den Hage, op den 22. dag in
December 1492. Die Grave van Egmond Heere tot
Baer &c. Stadhouder generael en andere die Raden ons
alder genadigsten Heere die Roomsche Conink ende ons
Heer en syns Soons Eertshertoge van Oostenryk, Bor-
gondie &c.

Wat hier op gevolgt is, en wat uitwerksel dit
schryven gehad heeft, vinde ik nergens, ik ver-
moede, dat die van de Stad Utrecht niets hebben
opgevolgt, en den streng zeer vast gehouden te-
gen Heer Jasper, alleen merke ik, dat het ver-
schil eenigsins is bygelegt, uit een Brief, die ik hier
laet volgen.

Wy David van Bourgoingnen by der genade Godts
Bisschop t'Utrecht, allen den ghenen, die desen onsen
brief sullen sien of horen lesen salut. Alsoe in den Jae-
re ons Heeren Duysent Vier hondert acht en dertig op
den eersten dag in de maend van Meerte wilnere die Eer-
weerdige Vader in Gode onse voorvader Bisschop Roe-
dolph saliger gedagten ende onse Stadt van Utrecht aen
die eene ende die Edele Johan wilnere Heer tot Culen-
borg, ther Lecke. ende tot Bosichem, ende Geryt sy-
nen Sone Heere ten Weerde aen die andere syde, van
sekere schelinge en gebreke sy onder malkanderen had-
den in vrundschappen overkomen, en die guetlikken ver-
eenigt hebben ende daer op gesuent syn na lude der bri-



ten, daer van wesende, inhoudende van woerde te woer-
de, als hier na volgt:

In Godes name, Amen.
Wy Roedolph van Diepholt by der genade Godts Bis-

schop t' Utrecht, ende wy Stadt van Utrecht aen die
eene syde, ende Wy Johan Heere tot Culenburg, Ther
Lecke, ende tot Bosichem, ende Geryt synen sone Heer
tot Weerde aen die andere syde doen kond allen Luyden,
alsoe dat wy in voorwaerde, hier na beschreven, in
minlikken Vrindschap overkomen ende eendragtelik over-
dragen syn van allen schele ende gebreken, in wat ma-
nieren wy beyde Partye voorgaende onderlinge voor da-
tum des briefs gehadt hebben, so wy dier al samentlik-
ken guetlikken ende wael verleken ende gesoent syn son-
der eenig argelist. In den eersten sullen die Heere van
Culenburg ende Geryt synen sone voorgenoempt voortaen
hoere gerechten ende guede gelegen in den Stichte van
Utrecht rustelick en volkomenlik gebruyken in alre maten,
als hoere selige Alderen die gebruket hebben sonder eenig
krot ofte hinder van ons, ofte ymand van onsent wegensonder argelist: voort of eenige van onsen voorgenoemt

of onse Borgeren of ondersaten eenige gebreeke of sche-
linge kregen, die mach den anderen op behoirlicke stede
mit rechte daeromme toespreken, behoudelicke eenen yge-
licken synre Vryhyd te gebruyken: Voort soe en sellen
onser en geen van beyder Pertyen Borgeren, nog geen
van onsen ondersaten, nog nimand van onser wegen,
of hoere wegen, den anderen Overgreep, hynder, crot,
of geweld doen, nog doen doen, nog in gheenre wys la-
ten geschien, dur syn lande, uyt synen Steden, vans y n e n Sloten, o f d o g anders, sonder argelist, maer g e s c h i e d e alsulkes wat, d a t Godt ommer verhuede, s o e

soude men op gelegen Stede op die gebreke te dage komen
of seynden, soe verre die beschedigde klageren dat ver-
volgden, die saeken the verspreken ende te verrechtveer-



digen in alsoe vele, als daer geschiet ware, ende mensonder argelist Machtig waren te doen. Ende alle dese

voorsz. Articulen ende voorwaerden ende elk bysonder
hebben wy Roedolpb van Godts wegen Bisschop t' Utrecht
ende wy Stadt van Utrecht aen die eene syde, ende wy
Johan Heere tot Culenburg ende Geryt synen Sone voor-
genoemt aen die andere syde Malk den anderen geloeft
ende geloven mit desen onsen Brive in gueder truwen
vast, stede, en onverbrekelick te houden sonder ar gelist
of sonder eenig indragt. In kennisse der waerheyd, soe
hebben wy Roedolph van Diepholt Bisschop t 'Utrecht
ende wy Stad Utrecht op die eene syde, ende Wy Jo-
han Heere tot Culenborg ende Geryt syne Som op die
andere syde onse Segelen aen desen Brief gedaen, t' ee-
ner oirkonde deser brive syn twee gegeven i n 't Jaer o n s e s Heeren Duysend Vier Hondert agt e n dartig o p t e n

eersten Dag in de Maend van Meerte.
Soe hebben wy voor ons ende onse nakomelingen Bis-

schoppen t' Utrecht geloift ende geloven mit desen onsen
Brieve den Edelen onsen liven swager Jasper Heere tot
Culenborg, Ten Weerde, totBorselen, Hoogstraten &c.

synen Erfgenamen ende Nakomelingen den Soene brief,
hierboven inne beschreven, in alle synen Punten, Conditien
en Voorwaerden, daer in begrepen, ende elken byson-der na te gaen, te onderhouden ende te agtervolgen en-

de te doen houden vaste, stede ende onverbrekelick son-der argelist, des tot oirkonde hebben Wy desen Brief

mit onsen Segel doen besegelen, ende omme die meere
Vestenisse wille begeert aen den Eerbaeren Prelaeten,
Dekene, ende Capittele onserVyf Goidshuysen als se then
Dom, T' oude Munster, T' sant Peter, T' sant Johan
ende T' sant Marrien Kerken, Onse Ridderschap, ende
onse Stadt van Utrecht desen mede te besegelen, dat
welke Wy Prelaten, Dekenen, Capittele, Ridder-
schap ende Stadt voorsz. gheerne gedaen hebben, ter



begeerte onses Genedigen Heere, ende tot vestenisse,
ende hebben des tot oirkonde, alse Wy Prelaten, De-
kene ende Capittele onser vyf Goidtshuyzen Segelen:
Wy Johan van Renesse van Rynouwen Ridder, Johan
van Suylen van Natewisch ende Melis Uyten Enge,
van wegen de Ridderschappe daer toe gebeden, onse Se-
gelen, ende Wy Stadt van Utrecht onser Stads Segel
aen desen brief mede doen hangen. Gegeven in 't Jaer
onses Heeren Duysend Vier Hondert Drie en tnegentig
op ten twintigsten Dag in Aprille. Deezen brief
was besegelt met Vier Roode en Zes Groene Ze-
gelen.

In 't Jaer 1492. wierd Frederik van Egmond door
Maximiliaen van Oostenryk tot eersten Grave van Bue-
ren verheven.

Omtrent deezen tydt was Karel van Egmond,
Zoon van Adolf, in Gelderland aengekomen, zyn-
de door den Koning van Vrankryk ontslagen uit
de gevangenis, Hy overal van zyne Vrienden,
voornamelyk van die van Nymegen, met groote
blydschap ontfangen, dog eenige Steden, hoe-
wel van minder belang, waer onder Bueren, door
opruiding van Frederik van Egmond nu Grave van
Bueren, hielden het met Maximiliaen: Karel bele-
gerde Bueren, nam het Stedeke in, als mede den
Burg, dat hy vernielde: De Borgondiers daer te-
gen, van welke Frederik van Egmond het Hoofd
was, vielen in Gelderland, en gesterkt door Har-
tog Aelbert van Saxen, moeskopten alom, staken
veele Dorpen in Brand, schatten den Landman, en
plunderden het vernieuwde Klooster en Abdye van
Afarienweerd, quamen voor Beest, en bragten alles
onder hun geweld.

Ao. 1493. in 't voorjaer, belegert Hartog Ka-
rel den Burgt te Beesd: Wilkm van Aeswyn zyn



Maerschalk had hier het gezag; de Hoofdsteden
bezorgden etlyke Kartouwen, Vogelaers, Slangen
en Bussen, Tyel en Bommel het nodig. Boschkruit,
schermen en ponten. Carel bevond zich binnen
Tyel om by de hand te zyn: De Burgt wierd zeer
fel aengetast, en genootzaekt zich op te geeven.

Heer Jasper heeft in deezen verwoeden kryg,
en wonderlyke omwenteling, zoo het schynt,
stil gezeten en onzydig geweest, waer door zyn
Land, daer zoo naby alles in vlam stond, in rust
bleef, want Hy gaf den laetsten April 1493. een
Kadebrief aen de Geërfdens van Everdingen en Gol-
berdingen, van den volgenden inhoud.

Wy Jasper Heer tot Culenborg, Ten Weerde, tot
Borsele, tot Hoogstraten, tot Lyenden, tot Suylen,
Ter Lede &c. doen kond allen Luyden, dat wy, by
onsen goeden wille ende Consent, den gemeens buyrluyden
ende Geërfden van Everdinger Weerd ende van Golber-
dinger Weerd, hebben gefundeert ende geconsenteert een
Kadyk, dat een ygelik van Buyrluyden voorsz syne
siag bewaren ende Jaerlyks maken sal in voorwaerden
ende maniren, als hier na volgt.

In den Eersten, so sullen dese Buyrluyden, by ons
ende onsen Erven ende Nakomelingen Consent, altyd
kisen eenen Greve met drie Heemraden van de Buyrluy-
den voorsz. dewelke tweewerf des Jaers die Kadyk
scbouwen sullen, daer v a n d e Eerste schouwe sal w e s e n Jaerliks o p t e n Octave v a n St. Peter ad Cathedram,

ende die andere schoudag sal wesen op die Octave van
St. Victorsdag des Heyligen Martelaers, ende die Gre-
ve voorsz. Jaerliks sal hebben een halven ouden schild:
Heemraden elks een quartier schilds, welke penningen
de voorschreve Heemraden by haren Eede op de Mergen
setten sellen, ende dat alles op den keur tot elken male
10 stuyvers also menigwerf als dat gebeurt. Item voort



meer, waert sake, dat daer ymand was, die syn Ka-
de op den schouwdag niet gemaekt en hadde, daer sal die
Greve op inryden mogen met ten Heemraden voorsz. in
de naeste Herberge tot Golberdingen ter tyd toe, dat die
selve Kade gemaekt sal wesen, al hy geschiert en gebo-
den is, en alle die kosten, die den Greve metten Heem-
raden als dan daer op doen, die sal de grave uyt leggen
op de helfte meer. Item als dan daer groot water komt,
so sullen de Heemraden de voorsz. gemeyne Buyrluyden
gebieden op d ie Ka een ygelyk op syn slag en daer d e s m e e s t e van noden i s malkanderen te helpen, ende o f daer

dan ymand waer, die dat Gebodt versaekte, die waer
alle dagen op vyf stuyvers, of die Heemraden mogen
een Man in syn stede hueren en keuren dubbelt geld we-
der: Item waert sake, dat daer eenige gaten in de Ka
scheurden, die drie voet diep waren, die sal een ygelyk
in syn slag weder maken, ende, so waer daer diper ga-
ten scheurden, die sullen staen tot den gemeynen Lande
der Buerluyden voorsz. of tot den Greve en Heemraden
goed dunkt, ende alle andere schade, die aen dese Ka
by groote wateren of winden quamen, die sal hem weder
oprigten tot wat tyden die Heemraden dat gebiden op al
sulke keuren als voorsz. staet, ende alle dese keuren sul-
len hebben die Greve ende Heemraden voorsz. ende dese
keuren salmen innen na gewoonte des gemeynen Dyk-
regts, ende alle gemyne kosten ende onkosten, d i e op d e s e n voorsz. Kadyk komen ende vallen mogen, die sullen

de Heemraden setten op die Mergentael by haeren Eede
als voorsz. staet, ende voort alle schelinge, gebrek of
quaed verstant, dat hier vallen of gebeuren mag, dat
houden Wy Heer Jasper Heer voorsz. aen ons ende onse
Erven ende onse nakomelingen mitten Graven en Heem-
raden voorsz. in tyd tot onse verklaringe, alles sonderargelist. In oirkonde der waerheyt ende ganser vaste

stedigheyt, so hebben wy Heer Jasper Heer tot Culen-



burg door vrundelyke bede der voorsz. Buerluyden ons se-
creet Segel voor ons, onse Erven ende nakomelingen
aen desen Brief doen hangen ende tot meerder vestigheyt
onse Naem met ons selfs hand ondergeschreven. Ge.
geven in 't Jaer onses Heeren Duysend Vier Hondert
drie en tnegentig op ten lesten dag van April.

In den Jaere 1494. bekennen Johan Heere tot
Wisch en Gysbert Broeder tot Wisch, Henrik van Kep-
pel ende Zweder van Dipenbroek schuldig te zyn aen
Jasper Heer van Culenburg Vierhondert goede en-
kelde Overlandsche Rynsche guldens, te betaelen
op sekeren korten tyd op poene van Leysting,
die doe nog zeer naeuw was, zelfs sub poena infa-
miae: Dog wierd dit beloofde niet nagekoomen ge-
lyk in 't vervolg blyken zal.

In dit zelve Jaer op onse Lieve Vrouwe avond
Conceptionis gaf Heer Jasper aen zyne onderzaten
van Everdingen en Zyderveld een Nieuw Hand-
vest.

In 't Jaer 1495. den 13. January hebben Dirk
Pels Abt van Marienweerd, Gerrit Cuyl Prior,
en Johannes van Houweningen Onder Prior, op ver-
zoek van Heer Jasper, met toestemminge van den
Bisschop van Utrecht, een gedeelte van het Hoofd
van St. Emerentiana aen de Barbare Kerk vereert.
Hier van blykt by een Latynschen Brief, gegeven
binnen Culenburg in de wooninge van den Abt,
daer Hy met de Kloosterlingen zich onthield, we-
gens den Oorlog (propter Guerras & invasiones Mo-
nasteri nostri, staet 'er) en verwoestinge van de
Abdye of Klooster.

In den Jaere 1496. overleed David van Borgondie
Bisschop van Utrecht, en wierd Heer Jasper van
Frederik van Baden nieuw verkoren Bisschop verleyd
met de Stichtsche Leenen, zoo en in dier voege,



als Hy 1480. van Bisschop David daer mede was
verleyd. Hier by waren Johan Heere tot Montfoort^
Heer Johan van Nyvelt Ridder, Heer Diderik van
Zuylen, en meer goede Luiden.

Rondom Culenburg was alles om deezen tyd in
een geduerigen onrust: Hartog Carel van Gelre maek-
te nu en dan wel een stilstand, maer onderhield
dien niet langer als 't hem goeddagt: Frederik van
Egmond, Grave van Bueren, valt in den Jaere
1497. in den Tielerweerd, en verbrand aldaer eeni-
ge Dorpen; De Geldersche daer tegen, tot weer-
wraek, overvallen de Stad en het Slot Leerdam.
Hartog Albert van Saxen, aen de zyde van Maxi-
miliaen, overvalt Heukelom en Asperen, en wierp
omtrent Leerdam een Blokhuis op, benaeuwt daer
mede de Geldersche, en dwingtse tot overgaef.

Die van Bemmel hadden veel schade geleden, zy
Spanden met de Gelderschen aen, en tragten in Fre-
deriks Land te vallen, maer Hy omtrent Ravens-
waey op zyn luimen leggende, heeft zyn Vyan-
den den 8sten juny 1497. geslagen, waerom ook die
Dag te Bueren nog veele Jaeren daer na gestadig
wierd geviert.

In dit zelve Jaer wierd weder een bestand ge-
maekt tusschen Oostenryk en Gelder, daer in onder
andere mede begreepen zouden weezen de Heeren
van Asperen ende Heukelom met hunne Steden en
Borgers, ook de Heeren van Egmond en yselstein,
Beest en Gellekom, zoo zy het zelve drie dagen na
het bestand begeerden.

Ao. 1498. op Pinksterdag Verbrande de Kerke te
Everdingen.

Heer Jasper van de Heeren van Wisch ende an-
dere, hier voor op het Jaer 1494. gemeld, geene
betaelinge krygende, en hen ten vollen gewaer-



schuwt hebbende, vervolgt zyn Recht, en laet
overal aenplakken dit navolgende geschrift:

Allen Fursten, Heeren, Ritteren, knegten, Ste-
den, en alle goede Eerbaere Luden, geestlyke ende
weerlicke ontbide Ik Jasper Heer tot Culenburg, Then
Weerde, tot Borsele, tot Hoichstraten,tot sinte Mar-
tinsdike, tot Lyenden, tot Zuylen &c. mynen goed-
willigen Dienst ende vrindlyke groete eenen Yegelick,
ende klage de ongeloeflicken Johan Heer tot Wisch,
Gysbert Broeder tot Wisch, Henrik van Keppel Diryk-
sen, ende Sweder van Diepenbroeck Henriksen, als datsy my nyet en halden al sulke voirwairde ende hoge gelof-

ten, als sy my in eenen openen brive zeer hooglick en by
eere, trouwe en sekerheden, ende in rechter Eedstadt
geloeft ende verfegeld hebben, ende werden my opsette-
lyk Haveloos, Sekerloos, Eerloos, ende Eedbrockig,
't welk in der waerheyd eenen yegelikken wael vreemd
hebben mach, dat dese voorgenoemde sig alfulken schan-
de ende oneer overgaen laten, Bidde ik hieromme dien-
stelicken allen Fursten, Heeren, Ritteren, knegten,
Steden, ende allen goede Luyden, ende by sonder, die
deese voorgenoemder vrunde, mage, of swagers syn,
dat sy die selve voorgenoemde also onderwisen ende be-
richten willen, dat sy my noch halden ende voldoen na
inhalt ende vermogen der Segel ende Brieve, die ik daer
af van hen hebbe, opdat my van ghenen noide en darfsyn noch schentliker over hen te schryven, kroenen, kla-

gen, &c. des ik in geenre wys en denk to laeten, Yst
dat sy my van stonden aen, sonder vertoch, nyet en
halden, 't geen sy my hoichliken gelooft en versegelt
hebben, als voir geroert staet daer sy hem luyden eynt-
lick na moegen weten to rigten, des t'oirkonde, heb ik
mynen Secreet Segel hier beneden op doen drukken in
den Jaere ons Heeren 1500. op den yrsten Dag in Ju-
nio.



In dit Jaer sterf Heer Frederik van Egmond, Jas-
pers schoonbroeder, Eerste Grave van Bueren en
Leerdam, en wierd te yselstein by zyn Wyf Aleydis
van Culenburg begraven. - In zyn leven heeft Hy
in een geduerigen Twist en Oorlog geweest, voor-
namelyk in de Geldersche onlusten: Om Hartog A-
rents wille heeft Hy veel geleden, en na deszelfs
doot om Carel van Borgondie en Maximiliaen van
Oostenryk, welke zyde Hy hield tegen Adolf en Ca-
rel van Egmond Hartogen van Gelre: Met die van
Utrecht heeft Hy ook veel onmin gehad, het
graeuw gaf hem den bynaem van SCHEELE GYS,
dat zyn oog scheel was, word getuigt, maer zyn
naem was niet Gysbert maer Frederik: Ik vermoe-
de, dat 'er zoo een scheele Gys binnen Utrecht was,
of waer geweest, en dat zy deezen Heer, uit groo-
te bitterheit, na den zelven genoemt hebben. In
den Jaere 1491. meende Hy Utrecht te verrassen:
De aanval geschiede aen de Tolsteeg Poort,alwaer
Floris van Egmond zyn Zoon (in de wandeling ge-
naemt FLEURTGE DUNBIER, om wat rede weete
ik niet) de aen voerder was, dog het mislukte, met
agterlaetinge van eenige, die door die van Utrecht
wierden gedood, eenige gevierendeelt, en de HooS-
den, vierendeelen, en Lyken op de Wal ten toon
aen staken gehangen. Men verhaelt dat Frederik
van Egmond daer omtrent zynde, mogelyk in Ab-
stede, en merkende, dat de aenslag mislukt was,
zoude gezegt hebben: Adieu Floorken myn Zoon!
Daer na in den Jaere 1493. deed Hy het Sticht
groote schade met brand en roof, nam de Voor-
stad, de Weerd genaemt in; De Burgers, vreezen-
de voor meerder quaed, en niet in staet zynde de
Stad te bewaeren, wyl 'er veele Frederiksgezinde
binnen waren, maeken met hem een overeenkom-



ste, dat aen den Grave een groote somme gelds
zoude betaelt worden, dat de opgehangen lyken
zouden afgenomen en begraven worden: dus ver-
haelt het Heda bladz. 305. Buchelius meld, dat aen
Frederik door de Staten belooft zyn 13000 Rynse
guldens volgens uitwyzen van een Brief, daer van
gemaekt.

In den Jaere 1501. den 14den May wierd by het
Hof van Holland het verschil afgedaen tusschen de
Borgers van Culenburg ter eenre, en de Tollenaers van Gorinchem en Schoonhoven ter andere zyde: De

uitspraek was; dat de Poirters van Culenburg, in-
gevolge het Privilegie van Willem Hartog vanBeye-
ren, Grave van Holland, Zeeland, en Friesland,
zullen gebruiken de Vryheit van Tol, en vry te vaeren
voorby de Tollen van Holland, Zeeland en Friesland,
In zulken schein, als de geprivilegeerde Steden van Hol-
land dezelve vryheit gebruiken, en wierden de Tolle-
naers gecondemneert te restitueren, 't gunt zyluy-
den den schippers afgenomen hadden. Dit wierd
gedaen by Heer Filips van Spangen Ridder, Mr. Ja-
kob van Almonde, Mr. Floris Oem van Wyngaerden
en meer andere Raedsluiden van Holland.

Ao. 1502. trouwde Heer Jaspar zyn oudste Dog-
ter Elizabeth van Culenburg uit aen Johan van Lux-
emburg, Heer van Vile, Ridder van den Gulden
Vliese.

Ao. 1503. den 1sten April geeft Heer Jasper
aen die van Honswyk een Handvest, omtrent van
den zelven inhoud, als aen die van Everdingen door
hem gegeven was, en blykt uit het zelve, dat de
Heer voor zich het Hals en Hoog Gericht behield,
vermits Hy daer in spreekt van Campen, Doodsla-
gen, lempten, keurwonden &c. alle het welk Crimi-
neele zaeken zyn, en kan hier mede niet wel over*



eengebragt worden, 't welk Heda schryft blad. 305.
dat, na veelvoudigen twist uitspraek door den Heer
van Montfoort en Philips van Borgondie gedaen, Heer
Jasper het opgevatte werk zoude hebben laeten
steeken.

In den Oorlog tusschen Care/ van Gelder en Filips
van Oostenryk Koning van Castilie &c. hield zich
Jaspar en zyne onderzaten oneenzydig, en dit met
goedvinden van voornoemde Koning.

Heer Jasper was een keer gaen doen na Gent,
daer word hy ziek, maekt zyn Testament ten hui-
ze van Lodewyk van Marke en sterft, tot zeer groot
verlies van de Stadt en zyne onderzaten in den Ja-
re 1504. zyn dood lichaem wierd overgebragt en
begraven in de Barbare Kerk op het Hoog Choor
voor den Hoogen Altaer in een Kelder, onder een
verheven Sark: Zyne Huisvrouw stierf na Hem
1511. en wierd by Hem begraven.

Boven de begraefplaetse leggen kopere plaeten ,
waer op zy beide levens groote zyn gegraveert,
leggende met de Hoofden op kussens, en de han-
den te zamen gevouwen, alles is hier zeer konstig,
na de wyze van dien tyd, uitgevoert. Rondom
ziet men dit Randschrift.

HIER LIGGE BEGRAVE DIE EDEL WAILGEBOREN
VERMOGENDE JONKHEERE JASPAR HEERE TOT CU-
LEMBORCH , TOT BOrseLE , TOT WEERDE , TOT
HOEGHSTRAATE, TOT SINT MARTYNSDYK, DIE
STERFT IN'T JAER AN°. XVCJ EN IIII. DEN XXIEN

D A C H VAN NOVEBRE, EN DIE E D E L WAIL-
GEBORE JONCKFRAWE JONKFRAW JOHANNE VAN
BOIRGONIGNE SYN WYF, DOCHTER VAN HEER AN-
THEUNIS DE GROOTE BASTARDT VAN BOIRGOINIGNE
.DIE STERFT IN 'T JAER A°. XVC. ÉN XI. den IXEN

DACH VAN FEBRUARIO. BIDT VOOR DE ZIELE.



Men ziet ter zyde vier Wapenschilden, als:

Culemborch. Borgondie.
Bueren. Viefville.

En aen de vier hoeken zyn de vier zinnebeelden
der Evangelisten. Aen de voeten van Heer Jasper
ziet men een Leeuw, en aen die van Johanna van
Borgondie zyn Wyf een Hond: Boven de Hoofden
zyn der Overledenen Wapens, als Culenborg ge-
quarteleert met dat van Weerd, en Borgondie.

De Lezer, als gewoon heden ten dage trotscher
tytels te hooren, moet zich verwonderen over de
eenvoudigheit van de bovenstaende, doch Hy er-
innere zich, dat de wereld verandert, en van
tyd tot tyd, gelyk de Mode, noch meer verande-
ren zal.

ELIZABETH, oudste Dogter van Jasper van Cu-
lenborg en Johanna van Borgondie, geboren den
30. Maert 1475. was de Veertiende, die Culenborg
regeerde.

'T was nu over de Drie Hondert en zestig Jae-
ren, dat de Heerlykheit van Culenburg door 't man-
nelyk Oir uit de Heeren van Bosichem gesproten
van Vader op Zoon of Broeder was bezeten, en
quam nu door gebrek van een Zoon op deeze Dog-
ter Elizabeth, welker naern en nagedagtenis by de
Burgers van Culenburg tot op den huidigen Dag,
na verloop van byna Twee Eeuwen, als nog in
zegeninge is. Door Raedt en toedoen van Filips
Koning van Castilie, Aertshartog van Oostenryk,
wierd zy door Haer Vader Heer Jasper 1501. ten
Huwelyk gegeeven aen Heer Johan van Luxemburg
Heer tot Vile 's Konings Neef, Raed, Eerste Ka-
merling en Opperste Page, Ridder van den Guld-



den Vliese, die als Voogt van zyne Gemaelinne
den 12. Augusty des Jaers 1505. de Burgers en In-
zaeten huid en trouwe heeft gezworen, en daer op
voor derzelver Heer aengenomen en ingehuldigt
is.

De belofte door Heer Johan gedaen was volgens
deezen brief:

Jan van Luxenborgh Ridder van de ordre, Heere
van Vile, van Culemhorgh, van Weerde, Borsele,
van Hoogstraten, Raed en Eerste Camerling by den
Coninck van Castilien, ende syn opper Jager in Bra-
bant, doen kond ende bekenne mits desen opene Brieve,
dat wy, als Vooght en Momber ons liever gesellinne E-
lizabeth oudste dochter e n Vrouwe t o t Culemborgh, g e s e k e r t e n gelooft hebben, sekeren ende looven by onsen

Ridderschap ende in rechter Eedstadt den Burgeren, ge-
woenlyke Ingesetenen ende Ondersaten onser Stadt ende
Lands van Culemborgh, Everdingen, Sydervelt,
HOENSWYK, end een igelicken van hem te laten by
heuren oude Rechten, Handfesten, Privilegien, Sta-
tuten, Overdrachten ende oude gewoonten, gelyck sy
die tot desen daghen toe gevoert ende gebruykt hebben,sonder eenige nieuwigheyt ofte restrictie ter contrarie

van dien; dieselve onse Burgeren, Ingesetenen en on-
dersaten onser Stadt ende Landen voorsz. die nu syn,of
namaels wesen sullen, ten Euwighen Daghen voor te
staen, te defenderen, te beschermen van alle ongena-
den, Forse, gewelt, ende onbehoorlyke saken als hem
opcomen mogen ..... na aller onser maght. Sonder
argelist. Oirkonde deses hebben wy ons Segel hier aen
doen hangen. Gegeven op den 12den Augustus in't
Jaer ons Heeren (1504. staet'er in de Copy, 'trnoet
wezen) 1505. ende was besegelt met een groot uit
hangend Segel van Rooden wassche.

Terwyl de Burgers van Tyel en Culenborg door



die van Cleve zwaerlyk verkort en verongelykt wier-
den, byzonder in den Tol, hebbende voorgemel-
de Steden te zamen besloten geene Clevenaers nog
op nog nederwaerts te laeten vaeren, malkander
de Hand te bieden en zonder den een en ander niet
te zullen verdragen. Hier van is een Brief gege-
ven en besegelt by Burgemeesteren, Schepen en
Raed der Stad Tyel in den Jaere 1506. op den Hey-
ligen Pinkster Avond.

In dat zelve Jaer quam Floris van Egmond Grave
van Bueren Heer van yselstein met veel volk en bele-
gerde het sterk Blokhuis, dat in Ravenswaey in den
Jaere 1415. was gebouwt om de Hollanders en
Stichtse in toom te houden: Na dat dit Slot eeni-
ge dagen was bevogten, en de mueren met sterk
geschut doorboord waren, wierd het ingenomen en
zodanig vernielt, dat 'er geene overblyfsels van te
vinden zyn.

Ten aenzien van de Oude Vriendschap, die de
Stad Culenborg met Gelderland altyd onderhouden
had, schonk Hartog Carel van Gelder de oneenzy-
digheit aen de Stad Culenborg, als mede aen Ever-
dingen, Zyderveld en NB. Honswyk, en gaf hier van
een open Brief, besegelt den 6. November 1506.
Maer dit duerde niet lang, vermids dien ongerusti-
ge Geest op Maendag quasimodo 1507. de oneen-
zydigheit weer opzeide, met dit volgende Brief-
je:

Karel Hertoge van Gelre ende Grave van Zutphen.
Eersame goede Vrienden, om merkelike oorsake, ons

daer toe bewegende, schryven wy U mit desen onsen
brief sodanige veyligheyt ende stilsaet op, als wy on-
lanks leden in desen Uwe consentiert ende vergost heb-
ben. Gegeven op onsen Borg tot Nymegen, op Maen-
dag Quasimodo anno 1507. Het opschrift was: Den



Eersaemen onse goede Vrinden Borgemeesteren, Schepe-
penen ende Rait der Stad van Culenborg.

In dit zelfde Jaer trouwde Willem van Rennen-
berg met Cornelia van Culenborg Derde Dogter van
Heer Jasper, en deede Hy op zekere voorwaerde
afstand, ten behoeve van Jan van Luxenburg, Heer
van Vile, getrouwt met Elizabeth, de oudste Dog-
tes v a n 's Gravenweerd, e n d e Heerlykheit van B o r s e l e a e n Cornelia b y Testament v a n haer Vader be-

sproken, volgens een open brief daer van spree-
kende en bezegelt den 29. August. 1507.

Heer Johan van Luxenburg was, geduerende zyn
korte regeeringe, veeltyds uitlandig: Intusschen
wierd de Borgery oneenig met de Magistraet, die
met brieven daer over klagtig viel aen den Heer.
Hy antwoorde uit Brussel, en vermaende dezelve,
dat zy dog op de Rumoermakers goede acht zou-
den geeven, Hy wilde de schuldige, by zyn terug
komst, andere ten spiegel, strengelyk straffen.

Dit is hem door den Dood belet, want twee da-
gen na 't afzenden van dien Brief is Hy in 't Jaer
1508. den 21. September zeer schielyk, zonder
Lyfs Erven na te laeten, overleden; Hy heeft by
zyn Testament, daegs voor zyn dood opgestelt,
zyne Gemaelinne Elizabeth van Culenborg, en Heer
Antonis van Lalaing, Heer tot Montigny, tot Exe-
cuteurs van zyn uiterste wille aengestelt.

Vrouw Elizabeth nam den 11den April 1509.
tot haer tweeden Man den voornoemden Heer An-
tonis van Lalaing, Heer van Montigny, Ridder van
het Gulde Vlies, haer mede Executeur; Hy was
een Zoon van Heer Joost van Lalaing, Ridder van
't Gulde Vlies, en van Godelyn van Viefville uit Ar-
toys, en van groot verstand en beleid, waerom Hy
naderhand zeer geagt was by Kaiser Karel den Vyf-



den, die hem tot Stadhouder van Holland, Zeeland,
en vervolgens ook van Utrecht verhief, in zaeken
van het grootste belang en het uiterste gewigt ge-
bruikte Hy hem, gelyk volgen zal.

Dit Huwelyk was zoo wel onvruchtbaer als het
eerste met Heer Jan van Luxenburg, dog het schor-
te aen hem niet, want Hy hadde Twee Speelkin-
deren verwekt, als:
1. Helena van Lalaing, in den Jaere 1514. verlooft

aen Melchior van Culenburg, Zoon van Hubert,
bastaert van Culenburg, Kleinzoon van Heer Ge-
rard.

2. Filips van Lalaing, Heer van Moillieris, ge-
trouwt met Florentia van Rekum; Hy teelde daer
by agt Kinderen, Jacques, Filips, Anthonis,
Anna, Isabeau, Antonet, Anna en Helena van
Lalaing, waer van de laetst beide Geestelyk wier-
den.
Ter gedagtenisse van deezen Filips, Bastaert van

Lalaing, is op een kopere plaet, gehegt aen een
der Pylers van het Choor in de Barbare Kerk, en
vermoedelyk door zyn Weduwe daer geplaetst,
gegraveert, als volgt: Boven aen staet in een zon-
nelicht, met heldere straelen afschitterende, de
naem des Heeren JEHOVA, daer onder zyn
Twee konstig gegraveerde Beelden op kussens voor
een Tafel tegen over malkanderen met gevouwe
handen knielende, elk voor hem hebbende een Ge-
bedeboek, op de Tafel leggende, met dit onder-
scheit, dat, het geene voor het mansbeeld legt,
toegeslagen, en het ander voor het Vrouwebeeld
open is. De Man legt geknielt in 't volle harnas,
uitgenomen, dat de gepluimde Helm en de Hand-
schoenen op den grond nevens hem leggen, het
Vrouwebeeld daer tegen over in haer gewaed. Ag-



ter elk beeld staet een Patroon of bescherm Heilig.
Boven derzelver Hoofden, wat na de zyde, wor-
den door Engeltjes Twee Wapenschilden gehou-
den, zoo van de Man, als Vrouwe, en is aen te-
merken, dat door het Wapen van de Man, zynde
Lalaing, een zeer fyn streepje, van boven van de
regter, tot beneden ter linkerzyde, is doorge-
haelt (een Teken van Bastardye) dat men al vry
naeuwkeurig moet toezien, zal men het gewaer
worden: Aen de ander zyde is dat van de Vrouw,
of Weduwe, en ik vermoede, vermids in het
onderschrift alleen van den Man en zyn Overly-
den gemeld word, dat de Weduwe dit gedenk-
stuk, dat kunstig uitgevoert is, daer heeft ge-
stelt: Eer ik hier van afscheide moet ik 'er by voe-
gen, dat de de Wapenschilden met derzelve cou-
leuren in 't koper zyn ingeleit; En is het te ver-
wonderen, dat dit stuk in den brand van 1654. zoo
ongeschonden is gebleven. Het onderschrift is al-
dus i n de Walsche Tael, by my letterlyk a f g e s c h r e v e n .

CY DEVAT GIST NOBLE ET VERTV-
EVX SR PHLE B DE LALAINGENSO VI-
VAT CHLR SR DE LA MOVLLERIE ET
DE MAEFLE ET MAISTRE DOSTEL DE
FEVE DE LOVABLE MEMOIRE TRES
HAVLTE ET TRES EXCELLTE PRINCES-SE MADAME MARGVERITE ARCHIDV-

CESSE DAVSTRICE DOVAGIERE DE SA-



VOYE REGEN POVR LEMPEREVR CHAR-
LES VE DE CENOM EN SES PArs DEM-
BAS ALANT QVELQVE FOIS ESTE
ÉVOIE EN LEGATIO DE PAR SA MATE

IMP. VErs LE ROY DE FRACE LEQVE
APRES LE DISCOVrs DE LI ANS EN
VERTVese CODVITE A RÉDV SÖ AME
A DIEV LE SECOND IOVR LAVRIL LAN
XVCL.

Dat het bidden voor de ziele hier niet aenbe-
volen word baert agterdogt.

In den Jaere 1511. is het Schout, of Drostampt,
opgedragen aen Melchior Bastaerd van Culenburg,
Zoon van Heer Gerard; op welke voorwaerden,
zulks geschied is, kan gezien worden in den Brief
van aenstellinge, die ik hier, om eenige zeldsaem-
heden, daer in voorkomende, by voege.

Wy Antonis van Lalaing Heere tot Montigny, tot
Culenborg, ten Weerde, tot Borsele, tot Hoogstraten
&c. als Voogt en Momber onser liever Geselinne Eli-
sabeth Oudfte Dogter tot Culenborg Vrouwe der Lan-
den voorschr., ind Wy Elisabeth Vrouwe voorschr. doen
kond ende bekennen mit desen openen brieve voor ons,
onsen Erven ende Nakomelingen, Heeren ofte Vrou-
wen tot Culenborg, dat wy aensiende die getrouwig.
heyd, bequaemhyd, diligentie ende neerstighyd ons ge»
truwen Melchiors van Culenborg Bastert in allen saken
van Regimente en bewaernisse onser Stadt en Lands van
Culenborg, den selven MelchiorBastert voorsz. gecom-



mitteert, geconstitueert ende bevolen hebben, commit-
teren, constitueren ende bevelen onsen Scholtampt tot
Culenborg, dat 't selve Ampt getruwelicken, ende wael
te bedinen van onser wegen, een yegelicken, den ar-
men als den ryken, Justitie en Recht te administreren,
die des aen hem versuekende waerden, waer van hem
volgen sullen alle die Profyten en accidentien, die hem
vallen in der Rechtbanken van Segel, van briven, van
bannen, van boeten aen den Gerechte, ook van der
Stadt Cledingen, Pantgelden ende andere vervallen,
dat den gemeynen Gerichte aengaen mag, sonder eenige
rekeninge ofte bewys daer af te doen, dan alleen van
's Heeren koeren, ende andere Civile ofte Pennink broe-
ken sal by volmechtigt uitrichten na alder gewoenten,
ind daer as hebben ende genieten den Vierden Penning
ende niet meer, van de ander drie delen sal hy gehouden
bliven eens des Jaers omtrent Sunte Martynsdage in
den winter behoorlyke rekening en bewys van te doen,.
als behoren sal, and alle andere Criminele saken, die
aen den bloede gaen, sullen blyven aen ons Heere ofte
Vrouwe, omme die te doen expedieren na onsen appetyt
ende goeddunken: ook geven Wy Antonis ende Elysa-
beth Heere ende Vrouwe voorsz. denselven onsen getru-
wen Scholt Melchior Bastert voorsz. volkomen auctori-
teyt ende macht i n onsen absentie b y Rade e n advyse o n s e r Vrunden, d i e w y i n elker absentie daer t o e ordonne-

ren ende setten sullen, dat hy een ygelicken geleyde sal
mogen geven in alre vuegen of wy dat selve doen solden,
of wy daer tegenwoordig waren, behoudens dat hy ons
ten eersten, dat wy weder alhier present gekomen syn,-
daer a f adverteren ende t e kennen doen sal, i n onser p r e s e n t i e , en s a l h y niemand geleyde geven sonder onse C o n s e n t e , eerst daer op verleent, ind soe wat profyten van

gratuiteyten of dangberheyden daer af komen, sal hy
behalden sonder ons daer af eenige rekeninge oft bewys



te doene, van welker Commissien ende bevele van desen
onsen Scholtampt waer en truwelik te bedinen, die sel-
ve Melchior Bastert vursz. gehouden wert te doenden
behoorlyken Eed in onsen handen, als dat behoort, en
gewoonlik is: Ook sullen wy Anthonis ende Elisabeth
Heere ende Vrouwe dit eerste toekomende Jaer nu Mar-
tiny 1511. ingaende en expirerende Martiny 1512.
synre Peerden, die hy in der Stadt op synre stal haldens a l , geven d e Somme v a n Vijfentwintig Rynse Gulden,

Ind daer na op twee Peerden elke Peerd des Jaers Vier
Hoet Haver ende drie voeder Hoeys alsoe lange, als ons
belieft, ende niet langer, Ind oft Melchior Bastert
voorsz. beliefde meer Peerden te halden, dat mag hy
doen tot synen kost: Oek sullen wy den selven Melchior
Bastert onderhalden myt onser kledinge als andere onse
Hoefluyden o f Dienren: ind s a l m y t synen knegt o p o n s e n Huyse t o t Culenborg i n onsen kost wesen d e n tyd,

dat wy ofte een van ons aldaer present Sullen wesen, ind
in afwesen van ons beyde, sal hy hem versien met sy-
nen knegt, tot dat wy weder alhier tot Culenborg tegen-
woordig welen sullen: Gedurende dese selve onse Com-missie ende bevele tot onsen wederseggen, sonder alle

arg of list; waermede alle andere voorgaende Commis-
sien nul, magteloos, dood en te niet sullen syn. In
oirkonde van desen hebben wy Anthonis Heer voorsz.
voor ons ende onser liever gesellinne onzen grooten Segel,
ter begeerte van haer, by hoer gewoenlicken handschrift,
doen hangen. Gegeven in den Jaere ons Liefs Heeren
Duysent Fyfhondert Elf op sinte Martens Avond in de
winter, en was ondertekent Elisabeth van Culenborg.

Op den 20sten Dag in November 1511. heeft
Melchior van Culenborg Bastert zyn eedt gedaen,
op den inhoud van deeze Commissie in hande des
Heere van Montigny, van Culenborg in tegen-
woordigheit van Zweder van Essestein, Gerrit van



Culenborg Bastaerd, Bernt van Wees en 't Gerecht
tot Culenborg.

In den Oorlog, welke tot deezen tyd geweldig
woede, tusschen Carel van Oostenryk en die van Gel-
der, bleef Culenburg onzydig, daer men van allen
kant niet als vuer en vlam zag; Geene Steden of
Dorpen bleven in rust.

In dit Jaer 1511. wierd Beesd door de Borgondi-
sche ingenomen en den Amptman Cornelis Piek ver-
dreven.

'T ging 'er in Gelderland zoo woest, waer van by
Slichtenhorst in 't breede kan worden geleezen, dat
niemand ten platten Lande gerust kon woonen,
zelfs niet de Geestelyke, als blykt, dat die van
Marienweerd moesten verhuizen en de Abdye ver-
laeten: Dezelve vonden binnen Culenburg, daer
het veyligst was, een Herberg en schuilplaets, ge-
lyk blykt uit den volgenden Brief.

Wy Anthonis van Lalaing Heer van Montigny, van
Culenburg, van Hoogstraten &c. doen kond allen Luy»
den, dat Wy, ter sonderlinge bede en begeerte van
den Eerwaerdigen Heer myn Heere den Abt van Ma-
rienweerd, den selven met syn Religiosen, syn Con-
vent, en ook alle syn bouwliden van synen polder, haer
alder lyf en goed, hunne beesten en andere goederen hoe
die syn, gegonnen, verleent en gegeven hebben, gon-
nen, verlenen en geven mids desen vry, vast en sterk
geleyde, om binnen onse Stadt van Culenborg, onbelet
en onbekommert te mogen hanteren, wonen en c o n v e r s e r e n , wt en invaren, henliden mits desen houdende on-

der onse protectie en bescherming in alder maniren, als
onse eygen ingesetenen der selver onser Stadt, behelte-
lik nogtans, dat die voorzeyde bouwluyden, als sy in-
der maniere voorsegt in onse Stadt inkomen, sullen ge-
kouden wesen hulde en Eedt te doen als andere Borgren



in handen van onsen Borgemeester der selver Stadt, en
sullen nogtans van Muren en Poorten blyven ter tyd
soe, oft van node ware (dat God voorsie by synder
Gratie) so sullen sy gehouden syn te doen, so onsen
Borgemeester hen Luyden bevelen en ordonneren sal.
Bevelen mit desen onsen Schout, Borgemeesteren, sche-
penen, en andere Officieren onser voorsz. Stadt ende
Lande van Culenburg, dat sy den Eerwaerdigen Heer
voorsz. syne Religiosen - Convent metten bouwlieden
voorsz. met alle haren Goeden, hoe die syn in die ma-
niren boven verklaert ons geleyde vredelick laten gebruy-
ken sonder enigsins daer inne tegens te attenteren of
te doen. Want ons also gelieft &c. deeze vry geley
brief was gegeven en bescgelt den 4den Novem-
ber 1516.

Hoe naer de tyden waren, zal blyken uit de na-
volgende geschiedenis.

I n den Jaere 1517. quamen d e Geldersche V r i e s e n , een gespuis e n schuim v a n volk, voor Aspe-

ren: ridderlyk vogten de Burgers: Drie stormen
waren afgeslagen, met den vierden namen zy het
stedeken stormenderhand in: Hier bleef veel volks
van de aenvallers, men zegt over de duizend man.
In bittere boosheit vermoorden zy al , wat 'er
voorquam, niemand wierd verschoont, nog Ou-
de nog Jonge, nog Mannen nog Vrouwen, nog
tedere Maegden, Geestelyk of wereldlyk: Men
Sneed een zwangere Vrouwe de buik op, en rukte
het kind uit de ingewanden: Geene Godgeweide
plaetsen wierden ontsien, maer vervult met bloed
en moord, een kind, agter het Altaer gevlugt,
wierd de keel afgesteken. O verfoeijelyk Moord-
toneel door gevleeschde Duyvels opgeregt!

Terwyl het daer zoo toeging, dagt men nog
binnen Culenburg om een Broederschap op te rech-



ten, gelyk geschiede in den Jaere 1517. op den
Witten Donderdag. Dit Broederschap wierd ge-
naemt van het H. Sacrament, daer in mogten zyn
Drie en dertig Persoonen, en geeft de brief der in-
stellinge daer van deeze Rede: Om dat onse Live
Heere Godt Drie en dertig Jaeren op der aerden geleeft
heeft. Ook mogten, met believe van de Dekens
en gemeene Broeders, in dat zelve Gild, goede
eerlyke Jonkvrouwen, Weduwen, Maegden aen-
genomen worden.

De Leden van dit aenzienlyk Broederschap wor-
den in de lnstellings brief genoemtals: Anthonis van
Lalaing van Montigny van Culenborg &c. Gerrit van
Culenborg Bastaerd Deken van het Broederschap
ende Scholt &c. Beernd van Wese, Melchior van
Culenborg Hubertsz Drost &c. Huyg de Goyer, en-
de Coenraet Zuermond Borgemeesters, Gherit van
Everdingen, Gherit van Dichteren, Wouter Gherits,
Roelof van Loon, Henrick van Kuyk, Willem Gobelse
schepenen, Peter Streng Secretaris van Culenborg.
Voirt meer Heer Aernt Pater van den Cloister vanSte Marien Croon, Jacob Gberitsen, Sebastiaen Ger-

ritse, Ot van Beest, Dirk van Koten, Gherit Cool,
Jan Berntsen, Roelof Willemsen, Roelof de Man,
Goesen Berntse, Hendrik Buth, Anthonis de Goyer,
Amelis Cool, Jan Smyt, Gherit Herber Willemsen,
Aernt Cornelisse, Cornelis Melisse, Hector Wten leen,
Jan Vreemden, Lambert van Cuyk.

Tot Zusters zyn aengenomen en van naem tot
naem in 't gildeboek beschreven de Huisvrouwen
van alle de Broeders, daerenboven Vrouwe Eliza-
beth van Culenborg, Jonkvrouw Magdalena Zuster
tot Culenborg, Jonkvrouw Catheryn van Culenborg
bastaert weduwe van Evert van Everdingen, Jonk-
vrouw Margriet van Culenborg bastaert Weduwe



Dirk van Steenbergen, en nog meer andere.
Aen dit Broederschap is door Jonkvrouw Elisa-

beth van Culenborg den 4den May 1623. eenLegaet
gemaekt ter somme van 300 guldens, omme uit de
Rente Jaerlyks op onser Lieve Vrouwe Visitatie
dag (indien den tyd zulks toelaet) binnen St. Bar-
bare Kerk een Misse te doen, daer alle de Broe-
ders present mosten zyn en Drie en dertig Arme
menschen, om voor haer Ziel te bidden, aen wel-
ke armen elks gegeven moest worden zes stuivers:
Nog eens 1000guldens, om die tegen den pen-
ning zestien te beleggen, en Jaerlyks op haer sterf-
dag aen den rechten armen uit te deelen drie mud-
den weyts aen brood, tien guldens aen zwart wol-
le Laken, tien guldens aen linne Laken, en tien
guldens zoo aen Schoenen als Muilen. Dit is ont-
fangen by Antonis Jakobsz van Veen als Procurator
van de Broederschap, uit hande van den Notaris
Vastaert, in tegenwoordigheit van Gysbert Jansz,
Johan van Blockkoven en Jan de Weert, in den Jae-
re 1640. den 25. May. Beschryving van 't Utrecht-
se Bisdom 2de Deel bladz. 554. 555.

In den Jaere 1518. is op bevel van Heer Antonis
en Vrouw Elisabeth een nieuwe Haven gemaekt en
bedykt: Tot vergoedinge van de onkoste hier op
gevallen, is een belastinge gelegt op eenige wae-
ren en koopmanschappen, welke zoude gedragen
worden by de Borgers, en vreemde koopluiden
daer van vry zyn. Dit Havegelt zoude drie agter
een volgende Jaeren betaelt worden, van een Last
Haring drie stuivers, van een Hoed raepzaet of
Tarwe een blank, Haver, Boonen of Wikken een
oort stuiver, van alle andere Koopmanschappen,
als Hout, Planken, Leyen, yser, Stael, Was,
Vlas, Kalk, Koolen, Boter, Zeep, Hoppe, Pek,



Teer, Honing enz. en alle andere waeren niet ge-
specificeert van elk Pond Groot een stuiver &c,
dit alles volgens een Ordonnantie gemaekt den 24.
Maert 1518.

Ao. 1520. zyn de Heerlykheden en Huizen van
Palland, gelegen in 't Hartogdom Gulich en van
Wittem, tusschen 't Land van Limburg en 's Herto-
genrade, voerende beide Put en Galge, door Kei-
zer Karel binnen Aken in de rnaend October tot
Vrye Heerlykheden verheven, en daer by toege-
staen dat Erard van Pallant zich, zyne Erven, en
nakomelingen ten eeuwigen Dage zoude mogen
noemen, doen en laeten noemen Vryheeren van Pal-
lant en van Wittem, en genieten en gebruiken al-
zulke rechten, Vryheden en Praeeminentien, als
andere Vryheeren in haere Vryheerlykheden ge-
woon zyn te genieten: De Brief luid:

Carel, by der Gratie Godts Roomsen Keyser altyd
vermeerder des Ryks &c. &c. &c. doen kond alle Luy-
den tegenwoordig en toekomende, dat wy ontfangen
hebben die ootmoedige supplicatie van der Edele ende
lieve beminde Joff. Anna van Culenburg, inhouden-
de, hoe dat wylen Johan in synen tyde vele en diverse
getrouwe diensten met sware kosten van onderhoudinge
van Ruyterye en krygsvolk in der vete ende kryge des
Lands van Gelder ende andere met grote merkelikkc
quytscheldinge van syne Gagien ende Soldye gedaen heeft
ende daerom by vele van syne goede en Renten heeft
moeten verkopen ende versetten tot syne ende syne Er-
ven merkelikke schade en achterdeel: Ook so heeft wy-
len Dirk van Pallant des voorsz, Wylen Johans Vader
jn syn tyde ook Drossaerd van Valkenborg onsen Huyse
van Bourgoendien ende van Brabant in de Vrankrykse
krygen ende Oorloge menigvuldige getrouwe diensten ge-
daen, als ook genoeg kundig is: nu is 't so dat diselve



wylen Johan van Pallant eenen wettigen Soon Erart
genaemt, die by by deselve Suppliante agtergelaten
heeft, die syn Successoor ende Erfgenaem is ende synsal, so in de voorsz. Heerlykheden van Pallant ende

Witthem als andere, welke Heerlykheden m e t den H u y s e , daer toe behorende, gelegen syn, t e weten d i e

Heerlykheyd en Huys van Palland in de Lande van Gu-
lich ende heeft een Heer van Palland Put en Galge en-
de recht over lyf ende Lith, met sestien mannen van
Leene so groot ende kleyn daer van roerende ende geho-
rende, ende en word deselve Heerlykheyd van nimand te
Leene gehouden, ende dat Huys, Land en Heerlykheyd
van Witthem is gelegen tussen ons Land van Limburg
ende van 's Hertogenrade, en heeft ook Hoge gerechtig-
heyd, Put en Galge ende over de Vyftig mannen van
Leene tot den selven Huyse ende Heerlykheyd gehoren-
de, ende is een Leen roerende ende gehouden van ons
Hertoge van Brabant, ende want die selve Suppliante
den voorsz. Erard haren Soon, die nog Jonk van Ja-
ren is, geerne gevordert, geëert ende verheven sage,
op dat hy ons ende onse nakomelingen in toekomende ty-
den te bet soude mogen dienen, so syne Vaderen gedaen
hebben, so heeft ons die selve Suppliante ernstelik doen
bidden ende versoeken, dat ons gelive wille die voorsz.
Heerlikheden van Pallant ende Wittem te erigeren en-
de verheffen in Vryheerlykheiden, ende denzelven Erard
haren Soon, gonnen ende Consenteren, dat hy ende sy-
ne Erven ende nakomelingen Heer ende Vrouw van
Pallant ende Witthem hem mogen noemen, schryven
ende intituleren Vryheere van Pallant ende Witthem,
ende op alles verlenen ende doen expedieren onse opene
besegelde briven in behoorlikke forme. So ist, dat dese sake by ons overgemerkt, ende hier gehad 't advys van onse Live Getrouwe die Cancelier ende Luyden van

onsen Rade ende rekeninge in Braband, genegen we-



sende ter bede ende begeerte van voorsz. Joffr. Anna van
Culenburg, hebben wy de voorsz. twee Heerlykheden van
Pallant ende Witthem ende elk van dien met haar toe-
behoren, geerigeert verheven ende gemaekt ende uyt o n s e n rechten wetenhyd, Keiserlyke authoriteyt e n Prin-

celyke magt erigeren verheffen ende maken tot Vryheer-
lykheden, Octrooyerende ende Willekeur ende den voor-
noemden Erard van Pallant voor hem syne Erven ende
Nakomelingen, dat Hy en sy hen van nu voortaen tot
eeuwige dagen sullen mogen noemen doen en laten noe-
men, schryvenen intituleren Vryheer van Palland en-
de van Witthem ende voorts in deselve Heerlikheden en-
de ter Caufe van dien geniten ende gebruyken alsulke
regten ende vryheden ende Praeminentien, als ande-
re Vryheren ende haren Vryheerlikheden gewoonliksyn te geniten ende gebruykcn, behoudelik ons, onsen

Erven ende nakomelingen Hertogen ende Hertoginnen
van Braband, ende van Limborg ende een ygelickcns y n s rechts ende gerechtigheyd: ontbiden hier o m ende

bevelen onse voorsz. Cancelier ende Luyden van onsen
Rade en Rekeninge in Brabant, Stadhouder ende Man-
nen van Leene ons Leenhofs van Brabant ende van 0-
vermase, Drossaten van Brabant ende van Limborg,
Valkenborg ende Dalem ende alle ons ender Smallen
Heer en Rechteren, Justicieren, Officieren ende Ampt-
lieden, wien dit aengacn of aenroeren mag, ende elk
van hem bysonder, dat sy den voorsz. Erard van Pal-
lant, midsgaders syne Erven ende Nakomelingen Hee-
ren ende Vrouwen van Pallant ende Wittem doen laten
ende gedogen van dese onse gratie, Octroye en van alle
den inhoude van dese inder voegen en manire, voren
verhaelt, rustelik, vredelik, volkomelikke ende tot eeu-
wige Dage geniten ende gebruykcn sonder hem te doen
ofte laten geschien eenige hinder, letsel of moejenisse
ter contrarie, want ons also gelieft &c. gegeven in



onse Keyserlikke Stadt en Stoel van Aken in de maend
October in 't Jaer onses Heeren Duysend Fyfhondert en
twintig &c.

In dit zelve Jaer schreef Loef Honselaer, Drossart
van Bueren aen de Regeerders der Stad Culenburg,
dat de onderzaten 's Lands van Bueren by hem klag-
tig waren geweest, dat de Duiker door de Weydsteeg
den geheelen winter had open geweest, dat men
zulks niet vermogt te doen, en dat de Brief, daer
van gegeven, van geen waerde of kracht was, als
gegeven en besegelt buiten Consent van de Geërf-
dens en onderzaten van den Lande van Bueren, en
begeerde, dat de Duiker aenstonds zoude worden
gesloten. Hier op antwoorde Schout, Burgemee-
steren, Schepenen en Raed, dat de Brief, die daer
van was gegeeven, nog ongeschonden in de Stadskiste
wierd bewaert, dat zy den Duiker niet zouden sluiten,
ten zy zulks door den Grave van Hoogstraten, als Land-
heer, wierde bevolen, en verwagten in 't vervolg, dat
Hy Drost zulke gebiedende Brieven niet soude schryven,
maer de goede en vriendelyke nabuerschap onderhouden,
gelyk zy altyd hadden gedaen, en na vermogen nog be-
geerden te doen.

In dit antwoord verneemt men, dat Heer Anto-
nis den Tytel van Grave van Hoogstraten gegeven
word: De Lezer gelieve te weeten, dat Vrouw
Elizabeth haer Heerlykheit Hoogstraten, gekoomen
van haer Overoud Oom Frank van Borsele, aen haer
Man Heer Antonis had opgedragen, en wierd dee-
ze Heerlykheit door Keizer Karel den Vyfden tot een
Graefschap verheven, waerom Hy in de Gezand-
schappen bekend is met den Tytel van Grave van
Hoogstraten.

Omtrent deezen tyd is geboren Margriet van Oos-
tenryk, Bastaerd Dogter van Keizer Karel, nader-



hand Hartoginne van Parma, zoo befaemt door de
Nederlandsche beroertens: 'T zal wel der pyne
waerd zyn, wyl het byna onbekend is wie der-
zelver Moeder is geweest, het navolgende in te
lassen.

Heer Antonis van Lalaing had een Juffertje van
vyf Jaeren (zynde de Dogter van een Vlaemsch
Edelman, dien Hy zeer bemind had) voor zyn
kind aengenomen, dewyl de Vader en Moeder
schielyk waren overleden; Dit kind groot gewor-
den, wierd Staetjufirouw by Vrouw Elisabeth, en
munte in schoonheit en bevalligheit boven het Juf-
ferschap uit: 'T gebeurde, dat Heer Antonis met
zyne Gemaelinne binnen Oudenaerde was, daer
Keizer Karel zich ook bevond, en richte aldaer een
Festein aen, dat de Keizer mede by woonde: On-
der het danzen, wierd de Jonge Vorst op deeze
Staetdame verlieft. Een van zyne Edellieden, dit
merkende, vatte deeze Jonkvrouw al danzende op,
en bragt haer in een byzondere Kamer, daer de
Keizer ingegaen was: schoon nu dit Jong Mensch
hier tegen was en misbaer maekte, wierd het even-
wel door vleijende woorden en groote beloften tot
bedaeren gebragt, zoo dat de Jonge Keizer haer
bekende. Negen maenden daer na, in den Jaere
1522. beviel zy van een Dogter, welke opgewas-
sen zynde, besteed is aen den Hartog van Parma,
en door Filips den Tweeden aengestelt tot Gouver-
nante der Nederlanden.

Over dit voorval was Heer Antonis en Vrouw
Elizabeth zeer onstelt en misnoegend: de Keizer
gaf voor tot zyne verschooninge; Hy had niet an-
ders geweeten, of 't was met haere toestemminge
geschied, toonde ook berouw, en wierd de Edel-
man, die 'er de hand aen geleend had, hartelyk



bestraft, en, om den Heer Anthonis van Laiaing te
vrede te stellen, wierden hem groote toezeggin-
gen gedaen, welke ook vervuld zyn, en is dit stuk-
je, mogelyk, een groot middel geweest, tot zyn
ongemeene verheffing en gemeenzaemen omme-
gang met meergemelden Vorst.

Deeze Heer Anthonis, Eerste Grave van Hoog-
straten, wierd tot Stadhouder van Holland aengestelt
in het Jaer 1522, welke Hooge Waerdigheit zyn
Vader Joost van Lalaing, die voor Utrecht, doe
de Stad belegert was in den Jaere 1483. sneuvelde,
ook bekleed had.

Ao. 1424. in de maend April sterf op zyn Kasteel
Duerstede, Filips bastaerd van Borgondie Bisschop van
Utrecht.

Den 7. January 1527. wierd binnen Culenburg ee-
nen Jan Hendriksen wegens verscheidene Vrouwen-
kragten en Dievery, naer inhoud van zyn Vonnis,
geexecuteert; eerst wierd een scherpe staek hem
door zyn Lichaem geflaegen, en daer na aen een
Galg opgehangen.

Omtrent deezen tyd zag het 'er flegt uit in het
Sticht: vermids de Stad Utrecht met Henrik van Beye-
ren Bisschop in openbaeren Oorlog was geraekt:
In deezen twist mengde zich Hartog Carel van
Gelre, en zend veel krygsvolk met den wydver-
maerden Marten van Rossem aen die van Utrecht
ter hulpe: Dit was oorzaek, dat de Bisschop gewa-
penderhand in de Betuwe viel, en een groote
verwoestinge aenrechte: Twee van zyne Benden,
getogen uit Duerstad, zogten het Huis en Dorp,
Gellekom, waer in Geldersch Krysvolk lag, te ver-
meesteren, maer het mislukte, en wierden gesla-
gen, en hingen de Geldersche veele Lichaemen
in stukken gekapt, ten spyt, uit de daken van de



toorens; dog de Bisschopsche hebben het Huis be-
stormt, ingenomen en alles nedergehakt, en on-
der andere Otto van Scherpeseel Rigter te Arnhem
dood geschoten: Tot weerwraek hebben zy de
Levende by de Doode gelegt, het Slot verbrand,
en ten eenemael verwoest.

Een weinig tyd hier na nam de verlege Bisschop,
ziende nooit Meester van de Stadt Utrecht te
worden, den Keizer in den arm en wierd tegen
den 15. October 1527. te Schoonhoven eene byeen-
komste belegt, daer verscheenen wegens den Kei-
zer onder andere Floris van Egmond Grave van Bue-
ren en Anthonis van Lalaing grave van Hoogstra-
ten aen de eene zyde, en de Bisschop en zyne Rae-
den aen de andere zyde; hier wierd een besluit
gemaekt van bystand tegen de Geldersche.

In 't volgende Jaer 1528. wierden Floris Grave
van Bueren, Willem van Rennenberg (getrouwt
met Cornelia van Culenburg) en Jurriaen Schenk by
den Keizer tot Oversten aengestelt en gelast 16000.
Man te voet en 1500. Ruiters te werven, omme
te gebruiken tegen de Geldersche en de Stad Utrecht:
Dog eer dit Volk in staet was, trekt Marten van
Rossem Veldmarschalk wegens Hartog Karel uit
Utrecht, valt in Holland, plundert den Haeg, en
quam ongeschonden met den buit te rugge.

Hier op word Utrecht belegert en eindelyk in-
nomen, dat veroorzaekte veel bloedvergietens: De
Bisschop nam wraeke en liet door aendryving van
Wolfgang van Affenstein eenige uit de Ridderschap
en Borgery het Hoofd af houwen als Govert de Ko-
ning Schout der Stad, Gysbert van der Aa, Cornelis
Hack, Jakob Blom en Claes Pouwelse: Dit geschie-
de ten byweezen van Affestein en de omstaende rui-
terye: De Rompen lagen tot aen den avond opent-



lyk ten toon, tot dat zy door bidden en smeeken
van de naeste magen zyn begraven. Den 15. Ju-
ly heeft zich Affenstein met de ruitery weder naer
de Beestemarkt begeven en wierden derwaerts ge-
bragt Jan van Wyck toegenaemt Kromvoet, Corne-
lis van Meerten, Gerard Foeyt, Joost van Eyck, Pe-
ter de Borduerwerker, Gerard van Royen en Wil-
lem Knyf en alle onthalst uitgenomen Peter Kop,
die door een pyp van het Heimelyk gemak was
ontkoomen. Des anderendaegs vertrok de Bisschop
met zyn Ruitery naer Duerstad met zich medenee-
mende uit de gevangenisse Georg van Solms Deken
van St. Peter, Antony van Venrode Canonik van Ste
Marien, Godefrid Coenredorf Canonik van St. Jan en
Jan van Hugtenbroek uit de Ridderschap. De
Vrienden van deeze en andere Edellieden, die te
Utrecht in de naere gevangenis nog zaten, baden
op het ootmoedigste, terwyl 'er al bloeds genoeg
vergoten was, den Grave van Hoogstraten, dat dog
de straffe der overige, tot zyne Overkomste, mog-
te uitgestelt worden, en dat zulks met een brief
uit Mechelen aen den Bisschop zoude bevolen wor-
den.

Ondertusschen ging de Blaeuwen Bisschop ( zoo
noemden hem die van Utrecht) in zyn woede voort
en deed Antony van Venrode en Godefrid Coenredorff,
beide Canoniken, in ledere Sakken steeken en by
zyn Kasteel in den Rhyn werpen en verdrinken.
De wraeklust was zoo groot, dat indien de Grave
van Hoogstraten door een Renbode met een
brief het niet gestuit hadde, de overige, die ten
getale van meer als Twintig in de gevangenis nog
waren, aen dezelve zouden opgeoffert zyn.

Tyel was in deezen tyd door Floris Grave van
Bueren belegert, dog na een beleg van een Maend



en verlies van wel 1500. Man wierd de belegering
opgebroken: Ter gedagtenis is een Gedenksteen,
by de Buerensche Poort in de Wal geplaetst, al-
daer noch te zien.

Terwyl Tyel belegert was, zond Hartog Carel
van Gelre, den oorlog moede zynde, imant aen
Floris Grave van Bueren om van vrede te handelen,
en kort hier na wierd Floris naer Gorinchem gezon-
den, daer verscheen ook de Grave van Hoogstraten
Heer van Culenburg &c. Wegens den Hartog qua-
men Hendrik de Groef, Herman Kerspenning, Hen-
rik Kollaert en Jan Vierssen, en wierd den 3. Octo-
ber 1528. een eeuwig duerende vrede getroffen,
bevattende onder andere bedingen, dat indien Ca-
rel van Gelre zonder wettige Kinders stierf (ver-
scheidene Bastaerden had Hy volgens de wyse van
dien tyd) Gelderland, Zutfen &c. aen den Keizer
zouden koomen.

Den 20sten van dezelve Maend wierd het Sticht
Utrecht aen den Keizer zoo aen hem, als zyne Er-
ven, als Hertogen van Brabant en Graven van Hol-
land, opgedragen, en is alleen uitbedongen, dat
de Bisschoppen den Herders staf, en de Jaerlyk-
sche inkomste, daer aen behoorende, zouden be-
houden.

Hier op is de Grave van Hoogstraten als gezant
en gevolmagtigde in den naem des Keizers inge-
huldigt, waer van melden de geschriften door de
Notarissen opgestelt, ten opzigt van de Translatie
der Temporaliteit, of overdragt van het Tydelyk,
of wereldlyk gebied, aldus: De Heer Ambassadeur
en gevolmagtigde is met den Prelaeten en Ridderschap
na de Neude gegaen, en geleid tot aen het Huis van
Henrik Knoep, is geklommen op een bovekamer met
eenige uit de geestelykheit en Ridderschap, daer heeft



hy Heer Antonis van Lalain volmagtigde en Ambassa-
deur voor al het volk den Eed gedaen , leggende zyn
Rechterhand op het gulde Vlies, het welk van zyne
schouderen tot op zyn borst hing, en beval, door den.
mond van den Heer Henrik vander Borg, dat deeze
Dag verders met vreugde en blydschap zoude doorge-
bragt worden. Eindelyk liet hy met handen vol goud
en zilver geld onder het gemein Volk werpen , waer
op des avonds groote Triumphe de geheele Stad door
met vuer. Lichten, en anderzins wierd bedreven.

Gelyk hy, in des Keizers naern, binnen Utrecht
gehuldigt was, geschiede zulks in 't vervolg ook
binnen Amersfoort, Rhenen, Wyk en Montfoort.

Hier op is door zyne bezorging, volgens last
van den Keizer, het sterk en groot Blokhuis bin-
nen Utrecht van gebakken steen gebouwt, genaemt
Vredenburg, en dit verrigt hebbende, is hy weer
naer Mechelen vertrokken.

Dewyl deeze Ryke en vermogende Echtgeno-
ten geene kinderen hadden, hebben zy veel gelds
besteed aen Geestelyke gestichten en andere open-
baere gebouwen, zoo tot Hoogstraten als Culenburg,
waer van wy op den tyd der stichting melden zul-
len en in 't vervolg een brede beschryvinge willen
opgeeven.

In den Jaere 1531. dagten zy de Sint Jans Bap-
tiste Kerk in de Nieuwstad te verbeteren en bonden
ten Westen van die Kerk dien Cierlyken Tooren
met twee omgangen, zoo die nog aldaer gezien
word.

Ao. 1532. gaven zy aen de Conventuaelen of
Nonnen van Marien Croon 80. Goude Rhynsche
Guldens, die zy aen de Burgers, door den brand
beschadigt, schuldig waren, want men het Con-
vent de schuld gaf, vermids het vuer uit een Berg,



aen het Clooster behoorende, zyn oorsprong had
genomen en wierd deezen brand zedert genaemt
De Bagynen Brand.

In dit zelve Jaer hebben deeze Echtgenooten
gebouwt het Antonis en Elizabeths Gasthuis met een
Kapel op den Langen Havendyk, beter bekend
onder den Naem van het Oude Mannen Huis, hoe-
wel het voor zes oude vrouwen, zoo wel als voor
zes oude Mannen, gesticht is, en is het zelve met
middelen voorzien, welke door de goeddadige
vrouw Elifabeth in haer weduwelyken staet veel
vermeerdert zyn als hier na in de beschryvinge,
die volgt, blyken zal.

In 't zelve Jaer hebben de voornoemde Echtge-
nooten, vermits, als vooren aengemerkt is, gee-
ne Echte nazaeten hadden en geen de minste hoo-
pe overbleef dezelve te verwekken, te zamen over
de Heerlyke goederen eene schikking gemaekt als
volgt.

Aen Heer Erard zoon van Heer Jan van Pal-
lant en Anna van Culenborg Elifabeths zuster, rech-
te Erfgenaem van Culenburg, welke met goedvin-
den van beide met Margriet van Lalaing Broeders Dogter van Heer Anthonis getrouwt was, hebben

zy toegelegt de Heerlykheit van Culenburg ( be-
houdende nogtans haer beider Leven lang de re-
geeringe en het vrucht gebruik ) ook daer toe het
Huis met de Heerlykheit van Weerd en Weerder-
broek. Aen Filips van Lalaing Broeders zoon van
Heer Anthonis, getrouwt met Anna van Rennen-
berg Dogter van Willem van Rennenberg en Corne-
lia van Culenburg, tweede zuster van vrouw Elisa-
beth , is toegelegt het Graefschap van Hoogstraten
(zonder evenwel by haer beiden leven het bewind
af te staen) en daer na mede de Heerlykheit van
Borsele.



Dus ziet men, dat de schael vry wat aen de
zyde van Heer Anthonis oversloeg, die zyne bloed-
verwanten vereert heeft met zulke Heerlykheden,
die zyne vrouw Elisabeth aenbestorven waren, en
dus van het Huis en nageslagt van Culenburg voor
altoos vervreemt zyn.

In den Jaere 1533. den 22. December heeft de
Grave van Hoogstraten een vernieuwt Handvest aen
de Stad Culenburg gegeven: Het zelve bestaet in
31. Artikels op het stuk van de Justitie order stel-
lende, en is het veel te lang, om hier in te voe-
gen.

In het volgende Jaer 1534 is het Raed of Stad-
huis aen het einde van de groote Markt van de
grond nieuw opgebouwt rustende op zwaere klui-
zen en kelders, alwaer in voortyde de Vleesch
Halle was, en van vooren met een zeer Hooge
en verhevene Puye of opgang verciert; pronkende
met vier Leeuwen, houdende de wapenschilden
der Stad en van het geslagt Culenborg: boven uit
het gebouw reist een cierlyke en doorluchtige Too-
ren van twee verdiepingen.

Binnen Hoogstraten is door Heer Antonis en vrouw
Elisabetb een Heerlyk slot en voortreffelyke Kerk
gebouwt en daer in gesticht een Collegie van Ca-
nonikken; Noch een Clarissen Klooster met een
Kerk nieuw uit de grond opgehaelt, als mede een
fraey Raedhuis.

Ao. 1539. op den H. Sacraments avond is aen
Heer Antonis als man en voogd van Vrouw Elisa-
beth door Adriaen van Rossem de Heerlykheit van
Caetshage opgedragen met leenen, mannen en m a n s c h a p p e met de Tienden in 't Vretstro en Riet-

velt. De brief luid als volgt.
Wy Adriaan van Bueren ende Johan Suermont,



als Leenmannen ons genadigen Heere Hertogs van Gel-
der, ende van Gulik, ende Grave van Zutphen, doen
kond ende bekennen mits dese opene brieve, dat, over-
mids die absentie ons goede Heere voorsz, ende syner
genade Stadhouder van de Leenen, voor ons gekomen
is Adriaen van Rossem, Echte soon en regte Leenvol-
ger van salige Otto van Rossem synen Vader, bekende
voor hem ende syne Erven ende nakomelingen: Also die
Heerlykheyt van Caetshage buyten Culenborg met alle
alfulke Erve Leenen, Mannen, ende manschappen
met de Thiende in 't Vretstro en op Rietvelt ende alle,
dat daer toe behoren ende aenkleven mag, niet daer van
uitgescheyden syne salige Vader Oth van Rossem over-
mits den overlyden van Salr. Johan van Rossem Hee-
re Johans Soon synen broeder aenbestorven waren, wel-
ke Heerlykheyt Erven, Leenen, Mannen, Manschap-
pen, Thiende, ende alle, dat daer aenkleven of roeren
mag, Otto van Rossem syn Vader Salr. wettelicke met
rypen rade verkoft heeft Salr. Jonker Jasper wylen
Heer tot Culenburg voor een sekere somme van gelde,
die den Edele Jonr. Jasper van Culenborg in synen le-
ven meestendeel aen hande van Salr. Otten van Ros-
sem synen Vader betaelt hadde, ende die Heer van
Montigny, van Culenborg nu ter tyd, als Voogt en
Momber syner echte gesellinne oudste Dogter ende vrou-
we tot, Culenborg, die reste voort aen hande van Ros-
sem heeft doen betalen, waer aƒ Adriaen van Rossem
sig bedankende in onser Mannen voorsz, tegenwoordig
heyt alle goeder betalinge den lesten penning metten
eersten met volkomen quytscheldinge voor allen den gee-
nen, die des quitantie behoeven mogen, ende heeft dieselve Adriaen van Rossem voorder opgedragen ende over-

gegeeven in hande van Peter Streng tot behoef des Ede-
len geboorne Heere Heer Anthonis van Lalaing Heere
van Montigny tot Culenborg, in oirkonde onser Man-



wen, alle alsulke Brieven ende Leenregisters, als daer
van syn, van Salr. Heer Willem Heer tot Buren, van
Heer Johan van Gemen Ridder, van Hertog Arnold
van Gelder ende die Hertoge Arnold voorsz. naderhand
weder gegeven ende verkoft heeft Heer Johan van Ge-
men Ridder, ende Johan van Gemen Ridder voornoemt
verkoft en opgedragen hadde Johan van Rossem met be-
leenbrieven van onse genadige Heer Hertog Adolph en-
de Hertog Carel ende ook van den Abt van Marien-
weerde aengaende de Thienden voorz. ende bekende voor
hem ende syne Erven, dat hy geen recht of toezeggingmeer daer aen en hadde nog en behielde, in geener

wys, ende bekende hem ewelyk en erffelyk daer of on-
terft ende ontgoed te weesen, ende die Heere van Cu-
lenborg ende syne nakomelingen daer aen gequeet ende
geregtigt te weten ende bem vast en stade is ende bly-
vensal ten ewigen dage sonder argelist. In oirkonde
van dese, hebben wy Adriaen van Bueren ende Johan
Suermond, als Leenmannen ons genadigen Hertoge
voorsz. onse Segelen hier aengehangen, ende tot meer-
der sekerheyt heb ik Adriaen van Rossem mynen eygen
Segel by die Mannen Segelen aen desen opene brieve
gehangen.

Na dit alles is Anthonis van Lalaing Grave van
Hoogstraten den 2. April 1540. gestorven: Zyn Li-
chaern gebalsemt zynde is te Hoogstraten en zyn
Hart te Culenburg begraven.

Heer Anthonis wierd gebruikt in zaeken van 't
grootste belang. Onder andere is hy een der Ge-
zanten geweest van Keizer Karel om met Henrik
van Beyeren Bisschop te Utrecht te handelen wegens
een onderling verbond, 't welk ook is voltrokken
binnen Schoonhoven. Als gezant is hy geweest te
Gorinchem omrne de vrede te helpen maeken tus-
schen Karel den vyfden en den Hartog van Gelder.



Hy is in de Provincie van Utrecht in 's Keizers naem ingehuldigt, gelyk hier voor op zyn plaet-
se is aengetekent. Dit sterfval zal Vrouw Eliza

beth bitter geweest zyn, te meer in dit zelve Jaer
1540. den 8. October overleed Erard van Pallant
haer Zusters zoon, geschikt tot de Erfenis van de
Heerlykheit Culenborg nalatende een zoon doe maer
drie Jaeren oud genaemt Floris: welke Vrouw Eli-
sabeth tot haer nam en opvoede, van wien in 't
vervolg in 't breede moet gesproken worden.

Floris van Pallant, dus nog een kind, word den
6. October 1541. van Keizer Karel als Grave van
Holland beleent met Gasparden, Everdingen, Gol-
berdingen, Tulle, Honswyk met alle de weerden,
Visscheryen, Landen, Veeren, Tienden Renten,
Hooggerichte en laege &c.

Dewyl de Leere van Martin Luther meer en
meer begon door te breeken en dat wel voorna-
melyk door het verkoopen en verspreiden van boe-
ken en 't lezen der zelve heeft Vrouw Elisabeth in
het Jaer 1541, door aendryven van Jan van Schoon-
hoven Deken van St. Barbare haeren geheimraed,
een Plakaet uitgegeven, waer by geordonneert
word, dat niemand binnen de Stad en Heerlykheit Cu-
lenborg van wat staet en conditie hy zy onder hem zal
mogen hebben, verkoopen, geeven, draegen, nog lee-
zen, spreeken, instrueeren, defendeer en ofte disputee-
ren, heimelyk nog openbaer van die Leeringen, schrif-
tueren ende boeken, die gemaekt hebben ofte nog zou-
den mogen maeken Marten Luther, Jan Wicklef, Eco-
lampadius, Ulrich Zwinglius, Philippus Melanchton
enz. Wyders worden in dat Plakaet een groote
Lyst van allerlei schriften en boeken, waer onder
die van Erasmus over Mattheus, Marcus en Lucas9
voorgestelt, als contrarierenden den Heiligen Christen



gelove, den Sacramenten, ofte Gods en der Kerke gebo-
den, met last zoo verre imand de voorschreve boeken
onder hem hebbe, dat hy die terstont verberne op pene,
zoo wie bevonden word gecontramineert te hebben ee-
nige van den Punten boven verklaert geexecuteert te
worden, te weeten de Mannen by den Sweerde en de
Vrouwen by den Putten, alschoon zy haer dwalingen
afgaen ende revoceeren, ende, zoo verre zy daerinne
volharden, geexecuteert te worden by den Vuere.

't Is te beklaegen, dat zulk een goede Vrouw
als Elisabeth diergelyk een bloeddorstig Plakaet
heeft uitgegeven, rnaer men kan wel opmaeken,
dat het uitgekomen is, door aendryven van voor-
noemde Deken. schoon in dit voorgegaene Pla-
caet gestelt word, dat de Mannen, alhoewel zy
haere dwaelingen afgaen, geëxecuteert, zouden
worden, met den Zweerde en de Vrouwen met
den Putten, nogtans is 'er wel verzagtinge gebruikt
als blykt uit de volgende Sententie gepronuncieert
in 't Jaer 1541, getrokken uit het Sententie Boek der
Stad Culenborg.

Tusschen Frederic de Coninc Scholt tot Culemb.
van wegen myne genadige Vrouwe en Gra-
vinne van Hoogstraten, Vrouwe van Cu-
lemborg &c. ter eenre, en Dirk Jan Coe-
nensz ter andere syde.

Gesien by den Gerichte der Stadt van Culemb. die
aensprake, die de Scholt der voirschr. Stadt, in de
Naem van onse Gen. Vrouwe en Gravinne van Hoog-
straten, Vrouwe van Culemb. gedaen heeft op en te-
gens Diric Jan Coenenz. gevangen, en de Consessie en
belydlnge by den voorn, gevangen buyten banden van
ysere gedaen . . . . . . . enselve gevan-



gen in voller Vyerschare gebeden heeft om genade ende
gheen Recht, prefererende, by goeddunken ende Consen-
te van onse gen. Vrouwe voirschr., Barmhartigheyt
voer rigeur van Justitie, Condemneert voirschr. ge-
vangen te gaen op ten Sonnendag naastkoment voer de
Processie in Lynen Clederen bloodshoofts ende barvoets
mit een barnende wassen keerse van een pond in syne
banden, ende na der Processie in syne wolle Cleeren
in 't Hooge Choor van Sinte Barbaren Kerke te val-
len op syn knyen, voer dat weerdige heylige Sacrament
en de Misse so heel uyt te hooren, voerts, dat hy de Misse
gedaan zynde, de voerschr. Keerse voer 't voerschr.
heylige Sacrament schuldig sal syn te offeren, om al-
daer ter eere Godts verbrand te syn. Sulks geschied,
sal hy gehouden wesen te koomen op 't Stadhuys ende
gaenstaen op de Trappen, daer men hem wysen sal,
aldaer men hem syn voerschr. Consessie openbaer voor-
lesen, ende hy schuldig sal syn te revoceeren ende te ver-
werpen ende bekennen van den Rechte weg gedwaelt
ende qualic gesproken te hebben, dat hem sculcx van
hertenleet is. Indien hy 't noch te doen hadde, dat
hy 't in geender manieren en soude willen doen oft seg-
gen, ende dat hy voortaen blyven wil by onse Moeder
die heylige Kerke, ende te geloven, al dat een goet
Kersten Mensch schuldig is te geloven. Condemneert
hem voorts alle andere Donnerdagen 't geheele Jaer
uyt geduyrende te koomen in Ste. Barbare Kerke voorsz.
ende in dat hooge Choor tegens dat men de Misse van
dat weerdige Heylige Sacrament sal willen singen, mit
een Wassen Keerse van twee ponden in syn hant, en
die andere reysen sonder hoosen op syn knyen heel uyt
te hooren Condemneeren hem voerts een heel Jaer lanck
inder Stadt van Culemb. te blyven sonder buyten de poor-
ten te mogen gaen, ende daer en boven noch 't voerschr.
Jaer gehouden weesen alle Sondagen en de andere hoo-



ge heylige dagen de prekinge en 't Sermoen ten eynde
toe uyt te hooren. Absolveeren hem van voerder Con-
clusie, by den voerschr. Schout in desen genomen, daer
by gevuegt die Pene, soe verre de voorgen. gevangen
in syn dwalinge weder vervalt, oft in enige van den
voirschr. punten van Condemnatie versuymig bevonden
worde, dat hy dan de voorschr. Schoute in syne.......
Conclufie vervallen ende syn Lyf en half syn goet ver-
beuren sal: Condemneren hem voerts in alle de Costen
synre gevanckenis. Aldus gepronuncieert den 15. dag van
October Ao. 1541.

Ik laet hier volgen een vonnis, schoon tot dit stuk
niet behoorende, verrnids de zeldzaernheden daer-
in begrepen ook afgeschreven uit voornoemd Sen-
tentie Boek.

Tusschen Geryt van Culenborg Melchiorsz.
Scholtus van Everdingen van wegen onse
gen. trouwe Eysscher ter eener, ende Cor-
nelis Dirixsz. van Wamel verweerder ter
ander syde.

Gesien by den Gerichte van Culenborg d' aenspraek,
Antwoerdt, Replyk ende Duplyk ende sekere Depositien
ende getuygenissen by partyen in Rechte overgelevert.

'T Voerschr. Gerichte overwegende al het geene, dat
tot dese Materie dienen soude mogen ...... slu-
ten, dat die verweerder gehouden sal wesen, alsoe
hy sekere Poten die becleven waren, afgehouden
heeft, op Sonnendag naestkomende in die Hoog Misse
voor die Processie te gaen in Lynen Clederen Barrau-
voets ende bloothoofds mit twee Poten om synen hals
dragende, ende na der Processie die in den Toorn te
brengen en aldaer twee Tortsen te haelen elx van tien
stuyvers, ende die barnende te dragen in den hogen



Choor voor dat Heylige Sacrament, ende die aldaer tot
ter Kerken behoef te offeren, ende nader Hoog Misse
op ten huyse tot Culenborg aen ons gen. Vrouwe oot-
moedelyk om genade ende vergiffenis te bidden. Con-
demneren hem noch tot behoef van heure genade m die
somme van ses Caroli gulden tot XX.stuyvers den gul-
den ge rekent. Absolveren hem van vorderen eisch by
den Scholt voorschr. op hem genomen. Aldus gedaen
den 20. April Ao. 1542.

Den 20. May 1544. heeft vrouw Elisabeth te
Loven in het Collegie van Standonk een beurs ge-
sticht, om daer mede een arm scholier geboortig
van Culenburg te voorzien.

Den 8. February 1545. op Zondag na de Hoog-
mis is een Ordonnantie van vrouw Elisabeth na
voorgaende Klokluiding van den Stadhuize gepu-
bliceert, behelsende een scherp verbod, dat nie-
mant in 't vervolg wandele en klappe in de Barba-
re Kerk, inzonderheit in den omgang rontom het
Choor, terwyl de Dienst aldaer gedaen ofte ge-
predikt word, op Zon of Heilige dagen op eene
boete van twee stuyvers telken reize te verbeuren,
welke boete reëlyk moest geexecuteert worden.

Ao. 1546. maekte vrouw Elisabeth een Regle-
ment op de Vleeschbanken die indien tyd onder het
Stadhuis by haer geordineert waren. Het zelve
luid aldus.

In den eersten, soe wie Vleys verkopen wil, sal
eerst onse Medeborger wesen ende die selve sal hou-
den een knegt ofmeer, ende sal hun in den Gilde kopen
na vermogens den Gilde brief.

Item die dagen van betalinge sullen wesen op onsen
omganksdag toekomende de helft, ende d' ander helft de
Victoris daer naest volgende.

Item soe sullen in dat Vleeshuys wesen niet meer dan



agt banken, ende op elke banke, die men verhueren
sal, sullen mogen wesen twee Vleeshouwers, die mit
den anderen slaen sullen ende niet meer.

Item, en sullen geen Vleeshouwers voor hem selven,
ofte imand anders voor hem meer banken, dan een mo-
gen mynen, hueren ofte gebruyken, doen mynen, doen
hueren ofte doen gebruyken by Pene van een Stadspond,so dik ter contrarie bevonden sal worden, ende sullen

die bank, die sy gemeynt hebben niet mogen verande-
ren op een Pene van twee Oudschild.

Voort soe sal een igelyk Borger van Culenburg des
Jaers eenen Os ofte Koe mitten ponde uyt mogen we-
gen in dat Vleeshuys, sonder imands bekronen, daer
hem een lege bank toegehouden word.

Item alle Schapen Vleys, dat men met de ponden
of vierendelen verkoopt, sal men doen in 't Vleyshuys,
ende dat selve niet afgeblasen by een Pene van een half
Stadt Pond, so dikke ter contrarie gebeurde; dan
Penskens, Hoofden ende voeten sullen sy mogen ver-
kopen, daer 't hen belieft &c.

Item of imant Verkens sloege, die sullen dat Vleys niet mogen uitwegen ende verkopen, dan voor dat Vleys-

huys ende niet daerin, ende die worsten, voeten, waert
hun belieft.

Voorts so sullen geen Vleeshouwers ofte Vleeshouwers Wyven staende mitten Vleys aen den banken totten

Luyden roepen, die in't Vleeshuys komen. Wat koopt
gy of wat wilt gy ? ter tyd toe sy inkomen voor haer
banken, ende nimant en sal eenig Vleys verkopen insyn huys dan Runtvleys aen den haek op een Pene

van eenen ouden schilt, so dik ter contrarie gebeur-
de, de twee delen tot behoeft der Stadt, ende een
deel tot behoef van den aenbrenger.

Voort so salmen des Sondaegs des morgens voor den
middag precys opsluyten te ses ueren, en weder toesluy-



ten te negen uren, en namiddag weder opsluyten te twe
uren ende staen op tot ses uren, ende als 't merkt dag
is, salment opsluyten van ses uren tot twaelf uren toe,
ende alst Vischdag is salt opgesloten worden te negen
uren, ende tot twaelfuren weder toe.

Item des winterdaegs salment Vleyshuys opjluyten
des voormiddags te agt uren, ende te Tien uren we-
derom toe, ende des namiddags wederom op ten een uer
ende toe te vier uren.

Item of die Vleeshouwers onderlinge in den Vleeshuyse; vermogens de Handfeste, mit kyven of vechten de

Stad breukig worden, sullen daer van telken breuken
een Stads Pond half tot 's Heeren ende d'andere helfte
tot profyte vandeVleyshouwers in der tyd. Aldus gedaen
ende gesloten by provieie ter tyd hier anders inne ver-
sien sal worden, Actum den 3. April 1546.

In den Jaere 1546. is hier wegens de Religie ter
dood gebragt eenen Dirk Cornelisz, als blykt uit
de volgende gewysdens woordelyk getrokken uit
het Sententie Boek.

tusschen Geryt van Culemborg Melchiorsz
Scholt tot Culemborg van wege myne gen.
Vrouwe Gravinne van Hochstraten Vrouwe
van Culemborg aenlegger ter eenre tegen
Dirck Cornelisse Verweerder t e r andere s y d e .

Also Dirik Cornelisse bekent ende belydt syn misdaet
van diverse Erreuren, so wysen wy, schepenen voor
recht, dat hy daer af is in breuken.

Also Dirik Cornelisse bekent ende belydt syn misdaet
van diverse Erreuren, so wysen wy Schepenen voor recht,
dat hy daer aen gebreukt heeft syn Lyf, of tot onse gen.
Vrouwe genade.



Also Dirik Cornelisse bekent ende beleden heeftsyn misdaet van diverse Erreuren, so wysen wy Sche-

penen voor recht, dat men dat rechten sal aen syn Lyf
TE BAST ENDE TE BOOME, of tot ons gen. Vrouw
genade. Actum den 9.dag in Meye Anno 1500. ses
ende veertig.

De voorschr. Vonnissen syn ter Executie gestelt op
ten Saterdag den 15. dag in Meye Anno 1546.

Ao. 1554. is door bevel van Vrouw Elisabeth
zeker boekje van Johannes Anastasius Veluanus by
openbaere afkondiginge op Levens straf verboden,
en blykt daer uit dat in het Jaer 1553. een Plakkaet
op het stuk van de Heresie was uitgekomen en af-
gekondigt: Omme te weeten wat 'er al gedaen is,
om de zogenaemde kettery te dempen, zal het niet
ondienstig zyn dit bevel geheel in te voegen, 't welk
luid.

Onsen Lieven getrouwen Drost ende gerechte der Stad
ende Landen van Culenborg, Salut ende dilectie. Also
wy in den voorleden Jare 1553. op Sondag den 27. Au-
gusty na de Hoogmisse van den Stadthuyse alhier heb-
ben doen aflesenen verkondigen seker Placcaet op 't stuk
van de Heresie of kettery en by den zelven Placcaet me-
de verboden hebben te verkopen, te kopen, te geven,
te dragen, te spreken, te instrueren, te sustineren, te
defenderen, te confereren, ofte ook disputeren in 't
heymelik, of in 't openbaer die Leeringe, schriftu-
ren, ofte boeken gemaekt ende uytgegeven by diverse Autheuren, daer van dat men de naemen, in 't

lange geschreven, in een Tafel gestelt heeft gehadt
op onse Stadhuise, gelyk sy daer tegenwoordig nog
hangende is, op dat so gelyk souden mogen lesen,
en sig daer na reguleren, ende niet te vallen in Pe-
ne ende straffingen in den voorsz. Placcaet breder
uytgedrukt, 't welk wy nog by deselve Pene voorts



onderhouden en agtervolgt willen hebben by desen. En-
de so nu onlangs tot onser kennisse gekomen is, dat ee-
nen genaemt Johannes AnastasiusVeluanus eertyds ge-
weest hebbende Capellaen tot Garder op de Veluwe, de-
welke overmids syn valse opinie ende Leringen geappre-
hendeert en by Keyserlyke Majesteyt in den Furstendom
van Gelre daer over aen den Lyve gestraft soude gewor-
den hebben, en hadde hy syn dolinge niet afgelaten en
openbaerlyk gerevoceert had, deselve Johannes Anasta-
sius Veluanus sindert syne relaxatie, vergeten hebben-
de de gratie hem geschied, sig nog onderstaen heeft te
schryven, te laten drukken, en uytgaen een boekske
geintituleert: Cort bericht in alle principale Puncten
des Christelyken gelove met klaere getuigenissen: In-
houdende vele ende menigvuldige ketteryen ende dwael-
agtige Leringe contrarierende onsen H. Christelyken ge-
love, ende dat deselve boekskens alhier inder Stad ende
onder de Borgeren ende inwoonderen gebragt syn geweest
tot Seductie ende verlydinge derselver, tot hare Sile pe-
ricule, ende om sulks te verhoeden, en dat nimant daer
door besmet soude worden, bevelen wy by desen, dat
ghy met voorgaende Klokluydinge ende openbare Lectu-
re van desen van den Stadhuise doe verkondigen ende
van onser wege scherpelyk verbieden, dat een ygelyk
van wat qualiteyt ende Conditie hy ook sy, die de voor-
noemde boeken ontfangen en by haer hebben, dat sy fe
binnen drie dagen na de publicatie van dese brengen in
bande van de Pastoren van de Parochie Kerken deser
onser Stadt ende Lande van Culenborg, om als vol ge-
reprobeerde heresien, met ten vuere geconsumeert te
worden, ende so verre daer in tyden de voorsr, boeks-
kens by imand bevonden, of dat hy se ergens gebragt
ofte versteken mochte hebben, daer over sonder genade
gestraft te worden na vermogen 't voorsr. Mandaet son-
der eenige dissimulatie, want ons also gelieft. Gege-



ven op onsen Huysc te Culenborg den Laetsten Decem-
er 1554- Aldus ondertekent.

Elisabeth van Culenborg.
In 't volgende Jaer heeft de Gravinne van Hoog-

straten Vrouw van Culenborg een Reglement ge-
maekt op een Trekpad Langs de Rivier de Lek,
het zelve volgt alhier Luidende.

Also by onse Borgeren, ondersaten ende gemeen
Scheepvaerders onser Stadt ende Lande van Culenburg
te kennen gegeven is, dat hoewel, na gemeyne Rech-
ten, 't gebruyk van alle Rivieren ende vaerten van

stromen gemeyn, publike, ende als oopen en ongeslotens y n , o m deselve b y e e n igelyk t e geriven v a n o p e n ne-

dervaerders bequamelyk gebruykt te mogen worden, en-
de dat tot dien eynde sekere Leynpaden op ten Rivieren
ofte Vaerten, daer sulks die noit meest vereyst onder-
halden worden, daer over de Schippers ende Koopluy-
den haerlieder Schepen ende Schuyten tegen stroom of
Lek lopende voorby desen onsen Landen van Culenburg,
Everdingen ende Honswyk van alle oude tyden een ge-
lyk Lynpad gelegen ende onderhouden is geweest in Sul-
ken schyn, dat over vele Jaren de schippers frequen-
terende of hanterende den voorsr. Rynstroom haer luy-
den schepen ofte schuyten van Schoonhoven voort op-
waerts na Arnhem ende voorts na Ceulen plagen te
doen trekken over de voorsr. Lynpad, welke Lynpad
ook so gepriviligeert is, dat so verre imand deselve be-
hinderde of bekommerde, dat in den geval de schippers9
daer door beschadigt ofte geintresseert synde, 't selve
ten naesten Tolle of steden te kennen plagen te geven,
om daer in voorsien ofte geremedieert te worden na be-
horen, of anders, dat den selven schippers geoorloft
was metterdaet sulke gebreken te remedieren ende alle
hinder ende Letsel weren ende aftedoen, ende. nogtans
alle 't geene voorsr. is niet tegenstaende so die voorsr.



Rynstroom binnen ettelyke Jaren niet so seer gefre-
quenteert of gebruykt en is geworden, als hy plagt,
waerdoor of andersints het opgeregte Lynpad eensdeels
verduistert, vergaen ende onclaer geworden is, die be-
sitters, gebruykers ende huerluyden, die metter weer-
den op vele plaetsen, daer het Lynpad over plag te
gaen, of na den Eisch van den stroom behoort te gaen,
't selve in sulken schyn bepoot, betuynt ende opgegra-
ven mogen hebben, so dat men 't selve Lynpad also
niet Ligtelyk of bequamelyk gebruyken kan ofte mag,
waer door die koopluyden ende schippers voorsr., die te
voren metter Vaert ende frequentatie van den Ryn-
stroom prospereerden, seer geinteresseert geweest en ten
agteren syn gekomen ende nog meer souden, ten ware,
dat by ons, gelyk andere in den Lande van Gelre en
Utrecht, die daerop, so wy verstaen, gelyke Manda-
te van Provisie verleent hebben, in onsen Landen voorsr.
mede geremedieert ende versien te worden ons daer toe
ernstelyk bidden. Soo is 't, dat wy aengemerkt het
geene voorsz. is, ende daer op gehad 't advys van onse Raedluyden ende van die van onse gerechte, mede

aenschouw nemende op te voorsr. Provisie by die van
Gelre ende van Utrecht verleent, bevolen hebben, or-
donneren ende bevelen by desen onsen Drost van desen
onsen Lande van Culenburg, Everdingen en Honswyk,
dat hy terstont dit ons tegenwoordige Mandaet ter ge-
woonlyke plaetse doe publiceren ende Condigen allen en-
de een Igelyken van wat staet en qualiteyt hy sy,
van onsen wegen ernstelyk bevelen alle hynder ende
Letsel in 't voorschr. Lynpad gedaen, aftedoen, en-
de 't selve Lynpad, op datter twee peerden malkan-
deren gemakkelyk souden mogen wyken, te maken
ende te onderhouden van Tien voet breed, ende dat
een Igelyke in syn Tuyn, die strekkende syn opter
oever in 't voorsr Lynpad, een Klaphekken maken



ende hangen sal van vyf voeten wyd om een Peertbequaem daer door te mogen passeren ende dit alles.

binnen ses weken tyds na de publicatie van desen
ende nadat bevelen gedaen sullen syn. Bevelen wy
voorts onsen Drost, dat hy den voorsz. tyd van ses
weeken overstreken synde, ende by eenige onderstaen
van dese Ordonnantie niet nagekomen ende den voorsz,
hynder, impediment of Letsel niet afgedaen en 't
voorsz. Lynpad niet klaer gemaekt synde in mate
als boven, dat hy Drossaert selfs het voorsz. Lyn-
pad also klaer nut en bequaem maken en in alle
manieren als voorsz. alle Letsel weren en afdoen
sal, 't welk geschiet synde bevelen wy voorts een
igelyken, die dat aengaet, 't voorsz. Lynpad in deselve gesteltenis te onderhouden ende geen impediment

ende Letsel daer in te doen op een Peene van twee
Oudschild telken reyse tegen ons te verbeuren, by den
geene die daer anders in bevonden sullen worden na die
Publicatie van desen gedaen te hebben, welke Peene
de voorsz. onsen Drost metterdaet sonder verdrag, fa-
veur of simulatie executeren sal tegens de Overtreders onser bevelen, ende evenwel alle impediment hinder en-

de letsel afdoen: Wel verstaende of sig imant tegens
voorsz. afdoen ende weeren solde willen opponeren ver-
meynende eenige redenen te hebben ter Contrarie, waer
by des ongehouden soude syn, in sulken gevalle sal hy
't selve binnen Tien dagen na de Publicatie deses pe-
remptorie, ende op Peene van sulks daer na niet te mo-
gen doen versteken te syn, ons te kennen moeten ge-
ven, om, hem gehoort, voorts geordonneert en gedaen
te worden na behoren: Hier aen geschied onse ernstige
wille ende Meyninge. Gegeven op onsen Huyse te
Culenburg den 3den Dag van Mey in den Jare 1555.
was ondertekent.

Elisabeth van Culenborg.



Deeze weldadige vrouw sterf in den Hoogen
ouderdom van 81. Jaeren en negen Maenden,
zittende op een stoel in haer Casteel te Cu-
leborg den 9den December 1555. Het Doode
Lichaem, gebalsemt zynde, is by dat van haer
Man Antonis van Lalaing Eerste Grave van Hoog-
straten, op haer begeerte, binnen Hoogstraten
onder een kostelyke Albastere Tombe, nog al-
daer te zien, begraven.

Haer Hert is alhier in de Barbare Kerk op het
Choor neffens dat van Haer voorz. Man ter aerde
bestelt: Dit getuigt het opschrift op twee kopere
plaeten gehegt aen een Pylaer ten zuiden digt by
de sacristie, op welke voornoemde Plaeten twee
Herten gegraveert zyn en de geslagtwapens van
Lalaing en Culemborg daer boven waer onder al-
dus staet.

Hier onder ligge die Herten van Edele ende Wail-
geboren Heere Antheunis van Lalaing, Grave tot
Hoechstrate, Heere tot Montigny, tot Culenborch,
Borsele &c. die starf Ao. XVc. en XL. den twee-
de Dach van April. Ende van Edele Wailgeboren
Vrauwe Vrauwe Ysabeau van Culemborch syn Huus-
frauwe, die starf Ao. XVc LV den IXten. Dacb
Decembris. Bidt Godt voor de ziele.

Gelyk deeze Vrouw Elisabeth zeer oud gewor-
den is, heeft zy Haere Heerlykheid Culenborg 51,
Jaeren geregeert.

By haer leven heeft zy de Kerken met Goude en
Zilvere Vaten, Kelken, Ciborien en kostelyke
vercierselen voorzien: Ook heeft zy den armen in
haer leven zeer wel gedaen, en in haer uiterste
wille bedagt. In haer Testament, den 25. May
1555. gemaekt, stelde zy de Rechte armen tot
haer Erfgenaemen, en tot Executeurs Johan van



Culenborg Ridder Heer van Opmeer, Renswoude &c.
Johan van Schoonhoven Deken der Collegiale Kerke
van St. Barbara, Leonard Harding en Melchior
van Culenborg Huibertsz Drossard te Culenborg.
Deeze hebben goedgevonden een Heerlyk Wees-
huis voor 48. ouderlooze kinderen te stichten, na-
rnelyk voor 24. Jongens en 24. Meysjes, en daer
by te voegen 12. Maegden en 2. Priesters, omme
uit de besproke goederen de Weezen in eere en
deugd optevoeden. Zy koften daer toe een be-
quaern Erf, 't welk in voorigen tyd Ten Heiligen
Leven was genaernt geweest, en Bouwden daer
op een zeer groot uitgebreid Huis, benevens een
Capel, welke volrnaekt is, zoo in de Gevel staet
1557. De drie eerste uitvoerders overleden zyn-
de, heeft Melchior van Culenborg het aengevan-
gen Heerlyk werk voltrokken, en met voorken-
nisse en goedvinden van Floris Grave van Culen-
borg, en hulpe van Jacob Uytten Eng Deken van
St. Peters t' Utrecht Fundateur van het Apostel
Gasthuis te Utrecht, en Peter Cool Gerritsz Oud
Borgemeester te Culenburg de verdere schikking om-
trent dit Weeshuis beraemt. Dit zy voor als nu
genoeg, vermits een breede beschryvinge zal vol-
gen.

Binnen Hoogstraten wierd ook uit de nagelaete
goederen een Weeshuis gestigt voor 12. arme W e e s e n , om onder het opzigt van een Priester en twee

Maegden, opgevoed te worden: Dus blyft de
geheugenis van Vrouw Elisabeth zoo wel tot Hoog-
straten als binnen Culenburg in een gezegende ge-
dagtenisse: En om die uit het oog niet te verlie-
zen is buiten twyffel op de zael van het Weeshuis
te Culenburg gebragt en aldaer opgehangen een
heerlyk konst en schilder stuk, waer in deezeVrouw



Elisabeth zeer Jeugdig is afgebeelt tusschen haer
twee gemaels; ter rechter is Jan van Luxemburg,
ter linker Anthonis van Lalaing beide omhangen
met het Gulde Vlies: boven zyn de wapenschil-
den en andere Cieraeden, ne zyn alle drie afge-
beelt in zulk een dragt en kledy, als doe de ma-
nier was, hebbende de handen zamengevouwen,
als biddende. Op de Lyst staen deeze woorden
A folis ortu usque ad occasum Laudabile Nomen Do-
mini.

ERARD VAN PALLANT Vryheer van Pallant en-
de Witthem Heer tot Wildenburg, Zoon van Janvan Pallant en Anna van Culemborg Elisabeths oud-

ste Zuster, van zyn geslagt en naem de eerste word
gestelt de Vyftiende Heer van Culenburg, schoon
Hy nooit eenig gebied of regeering over Culen-
burg gehad heeft, vermids aen hem alleen de naek-
te eigendom was opgedragen, en de Oom Heer An-
thonis en zyne Moeye Vrouw Elisabeth de Lyftocht
haer beider Leven lang hadden behouden, en Hy
in den Jaere 1540. overleden is, dus 15. Jaeren
voor het afsterven van Vrouw Elisabeth, die Lyf-
tochtersche was en tot haer doot de regeering aen
haer behield. Dus geeft het Slichtenhorst verkeert
op Bldz. 58. aldus: Heer Erard Kuylenburgh 13.
Jaeren als Lyftuchter bezeeten hebbende is &c. Want
hy was Eigenaer, of bezat den blooten Eigendom,
en Antonis en Elisabeth behielden den Lyftocht:
zelfs word hy in de onderhandeling Anno 1535.
met Floris van Egmond Grave van Bueren aengegaen,
wegens eenigen aenwas van Weerden in de Lek-
stroom alleen getytelt Jor. Erard Vryheere tot Wil-
denborg zonder eenige meldinge van Culenburg.
Over deeze overeenkomste stonden aen de zyde
van den Grave van Bueren, Loef van Honselaer Drost,



Emond von Buchel Stadhouder te Bueren, Gerrit van
Lauwik: aen de zyde van den Vryheer van Pallant
Melchior van Culenborg Huibertsz Drost tot Culenburg,
Dirk Spekhouwer Drost tot Witthem, Henrik van
Cuyk Borgemeester tot Culenburg en Herben Wil-
/emsz.

Heer Erard trouwde in den Jaere 1527. by goed-
vinden van Heer Antonis en vrouw Elisabeth met
Margriet van Lalaing (andere noemense Anna)
daer voorgemelde Heer Anthonis Oom van was,
by welke Vrouw Hy tien Kinderen verwekt heeft
als vyf zoons met naeme, Gerrit, Anthonis,
Jan, Floris en nog eenen Jan, alle Jong ge-
storven behalve Floris, die volgt, en vyf Dog-
ters, Maria is 1549. ten echt. gegeven aen Char-
les Baron van Trazegnies. Anna aen Filips van
Stavelen Baron van Chaumond en van Haversker-
ke Heer van Glayou Ridder van 't Gulde Vlies
&c. Margriet eerst aen een Graef van Rennenberg
Heer van Zuylen, Westbroek &c. en na zyn ;over-
lyden aen Johan Baender Heer van Merode, Heer
van Petershem. Elisabeth aen Joost Grave van Schou-
wenborg. Cornelia is Jong gestorven. Men ver-
haelt, dat deeze Margriet van Lalaing in eene
krankzinnigheit is gevallen, en dat zulks Heer
Erard een groote droef heeft heeft veroorzaekt, dat
Hy daer op krank geworden, en in den bloem
zyns Levens gestorven is: Zeer lang heeft zy ge-
leeft Simon van Leeuwen in zyn Batavia Illust. bladz.
1387. noemtse Anna weduwe van Heer Everard
van Pallant (dog beide t'onrecht) en verhaelt,
dat zy overleden is 1602. oud, 95. Jaeren. Dit is
zeker, dat zy onder bewaering van Jo. Henrik
van Meerten Heer van Essestein is gestelt, en by
den zelven Jaerlyks voor 550 guldens besteet: En



uit oude aentekeningen dat zy te Culenburg Ao.
1593. den laetsten van Maert is begraven, dus
53 Jaere na haar Man heeft geleeft.

Heer Erard is gestorven den 8sten Octob. 1540.
dus in 't zelve Jaer wanneer Heer Anthonis over-
leed. Hy is begraven in de Kelder van Heer Jaf-
par, en zyn ingewand ten Noorden van de Graf-
kelder onder een blaeuwe Sark, getekent met het
wapen van Pallant en dit Opschrift:

Posita sunt hic intestina Nobilis: Viri Erardi Dñi
de Pallant & de Culenburgo, Cujus Corpus Sepul-
tum est in Monumento Generosi & Strenui Viri D. Jas-
paris a Culenburgo in pede Summi Altaris Ao.
MCCCCCXL. te kennen geevende, dat onder dien
sark geplaetst zyn de Ingewanden van Heer Erard
Heer van Pallant en Culenburg, wiens lichaem be-
graven was in de Kelder van Heer Jaspar van Cu-
lenburg aen de voet van het Hoog Altaer in 't
Jaer 1540.

FLORIS VAN PALLANT, Vryheer van Pallant, Wit-
them en Weerde, de Eerste van dien naem, wierd
door aflyvigheit van Vrouw Elisabeth de Zestiende
Heer en Eerste Grave van Culenburg. Wanneer zyn
Vader Erard van Pallant sterf, was deeze Floris
maer drie Jaeren oud, en wierd door zyne Oude
Moeye Vrouwe Elisabeth opgevoed. Hy verkreeg,
buiten twyfel door voorspraek van dezelve, dat
Keizer Carel de Vijfde zyne Heerlykheit van Culen-
burg tot een Graefschap verhefte: Dit geschiede
binnen Brussel den 21sten October 1555. wenige
dagen voor dat Carel in de Algemeene Staetsver-
gadering van de Regeeringe der landen afstand dee-
de, en dezelve aen zyn Zoon Fillps opdroeg, ook
kort voor het sterven van Vrouw Elisabeth, zynde
als vooren den 9den December 1555. overleden:



Men moet zich verwonderen, dat veele van de
beste Historyschryvers, als Junius, Tessemaker i
en wie niet al, dit toeschryven aen Filips den Twee-
den Koning van Spanje, daer het Diploma, in de
Fransche Tael opgestelt, nog voor hande is; be-
ginnende aldus: Charles par la Divine Clemence Em-
pereur &c. en getekent den 21 sten Dag Octo-
ber van 't Jaer Duyzend Vyf hondert Vyf en
vyftig.

Negen Dagen na het afsterven van Vrouw Eli-
sabeth, zynde den 18. December, is aen Grave
Floris door de Magistraet het rouw beklag ge-
daen; Hoe dit geschied is kan uit het volgende ge-
zien worden.

Den 18. December 1555. Myn genadige Heere de
Grave van Culemborg wesende in synre Genade slaap-
kamer, in't Nederhof beneden den Wyngaart, geas-
socieert van Myn Heere den Stadthouder Melchior van
Culemborg Huybertsen ende Mr. Leenaart Herdinck
Syn genade Tutor en van syn genade Raatslieden, na-
mentlycke Mr. Wouter van Elsrack, Mr. Henrik
Wikraed, ende Mr. Libert Meerhout, syn aldaar ge-
compareert den Drost Willem van Rysenborg mette
Borgemeesteren, Schepenen en den Secretaris deser Stadt
Culemborg, ende hebben die voornoemde by monde van
den Stads Borgemeester Hendrik de Reuse aen myn
voorsz. Genade Heere beclaeght den Doot van onse Ge-
nade Vrouwe Elisabeth van Culemborg Gravinne van
Hooghstraaten ende van Culemborg Lofflyker Memorie,
ende so sy dan geen andere Heeren kenden, dan syn Ge-
naden, presenteeren Syn Genade die Slutelen van der
voorsz. Stadt s Poorten, biddende Syn Genade hemluy-
den m hu er e Medeborgeren ende inwoonderen te wesen
een genadig Heere, ende hemlieden beschermen ende
laten by hueren oude Vryheden ende Privilegien, ende



insgelycks hemlieden oock te verdedigen huere exemptie
op ten Tolle, gelyckermaten, als myn voorsz. Genade
Vrouwe in haer leven gedaen hadde &c. Daer op myn
voorsz. genade Heere die sleutels ontfangen hebbende,
by monde van de voorsz. Mr. Leenaart ten antwoordt
gegeven heeft, hem lieden bedankende der gewilliger
toeygeninghe, met mede overleveringhe van de voorsz.
Slutelen, dat sy die selve bewaren sullen, soo sy voor
hem gedaan hadden, continuerende haer lieden sament-
lycke haren Diensten, op den Eedt sy myn voorsz. ge-
nade Vrouwe gedaan hadden.

Des anderen daegs den 19. Decemb. wierd Gra-
ve Floris voor het Stadthuis als eerste Heer en Grave
van Culenburg, in tegenwoordigheit van den Gra-
ve van Hoogstraeten zynen Neef, den Heere van Tra-
zignies zyn zwager, de Graefelyke Raeden, de
Magistraet, de Vergaderde Borgery en onderzae-
ten, plegtelyk ingehuldigt.

Dewyl deeze Huldiging der Heeren en Graven,
by het aenvaerden der regeering, van oude tyden
altoos is gedaen tot op den tegenwoordigen, zul-
len we deeze den Nieuwsgierigen Leezer mede-
deelen.

Voor af wierd deeze navolgende Brief door den
Graef ondertekent en bezegelt.

Wy Floris Grave van Culemborg Vryheer van Pal-
lant, van Witthem, Heere van Kintswyler, van den
Wildenborg, van Weerde, tot Lynden, Ter Lede
&c. Ridder, doen Condt ende bekennen mids desen.
openen brieve, dat wy als gerecht Erfheere deser
voorsz. Graafllyckheyt van Culemburg gesekert ge-
loof t hebben, sekeren ende geloven mits desen by onse Ridderschap ende in rechten Eedtstadt die gemey-
ne Borgeren ende Ingesetenen ende ondersaten o n s e r Stadt ende Landen v a n Culemborg voorsz. e e n Ige-



lycken te laten by haare oude rechten, Handvesten,
Privilegien, Statuten, Overdrachten, ende andere
oude deugdelycke gewoonte ende ordonnantie, geloven
noch onsen voorgenoemde Borgeren, Ingesetenen ende
Ondersaten van onse Stadt ende Landen voorsz Coop-
vaerders ende andere, die nu syn of namaels wesen sul-
len tot eeuwige daghen voor te staen ende te beschermen
in alle hare Privilegien ende Vryheden op alle Tollen in
den Lande van Gelre, van Hollandt, Seelandt, Vries-
landt, ende van Utrecht, voorts mede in alle Over-
drachten ende Gerechtigheden, die sy van ouden tyden
gebruykt moghen hebben, naar Inhoudts Segele ende
Brieve, die sy daar van hebben, ende voorts te desen-
deeren van alle ongenaden, fortse, geweldt, ende on-
buurlycke saken, die hem eenighsins soude mogen opco-
men ende ons daer inne te bewysen ende te laten vinden,
na onser vermogen, als een goedt Heere schuldig is en
behoordt te doen. Tot een Oirkonde hebben wy ons Se-
gel hier aen doen hangen. Gegeven in den Jaare ons
Heer en 1555. den 19. dagh van Decemb. was onder-
tekent Floris van Pallant, ende was besegelt rnit een
groot wthangend Segel.

De Grave, ter inhuldiging, voor het Stadhuis
verscheenen zynde met een aenzienlyken stoet,
wierd de voorschreve brief openbaer met luider
stemme geleezen voor alle Borgeren, inwoonders en omstaende menigte, die daegs te vooren, by

den Stads Dienaer, aen derzelver Huizen daer toe
verzogt waeren. De leezing geschiede door Ger-
rit van Culenburg Huibertsz in dien tyd schepen Bor-
gemeester, in tegenwoordigheit van Grave Floris,
den Graef van Hoogslraten, en veele andere Hooge
Persoonen, de Raeden en Magistraet.

Na de leezinge, vroeg de voornoemde Borge-
meester, of zyn genade daer op den Eedt doen wil-



de, geantwoord zynde Ja! by den Grave, wierd
'er een Missael te voorschyn gebragt en leide zyn
genade zyn Hand op het Crucifix, en heeft al-
zoo de Borgemeester den Grave den eedt afge-
nomen.

Terstond daer na heeft Melchior van Culenborg,
Stadhouder van de Leenen, de gesamentlyke Borgery
gevraegt, wyl nu de Grave zyn Eed had afgelegt,
of zy nu ook genegen waren zyn Genade den Eed
te doen? en hebben Ja geantwoord, en met opge-
rechte vingers het volgende gezworen.

Wy sweeren ende gelooven U Heere van Culemborg,
van Pallant, van Witthem &c.. als onse genade Erf-
heere, dat wy U en U Genade rechten Erven ende na-
comelingen gehoorsaam ende getrouwe syn sullen, Uwe
Genade beste te vorderen ende schade te schutten na al-
ler onser vermoghen, soo wil ons Godt helpen ende alle
syne Heylighen.

Deezen Eed gedaen zynde is aen yder Pand ver-
eert een Daelder.

Tot een besluit, deed Mr. Leonard Herdink een
korte vermaening aen den Borgemeesteren, Bor-
gers, inwoonders en omstanders, en heeft aen
dezelve met een opentlyk bekend gernaekt, dat
zyn Keizerlyke Majesteit, met voorgaende be-
williginge van Vrouwe Elisabeth loflyker memo-
rie, de Stad en Heerlykheit van.Culenburg met
meerder Tytel verhoogt en vereert had, te we-
ten tot een Graefschap, en zyn genade Persoon
tot een Grave verheven, vertoonende aen alle den
Brief daer van by Zyne Majesteit gegeeven met
het Gulde Zegel. Hier mede is deeze plegtigheit
geeihdigt.

Grave Floris was, doe hy de Regeeringe aen-
vaerde 18 Jaeren en 5 Maenderi oud, tot een wa-



pen voerde hy het oude schild van Culenburg, drie
Roode Zuilen op een Gulde Veld, gequarteleert
met de Lek een Swarte Leeuw op een Silver Veld,
en daer by gevoegt in 't midden het Geslagtwapen
van Pallant, gelyk het nog als een der quartieren
van den Vorst van Waldek van Moeders zyde in
het Noorder glas in St. Barbare Kerk gezien word,
zynde boven aen Baden en onder Culenborg, en in
een Steen, zeer fraey uitgehouwen, geplaetst in
de gevel van een Boog of doorgang en poort, waer
mede het Voorborg van de Stad by de Slotspoort
pleeg afgesloten te worden.

In zyn Jeugd was deeze Graef zeer bemind van
Filips Koning van Spanje, vermids hy hem in den
Oorlog tegen Vrankryk heeft bygestaen, in 't by-
zonder in de verovering van St. Quintyn, gelyk
hy ook in 't Jaer 1558. met 80 Paerden den Koning
op zyn eigen beurs heeft gedient, In zekeren brief
van den Jaere 1557., waer by Filips voornoemd
hem toestaet zyn Leengoederen na zynen Dood te
bestellen, noemde hy hem zynen lieven en getrou-
wen Neef.

Iri den aenvang van zyn regeeringe stelde Hy al
goede ordre op zyne zaeken, zyne Raeden waren
Mr. Wouter van Elsrak, Mr. Henrik Wikraed, en
Mr. Librecht Meerhout: Hy gaf aen dezelve in den
Jaere 1556. een Instructie, waer na zy hen hadden
te gedragen, dezelve bestond in twee en twintig
Artykels, nog een nader Memorie den 4den Maert
1557. en eene Ordonnantie van den zelve dato en
Jaer: 'T komt my voor, dat alhier de grond is ge-
legt van de Raedkamer, waer van in 't vervolg zal
gefproken worden.

Niet tegenstaende het Edict van Vrouwe Elisa-
beth omtrent Boeken, die op Levenstraffe daer in



verboden worden, schynt het, dat 'er nog eenige
waren, die dat verbod weinig agteden, want de
Cellebroers hebben in den Jaere 1557. ten huize van
eenen Adriaen van Aelst gevonden de volgende Boe-
ken, als Postille durch Johan Spangenberg, Testa-
mentum Lutheri, Christelyke Sermoenen Calvini, A-
nastasius Veluanus, Luthers geestelyke Psalmen en Be-
kentenisse: Deeze boeken wierden naer het Stadhuis
gebragt, en aldaer ter Raedkamer gevisiteert den
27. July door Mr. Johan van Schoonhoven Deken van
St. Barber, Wlllem van Rysenborg Drost, in tegen-
woordigheit van den Schepen Borgemeester Dirk van
Culenborg Huibertsz, Cornelis van Aken en Pieter Cool
schepenen. Ik vinde niet wat daer op gevolgt is,
zekerlyk zal de Man overleden zyn.

Dit Jaer was het een byzondere dueren Tyd,
want een schepel Tarwe gold 3 guldens, hetwelk
zeer veel was in een tyd, als men voor vier stui-
vers een geheelen Dag werkte, maer het duerde
niet lang, en wierd in het zelve Jaer alles weer
even goed koop als te vooren.

Het schynt dat Grave Floris tot meerder Cieraed
in den Jaere 1557. de binne of Lanksmeer Poort, ten
einde van de groote Merkt, tot dien verheven en in
cierlyken stant heeft opgetrokken, zoo en invoege
dezelve als nog gezien word, vermids naer de zy-
de van de groote Merkt in een steen gehouwen is
het Cyfer getal van 1557.

In den Jaere 1558. wierd goedgevonden, tot
voortzettinge van den koophandel en scheepvaert,
en tot gerief der Borgers, de Lekstroom voor de
Stadt te brengen, en ten dien einde de Middel weerd
door te graven, en het werk te laeten verrigten door
de Borgers en ingezetenen ook van de Dorpen, die
daer aen graeven zouden: Zekerlyk is het voltooit,



maer naderhand is deezen arm, zoo aen het begin,
als voor de Stad, toegedamt: Welke als nog de,
Kleine Lek word genaemt, en eindigt by of om-
trent Het Spoel, een half uer beneden de Stad.

In den Jaere 1558. den 27. Decemb. is een over-
eenkomste gemaekt tusschen die van Culenburg, Bo-
sichem en Soelmonde, aengaende de Bisschops Grave
en een groote schutsluis, (ten koste van Culen-
burg) de Neust genaemt, te leggen in den Lingen-
dyk, omme met Schepen daer door van en naer
Culenburg te vaeren, welke overeenkomsteis goed-
gekeurt by Willem Prinse van Oranje, als blykt by
een bezegelden brief gegeven binnen Utrecht den
2den May 1560.

En is nog een nadere Handeling op dit stuk be-
raemt tusschen den Prinse voornoemd en Floris Gra-
ve van Culenborg,en bezegelt den 25. August. 1562.
waer van hier na breeder openinge zal gegeeven
worden.

Grave Floris was in zyn Jeugt een groot yveraar
voor den Roomschen Godsdienst, in welke Hy
door Vrouwe Elisabeth was opgevoed, zoo dat Hy
geen Kerkdienst of andere plechtigheit ooit ver-
zuimde; Hy haete de nieuwe Leer (zoo men die
noemde) en liet een zeer streng Plakaet Ao. 1562.
tegen dezelve afkondigen, 't welk luid:

Floris Grave van Culemborg, Vryheer tho Pallant
ende Witthem, Heere Ten Weerde, Ter Leede, Lin-
den &c. onsen lieven ende getrouwen Schout ende Ge-
rechte deser onser Stadt en Graefschap van Culemborg,
ende voorts alle ende een yder, die desen sullen sien of
horen lesen Salut. also wy volgende die guede affectie,
die wy alle tyd gehad hebben ende hebben tot onderhol-
dinge van ons H. Christelyk Gelove, ende die algemey-
ne Olde Christelyke Religie, mede tot stichtinge van ge-



jnene Vrede ende Welvaren van den Borgeren, onder-
danen en ingesetenen deser onser Stadt en Graefschap
Culemborg in den voorleden Jare 1557. openlik door Ex-
presse Edicten ende openen Placcaten, by voorgaende
klokluydinge, van onsen Stadhuyse op gewoonlikke tyden
hebben doen afroepen ende verkondigen, vernieuwen en
Conformeren sulke Edicten ende Placcaten op 't feyt van
Heresie, verboden en gereprobeerde boeken, ook der
heymelyken Vergaderingen, Disputatien en quader ge-
valste Leringe, by wylen Hoogloffelikker Memorie on-se vrouw Moeye, die Gravin van Hoogstraten ende van-

Culemborg &c, dier siele Godt genadig wil syn, in
den yare van 1553. en 1554. gepubliceert, waer by
wel specialyk ende op Pene, in voorsz. Placcaten be-
grepen, verboden was, dat nimant by hem, of insy-
nen Huyse, of bewaringe, wetens en willens, solde
hebben eenige ketterse verboden of gereprobeerde Boeken
of schriften, ook niet leren Communiceren, prediceren,
Sustineren of disputeren eenige Puncten, Articulen Con-
trarie onsen H. Christelyken Gelove ende de geboden en-
de traditien van onse Moeder de Gemeyne Christelikke
ende Catholike Kerke, dat ook nimant in syn Huyse of
woninge soude houden eenige Conventiculen of secrete
Vergaderingen, nog by hem herbergen of ontfangen,
tracteren, of favoriseren eenige Wederdopers, Sacra-
mentarissen, of andere Heretike Personen, dewelke sy
geholden solden syn onsen Officiren aen te brengen en-
de te denuncieren op Pene voorsz., in de Placcaten
breder uytgedrukt, Ende nogtans ons bedugten syn,
dat in onse Stadt ende Landen van Culemborg eeni-
ge van onse Ondersaten of andere, niet tegenstaen-
de de voorsz. onse en andere Publicatien ende Mande-
menten, haer te buyten gegaen, en met eenige van
voorsz. gereprobeerde Secten, Dwalingen en Ketteryen
besmet mogten syn, die selve ook voorder souden mogen



verspryen, ende de andere goede Menschen, tot verderfe-
nisse ende verlies van hare sielen, daer mede verleyden:
Sonderlinge datter desen voorleden Hoogtyd van Paschen
eenige van onse voorschrevene ondersaten en ingesetenen
sig door sulke quade en valsche Personen, uit versmade-
nisse van der Tafel Godes,ende van andere goede Deug-
delikke ende Christelikke werken solden ontholden heb-
ben, als wy door de Geestelikke Regeerders berigt wor-
den, alles contrarie de Geboden onser Moeder der Hey-
liger Christelyker Kerke ende den voorsz. onse en andere
voorgenoemde Edicten ende Placcaten. Soo is 't, dat
wy ons begerende te quyten tegens den Almagtigen Godt,
onsen Heer en Saligmaker, ende om ons tegens onse On-
dersaten te dragen ende te betonen gelyk een goed Chri-
sten getrouwe Heer schuldig is en behoort te doen, tot
onderholdinge van ons H. Christelyk Gelove, en den ge-
bode der H. Catholyke Kerke, tot Extirpatie van alle
bose dwalingen en Ketteryen ende vorderinge van den
Christelyken Vrede,vernieuwende de voorsz. onse en an-
dere voorgaende Edicten ende geboden, deselve alhier
voor gerepeteert holdende in alle Puncten en Articulen,
geen daer van uytgesondert, nu wederom met rype deli-
beratie, by Rade en Advyse van goede Geestelikke Ge-
leerde en andere ervarene Luyden ende den van onsen
Raden voorgenoemt tot een eeuwig Edict geordonneert
ende gestatueert hebben, ordonneren en statueren by
desen, om steeds agtervolgt ende geobserveert te wor-
den, also hier na volgt: Eerst dat nimand geestelikke
nog wereldlikke van wat gestalte, Conditie, of staet hy
sy, in onse Stadt en Graefschappe Culemborg hem en
onderwinde in woorden, in werken, in Predicatien, in
Leringc, of eenige andere wyse of maniere te halden,
te.defenderen, of te sustineren die opinie, dwalinge,
secte en ketterye van Martinus Luther, van eenige Sa-
cramentarissen 5 van Anabaptisten of Herdopers, nog



van eenige andere, by der Heyliger Kerke verworpenen
gereprobeerde opinien, dat ook nimant hem en onder-
staen sal van de Articulen onses H. Christen Gelove en-
de Sacramenten, der H. Kerke, inzonderheyt van den
weerdige H. Sacramente des Autaers, van de Mens-
wordinge Christi en der Kinderen Doop anders te leeren,
te halden, te prediken, of deselve anders te gebruyken,
dan na de insettinge der H. Algemeene Kerke, Dat ook
nimand in de Huysen nog in de Herbergen die geene,
die met eenige van de voorsz. of andere quade Secten
besmet syn, of openbaerlyk voor sulke gehalden ende ge-
agt worden en ontfangen. Item dat nimant hem en on-
derwinde eenige private en heymelikke Conventiculen,
vergaderinge of byeenkomste te halden, te maken, ofte
besoeken, daer men van de H. Schriften disputeert ende
deselve uytleyt: Insgelyks, dat zig ook nimant en on-
derstae, willens en weetens by hem te hebben, te druk-
ken, te kopen of verkopen eenige boeken van voorsz.
quade of andere gereprobeerde Secten en Ketteryen, ins-
gelyks ook geene schandaleuse beelden, schilderyen,
vensteren of glasen, Ende, of eenige van onse voorsz.
ondersaten sulke by hun hadden, deselve te vernie-
len, te verbranden, of anders hem quyt te makensonder eenig vertrek, op dat die niet by hem gevon-

den werden op pene, indien eenige bevonden werd in
deese, of eenige van voorgeroerde Articulen schul-
dig of Culpabel te syn, of daer tegens gedaen te
hebben, daer over aen Lyf en Goed gestraft te wor-
den, na vermogen ons ende onser voorsaten daer van
gepubliceerde Edicten ende anders na de qualiteyt van
het Delict en der Saken gelegentheyt: Item of imant
sulke Personen wist, die met 't geene voorsz. besmet
mogten syn, die sal deselve schuldig syn onse Officiren
aen te brengen, op Pene van tegens hem geprocedeerd
te worden als suspect ende fauteur van sulke Heresien,



by also nogtans niet Calumnieuselik uyt haet of nyt of
anders te onregt geschieden en sal op Pene van rigoureu-se Correctie eenen anderen ten Exempel. Ende om die

voorsz. heymelikke Vergaderinge ende onbehoorlikke Con-
venticulen des te bet te beletten, so ordonneren wy, In-
dien imant die selfde opgehouden of selfs daer van ge-
weest hebbende, sulks openbaarde, dat die selve sonderenige Correctie in genade entfangen sal worden, op be-

lofte van sulks hem meer te wagten, wel verstaende,
indien hy ook niet van voorsz. of andere quade Secten en
ware, ende hem gedrage volgens deese onse Ordonnan-
tie. Ende hoewel Wy verstaen, dat deese onse Ordon-
nantie ende Edict onverbrekelik onderhouden ende geob-
serveert sal worden: Indien nogtans imant van onse
Borgeren, Ondenrsaten of andere by simpelheyt, by in-
ductie, verlydinge, quade Persuasien, of anders in
eenige quade Secten, dwalingen of erreur gevallen wa-
re, ende also hy by brosheyt ende sonder eenige pertina-
cie of hardnekkighoeyt tegens deese onse of andere voor-
gaende Ordonnantien gedaen mogte hebben, ende sulken
erreur bekennende onse Officier ende scholt 't selve bin-
nen veertien dagen na Publicatie van desen openbaerlik
ende de facto of metter daed revoceerde in forma ende
ter plaetse, daer hy sulks van voorsz. onsen Officier
vertoont en bevolen sal worden, den selven willen wy
dat uytsonderlinge gratie sonder eenige Lyfstraffe, dog
voor deese reyse alleen, in Genade ontfangen sal wor-
den, mids dan daer voor alsulke penitentie doende, als
hem gestelt en geinjungeerd sal worden. Ontbieden
daer om ende bevelen onsen Scholtus deese onse Ordonnan-
tie ende Edict, by openbaere Klokluydinge van onsen
Stadhuise te doen publiceren, ende ook van gelyke te
doen in onse Dorpen van Everdingen, Zyderveld ende
Honswyk, op datter nimant ignorantie solde mogen pre-
tenderen, ook te procederen tegens de Overtreders by ri-



goreuse Executie en Pene boven verhaelt sonder eenige
dissimulatie of verdrag, ende die selve van Jaer tot
Jaer te doen reitereren ende uytroepen, op dat een Ider
hem daer na mogt weten te reguleren, datum op onsen
Huyse te Culemborg den 4. April Ao. 1562. en was on-
dertekent Floris van Pallant.

Uit den inhoud van dit Plakaet kan men bemer-
ken, dat de Graef reeds in den Jaere 1557. een E-
dict en Mandement had doen afkondigen tegen al-
le Sectarissen, en daer by ook de Plakaeten van
zyne Moeye, in de Jaeren 1553. en 1554. op het
stuk van Heresie of kettery uitgegeven, had ver-
nieuwt en bevestigt, dat niet tegenstaende de swa-
re straffe daer op gesteld, egter de Leere van Lu-
ther en der Herdopers onder de Borgers en onderzae-
ten verspreide, waerom Hy het nodig agte een
nieuw Mandement uittegeven.

In dit zelve Jaer 1562. den 13. Augustus is ee-
nen Cornelis Aertsz de Man, een borgers zoon,
hebbende in de Stad groote nabestaende Vrienden
of namagen, als een Herdopers gezinde, terwyl
hy geen afstand nog herroepinge wilde doen, vol-
gens Vonnisse van Schepenen, op het Voorburg
aen een staek levendig verbrand. Een langduu-
rigen tyd had hy in de gevangenis opgesloten ge-
zeten: Henrik van Cuyk Bisschop van Roermond,
een Culenburger, verhaelt, dat de Graef, ten
aenzien van zyne Vrienden, hem zeer gaern
tot berouw en herroep had gebragt, maer'twas
alles vergeefs, weshalve met de procedueren wierd
voortgevaren.

Uit de stukken van het geding, en zyn antwoord
op des Officiers Tigte, met zyn hand in de gevan-
genis geschreven, blykt dat hy verboden boeken
had gehad en geleezen, een geloof, van de Room-



sche Kerke afgescheiden, had aengenomen, zich
laeten herdoopen, dat hy, zoo wel op Zondagen
en Heilige Dagen, als werkdagen zyn kleermakers ambagt had waergenomen: Wyders dat h y , op den

4den, 5den en 6den April ondervraegtzynde, heeft
beleden, dat hy oud was Drie of Vierentwintig Jae-
ren, dat hy nergens ter schoole had gegaen als te
Culenburg, dat hy omtrent tusschen de Drie en Vier
Jaeren te vooren de Roomsche Kerk had verlaeten,
en op zyn geloof gedoopt was, want als hy een
Kind was had hy geen geloof, dat hy zich had lae-
ten doopen, doe hy geloofde.

Zyn Vonnis luid aldus:
Loef van Culemborg Gerritsz Scholt der Stadt en

Graafschap Culemburg wt ten naeme onse genade Hee-
re Grave tot Culemborg, Vryheer tot Pallandt &c.
Eisscher ter eenre tegen Corneus Aartsen de Man ge-
vangen ende verweerder ter andere syde.

Gevisiteert ende mit rype deliberatie overwogen de
aenspraek en de schriftelyke verclaringe, des verweerders afgrysselycke Geloofs en blasfemye tegens de Goddelycke

Majesteyt in dien begrepen, oock die willighe belyde-
nisse des tweden Dopens, omtrent den Ouderdom synre
Jaren Tweeentwintig, by hem ontfangen, mitsgaders Antwoordt, Replyck, en duplyck, ende't Mandement

op't stuk van Heresie ende Kettery by onsen genaden
Heere Grave van Culemborg &c. in den Jare 1557.
den 21. Febr. doen publiceren, 't welcke den verweer-
der, also hy selfs confesseert, in 't aflesen selver ge-
boordt heeft, kondige geweest is, &c. &c. wysen
schepenen, mit voorgaande Advisen van diverse Rechts-
geleerden, daer op gehadt: .Also Cornelis Aertsen de
Man syns Wederdopers heresie ende erreuren geen af~
stant doen en wilde ende 't Gebodt der voorsz. Publica-
tie overtreden heeft, hem vervallen te wesen in's Hee-



ren Breuke, ende daer aen gebreukt te hebben syn Lyff,
ende 't selve na den rechte aen hem ter Executie gestelt
werden mit ten Vuere, mit confiscatie van zyn goederen,
of anders tot 's Heeren genade. Actum op den 13. Au-
gosty Ao. 1562.

Nopens de Executie is aengetekent: Dese boven-
geschreven Sententie is ten voorñ. daghe, in maten als bo-
ven, by den S coltus, van 's Heeren wegen volbracht op
't Voorborcht v a n den Slote t o t Culemborg; daer bevoel o n s e n genade Heere, so deselve gevangenen v a n grote Vrin-

den woonende binnen syner Genade Stadt Culemborg was,
ende voorts perykel van den vuere te scouwen. Actum uts.

Uit al het gezegde blykt, dat deze ongelukkige
van der Wederdoopers aenhang was, en wel van
zulk soort, die zig met voorzeggingen en openbae-
ringen hebben opgehouden: Als hy ten Vuere geleid
wierd, zeide hy., volgens het verhael van den voor-
noemden Roermondschen Bisschop, tegen des Gra-
ven Leermeester, die hem verzelde: Wat vreest gy
voor myn verbranden? het vuer zal my niet deer en, maer
het zal de omstaenders verteeren: Waer op de Leer-
meester voornoemd geantwoord had: Als dat waer
is, en ik dat zie, zal ik aenstonds uwe Religie aennee-
men. Hier op zoude de Patient geantwoord hebben:
Indien gy ziet, dat het vuer my verteert, Zo houd myne
Religie voor valsch; doch aen de Pael gehegt zynde,
is hy geheel tot assche verbrand.

Het grootste gedeelten der schriften, by hem in de
gevangenisse geschreven, bestont in verwarde raser-
nyen, ingebeelde openbaeringen, zo dat men dezen
Mensch veel eer als eenen uitzinnigen had behoren:
voor altoos op te sluiten dan te verbranden: Een stael
zal ik maer opgeven uit het geene hy den 26. Juny
1562. geschreven heeft, en kan de Lezer hier van
oordeelen, of dit uit gezonde hersenen voortgeko-
men is.



Gy Grave van CuIenborg, Raetsheeren, Schout, Se-
cretaris, Schepenen, met allen uwen godlosen hoop, die
het gekroonde Beest met de Hoere Babilons voorstaet, &c.
Neemt d' allerverstandigste die in de wereld syn, en geeft
my alleen maer een Bybel daer 't Nieuwe Testament by is,
hier op eisch ik uyt te disputeren; en laet onser twee ter
vuere verwysen, my en dier my beklaegt heeft, of imant
die tegen my disputeert, op conditie dat men my eerst in
't vuer set, en als 't vuer my niet verbrand of schaed,
dat men my dan daer uyt laet gaen, en setten den ande-
ren dan in 't vuer, om te sien of hy ook niet branden sal,
maer is 't dat 't vuer my brand, dat men hem dan daer
uyt laet blyven, so sult gy sien of die kragt Godes in my
is. En wederom: wilt my een drank geven vol fenyn,
ik sal hem drinken sonder schade, dog meynd gy, dat ik
sterven soude? Geeft my een drank, daer van men tot
der dood siek word; of appliceert op myn oogen of ooren
eenig middel, waer door men blind of doof word, het sal
my niet schaden; besoekt het aen my, en verneemt gy
dat het my geen schade doet, besoekt het dan ook aen Ul.
Nog wetet, datter geen dingen syn, daer de Menschen,
of ook de Duvel, Helle en Dood my mede souden mogen
doden; al wierp men een Cafteel op myn lyf, of schoot
men een stuk geschut op my, ik soude daer van geen hin-
der hebben; nog daer is geen vuer of swaerd, daer men
my mede soude konnen doden. En verder, ik hebbeJuffr. Stadthouderse, ende Juffr. van Rysenburg, door

de Geest Godts geschreven, dat sy bevrucht souden wor-
den met Kinde, ende sy syn op eene nagt, en niet op den
dag, bevrugt geworden, schoon sy 't niet willen belyden ;
de tyd sal't leeren. Nog sult gy weten, dat de gedaen-
te myns lighaems veranderen sal, niet op eene stond of
dag, maer allenskens; het hair myns hoofds sal wor-
den als witte wolle, en na derselver gelykenisse salmyn
aengesigt nog blinken, en myn lighaem klaerder wor-



den, daer toe sal ik nog in schoon witte klederen ge-
kleed syn op deese wereld en al in korte Jaren &c. Paes-
sen, Korsdag, Sondagen en andre dagen, die gy luy
Heyligen noemt door uwe Goddelose Leven ende werken
met alle het geene de Roomse Kerke gebied, dat is door
des Duyvels Raed en ingeven geleert: Den Sondag, dat
is den Sabbath niet die Godt geboden heeft &c.

In dat zelve Jaer 1562. den 20sten Juny is een
Ordonnantie uitgekoomen op het eiken van Mae-
ten, Tonnen en Gewigten, en is tot Eikmeester
aengestelt Antonis Cool Melissen, die ook in die qua-
liteit den Eedt heeft gedaen op den Eersten July.

In den Jaere 1564. den 15. Maert gaf de Graef
een Ordonnantie uit op het Recht van Representatie,
en beval, om ten eeuwigen dage onderhouden te
worden, dat de Kindskinderen mede erven zou-
den in de nagelate goederen van Grootvader en
Grootmoeder, midsgaders Zusters en Broeders kin-
deren, in plaetse van derzelver overleden ou-
ders, in de Goederen by Oomen en Moeyen nage-
laeten.

Ook wierd by den zelven Graef den 16. Octob.
eene Ordonnantie of keure op de boete van 't veg-
ten uitgegeven, welke gepubliceert is na kloklui-
dinge van het Stadhuis op Zondag na de Hoogmisse
den 29. October 1564.

Met Willem Prinse van Oranje is, tot onderhou-
dinge van goede Vriendschap, een minnelyk Ac-
coort getroffen by Grave Floris, wegens het bege-
ven van de Pastorye van Soelmond; hier van is een
brief opgestelt en met beider Zegelen bekragtigt
den 25. July 1564.

In dit zelve Jaer begaf de Graef zich in den Echt
met Elisabeth Gravinne van Mandersheyt, Blanken-
heym, ter Sleyden, dogter van Grave Frans en An-



na Gravinne van ysenburg Vrouwe tot Beris en Berbe-
rich, en heeft daer by geteelt een Eenige Dogter
ook Elisabeth genaemt, naderhand Gemaelinne ge-
worden van den Ryksvorst Jacob Markgrave tot Ba-
den en Hoogberg, welker dogter Anna getrouwt is
met Walraed Grave van Waldek en Piermont en moe-
der was van Filips Theodoor en Georg Frederik Graven
van Waldek.

Deeze voornoemde Gravinne van Manderscheyt
was Luthers gezind, en zal dit huwelyk en de ver-
keering met zyne Vrienden in Duytsland den grond
gelegt hebben dat Graef Floris andere gedagten van
den Godsdienst gekregen heeft; dan hem de Mon-
niken hadden ingeboezemt.

Henrik van Cuyk Bisschop van Roermond, verhaelt
zeer omstandig: Hoe Graef Floris, die in den Catho-
lyken Godsdienst was opgevoed, en een grooten yver
daer voor toonde, door zyn Huwelyk met de Luthersche
Gravinne van Manderscheyt, Luthers is geworden,
en naderhand, het Lutheraendom ook verlatende, bely-
denis van het Calviniaendom heeft gedaen.

Dog hy ontveinst ook niet, dat het godloos ge-
drag der Canoniken van St. Barbara Kerk tot deeze,
groote verandering aenleiding heeft gegeven: Zy
waren (zegt hy) met een schrikkelyken Haet tegen
malkander ingenomen, vogten zelfs in gewyde plaetsen:
Zy waren brassers, slempers, zuipers; hunne dik ge-
zopene en verhitte basten pleegden alle dertelheit: Zy
hielden meer van de Wulpsheyt als van Godt: Uitterlyk
vertoonden zy nog een schein van Godvrugtigheit,maer
leefden in Hoerery en met byzitten, en pleegden aller-
hande vuiligheit. Hy had dezelve Dertig Jaeren te
vooren (als hy dit schreef) over deeze ongebonden-
heit in eene Latynsche Oratie bestraft, want 't was
hem voor zekere waerheit vertelt, dat de Graef gezeit



soude hebben: H y konde niet geloven, d a t d i e M e n s c h e n d e waerheit leerden d i e z o o goddeloos e n guitagtig

leefden. beschryvinge van 't Utrechtsche Bisdom
2de Deel bladz. 595. 596.

Wie zoude konnen droomen, dat 'er zulk een
Geestelykheit gevonden wierd, en evenwel is het
de zuivere waerheit,uit de penne van een Roomsch
Bisschop voortgekomen: En 't zal zeker al een
groot beweegmiddel geweest zyn voor deezen Jon-
gen Graef, die doe den ouderdom van 27 Jaeren
bereikte, om het onderscheit in de Religie te on-
zoeken, met zyne vervolgingen op te houden, en
die van de nieuwe gezindheit eenige vryheit te ver-
gunnen, temeer (zoo het waer is) dat zyne Ge-
maelinne hem daer toe aengedreven heeft.

In den Jaere 1565. verbood de Graef aen zyne
Onderdaenen, den een den anderen ter zaeke van
Religie te schelden, of van malkander qualyk te
spreeken, en terwyle zyne Gemaelinne voor de
eerste reize in de Stadt zoude koomen, wierd alles
door de Magistraet tot een blyde Inkoomste be-
stelt: De Borgery wierd gelast haer in 't geweer
te houden en stil en zedig te gedraegen: en deed
de Gravinne haer Intrede in de maend September,
onder toejuiging van veele borgeren.

In de Maend February deezes Jaers had de Graef
geordonneert, dat die van Everdingen, Zydervelt
en Honswyk zullen mogen appelleren aen de bank
te Culemborg wegens Vonnissen, waer in zy oor-
deelden bezwaert te zyn: De order hier op ge-
stelt, kan gezien worden uit den volgenden Brief:

Wy Floris Grave tot Culemborg Fryheere van Pal-
lant ende Witthem, Heere tot Lede, Linden, Wil-
denborg &c. alle die desen Sollen zien of horen lesen,
doen te weten: Also Vonnissen by onsen Geregte van



Everdingen, Zydervelt en Honswyk tussen Partyen ge-
w e s e n , sonder enige Appellatle, ter Executie gestelt
worden, ende in sulke vonnissen somwyle misverstant
ende andere verscheyde oorsaken tenderende syn tot ver-
derfenisse van de geledeerde Partye: So is 't, dat wy
om in toekomende tyd, ende tot gerief van geledeerde
Partye daer in te voorsien, met voorgaende advysen,
daer op gehad, geconsenteert ende niettemin geordon-
neen hebben, consenteren ende ordonneren midsdesen:
So wanneer ymant voortaen beklagen sal willen by Sche+pen Vonnissen van Everdingen, Zydervelt ende Hons-

wyk beswaert tewesen, dat hy binnen behoorlyken ty-
de, als Tien dagen incluys, na die pronunciatie, daer
van sal mogen aen die van onsen gerigte tot Culemborg
te appelleren, ende het selve Appel aen de Gerigte van
Culemborg voorsz, verheffen binnen den tyd van veer-
tien dagen daer na met namtifatie van twee Goude Gul-
dens voor den arbeyt ende salaris van den s elven Gerig-
te voorsz., ende voorts daer by genoegfame Cautie te
stellen voor't geene uytdrageliks gewesen sal worden,
daer beneffens voor de boeten van drie oude schilden, so
verre d' Appellant bevonden word qualyk en tegens regt
geappelleert te hebben, ende alsdan de sake synder be-
swaernisse, binnen den tyd van een maend van 28 da-
gen daer naest volgende, by geschrifte over te leveren,
by Pene van 't Appelgehouden te werden voor desert, en
de verbeurnisse der voorsz. twee genamtifeerde Goude
Guldens, mede de gewesen Feyten alsdan metterdaet ter
executie gestelt te mogen worden, ende de voorsz. be-
swaernisse als boven by den Appellant geëxhibeert syn-
de, de wederpartye als dan daer op binnen den tyd van
14 dagen daer na te mogen sehryven, en so voorts te
procederen van 14 dagen tot 14 dagen, vermogens de
Ordonnantie en Coftume onser Stad Culemborg voorsz.,
daer nae sig Schepenen ook voorts reguleren sullen &c.



&c. geschreven ende onsen Segel daer aen doen hangen
den 19den February 1565. was ondertekent Floris
Grave van Culemborg.

Vermids Filips de Tweede in de Nederlanden de
Spaensche Inquisitie wilde invoeren, Nieuwe Bis-
dommen oprigte, en Geloofs Inquisiteurs aenstel-
de, raekte het Land in beweging; De Adel maek-
te een verbond tegen de Inquisitie, en wierd een
request of verzoekschrift opgestelt, omme het zel-
ve aen de Hartoginne van Parma, als Gouvernante
der Nederlanden, te presenteren.

Onder de verbondene Edelen was Graef Floris
een van de voornaemste, nevens den Heer van Bre-
derode en Lodewyk Grave van Nassau, uit zyn Huis
te Brussel quam de Stoet der Edelen, welker getal
van sommige op Vierhondert begroot word, vier
aen vier naer het Hof, zynde aen 't hoofd de Heer
van Brederode, en wierd net vermaerd Request den
5. April 1566. gepresenteert: Van dit alles wil ik
niet meer ophaelen, terwyl de geschiedschriften
daer vol van zyn, en het buiten myn bestek is.

Na het overleveren van het befaemde Verzoek-
schrift quam Graef Floris van Brussel binnen Culen-
burg: Hy vond de Borgery zeer tweedragtig: Die
van de Hervormde Leer hielden by hem aen, om-
me opentlyk in de Gasthuis Kerk te prediken: De
Roomsgezinde daer tegen vergaderden, en de voor-
naemste der Stad gingen ten Hove: Melchior van
Culenburg voerde uit aller naem het woord, en sprak
op de zael aldus den Grave toe: Dat het godloos op-
zet der ketteren hen ter oore gekoomen was, dat zy
nooit dulden zouden, dat voor dezelve eenige Kerk, tot
pleging van dien Kerkroovischen Dienst zoude geopend
worden, en dat zy het zelve met kragt en wapenen,
zoo veel zy konden, zouden tegengaen en weeren. Het



bystaende Volk van allerlei Ambachten, dat dee-
zen trein gevolgt was, stemde dit dreigend voor-
stel toe, en riep luidkeels, dat dit haer vast voor-
neemen was. De Graef stond verzet, hy was in't
midden van een oproerig Volk: niets antwoorde
Hy, als alleen, op den Raed van Twee zyner
Raedsheeren, die daer tegenwoordig waren, be-
laste Hy, 't geen zy te zeggen hadden, in Geschrift
zoude gestelt en overgelevert worden: Dit wierd
aengenomen. Ingevolge van deezen Last, heb-
ben zy het zelve door een ervaren Rechtsgeleerden
binnen Utrecht doen opstellen, ende, ondertekent
zynde, den 6den May 1566. den Grave overgege-
ven: Het zelve luid als volgt:

Aen onzen Genadigen HeerFloris van Pallant, Gra-
ve van Culemborg, Fryheer tot Pallant, Witthem, en
Weerde, Heere tot Lede, Linden, Wildenborg &c.
geven in alre ootmoedigheyt en met behoorlyke reveren-
tie U G. goede getrouwe dienstwillige onderdanen en in-
woonders hier ondergeschreven, en andre uyt hertelik
leetwesen en groter beswaernisse, te kennen, hoe dat
door de nieuwe en onlanks opgekomen Religie, contra-
rierende niet alleenlik de eenige van de gemeens Olde
Christelikke en Catholyke Kerke en gewoonten, maer
tenderende ook tot swackinge en versmadingevan U Ge-
nade, Uwer Genade Voorheeren en Vrouwen van Cu-
lemborg Ordonnantien, Edicten en Placcaten, op 't
stuk van Religie, gemaekt en gepubliceert, mitsga-
ders turberende de ............ in 't obser-
veren en exerceren van dien, binnen zeer korten tyd her-
waerts, U G. gemeene Borgeren en Inwoondren
in veele menigvuldige twedragt tegen den anderen
opgestaen en gekomen syn, mit dat de Supplianten
met het meeste deel van uwe Borgeren ende Inwoon-
deren, met haarluyder Wyven en Kinderen, huysgesin



en familie, begeren te blyven ende te leven in sulken
Olde gemeene Christelikke Religie en gelove, als over
de gehele Christenhyt van de tyden der Apostelen af, en
sonderling in dese U G. Stadt van Culenburg, so lang
deselve gestaen heeft tot nog toe, eendragtelik geholden,
geleert en gepreekt is, dien sy van haer Ouders ontfan-
gen, daer in sy gedoopt, geconfirmeert ende bevestigt
syn in Godt Almagtig en syn eenig geboren Sone JesumC h r i s t u m , e n i n den selven blyvende verhopen Salig t e

worden, obedierende in 't selve ook Uwer Genade, en
Uwer Genade Predecessoren Placcaten en Ordonnantien,
als goede en getrouwe Borgeren toestaet te doene; Dan
deese ter contrarie ook U Genade Onderdanen door si-
nistre informatien en quade Leeringen hen luyden sepa-
rerende van sulke eenigheyt der H. Christelikke ende ou-
de Religie in verscheyde nieuwe vreemde en van alle
andere onderscheyden gereprobeerde opinien gevallen syn,
en onder malkanderen in verscheyde Puncten, en, sodie supplianten verstaen, in de Hooft Articulen van

haere voorschr. Religie discorderen, dissimulerende nog-
tans voor dese tyd, door inductie van haer lieder Mee-
sters, alsulke gereprobeerde opinien, hebben onlangs,
onder 't deksel van het woord Godts, na haerluyder ver-
stand uytgeleyt, hen onderstaen de voorgaende eenigheyt
der Christelyke Kerke te inpugneren, die met verschey-
de Leringe te turberen, deselve Leeringe dageliks meer
en meer verbrydende, en daer mede verlydende en indu-
cerende der Supplianten en andere goede Borgeren en
Inwoonderen Wyf en Kinderen en familie, tot haerlie-
der groot leetwesen en bedroeffenisse, ook tegen de Con-
stitutien van alle natuerlyke Regten, die sulke seductie
expresselik verbieden, en den Christenen niet toe en la-
ten der Joden Kinderen, tegen Consent en wille van
haerlieder Ouders tot den Christelyken Doop te brengen,
gelyk sulks in regten notoir klaer en openbaer is; hen



luyden dan daer toe refererende, welke seductie en verly-
dinge den voorgenoemde Supplianten so veel te meer be-
swaerlikker is, dat hen luyder kleyn onnosel Kinderkens,
door sinistre practyke van de voornoemde nieuwe Reli-
giosen en haerluyder adherenten by den schoolmeester en
andere Meesters van U G. Stadt met sulke nieuwe en
vreemde opinien gecorrumpeert worden, en doch in an-
dere eerlikke manieren van leven ende leringe tot geen
eerlikke nog deugdelikke conversatie of eenige manier-
likheyt geholden nog geinstitueert en worden, als 't sel-
ve alle menschen, diesulks dageliks sien, openbaer is,
alles contrarie des voorsz. schoolmeesters instructie,
Eedt en gelofte, die hy in 't aennemen van syn Officie

gedaen mag hebben, en daer voor ook van die Supplian-
ten en andere Borgeren syn gagie en beloninge is ontfan-
gende, en mede overmits die van den voorsz. nieuwen
gelove, in kleynagtinge van onse gemeene Christelyke
Kerke, tot meerder verdrukkinge van de Supplianten,
hen onlanks geleden vervordert hebben hymelikke Verga-
deringen en Predicatien by dage ende by nagte in dese
uwe Stadt met groote getale van Volk te holden, waer
deur onder deselve en U G. andere gemeente geschapen
was quade ongemak van oproer te verrysen, indien by
toedoen van den Heer van Essesteyn U E Raedt daer in
niet tydelik en wyselik voorsien hadde geweest, ende
Supplianten syn besorgende, dat sulke vergaderingen,'
die in alle regten verboden syn, ook nergens in de om-
leggende Landen toegelaten worden, tenderen mogten
tot haer luyder oppressie, so die principalen en't meeste-
deel van U Genade gerigte, dien de regeringe en de slo-
telen van Uwe Stadt onlanks bevolen is, genoeg ver-
staen, dat sulke Vergaderingen de nieuwe Religie sou-
den favoriseren; en so en bovens ten kennisse van de
Supplianten gekomen is, dat, sindert UE.wederkom-
ste, eenige van de nieuwe Religie van U E begeert sou,-



den hebben binnen dese uwe Stadt te mogen openbaerlik
leren en exerceren hare nieuwe Religie, 't welk ganse-
lik tenderen soude tot een geheele Destructie van de
voorsz. Ordonnantien en Placcaten, mede ook, by lank-
heyt van Tyden, tot oppressie en ruine van de Olde
Christelyke Religie, mede tot oproer en tweedragtig-
heyt onder deese uwe Gemeente en openbare Veranderin-
ge in de Religie tegens 't gebruyk van allen omliggende
Landen: Overmits welke nieuwigheden UE, en Uwer
Genade Stadt en Landen van Culemborg ook notoirlik
geschapen souden syn te komen in grote indignatie van
de Coninklikke Majesteyt van Spanje, daer van dese
Uwe Stadt te leene gehouden wert, en rontsomme in Sy-
ne Majesteyts Erflanden geinclaveert syn, en door dien
souden mogen overvallen worden, of anders komen tot
verlies van hare oude Privilegien, Vryheden, ook van
lyf en goed, tot schandalisatie eeuwige verderfenissevan haerluyder Wyven, en kinderen, dat ook de Sup-

plianten, om haer en haerder wyven, kinderen en fami-
lie zielen saligheyt te bewaren, begerende by de voorsz.
Olde Christelikke Religie en Gelove te blyven, daer van,
om generhande saken en gedenken aftewyken, of hen luy-
den tot eenige nieuwigheyt van Religie, als nu syn, of
nog opkomen soude mogen, soude willen begeven. Hier
omme en om U Genade Stadt en Landen voor sulken gro-
ten misval en elendigheyt, volgens de Pligten, daer on-
der sy U Genade verbonden syn, te helpen preserveren,
voor so vele in henlieden is, tot welke meyninge en an-
ders gene, sy tegenwoordelik voor U Genade compare-
ren, kerende hen die voorsz. Supplianten tot U genade
aengeboren Clementie, als haerlider genadigen Erfheer,
die selve U G. op 't onderdanigste en allerootmoedigste
bidden de Supplianten te laten by haar oude Regten,
Handvesten, Statuten, Privilegien, Overdragten en
andere oude deugdelyke gewoontens en Ordonnantien,



en voorts hen luyden te defenderen van alle ongenade,
fortsen en gewelt, vermogens de Copye van U G. ge-
lofte, hier by gehegt, ook dat U Genade die Supplian-
ten wil laten blyven by de voorsz. Oude Religie, gelove
en goede deugdelikke gebruyken, gewoonten en usantien
der selver, ook de voornoemde van de Nieuwe Religie
scherpelik interdiceren en verbieden eenige Conventiculen
en Predicatien in 't openbaer, of hymelik, in dese U
Genade Stadt en Landen van Culemborg te maken, of
te hoeden, ofte te exerceren, en henluyden ook sulken
versoek, als sy doen van een bysondre kerke, of andre
plaetse te hebben, tot haerluyder Vergaderinge en Pre-
dicatien, tenemael afslaen en niet toelaten en wille,en
of sake ware, dat eenige van henlieden voorsz. hare
Conscientie, door eenige nieuwe persuasie, beswaert
mogten vinden in de gemene en gewoonlyke Parochie of
andere Kerken deser U Genade Stadt te koomen, ende
den Dienst Gods te aenhoren, deselve aldaer toe te be-
richten, dat sy andere goede Borgers in haerluyder re-
ligie niet en turberen, en met haerluyder versogte nieu-
wigheyt patientie hebben, ter tyd, by een generale,
nationale, of provinciale Concilium, of immers by de
gemeene Staten van de omliggende Landen, onder de
Coninklyke Majesteyt van Spanje forterende, ende voorts
by gemene Consente, hemluyden sulks, als sy begeren
toegelaten en geoctrojeert sal syn, dies te verstaen,
want de Supplianten geen andere middelen gesien of be-
vonden en hebben, om in hare vrede en oude Religie te
verblyven, want anders en behoeft men tegenpartyen,
welke rovers syn der Sielen Saligheyt also veel niet toe
te laten ........ want al beloven sy stilligheyt,
sy en sullen se niet houden, ende nimmermeer door eeni-
ge toelatinge rusten, en ook, want het in sigfelve te-
gens de eere Godts ende Eendragtigheyt van de Gemeen-
te is, dat daer ymant van andere Gelove en Religie



gevonden werd, dan Godt deur syn H. Kerke ons is le-
rende: Mede ook daer inne met goede middelen te voor-
sien, dat by de schoolmeesters der Supplianten Kinders in geene vreemde nieuwe opinien van Gelove, anders dan gewoonlik is geweest, geinstrueert en geleert en

werden; dat ook in de bewaernisse van U Genade Stadt
en Poorten en andre gebreken ( want daer onlanks veel
onverstants tussen de Borgeren is verresen) also by
U G. voorsien werde, dat de Supplianten en andere goe-
de vreedsame Borgers oorsaek mogen hebben van een
goed genoegen, en in ruste en vrede te leven, en voor
alle geweld en fortse, mit ook van alle indignatie der
Koninklikke Majesteyt beschermt en bevryt mogen wer-
den, en oft gebeurde, dat van Coninklikke Majesteyts
wege, of van andere Heer en eenige Brieven gesonden
worden aen de Gerigte van U G. Stadt, of dat by ye-
manden eenige klagten gedaen, dat als dan die van den
Gerigte van U G. Stadt gehouden sullen syn alsulke brie-
ven te openen ende te Communiceren de Gemeene Ede-
len, ende die van den Olden Gerigte met de principale
Borgeren, ook by gemeyn advys daer in te adviseren en
helpen remedieren tot ruste, vrede en welvaert van de
Gemeente, en oft geene des voorsz. is, behindert of be-
let worde, by importune sollicitatie van den geene der
nieuwe Religie, so protesteren de Supplianten voor Godt
en de werelt gehouden te werden voor geëxcuseert van
niet geconsenteert te hebben of willen consenteren in 't
geene, dat eenigsins komen soude mogen tot eenig ag-
terdeel van de gemeene Christelyke Religie en verderfe-
nisse van Landen. Dit doende, sal U G. weldoen,
dat kenne Godt, die U G. in Salige gesontheyt sparen
wille. In kennisse van 't geene voorsz. is, hebben de
Supplianten dit ondertekent en gepresenteert op den 6.
Dag May Ao. 1566.



Naemen der geenen, die dit Request ge-
tekent hebben.

Melchior van Culenborg, Gerrit van Culenborg Huy-
bertsz., Jan van Hardenbrock, Willem van Ryfen-
borg, Zweder van Culenborg, Gosen van Cuyk, Bernt
de Koning, Jaspar van Poppendam, Hendrik de Reu-
se, Peter Cool, Huybert van Baden, Aernt Geurtsen,
Anthonis Zybertse, Coenraet Zuermont, JanDirksen
Dirk van Baden, Cornelis van Aken, Gerrit Willem-
se, Thonis Thonis Gobelse, Bart Thomisse, Simon
Willemse, Frans Joosten, Zeger Willemse, Aert de
Goyer, Meus Lambertse, Gysbert de Goyer, Cornelis
Cool Melisse, Huybert Theunisse, Everwyn Huybert-
se, Peter Gerritse, Jan Janse Knobbout, Thonis
Meeuse, Jan Willemse, Bastiaen Thonisse, Geurt
Wouterse, Jan Huybertse, Jan Herbertse, Willem
Janse, Jan Joosten Cornelisse, Cornelis Hendriksen,
Aert Vink Willemse, Filip Hackert, Hendrik A d r i a e n s e , Loy Willemse, Coenraet Willemse, Aert d e Man

Roelofse, Cornelis Gerritse, Thonis Gobelse, Lam-
bert Dirkse, Thonis Huygens, Zweder Dirkse, JanJanse, Gerrit Thonisse, Herman Gerritse, Claes Tho-

nisse, Adriaen van 't Oude Hof de Jonge, Geurlof
Geurtse, Cornelis de Brouwer, Aert Herman Janse,
Hendrik Cornelisse, Peter Janse, Aert Ryken, A-
driaen van 't Oude Hof, Willem Hysinck, Adriaen
Payemans, Aert Peterse de Jonge, Gerrit Gerritse
Pluck de Jonge, Meus Janse, Bart Thonisse, Peter
van Ravesteyn.

Ik vinde niet, wat 'er op dit Request besloten
zy, ik vermoede, dat de Graef het by zig ter ne-
der gelegt en onbeantwoord heeft gelaten.

Wanneer dit verzoekschrift wierd overgegee-



ven, was Henrik van Cuyk te Culemburg, en ver-
kreeg van Dirk van Baden, Stads Secretaris, die
mede, als boven, een der ondertekenaers was,
een afschrift van het zelve, hy nam het mede na
Loven, daer het in druk uitquam, met oogwit, om
andere, wyl alles in de Nederlanden in beweging
was, tot ondergang van den Ouden Godsdienst,
ook aen te spooren den zelven weg in te slaen: De
Bisschop van Roermonde verhaelt, dat de Graef daer
door in toorn wierd gehouden, de Ketters hunnen
wensch verydelt zagen, en van der Beeldenstorm,
wanneer die in Oogstmaend alomme in Nederland
geschiede, afgehouden wierden.

Dewyl de Hervormde, niet tegenstaande het
voorgaende Verbod, van eenige Roomsgezinden
wierden bespot en nageroepen, deed de Graef in
't openbaer van het Stadhuys op Zondag na de
Hoogmisse den laatsten Juny afkondigen als
volgt:

Onsen Genadigen Heere Grave van Culemborg &c.
genoegsaem en ter waerheyt berigt zynde, dat, niet-
tegenstaende syn Genaede vorige Edicten, eenige van
syn Genade Borgeren of inwoonderen, genoeg in vili-
pendie ofte veragtinge van dien, bun onderstaen hebben
den een den anderen te beroepen, lasteren &c. inson-
derheyt door oorsake der Religie, doen nog die voorsz.
plaets houden, en tot confirmatie van een goede Vreede
en politie onder dese Syn Genade gemeente eenen ideren
't sy geestelikken, wereltlikken, ofte van wat staet hy
sy, ernstelik gebieden, dat hem niemand en ondersta ter
cause van den Gelove ofte Religie de een den anderen te
beroepen, beschimpen, ofte enigsins met woorden of
werken te injurieren ende te lasteren, ende dat by ver-
beurtenisse ende Pene van vier Golden Franse schilden,
t' appliceren d' een helfte tot profyt van Syn Genade,



d'ander helfte tot profyt van den aenbrenger; Ende of-
te ook, ter contrarie deser, Syn Genade bevel, imant
van een ander beroepen, beschimpt, ofte bedreygt word,
sal 't selve Syn Genade, ofte Syn Genade officier te
kennen geven, omme daer inne te versien en te reme-
dieren na behoren, sonder nogtans sodanige also na-
roepinge, beschimpinge ofte injurie insgelyks te mogen
tegen den anderen te gebruyken op gelyke Pene, diemen
sonder eenige simulatie de infracturen van dese sal af-
vorderen, soo verre, so veel in haeren goederen te be-
komen is, ende in anderen geval arbitralyk, dier ge-
stalt, straffen, dat sy andere, omme van gelyke niet
te doen, een spiegel en exempel wesen sullen; ook me-
de, dat igelyk Borger en inwoonderen hare kinderen
daer toe halden ende berigten, dat sy hen wagten eeni-
ge gelyke insolentie aen te wenden, of te committeren
by die selve, op Pene, die men den Alderen, sonder
verdragen sal afvorderen, of salmen die delinquerende
Kinderen in 't openbaer voor de Stadthuyse, andere ten
exempel, mit roeden geselen laeten, dat sy des een ge-
denken sullen voort meer sig sulke te vermyden. Was
ondertekent: Floris Grave van Culemborg.

Dit is gepubliceert op tyd en plaetse als voo-
ren.

Na dat de vergadering der verbonde Edelen te
St. Truyen gehouden was, verklaerde Graef Floris
zig genoegsaem opentlyk voor de Hervormde Leer,
en deed dezelve, niet tegenstaende de voorgaende
bedrygingen en het request van de Roomsche bur-
gerschap, den 29. July in de Gasthuis Kerk prediken.
Uit Holland quam zeer veel Volk, om de Leerre-
denen te hooren, en verscheidene Borgers van
Utrecht waren den voornoemden 29. July na Culen-
borg ter preeke gereist, en wierd de Officier dier
Stadt gelast naeuwe toezigt te neemen,dog schoon



hy onderzoek deed, om te weeten, wie daer ge-
weest waren, regte hy zeer weinig uit: By eenige
wierd het ontkend, andere zeiden, datze om hunne
koopmanschap, andere om hunne Vrienden te be-
zoeken, daer waren geweest. Men leest, dat zekere
Anna van Broekhuizen, gewoont hebbende binnen
Utrecht by de Rodenburger brug in het vergulde
Kalf, zynde een Wynkoopster, alhier mede ter
predikatie is geweest, waerom zy, op bevel van
Alba en zyn bloedraed, binnen Utrecht den 27. Sept.
1568. is onthooft. Halma Tooneel &c. bl. 453.

De Gereformeerde Gemeinte, die tot dien tyd
onder het kruis zat, had ten Leeraer een verstandig
en deugdsaem man, genaemt Gerard,die haer den weg
des Heeren bescheidentlyk leerde, en vermoedelyk
de eerste Preek in genaemde Kerke gedaen heeft.

Dus is binnen deeze Stadt het allereerst in 't open-
baer gepredikt, wordende zulks op andere plaet-
sen, als in Holland, in 't open veld gedaen.

De Roomsgezinden deeden ondertusschen Mis-
sen in de twee Parochie Kerken, in de Kloosters en Capellen deezer Stadt.

Vermits eenige moetwilligers op een nagt den
1sten Augustus de St. Anna Capel buiten de Sand-
poort om verre haelden, liet de Graef het volgen-
de Plakaet afkondigen.

Onsen genadigen Heere Grave tho Culenburg &c.
verstaen hebbende, dat eenige onbekende moetwillige
Personen, dese voorleden nagt, hun onderstaen hebben
te spolieren, aftebreken, ende in stukken te smyten de
Capelle van St. Anna mitten beelderen, daer in bevon-
den, staende alhier buyten de Sandpoorte,ende dat sulks
ontwyfelik gedaen is, in contemptie ende veragtinge
Syner Genade lest gepubliceerde Edicte, ende by sulken,
die anders niet en soeken, dan dese syne Genade Stadt



in tweedragt en gelyken onraet te brengen, als andere
hier omleggende Steden onlangs gebragt syn ge-
weest: So is 't, dat Syn Genade om alle vorderen,
ende gelyke insolentien te verhueden, ende verno-
men hebbende, dat eenige Borgren hun luyden mette
voorsz. Edictie niet genoegsaem gevreyd en vinden, de-
wyle deselve niet expresselyk uytdrukkende en is hem ni~
mand onderstaen solde eenige beelden, Kerken of Cyra-
gien der selver, te violeren ontwee te smyten ofte te
schenden, hoewel Syn Genade vermeynt in syn voor-
gaende Edicten verklaert te syn, willende syne gemeyne
Borgeren in rustelikke vrede, liefde ende eenigheyt bal-
den, als nog seer expresselik doen gebieden, dat nimant
van wat qualiteyt, staet, ofte Religie hy sy, hem on-
derftaen sal in eenige Kerken en Kerkhoven deser Stadt
ende Graefschap Culenburg beelden, of te figuren, Alta-
ren en Ornamenten van dien te schenden, te spolieren
nog te misdoen in eniger manire op Poene van Lyfstraf-
fe en arbitrale Correctie na gelegentheyt der misdaden,
en voor so veel aengaet de Beelderen staende op de stra-
ten, Poorten, hoeken van huysen en andersins buyten
der Kerken of Kerkhoven voorsz. sal een ider, om alle
schandael ende Perikel te beletten ende voor te komen,
gehouden syn die selve aldaer gestelt, of doen stellen
heeft, binnen morgen avond af ende uytdoen, ofte doen
doen in goeder ende stiller maniere, als voren sonder nog-
tans die Capellen of huyskens af te breken en metten sel-
ven beelderen syn geliefte doen, sonder ymand daer mede
te schandaliseren, nog die op andere hoeken,straten, of
anderfins wederom opteregten ten ware met onsen expres-
se bevel, ende Consent, op Poene van Arbitrare Correc-
tie. Voorts tot meerder sekerheyt ende eendragtigheyt,
heeft Syn Genade geordonneert ende geboden, ordonneert
en gebied mits desen, dat alle Borgeren en Herbergiers,
ingesetenen deser Stadt, van nu voortaen, egeen uyt-



heemse Personen sullen herbergen, logeren nog te laten
vernagten binnen haren huyse, ten sy, dat sy eerst aen
Syn Genade Scholt aengebragt hebben in geschrifte den
name ende toenamen van Persoon of Personen, die sy
sullen willen logeren, ende hoe lange, op Poene van eenen
ouden schilt van 17stuyvers brabants, reelik voor elken
geswegen Persoon, te verhaelen op den genen, die sulken
geswegen Persoon sal hebben. Ende was ondertekent
Floris Grave van Culemborg. Den 1.Augusty 1566.

Den 24. dito quam Govert van Mierlo, een Do-
minicaner Monnik, bekent in de Historien als Bis-
schop van Haerlem, die in voorige tyden een byzon-
der Raedsvriend van Graef Floris was geweest, op
het Kasteel, met opzet, om het gevoelen van den
Grave wegens den Godsdienst te ondertasten: Hy
wierd by den Graef aen de Tafel geplaetst. Na
het eeten vielen veele zamenspraeken over der Cal-
vinisten Godsdienst, en wierden veele redenen ter
zaeke, voor en tegen, bygebragt, maer wat de
Monnik ook mogte voortbrengen, hy konde de
Graef tot zyn gevoelen niet overhaelen, dog zeer
wel begrypen, dat Graef Floris ten eenemael van
de Roomsche Religie was afgestapt, en standvastig
volherde in de Nieuwe Leere, dies ging hy ver-
stoort weg.

Den 1sten September deezes Jaers gaf de Grave
aen de Hervormde de Gasthuis Kerk, by openbae-
re Edicte, luidende:

Onsen Genadigen Heer die Grave van Culemborg &c.
Om alle oneenigheyt ende inconvenientien te mogen voor-
komen, die in veele hier om leggende Provincien, Ste-
den, Dorpen e n Wekken onlanks, geschiet syn, wt o o r s a k e , d a t m e n d e n genen, d i e m e n noemt v a n d e r Nieu-

we Religie, niet in tydts gedesegneert en heeft eenigen
Tempel, of Templen, waer inne sy souden mogen open-



laerlik exerceren haere voorsz. Religie, so heeft Syn
Genade willen in tyds daer tegens versien, en word by
desen geordonneerd, d a t d e Borgren e n ingesetenen d e s e r S y n Genade Stadt ende Landen v a n Culemborg, d e -

welke in hare Conscientie niet en konnen assisteren tot
der Ceremonien en exercitie der Roomser Kerken, hem
sullen mogen vergadren in d e s Gasthuis Tempel v a n d e s e r Stadt, ende binnen deselve opentlik exerceren hare

voorsz. Religie conform den woorde Godts, ende Re-
formatie begrepen in de Consessie van Augsburg, ende
dat by provisie, ende ter tyd toe dat Syn Genade sal be-
vinden, totter Eer en Godts, ende gemeyne Vrede an-
ders of vorder daer op behoorde voorsien te werden.

Doen derhalve, tot Conservatie van goede vrede ende
Politie onder dese Syn Genade Gemeynte, boven den
Edicten den 27. April, ende lesten dag Juny lestleden
op 't stuk van Religie gepubliceert (deselve in hare
weerde ende vigeur mit desen verklarende) een yder,
van wat qualiteyt, staet, of Religie seer ernstelik ge-
bieden, dat hem nimant en vervordre de voorsz. Bor-
gren en ingesetenen deser Stadt ende Lande van Culem-
borg, frequenterende de voorsz. Predicatien ende Oef-
feninge der H. Sacramenten, in der maniere voorsz.
binnen den Gasthuys Temple, nog ook deese den ander en
haer mitborgren ende ingesetenen, dewelke assisteren
ende frequenteren de Roomse Religie ende exercitie der
selver, te beroepen, te beschimpen, te injurieren, te
fortseren, nog te molesteren met woorden nog met werken
in eniger maniere, ende dat op de Poene van Lyfstraffe
ende arbitrare Correctie, na gelegentheyt van de over-
tredinge, sonder eenige dissimulatie. Aldus gedaen en-
de openbaerlik van den Stadhuyse verkondigt op den
Eersten dag van September Ao. 1577. Was onder«
tekent Floris Grave van Culemborg.

In 't laetste van de voornoemde Maend Septem-



te is de beeldstormery, die deeze Zomer overal
gewoed had, hier ook geschied. Henrik van Cuyk
verhaelt, dat dit in den nagt is uitgevoert, dat de
Beeldstormers in de St. Barbare Kerk zyn gekomen,
alle de Beelden hebben verbroken, de Reliquien,
of overblyfsels, der Heyligen verstrooit, de Heer-
lyke Altaer en Misklederen, door de voorige Hee-
ren vereert, in een daer toe aengesteken vuer bin-
nen dezelve kerke verbrant. Maer dat hy daer
by voegt, dat de Graef in Persoon daer by en
Aenvoerder is geweest, verdient by my geen ge-
loof, waerschynlyker zoude het zyn, zoo hy g e s c h r e v e n had, dat het by oogluikinge van den

Graef was uitgevoert: De Kloosters hebben mede
een beurt gehad, byzonder dat van Jerusalem of
het H. Graf; Door deeze woede is alles vernielt,
en hebben de Kerkelyke diensten een geruimen tyd
opgehouden.

In den Jaere 1567. namen de zaeken in Neder-
land een geweldige keer, en begonden de verbon-
delingen, die alles in groote beroerte zagen, van
den anderen te scheuren: Men hoorde niet als drei-
gementen van een zeer vertoornden Koning, Alba
maekte zig gereet, om met een magtig leger in
Nederland te vallen, en de oproerige te straffen.

Na dat de Prinse van Oranje, ziende dat het niet
veilig was de Spanjaerden aftewagten, uit Antwer-
pen over Breda, en van daer op de Grave na Dillen-
burg vertrokken was, verlieten de Graven van Cu-
lemborg en van den Berg alles. Floris begaf zig na
zyn Stadt en Kasteel Weerd in Duitsland: Dit zel-
ve spoor sloegen die van de Nieuwe Religie in, en
't was een algemeen vlugten om vryheid van Gods-
dienst en gewisse na Engeland, Duitschland, Oost-
friesland, Emden &c.



De Hartog van Alba (by het gemeen bekend
met den naem van Duc dalf) komt binnen Brussel
met eenige Duizende Spanjaerden, Italiaenen en
Waelen: Hy neemt zyn intrek aldaer in het Huys van Culenborg, legert zyn krygsvolk in de omleg-

gende Steden, opent zyne Lastbrieven. en steld
een bloedraed aen; Hy had alles met der haesten-
der de knie, opent een bloedtooneel, welkers weergade in geen geschiedschriften te vinden is,

hebbende Hy, volgens eigen roem, meer als 18000
Menschen in den tyd van zes Jaeren door beulshan-.
den omgebragt.

De Graven van Egmond en Hoorn, die op des
Prinsen raed niet geweken waren, wierden gevan-
gen, als mede de Heeren van Bakkerseel en Casen-
broot. Daer word verhaelt dat de Cardinael van
Granvelle dit vangen te Romen hoorende, gevraegt
had of Willem de Zwyger (dus noemde Hy den Prins
van Oranje) ook gevangen was ? en op het ant-
woord Neen, zoude gezegt hebben: Uno illo reti-
bus non concluso, nihil ab Albano captum. Dat is;
deezen eenen buiten het net zynde, heeft de Hartoge
van Alba niets gevangen: Welgezeit! Negen maen-
den hield men deeze Graven gevangen, eindelyk
worden zy ter dood veroordeelt, en te Brussel op
een schavot in 't openbaer den 5den Juny 1568.
onthalst, en derzelver Hoofden eenigen tyd op
yzere Pinnen ten toon gestelt.

Graef Floris stelde in zyn afweezen eenen Wil-
lem van Hambach aen, om, in zyn naem, op alles
goede ordre binnen Culenburg te stellen: De Drost,
Burgemeesteren, Schepenen en Raed, aenmer-
kende den tegenwoordigen gevaerlyken tyd, heb-
ben eenpaerig, met goedvinden van voornoemden
Hambach, besloten en voor het Stadhuis doen af-



kondigen: dat voortaen de wagt binnen en buiten
zoude bezorgt worden, de Poorten niet geopent, voor
dat het veld daer omtrent door twee gezwore Borgersen
den Courwagter bezigtigt was, het schryven en reizen
na eenige der naeste plaetsen verboden, het heimelyk
gefprek met uitheemsche Persoonen verhindert, en dat
derzelver noemen, by de inkomste, moesten worden aen-
getekent en bekend gemaekt.

Vermits de Prinse van Oranje, Lodewyk Grave
van Nassau, de Grave van Hoogstraten, van den Berg
en Culenburg en Henrik Heer van Brederode geweken
waren uit den Lande, liet Alba dezelve indagen,
om te verschynen voor den Bloedraet binnen drie-
mael vyftien dagen, op poene van eeuwigen Ban en
Confiscatie van Goederen.

De indaginge van Grave Floris is geschied als
volgt:

Uyt kragte van de opene brieven v a n daginge i n p e r s o n e , s o b e n i k Frans d e Knibbert Deurweerder Ordi-

naris in den Secreten en Groten Rade der Co. May', ten
versoeke van den Procureur Generael impetrant dersel-
ver, desen 24. Dag January 1568. getransporteert
ende gevonden binnen der Baillien der Co, Mayts Hof
tot Brussele op de noene, ende aldaer, nadyen de Trom-
petten gesteken waren, by Edicte openbaer ende over-
luyt gelesen de opene brieven, ende van der Majesteyts
wege, uit kragte derselve, gedagvaert ende inne ge-
daegt Floris van Pallant Graef van Culenburg in perso-.
ne by drie distincte Vyftien dagen, daer af de Eerste
syn sal den, 9.February naestkomende, ende den Twee-
den Dag den 25. der selver maend, ende den Derden
Vyftien dagen voor den lesten en peremptoiren Dag van
Rechte, sonder andere te verwagten op Donderdag den
11. dag Martii naestkomende, ende dat voor den Hoo-
ge Edelen ende welgeboornen den Hertoge van Alva,



grave van Coria, Ridder van der Ordre, Gouverneur
ende Capiteyn Generael van dese Nederlanden, ende dat
binnen der voorsz. Stadt van Brussele, ofte eenige an-
dere plaetse, daer den voorsz. Hertoge ten voorsz. ge-
prefigeerden dage wesen sal binnen dese Nederlanden,
op Poene van eeuwigen banne ende confiscatie van Goe-
deren, omme ten voorsz. dage t' aenhoren alsulken Eysch
en Conclufie, als den voorsz. Procureur Generael te-
gens hem Floris Grave van Culenburg sal willen nemen
&c. &c.

De Graef verscheen niet voor deezen Bloedraet,
egter op den 11den Maert deed Hy door een Vol-
magtigden aen Alba en de Bloedregters een betuig-
schrift overleveren, behelsende de redenen, waer-
om Hy in persoon zyne verantwoordinge niet quam
doen, te weten: vermids Hy bedugt was voor Lyfs-
gevangenisse, ende terwyl Hy oordeelde voor zyn Com-
petente Rechter niet gedaegt te zyn, dat Hy, alvoo-
rens van eenige Daginge gehoort had, ten deele ge-
woont had en woonde in zyn eigen Land van Witthem
en Pallant, ten deele tot Ceulen, behoorende onder het
Roomsche Ryk ende geensins onder het gebied van Span-
je, dat Culenborg altyd een Territoir was geweest van
alle andere jurisdictie gescheiden ende aen niemant be-
roepelyk, dat hy vooral niet voor voorschreve Rechters konde gedaegt worden, en meer andere redenen:

Den 18. Maert liet de Graef binnen Ceulen door
een Notaris dit zyn Protest hernieuwen, en het
zelve op francynen schryven, om overal te verzen-
zenden; maer het holp niets, want den 28. May
wierd Hy by Contumacie veroordeelt en ten eeu-
wigen dage uit alle zyn Majesteits Landen geban-
nen, en alle zyne goederen geconfisqueert tot pro-f y t v a n Z y n Majesteit.

Ook deed Alba het Hof van Culenburg binnen



Brussel af breeken, ingevolge zeker vonnis, en een
schand Pylaer ter zelver plaetse oprigten met dit
volgend Opschrift in de Latynsche Taele, het welk
in 't Nederduits deezen zin uitlevert.

Als Filips de Tweede, Catholyke Koning van Span-
je, regeerde in deeze zyne Erf Nederlanden, en in zyn
naem Ferdinand Alvarez de Toledo Hartog van Alba
&c. Stadhouder was, is besloten, dat het Huis, eer-
tyds behoort hebbende aen Florens van Pallant Grave
van Culenburg, tot den grond af gebroken worde, ter ver-
vloekter geheugenis van de hernomene Zamenzweeringe,
die daer in geschied is, tegen den Godsdienst d e r R o o m s c h e Catholyke Kerke, de Koninglyke Majesteit en de-

zelve Landen in het Jaer 1568. den 27. May.
Deeze Pylaer is naderhand door deBrusselaers ter

neer geworpen, en aen stukken gebroken, yder
zogt een stuk daer van te hebben, om te toonen
dat hy dit af breeken had helpen uitvoeren.

In de Maend Maert had de Koning de Stadt, 't
Slot, en Graefschap door Commissarissen reeds in
sequestratie, en den 11den Juny door eenen Rob-
bert van Linden als Capitein, Drost en Superinten-
dent in bezittinge doen neemen. Door last van Al-
ba wierden zeer scherpe Placaeten afgekondigt en
aengeplakt; De vervolginge ging overal zeer he-
vig in zwang, die maer eens in der nieuwsgezinde
Predicatie was geweest, als Anna van Broekhuizen
voorgemeld, of een Prediker uit mededogen had
gehuisvest, als Juffrouw Elizabeth van Diemen te
Utrecht in den Jaere 1566. had gedaen (die ook
daerom, niet tegenstaende haeren hoogen ouder-
dom, in dit Jaer 1568. op bevel van Alba in 't o-
penbaer op een schavot is onthoofd) Hy moest
zonder genade sterven, en zyne goederen verbeurt
verklaert worden: Die Roomsch Catholyk waren



of stierven, wierden, uit byzondere genade, met
den zwaerde, maer, die by haer Religie bleven,
met het vuer gestraft.

Een voorbeeld heeft men in eenen Anthonis Jan
Ariense, die mede handdadig aen beeldstormery,
onthalst is, blykende uit het volgende Extract:

Proces Crimineel tusschen Zweder van Culenborg
Scholtus tot Culenborg, Eischer nomine Officii ter een-
re, ende Anthonis Jan Ariens gevangen tot Culenborg
verweerder ter andere zyde, door schriftelyk bevel van
Zyn Exellentie den Hertoge van Alba, Stadholder,
Gouverneur en Capiteyn Generael voor schepenen van
Culenborg geinstrueert ende voldongen, voorts volgens
den zelven bevele aen myn Heeren van den Rade van.
Syn Majesteyt beneffens Syn Exellentie by schepenen
voornoemt overhandigt; welk Proces mitten advyse des
voorsz. Raedts aen schepenen by zyn Exellentie weder
overgeschikt mit schriftelyk bevel ende ordonantie van
Syn Exellentie te procederen tot pronunciatie der Sen-
tentie diffinitive conform de voorsz. Advyse, also de
voorsz. gevangen opgelyt en belast word gecommitteert
te hebben Beeldebrekinge, tot Culenburg, so in de Ker-
ke van Jerusalem, Sinte Barbare, Everdingen, Sy-
derveld ende elders, ende dat de voorsz. gevangen belyt
geweest te hebben in voorsz. plaetsen, alleenlik allege-
rende, 't gene hy daer gedaen had, gedaen te hebben
door bevel en oorlof van den lest gewesene Graef van
Culenburg Floris van Pallant, ook dat hy bekent ge-
haelt te hebben mit eenen Joost van Ried een boom, mit-
ten welke afgeworpen is seker huyske of Capelle van on-
j er L. Vrouwe, ende dat hy ook soude geweest syn tot
Culenburg mit Willem van Nieuvelt, ten dien tyde
Drossaert, ten Huyse van Anne Willems Albertse, en-
de van daer weggedragen sekere beelden, die brengende
in de Kerke ende stellende deselfe aldaer by den vuere,



ende dat hy ook anders gehanteert solde hebben de Pre-
dicatien der nyeuwer Religie: Wysen schepenen voorñ.
volgens de schriftelyke Ordonantie ende Advysen over-
mits dier oorsake den voorñ, gevangen gestraft te wor-
den, blyvende Catholyk mitten sweerde, ende blyvende
obstinaet, met den vuere, so datter die doot na volgt,
mit Confiscatie van syn goederen tot profyt van Syn Ma-
jesteyt. Actum Culenburg den 13den dag September
Ao. 1569. Den voorsz. Antonis Jansen gevangen, bly-
vende Catholyk, ten voorn. Dage des voormiddags, voor
den Stadhuise te Culemborg, mit den sweerde van leven-
den lyve ter doodt gebragt synde, heeft de Scholtus
voornt. schepenen om oordeel gevraegt, of deselve Exe-
cutie volgens de voorsz. Sententie genoegsaem aen den
lyve van den voornoemden gevangen volbragt was ? heb-
ben verklaert ja!

Robbert van Linden, was wegens den Koning,
als reeds gemeld is, alhier Drossaert en Bevelheb-
ber: Hy wierd te Dueren gevangen, en na den
Prinse van Oranje gebragt, en moest zig met zwaer
Losgelt vry koopen.

In zyn plaetse wierd over de Stadt en 't Graef-
schap tot Drost aengestelt Don Alonso Lopes de Gal-
lo, met magt om schepenen en andere Amptenae-
ren af en aen te stellen, midsgaders alle andere
zaeken van gewigte en Politie &c. waer te nee-
men. Zoo 't my voorkomt, was by deezen Span-
jaert nog medelyden met den droevigen toestand
van het Graefschap. De Hondertste, Twintigste
en Tiende penning wierd streng ingevordert.

Door de menigvuldige watervloeden, het ver-
lies van drie watermolens in het Jaer 1570, en de
schade aen Dyken, Kaden, en Bruggen, door het
water veroorzaekt, zag het 'er zeer naer uit, be-
halve dat, wierden de Borgers en Landzaeten door



het Spaensch Krygsvolk jammerlyk geplaegt en op-
gevreten.

Hier by quam een geheele overstrooming, ver-
mids de Rhyndyk beneden Huisen en even bovenKes-
teren in den Jaere 1571. doorbrak, en wierden dus
de Betuwe, Tielerweerd en de Graefschappen Bue-
ren en Culenburg ten eenemael onder water gezet.

Boven alle de Elende, die de goede Borgers moe-
sten dragen, ontstond den 8. Octob. 1570. des
nagts tusschen twaelf en een uer een zwaere brand
in de Oude Molestraet, door het broeijen van Hooy,
dat al te nat by eenen Aert de Veer was thuis ge-
haelt, door deezen fellen brand, wierden in dezel-
ve straet 24 Haerdsteden of Wooningen, en 7 Ber-
gen met hooy en koorn verteert.

Dit alles klaegde de Magistraet, door de voor-
noemden Spaenschen Drost, aen den Koning, en
toonde de onmagt der ingezetenen, om het geeisch-
te te konnen opbrengen.

Door dit middel kreeg men een groote quytschel-
dinge, namelyk, omme, in plaetse van den Hon-
dersten, Twintigsten, en Tienden Penning, eens
te betaelen Drie Duizend Guldens in vier agter een
volgende Jaerlyksche Termynen, waer van de eer-
ste verschynen zoude in de maend Augustus 1572.
ook wierd 'er belooft de Borgers by derzelver Pri-
vilegien, handvesten, regten en Usantien te hand-
haven, dog omtrent her verder verzoek, zoude de
Koning handelen, naer den eisch en gelegenheit
der zaeken: Het verzogte bestond hier in: 1. Dat
men van de verbeurt verklaerde Goederen de schul-
den mogte invorderen: 2. Dat der Gecondem-
neerdens Vrouwen, Kinderen en Weduwen, niets
misdaen hebbende, haer gedeelte in den Boedel,
vermogens de Oude Rechten der Stadt, ende hae-



re voorwaerden, zouden genieten. 3. Dat Culen-
burg met geen Guarnisoen, dan in tyd van nood,
bezwaert werde. 4. Dat het Graefschap niet ge-
demembreert worde, maer dat het zelve met zyne
Dependentien, als Everdingen en Golberdingen, (die
onlangs, onverhoort, en ongelet voor den Raed
van Mechelen daer over in proces was hangende,
schynen onder Holland getogen te zyn) vereenigt
blyven, gelyk ook, volgens de brieven van erectie,
Zydervelt en Honswyk.

In den Jaere 1571. in de maend July trouwde
Grave Floris, na overlyden van zyn Eerste Gema-
lin de Gravinne van Manderscheit, in Duitschland
met Filippa Sidonia Gravinne van Manderscheit Blan-
kenheim Gerolsteiny daer Hy twee Zoonen by wan;
eenen, die Jong stierf, en Floris, die zyn Vader
in de regeering volgde, zynde geboren op het Ca-
steel te Culenborg den 28. May 1577. Deeze Vrouw
heeft den Graef veel verdriet aengedaen, als hier
na zal blyken.

In den Jaere 1572. namen de zaeken een won-
derlyken keer. De Prins van Oranje had wel met
zyne helpers voorgenomen het bedrukte Neder-
land, tegen de raezende Tyrannyen van Alba, te
hulp te koomen, tot dien einde vergaderde Hy in
Duitschland een Leger van 20000 Man, met het
welk zyn broeder Graef Lodewyk in de Ommelanden
Ao. 1568. indrong, en den Grave van Aremberg
sloeg, maer wierd kort daer aen door Alba gesla-
gen en verjaegt. In den Jaere 1569. had Oranje
weer een nieuw Leger verzamelt; in de Vaendels
stonden deeze woorden: Pro Lege, Grege & Rege,
voor de Wetten, het Volk en den Koning ; Hy
trekt tusschen Maestricht en Roermond over de Maes,
bied Alba den Veldslag aen, maer deeze oude Vos



ontweek het , hield de zaek draegende, en moest
de Prins eindelyk zyn volk, wegens gebrek van
geld, afdanken.

Voor de Derde mael verscheen Oranje; Graef
Lodewyk nam Bergen in Henegouwen by verrassinge
in; dog wierd aenstonds door Alba ingesloten en
belegert: De Prins spoeide zich tot ontset, dog
't was ondoenlyk, en gaven de belegerde, by ac-
coort, de Stad over.

Nu scheen alles te vergeefs, wat aengewent
wierd, dog een onverwagt geval gebeurde 'er:
Den Briel word ingenomen door de Water Geusen,
en hielden die Zeehaven in bezitting: Omtrent de
Watergeusen dient, 't geen volgt, tot berigt;dat
veele berooide menschen, zoo van den Adel als
van den Borgerstant, die uit het Land gevlugt, en
welker goederen verbeurt verklaert waren, op Zee
zworven en van den Roof leefden: Derzelver Sche-pen groeiden binnen korten tyd tot 50 a 60 aen,

en bragten Spanje groot nadeel toe: Uit ontzag,
voor Filips ontzeide de Koningin van Engeland
haere havens aen de Watergeusen; zy een goed
heen koomen zoekende, zetten het op Noord-
holland aen, maer Godt dreef hen door storm in
de Maes, en zy landen aen het Eiland Voorn en
neemen den Briel in den 1sten April 1572. Dee-
ze dag was de grondlegging van de Republiek en
van de Vryheid: Op deezen dag verloor Alba zy-
nen Bril (zeide men schersende) om den Tienden
Penning te zoeken. De Provincien Holland en
Zeeland, de Tyrannye van Alba moede zynde,
vielen den Prinse van Oranje toe, uitgenomen Mid-
delburg en Amsterdam; Bommel wierd ook mede
Prinsgezind, benevens Bueren, welk Stedeke en
deszelfs sterke Burgt op een zeer behendige wyze



den Spaenschen wierd afgenomen, met 's Prinsen
volk bezet, en Vogelsang tot Gouverneur aldaer
aengestelt.

Om voor te koomen dat Culenburg, dat nu een
frontier Stad wierd, en zoo na gelegen by Bommel
en Bueren was, door het Prinsen volk niet wierde
verrast, zond Alba alhier den 7. July 1572. zeshon-
dert gewapende Mannen.

Onderwyle was het ten platten Lande droevig
gestelt: De Monniken van de Abdye van Marien-
weerd waren benevens den Abt in het Klooster niet
zeker, daerom maekten zy in den Jaere 1574. een
verdrag met de kruisbroeders van het Jerusalems
Klooster in de Nieuwstadt, om eenige Jaeren by
hen te blyven en in te woonen: Dit verdrag is opge-
richt tusschen Johan van Hove Abt van Marien-
weerde, en Gerrit van Telligt Prior, Willem van
Hellu, Willem van Vianen, en Anthonis van Veltho-
ven Conventuaelen van Jerusalem, en by den No-
taris Jakobus Gryphius opgestelt, ten overstaen van
Henrik Wikraed en Librecht Meerhouts der beiden
Rechten Licentiaten, als getuigen daer toe ver-
zogt, binnen Culenburg in het Convent van Jeru-
salem.

Hoe het met de zoo zeer vermaerde Abdye in
vervolg van tyd is gegaen, en hoe dezelve in dee-
ze droevige tyden verarmt is, waerom naderhand
alle de goederen verkoft zyn, kan ten deelegezien
worden uit de gerechtelyke verklaeringe, op der
zelver verzoek, gegeven by de Magistraet van Cu-
lenburg in den Jaere 1576. welke ik, om dat 'er
veele wetenswaerdige byzonderheden in voorkoo-
men, alhier woordelyk invoege:

Wy Scholt Borgemeesteren, schepenen ende Raed
der Stad Culenborg, doen kond ende Certificeren een ye-



gelyken, die desen onsen tegenwoordigen brief sullen sien
of horen lesen, hoe dat die Eerweerdige Heer Johan
van Hove Prelaet van Marienweerd mit syn Eerw:
Conventualen dese Troublen geduyrende an haren P e r s o n e n grote persecutie ende a e n haere gueder .....

schade geleden hebben, want ons kennelyk ende notoir
is, dat die Eerw: Heer Johan van Hove Prelaet voirsz.
in 't beginsel der Troublen by den Rebellen, doemaels
binnen Vianen vergadert synde, onversienlik binnen die
Abdye tho Marienweerde overvallen ende gevencklich
wech gevuert is geweest binnen Vianen, alwaer syn
Weerde in groten angst, pericule, kost en schade, deur
Godts gratie ende mit hulpe van goede Vrinden verlost
synde, niet alleen syn voorsz. Abdye, mer oik het ha-
byt mit synen Heeren ende Conventualen heft moeten
verlaten overmits vrese van Rebellen, ende heft sigh
voir eerst vertogen binnen die Stadt van Utregt &c.
Ende die eerste troublen weynig gecesseert synde heeft
syn Eerw., om die Godtsdiensten so veel mogelik te re-
sumeren, syn residentie mit syn E. Heeren Conventua-
len in den Jaere LXXII binnen Culenborg, wesende
die naeste en gelegenste plaetse omtrent der Abdye van
Marienweerde, genomen in den Cloostere van Jeru-
salem, verhopende dat alles mitter tyd beteren soude;
Edoch kort daer naer syn die saken wederomme arger
geworden, en is die Abdye van Marienweerde eerst ge-s p o l i e e r t e n daer naer mitten brande vernielt, d i e mate-

rialen, als duychsteen, item het yser en overgebleven
Holtwerk by de Rebellen weg gefuert, alsoe dat die
plaetse nu t' enemael desolaet is leggende, Oik syn die
Pachten ende Renten des Convents by de Rebellen aen-
geslagen, also dat om oorsaken voren verhaelt ende oik
ter Cause van verledene inundatien en water Jaren,
die Ao. LXV, LXX, LXXI, LXXIII. ende niet
duer eenigen pracht ofte ongeregelt leven Syn Eerw. in



verloop komende syn, ende nog, Godt betert, hoe lan-
ger hoe meer swarigheyt is overkomen, also oik dat syn
Eerw: voorts meer geen raet en heeft geweten, waer-
mede syn Crediteuren geconsenteert, ende die Lasten der
Huys langer gecontinueert souden mogen werden, in-
sunderheyt aenschou genomen op te seer grote verderfely-
ke Inundatie, die ons nu in desen tegenwoordigen Jare
1576. duer den inbreek des Waelsdycks is overkomen,
waer mede niet alleen dat Winterkoorn, maer oik het
Somerkoorn is benomen, alsoe dat Syn Eerw: Pachters in desen Jare noch hoy nog stroy geniten &c. &c.

In den Jaere 1574. quamen eenige Spaensche
Vaendels uit Holland hier aen,en bragten omtrent
60 Duitsche Soldaeten als gevangene mede: Dee-
ze kleden zy naekt uit, bonden ze by tween rugge-
lings aen malkander, en wierpenze uit de Veer-
Pont in de Leck: Daer word verhaelt dat een van
de voorschreve, De Vries genaemt, door een Son-
derling bestier van Godt, los geraekt, aen het Spoel,
een half uer beneden de Stad, is koomen aen-
Swemmen, en dus naekt tot Bueren het ontvlugt is,

Niet tegenstaende Leiden in dit Jaer wierd ont-
zet, en van een zeer benaeuwde belegering verlost,
ging de goede zaek in het Jaer 1575. geweldig te
rugge. Daer was wel een zamenkomste tot Vre-
dehandeling binnen Breda aengelegt, maer dezelve
wierd vrugteloos afgebroken, vermids de Koning
onaenneemelyke voorslagen voorstelde en styf daer
op bleef staen.

Hierges krygt dan bevel van Requesens den oor-
log met geweld te hervatten: Dees trekt zyn volk
by een en belegert Bueren, als ook het Kasteel met
7000 man te voet en vier Compagnien Paerden: In
de Stadt waren vier, en op den Burg vyf Compag-
nien krygsknegten, onder bevel van den voor-



noemden Vogelsang. Na dat deeze belegering ee-
nige dagen had geduert, de mueren en vestingen
door grof geschut ter neder waren geschoten, en
twee ueren met de grootste stoutheit aen beide zy-
den was gevogten, wierd het Stedeke eindelyk in-
genomen, ten deele verbrand, en al wat voor-
quam in euvelen gemoede vermoord, ja zelfs, vol-
gens zekere oude aentekening, de kinderen in de
wieg niet gespaert. De Bezetting van het Kasteel,
dat een der sterkste Vestingen in dien tyd was, zien-
de geen de minste hoop van ontzet, wanneer alles
tot den storm vaerdig was, gaf de moed verloren
en de sterkte over, onder verdrag en beding van
goed en leven: Dus wierd Bueren Spaensch. Droe-
vige gevolgen had deeze overgave.

Oudewater word hier op belegert, stormender-
hand ingenomen, en op de Spaensche wyze, de
bezetting en gansche Borgery, benevens de kin-
deren vermoord en aen de wraeklust opgeoffert.

Schoonhoven wierd ook verovert, waer door de
Spaensche tot in het hert van Holland doordron-
gen.

In Zeeland zag het 'er alzoo bar uit, want de
vyand quam te voet door de kreeken op het Eiland
Schouwen. Bommene word stormenderhand ingeno-
men: Zirikzee belegert in October, en wat moei-
te aengewent, wierd in het Jaer 1576. al mede in-
genomen. Holland was van Noordholland afgeschei-
den door Haerlem, en die beide Landschappen van
Zeeland door Zirikzee, weshalve de Prins, anders zoo kloekmoedig, deezen wanhoopigen voorslag

voorstelde, om het Land te verlaeten.
Op het alleronverwagtste quam 'er ruimte: Don

Louis de Requesens sterft, insgelyks Vitelli kort na
de verovering van Zirikzee; Het Spaensch Volk



gaet aen 't muiten, rukt naar Braband, pleegt vee-
le euveldaden, en plundert Antwerpen.

Om dit geweld te stuiten zogten de overheerde
Landschappen hulpe by Holland en Zeeland, en
sloten te Gend een verdrag den 8. Novemb. 1570.
bekend onder den naam van de Pacificatie: Hier
door vereenigden zich alle de Provincien, en was
besloten, dat de Spaensche en andere vreemde Sol-
daeten uit den Lande zouden verdreven worden
&c. Dus moest Culenburg ook van de bezetting
ontledigt worden, evenwel had Grave Floris veel
moeite eer de Stad en 't land van Spaensche Soldae-
ten bevryd,en Hy daer van volkomen meester kon-
de worden.

Eindelyk quam de Graef den 23. January 1577.
binnen de Stad, en wierd met groot gejuich en
vreugde van de welmeenende burgery ingehaelt:
In de Stad vond hy veele Huizen afgebroken en
verbrand; Een groot gedeelte van zyn Huiscie-
raed en andere roerende goederen, die by zyn
vertrek op het Kasteel gebleven waren, gerooft en
vervoert: veele van zyne Papieren verscheurt, be-
dorven, of te zoek gemaekt.

Hy stelde Henrik van Abkoude Heer van Essestein
tot zynen Stedehouder aen, en deed de Pacificatie,
tot Gend gemaekt, den 31. January opentlyk van
het Stadhuis afkondigen, ook beval Hy aan nie-
mant als aen zynen gemagtigden eenige Pagten,
Renten of Thynsen te betaelen.

Eindelyk vertrok Don Alonzo Lopez de Gallo met
zyne Spanjaarden naar Antwerpen.

Ik vinde, dat de Graef de goederen van den
Rentmeester Jan van Cuyk Vader van Henrik van
Cuyk Bisschop van Roermond in beslag heeft geno-
men, dog de rede niet, waerom zulks geschied



is: Ik zal de afkondiging hier by voegen.
Van wegen onsen Genadigen Heere Graef van Cu-

lenborg werden toegeslagen en in arrest geleyt alle die
goederen rurende en onreurende van Jan van Cuyk Hen-
riks ende van Cornelis Aerts: bevelende nogtans synGenade, dat nimand hun lieder Personen met woor-

den of werken soude verkorten by hoogster ongenade en-
de straffe, ende ook, dat alle Pagters van Syn Gen:
Goederen geene handelinge met hunlieden zullen dry-
ven in enigerhande manieren op gelyke straffe als voren,
daer naer hem een ygelyk heeft te reguleren. Actum
tot Culenborg desen 12. Martij 1577. Aldus openbaer
met het luyden der klokke gepubliceert in presentie van
Syn Gen: Hofmr. ende Syn Gen: Edelman Hekeren mit
ook in tegenwoordigheyt van den Scholt ende Gerigte op
Dynsdag den 12. Martij 1577.

Den 28. May deezes Jaers wierd tot groote
vreugde op het Casteel een Zoon geboren, die Flo-
ris wierd genaernt, en zyn Vader in de regeering
is opgevolgt.

Door de kornste van Don Jan van Oostenryk, als
Gouverneur Generael in de Nederlanden, begon weer
de onrust. Dit was de Rede, dat de Graef in den
beginne van 't Jaer 1578. een Bolwerk aen de Lek-
zyde tegen over de Melaten aen de Oostzyde van
den Havendyk liet rnaeken, daer de Borgers, vol-
daen van de Spanjaerden, met yver aen werkten:
Ook wierd 'er een ophael of valbrug aen de buiten
Lekpoort gemaekt, tot bewaeringe van de Stad aen
die zyde.

Vermids de Algemeene Staeten Don Jan voor
vyand verklaert, en den Aerdshertog Matthias tot
Gouverneur Generael hadden aengestelt, deed de
Graef, na het voorbeeld van andere Landen en
Steden, alle zoo Geestelyke als wereldlyke tegen



Don Jan van Oostenryk tekenen: De Uitheemsche
moesten den Eed van getrouwigheit zweeren, en
wierd de wagt aen de Poorten naeuwkeurig bestelt
en waergenomen.

Terwyl de Bisschops Grave,door overstroominge
van water, als anders, zeer ondiep was geworden,
zoo dat het water van Bosichem en Soelmond niet
konde geloost worden, en het vaeren der Schepen
en schuiten uit de Linge door den Neust op de Stad
daer door zeer belemmert wierd, is tusschen die
van Bueren, Bosichem en Soelmond, en den Graef
een vriendelyk verdrag gemaekt binnen Culenburg
den 12. April 1578. Dit wierd getekent door FIo-
ris Grave van Culemborg, Gerard Pynsen van de Aa
Drost van Bueren, Jan van Oort Schout van Bosichem,
en meer andere.

Het Jaer 1579. is berugt, vermids binnen Utrecht
den 29. January de Unie of Vereeniging tusschen Gel-
derland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, is
gesloten, daer Overyssel en Groningen en andere by-
zondere Steden in 't vervolg zich byvoegden: Hier
is de vaste grondflag van het Gemeenebest gelegt,
en zyn de Pylen zamen gebonden. De voornaem-
ste bewerkers waren de Prinse van Oranje en Jan
Grave van Nassau zyn broeder.

In dit zelve Jaer wierd de Borgerye alhier tot
bescherminge der Stad in vier Vaendelen verdeelt
en yder op geweer en voorraet van Koorn en bos-
kruit gestelt, als mede een Ordonnantie op het
waeken gemaekt; ook nam de Graef in December
in zynen dienst eenige Vaendelen Krygsknegten,
en verbood in den Jaere 1581. zyne Onderzaeten
zich zonder voorweeten in eenige krygsdienst te
begeeven.

In het Jaer 1582. wierden de Poorten als nog



zeer sterk en omzigtig bewaekt, geene Soldaeten
wierden doorgelaeten, dan alleen uit wettige oor-
zaeke, mids afleggende hals en zydgeweer.

Vermids de Vleeschhal zedert eenige Jaeren was
gesloten, ter oorzaeke van Troubele Tyden, en
zwaere Guarnisoenen, is in de maend January 1583.
verstaen, dat dezelve weder zoude geopent en de
banken openbaer verpagt worden.

Die van de Abdye van Marienweerd waren om
deezen tyd tot zulk een engte en zoo diep in schul-
den geraekt, dat zy genoodzaekt waren met toe-
stemminge van de Algemeene Staeten zeer veele
vaste goederen te verkoopen, om met de kooppen-
ningen een schuld van zestig duizend guldens te vol-
doen. Dit geschiede binnen Culenburg in de Her-
berge de Gulden Leeuw den 26. Aug. 1583. Op be-
vel van die van Gelderland moesten de Goederen
openbaer opgeveilt worden, ten overstaen van
Haar Edele Moog. Commiflarissen, de koopdag
wierd aengeleit den 14den May 1584. binnen Cu-
lenborg in 't Gulden Hooft, maer wyl 'er niemand
zich opdeed, die meerder bood, als de eerste koo-
per, wierd dezelve den Slag vergunt. De Goede-
ren, die verkogt wierden, waren:
1. Een Huizinge met den Hof en Boomgaerd staen-

de binnen Culenburg in de agterstraet naest het
Weeshuis.

2. 55 Mergen Twee hond Lands genaemt De Hond,
gelegen even buiten de Stad. Dit Perceel is by
den Graef benaest, en zyn de Kooppenningen
door hem opgebragt.
Nog 10 en 12 Mergen Lands, gelegen nevens

den Hond onder den Gerichte van Bosichem.
3. 285 Mergen gelegen in 't Graefschap Bueren,

daer onder begrepen een Bouwhuys genaemt



De Hage, in Pandschap gebruikt by Henrik
Boom; noch een bouwinge en Huis onder Buer-
malsen genaemt De Treeft, eindelyk een dito
Huis genaemt Den Asch onder het Dorp Asch.

4. Noch 48 Mergen 2 Hond Lands, gelegen in
den Dorpe van Geldermalsen.

5. Noch 150 Mergen Lands in 't Gericht van Deyl
en Enspyk, in Pandschap gebruikt by Clement
van Rembrugge, en 34 Mergen 5 Hond Lands
op Deyl gelegen; nog 36 Mergen verpand aen
Gillis Pieck Heer tot Enspyk.

6. Noch 205 Mergen 5 Hond Lands gelegen onder
Ruempt: Te zamen met alle de Thynsen, een
Vogelkooy enz.
Alle deeze goederen zyn verkogt voor Zes en

zestig Duyzend en Vyf hondert guldens.
De oorzaek van dit verval beftond voornamelyk

hier in. De vervoering van den Abt na Vianen,
die met groot geld moest gelost worden; Het dik-
wils uitplonderen van de Abdye, de afpersingen
van het krygsvolk door inlegering als anders, de
menigvuldige doorbraeken van de Wael en Rhyn-
dyken, waer door de Pagters niet in staet waren
iets op te brengen enz. zie voor het getuigschrift
van de Magistraet van Culenburg ten deezen op-
zichte in den Jaere 1576. verleent.

In den Jaere 1586. den 24. April gaf de Graef
een Mandament uit wegens het onderhouden van
des Heeren Dag, hoofdzaekelyk behelzende:

Dat aen de Borgers en inwoonders belast word in de
Voormiddag Preeke te komen, of zich stille in de Hui-
zen te houden, om alle ergernissen te verhoeden, dat
zoo verre die Borgers en inwoonders geduerende de Pre-
dicatie, als voorheen, op de Merkt of Borgwallen zul-
len gaen wandelen, die zelve yder Drie Stads Pond



zonden verbeuren, dat ook geene Herbergiers, gedue-
rende den Godsdienst, Borgers of ingezeten zouden mo-
gen zetten op verbeurte van een Oudschilt.

'T schynt dat de Paepen voor Procureurs Speel-
den: Tegen dit doen gaf de Graef een Verbod uit,
welks Hoofd luid:

Alsoo Adriaen Splinter tot syn Procureur Paep Tha-
nen begeert, is sulks af geslagen, dewyle wy niet ver-
staen nog willen, dat Papen aen de Gerichte alhier in
onfer Graefschap sullen dienen, ten sy dat deselve van
haerlieden ampt ende van hare Papereye renuncieeren
&c, Den 7. Aug. 1587.

In dit zelve Jaer wierd het navolgende afgekon-
digt:

also tot kennisse van myn Gen. Heer gekoomen is,
dat zich eenige quaeddoenders onderstaen hebben te sta-
ren Syn Genade Swanen in haer broeden aen de Stadts
mueren, so dat de broynde Swanen eyeren in goeden
getal mit stenen so 't scheynt, van boven van de Stadts
mueren onstukken geworpen worden, doet den Scholtus
bevelen, indien dat 'er imandt sy, die daar enige ken-
nisse van hebbe, wetende wie 'tselve de list ende storin-
ge gedaan heeft, dat sy comen en brengen 't selve aan,
mits noemende den delinquant of delinquanten; Die
voorsz. Scholtus sal den aenbrenger metterdaat betalen
de somme van 25 gulden tot 20 stuyvers den Gulden.
&c.

In deezen tyd liepen de Spaensche rontom Cu-
lenburg nog stroopen, en eenige van de oproerige
schelmen, die Geertruidenberg verkogt hadden, qua-
men alhier in onbekende klederen aen, dies wegens
wierd deeze waerschuwinge afgekondigt.

Onse Genad. Heere Grave van Culemborg doet we-
ten, als dat Synder Gen., wegens die regering der
nabuerlanden, is voorgekomen, dat Etlikke schelmen,



soe die Stadt Geertruydenberg soe schendelyk verraden
ende gelevert hebben, binnen deser Stad Culenborg in
onbekende klederen souden aengekomen syn, om alhier
ook eenige Verraderye aen te rigten. Wert derhalve
een ider gewaerschout goede wacht te houden ende sorge
te dragen, opdat dese Stadt van brand, verrassinge en-
de anders verhuedet moge blyven, ende sol men sig wy-
ders naer de beveele, so aen dese Stadthuyse opgesla-
gen sal worden, hebben te reguleren. Actum tot Culem-
borg den 24. Augusty 1589. Was ondertekent Floris
Grave van Culemburg.

In dit Jaer 1589. heeft de Graef tot Munt-rnee-
ster van dit Graefschap aengestelt eenen Henrik
Kraeyvanger: Deeze heeft goude Dukaeten, ko-
pere Oortjes en Duiten, met het Wapen van Cu-
lenburg geslagen. De Munt was in de Ridder-
straet, in het groot Huis van Henrik Bentink, te-
gen, over het Straetje van het Stadhuis, strekken-
de naer genoemde Straet. Uit deeze Munt is ge-
koomen een kopere Gedenk-penning, die aen de
eene zyde, in een vierkant Raem, met Loofwerk
versiert, deeze Spreuk heeft: LIBERTAS
VITA CARIOR, en het jaertal 1591. ' twelk
betekent: De Vryheit is dierbaerder dan het Leven;
en aen de andere zyde het Wapen van den
Graef, met dit Randschrift: FLORENTIVS
CO. D. CVLEMBORG. Dit Gedenk-stuk
is geplaetst in de Medalische Historie van Bizot,
bladz. 57.

Ao. 1590. is, wegens het Hoog Rechts-gebied,
dat de Graef over Honswyk, uit kragte van de
Leen-brieven en possessie van een lange reeks van
Jaeren pretendeerde, waer van hier voor nu en
dan gemeld word, byzonder in 't Leven van Heer
Jasper, een groote twist met het Sticht ontstaen:



Die van Utrecht hadden een Inwoonder van Hons-
wyk, wegens schult, zyne Goederen en Paerden
door Panders doen ophaelen, en by Executie ver-
kogt, niet tegenstaende die van Honswyk, volgens
des Graven Manifest, altyd, zonder eenige con-
tradictie, ter eerster instantie te recht stonden aen
de Bank van Everdingen, en in cas van Appel by
de Magistraet van Culenburg, en by Revisie aen de
Hooge Brugge van het Huis, en de Graef schrif-
telyk aen die van Utrecht gepresenteerthadde, den
geenen, die aen zyne Onderzaeten ten agter mog-
ten zyn, kort Recht, expeditie en Executie te
laeten geschieden: Hier kreeg de Graef geen ant-
woord op, weshalve Hy eenige uit den Lande van
Utrecht heeft gehaelt, die Hy, vermids niemand
'er naer omzag, onder borgtogt weder ontsloeg.
Dog nam de Tienden der Canonniken in zyn Graef-
schap in beslag. 't Quam tot dadelykheden, want
een Hopman op de Vaert, viel met een menigte
Soldaeten in Honswyk, en wel op 's Graven Bouw-
hof, laede het Koorn in een Samoereus om het weg
te voeren, dog dit schip wierd die van Utrecht
ontweldigt. De Borgers vielen hier op uit, voe-
ren aen den Steenweerd en wierden handgemeen,
daer bleven eenige dood, eenige wierden gevan-
gen: De Steenweerd raekte in brand, terwyl 'er
lustig uit verscheide Gotelingen van de Culenburg-
sche zyde geschoten wierd. Dit geschiede in een
tyd, wanneer des Graefs Soldaeten tegen den al-
gemeenen Vyand te velde waren. Hoe dit ver-
der afgelopen is, vinde ik niet: Ik denke, dat de
Graef, die de zwakste party was, het werk heeft
laeten steeken: En is de Twist ten tyde van zyn
Zoon, waer van in 't vervolg breeder, ter neer
gelegt.



In den Jaere 1591. ontstond een groote Twist
en Huis-krakeel over de opvoedinge van den Jon-

gen Graef, tusschen Grave Floris en zyne Gemae-
linne Filippa Sidonia. De Gravinne wilde hier toe

Roomsche Paepen gebruiken: Dit verstond de
Graef niet. In deezen Twist mengden zich ver-
scheide Roomsche Burgers, voornamelyk eenen
Jan van Kerkhof: De zaek liep zoo hoog, dat de
Heeren Staeten Generael zig daer mede bemoei-
den, en den Jongeling te Leiden den 30. Jan. 1593.
op de Hooge schoole bestelden.

Graef Floris stelde ordre op de Huwelyksche Ge-
boden, en liet in den Jaere 1594. dit naervolgen-
de afkondigen:

Onse genadige Heere de Grave van Culemborg, mit
voorgaende Raet en Advys, doet weten en gebieden,
dat voortaen niemandt alhier in Houwelycke state sichsal begeven, sonder te vorens drie wtroepinge, het sy

in der Kercke, ofte Sonnedags van den Stadthuyse ge-
daan te werden, laten daar na, so verre geene besten-
dige verhinderinge voor comt, die tsamengevingen in
de Kercke voorscr., of in 't bywesen van schepenen en
den Secretaris geschieden. Actum Culemborg den 16.
Febr. 1594.

Uit oorzaeke-dat de Jans Kerke in de Nieuw-
stad zeer bouwvallig was geworden, heeft de Graef
belast, dat dezelve zoude herstelt worden, 't welk
blykt uit de volgende afkondiging:

Wy Floris, Grave van Culemborg, doen te weten,
also nootwendig de Johans Kerke, in de Nieuw-stadt
alhier, most geholpen werden, op dat deselve niet ne-
derstorte, so ist, dat wy aengemerkt de inkomste der
selver Kerke sulks niet dragen mag, wel hebben willen
ordonneren, octroyeren ende bewilligen, gelyk ook mits
desen werd geoctroyeert, geordonneert ende bewilligt,



dat den tegenwoordigen Kerkmeester, Aert Verlaer,
met toedoen en behulp van den Scholtus, Borgemeester
ende Gerigt onser Stadt Culemborg, eenige Percelen
van Landen, de voorscr. Kerke toebeboorende, siil mo-
gen ten hoogsten pryse, by insettinge of anders verko-
pen, transporteren, ende daer van ten behoef der ko-
pers cederen, als't behoort, omme de penningen gehe-
lik geemployeert te worden tot de voorgeroerde opmakin-
ge ende reparatie, als die gelegenhyd sal vereysen
Gedaen tot Culemborg den 8. Mey 1596.

In den Jaere 1597. was 'er een groote duerte:
Het schepel Winter-tarwe wierd gestelt op eenen
Ryksdaelder dat zeer veel was in dien-tyd) geen
Meel of Koorn rnogt uit de Stad gevoert worden.
Al het Koorn moest opgegeven en al wat yder bo-
ven zyn nooddruft hadde, ten gestelden pryse ver-
koft worden: Geen Bier van hooger prys als van
twee en vier Guldens mogt gebrouwen worden.

't Volgende Jaer 1598. wierd de goede Graef,
wegens alle de moejelykheden, die hem ontmoet
waren, en nog niet ophielden, afgemat, ziek en
van dag tot dag zwakker; dieswegens maekte Hy
omtrent zyne huiselyke zaeken bestel: Plegtige
Gebeden wierden in de Kerk gedaen. Den 25.
September wierden des namiddags alle Winkels,
op hoog bevel, gesloten en alle Handwerken na-
gelaeten, om God Almagtig voor den kranken
Graef te bidden. Den 29. dito wierd 'er des na-
middags ten vier ueren, op bevel van den Jongen
Graef, in de Kerke in 't openbaer weder een A-
vond-gebed voor den stervenden Heer gedaen, en
waren alle Borgers, by publicatie, verzogt het
zelve by te woonen, 't welk geschiede.. Dien zel-
ven avond omtrent zeven ueren stierf de goede
Vader van zyn Volk, de Liefhebber der vryheit,



oud 61. Jaeren en 2 Maenden. Een half uer voor
zyn dood Sprak Hy nog deeze woorden: Dat Hy
van alle zyne moeyte en arbeid geen ander vergenoe-
gen had gehad, dan dat de goede en gemeene zaak
triumpheerde, en dat Hy nu verzekert was van niet
te zullen sterven in hande van de Spaensehe. Van Me-
teren stelt zyn sterf-dag den, 9. Sept. dog is ver-
sint, ook omtrent zyn ouderdom, dien Hy be-
paeld tot 70 Jaeren. Den 8. November wierd
het dood Lichaem in de Barbare Kerk zeer sta-
telyk begraven, alvorens wierd belast de Strae-
ten de geheele Stad door tegen dien dag schoon
te maken, en alle beletselen, als Wagens, enz.
te ruimen.

Gelyk 'er in 't Jaer 1597. een zwaere dierte
was geweest, volgde hier op in 't Jaer 1599.
een droevige Pest: De Magistraet deed hier de
navolgende Ordre afkondigen:

Den Scholtus met die van den Gerigte syn eendrag-
telik overkomen, en laten scherpelik mits desen verbie-
den, gemerkt Godt ons visiterende is mitte Godts gave,
dat een ygelyken, daer mede gevisiteert synde, synhuys ofte woonstadt naer 's Heer en straten toehoude,

wtgesondert allen den genen, die in Huyr-cameren wo-
nende, egeen agter uyt en hebben, die welke gehouden
sullen syn de benedenste deur ende de benedenste venste-
ren van hoeren huysen toe te houden den tyd van ses
weken nae den lesten overleden, en deselve huyse ende
woonstadt boven aen die hoogste vensieren naest de
straet wthangen eenen stroowisch, ten minsten lang
anderhalven voet; ende die dikte van eenen arm.

Voorts dat alle die geene, die alsulke huyseren be-
wonen ende wtgaende syn, sullen dragen in haer hand
openbaerlik buyten die kleer, onbedekt, eene witte roe-
de van vier voeten lengte, ende dat alles op de Pene



van eenen Ouden schild, so dicke ymands ter contrarie
bevonden werd te doen.

Insgelyks en salmen ook geenre hande gereetschap ofte
huysraet, ook wullen of linnen, egeen daer van uyt-
gescheyden, havenen, reynigen ofte sonnen, dan buy-
ten de Stads Poorten aen de kleyne Leck beneden het
Veer, uytgesendert die gene die selfs bequame hoven
ofte plaetsen agter haere huysinge hebben, omme sulks
te doen, ende dat alles by eene pene van twee Oude
schilden.

Wert o o k scherpelik geboden alle d e gene sulke h u y s e r e n n a den voorsr. tyd te openen, reynigen en schoon

te maken, dat sy luyden deselve vuyligheyt des mor-
gens vroeg, ofte des avonds laet, ter Poorten op of
toegang, buyten der Poorten in de Leckstroom omtrent
de Steen-ovens wegdragen en gieten.

Item sal een ygelik syn Honden hem quyt maken,
of gebonden in huys houden.

Voorts sal een ygelik syn Verken op huer selfs erf
houden, sonder die voortaen op 's Heeren ofte Stadts
straten te laten lopen, en dat men tot dien eynde die
Verkens-schotten voor die deure afbreken sal binnen den
tyd van agt dagen, by die pene van een Oude schilde,
ende deselve evenwel mitter daed opgeruymt te worden.

Worden voorts alle de Oude-kleerkopers en huere
Vrouwen, ook anderen die Oude-klederen veylen ofte
omdragen, hier mede bevolen ende verboden in geene
Borgers huyseren mit sulke Klederen te mogen komen,
ofte veyl te brengen, op verbeurnisse van twe Oude
Schilden, so ymands hier over bevonden wert te doen.

Aldus openbaer van den Stadthuyse op den 11. Marty
1599. mit voorgaende klokluydinge, gepubliceerd

FLORIS VAN PALLANT, Vrybeer van
Pallant, Witthem en Weerde, de Tweede van dien
naem, wierd door den Dood van Floris zyn Vader



de zeventiende Heer en tweede Grave van Culenburg.
Hy wierd uit oorzaeke van de zwaere Pest omtrent
elf Maenden nae zyns Vaders afsterven den 8. Au-
gustus 1599. in 't byzyn van Walraven, Heer van
Brederode, de Wel Edele Heeren Raeden, zyn
Hofmeester en andere Officieren, benevens de
Magistraet, ingehuldigt. Nopende de Inhuldiging
zal ik woordelyk opgeeven, dat ik ter gedenke-

nisse vinde aengetekent:
Onsen Genad. Heere Heer Floris, Grave van Cu-

lemborg, loflyker memorie, is op den 29. dagh Sep-
temb. 1598. uyt dese jammer daal en bedroefde wereldt
gescheyden, achterlatende tot syn Erfgenaam, synen
Eenighen Soon, oock genaemt Floris, de Twede van
dien naem, en is daar na in den Jaare 1599. den 8. Au-g u s t y gehult, i n maniere a l s volght:

Onsen Genad. Heer Floris., die Tweede van dien
name, Grave van Culemburg, vergeselschapt met den
Wel-Edelen Heere Walraven van Brederode, Vry-Heer
tot Vianen, Ter Ameyde, &c. mitsgaders syn Genad.
Drost en Raden, Hoofmr. en andere Officieren, mits-
gaders de Magestraat, voor op den Stadhuise Culem-
borg gecomen synde, heeft den Drost van der Lede,
Arnt van Bueren, die gesamentlyke Borgeren,inwoon-
deren ende ondersaten, daer toe des daghs te voor en, by
den Duerwaerder Sybrecht van Triest, ende de Ge-
rechts-dienaers, mit ook de Landt-bode, verdagvaarts y n d e , alle deselve opentlyk verhaelt ende voorgehouden,

als dat synre Genade, als ons rechten gebooren Erf-
heer, aldaer gekomen was, om haer lieden te gelooven
ende te sweeren sulks als hier opgelesen soude werden,
min meer andere remonstrantie tot sulks dientelyk. Waer
na by den Schepen BorgemeesterRoeloff de Man,desen
hier navolgenden brief voor alle omstanders opentlyk ge-
lesen worde als volgt.



Wy Floris Grave van Culemborg, Vry-Heer van
Pallandt, Withem ende Weerde, Heere van Lede,
Lienden, Wildenborg, Kintswyler, Engelstorff, Vre-
chem, Bachem, &c. doen cond ende bekennen mits
desen openen brieve, dat wy, als gerechte Erfheer
deser voorsr. Graaflykheyt van Culemborg, gelooft,
gesekert hebben, sekeren en gelooven mits desen, by
Graaflyker Eere ende rechter Eedstadt den gemeynen
Borgeren, Ingesetenen ende ondersaten onser Stadt en
Graefschap Culemborg voorsr. ende een ygelik van hun
te laten by haere alden Rechten, Handfesten, Privi-
legien, Statuten, Overdrachten, ende andere oude en
deugdelyke gewoonten ende Ordonantien: Beloven noch
onsen voornoemde Borgeren, Ingeseten en ondersaten
van onser Stad en Graefschap van Culemborg, Coop-
vaarderen, en anderen, die nu syn, of namaels wesen
sullen, voor te staen ende te beschermen in alle haare
Privilegien, Exemtien ende Vryheden op alle Tollen in
den Lande van Gelre, Holland, Zeeland, Vriesland
ende Utrecht, voort mede in alle Eenigheden, Over-
drachten ende Gerechtigheden, die sy van oude tyden
gebruykt mogen hebben, naer inhoud Segele ende Brie-
ven, die sy daar van hebben, ende voorts te defende-
ren van alle ongenade, fortse, geweld ende ongebuer-
lyke saken die hunlieden eenigsins souden mogen opko-
men, ende ons voort daar inne te bewysen ende te laten
vinden na ons vermogen, als een goed Heer schuldig is
en behoort te doen, sonder argelist: Des t' oirconde heb-
een wy onsen naam hier onder geschreven, ende tot
meerder vastigheyd onse Leen-segel, by gebrek van onse
grote Segel, hier onder aen doen hangen. Gegeven in
denjare ons Heeren 1599. den 8. Jugufty, ende was
ondertekent, Floris Grave van Culemborg, ende met
een groot uithangende Zegel van Roode Wasch in
dubbelde staerten bezegelt.



Na de lecture des Briefs heeft de Borgemeester Roe-
lof de Man, syn Genade gevraegt, of syn Genade't zelf-
de beliefde te besweeren, daer op syn Genade seyde ja!
ende heeft alsdoen de zelfde Borgemeester syn Genade
den Eed afgenomen ende gestaeft na behoren.

Ter zelver tyd heeft den opgemelten Jonker Arent
van Bueren, Drost van Ter Lede, de gesamentlyke
Borgeren en Ingesetenen kortelik verhaelt, welker ge-s t a l t onse Gen. Heere s y n devoir, a l s boven, gedaen

hadde, henluyden vragende, of sy syn Genade ook hul-
de en eed doen wolden, ende hebben sy gesamenderhand
geroepen Ja! en hebben voorts met opgeregte vingeren
desen navolgenden Eedt gedaen, die hemlieden voor ge-
lesen worde by monde van den voorsr. Drossaert.

Wy sweeren ende gelooven u Gen. Floris Grave van
Culemburg, Vryheer van Pallant, Witthem, Weerde,
&c. als onsen rechten geboren Erf-Heere, dat wy u
Genade ende uwer Genade rechten Erven ende Nakome-
lingen gehoorsaam ende getrouw syn sullen, Uwer Ge-
nade beste te vorderen, ende schade te schutten nae al-
len onsen vermogen, als goede getrouwe Borgeren, In-
woonderen ende Ondersaten haaren Heere gehouden en
schuldig syn te doen. Soo moet ons Godt helpen.

De voorsr. Borgeren Eedt gedaan synde, heeft men
van synre Genade wegen yder Pand tot recreatie en ge-
denkenisse geschonken een Tonne Biers, ten pryse van
vyf Gulden. Aldus gedaen ende geschiet van den Stadt-
huyse tot Culemborg op den 8. Augusty Ao. duysend vyf
hondert negen en tnegentig, na den ouden schryven.

Tot een erkentenis vereerde de Stad, boven
't geene van wegen de Dorpen Everdingen, Zyder-
velt en Honswyk, aen den Graef geschonken wierd,
eene Somme van vyf Duizend Guldens, tot 20.
stuivers het stuk: Dus liep deeze bly de inkomst een
plegtige inhuldiging ten einde.



Grave Floris nam ten Huwelyk den 22. February
1601. op den Huize 's Heerenberg, Catharina Gra,-
vinne van den Berg, Dogter van Willem Grave van
den Berg, &c. en Maria Elizabeth Gravinne van
Nassau, Oudste Zuster van Willem den Eersten,
Prinse van Oranje. Daer haer Moeder 18 Kinderen
had ter wereld gebragt, was deese Gravin onvrugt-
baer, en heeft Floris by haer geene Kinderen ver-
wekt.

De Graef was een Heer van zeer goeden in-
borst, wel opgevoed, een verstandig Man, zeer
wys in het bestier zyner zaeken, daer benevens
zeer rninnelyk, lieftaelig en gerneensaam in zyn
verkeering met zyne Borgers, zoo dat zyn naem
en geheugenis tot aen het einde van de voorgaen-
de eeuwe by de Borgerye in zegening is geweest,
en zelfs nog is, gelyk ook de gedagtenis van
zyne Gemaelinne als doe noch niet was uitge-
wischt.

In de Maend April 1601. deed Grave Floris met
zyne Gemaelinne zyne intrede binnen de Stad, dit
geschiede met groote vreugde, de Borgery in de
Wapenen zynde.

In den Jaere 1604. verkreeg Hy by opene Brie-
ve van de Aerts-Hertogin verlof en vry-geleide,
om met zyn Vrouw op zyn Kasteel te Witthem,
waer van Hy Baron was, dat gelegen is tusschen
Maestrigt en Aken, te mogen woonen en vryelyk
te verblyven.

Ao. 1605. den 30. January wierd by het Gerecht
een Ordonnantie gemaekt, waer na de schippers den Lek-stroom bevaerende, omtrent het aennee-

men van Vragten, enz. zich in 't vervolg zouden
moeten gedraegen, onvermindert den Gilden-brief
van 't schippers Gilde.



in dit zelve Jaer deed de Graef dit volgende ver-
bod afkondigen.

Wy Floris Grave van Culemborg, Vry-Heer van
Pallant, Witthem, ende Weerde, Heere tot Linden,
Lede, Wildenborg, &c. Allen die gene die dese onse
Edicte en opene Placaten-brief sullen sien of horen lesen, doen weten; also onlangs tot onse kennisse gekomen

is, dat eenige hem in particuliere onderhandelingen en-
de Contracten by clausulen van submissie te onderwerpen
anderen Heeren, Hoven t Rechteren, Gerechten ende
Gerichts-banken, waer door sy ook, by personele cita-
tie, ende verdaginge, mede sonder voorweet en, c o n s e n t ende bewillinge v a n d e Officieren onser Graeflyk-
heyt van Culemborg, geroepen en gedagvaert syn ge-

worden, omme elders, dan voor die van onsen Gerichte
ofte Gericht-sbanke te compareren, alles tot afbreuk,
vilipendie ende kleynagting van onse Graeflykheyts Ju-
risdictie. Soo is 't, dat wy, hier inne willende voor-
sien, by desen onsen Placate casseren, annulleren ende
te niet doen alsulke Clausulen, waer by die van onse
jurisdictie hem eenigsins submitterende ende onderwer-
pende syn eenige anderen Heeren, Hoven, Rechteren,
&c. Deselve onse Ondersaten, van wat qualiteyt die
ook mogen Syn, wel expresselyk interdicten en verbie-
dende alsulke Clausule in eenigerley maniere na te ko-
men ....... of ook in toekomende tyden eenige
Citatie, Weten, ofte Verdagvaardinge van eenige
vreemde uytheemsche Personen aen te neemen ende te
obedieren, ende dan willen en gebieden wy, dat onse
Ondersaten alsulke Personen, die sodanige Citatien,
Weten of Verdagvaardinge sullen komen te doen, ter-
stont en metterdaat hebben aen te brengen aan onsen
Officier van der plaetse, daar sulks in onsen gebiede
sal gebeuren ende komen te geschieden, op poene van 25
Oudeschilden, tot 48 stuyvers Hollands den Ouden'



schild gerekent, die men executeren sal aen de gerechte
Goederen van den geene die contrarie dese .......
bevonden sal worden, en die geen Goederen, of niet te
verliesen hebben, Sollen eenen goeden tyd geset worden
te water en brood, ende daer en boven gebannen uyt
onse Graefschap, willende dat sich een yder van onse
Ondersaten hier na sal hebben te reguleeren, soo wy die
transgresseurs ende overtreders van desen Edicte, son-
der eenige voorbede, of dissimulatie gestraft willen heb-
ben. Aldus gedaan op onsen huyse den 2. November
1605. En wierd dit Edict gepubliceert op Sondag
den derden November 1605. door van Baden.

Die van Bommel hebben, ter bekoominge van
een vrye scheepvaert door het Graefschap op Am-
sterdam, aen den Graef het volgende Request ge-
presenteert.

Verthonen met behoorlyke reverentie die Gecommit-
teerde der Stadt Bommel, hoe dat sy luyden geerne sou-
den procedeeren tot een nieuwe Vaert, omme van Bom-
mel met Schepen bequamelyk te mogen komen, neffens
deser Uwer Genade Stede van Culenburg, tot Amster-
dam, wesende een sake ende middel tot splendeur van
Uwer Genade, als tot groote welstand ende opcomen
deser uwer Stede, ende omme een,begin te maken van
dit lange gewenste werk, so is 't voor eerst en al van
node het Octroye ende Consent van Uwer Genade, om-
me te mogen door Uwer Genade Jurisdictie 't selve te
voltrekken, daer en tot sulke plaetsen, als Uwer Ge-
wade sult bevinden te behoren, ende Uwer Genade ge-
regtigheyd is strekkende, met expresse conditie, soo U-
we Genade eenige schade soude mogen lyden van ont-
grondinge van Landeryen, dat selve Haer naer behorensal worden goed gedaen. Was ondertekend, Aernt

schook, Mattheus de Groot, Tielman van Meurs, en
Gysbert Mattheusz.



Hier op is geapostilleerd:
Syner Genade, desen te kennen gegeven oversten

hebbende, vergunt en bewilligt, dat die Vaert, hier
inne geruert, door Syner Genade Graefschappe sal mo-
gen geleyt worden tot sulke plaetsen, als Syner Genade,
mit advys van den genen des verstaende, sal bevinden
oirbaerlikst ende bequaemste t e wesen, mits d a t h e t g e s c h i e d e sonder kost v a n Syner Genade ende derselver O n -

derdanen, ook dat niet begonnen ofte gedaen werde, dan
mit voorgaende communicatie van Syner Genade ende
de Magistraet deser Stadt Culenburg, ende ofte eenige
ontgrondinge dienthalve soude geschieden, als apparent-
lik ja, dat deselve ontgrondinge sal betaelt worden aen
den genen, daer aen sulks sal geschieden tot contente-
ment der selver: Dog alles onvermindert ende onge-
krenkt Syner Genade hooghyd, geregtigheyd en pre-
eminentie, ende voorts 't gene daer aen dependeert.
Actum op Syner Genade huyse Culemborg, desen 14.
February 1608. En was ondertekent, Floris Grave
van Culemborg.

In 't volgende Jaer 1609. wierd tot gerief en
voortzetting van de scheepvaert, een nieuwe Ha-
ven, of zeer groote Kolk aenbesteed, en volgens
de afbaekinge en bestekken, gegraven, benevens
een Canael of Vaert tot in de kleine en vervolgens
in de groote Leck .

De aenbesteding geschiede op Zaturdag den eer-
sten July. Dezelve Haven met het Canael is nog
te zien even buiten de Golberdingsche Poort.

't Blykt genoegsaem, dat het voornemen van die
van Bommel gedwarsboomt is, waer onder de Ste-
den Dordrecht, Haerlem en Gouda, dapper geroeyt
hebben, althans dit voorgenomen werk is in de ge-
boorte gesmoort.

Wanneer het Twaelf-jaerig Bestand, tusschen



den Koning van Spanje, en Albertus en Isabella Clara
Eugenia, Aerts-Hertogin van Oostenryk, &c. ter
eene, en de Doorluchtige Heer en Staten Generael
der Vereenigde Nederlanden, aen de andere zyde,
was gesloten, wierd het zelve, op bevel van den
Graef, als een nabuerig Heer, alhier ook openbaer
afgekondigt, ten einde zyne Onderdaenen zich
daer van ook zouden bedienen.

In 't begin van dit Jaer had de Graef dit navol-
gende laeten afkondigen.

Wy Floris Grave van Culemborg, Vry-heer tot Pal-
lant, &c. verstaen hebbende die misverstanden, so da-
gelyks op onze Week-merktdagen, als Dynsdags, soo
van bekommernisse, als van Arresten op wtheemsche
Personen ende Goederen gedaen werden, sulks ten lesten
tot verklynderinge van deselve Merkt-dagen, ende also
tot achterdeel van onse gemeynte soude strecken, soo
verre daer inne by ons in tyts niet voorsien en worde:
Soo is 't, dat wy eenen yder, wie hy sy, by desen be-
lasten ende bevelen van geen wtheemsche Personen noch
haere Goederen op den voorschreven Week-rnerkt te ar-
resteren, bekommeren, noch beswaeren, dan hun lie-
den vry en vrank haer neringe laten te doen ende te han-
teeren; beginnende des Maendags naemiddags ten twee
uren, tot 's Woensdags voor de middag ten acht uren,
als dezelve vryheyt uytgaet, als van ouds, blyvende de
vryheyd van de Peerde-merkten in heur geheel volgens
onse gepronuncieerde Ordonantie, ende,also tot noch toe
geschiet is: Gegeven op onsen huyse Culemborg op den
24. January 1609.

Dus wierd 'er in dien tyd reeds alles aengewent
wat diende tot beste van deese Week-merkt: Het
scheint dat 'er Arresten waren gedaen, strydende
tegen de oude Privilegien, by voorige Heeren in
der tyd aen deesen Merkt-dag vergunt, en worden



dezelve by dit Edict vernieuwt. De Week-merkt
heeft als nog denzelven vrydom, en een zeer groo-
ten toevloed: Dog hier van nader in 't vervolg.

Anno 1610. den 8. May gaf de Graef dit vol-
gende bevel aen de Gerichten van Everdingen, Zy-
derveld en Honswyk:

Onse Genade Heere Grave van Culemborg, &c.
sekerlyke vernomen hebbende, dat syner Genade Gerich-
te van Everdingen, Sydervelt ende Honswyk sich dik-
wils onderstaen, als sy lieden hen lieden beswaert vinden,
omme Partyen sententie op haren dingtalen te geven,
alsdan ordeneren eenige penningen in te leggen, om hen
mit Rechtsgeleerden te bespreken ende daer na haere
Sententie te dirigeren, contrarie de Ordonantie ende
Handfesten by syner Genade Voor-ouderen, Heeren en
Vrouwen tot Culemborg, haer tot dien eynde verleent,
luydende expresselyke, dat soo wanneer sy lieden haer
beswaert vinden in 't iwysen van hare Sententie, dat
sulks wysen sullen aen syn Genade Gerichte tot Culem-
borg, als hare Hoofd-banke: En so syner Genade ver-
staet, dat 't selve is een Actie van quade consequentie,
't welk synre Genade niet van meyninge is langer te
gedogen, ordoneert ende belast derhalve synre Genade
Gerichte van Everdingen, Sydervelt en Honswyk, wan-
neer die selve haerlieden beswaert sullen vinden in Von-
nisse op Processen te geven, sulks sullen sy wysen aen
synre Genade Gerichte van Culemborg, als haer behoor-
lyke Hoofd-banke, sonder sich voorts meer te onderstaen
hemlieden bevorens mit Recht geleerdens te begeven,
waer na de voorschreve Gerichte van Everdingen, Sy-
dervelt en Honswyk sich voortaen sullen hebben te regu-
leren, &c.

In den Jaere 1611. gaf de Graef een Remonstran-
tie over aen de Hoog-Mogende Heer en Staten Gene-
rael, vertoonende de groote schade, die Hy en



zyn Vader in de voorige Troublen had geleden,
welke Remonstrantie, schoon uitgebreit, ik hier in
voege, vermids deselve veele wetenswaerdige by-
zonderheden behelst:

Remonstreert met referentie Heere Floris Grave van
Culemborg, hoe dat goeder Memorie Syn Remonstrants
Heer Vader Grave van Culemborg ten aenvank van
verlede Troubles geweest is een van de Eerste, die mit
pericule van goet en bloet de hand geboden heeft omme
te maintineren de Vryheyt ende Privilegien deser Lan-
den jegens de Spaensche Tyrannie, hebbende over sulks,
neffens andere notabele Heeren ende Edelhyden der
selver Landen, geteykent 't Eerste Verbont ofte Com-
promis, ten desen ƒine, tot Brussel in Syn Huys ge-
maekt, ende aen de Hertoginne van Parma, in der
tyd, Gouvernante Generael van alle die Nederlanden,
gepresenteert een Request daer van alle de wereld nog
weet te spreeken, in der vougen, dat daer over Syns
Remonstrants Heer Vaders Huys tot den grond gede-
molieert, en op de pleyn van dien een Calomme gedres-
seert geweest, tot syn verwyt ende ignominie, waer
na hy benodigt geweeft synde dese Landen ende goede-
ren te verlaten, ende sekere Jaren in Exilie te leven,
heeft midler tyd, boven't verlies van syne Graeffelyke,
Heerlyke ende andere vaste goederen, ten dienste van
de gemeyne sake opgeset en geconsumeert meest alle syne
vaselle ende meublen van grooten pryse, veele Duysen-
de bedragende; ook aen Hoogloffelyker Memorie myn
Heere den Prince van Orangien, ten dienste, als vo-
ren, gedaen alsulke Secours ende Assistentie, als syne
gelegenheyt heeft kunnen lyden, als ook, namentlyk in
den Jare 1568. de somme van Twintig Duysend Gul-
dens in baeren gelde als blyken mag by suyvere Obli-
gatie daer van synde, hebbende daer over syne vaste
Goederen verpand, belast ende beswaert, waer van de



Remonstrant de Interessen, die driemael meer bedragen
als de Capitale Penningen, tot nog toe heeft moeten
dragen ende als nog dragende is, tot syne onlydelyke be-s w a e r n i s s e , ende is o o k waeragtig, dat syne Remonstrants

Heer Vader, daer na weder gekomen synde in de Ver-
eenigde Nederlanden, op syn eyge kosten geassisteert
heeft de Vergaderinge van de Heeren Staten van desel-
ve landen, ende also 't in den Jare 1580. ten dienste
van de gemeene sake vereiste, dat syn Huys ende Slot
van Weerd van wegen de Geunieerde Staten mit krygs-
volk beset en bewaert soude worden, ende dal deselve
Remonstrants Heer Vader wt goeder affectie daer inne
bewilligde, is Hem by de selve Heeren Staten Acte ge-
gegeven, indien hem, syne Leenheer en, ofte Onder-
danen daer duer eenigeschade mogt aengedaen worden,
dat 't selve van wegen 't gemene Land soude werden
vergoet, ende is daer na nyet alleen het voorsz. Huys en Slot, maer ook het stedeke ende gehele Heerlikheyt

van Weerde gekomen in so extreme ruine en desolatie,
dat die schade van dien mit geen Tweemael HonderdDuysend Guldens en soude kunnen werden vergoet: Is

ook afgebrand en geruineert syn Remonstrants Huys van Witthem, gelyk ook syn verwildert ende gedevas-

teert ende tot niet gekomen diverse syn Remonstrants
andere Heerlykheden ende goederen tot syne onlydelyke,
immers ongelooflyke schade: Ondertusschen syn Remon-
strants Heer Vader deser wereld overleden synde, en
heeft Hy Remonstrant gedurende de voorsz. Oorloge,
ende ten regarde van de groote lasten van dien U Hoog
Mog: niet willen beswaren of bemoeyen, omme van al-
les 't geene voorsz. is te verzoeken eenige vergeldinge,
of recompensie, maer ter contrarie nog daer en boven
grote schade van Invasien, brandschattingen en Inun-
datien heeft in alle gedult genomen, tot dat den staet en
gelegenheyt van 't Gemene Land soude konnen lyden op



de juste en welgefundeerde vergeldinge ende recompensie
behoorlyk Regard genomen te mogen worden, gelyk hy
Remonstrant verhoopt als nu door de beneficie van de je-
genwoordige Treves bequamelyk te kunnen geschieden
&c. &c.

Wat hier op gevolgt is vinde ik niet, dog denke,
dat aen den Grave op zynen rechtmatigen Eisch
wel eenige genoegdoeninge zal wezen gedaen.

Ao. 1612. rees 'er groot verschil tusschen die
van Overheykoop en Everdingen wegens het schou-
wen van den watergang Den Huybert, dog is hier
omtrent een Overeenkomst getroffen tusschen Phi-
lips Willem Prinse van Oranje als Grave van Leer-
dam, en Floris Grave van Culemborg, waer van twee
Brieven zyn gernaekt en door beide de Landshee-
ren bezegelt en getekent Ao. 1613. den 8. Sep-
temb.

Den io. May 1614. wierd een streng Plakaet af-
gekondigt tegens alle Vagebonden en Bedelaers,
Heidens, Egyptenaers &c.

Terwyl zyne voorzaeten, voornarnelyk Heer
Jasper en zyn Vader Floris, menigte van Jaeren in
grooten twist met het Sticht van Utrecht waren
geweest over het Hooge Gericht, dat zy vermein-
den te Honswyk te hebben, heeft deeze Graef het
zelve afgestaen, en is het navolgende Accoort be-
raemt.

Die Staten van den Lande van Utrecht, ende Wy
Floris Grave van Culemborg, Baron tot Pallant, Wit-
them en Weerde &c. Heer tot Lienden, Leede ende
Wildenborg &c. doen kond allen Luyden, die dese onse letteren verthoont sullen worden, en dien deselve ee-

nigsins aengaen, ofte raken sullen mogen. Also in
voorgaende tyden, ende overlange ende veele Jaren,
Questie ende geschillen syn geweest tusschen de Bisschop-



pen, de Keyserlyke en Coninklyke Majesteyten alle
L. M. als geweest synde Prinsen ofte Fursten van den
Lande van Utrecht, mitsgaders Die Staten van den
selven Lande ter eenre, ende de Heeren ende Graven
van Culenburg ook alle L. M. ter andere syde, omme
het Ressort, Hoogheyt ende jurisdictie van den Dorpe
van Honswyk, hebbende de voorsz. Questie ende Diffe-
rensen geduyrt tot desen onsen tegenwoordigen Tyde,
ende veroorsaekt veele bedroeffelikke swarigheyden,
schade ende onlusten van Arrest, seytelikke, ende an-
dere saisementen v a n Personen ende Goederen, ende g e s c h a p e n ende t e vresen i s nog vorder ende meerder soude

mogen veroorsaken, ten ware daer inne, by minnelyk
Verdrag, restauratie ende bevestinge van goede nabuur-
likke Vrundschappe versien werde: Soe ist, dat Die
Heer en Staten van den Lande van Utrecht, ende Wy
Floris Grave van Culemborg voornt. uyt Christelyk ge-
moet ende deugdelikke affectie genegen synde, omme de
voorsz. vordere onheylen ende onlusten te voorkomen,
ende wort aen met den anderen in alle goede, nabuer-
likke Vrundschappe, Liefde en Correspondentie te leven
uyt onser rechter wetenschap ende met onser vryer wille
't samen overkomen; geaccordeert ende verdragen syn,
gelyk Wy overkomen, accorderen ende verdragen by
desen, dat Wy Floris Grave van Culemborg onse handen
terstont trekken ende voorts houden sullen van den voorsz.
Dorpe Honswyk, latende 't selve in Souverainiteyt,
Resort, Jurisdictie, hoge, middele, ende laege, mit
't geene daer aen kleeft, ende van dependeert aen en on-
der de voornoemde Heeren Staten, omme by Haer Ede-
le Mogende aldaer vryelyk, ende onbecroont van Ons,
onse Erfgenamen, ofte Nakomelingen alle Rega-
lien ende jurisdictie, niet uytgesondert, gebruykt
ende geëxerceert te worden: Belovende by desen
voor Ons, onse Erfgenamen, ofte Nakomelingen



Haer Edele Mog: daerinne in 't geheel ofte deel
nimmermeer eenig belet, hynder, ofte moeyenisse ter
Contrarie in eeniger wyse te sullen doen, ofte doen
doen, rnaer deselve daer inne veel liever te helpen,
hand houden, styven ende sterken, tot welken eyn-
de, Wy tot Haer Edele Mog: behoeve gecedeert en-
de getransporteert hebben, Cederen ende Transporte-
ren by desen, alle alsulke Actien, ende Pretensien,
als onse Heeren Voorouderen ende Predecesseurs aen
ende tot de voorschr. Dorpe Honswyk gehad ofte ge-
pretendeert mogen hebben, ende wy daer aen heb-
ben, ofte pretenderen souden mogen: Dies hebben de
voorn. Heeren Staten voor haer ende Haer Edele Mog:
Nakomelingen geconsenteert, gelyk Haer Edele Mog:
Consenteren by desen, dat onsen Bouwhof, genaemt
De Steenweerd, gelegen aen de Noordzyde van de Lec-
ke buytendyks tegens de Stad Culenborg over, wesende
een Leengoed van de voornoemde Heeren Staten, onver-
mindert 't selve Leen, voortaen sal resorteren in sou-
verainiteyt, hoge en lege middelen, Jurisdictie aen en-
de onder onse Graefschappe van Culenborg, mitsgaders sekere twe kleyne Weerdekens, ofte aenwas den voorsz.

Steenweerd annex, groot t' samen wesende ongeveerlyk
Vier ende tnegentig Mergen ende sestig Roeden ende
vorder niet, beheltelik ende mit expresse Conditie, dat
Wy op den voorsz. Steenweerd, Weerdekens, ofte aen-
was niet en sullen mogen toelaten, ofte gedogen te schuy-
len, blyven ofte onthouden eenig Geboufte, quaeddoen-
ders, Vyanden van 't Land, ofte ymand anders in
weerwille van de Heeren Staten, maer jullen gehouden
wesen, gelyk wy by desen geloven, deselve op de eerste
aenmaninge, ofte versoek van Haer Ed: Mog; te doen
vertrekken, ende als het sal mogen gebeuren, dat den
Maerschalk, ofte andere Officiers van de voornoemde
Heeren Staten op de Jacht hebbende ende vervolgende



een ofte meer Delinquanten, ende dat deselve quamen
te lopen, ofte te vlugten op den Steenweerd, of-
te Weerdekens , so sal den Maerschalk ende andere
Officiers van de Heeren Staten sulken Delinquant ofte
Delinquanten aldaer ook mogen vervolgen ende appre-
henderen, mits die leverende in hande van ons, ofte
onse Officiers , die gehouden sullen wesen deselve wel te
bewaren, ende na regte te straffen, ofte, onder Acte
van non Prejudicie, aen de Heeren Staten van Utrecht,
tot Haer Ed: Mog: koste, over te leveren , ende tot
meerder bevestinge ende onderhoudinge van vrundschap-
pe ende goede nabuerschappe soe sullen Wy ende onse
Nakomelingen de Ondersaten van de Heeren Staten
's Lands van Utrecht ende namentlyk , de Capitulen
van den Dom ende Oude Munster t' Utrecht haere goe-
deren , Thienden, ende andere geregtigheden, die sy
luyden in onse Graefschappe van Culenborg syn hebben-
de , vryelyk laten geniten, ende gebruyken tot haer luy-
der geliven, omme deselve te verkopen ende verhuyren,
daer het hem luyden beliven sal, sonder deselve te be-
swaren met Thiendmaeltyden ofte andere lasten, nog
gedogen, dat sy by andere beswaert sullen worden, vor-
ders ofte anders dan onse Ondersaten onses Graefschaps
Culenborg beswaert ende getracteert sullen worden, ge-
lyk ook de Heeren Staten van Utrecht belooft hebben
ende beloven by desen onse Ondersaten , in den Lande
van Utrecht gegoed synde , mede te sullen tracteren,
noch hem luyden, 't sy Geestelyke, of Wereltlikke, in
haere Thienden ofte andere goederen met Thiendmaelty-
den, ofte andersins vorder te sullen beswaren, dan Haer
Ed: Mog: eigen Ondersaten: Ende begerende Haer E--
dele Mog: te verthonen, hoe aengenaem het Hem luy-
den is met Ons ende onse Nakomelingen in goede Vre-
de , Vruntschappe, ende nabuerlikke Correspondentie te
leven, soe hebben Haer Ed: Mog: Ons belooft, gelyk



Haer Ed: Mog: Ons beloven by desen in erkentenisse
ende tot confirmatie van 't geene voorschreven is, Ons
te sullen vereeren mit een goude Coupetasse van Acht
Duysent Ponden van xl. groten Vlaems't Pond eens om-
die t'haerder Ed: Mog: gedagtenisse in Onsen Huyse en
Familie bewaert ende gebruykt, ofte anders daer mede
by ons gedaen te worden na onsen Welgevalle, ende
ons of onsen gemachtiger, tot onsen behoeve Jaerlyks
te betalen in current gelt, sulks als ten Comptoire van
de Domeynen 's Lands van Utrecht in der tyd ontfan-
gen ende uytgegeven sal worden tot een Erffelikke Los-
rente, Twee Duysend der voornoemde Ponden, ingaen-
de deselve Rente op dato deses, beheltelik, dat Haer
Edele Mog: die sullen mogen lossen teffens, of aen
twe gedeelten, so ende als Haer Edele Mog: best gele-
gen wesen ende geliven sal yder der Ponden mit Sestien
gelyke Ponden, ook met lopend geld, se als ten tyde van
de lossinge binnen Utrecht en ten voorschr. Comptoire
gangbaer wesen sal, welke goede Affectie ende erken-
tenisse der voornoemde Heeren Staten, Ons aengenaem
wesende, Wy van Haer Edele Mog: dankelyk geac-
cepteert hebben, ende accepteren by desen, verklarende
voor Ons ende onse Erfgenamen ofte Nakomelingen ons
daer mede, ten respecte van al't gene voorsz. is, met
den dependentien van dien, welgecontenteert, ten vol-
len vernuegt, ende voldaen te houden. Tot verseker-
heyt ende voldoeninge van al 't welke die voorn. Hee-
ren Staten, ende wy Floris Grave van Culemborg
voorñt verbonden hebben ende verbynden by desen onse
ende onser Nakomelingen ende ondersaten respective
Personen ende Goederen, mit renunciatie van alle Reg-
ten, Privilegien ofte Relivementen, die Princen, Gra-
ven ofte Republyken, in prejudicie, ofte tot nadeel
van deese onse minlikke Accoorde ende verdrag ofte eenig
Poinct van dien soude mogen, ofte willen allegeren, en-



de sunderlinge den Rechte, seggende Generale Renun-
tiatie van geener weerde te syn, ten sy dat 'er speciale
voorgae. Des t' oirkonde so hebben die Heeren Staten
's Lands van Utrecht Haer Ed: Mog: Zegel hier aen
doen hangen ende dese by haeren Secretaris doen onder-
tekenen, gelyk Wy Floris Grave van Culemborg onsen
Segel hier ook aen doen hangen hebben ende dese mit by
onse eygene hand onderteykent. Gedaen t 'Utrecht den
XV. February in 't Jaer ons liefs Heeren ende eenigen
Saligmakers Jesu Christi. 1615. lager stond: Ter
Ordonnantie van rnyne voornoemde Heeren die
Staten ende was getekent G. de Ledenberg. Floris
Grave van Culemborg.

Dus nam deeze lang geduert hebbende Twist een
einde.

Ao. 1617. is de cierlyke boog voor de Lanks-
meer of binnen Poort, staende ten einde de groote
Merkt, gebouwt, wordende aldaer nog het jaer-
tal gezien, gelyk ook in de gevels van twee Hui-
zen staende ten oosten tusschen voornoemde Poort
en Boog.

In den Jaere 1618. vertrok de Grave nevens an-
dere Heeren, als Gezant na Deenmarken: Hy
had een groot gevolg, voortreffelyk uitgedost,
zynde zyne Pagien en knegten in blaeuw fluweel
gekleed.

Ao. 1625. heeft Hy, als gemagtigde, benevens
de Heeren Bouchorst, Duyck, Beaumont, Harte-
velt &c. wegens de Staten Generael, in den Hage
met de Ambassadeurs van de Koningen van Enge-
land en Deenmarken een Verbond gesloten.

Ao. 1627. zyn de Jesuiten (hoewel tegen den
inhoud der verdrag Punten) in Culenburg gekoo-
rnen, en hebben een Kerk opgeregt en aldaer post
gevat, niet tegenstaende de andere Geestelyken



daer tegen waren, en het zogten te beletten; De
Eerste Jesuit die zich hier ter neer zette, was Guil-
helmus Welius van Salt-Bommel: Nu gaende Jesuits-
gezinde de andere Roomsche in getal zeer verre te
boven, en fleept de Jesuite Kerk alles naer zich,
't welk by den Pastoor der andere Kerke, en die
geene, die Hem nog aenkleven, met leedwezen
word aengezien.

In den Jaere 1629. den 11. Maert schreef de-
Graef een eigenhandig Testament: Tot zynen uni-
verseelen Erfgenaem stelde Hy aen den oudsten
Zoon van Wolraet Grave van Waldek, en by des-
zelfs afsterven, zonder kinderen, zyn Broeder,
en zoo tot den laetsten toe, alle geteelt in echten
staet by Anna Markgravinne van Baden: En by af-
sterven van alle de Zoonen, zonder wettige kin-
deren natelaeten, Grave Joost Herman van schou-
wenburg als gesubstitueerde, onder voorwaerde dat
zyn Erfgenaem gehouden zoude weezen zyn woon-
plaets te neemen te Culemburg by zyne Wedu-
we, dat de Vader Graef Wolraet van Waldek heb-
ben zoude de Garde noble van zyn Zoon tot zyn
twintig Jaeren toe: Dat de Markgravinne van Ba-
den gehouden soude weezen aen haeren Oudsten
Zoon aftestaen alle de Heerschappyen, Goeden,
Actien in den Lande van Gulik en Ceulen gelegen,
gekomen van Grave Floris den Eersten. Daeren-
boven beval Hy expresselyk, dat zyn Erfgenaem,
het zy by institutie, of substitutie, zyne Onder-
daenen zoude houden by haere Geregtigheden,
Privilegien, dat Hy ook den Openbaeren Gods-
dienst moest handhaven, zodanig als dezelve in de
nabuerige Vereenigde Landschappen gemaintineert
is en zal worden, zonder Veranderinge, mitsga-
ders alle Geestelyke Goederen administreren en de-



zelve, gelyk Hy en zyn Heer Vader gedaen had,
ad pios ufus gebruiken; Dat ook geene anderen in
haer Conscientie zouden worden gedwongen of be-
swaert, alzoo het Gelove een Gave Godts is &c.
Ook besprak Hy de Lyftogt aen zyne Gemaelinne.
Vervolgens was zyn wille, indien zyn Erfgenaem
een van de voorens gestelde Puncten niet naquam,
dat Hy ontzet zoude weezen van de Erfenisse, en
in zyn plaets succederen zoude Grave Joost Herman
van Schouwenburg, op dezelve voorwaerden, als
vooren. Eindelyk stelde Hy tot uitvoerders van
dit Testament, den Doorlugtigen Hoog Geboren
Vorst Frederik Henrik Prinse van Oranje, over de
goederen, in deeze Landen gelegen, verzoekende
dat Zyn Hoogheit zyne Gemalinne en Erfgenaem
in zyne bescherminge gelieve te neemen. En aen-
gaende de Goederen in 't Ryk, in den Lande van
Gulik, Braband en Landen van Overmaes gelegen,
Grave Henrik van den Berge, zyner Vrouwen Broe-
den

Dit Testament is gesloten geweest tot zyn dood
toe, wanneer het op verzoek en in tegenwoordig-
heit van Wolraet Grave van Waldek, Piermont &c.
Vrouwe Anna Gravinne van Waldek, gebore Mark-
gravinne van Baden en Hoogberg &c. naeste Leen-
volgster en Erfgenaem ab intestato, en Catharina
geboren Gravinne van den Berge &c. Douariere van
Culemburg) als mede Grave Filips van Waldek, is
geopent door Aert de Moelre Richter, Frederik Hoe-
venaer, Johan Willemse, Cornelis de Cock, en Jo-
han de With schepenen te Culenburg.

De Vier Predikanten, als Twee van de Stadt
en twee van buiten, als van Everdingen en Zyder-
veld, die behoort hadden tot de Classis van Gorin-
chem, hebben op ordre van deezen Grave, en



goedvinden van den Prinse van Oranje, afscheid
van die Vergadering genomen, en zyn 1624. de
Classis van Bueren toegevoegt, dus maken ze met
die van Bueren, Leerdam en yselstein te zamen een
Classis uit, en heeft deeze Vergadering daer door
een volle stem en Synodaele Tourbeurt gekregen.
Zie in 't vervolg op het Jaer 1729.

In den Jaere 1630. gaf de Graef een Interpre-
tatie van het Handvest van Heer Hubert, gegeven
by dezelven in 't Jaer 1416.

Wy Floris Grave van Culemborg, &c. Doen te
weten, also wy verstaen, dat uyt de Handfesten o n s e r Stadt Culemborg, gegeven b y Heer Huybrecht,

loffelyker memorie, in den Jaere 1416. onder andere
medebrengende, dat men alle onse Landen ende Heer-
lykheyt sal mogen regten mit onse schepenen ende sche-
penen brieven van Culemborg, na der Handfeste ende
Gewoonte onser Poorten van Culemborg, geschapen syn
eenige Misverstanden, Questien en Processen te rysen;
Soo is 't, dat wy om sodanige Misverstanden, die te-
genwoordig daer van soude mogen wesen, of hier na-
maels konnen vallen, weg te neemen en af te snyden,
na dat wy de saken in onsen Rade rypelyk hebben over-
wogen ende op alles gelet, waer op te letten stonde, in-
terpreteren het voorsr. poinct in gemelte Handfeste, en-
de verklaren mits desen, dat hetselve poinct niet en is,
noch en sal werden verstaen aengaende de gerecbtigheyt
der Banken van Everdingen ende Syderveldt, veel min
deselve prejudicieren, als wesende een Gerechts ende
Justitie Banke apart ende gesepareert van de Gerechte
en Justitie Banke van Culemborg, maer dat het voorsr.
poinct alleene is rakende de ordere van procederen, ende
dat over sulks in onse Graefschap plaetse is hebbende de
gemeyne Regel, die op andere plaetsen, ook mede in
die nabuere Geunieerde Provintien word geobserveert,



van dat alle Vestenissen, Hypothecatien, Oppignora-
tien, van Renten ende Reale Verbintenisse van Goe-
deren, behooren en moeten gedaen worden voor die res-
pective Banken ende Gerechten daer onder deselve Goe-
deren syn ge legen, ende anders geschiedende, dat se syn
van geen valeur ende in geender weerde. Actum in on-se Camere van Justitie, in onse Huyse Culemborg,

den 25. January 1630.
Den 19. September deses Jaers is een Instructie

by den Gerechte opgestelt, waer na de Procureurs zich moesten gedragen, en is de Loon of Salaris

derzelver bepaelt: Al het welk by zyn Genade is
geapprobeert den 26. October 1630.

In den Jaere 1632. en 1633 is Floris de Eerste,
onder de Volmagtigde Van Haer Hoog Mog. ge-
weest, om van Bestant of Vrede te handelen met
de Afgezonde van Isabella, zoo te Maestricbt als
in 's Gravenhage.

Slichtenhorst verhaelt, bladz. 58. dat omtrent
Vasten-avond des Jaers 1638. een gevaerlyke On-
rust is gereezen, tusschen het Graefschap en 't
Sticht van Utrecht, over den Leckdyk, en 't was
zoo hoog gelopen, dat het zwaer geschut al tegen
den ander was geplant, en van dreigementen tot
de daed zoude gekomen zyn, indien de Twist ter
goeder tyd niet en waer ter neder geleit en be-
middelt.

De zaek is aldus voorgevallen: Vermids in den
tyd van 14. Jaeren de Leckdyk aen de Stichtse zy-
de tweemael was doorgebroken, vonden Dykgraef
en Hooge Heemraeden goed, om diergelyke door-
braeken, zoo veel mogelyk te beletten, een Krib-
binge te leggen in de Rivier, om den stroom van
den schoordyk naer de Culenburgsche zyde te wen-
den. Dus ging men te werk: Dit verstond de



Graef niet, oordeelende dat Hy in zyn Territo-
riael Recht wierd benadeelt, en plante het Canon
daer tegen over op den Weerd, om den voortgang
van het werk te beletten. Die van Utrecht gingen
in 't werk voort met gewapend Volk, en stelden
grof Geschut op drie Batteryen daer tegen over,
zoo dat het tot een Inlandschen Oorlog zoude uit-
geborsten zyn, indien de Staten der Vereenigde
Nederlanden niet tusschen beide waren gekoomen
ende de dadelykheden gekeert; om, zeggen Haer
Hoog Mog. in haeren Brief, de gemeene ruste en
Vrede te bewaeren en de Rede en de Justitie plaet-
se te geeven. Twee Jaeren hier na is deezen Twist
bygeleit, als volgen zal,

In dat zelve Jaer is Grave Floris gecommitteert
geweest, wegens Haer Hoog Mogende, om Ma-
ria de Medicis, Koninginne Moeder van Vrank-
ryk, geluk te wenschen met de geboorte van den
jongen Dauphyn, haer Klein-zoon, naderhand
Koning van Vrankryk, onder den naem van Lo-
dewyk de Veertiende.

Eenigen tyd daer na is Hy met Frederik Henrik,
Prins van Oranje, Bloed-neef van zyne Gemaelin-
ne, en eenige Heeren Gedeputeerden uit de Hee-
ren Staten Generael, op de schans Voorn geweest,
om eenige Krygs-zaeken te verrigten, welk Fort,
gelegen by een doorsnyding tusschen de Rivieren
die Wael en Maes, door de Franschen in het Jaer
1672. is verwoest. Van deeze schans t' huis ko-
mende, ging Hy voor 't laetst den 31. May nog
eenmael in zyn Hof: Den tweeden Juny wierd Hy
bedlegerig en bereide zich tot sterven, D. Josua
de la Cave, Predikant alhier, een Man van zeer
groote Geleerdheit, quam by Hem, die den Graef
vroeg, of Hy bereit was te sterven en tot Christus



te gaen? en ten antwoord kreeg: Ik ben daer toe
bereit. Kort voor zyn sterven, zyne oogen naer
den Predikant slaende, zeide de kranke Heer: Ik
ben zeer wel bereit tot sterven, dog Ik ben so benaeuwt,
wyzende met zyn hand op zyn borst. Dus met
den Dood worstelende, sprak Hy in een grooten
yver, dog met een gebroke stemme, deeze woor-
den: Laet ons bidden. Na het Gebed van den voor-
noemden Predikant gevraegt zynde, of Hy het
verstaen had? Antwoorde Ja! geevende hier op
met t' zamen gevouwe handen en ten Hemel gesla-
ge oogen, zagtelyk zynen geest, ten byweezen
van zyne Gemaelinne, Anna Prinsesse van Portu-
gael, en andere voorname Personagien, mitsga-
ders de Heeren van de Regeeringe, en andere zoo
Heeren als Vrouwen. Dit geschiede den 4. Juny
1639. Dus stierf deeze Heer zeer Godvruchtig
op zyn Casteel, in het drie en zestigste Jaer zyns
Ouderdoms, na dat Hy dit Graefschap 39 Jaeren
en omtrent 10 Maenden zeer loffelyk had gere-
geert. Zyn dood Lichaem, dat 10 Weeken bo-
ven aerde had gestaen, wierd den 20. Augusty met
groote statie, zynen Staet en Geboorte voegende,
in de Barbare Kerk by zyne Voorouders begra-
ven: Vermids de Staten Generael tot deeze Be-
graefenisse ook waren genodigt, zyn daer toe ge-
committeert als afgezondene uit het midden van
Haere Hoog Mogende, (die ook de Lyk-statie
met haere tegenwoordigheit hebben vereert) de
Heeren De Bye, Terestein, Crook, Weede, Veld-
driel, Haersolte en Andringa. Wegens den Raed
van State waren 'er de Heeren van Somersdyk,
Berchem en Heemstra.

Eer ik van deezen Grave afscheide moet ik dit,
tot zyner gedagtenis, hier stellen: Als een Lid



van de Betuwsche Ridderschap wegens zyne Heer*
lyke Goederen, als Maurik, Eck, Leede, Linden,
&c. aldaer gelegen, is Hy verscheenen op de Gel-
dersche Land-dagen, volgens Slichtenhorst, bladz.
58. en heeft ter Vergaderinge van de Heeren Sta-
ten Generael, wegens het Quartier van Nymegen,
zitting gehad, hebbende in den Hage zyn eige
Wooning en Huis; in veele Gezandschappen en
Commissien van zeer groot belang is Hy gebruikt.
Hy was een Heer van groot Verstand, Oordeel
en Geheugenisse, net in 't voorstellen, wys in 't
besluiten; Hy was lieftaelig in 't spreeken, leefde
gemeensaem met zyne Borgers. Met zyn Gemae-
linne, die, wegens haer Godsvrucht, goedaer-
digheit en weldoen aen den Armen, by ydereen
hoog geacht wierd, leefde Hy voorbeeldelyk.
Men zegt, dat dees Heer in zeden, gestalte en
gedaente, Frederik Henrik, Pnnse van Oranje,zeer
wel geleek: Slichtenhorst, bladz. 58, 59,

Dit Lyk- en Tyd-veers is onder andere t' zyner
Eere gestelt.

VLtIMVs heV generIs FLorentIVS InCLItVs
Heros

HICCe Pater PatrIae GLorIa Vera IaCet.

Gelyk zyn Vader Floris, overleden zynde, op
een bedde leggende geschildert was, also is deeze
ook op een bedde door een Meesterlyke hand af-
gemaelt: Dezelve schilder-stukken zyn op het
Nederhof geplaetst in de Raed-kamer, en van daer
naer de Zael van 't Weeshuis verhuist, en zyn
daer gebleven tot het Jaer 1750. wanneer dezel-
ve, op bevel der Protectoren, (aen wien dit doo-
delykgezigt, of memento mori, mogelyk niet aen-



genaem geweest is) nevens die van Henrik Wolraet
en Carel Gustaef, ook beide dood geschildert, zyn
weg gedaen.

Zyn Testament eigenhandig geschreven in den
Jaere 1629. waer van voorgemeld is, wierd den
25. July geopent en bleek daer uit, dat .Pilips Theo-
door was Erfgenaem van alle de Graeflykeen Heer-
lyke Goederen, als oudsten Zoon van Grave Wol-
raet van Waldek, en Anna van Baden, behoudende
zyne Weduwe de Lyftocht haer leven lang, dog
hier van deed zy vrywilligen afstand, en volgde
Haeren Heer, zynde overleden in 't Jaer 1640.
oud zynde over de 85 Jaeren, en wierd nevens
Hem op het Choor van de Barbare Kerke ter ruste
geleit.

FILIPS THEODOOR, GRAVE VAN
WALDEK , PIERMONT,&c. was oudste
Zoon van Wolraet, Grave van Waldek en Piermont,
en Anna, Mark-gravinne van Baden, welke Anna
Dogter was van Jakob, Mark-grave tot Baden, en
Elisabeth van Culemborg, Dogter van Floris van
Pallant den Eersten, en Zuster van Floris den Twee-
den. Hy verkreeg dit Graefschap dan by Testa-
ment van zyn Oud-oom. En was de Derde Graef
en Agtiende Heer van Culemborg. Deeze Heer was
Lutersch. Hy trouwde den 25. Augusty 1639.
voor zyne inhuldiging, in de Barbare Kerk, (Spree-
kende D. de la Cave den Huwelyks Zegen) met
Maria Magdalena, Gravinne van Nassau, oudste
Dogter van Willen, Grave van Nassau, Vianden,
Diets, Heere van Bilstein, Veld-Maerschalk der
Vereenigde Nederlanden, en van Christina, Gra-
vinne van Erbach.

Uit dit Huwelyk zyn gesproten eene Dogter en
twee Zoonen. De Dogter Amelia Catharina was



geboren te Culemborg den 8. Augusty 1640. en ge-
trouwt in January 1665. met Georg Lodewyk, Gra-
ve van Erbach, welker Rouw- en Wapen-bort my
heugt, dat niet op de Poort van 't Nieuwe Hof
wierd gestelt, gelyk die van den Vorst van Waldek,
van zyne Weduwe de Gravinne van Nassau, en van
derzelver Dogter Louise Anna, laetste Gravin uit
het Huis van Waldek, maer op de Binne-plaets aen
de Gevel boven den ingang wierd opgehangen,
en nu als nog te zien is in de Gasthuis of Luther-
sche Kerke aen de Noordzyde: Van derzelver Na-
komelingen hier na.

De Oudste Zoon wierd geboren den 28. Maert
1642. en wierd den 8. April in 't openbaer in de
groote of Barbare Kerke door D. de la Cave ge-
doopt, en genaemt Henrik Wolraet.

De Tweede Zoon Floris Willem, wierd geboren
den 12. Augusty 1643. stierf in die zelve Maend,
en wierd den 1. September begraven.

Dit vooraf gezegt zynde, keeren wy wederom
te rugge, om te spreeken van de Inhuldiging.

Voor af deed de Drossaert Jonkheer Johan van
Plettenberg, en de Raeden, de Magistraet zo van
de Stadt als van de Dorpen samen koomen ter Hul-
de, welke geschiede den 10. September 1639. in
tegenwoordigheit van den Schout de Moelre, den
Schepen Borgemeester Frederik Hoevenaer, den
Stads Borgemeester G. Jansz., mitsgaders Corne-
us de Cock, Hattem, Bosch, Coolen de Wit, sche-
penen, en Hubert van Diemen, Secretaris; absent
zynde Jan Willemse, schepen.

De Grave wierd door de Magistraet van het
Casteel gehaelt; Hy was verzelt met zyn Heer
Vader en Broeder, die deeze plegtigheit by woon-
den, en wierd geleid op het Stadhuis, alwaer de



nieuwe Graef aen de Borgers, ende die wederom
aen den Grave den Eed hebben gedaen, op de-
zelve wyse als, hier voor, by de inhuldiging van
Grave Floris, is aengetekent.

Deeze Heer heeft den Twist wegens de Krib-
bing, welke ontstaen was tusschen de Staten van
Utrecht en Floris zyn Oud-oom en voorzaet, in
den Jaere 1638, waer van hier voor gemeld word,
ter neder gelegt.

Ommne het rechte bescheit van deeze zaek te
weeten, zal ik den volgenden Brief hier invoe-
gen.

Die Staten van den Lande van Utrecht, ende Wy
Philip Theodoor Grave tot Waldek, Piermont ende
Culenborg, Baron van P alland, Wittem ende Weer-
de, Heere tot Lienden, Leede, en Wildenborg, doen
kond allen luyden, die deese onse Letteren vertoont
sullen worden ende deselve eenigsins aengaen mogen,
dat nadien inden beginne van den J ar e 1638. tus-
schen die Welgemelte Heer en Staten ter eenre, en-
de wylen Heere Floris Grave van Cuylenborg onsen
Predecesseur goeder gedagten, ter andere syde, Que-
stie, Verschil ende grote Onlusten ontstaen waren
over de Geregtigheyt ende 't leggen van een nieuwe
Cribbinge op de Stichtse syde in de Riviere van deLeck boven den deurgebroken Dyk omtrent de Heul

t o t defentie v a n d e Schoordyken aldaer, ende d a t g e s c h a p e n was daer uyt nog meerder swarigheyt, e n -

de inconvenienten te ontstaen, Wy omme alle desel-
ve af te snyden, te voorkomen, ende met den ande-
ren in alle nabuerlyke ende Vriendelyke Correspon-
dentien te leven, voor ons ende onse Nakomelingen
metten anderen syn overkomen ende gcaccordeert, dat
Wy Philips Theodoor grave van Waldek, Piermont
en Culemborg, renuntieren ende vertyen sullen, als



Wy doen by deesen, ten behoeve van de Edele Mo-
gende Heeren Staten 's Lands van Utrecht, van
alle Actien, Recht ende Gerechtigheyt, als onse Hee-
ren Voor-Ouderen ende Predecesseuren gehad ende ge-
pretendeert mogen hebben, ende Wy in eeniger Ma-
niere, ofte Qualite, hebben ofte pretendeeren soude
mogen op, aan, ofte over sekeren Uytterweerd, daer
op, ende uyt de voorschr. Cribbinge was geleyt, groot
omtrent vyf en twintig Mergen Landts, den uyt-
gegraven Weerd daer onder mede begrepen metten
aenwas ende vorder Gerechtigheyt van dien, daer
een de Oostsyde Den Weerd van Lievendael, aen de
Westsyde De Ridder, ende Erfgenamen van Jacob
Slyk, aen de Suydsyde die Rieviere de Leck , ende
aen de Noord syde Cornelis de Cruyf ende Erfgenamen
van Steven in 't Goy gelegen syn, sender dat Wy
daer op, aen, tot, ofte over, eenige Gerechtigheyt
Actie, Pretensie, ofte Servituyt reserveren, ofte
Wy, onse Nakomelingen, ofte Successeuren in eeni-
ger wyse in toekomende tyden sullen pretenderen, an-
ders als dat, indien de voorschr. Cribbinge 't Sand by
den Overweerd quam te verfetten, daer voor by de
Ed: Mog: Heeren Staten geen vergoedinge sal gedaen
worden, maer by aldien de voorschr. Cribbinge't selve
Sand in 't geheel, en sulks quam te versetten, dat den
Uytterweerd van den Heere Grave van Culenborg daer
door schade quame lyden, deselve schade by de Ed:
Mog: Heeren Staten aen Syn Genade vergoed salworden tot kennisse van onpartydige Dyksverstandige;

voor alle 't welke voorsr. Haer Edele Mog: aen Syn
welgemelde Genade betalen sullen, gelyk ook by deesen
betaelt syn, de somme van Dartig Duysend Gulden,
die Wy Philips Theodoor Grave van Culenburg beken-
nen ten vollen en tot ons welgenoegen ontfangen te
hebben, Haer Ed: Mog: daer van bedankende en qui-



terende by desen, waermede alle de voorsr. Ouestien,
Verschillen en Onlusten, die alrede ontstaen waren,
en nog verder ontstaen souden hebben mogen, met al-
le de gevolgen en aenkleven van dien, in der Vriend-
schappe beslicht, dood, en te niet sullen syn en blyven.
Tot voldoeninge en versekeringe van alle het welke,
De Ed: Mog: Heeren Staten ende Wy Philips Theo-
door Grave van Waldek, Piermont en Culenborg ver-
bonden hebben ende verbinden, b y desen, Onse, O n s e r Nakomelingen ende ondersaten respective Personen

en Goederen, met renunciatie van allen Regten, Pri-
vilegien, ofte Relivementen, die Prinsen, Graven,
Heeren, of Republiken, in Prejudicie, ofte tot na-
deel, van desen Accoorde, te bate souden mogen nee-
men: Belovende voor Ons, Onse Nakomelingen ende
Successeuren respectivelyk desen alomme en jegens allen
ende een yder te sullen maintineren en doen valideren,
effect en stand grypen. Des t' eenen Oirkonde, soo
hebben die Heeren Staten 's Lands van Utrecht Haer
Ed: Mog: Zegel hier onder aen doen hangen, ende
dese by Haren gesworen Secretaris doen ondertekenen;
gelyk mede Wy Philips Theodoor Grave tot Waldek,
Piermont, en Culenborg onsen Zegel hier aen ook doen
hangen hebben, ende desen met onse eygene hand on-
dertekent: Gedaen tot Utrecht den xxix. October in
't Jaer ons Liefs Heeren en eenigen Saligmakers Jesu
Christi Sestien hondert en veertig, ende was onder-
tekent Jac: van Asch van Wyk V'. Philip Theodoor
Graef te Waldek, Piermont en Culenborg. Onder-
stond Ter Ordonantie van myne voorn: Heeren die
Staten 's Lands van Utrecht en was ondertekent
Anti van Hilten. .

Grave Philips stierf na een korte Regeering in
den bloey zyns levens binnen Corbach, een Stad
in 't Waldeksche, den 7 den December 1645. en



wierd aldaer begraven: Zyne weduwe volgde
Hem binnen korten tyd; Zy was van het begin
haers Huwelyks en voornamentlyk in haer We-
duwelyke staet geheel ziekelyk: den 21. July
1647. reist zy naer 't Spa om de Wateren te ge-
bruiken, schoon ze, daer zynde, een weinig
scheen te beteren, herstelden haer de Koortsen en
verhieven dermaete, dat zy den 20. August: over-
leed: Het Lyk wierd naer Corbacb gevoert en al-
daer ten Grave gebragt.

De schilderyen van deeze Twee Echtgenoten
zyn thans geplaetst, en te zien op de Zael van
't Weeshuis.

Onder die van den Graef is geschreven

Philippus Theodorus Comes in Waldeck Pyrmont
& Culenborch; Baro in Tonna, Pallant,
Wittem, Weerde, Dominus in Leede, Lien-
den, Wildenborch, Kenswyler, Engelsdorp,
Frechem, Bachum, Dalem &c: CIC IC CXLVIII

Onder die van de Gravin

.Maria Magdalena Comitissa in Waldeck Pyr-
mont & Culenborch; Baronissa in Tonna,
Pallant, Wittem, Weert h, &c. Domino,
in Leede, Lienden, Wildenborch, Kinswyler,
Engelsdorp, Frechem, Bacchum, Dalem,
&c. Comitissa Nassavicae, Cattimeliboci, Vian-
dea, Dietsiae, &c. CIC IC CXLVII.

Hoe hier het Jaertal van 1647. staet, is een
Raetsel, terwyl de Graef, als vooren, in het
Jaer 1645. is overleden: Het naeste is, dat dee-



ze schilderstukken 1647. zyn gemaelt en dat de
schilder dus dit Jaergetal 'er onder heeft gestelt,
vervolgens moet dat van den Grave een Copy
zyn.

HENRIK WOLRAET , GRAVE VAN
WALDEK, PIERMONT, &c. Zoon van Phi-
lip Theodoor Grave van Waldek &c. en Maria Mag-
dalena Gravinne van Nassau, wierd, vermits het
ontydig afsterven van zyn Heer Vader, zynde
nog geen 4. Jaeren oud, De Vierde Graef en Ne-
gentiende Heer van Culenborg.

Wegens zyn minderjaerigheit was de Garde No-
ble of Voogdy, en 't bewind over dit Graefschap
en verdere heerlyke goederen opgedragen aen
Georg Frederik Grave van Waldek &c. Zyns Hee-
ren Vaders Broeder, aen wien de Overigheit en
Borgery, als Voogt en Administrator in den Jaere
1645. den Eed hebben afgelegt.

Den 11. Maert (oude Styl die hier altoos ge-
bruikt is en zal worden tot het einde dezer Eeu-
we) in het Jaer 1649. Sterf binnen Arolse, de
Moeder van Graeve Filip Theodoor, Anna Gebore
Markgravinne van Baden Dogter van meergemel-
den Jacob Markgrave van Baden &c. en Elisabetb
Gebore Gravinne van Culenborg; deeze Anna was
Geboren op 't Overoud Badensche Stamhuis den
14. Juny 1587. was een Godvreezende Vrouwe,
Troude Ao. 1607. met Wolraet Grave van Wal-
dek, met den welke zy 33. Jaeren in een zeer
vreedzaemen Echt geleeft en Dertien Kinderen
verwekt heeft: Haer Gemael was 1640. overle-
den, dus negen Jaeren voor haer.

In het zelve Jaer 1649. den 6. July vereerde
Georg Frederik aen de Stadt, onder zekere voor-
waerde, de Kerk en Choor van het Jerusalems



Clooster; hier van is een Brief by hem gege-
ven binnen Arolsen: Dog in 't vervolg hier van
nader, als ik in 't byzonder van dit Convent
spreeken zal.

Ao. 1650. was alhier een vreezelyk oproer uit
een geringe oorzaek ontstaen. Ik zal hier woor-
delyk in lassen het Bericht van de Magistraet, en
't geen verder aengetekent vinde in de schriften
van den Heer Raed Nicolaes Bosch.

De Magistraet der Stadt Culenborg voorgekomen
en by experientie bevonden hebbende de klagten van
de Borgeren ende Backers over 't onbehoorlyk scheppen
van de Mulster wt het Coorn, hebbende mit voorgaen-
de kennisse van Syn Exellentie George Frederik Grave
van Waldek, Piermont ende Culenborg &c. Voor-
munder van der selver Neeve Henrik Wolraet Grave
van Waldek, Piermont ende Culenborg, en der selver
Raden, considererende, dat de Molenmeester, vol-
gens syn Pacht conditien, gehouden is te gedogen,
dat 'er schalen aen de Molens, inde Huyskens, daer
toe gemaekt, moeten hangen, om de Luyden Koorn te
wegen ende sien, dat ider het syne bekomt, te meer
Ao. 1638, en voor dien tyd, by de Magistraet ver-
boden was, dat geen Koorn by de Molenknegts ter
Molen mogte gedragen worden, omme alle frauden in
de Stads Accynsen op 't Gemael te eviteren, de Mo-
lens by harde Stormen door de Molenknegts absentie,
of een van dien, in geen pericul te staen, en dat de
Luyden goet Meel mogten bekomen, goed en raedsaem
gevonden op te richten ende verpachten, tot Stads
Profyt, een Molenkar, dat de Pachter alle de Luy-
den haer Koorn van de Solders mogte halen, op de kar
te brengen na de Molens, aldaer in de huiskens, daer
toe geappropieert, te wegen, ende weder het Meel,
van de Molen komende, te wegen, ende Luyden t' huys



te brengen, omme pertinent te konnen weten, dat yder
't Syne soude bekomen, mits dat de Borgers voor die
moeyte en arbeyt op yder schepel soude betalen eene
Stuyver, gelyk sy te vooren, sonder eenig wegen, aen
de Molenknegts hadden gegeven, welke Molenknegts
de Luyden, die haer eygen Koorn ter Molen hadden
gebragt, evenwel dwongen de voorsr. Stuyver per
schepel te geven, of wilden de Luyden niet voorthel-
pen, als de Sakkedragers de Magistraat op 't Staat-
huys hadden geklaegt.

Welverstaende, dat de Pachter den Armen voor niet
moste dienen.

Dat de Molenmeester de Molens, ingaende May
1650, op die Conditie van de Molenkar te gedogen,
heeft gepacht.

In Conformite van dien, de karre begon te ryden,
maer vermits de Magistraet hoorde, dat klagten qua-
•men, dat in de Conditie stond, dat een Pond voor
stuyfmeel per schepel mofte worden gemist, hebben by
Publicatie, naer voorgaende verhoor van Bakkers en
andere des verstaende, verstaen, dat maer een half
Pond per schepel soude afgaen, en so het geen half
Pond verstuyfde, dat het overschot ten profyte van den
eygenaer van 't Koorn soude komen, volgens de voorsr»
Publicatie.

Na de Publicatie gebeurde, dat een Vrouw levende
van den Armen, ten aenhoren van al de Wereld pu-
blikelyk sig daer tegen opposoerde, seggende dat sy
sulks niet wilde naer komen, waer op de Heer Drost,
conform het Placaet by Vrouwe Elisabeth ende succes-
sive Heeren en Graven van Culenborg tegens de Oppo-
santen van den Heer, desselfs Raden, en Magistraet s
bevelen geemaneert, seyde: Men soude U wel vast
stellen, die datelyk selfs op de Stadthuys trappen quam
lopen en vast gestelt wierd, en om alle confusie voor



te komen, als siende, dat de Vrouwen de hoofden by
den anderen staken en vergaderingen maekten, dat den
Heer Drost de respective Officieren van de twee Com-
pagnien Borgers ontbood, en haer aenseyde, van
's Heer en wege, dat sy haer Rotsgesellen, of een par-
ty van dien, op den Eedt aen den Heer gedaen, wil-
den vermanen mit twee Corporaelschappen in 't geweer
op 't Stadthuys te komen, ende 't selve te bewaren,

welke Officieren wel mit haer geweer neffens de Ma-
gistraet quamen, maer, niet tegenstaende alle devoi-
ren, niet eenen gewapenden Man: En so verscheyde
Troupen, so van den Havendyk als Nieuwpoort (Nieu-
Stad) daer onder mede Manspersonen, dog meest van
geene Conditie, die van den Armen wierden onderhou-
den, meer en meer quamen aendringen, hebben die
van de Magistraet onderwyle het voorsr. Canaelje doen
aenspreken, dat sy of met requeste souden presenteren,
of ymand uyt het midden van haer mit rede doen spre-
ken, dat men haer Contentement soude geeven: Des
ongelet sy voortgingen, en naer geen Rede luysterden,
steenen opvatten, en nog meer op de Stadhuys trappen
aendrongen, smeten in de glasen, sogten meester van
de deure te worden. Deselve wierd toegesloten, en
volgde daer op sulken hagelbuy van steenen door het
voorsr. Canaelje, so Mans als Vrouwen daer heen
gesmeten en voor al tegens voorn: deur, en in de gla-
sen van het Stadhuys, meer als een uer lank, dat de
Heer en van de Magistraet, die op 't Stadhuys waren
sig qualyk konden bergen, synde dit Canaelje so ver-
woed en genoeg ontsint, dat sy aen niemand gehoor
wilden geeven, werpende een gat in de deur, trag-
tende met bylen en hamers de deur op te slaan; en-
de so 't scheen, de Magistraet te massacreren, son-
der dat enig Borger of ymand anders het voorsr. on-
sinnig Volk wilde verspreken of resisteren, sulks de



Heeren genootsaekt waren de gevangene Vrouwe los
te laeten.

Dog daer mede haer onstuymig en dolgemoet nog niet
bevredigt synde, dwongen sy de Magistraet te publi-
ceren, dat de Karre soude afsyn, of dat sy des Drosts,
Camelaers ende andere Heeren Huysen wilden plonde-
ren, onder verschyde onlydelyke Drygementen, so dat
men mit schriftelyk advys van de Heeren Raden (waar
van ymand secreet op't Stadhuys quam) haer also moste
stillen. Dorvende deselvePersonen voorgeven, so ymand
van haer aengetast wierdt, 't selve op anderen verder
souden hervatten.

Alle 't welke de Heeren Raden en Magistraet res-
pective den 6. May 1650. by missive Syn Extie. heb-
ben geadverteert, en daer by ootmoedig vetsogt ordre.

Syn Extie. te huys gekomen van syne beswaerlyke
reyse, die Hy, tot conservatie en beste van syne
Stadt ende Landen, na Weenen aen 't Keyserlyke
Hof gedaen had, ende te Arolsen de voorsr, Brieven
ontfangen ende de Onlusten gelesen hebbende, resol-
veerde datelyk in Persoon na Culenborg sig te bege-
ven, omme naer behoorlyke informatien en rype deli-
beratien van dese sake te ordonneren wat hier inne
goed gevonden soude worden, tot straffinge van de voor-
gangene Insolentie, tot stuytinge van diergeleke of
andere oproeren en attentaten en tot ruste en beste van
syn Stadt en Onderdanen,

Welk goed voornemen Syn Extie. door een ande-
re nodige reyse naer Cassel ende Erfurt by den Hee-
re Grave ende Generalissimus van Sweden, ende die
Heere Landgrave van Hessen, gediverteert en opge-houden is geworden: En van daer weder komende

t' Arolsen te weten den 2. Augusty, heeft Syn Extie,
des anderen daegs de sake in ordre gestelt tot het
vertrek en sulks den 4. dito op Sondag 's avonds van



Arolsen gereden en Dynsdags den 6. Augusty tot
Weerd ende Donderdags den 8. dito in den Haeg
aengekomen, omme aldaer mit Syn Hooghyd den Prin-
ce van Oranje en andere hoge Personagien en goede
Vrienden op dit Werk te consuleren, en niet voor
te nemen, dat tot desavantage ofte quade interpre-
tatie van Syn goed en Vaderlyk voornemen dienen
mogt.

In den Haege also gepasseert hebbende drie dagen
is Syn Extie. den 12. Augusty van daer over Am-
sterdam en Utrecht vertrokken en den 14. dito voor-
de middag omtrent 10. ueren hier tot Culemborg gear-
riveert, geassisteert synde van syne Raden den Ridder
Guefont ende Doct. Victor, en heeft dien Dag ende
daegs daer aen de sake secretelyk gemenageert ende
gebesoigneert.

Sulks op den 10. dito smorgens tussen drie en vier
ueren van Utrecht over Beusichem agter door synExties. Hof in de Stadt gekomen syn de Luytenant

van Gentiliot, genaemt Marbe, mit negen en dertig
goede Soldaten gemonteert mit Vuyrroers ende Snapha-
nen, die haer verdeylden, te weten by den Schout van
de Water mit syn twee Boden Adriaen van Maurick
ende Cors Pluk, den Sergiant Jean Sonet met tien
Soldaten, een party by den Heere Drost mit den Bo-
de Gerrit Wewmersz. en nog eenige op 't Hof.

De Heer Drost, geassisteert als voor, transporteer-
de hem datelyk naer den Havendyk, alwaer Hy ver-
meynde te atraperen Gysbert Pauw en meer andere op-
roermakers, dog waren eenige principaelste geescapeert,
dan bequam alleen op 't bedde Tonis Jacobsz Wolf en-
de Jan Willemsz Buyk, die Hy mede op 't Hof in ge-
vangenisse bragt.

De Schout geassisteert als voor, marcheerde naer de
Nieuwpoort (Nieuw Stad) dede aldaer besetten het



huys van Aert Meertensz., daer inne so wel van vo-
ren, als agteren inkomende, vonden den voorsz. Aert
Meertensz. in syn hemt ontkleet staen, syn huysvrou
op het bedde leggende, hebbende een suygend kind aen
haer borst, vermaent synde, dat sy op soude staen -
ende van 's Heeren wege haer gevangen geven, en
naer veele woorden haer niet uyt den bedde konnende
krygen, dreygden haer eyndelyk mit de Soldaten in 't
huys te laten komen, is sy opgestaen, ende, mit toe-
doen van de Boden, uyt den huyfe gekregen, alwaer
een menigte van Inwoonderen met Gavelen ende ander
hwysluyden geweer omtrent den huyse gewapend ston-
den, die den Scholtus op het gevouglykste vermaende,
sy wilden weg gaen ensich separeren, daer onder eenen
Claes Meertensz tegens de Soldaten haer geweer wilde
indringen, waer door een derselver genoodsaekt wier-
de syn Roer op den selven te lossen, dog mit die discre-
tie, dat hy hem ter syde syn hooft schoot, sonder hem
te quetsen. Onderwylen had men veele moeyte, om de
Vrouwe van voorsz. Aert Meertensz weg te brengen,
terwyl andere het tragten te beletten, men vermaende
deselve voort te gaen of dat sy oorsake van doodslagen
en swaerder onheylen seude wesen, ende Borgers haer
binnen de deuren te houden, waer op de getroupeerde
de Soldaten vervolgden, ende komende op de Verkens-
merkt by de Lanxmeer Poort, drongen sterk in, met
meeninge de Vrouwe te ontsetten, roepende Sa! Sa!
val aen! Ja so verre, dat sy mit haer Gavelen en
stokken na de Soldaten sloegen. De Schout en Solda-
ten vermaanden haer nogmaels, sy wilden afwyken,
maerden voorsz. Claes Meertensz syn hemtrok op trek-
kende, syn borst ontblotende, ende syn hoed op straet
nederwerpende, neffens eenige anderen, seyde schiet
ons dood wy willen sterven! en de Soldaten, retireren-
de tot op de Brugge, syn dus genoodsaekt geweeft sig



te desenderen, waer over den voorn. Claes Meertensz
is geschoten, dat hy daer aen datelyk is gestorven,
onderwyle was de aendrangse geweldig, dat men ge-
noodsaekt was de Binnen Poort toe te dringen, en mit
Soldaten te bewaren, wordende de Vrouw met haer
kind gevangen op het Slot gebragt.

De Heer Drost dede nog vangen eene Luyt Adriaen
Wortels Weduwe ende mede op 't Hof brengen.

Over al 't welke een grote alteratie in de Stadt cau-
serende, is syn Extie. voor vyf uren 's morgens op de
straet gekomen, de Binnen Stadt ende Havendyk door
en omgegaen, tonende hem als een klouk valjant en
verstandig Heer, hem begevende onder eenige getrou-
peerde Borgers, haer vermanende haer werk te gaen
doen, en zich hier mede niet te bemoejen, seggende,
dat geene Borgers, of Inwoonders eenig leet soude g e s c h i e d e n , maer dat tenteerde, omme de quaet doenders te straffen, de Borgers in haer geregtigheyt te main-

tineren, en in sekeren staet te stellen, wandelende en-
de handelende also de heele voordemiddag door de Stadt,
waer over vele Borgers door die grote Courtosie ende
genadelyke discretie seer geanimeert, en tot reputatie
van Syn Hooggem: Extie. te spreeken beweegt wor-
den. Toonende de Heer en Drost, Raden ende Ma-
gistraet haer mede gereet tot alle goede diensten en de
voiren.

Is ook gebeurt, dat de Broederen van den dood ge-
bleven Claes Meertensz. by syn Extie. syn gekomen,
als mede eenige andere Borgers uyt de Nieuwpoort
(Nieuw Stad), die Syn Extie. in syn logement tot
den Heere Drost dede komen, dewelke haer ongeluk
voor draegden, item, wat sy mit het dode Lichaem
souden doen, en versochten voorts genadelyk pardon
voor voorsz. gevange Vrouw, zynde de huysvrouw
van Claes Meertensz. Broeder.



Over welk bidden, ende intercessie van andere Bor-g e r s , syn Extie. haer genadelyk heeft gelieft t e par-

donneren, die 't selve op haere knien, mit schryende
ogen, bedankte, belovende haer van sulke fouten te
wagten, en also is ontstagen, seggende, dat men den
doden soude begraven.

Ondertussen worden de Lanxmeer, ende binne Lek
Poorten van de Oude Stadt wel mit Soldaten bewaert.

Omtrent Tien uren quam noch alhier marcheren de
Luytenant van den Drost Vermeerten tot Vianen mit
omtrent veertig Mannen, die in de Gasthuys Kerk wier-
den gelegt.

Item op de middag den Vendrig van den Luytenant
Colonel Duyk mit Een en dartig Soldaten, die in de
Jerusalems Kerk in deNieu Stadt wierden geleyt, sulks
het in stilte geraekte.

En quamen des avondts nog mit stekende trompet de
Nieuwstadt inryden den Cornet van Syn Extie. samen
sterk omtrent de dertig Ruyters.

Houdende op alles goede ordre en wacht.
Des voormiddags leverde de Drost syn Eysschen en

verificatien tegens de gevangene, concluderende tot De-
capitatie en confiscatie van Goederen.

Item eenen Eysch tegens verscheyde delinquanten die
fugeerden.

De Gerigte hebben door hare Gecommitteerden die
twee Gevangen Manspersonen doen examineren, die
buyten pyne en banden van yfer bekenden, by't glas
uytfmyten geweest en mede gesmeten te hebben.

Op welke Eysschen ende verificatien (so het was een
sake, die requireerde sonder train van Proces de plano
afgedaen te worden) de Gerigte voor ende des nademid-
dags besoigneerde.

Tot haer assistentie hebbende gepractiseerde Regts-
geleerden, condemneerden de twee gevangenen Mans-



personen gebragt te werden, daer men gewoon is Ju-
stitie te doen, ende aldaer mit den Swaerde gestrafl
te worden,datter de Dood navolgd, mit confiscatie van
goederen, ende de voorsz. Luyt Wortels Weduwe
haer leven gebannen, sender.weder in te komen op pene
van gestraft te worden, andere ten Exempel, datter
de Dood na volgd, mit condemnatie van kosten en misen
van Justitie.

Bannende insgelyks nog de delinquanten, die fugitief
waren.

Daer over 's avonds door den Heere Drost de scherp-!
rigter wier ontboden.

's Nagts het schavot gemaekt.
's .Morgens vroug belaste Syn Extie., nog op syn

Rustplaets leggende, den Predikant Dne. Bartholo-
meus (Piscator of Visscher) de Twee Gevangene
Manspersonen de Dood aen te seggen, die mit allen
yver om genade badt, maer konde niet obtineren, sulks
Hy Syn bevel most voltrekken als Hy deede.

De Gemeente dan siende, het schavot, bevel aen
den Predikant, en dat den scherprichter mit syn Sweert
van Utrecht was gekomen, hebben seer beweegt gewor-
den middelen van Pardon by de hand te grypen, ge-
bruykende daer toe Hoge Standspersonen, gequalifi-
ceer de Borgeren, so Mans als Vrouwen, ja selfs van
de genen, die Rigters waren, die Syn Extie. meren-
deel liet afslaen, seggende, dat Syn Extie. nog niet
by de hand was, daer op Sententie voorging en als voor
wierde gepronuncieert; doch door veel voorbiddens en
Voetvallen (mede, so 't scheen, dat het Syn Extie.
eerste Justitie tot Culenborg was) wierde genadelyk
beweegt de voorsz. Manspersonen, hoewel deselve een
meerder straffe hadden verdiend, van de dodelyke straffe
te pardonneren, mits dat se wel strengelik souden worden
Gegeselt ende Gebannen,



Voor de Executie, op iterative bidden, de Magi-
straet beweegt wordende Syn Extie. om vorder Par-
don te bidden, die, aensiende Syne Magistraet, nog
genadelikker haer pardonneerde van simpelyk op 't scha-
vot gestelt, wtgekleet wesende, mit Roeden gedreygt
ende op 't Lyf geleyt te worden, 't welk geschiede den
17. Augusty 1650. voormiddags, synde 't schavot
rontom mit de huysluyden van de Dorpen, wel hondert
sterk, met half Pieken en Roers,

Item mit Soldaten ende Ruyters in goede ordre wel
beset.

Insgelyks beyde de Poorten van de Binnestadt ende
houken van de straten.

Lastende na de executie het Volk van Vianen, en-
de den Luytenant Duyks Vendrig te vertrekken, des
anderen daegs de Ruyterye en den 21. dito het an-
der volk.

Item datelyk na de Executie wierd afgelesen, dat
nimand van wat qualiteyt of conditie hy soude mogens y n , soude onderstaen i n dese of diergelyke actien, m i t

raet of daet, directelyk, of indirectelyk te assisteren of
bedryven, op Pene van de Dood en confiscatie van goe-
deren, en so ymand sodanige Personen quame Dood te
staen, dat hy daer over niet soude hebben te verant-
woorden.

Voorts des namiddags de Borgeren in de Camer van
Justitie ontboden, die mit een goed getal daer quamen
op 't Voorhof, Syn Extie. onder haer gaende, ver-
maende haer schuldige pligt, en dat sy willen den Eedt
doen van Syn Extie. desselfs Raden ende Magistraet
huld en trouw te syn, ende de wapenen tot haren ge-s i n n e i n de hand t e nemen, e n tegen t e staen alle s e -

ditie, oproer en Violentie, haer versekerende van sy-
ne affectie 't haerwaerts, mit vele smakelyke rede-
nen, ende so sy daer inne mogten weygerig wesen,



dat Syn Extie. Twee hondert Man tot haren koste
ende laste soude aennemen ende houden, om eenmael
versekert tesyn ende de quaetdoenders te. mogen straffent
en tonen, dat Hy een Heer was.

De Burgery bejegende Syn Extie. onderdanig, waer
over een Formulier van een Eed is opgestelt en tot nu
toe by de meeste Burgeren ende schutters in presentie
van de Heeren Raden gepresteert.

Sonnendags den 18. dito wierd het Placaet, dat de
Molenkar soude voortgaen., e n dat alle voergaende b e s e i n g n e s wierden geapprobeert, gepubliceert.

Ende heeft Syn Extie. op de oitmoedige voorbid-
dingen van eenige gequalificeerde personen van 't banr
nissement gepardonneert Willem de. Smith van Re-
kom, Aert Wolven, Olifier de Lyndrajer ende Adriaen
Wortels Weduwe, voorbehoudens, dat sy Luyden di-
rectelyk of indirectelyk tegens Syn Extie. Raden en
Magistraet niet en sullen attenteren, maer Obedie-
ren op Pene, dat die gunste soude komen te cesseren.

Des maendags dede Syn Extie. de Borgerye aenseg-
gen door de Magistraet, omme 's anderendaegs namid-
dags in de Wapenen te komen.

Welke Twee Comp'n Borgeren, als de oude Com-
pagnie, daer Capiteyn Luytenant af is Batesteyn ?
en Capiteyn den Burgemeester Camelaer Gysbert
Jansz., 's namiddags ten twee. ueren naer Het Hof
toe marcheerden, alwaer Syn Extie.deselve, ende
ook in 't Stadhouders Huys, verby seg trekken, die
verder door de heele Stadt in goede Ordre marcheer-
de, bestaende de Oude Compagnie in Hondert en in
de Sestig, e n d e de Andere in Hondert en in de twin-
tig Mannen.

Verlenende de Borgerye. een Articul Brief van Drie
in dertig Articulen, omme zich daer naer te reguleren.

Daegs daer aen, na dat Syn Extie. goede ordre



op de Regeeringe en Politie hadde gestelt, is Hy
van hier naer Waldek vertrokken, biddende den Al-
mogende Godt hem een goede gelukkige reyse te ver-
lenen ende lange in sodanige voorsieninge wyfe re-
gieringe te conserveren.

Des avonds heeft de Borgerye begonnen te waken
mit Corporaelschappen.

Ende alle dagen of avonden is ondersouk en Visitatie
gedaen, of de Bandyten weder in de Stadt mochten
geslopen syn.

Dus verre het Geschrift yan de Magistraat,
waer uit de Leezer het begin, voortgang, en
uit einde van deeze beroerte kan gewaer worden,
het welk gelukkig en zeer genadig, door de
voorzichtigheit en goedertierentheit van den Voor-
munder den Grave van Waldek, is afgelopen.I n dn Jaere 1654. behaegde het Godt deeze

Stad met een vreezelyken Brand te kastyden.
't Was den 21. May op een Zondag omtrent

vier ueren na de middag, na dat de Godsdienst
geeindigt was, en de menschen uit de Kerk wa-
ren vertrokken, dat de Blixem in den Appel of
de Naejd van de Barbare Kerk Toorn sloeg: Zyn-
de deeze Toorn doe drie omgangen hoog, gedekt
en verçiert met een zeer hooge en steile Spits,
en met een Klokkespel of voorslag voorzien: Al-
ler eerst quam 'er een weinig rook uiten vervol-
gens de vlam, die in korten tyd de hooge Spits
verteerde. Alle de Speel, Slag ende overige
Klokken, verfmolten (ten halfzeven sloeg een
der Klokken de laetste mael) de Kerk stak mede
aen vermids de vlam door een opening aen den
Toorn in het verwelf der Kerke sloeg en liep
zoo schielyk voort dat men niets konde bergen,
zynde alleen, zoo rny over 50. Jaeren verhaelt



is, een Kerk-kroon afgenomen van oud genaemt
de Sinter Claes Kroon, dewelke weder is opge-
hangen en geplaetst in het middelpand naer de
Toorn, daer nu het Orgel staet, en, zoo 't my
toescheint, is ook geborgen een Gestoelte van St.
Barber, (staende als nu tegen de Zuider muer by
het kruis pand) op welkers einde een Beeldje van
voornoemde Heilige als nog gezien kan worden,
waer voor de Roomsgezinden zeer veele agting
toonen.

Dus wierd alles verteert: Het Orgel, Preek-
stoel, Canonike banken en Gestoeltens, alle ge-
denktekens van de Oude Heeren en Graven, en
al wat vatbaer was voor het vuer, en moet men
zich zeer verwonderen, dat de Kopere Plaeten
aen de Pylers op het Hooge Choor gehegt, en
die op de verheve Grafstede van Heer Jasper zyn
gelegen, niet zyn versmolten, en nog meer, dat
de Sark, op het graf of kelder van Gerard Heer
van Culenburg en zyn Vrouw Elisabeth van Bueren
nog in weezen is gebleven, terwyl alle blaeuwe
steenen door het vreezelyk vuer zyn vergruist.
De voornoemde Oude Gedenktekens zyn ze-
kerlyk voor de hitte bewaert door de afgestorte
steen en puin die daer op is neder gestort.

Men kan wel opmaeken, hoe naer het 'er uit
zag, want de geheele Stadt was in het uiterste ge-
vaer, van wederom, als in den Jaere 1422. wan-
neer dit Gods Huis mede ofbrande, door het
vuer tot een puinhoop te veranderen: Daer word
verhaelt, dat, terwyl de Kerk als een gloejende
Oven in vollen vlam stond, de winden gestadig uit
de vier gewesten veranderden, en wierden de
vonken meer als een quart uers verre verspreit:
Dog alhoewel dit gebouw ront om zeer digt met



Huizen bezet is, byzonder naer de kant van de
Markt, die agter by den Toorn uitkoomen, wier-
den evenwel geene der zelver aengestoken, hoe
wel het op de Solders onder de Tiggel- en Panne--
daken zoo heet was, gelyk my menigmael verhaelt
is, dat geen Mensch het daer een oogenblik konde
uithouwen.

Het Stadhuis wierd onderwyle door de vonken
aengestoken, dog 't wierd door Godts goedheid
geblust.

Daer lag nu dat overheerlyk Kerk-gebouw in de
asse, dat voor 232 Jaeren diergelyk een droevig
lot had ondergaen, en zedert heerlyk opgebouwt
en met veele Capellen verçiert, nu weder in een
puinhoop wierd verandert.

Na dit verschrikkelyk geval, is men bedagt ge-
weest, om deeze Hoofd-kerk weder op te bouwen,
wordende in tusschen de Godsdienst verrigt in de
Kerk van St. Jan, in de Nieuw-stad.

De voornaeme voortzetter van dit groot werk is
geweest D. Bernardinus de Moor, die hier in plaets
van D. Hermannus Bushof, in den Jaere 1655. naer
Oost-Indie vertrokken, van Benschop in dat zelfde
Jaer beroepen wierd.

De Kerk wierd dan weder gebragt tot dien stand,
waer in die nu is, en wierd dezelve op Zondag den
10. April plegtig ingeweid. D. Bartholomeus Ni-
colai Piscator (Visscher) preekte Voorrniddags uit
2 Cor. VI vs. 16. Want gy zyt de Tempel des leven-
digen Godts; gelykerwys Godt gezegt heeft; Ik zal in
haer woonen, ende ik zal onder haer wandelen, ende
ik zal haer Godt zyn, ende zy zullen my een Volk zyn.
Na de Middag verhandelde D. Bernardinus de Moor
Psalm LXVI vs. 12, 13, 14. Wy waren in het
vuur ende in het water gekomen, maer gy hebt ons uit-



gevoert in eene overvloejende ververschinge, Ik zal
met brand-offeren in uw Huis gaen: Ik zal u myne ge-
loften betaelen, die myne lippen hebben geuitet, ende
myne mond heeft uitgebroken, als my bange was.

Heer Hendrik Wolraed verkreeg van den Keiser
Verniam aetatis, en na dat Hy zynen Oom Georg
Frederik, Grave van Waldek, voor zyne moeyte en
trouwe voorzorge had bedankt, aenvaerde Hy de
Regeering in den Jaere 1659. Hy was verre bo-
ven zyne Jaeren verstandig, ook zeer minsaem in
zynen omgang, waerom Hy by zyneBorgers zeer
gelieft en bemind was.

In den Jaere 1660. begaf Hy zich te Arolsen in
den Egt met Juliana Elisabeth, Dogter van Filips,
Grave van Waldek, Neef van Georg Frederik, Hy
heeft by dezelve geene Kinderen verwekt.

In den Jaere 1663. gaf Hy een scherp Placaet
of Mandement uit tegen de Kloppen, dat luid als
volgt:

Wy Hendrik Wolraed, Grave van Waldek, Pier-
mont en Culemborg, &c. Doen te weeten, .dat ons te
voren gekomen is, dat niet tegenstaende onse Placaete»
den 11. Juny 1652. tegen de Excessen ende Stoutighe-
den van de Pauselyke genaemde Roomsche Catholyke ge-s i n t e , geemaneert i n onser Stad e n Graefschap Culen-

borg, nog dagelyks aenwasschen veele genoemde Gee-
stelyke Dogter s ofte Cloppen, die door haere inductien
ende superstitie tegens Gods ware Woord en de Kerke,
dagelyks veele nieuwe en pernicieuse vonden practiseren
ende in 't werk tragten te brengen; en, om verder daer
inne te voorsien, hebben Wy geordoneert ende gesta-
tueert, als Wy, onvermindert onse voorgaende Placae-
ten en Ordonantien, die Wy rigereuselyk willen agter-
volgt en geobserveert hebben, ordoneren en statueren,
mits desen, de navolgende Articulen.



Eerstelyk alhier repeterende het Eerste Articul van
de voorsr. Ordonantie, luydende: Verbiedende mede alle
Vrouw-personen ende Cloppen, van de voorsr. gesinte
wesende, egeen Dag, Avond of andere scholen, noch
byeenkomsten te houden, of aldaer of elders te Catechi-
seren, of trachten te verleyden tot haere leeringe, noch
ymant tot haere gesintheyt, 't zy wie het sy, te in-
quieteren, op pene van 150 guld. yder poinct ter con-
trarie doende, te verbeuren, ende dat die geene, in
mens huysen, schueren, of plaetsen,sulks geschiet,
voor de boeten sal worden geexecuteert.

Dat dieselve Cloppen bedektelyk ofte openbaerlyk on-
der seheyn van Conversatien ofte Handwerken te lee-
ren, noch onder enige pretexten, hoedanig die genoemt
konnen worden, sullen vermogen eenige Kinderen te Ca-
techiseren, ofte eenigjins met Prentkens of woorden tot
het Pausdom te verleyden op arbitraire correctie.

Ontseggende alle Cloppen, die geen Borgers-kinderens y n , d e Woninge i n ons Graefschap Culenburg, om

binnen agt dagen, na de publicatie deses, te vertrek-
ken, op pene voorsr.

Dat geen twee Cloppen, die geen Susters syn te sa-
men sullen mogen woonen, en sulks bevindende op pene
van hondert en vyftig gulden.

Dat geen Cloppen eenigsins sullen vermogen ymant
van de Gereformeerde Religie synde, ofte die Kerke
frequenterende, ende aen een Paepsgesinde getrout,
door eenigerhande maniere van Inductie tot het Pausdom
soeken af te leyden, op arbitraire correctie.



VI.
Sal een Persoon, staende ter goeder naem en faem,

sulks hoorende, in rechte volkomen geloof worden gege-
ven. VII.

Dat soo voortaen bevonden wierde, dat hem ymand
ingaf in Roomsche Kerkelyke beloften, ofte Geestely-
ke, ofte Cloppelyke verbindinge, ook in sodanige Actien:
sal verbeuren hondert vyftig gulden*V I I I .

Verbiedende ende Interdicerende alle ende een ge-
lyk, wie hy sy, van de Pausgesinte Religie wesende,
't sy Mans, ofte Vrouwen, getrouwt, ofte ongetrouwt ,
eenige Byschoolen, ofte Vergaderingen van oude , ofte
jonge lieden te houden, directelyk, ofte indirectelyk,
op pene van acht en veertig Gulden yder reis te verbeu-
ren. IX.

Lastende de Gereformeerde Schoolmeesters geen Duyt-
sche Boeken in Gereformeerde Schoolen te leeren, als
het groot en kleyn A. B. C. Boek, de Heydelbergsche
Catechismus, de Evangeliën ende Epistelen, de Trap
der Jeugt, de Historie van David, Proverbia Salo-
monis , de Spiegel der Jeugt van de Nederlandsche
Oorlogen, en de Sentbrieven van de nieuwe Editie mit
eenige Schriftelyke Dichten daer agter.

Aldus gedaen op onsen Huyse Witthem den 9. Au-
gusty Ao. 1663. &c.

In den Jaere 1664. heeft de Stad een gevoelige
neep gekregen, en hebben de Borgers, als ook de
Bewoonders van het Graefschap, een onuitspre-
kelyke Schade geleden.

Hans Diderik de Mortanje, een Zweed, vervoer--
de uit 's Gravenhage Catharina van Orlians, en
quam alhier aen, verzoekende geleyde; Dit word



by den Graef toegestaen, na dat by de Juffrouw
aen den Schout van de Water was verklaert, datzy
met haere vrye wille was mede gegaen. De Sta-
ten van Holland trokken zig deeze zaek in dier
voege aen, dat zy Mortanje en de Juffrouw dee-
den opeisschen, en wanneer de Graef daer tegen
de overgifte niet wilde toestaen, en zyn recht,
dat hem als Souverain toequam, wilde staende
houden, zonden de voorn. Staten eenige benden
Ruiteren en Voetknegten in het Graefschap, die
zoo in de Stad, als op het Land, met de Ingeze-
tenen leefden, als of zy in openbaeren Oorlog en
in Vyands Land waren; dat men hier met recht
mag zeggen: saepe luit Populus poenas raptoris iniqul.

De Stadt wierd rondom bezet en benaeuwt, en
niemant doorgelaeten; dog hoe naeuwe toezigt
wierd genomen en gestadige huiszoeking gedaen,
Mortanje wierd niet gevonden en ontquam einde-
lyk het doodelyk gevaer. Men zegt, dat Hy
eenigen tyd in de Huizen het Gulde Hooft, en de
Leeuw, aen de Merkt is verborgen geweest, wyl
Hy door een geheim gat uit het een in het ander
konde koomen, en dat Hy eindelyk in het gewaet
van een Melkster gestoken zynde, met een kopere
Melk-kan op den rug, des morgens vroeg de Wag-
ten voorby gegaen, en dus uit de Stad geraekt is.

Hier op wierd de Graef en voornamelyk de Gra-
vin beschuldigt, dat zy Hem geborgen, en zyn
vlugt begunstigt hadden, en moesten veelerley
hoon en smaet verdragen, niet tegenstaende zy be-
tuigden ('t welk ook waerscheinlyk was) datzy
haer hand daer toe niet geleend hadden.

De Graef was door dit voorval, en de gewelde-
dige maniere van doen zoo aengedaen, dat Hy de
Stad verliet, dog beloofde aen de Borgers, die



hem noode zagen heen gaen, dat Hy in korten tyd
weer zoude koomen: Hy trekt dan naar Honga-
ryen, by zyn Oom Georg Frederik, Grave van Wal-
dek, die aldaer de Keizerlyke Troepen gebood:
Daer gekoomen overleed Hy weinigen tyd daer na
te Graitz in Styermark, in het twee en twintigste
Jaer zyns Ouderdorns, op den 25. Juny 1664. en
wierd naer Corbag, in het Graefschap Waldek ge-
voert, om by zyne Ouders begraven te worden,

gelyk geschiede in de Maend January 1665. Men
kan hier uit zeer wel opmaeken, dat deezen han-

del oorzaek geweest is van het zoo on- en vroeg-
tydig afsterven van deezen jongen Heer, die de
smert en smaet, hem aengedaen, niet heeft kon-
nen verkroppen, en door dezelve is overstelpt.

GEORG FREDERIK, GRAVE VAN WAL-
DEK, &c. verkreeg dit Graefschap en andere
Heerlykheden, na het afsterven van zyn Neef of
Broeders Zoon, by zeker Verdrag, want Amelia
Catharina, die getrouwt is geweest met Georg Lo-
dewyk, Grave van Erbag, was Zuster van den
overleden Graef, en by gevolg Erfgenaem van dit
Graefschap en andere Baronyen, welke op Dog-
ters versterven, als te vooren gebleken is, en nog
nader in dit Waldeksche Huis blyken zal.

Deeze Graef had tot eene Gemaelinne Elisabeth
Charlotte, geboore Gravinne van Nassau, tweede
Dogter van Willem, Grave van Nassau, en Zuster
van zyns Broeders Filips Theodoors Huisvrouwe,'
eene Vrouwe met alle Prinselyke en Gravelyke
deugden voorzien, en boven alzeer Godvreezende.

Hy heeft by dezelve geteelt negen Kinderen,
vyf Zoonen en vier Dogters, als:

Wolraed Christiaen, geboren alhier den 4. April
1646. Jong gestorven.



Frederik Willem, geboren 1649. gestorven 1651.
Carel Willem, geboren 1650. gestorven 1653.
Louise Anna, geboren 1653. trouwde 1671. met

George, Grave van Erbach, heeft geregeert van
1694. tot 1714.

Charlotte Amelia, geboren 1654. gestorven 1657.
Frederik Willem, geboren 1657. gestorven te

Erbag 1671. ten tyde als daer het Huwelyk van
zyn Zuster getroffen wierd.

Carel Gustaef, geboren den 28. February 1659.
gestorven den 14. Juny 1678.

Sophia Henriette, geboren den 3. Augusty 1662.
getrouwt met Ernst, Hertog van Saxen Hildburg-
haufen.

Albertina Elisabeth, gehuwt aen Filip Lodewyk,
Grave van Erbag, zonder Kinderen.

Den 7. December 1664. is de Graef, volgens
aloud gebruik plegtig ingehuldigt,tot vyfde Graef,
en twintigste Heer van Culemborg.

De inhuldiging geschiede op de Puy voor het
Stadhuis in tegenwoordigheit van den Grave van
Erbag, den Drost Jordan Guesond Ridder, de Wel-
Edele Heeren Raden, Magistraet en andere voor-
naeme Persoonen. De Brief van den zelven inhoud
en belofte aen de Borgers, als die van zyne Voor-
zaeten, door zyn Exellentie ondertekend en be-
zegelt, wierd openbaer door den Secretaris De
Lange geleezen. Na de leezing, vroeg de Sche-pen Borgemeester Dirk Bosch, of zyn Exellentie

die wilde be-eedigen, waer op geantwoord zynde
Ja! is handtastinge in plaets van Eed gedaen. Hier
op wierd der Borgeren Eed voorgeleezen, van
woorde tot woord overeen komende met de voor-
gaende, by de inhuldiginge van de voorige Hee-
ren en Graven gedaen, waerom ik die niet uit-



schryve; welke Eed, door het opsteeken van vin-
geren en toeroepen van Ja! is afgelegt. Dit ge-
daen zynde, wierd eenig geld onder het gemeene
Volk, door zyn Exellenties Hofmeester, gestrooit;
yder Pand, (welke zoo ik meen vyf en dertig in
getal zyn) benevens het Wees- en Oude Mannen-
Huis wierden met een Ton beste Bier beschonken,
en op het Stadhuis een Maeltyd voor omtrent der-
tig Persoonen aengerigt.

Kreeg het Graefschap een gevoelige neep in het
Jaer 1664. als vooren, niet minder was die van de
Jaeren 1672. en 1673. wanneer de Koning van
Vrankryk zoo plotselyk de Vereenigde Provintien
overviel, en zoo veele Steden en Fortressen binnen
weinige weeken weg nam. 't Is wel waer, dat de
Graef de Neutraliteit, zoo by den Koning van
Vrankryk, als den Prinse van Oranje, voor dit
Graefschap heeft verkregen; maer 't ging hier ge-
lyk het doorgaens gaet in 't midden van 't Oorlogs
vuur, en wanneer ymand, in de Regen tusschen
twee Huifen staende, den drop van beide zyden
moet afwagten.

Het Casteel, nu het Oude Hof genaemt, wierd
genoegsaem verwoest, de Goederen, de Biblio-
theek, en al wat men los konde krygen, zyn
door de Soldaeten gerooft en weg gezonden, zelfs
veele Archiven zyn verscheurt en vermist: Alle
de heerlyke Plantagien wierden afgehouwen, de
Boomgaerden verwoest, 't Ging den Borger en
Inzaet niet veel beter, die door inquartieringe
van Ruiters en Voetvolk gedrukt, en door Mi-
litaire eischen, als anders, zeer verarmt wier-
den.

De Franschen in den Jaere 1673. vertrokken
zynde, quam de Grave in het Jaer 1674. weder



alhier aen, en wierd met een groote vreugde van
de Borgery ontfangen.

In den Jaere 1673. had de Graef van Waldek,
Veld-Maerschalk der Vereenigde Nederlanden,
verzogt, dat Hy met de Heerlykheden van Ever-
dingen, Golberdingen en Gaspaerden, by Haer Edele
Groot-Mogende, op den ouden voet en volgens
den jongsten Leen-brief van den Jaere 1646. mog-
te verleyt worden; 't welk, na ingenomen advys van de Heeren Raeden en Meesters van de Reke-

ningen van Haer Ed. Groot-Mog. Domainen, is
geschied. zonder eenige meldinge te maeken van
het voorgevallene ten tyde van Hendrik Wolraed
in den Jaere 1664.

Holland had, zoo het scheint, de Dorpen boven
gemeld, onder den gemeenen Last zoeken te bren-
gen ende mede Verpacht, als Leenen van die Pro-
vincie. Dog hier tegens is deeze Resolutie geno-
men:

Den 25. January 1664. is naer voorgaende delibe-
ratie goedgevonden ende geresolveert, dat over de Heer'
lykheden van Everdingen, Goilberdingen, &c. geho-
rende ende resorterende onder 't Graefschap Culenborg,
ende alleenlyk Leenroerig aen den Lande van Holland
ende Westvriesland, van nu voorts aen des Gemene
Lands Middelen niet meer verpacht, nogte geheven sul-
len worden, ende dat derhalve de namen van de voorsr.
Heerlykheden in de Biljetten van de Verpagtingen hier
naer niet meer sullen worden gestelt, ende sal van desen
gegeven worden Extract aen den Heere Grave van Wal-
dek, midsgaders den Ontfanger van der Kolk, tot Gor-
nichem, de Commisen ende Boekhouders van de Finan-
tie, omme te dienen tot haere narigtinge.

Onderstond, Accordeert mette voorsr. Resolutie,
ende was ondertekent, Simon van Beaumont.



Met Gelderland had men ook twist gehad, als
willende de Geldersche lasten in 't Graefschap gaer-
ne invoeren, maer in aenmerkinge van de kragtige
bewys-stukken aen de zyde van den Graef, en zy-
nen dienst aen den Lande gedaen, zyn de Heeren
Staten daer van afgestapt, en hebben het Graef-
schap vry en aen niemand onderworpen verklaert-
als te leezen is in den volgenden open Brief:

Wy Erf-stadhouder ende Raden in name van de Hee-
ren Staten des Furstendoms Gelre en Graefschaps Zut-
phen, doen te weeten, also sedert eenige Jaeren her-
waerts eenige differenten syn ontstaen tussen Haer Ede-
le Mog. ter eenre, ende de Heeren Graven van Culen-
borg in der tyd ter ander sy de, uyt oorsake, dat Haer
Edele Mog. aen haer syde hebben gesustineert, dat het
voorn. Graefschap van Culenborg, met de Stadten hare
dependentien was gehorende onder derselver Souveraini-
teyt territoriael, Regt en Gesag, en vervolgens, ge-
lyk andere subjecte plaetsen, schuldig de voorsr, haere Souverainiteyt, Regt en territoriael Gesag te erkennen,

obedieren, respecteren en gehoorsamen; ende namentlyk
mede in 't stuk van den ophef der Gemeene Middelen,
en mitsdien ook na desselfs gelegenheyt te dragen en
contribueren in de Lasten, so ordinaris, als extraordi-
naris, die Haer Ed. Mog. souden mogen goedvinden op
te stellen of op Haer te neemen; ende dat gemelde Hee-
ren Graven van Culenborg aen de andere syde hebben
gesustineert, dat het voorsr. Graefschap met de voorsr.
Stadt en dependentien van dien, altoos was geweest,
en nog was, vry en exempt van alle Souverainiteyt,
territoriael Regt en Gesag, en dat gemelde Graven in
der tyd van niemant en dependeren, ende dat sulks nog
omtrent de voorsr. Souverainiteyt, territoriael Regt en
Gesag, nog in 't stuk van Gemeene Middelen of Con-
tributie, 't sy ordinaris, of extraordinair, ymant er-



kennen, of respecteren, of ook iets te lasten of ie dra-
gen hadden, en dat de gemelde Heer en Graven in der
tyd in een oude en ongeperturbeerde Possessie van over
Honderde en meer Jaeren geweest en nog waren, ende
dat de voorsr. Differenten tot nog toe waren gebleven.
So is 't, dat de Staten deser Provincie, van deselve
eenmael een eynde ende afkomst begerende, ende daer
over hebbende gehad Rapport van de Argumenten van
beyde syden gemoveert, ende specialyk geconsidereert de
kragtige Redenen en Bewys-stukken aen de syde van
Hoog gemelde Heere Grave, tot adstructie van haer ge-
sustineerde, geallegeert ende bygebragt, ende daer en
boven bewogen synde door de goede en trouwe diensten,
die den Hoog geboren Grave en Heer Georg Frederik,
Grave van Waldek, Piermont, Culenborg, &c. Veld
Maerschalk der Vereenigde Nederlanden, so wel aen
den Staet van den selven Lande in 't gemeen, als aen
den Vorstendom ende Graefschap in 't bysonder, by alle
occasie, en bysonder in deese haere sware ongelegenthe-
den, bewesen heeft, en nog dagelyks bewyst, daer van
Wy door veele singuliere preuven syn overtuygt. Wy
in name van Haer Ed. Mog. uit kragt van der selver
Resolutie, ende aucihorisatie in dato den 21. December
laetstleden, op den Landdag tot Zutphen genomen,
goedgevonden hebben met syn Exellentie t' accorderen
ende verdragen, so als Wy accorderen en verdragen by
deesen, dat Hoog gemelde syn Exellentie, het Slothof
Casteel, so als het selve op een allodialen grond jegen-
woordig staet ende gelegen is, aen de Oostsyde van de
Stadt Culenborg, in plaetse van het oude Slot of Ca-
steel aen de Westsyde voor de Golberdingsche Poort, en-
de van de Graven en Fursten van Gelderland voor desen
te Leen ontfangen, het welk geruineert, en niet meer
in wesen is, aen Hoog gemelde Heeren Staten en hare
Nakomelingen sal cederen ende opdragen, om het selve,



ongeprejudiceert den Hoog gemelde Graven en Gravin-
nen van Culenborg voorsr, geroerde Souverainiteyt, we-
der te Leen, ten Zutphensen Regten, te ontfangen en-
de te houden, waer tegens Wy, wegens de Heer en Sta-
ten voorsr., alle de voorsr. Differenten met alk de ge-
volgen ende aenkleve van dien, niet ter wereld uytge-
sondert ende gereserveert, sullen doden ende vernieti-
gen, s o a l s W y d i e doden e n vernietigen i n kragte d e s e s : D a t voorts W y , i n Name van Haer Ed. Mog.

ende Haere Nakomelingen Staten, Fursten en Graven
van Gelderland en Zutphen voorsr., sullen erkennen en
verklaren, gelyk Wy erkennen ende verklaren by desen,
dat het voorn. Graefschap van Culenborg, met den
voorsr. Stads Slot en appendentie van dien, is vry ende
exempt van alle Souverainiteyt, territoriael Regt en
Gesag, ende alles wat van sulke Souverainiteyt en ter-
ritoriael Regt dependeert, ende dat den meer Hoog ge-
melde Heere Grave Georg Frederik, ende syne Erven
ende Nakomelingen, Graven ende Gravinnen van Cu-
lenborg voorn. van niemant dependeren, ende sulks,
nog omtrent de voorsr. Souverainiteyt, territoriael Regt,
Gesag, ende alle andere Geregtigheden daer van depen-
derende, nog in 't stuk van de Gemeene Middelen, of
Contributie, 't sy ordinaris, of extraordinaris, of in
andere Lasten, die een Souverain syne Onderdanen op
te leggen heeft, hoe die ook souden mogen genaemt wor-
den, ymant te erkennen., of te respecteren hebben,
Vorders so verklaren Wy Erf-stadhouder ende Raden,
in Name van de Heeren Staten voorsr. voor Haer ende
der selver Nakomelingen Staten, Fursten en Graven
van Gelderland en Zutphen voorsr. met Hoog gemelde
Heer Georg Frederik, so voor syn Exellentie, dersel-
ver Erven en Nakomelingen, Graven en Gravinnen
van Culenborg, over een gekomen en verdragen te syn,so als Wy over een komen ende verdragen by desen, dat



de Heer en Staten en heur Nakomelingen Staten, Fur-
sten en Graven van Gelderland en Zutphen, den Hoog
gemelden Heere Georg Frederik, syne Erven ende Na-
komelingen, Graven en Gravinnen van Culenborg voorsr.
op het allerkragtigste en na derselver uyterste vermogen,
nu en ten euwigen dagen, tegen alle en een yder, nie-
mant uytgesondert, die genoemde Graven of Gravinnen
van Culenborg, in, of over de voorsr. Souverainiteyt,
territoriael Regt, Gesag, Independentie, Gemeene
Middelen, of Contributien, 't sy ordinaris, of extra-
ordinair, of andere Lasten voornoemt, in of buyten
Regt, soude willen moeylik vallen of inquieteren, sul-
len protegeren ende souteneren, sonder nogtans, dat
dese Protectie van het voorsr. Souverain Regt ende In-
dependentie van het gemelde Graefschap, Stadt en Slot
van Culenborg van het selve Regt, nog aen de Graven
en Gravinnen van Culenborg eenige prejuditie of last,
of aen Haer Ed. Mog.en der selver Nakomelingen eenig
meer Regt als het voorsr. Zutphens Leen-Regt over het
Casteel van Culenborg voornt. geven sal, gelyk ook de
Heer en Staten en Haere Nakomelingen voorgemelt,
wegens sulke protectie, nog uyt eenige andere oorsaken
geen meer regt aen hetselve Graefschap, Casteel, ende
Stadt Culenborg pretenderen sullen nog mogen. In oir-
konde syn hier van gemaekt twee Actens, die Wy door
onsen Griffier hebben laten betekenen, vorder met het
Groot Zegel van den Furstendom Gelre, en Graefschap
Zutphen, doen bekragtigen. Gegeven t' Aernhem den
27. Marty 1677. En was getekent, E. Engelen.
Op de kant stond: Zyn Hoogheyd, hebbende gezien en
geexamineert het neffenstaende Verdrag ende Trans-
aetie, heeft deselve in alle syne poincten en deelen ge-
approbeert by desen. Gedaen in den Hage den, 9.April
1677. En was getekent, G. Henrik,Prince d' Oranje.
Was opgedrukt syn Hoogheyts Zegel op een roo-



den Ouwel. In plica stond: Ter Ordonantie van
syn Hooghey t, en was getekent, Hub. Rosenboom.
Onder aen hong het Zegel van Gelderland en Zut-
phen, in rood Was.

Hier zien wy Culenburg, dat van den eersten
aenleg een onafhankelyke en Souveraine Heerlyk-
heit is geweest, dog in 't laetste van de verlopene
Eeuw, zoo van den eenen als anderen kant be-
twist, in zyn aloud Recht en Souverainiteit voor
altoos bevestigt.

Ik kan niet voorby gaen de Sententie, die by
Commissarissen, daer toe aengestelt, geweezen is,
tegen Mr. Cornelis Loots, gewezen Raed van zyn
Exellentie, Zyne misdryven bestonden voorna-
melyk in 't geene volgt.

Dat Hy Raed en in Eed zynde van zyn Exellen-
tie, zoo ras de Franschen een gedeelte van de
Vereenigde Landschappen en dit Graefschap over-
heert hadden, met dezelve en andere Vyanden
van 't Vaderland had Correspondentie gehouden;
dat Hy, wanneer de Neutraliteit verzocht wierd,
een eigenhandig Verzoek-schrift aen den Heer
Prinse van Conde had overgelevert, omme veran-
dering in de ordre van de Regeering, door den
Grave in zyn Stad bepaelt en gestelt, uit te wer-
ken, en indirectelyk de verzogte Neutraliteit had
getragt te beletten. Dat Hy hadde gezegt tegen
den Drossaert Guesond, dat zy niet meer onder zyn
Exellentie stonden. Dat Hy zich begeven hadde
in dienst van den aengestelden Abt van Marien*
ivcerd, en den zelven belooft de vervreemde Goe-
deren weer te herstellen. Dat Hy had verboden,
dat de Klok zoude worden geluid, anders als met
toestemminge van den Abt voornoemt, of zyn
Gemagtigden Cornelis Loots, noemende zich in dat



Biljet, spottender wyze, gequalificeerde Raed van
zyn Exellentie. Dat Hy had gemaekt, en tot zy-
nen koste gedrukt en verspreid, een Boekje in de
Latynsche Taale, vervult met grouwelyke Laster-
taal tegens den Staet, de Overheden, als Verbree-
kers van Eeden en Verbonden, de Veld-Oversten,
die vergelykende by den Apostaet Julianus, en de-
zelve noemende Barbaeren: De Ingezetenen aen-
zettende tot oproer en opstand. Tot een Proefje,
vermaent Hy, dat zy met beide armen omhelzen
zouden de tegenwoordige hulpe, hen van den He-
mel toegezonden, voegende daer by, dat deeze
Hulpe haer en haere Kinderen, niet tegen Christe-
nen, maer Massageten, Menschen-eeters, niet te-
gen Menschen, maer Beesten zoude beschermen,
dat de Christen Wereld over de dolle godloosheit
van de Staten Generael schrikken moet, dat de-
zelve het eene schelmstuk op 't ander hoopen, enz.
Om al het welke, deeze dolle en razende gewee-
zene en gevlugte Raed, die regt den styl van Broe-
der Cornelis, zynen naem-genoot, heeft overgeno-
men en gebruikt, is gebannen uit het Graefschap
zyn leven lang, met verbodt van daer in te koo-
men op Lyf-straffe, zyn Boekje veroordeelt door
Beuls hande verbrand te worden, met confiscatie
van alle zyne Goederen, &c. De Commissarissen
waren de Heeren Andreas Frifius, Mr. Philip Spegt,
Laurens With, Cornelis de Groot en Symon Lossart,
en Secretaris Cornelis Hoevenaer.

Deeze uitspraek is gedaen den 24. Aug. 1675.
In den Jaere 1677. is de St. Peters of Gasthuis

Kerke, daer in de eerste openbaere Gereformeer-
de Predicatie in den Jaere 1566. is gedaen, die in
dat zelve Jaer, by Edicte, aen die van de Nieuwe
Religie, door Graef Floris was geschonken, en



zedert veele Jaeren ledig had gestaen en vervallen
was, vernieuwt en tot verrigting van den Luther-
schen Godsdienst bequaem gemaekt; dit weeten
we uit de geschilderde Glasen, tot dit Kerk-gebouw
vereert, als van Willemina Christina, Gravinne van
Nassau, Douariere van Josias, Grave van Waldek,
&c. van Georg, Grave van Erbag; van Louise An-
na, Gravinne van Waldek, zyne Gemaelinne; van
Georg Frederik, Grave van Waldek, Piermont, Cu-
lenborg, &c. van Elisabeth Charlotte, Gravin van
Nassau, zyne Gemaelinne; en van Carel Gustaev,
Grave van Waldek. Zynde alle deeze Glasen van
den Jaere 1677.

Vermids het Casteel of Slot, in den tyd der
Franschen, in groot verval was gekomen, behaeg-
de het den Graef een andere Wooning te verkie-
zen: Hy nam daer toe het Clooster Marien-kroon,
verboude het en maekte het bequaem tot zyn ver-
blyf; zedert wierd het genaemt het Nieuw, en het
Casteel het Oude Hof: Hier door is veroorsaekt, dat
deeze Oude Burgt ten eenemael is verwaerloost,
ten val gebragt en eindelyk is afgebroken, waer
van in 't vervolg.

Jn den Jaere 1678. kreeg dit Waldeksche Huis
een bitter en onherstelbaer verlies, door het on-
verwagt en zeer schielyk afsterven van Carel Gus-
taev, de eenige Zoon van den Graef van Waldek,
in den bloem van zyn leven, als zynde geboren
den 28. February 1659. en overleden den 14. Juny
1678. Hy quam uit 's Gravenhage met het Veer-
schip, en was genadert tot omtrent Everdingen,.
wanneer Hy in een ogenblik den geest gaf, heb-
bende nog kort voor zyn dood met een Heer van
allerley Staets-zaeken gesproken.

Dit zeer droevig sterf-geval wierd gevolgt van



nog een dodelyken slag. Georg, Grave van Erbag,
Generael Majoor ten dienste der Vereenigde Neder-
landen, Gouverneur van Zwol, Gemael van Louise
Anna, Carels Zuster, na dat Hy bevoorens zwaer
was gequetst, dog genoegsaem geneezen, quam
met zyner Vrouwe Moeder, Elisabeth Charlotte,
Gravin van Nassau, uit het Bad te Aken, met een
Jagt voor Thiel, daer kreeg Hy de tyding dat zyn
lieve schoon-broeder overleden was: Dit sloeg
hem zodanig ter neer, dat Hy by na niet in staet
was om sulks aen zyn schoon-moeder bekend te
maeken, 't welk Hy egter doende, wierd zoo over-
stelpt, dat neerzeeg, en den 19. Juny, vyf dagen
na zyns Broeders dood, in het Jagt voor Thiel
overleed: Hy wierd naer Erbag gevoert ende al-
daer begraven.

Het dood lichaem van Graef Carel wierd in een
overheerlyke Tinne Kist gelegt, op welke een Ko-
pere Plaet is geplaetst, in welke zyn Naemen en
Tytels gegraveert zyn; en ter zyde van de Kist
eenige plaetsen uit de H. schrift, slaende op het
sterven, onder andere Openb. XIV. vs. 13. Zalig
zyn de dooden, enz.

Alles tot de Lykstatie gereed zynde, geschiede
die op de volgende wyze.

1. Een gedeelte van de Borgery in de Wapenen.
2. De Schout en Borgemeester, draegende yder

een Staf van Commande.
3. De Heeren Regenten van Everdingen en Cu-

lenborg, met den Drossaert, en Schouten van
Hagestein en Everdingen.

4. De Wel Edele Heeren Raeden.
5. Het Paerd van Parade, daer op gezeten zyn-

de een Edelman in blank Curas.
6. Twee Marschallen.



7. De Standaerd van Culenborg.
8. De Standaert van Piermont.
9. De Standaert van Waldek.

10. Een groote zwarte Vaen met gulde Lette-
ren, en het volle Geslagt-wapen; alle door
vier Wapen-dragers gedragen.

11. Het Wapen, gedragen door een Edelman en
twee andere.

12. De Hand-schoenen.
13. De Spooren.
14. De Degen.
15. De Helm met Pluimen.
16. De Gravelyke Kroon. Alle deeze vyf stuk-

ken door vyf Edelluiden, op zwarte Fluweele
Kussens, gedragen.

17. Het Rouw-paerd, overdekt tot der aerde
met een zwart Fluweele Kleed,

18. Het Lyk, gedragen door vier en twintig
Jong-mannen, zynde de Kist bedekt met een
Fluweel Kleed, wordende de Slippen door
Edelluiden opgehouden.

19. Twee Marschallen.
20. De Heer Overste Eppen, representerende

des Overledens Heer Vader, die wegens in-
dispofitie niet tegenwoordig was, wordende
geleit van twee Edelen, en de Slip van de
Mantel door een Page opgehouden.

21. De Heer Overste van Weede en andere Over-
sten en Officieren, voorts een menigte van
Borgers.

Dus toog deeze Lykstatie naer de Groote of St.
Barbare Kerk, alwaar het dood Lichaem in een
nieuwe Kelder, daer toe vervaerdigt, ter ruste
wierd gelegt. Deeze Kelder is ten Ooste van die
van Heer Jasper, ter plaetse daer het Hoog-Au-



taer heeft gestaen, en heeft zyn ingang in het mid-
den van den Trans tusschen de Pylers.

Boven het Graf hangt een overheerlyk Wapen-
bort, in 't midden is het Waldeksche Wapen, en
deeze vier Quartieren:

Waldek, Nassau,
Baden, Erbag.

Men ziet daer ook de Staf, Degen, Spooren,
Hand-schoenen, Gepluimden Helm, en Graefely-
ke Kroon: Boven, de drie Graefelyke Standerts,
en eenzwarte Vaen, terwyl die reeds versleten is,
geef ik hier het geen 'er met gulde Letters opge-
maelt was, en dikmaels heb geleezen, op:

Cui Civis, Miles, Musae sua serta parabant,
Hunc Miseris subito surripit atra Dies.
Patria Desiderium, inclytae Familiae
Ornamentum, Parentum Delicium y
Per antiquae Domus Fulcrum, Pietatis
Speculum, Virtutum Compendium

C A R O L U S G U S T A V U S ,
Comes in Waldek, Piermont & Culemborg. Liber Ba-

roin Tonna, Palant, Witthem & Weert, Domi-
nus in Lede, Linden, Kintswyler, Engelsdorf,
Frechem, Bachum, Dalem & Hagesteyn; Eques
Ordinis St. Johannis Hierosolimitani, & in Bata-
vorum Exercitu Equitum Centurio.
Anno 1680. heeft de Graef uit de oude Hand-

vesten een nieuw Stad- en Land-Recht doen opstelr
len, dit geschiede met raed en advys van zyne
Raeden,. zoo van 't Graefschap Waldek, als Culen-



borg, luiden in Rechte ervaren: Het zelve is door
den druk gemeen gemaekt en in veeler handen.

In den Jaere 1682. in de Maend Juny heeft Kei-
zer Leopoldus den Graef, om zyne menigvuldige
trouwe diensten, en zyne Descendenten in den
Ryks-Vorsten Stand verheven. Hier van gaf Hy
kennis aen zyne Raeden met dit schrift:

Onse genadige groetenisse te voor.
Ehrentfeste, Hoog-geleerde, Lieve, Getrouwe,

Uw E. sal buyten'twyfel alreeds bekend syn, dat Syn
Rooms Keyserlyke Majesteyt, by onse laetste a e n w e s e n t h e y t tot Weenen, in Junio des voorleden Jaers,

Ons en Onse Descendenten in den Ryks-Vorsten Staet
geset en verheft heeft, gelyk Wy nu, ommesekere re-
denen, ons daer toe moverende, ......... tot
nog toe niet hebben willen bedienen, maer nu geresol-
veert syn sulks aen te neemen, also hebben Wy Uw E.
hier mede 'tselve niet alleen willen notificeren, maer
ook belasten in toekomende sig daer na in de Titulatuer
te reguleren, ende ter nodiger plaetse 't selfde te publi-
ceren: Blyvende Uw E. met Onse Genade altoos toe-
gedaen. Datum Arolsen den 2. Maert 1683. Onder-
stond, Uw E. Goede Vriend,

G. Frederik F. van Waldek.
De superscriptie was: d' Erentfeste en Hoog-geleer-

de Onse Lieve Getrouwe Raeden tot Culenborg.

Beval Grave Floris in den Jaere 1596. als voor
staet aengetekent, dat de S t. Jans Kerke in de-
Nieuw-Stad, die doe vervallen was, zoude her-
stelt worden; dit heeft deeze Vorst ook gedaen in
het Jaer 1584. breeder blykende uit het geen
volgt:



Wy Georg Frederik, doen te weeten, also ons te
kennen is gegeven, dat de Johans Kerk in de Nieuw-
Stad seer is gedevaliseert, ende Onse meninge is, dat
vooral de Publique plaetsen in wesen worden gehouden,so is 't, dat Wy geordoneert hebben, gelyk Wy ordo-

neren by desen onse Raeden en Magistraetserge te dra-
gen en te overleggen, hoe en in wat voege de voorsr.
Kerk ten minsten koste en buyten extraordinaris Lasten
van deselve sal worden opgehaelt en onderhouden, ende
als dan 't selve terstond t' effectueren, en ten minsten
eens ter weeke daer in te doen prediken. Actum Culen-
borg den n. November 1684. En was ondertekent,

G. Frederik, V. v. Waldek.
In gevolge dit bevel is de Kerk in goeden staet

gebragt, en tot den Godsdienst bequaern gemaekt:
Men voorzag die met een nieuwe Preekstoel, de
noodige Banken, als voor de Heeren van de Regee-
ring en den Kerkenraet. Dog van eens ter Weeke
daer te Prediken is niet gekomen, welke de rede
zy, dat zoo duidelyk een bevel van den Vorst niet
is gehoorzaemt, weet ik niet. Vermits 'er nooit
Godsdienst in gepleegt word, vervalt dit Kerk-
gebouw al wederom, in zoo verre dat het ten uiter-
ste noodig is, dat diergelyk een Bevel eens weder-
om van Hoogerhand quame.

De Vorst, na dat Hy dit Graefschap agt en
twintig Jaeren zeer loffelyk geregeert, en het zel-
ve by de Souverainiteit had bewaert, is te Arolsen
gestorven den 19. October 1692. in den Ouderdom
van 72 Jaeren, en te Corbag, in het Vorstendom
Waldek, by zyne Voor-ouders begraven.

Hy liet na als Weduwe Elisabeth Charlotte, eene
zeer Godvrugtige Vrouw; Deeze had de Lyftogt
van Stad en Graefschap, en regeerde zeer zagte-
lyk nog twee Jaeren.



In deezen tyd zag men alhier verscheide Hof-
houdingen, 't welk een groote levendigheit ver-
oorzaekte; De Oude Vorstin met haere tweeDog-
ters, en de Zuster van Henrik Wolraet had haer
verblyf op het Nieuwe Hof; De Hartog van Saxen
met zyn Gemaelin en Dogter de Prinsesse, in het
Huis in de Slots-straet, van ouds genaemt het Stad-
houders, en nu het Hartogs Huis. De Prinse van
Saxen in een Huis in de Ridder-straet, nu bewoont
by den Burgemeester Beeldsnyder.

De Vorstin is overleden op het Nieuwe Hof,
den 16. November 1694. Na dat het Lyk op een
Parade-bedde in volle Kledy eenige dagen had ten
toon gelegen, en van yder een was gezien, wierd
het gekist en in de Luthersche Kerk gebragt, tot
dat alles tot de vervoeringe van het zelve gereed
was. Met een menigte van Toortsen en grooten
sleep wierd de uitvaerd gehouden, en vervolgens
het dood Lichaem naer Corbag gebragt, en by den
Vorst begraven.

LOUISE ANNA, Oudste Dogter van Georg
Frederik, Vorst van Waldek, en Elisabeth Charlotte,
Gravinne van Nassau, Weduwe van Georg, Grave
van Erbag, was de zesde Gravinne, en in ordre de
een en twintigste Vrouwe van Culenborg.

Naer ouder gewoonte wierden Haer door de Ma-
gistraet de Stads Sleutelen gepresenteert, en wierd
Haer Hoogheid den 6. Maert 1695. ingehuldigt.

De Inhuldiging geschiede met weinig pracht,
vermids de Heeren Raeden en Magistraet in den
zwaeren Rouw waren, gelyk mede de Vorstin en
haer gantsche Hofhoudinge: Carel de Lindeboom,
Drossaerd, deed de Aenspraek, de Eedt wierd
voorgeleezen, zoo van de nieuwe Gravin, als der
Borgeryej die onderling wierd afgelegt.



In 't begin van Haere Regering gaf zy een Nieuw
Reglement uit voor de Latynsche schoolen, en
den 2. Augustus 1697. een Ordonantie op 't Klein-
zegel, welke door den Secretaris Aernout van Wyk
is gepubliceert, en in druk uitgegeven.

In dat zelve Jaer stierf alhier op het Nieuwe Hof
Amelia Catharina, Dogter van Philip Theodoor, en
Zuster van Henrik Wolraed, Graven van Waldek en
Culenborg, Weduwe van Georg Lodewyk, Grave
van Erbag, rechte Erfgenaem van dit Graefschap;
zy wierd naer Duitschland gevoert en is aldaer be-
graven. Zy trouwde Ao. 1665. rnet voornoemden
Grave van Erbag, en was onder andere Moeder
van Philip Lodewyk, Grave van Erbag, Generael-
Lieutenant en Overste te Paerd in dienste van den
Staet, getrouwt met Albertina Elisabeth, Jongste
Dogter van Georg Frederik, Vorst van Waldek; nog
van Sofia Albertina, Gravinne van Erbag, geboren
den 29. September 1683. getrouwt den 4. Febr.
1704. met Ernst Fredenk, Hertog van Saxen-Hil-
burghauzen, geworden Grave van Culenborg, na de
doot van Louise Anna, zyns Moeders Zuster, als
volgen zal.

De Hond, een Stuk Lands, gelegen by de Stad,
gekoomen van de Abdye van Marienweerd, by Gra-
ve Floris den Eersten benaest en betaelt, en dus
eigen Goed, (als voor is aengetekent) is door de
Vorstin aen Perceelen in een eeuwigen Erfpacht
uitgegeven, welke Grond met Vrugt-boomen is
beplant, en verstrekt tot çieraed der Stad, en een
aengenaem gezicht en wandeling voor de Bor-
gerye.

Ik moet hier aentekenen, dat het Orgel, dat ge-
plaetst is ten Westen in de Luthersche Kerk, en
daer nog gezien word met het Wapen van de Vor-



stin, in 't laest van de voorige Eeuw door jonkheer
Emanuel Fredenk d e Montfort, zynde v a n de R o o m s c h e Religie en woonende alhier, i s vereert a e n

dezelve Kerke.
Vermids de zaeken met deeze Vorstin ten ag-

tere gingen, (men zegt door quaede bestiering van
eenige bediende) is de goede Gravin genoodzaekt
geweest deeze Heerlykheden te Verkoopen, als
Maurik, Lienden, Leede, den Ouden-weerd, Om-
meren, en eenige Jaeren daer na Hagestein, en
moet de Leezer weeten, dat de Vorstin nooit be-
zeten heeft de Baronien Weerd, Pallant enWitthem,
terwyl dezelve met alle de Heerlykheden, in Guli-
ker en Ceuls-land gelegen, aen haere Zusters by den
Vorst waren toegedeelt en besproken.

In den Jaere 1699. vertrok de Vorstin met hae-
re gansche Hofhouding naer Erbag.

In den Jaere 1701. is door eenige uit de Regee-
ringe een Werk doorgedrongen, dat het Graef-
schap nog heugt. Vermits de Wael en Merwe,
en by gevolg ook de Linge, wegens het verstop-
pen en verzanden van den rechter arm van den
Rhyn by Schenkeschans, altoos zeer hoog en vol
waters waren, in zoo verre, dat de Molens, aen
de Vliet en den Hom geplaetst, het Binne-water
tot die hoogte niet konden opmaelen, zoo dat het
Broek of de laege Landen gemeenlyk onder water
stonden, en de Rivier de Lek zoo laeg, dat dezel-
ve niet meer vaerbaer was, wierd goed gevonden
de Waterlosing op dezelve te maeken: Men ver-
koos daer toe de Plaets genaemt het Spoel, omme
aldaer een Sluis in den Lekdyk te leggen, en Mo-
lens op te richten. Dit wierd heftig door de mee-s t e Landgenooten tegen gesproken, die v a n oor-

deel waren, dat het met weinig koste en gevoeg-



lyker konde geschieden, wanneer men langs en
benevens den Diefdyk de Wetering een weinig
verwyderde, een opening door den Lekdyk by de
Capelle van Golberdingen groef, een kleine Sluis
daer maekte, en het Water door de Golberding-
sche Weerd, beneden Everdingen, dus een uur
laeger, in de Lek konde lossen, te meer de Agter-
molens daer toe gebruikt konde worden, die het
Water in de Vliet maelen, welk Water, indien
de Linge te hoog was, in de Lek zoude uitloopen,
De Dyk is reeds daer ter plaetse door gegraven,
en heb ik het Binne-water door het gat gezien uit-
stroomen. Niet tegenstaende den tegenweer der
meeste Ingelande, en de bygebragte overtuigende
Redenen, wierd het eerste ontwerp, dat zo kost-
baer en haggelyk was, doorgedreven: Men groef
een wyde Mole-vliet, bezette die met hooge Ka-
den, men groef den Dyk door, en bouwde een
zwaere Steene Sluis: De Molens, die op de Vliet
hadden gemaelen, wierden hier gebragt en ge-
plaetst: Men bouwde voor en agter Molens, en
men was met deeze nieuwe Water-losinge zeer in
de schik: Maer wat gebeurt 'er? Om de Betuwe
voor een vyandlyken inval te dekken, den Rhyn,
Lek, en Yssel vaerbaer temaeken, en de Wael
die zoo vol Water was, dat t' elkens de Dyken
doorbraken, te doen verligten, word een Door-
snyding by Pannerden, uit de Wael tot in den uit-
gedroogden Rhyn gegraven, gemeenlyk het Pan-
dersche Gat genaemt: Hier door quam het Rhyn-
water in de Lek en Yssel, en het water in de Wael,
Merwe, en by gevolge in de Linge, verminderde
zeer; daer stonden doe de Molens stil en konden
niet maelen, het laege Land was gestadig onder
water, zoo dat men eindelyk is gedwongen (want



in 't eerste wilde men schands-wege daer niet aen)
de Molens weer omtrent den Braed-ael, op derzel-
ver oude standplaets te brengen, om weer op de
oude Vliet (een Waterlosing van Jan van Arkel,
in den Jaere 1305. gekoft by Gysbert Wtengoye,
Jan van Bosichem, Heer van Culenborg, en Gysbert
van Caets) te maelen, en het Water door den Horn
in de Linge, als van ouds, te lossen.

Op het einde van het laetste Jaer der voorige
Eeuwe, wierd alhier, naer het voorbeeld van na-
buurige Landen, de Nieuwe Styl ingevoert, ver-
schillende met den Ouden als nu elf dagen.

In den Jaere 1702. den 10. Oolober stierf Sophia
Henriette, Zuster van de Vorstin, getrouwt met
Ernst, Hertog van Saxen, in het kraem-bedde: In
omtrent 16 a 17 Jaeren had zy niet gekindert; zy
wierd zwanger en verloste in haer veertigste Jaer
van een Zoon, den 5. October, welke genaemt
wierd Joseph, dien ik gezien heb binnen Culenburg,
in de Luthersche Kerk, zynde een Kind boven
maete schoon; Hy wierd doe opgevoed aen het
Hof van de Vorstin zyne Moeye: Dus stierf de
Moeder 10 dagen na de geboorte van deezen Prins:
Zy was een zeer schoone Princesse, ik heb haer in
de voorige Eeuw gezien; zy zat te Paerd in Ama-
soone gewaed, hebbende een hoed met pluimen
op een hoofd versiert met blonde gekrulde hairen;
dit was by gelegenheit van een Jagt-party. Prins
Joseph is getrouwt met de Nichte van den Wyd-
vermaerden Krygs-held Eugenius, Prinse van Sa-
voye, en is Generael in dienste van de Keiserin--
Koninginne, zynde de eenige uit de Ernestinische
Linie, die, z o o veel my bewust i s , d e n R o o m s c h e n Godsdienst heeft aengenomen.

Na dat de Vorstinne veele goede Ordonantien



hadde gemaekt, ook omtrent de Leenen, waervan
zeer veele verduistert wierden, ordre had gestel t,
en aen de Brouwers een Keur gegeven, is zy door
veele pyn en smerten, die zy verscheidene Jaeren
met het uiterste gedult had uitgestaen, veroorzaakt
door een Polypus of droevig Neus-gezwel, weg
gerukt, en sterf te Erbag den 30. May 1714. en
wierd binnen Michel-Stad begraven.

ERNST FREDERIK, HERTOG VAN
SAXEN, GULIK, CLEVE EN BERG, &c.
Zoon van Ernst, Hertog van Saxen, en Sophia Hen-
riette van Waldek, wierd, door de doot van Louise
Anna, zyne Moeye, als Fidei Commissaire Erfge-
naem van Georg Frederi, Vorst van Waldek, &c.
zyn Heer Groot-vader, de zevende Graef, en twee
en twintigste Heer van Culenborg. Hy was geboren
den 21. Aug. 1681. en trouwde den 4. Febr. 1704.
met Sophia Albertina, Gravinne van Erbag, Dogter
van Georg Lodewyk, Grave van Erbag, en Amelia
Catharina, Gravinne van Waldek, by welke Hy ge-
wan Ernst Frederik, geboren den 17. December
1707. die zyn Vader in de Regeering van zyne
Duitsche Staten Ao. 1724. is opgevolgt. En Lo-
dewyk Ernst, geboren den 11. September 1710.
zynde als nu Generael van de Infantery in dienst
van den Staet der Vereenigde Nederlanden: Nog
eene Prinsesse, Albertina Elisabeth, geboren den
3. Augustus 1713.

Den 15. October 1714. deed de Hertog zyn bly-
de inkomste in de Stad, en wierd den 31. dito pleg-
tig ingehuldigt: Hoe dit is geschied zal blyken uit
het volgend Verhael, my ter hancd gestelt,. lui-
dende als volgt:



M E M O R I A E L , of kort Verhael van de
blyde Aenkomste, en plegtige Huldiging
van Zyne Hoog-Vorstelyke Doorlugtig-
heid ERNST FREDER1K, Hartog
van Saxen, &c. &c. &c. tot Souveraine
Graaf van Culenborg, op den 15. en 31.
October 1714.

Naar dat op Donderdag den 11. October 1714.
den Heere Stal-meester van Zyn Hoog-Vorstelyke
Doorlugtigheid, met den train van kostelyke Ka-
rossen, Koets, Hand- en Rey-Paerden, met de
daar toe behoorende Stal-bediendens, alhier over
Land uit Saxen was aengekomen; zoo arriveerde
des anderen daegs de Castelyn van Zyn Doorlugt.
te Water, met Zyn Hoog-Vorstel. Doorl. groote
Bagagie, nevens verscheidene Domestieken, tot
deszelfs Hof-stoet behoorende.

Des Maandags Morgens vroeg, den 15. dito,
arriveerde mede te Water, Zyn Hoog-Vorstel.
Koks, Silver Dienaer, Confiturier en andere Of-
ficianten, tot de Keuken en Kelder behoorende,
met tydinge, dat de Jagten van Zyn Doorl. be-
reids Rheenen (zynde ontrent 5 uuren van hier)
waren gepasseert, en dat Zyne Doorl. zekerlyk
dien Middag alhier zoude aenlanden.

Hier op wierd toebereiding gemaakt, omme,
Haar Hoog-Vorstelyke Doorlugtigheeden alhier
aen Land te recipieeren: Hebbende den Heere
Generael en Drossaerd Lindeboom, de Magistraet
op den Stadhuise doen vergaderen, omme ten
voorsz. einde het nodige te overleggen ende te be-
raerneii.

Vervolgens vervoegde zig de Heeren Raeden,



verzeld met de Heeren van de Magistraet en corps,
en verdere Bediendens, onder den toeloop van een
meenigte Borgers en Ingeseetenen, naer de Lek in
het Veer-huis, alwaer het Canon, neffens eenige
Dubbel-haeken op 't Hooft van het Veer en op den
Dyk, voor het Oude Casteel, geposteert stonden,
omme Haare Doorl. in 't aennaderen daer mede te
Salueren.

Op den Stroom lag een der Culemborgse schee-
pen, verçiert met diverse Vlaggen en Wimpels,
en voorzien met Geschut, ten voorsz. einde, en
wanneer de Jachten in 't gezigt gekomen wa-
ren, gaf den Heere Generael Lindeboom ordre om-
me Zyn Doorl. uit het Geschut te salueren, 't welk
tot verscheidene reizen gedaen, ende t' elkens van
de Jachten van Zyn Hoog-Vorstel. Doorl. met ge-
lyk Geschut (onder het blaezen der Trompetters)
beantwoord wierd: Ende aldus naderden Zyn
Doorl. het Veer-hooft, onder het gedurig Canon-
neeren en luiden van alle de Klokken dezer Stad,
en quam met de beide Jachten, naer dat de by-
hebbende Bagagie-scheepen in de Haven gelopen
waren, onder de toejuichinge van een meenigte
Heeren en Borgers, omtrent 's Middags ten twaelf
uuren, met een schoon en stil weer, even bene-
den het Veer-huis aen de Wal: Zoo haest de gan-
gen waren uitgeleid, traden de Heeren Generael
Lindeboom, Raeden en Magistraet, in 't Jacht,
omme Zyn Hoog-Vorstel. Doorl. met Haer Hoog-
Vorstel. Doorl. deszelfs Gemaelinne, onderdanigst
te verwelkomen; 't welk gedaen zynde, traden
voornoemde Heeren aenstonds wederom te Land,
wordende gevolgt van den Heere Hoog-Vorstel.
Saxischen Hofraed Stempel, en den Hoog-Graeffe-
lyken Erbagsen Hofraed_Panzerbiter, nevens eeni-



ge Dames en verdere Suite, alwaer Zyn Hoog-»
Vorstel. Koetzen, bespannen met 6 Paerden, en
anderen gereed stonden: De Dames, geleid door
den Heere Generael Lindeboom, reeden in deszelfs
Koets vooruit, waer op Zyn Hoog-Vorstel. Doorl.
en deszelfs Hoog-Vorstelyke Gemaelinne, in de
Koets van Zyn Doorl. volgden, en vervolgens de
verdere Heeren Raeden en Hof-stoet, in de ande-.
re Koetsen, en reeden alzoo onder een meenigte
van Menschen de Stad in, door de groote Straa-
ten, over de Markt, tot op het Nieuwe Hof, al-
waer een Stads Wagt, met Helbaerden voorzien,
geposteert stond, daer Haere Hoog-Vorstelyke

Doorlugtigheeden uit de Koets traden, en naer
boven gaende, door de Anti-chambres, in de re-,
spectieve Audientie-Kamers zyn gekomen, wer-
dende aldaer van de Heeren Raeden, Magistraet,
en verdere Bediendens;j mitsgaders Predikanten,
Heeren Collonels, Majoor, Capiteinen, Luite-
nants en Vaendrigs van de Borgery; neffens ver-
scheiden andere Heeren, voornaeme Borgers en
Inwoonders, verwelkomt; als wanneer ook de
Sleutels van de Stads Poorten, gelegtin een zilve-
re schotel, door den Stads Burgermeester, Salo-
mon de Jouwer, met een onderdaanigste Aanspraek
aen Zyn Doorl. geoffereert wierden; welke van,
Zyn Hoog-Vorstelyke Doorl. gunstig afgenomen,
aen den zelven te rug gegeven wierden, met or-
dre omrne daar mede zyn pligt, als voorheen,-
waer te neemen.

Vervolgens hebben de gemelde Heeren, Colle-
gialiter, haer insgelyks vervoegt by Hoog-gedagte
Haer Hoog-Vorstel. Doorl. de Hartoginne, in
derzelver Audientie-Kamer, ende 't voorsz. Com-
pliment aldaer afgelegt, waer over dezelve by



Haar Doorlugtigheden zeer genadig en vriendelyk
bedankt zynde, hebben de voorsz. Collegien en
verdere Heeren haer afscheid genomen; naer wel-
kers vertrek de Maeltyd bereid, ende aen Tafel
geblaesen zynde, hebben Haer Hoog-Vorstelyke
Doorlugtigheden alhier het Middagmael gehouden.

Zyn Hoog-Vorstelyke Doorlugtigheid, naer
verscheide Conferentien met deszelfs Heeren Rae-
den, op verscheidene volgende dagen, over Stads
en Lands zaeken gehouden te hebben, heeft goed
gedagt de respectieve Commissien van alle de Offi-
cianten dezer Stad en Graefschappe in te vorde-
ren, omme dezelve naer resumptie te vernieuwen,
ende te confirmeren, ende alzoo aan dezelve Be-
diendens weder uit te leveren.

Den dag van de Huldiging, by Zyn Doorl. den
Heere Hartog ErnstFrederik van Saxen, zynde vast
gesteld tegens den 31. van deze Maand October,
is nodig gedagt, omme naer ouder gewoonte twee
dagen van te vooren, wegens de Magistraet, Pu-
blicatie te laeten doen, in maniere naervolgende:

Nademael door het Overlyden van Haer Vorstelyke
Doorl. LOUISA ANNA, in Leeven Vorstinne
van Waldek, Gravinne van Piermont en Culem-
borg, Gravinne Douariere van Erbag, de Successie
van het Graefschap Culemborg gedevolveert is op Zyn
Hoog-Vorstelyke Doorlugtigheid ERNST FRE-
DERIK, Hartog van Saxen, Gulik, Cleeve en
Berg, ook Engeren en Westphalen, Onsen Genadig-
ste Heere, en dien volgens Hoog-gemelde Zyn Hoog-
Vorstel. Doorl. geresolveert hadde naer ouder gewoonte
zig te doen huldigen; zoo worden alle Borgers, In- en
Opgeseetenen van deeze Stadt en Graefschappe, mits
deezen vermaent, op Woensdag zynde den 31. deser
Maand, des Morgens ten 10 uuren, in Persoon te



verschynen op het Markt-velt voor den Stadhuise alhier y
omme te aenhooren den Eed, by meer Hoog-gem. Syne
Hoog-Vorstelyke Doorl. af te leggen, en vervolgens te
presteeren den Eed, waer toe zy Borgers, In- en Op-
geseetenen daer teegens haarer zyds verpligt zyn. Waer
na zig een yder zal hebben te reguleeren. Actum op
den Stadhuise Culemborg, den 29. October 1714.
Onderstond, ter Ordonantie; en was geteekent,
P. Walbeek, Secr. Lager stond, gepubliceert naer
voorgaende Klok-luidinge, present het Collegie van de
Magistraet. Actum ut supra, en geteekent, P. Wal-
beek, Secret.

En wierd daer op de Borgerye, mitsgaders de
In- en Opgeseetenen ten Platten Landen, volgens
ouder gewoonte, van huis tot huis, door den Deur-
waerder, Geregts-boodens en Land-boode respe-
ctive Denuntiatie gedaen.

Inmiddels hadde Syn Doorl. nodig geacht des-
zelfs Heeren Raeden den Eed te doen vernieuwen,
gelyk zulks op den 30. Ootober, zynde daegs voor
de Huldiging, in de Ordinaris Vertrek-kamer van
Zyn Vorstelyke Doorl. is geschied.

Ende heeft den Heere Generael Lindeboom daegs
daer aen de Magistraet doen laeden, omme haer
des Morgens ten 8 uuren ter Raed-Kamer van Zyn
Vorstelyke Doorl. op 't Oude Hof te laeten vin-
den, gelyk ook die van den Geregte en Heemra-
den der Dorpen aldaer ook geciteert en gecompa-
reert waeren; ten welken dagen de voorsz. Colle-
gien, yder apart, binnen gekomen zynde, heeft
Welgemelde Heere Generael. in qualite als eerste
Raed, haer den Eed doen voorleezen, en vervol-
gens afgenomen.

Waer nae de Heeren Raden haer hebben bege-
ven naer het Nieuwe Hof, en de voorsz. twee



Collegien van Stad en Dorpen, op den Stadhuise,
omme de Huldiging te assisteeren in manieren als
volgt:

Op den dag van de Huldiging wierd op speciael
bevel van Zyn Hoog-Vorstelyke Doorl. het Rouw-
gewaet, over de doot van wylen Haer Hoog-Ed.
de Vorstinne van Waldek, Hoogloffelyke Memo-
rie, afgelegt; en verscheenen in de Wapenen drie
Compagnien Borgers, voorzien met boven en on-
der Geweer, mitsgaders versiert met blauwe, wit-
te en Oranje Pluimen en Linten op de Hoeden en
aen de Deegens, yder Compagnie onderscheiden
van haere Vaendels,ende met hunne Commandee-
rende Officieren geassisteert, zig posteerende ten
weder zyde ende ter lengte van de Markt in twee
reyen, ende in goede ordre gerangeert, welke om-
trent het Manuael van de Snaphaen waeren gein-
strueert, volgens Instructie dien aengaende by den
Heere Generael en Drossard Lindeboom gegeven.
Welke ten voorsz. einde ten klokken 9 uuren voor
den Stadhuise vergadert waeren.

Men luide driemael de Stadhuis Klok, als ten
tien, ten elven, en de laetste reis wanneer zulks
wierde geordonneert.

Den Heere Generael Lindeboom alles op den
Stadhuise gereguleert ende geordonneert hebben-
de, is naer het tweede gelui afgereeden, naer het
Nieuwe Hof, omme Zyn Hoog-Vorstelyke Doorl.
te verwittigen dat alles tot de Huldiging gereet
was, ende omme Zyn Hoog-Vorstelyke Doorl.
ten einde voorsz. af te halen, en te geleiden naer
den Stadhuise: Haer Hoog-Vorstelyke Doorl. de
Hartoginne hadde zig alvoorens, om deze plegtig-
heeden en Ceremonien van de Huldiging te a e n s c h o u w e n , met Mevrouwe de Hof-Meesterinne en



Dames, doen transporteeren ten Huise van den
Heere Raad Gaasbeeck.

Wordende den Train gevoert op de volgende
wyse:

Voor uit reeden den Heere Raad en Secretaris
Valentyn Nedermeyer, den Heere Extraordinaris
Raad Cornelis van Gaasbeeck, Vry-heer van Thien-
hoven, Stadhouder van de Leenen, en den Heere
Stalrneester Frank, in een Koets, bespannen met
twee Paerden.

In de tweede Koets, bespannen met ses Paerden,
zaeten de Ordinaris Culemborgse Raeden de Hee-
ren Generael, Raed en Drossard Care! de Linde-
boom, neffens de Heeren Bartram Hisveldt, Nico-
laes Lastdrager, en Frederik Etling.

Wanneer Zyn Hoog-Vorstelyke Doorl. insgelyk
in een Koets met ses Paerden volgde; voor uit
gingen twee Loopers, twaalf Laquayen, en aen
yder Portael van de Koets een Hyduck, alle in
nieuwe Livryen, zynde rood Laaken, met twee
Zilvere Passementen nevens den anderen geboort,
tussen beide met groen Fluweel gesepareert, en
met groen gevoedert; aen wederzyde van de Koets
gingen twee Onder-Officieren van de Borgery, met
haere Helbaerden.

Als dan in de vierde Koets den Heere Kamer-
Jonker en Ritmeester Rivecourt, met den Heere
Hoog-Vorstelyke Saxische Hofraed Stempel.

Ende in de vyfde Koets den Heere Baron de Raad,
en den Heere Capitain Challiou.

Zoo haast Zyn Doorl. op 't einde van 't Markt-
veld wierd gezien, bloezen de Trompetters van
Zyn Doorl. boven uit de Vensters van het Stad-
huis.

Straks wierden ook de Trommels geroert, en de



Borgerye in twee ryen als voorsz. langs de Markt
gerangeert staende, presenteerde haer Geweer,
terwyl Zyn Hoog-Vorstelyke Doorl. met de Caros-
sen daer tusschen beide door passeerde.

Aldus in voorsz. ordre aen 't Stadhuis gekomen
zynde, lieten zig de Magistraet en Corps vinden
beneeden aen de Trappen van 't Stadhuis, ende
waer by de Raden, uit hunne Koetzen treedende,
zig vervoegden, zynde die van den Geregten der
Dorpen in de Voorzaele van 't Stadhuis blyven
staen.

Zyn Doorl. meede uit de Koets getreeden zyn-
de, zoo ging de Magistraet voor af op 't Stadhuis,
tot in de Ordinaris Vergader-Kamer, wordende
immediatelyk gevolgt van de Raden.

Waer op Zyn Hoog-Vorstelyke Doorl. naer bo-
ven treedende, zig vervoegde in de voorsz. Ver-
gader-Kamer van de Magistraet.

Blyvende die van den Geregten der Dorpen ter
plaetzen als vooren.

Ende den Heere Rivecourt, Hof-Raed Stempel,
Stalmeester Frank, Baron de Raad, Capitain Chail-
liou, en andere Heeren, in de Audientie-Kamer,
alwaer den Stads Advocaet Wagardus dezelve re-
cipieerde.

Zyn Hoog-Vorstelyke Doorl. wierd van de Ra-
den en Magistraet in de gemelde Vergader-Kamer
met een Reverende en Compliment ontfangen,
aldaer afwagtende deszelfs genadigste beveelen,
omme de derde mael te luiden.

Inmiddels hadde den Heere Generael Lindeboom
zig vervoegt naer de Puye van 't Stadhuis, om te
zien of alles vaerdig was; ende gelast hebbende
dat de Commandeerende Officieren haere voorsz.
ryen, dewelke by het passeeren van Zyn Doorl.



op de Markt geposteert stonden, zoude hebben te
openen, tot dat de Borgery tot den Eed van Hul-
diging behoorende, daer binnen zoude gekoomen
wezen, ende als dan dezelve ryen op zeekere dis-
tantie by de Huizen te doen staen blyven, en van
agteren te fluiten, ten einde niemant, daer toe
niet behorende, binne gelaten zoude worden, of
eenige confusie by brengen.

Komende den Heere Generael kort daer op, en-
de na dat de derde mael was geluid, weder bin-
nen, omme Zyne Doorl. daer van te verwittigen,
ende tot de Huldiging af te halen, gaende Zyn
Doorl. als doen naer buiten, en zynde voorgegaen
door Wel-gemelde Heere Generael.

De Raden volgden, en als doen die van de Ma-
gistraet.

De Vloer van de Puye met een Stellagie gehoogt
zynde, was bekleet met een Vloer-tapyt, en wy-
ders over de Puye, tusschen de beide Leeuwen,
met Tapyt behangen tot onder op de Straet van
de Markt, en boven een vierkant Verheemeltzel
gemaakt van rood Fluweel, en rontom met een
Val van de zelve Stof, rykelyk met een breede
Silvere Galon omboort.

Zyn Hoog-Vorstelyke Doorl. plaetste zig voor
op de Puye van 't Stadhuis, zynde gekleed met
een bruin Lakens Kleed, zeer ryk met Goud ge-
borduurt, en een geborduurde Star op de Linker-
borst, omhangen over de schouders met de Rid-
der-Ordre van St. Hubert, zynde den Heere Dros-
sard voor aen de Puye geposteert.

Agter Zyn Doorl. de Raden, en vervolgens de
Magistraet, op de Trappen van 't Stadhuis, in-
waerts.

Ten wederzyde van de Trappen van 't Stadhuis



stonden de voorsz. Lacquayen, Hyducquen en Loo
per van Zyn Hoog-Vorstelyke Doorlugtigheid.

De Vensters van de Huizen waeren alom bezet
met Dames en Heeren, ende de Daken en Straten
opgepropt van een meenigte Toezienders, dewel-
ke van alle kanten uit de naburige Steeden en Dor-
pen waeren toegevloeit o m deze Plegtigheid t e a a n s c h o u w e n .

Waer op den Heere Drossard, naer alvorens de
Borgery en toehoorders behoorlyke silentie belast
te hebben, aen Zyn Doorl. vroeg, of den zelven
goed vond dat men de Ouvertuure van de Huldi-
ging doen zoude; Zyn Doorl. zulks advouerende,
Sprak de Drossard aldus:

Alzo het God Almagtlg behaagt heeft, de Doorlug-
tigste Vorstinne, Vrouwe. LOUISE ANNA,
Vorstinne van Waldek, Gravinne van Piermond,
Culemborg; ook Gravinne Douariere van Erbag, in
haer leeven Regente en Souveraine van deze Stad en
Graefschappe, uit dit tydelyke tot zig in de Eeuwige
Vreugd op te neemen, waer door de Successie van deze
Stad en Graefschappe is komen te devolveren op Zyn
Hoog-Vorstelyke Doorlugtigheid ERNST F RE-
DERIK, Hartog van Saxen, Gulick, Cleve en
Berg, ook Engeren en Westphalen, alhier tegen-
woordig.

Ende vermits het een oud herkoomen en loffelyke ge-
woonte is, dat zig Souveraine Erf-Heeren van haare
Onderdanen laten Huldigen, ten welke einde Zyn Hoog--V o r s t e l y k e Doorl. alhier verscheenen zynde, o m zulks

van zyn Onderdanen te ontfangen, was Hy alvorens
geresolveert aen haer solemneelyk af te leggen den Eed,
daer toe van ouds gebruikelyk, zoo en invoegen dezelve
alhier in 't openbaer zal worden opgelezen.



Waer op den Heere Drossard Zyn Hoog-Vor--s t e l y k e Doorl. vraagde of het van deszelfs behagen

was, dat het Formulier van den Eed (albereids
door den zelven Eigenhandig ondertekent) wierde
opgelezen; dewelke daer op geantwoord hebbende
van Jaa, wierd zulks door den Heere Drossard aen
den scheepen Borgermeester Christiaen Augustus
Kloekhoff overhandigt, om publicq opgelezen te
worden, luidende als volgt:Wy ERNST FREDERIK, by der Gratie
Godes, Hartog van Saxen, Gulick, Cleve en Berg,
ook Engeren en Westphalen, Grave van Culemborg,
&c. &c. &c. Doen Cond, en bekennen mits dezen
Openen Brieve, dat Wy als regt en Erf-heer van den
bovengemelde Graefschappe van Culemborg, gelooft en
geseekert hebben, gelooven en seekeren mits deesen, by
Vorstelyke Eere ende in regten Eed-stadt, de gemeene
Borgeren, Ingesetenen en Onderdanen Onser Stad en
Graefschappe Culemborgh, ende een ygelyk van hun te
laten by haereoude Regten, Handvesten, Privilegien,
Statuten en Overdragten, mitsgaders verdere oude
deugdelyke Gewoontens en Ordonnantien; Gelovende
nog onse voorsz. Borgeren, Ingesetenen en Onderda-
nen, Coopvaarderen en Anderen, die nu zyn en na-
maels weesen zullen, voor te staen en te beschermen.
mitsgaders te desendeeren in alle haare Privilegien,
Exemptien enVryheeden, op alle Tollen in de nabuu-
rige Provintien; Voorts meede in alle Eenigheeden,
Overdragten en Geregtigheeden, die sy van oude tyden
gebruikt mogten hebben, ende voorts te beschutten van
alle Ongenade, Gewelt, Onbuerlykheden, die hun
eenigsints souden mogen opkomen, mitsgaders daarinne
en voorts Ons sodanig in alles naar Ons vermogen te
bewysen, als een goed Heer schuldig is en behoort te
doen, sonder argelist. Des t'Oirconde is deese by Ons



onderteekent, ende Ons Geheim Zeegel daar onderaan
gehangen. Actum binnen Culemborg den 31. October
1714. Was Onderteekent, Ernst Frederik. Onder
uit hing het gemelte Syn Hoog-Vorstelyke Doorl. Ge-
heim Zeegel, gedrukt in Roode Wasse.

De scheepen Borgemeester den Eed hebbende
opgelezen, vroeg vervolgens den Heere Drossard
aen Zyn Doorl. of den zelven daar op beliefde den
Handslag te doen?

Den zelve antwoorde Jaa.
Doe zeide den Heere Drossard tot den scheepen

Borgemeester dat hy den Handslag van Zyn DoorL
ontfangen zoude.

Dat gedaan zynde, keerde zig den Heere Dros-
sard tot de Borgery, aen haer zeggende, dat Zyn
Doorl. den Eed hebbende afgeleid, het vervolgens
ook haer pligt en schuldigheid was, dezelve aen
haer zyde mede te praesteeren; ende zy ten dien
einde gereed zynde,zulks met Jaa wilde te kennen
geeven. En de Borgery daer op geantwoord heb-
bende Jaa, den Heere Drossard, in qualite voorsz.
het Formulier aen den scheepen Borgemeester
overhandigende, begeerde dat 't zelve voor de
Gemeente zoude werden opgelezen, luidende als
volgt:

Wy zweeren en belooven Uwe Hoog-Vorstelyke
Doorl. Hartog van Saxen, Gulick, Cleve en Bergj
ook Engeren en Westphalen, als onsen regten Erf-
heer en Graef van Culemborg, mitsgaders U Hoog-
Vorstelyke Doorl. regten Erven en Nakomelingen ge-
hoorsaem en getrouw te zyn, U Hoog-Vorstel. Doorl.
beste te bevorderen, en schade te schutten, naer al ons
vermogen, als goede trouwe Borgers, Ingezetenen en
Onderdanen hunnen Heer gebonden en schuldig zyn te
doen. Zoo waerlyk moet ons God helpen»



Het zelve geschied zynde, keerde zig den Hee-
re Drossard tot de Borgery, en zeide, is dat uwe
intentie, om daer op den Eed te doen? Zoo steekt
uw vingeren op, en roept Jaa.

Waer op de Borgery, die alle met ongedekte
hoofden stonden voor het Stadhuis, haere voorste
vingeren opstaken, ende met eenparige stemmen
uitriepen Jaa.

Ende vervolgens ( op 't vermaen van den Heerc
Drossard) haere hoeden om hoog heften, haeren
nieuwen Heer toejuichten, met te roepen: Lang
Leeve Zyn DoorL Grave van Cuylemborg.

Vervolgens trad Zyn Doorl. na binnen; men
loste als doen de Haaken boven van den Stadhuise,
alwaer de Trompetters van Zyn Hoog-Vorstelyke
Doorl. uit de Vensters bloesen; en de twaelf Stuk-
ken Canon, beneden voor de Puye op de Markt
geposteert staende, wierden toen gelost.

De voorsz. Salvoos uit het Geschut gedaen zyn-
de, vong men aen met het luiden van alle de Klok-
ken dezer Stad.

Voorts is Zyn Doorl. op dezelve wyze en ordre
als gekomen was, van den Stadhuise afgegaen, en-
de in de Koets getreeden, ende wederom na het
Hof gereeden.

Inmiddels wierd het Canon met de Haken nog
verscheidene ryzen gelost, ende wierden door de
voorsz. Compagnien Borgers verscheide Salvoos
geschooten.

Zyn Hoog-Vorstelyke Doorl. op het Hof geko-
men zynde, is den zelven wederom op nieuws van
alle Collegien en andere Heeren gefeliciteert, en
geluk gewenscht, als meede van den Heere Hoog-
Graeffelyke ErbagSe Hof-Raad Panzerbiter, we-
gens zyn Heere Hooge Principale.



Ende hadde Zyn Doorl. den Hof-Fourier bevoo-
rens ordre gegeven, om alle Collegien en Bedien-
dens ter Maeltyt te nodigen, zoo van Raden, Ma-
gistraet, Predikanten, Hoog en Laag Dyk Heem-
raden, Ontfangers en Rentmeesters, de Hooge
Officieren van de Borgery; item de Rentmeesters van 't Weeshuis, Kerken en Gasthuis, met haere

Meede-hulpers, Heem-raden van den Hond en
Geeren, Advocaten, Doctoren in de Medicynen,
en Procureurs; als meede verscheidene fatsoene-
lyke Heeren en Inwoonders; mitsgaders den Ge-
regte, Heem-raden, en Predikanten der Dorpen
van den Graefschappe; dewelke in verscheidene
Vertrekken en aen diverse Tafelen, zeer heerlyk
en magnificq zyn getracteert, zoo in delicieuse
Spyze, Confituren, als veelderhande zoorten van
kostbaere Wynen.

Verscheidene Gedigten, zoo in 't Latyn, Frans,
en Duits, ter eeren van Zyn Doorl. en deszelfs
Hoog-Vorstelyk Huis, wierden door de Autheurs over en by de Tafel van Zyn Hoog-Vorstel. DoorL

na dat de Confituren op gedragen waeren, over-
luid opgelezen en uitgedeelt.

Geduurende de Maeltyd wierden geadmitteerd
alle Inwoonderen en Vreemdelingen, omme Haer
Doorlugtigheden en de voorsz. genode Gasten te
zien spysigen, aen dewelke overvloed van Wyn
en Confituren, zoo van den Vorst als andere Ta-
fels wierd gepresenteert en uitgedeelt.

Alle gezondheeden van Illustre Persoonen wier-
den gedronken onder 't lossen van 't Geschut en
geschal der Trompetten.

Onder de Maeltyt marcheerde de Respective
Compagnien Borgery voorby 't Hof, en schooten
verscheide Salvoos.



Aan yder Compagnie Borgers wierd wegens Zyn
Hoog-Vorstelyke Doorl. vereert een Aem Wyn,
en aen yder Pand van de Stad (zynde vyf en dertig
in getale) een Ton 8 Guldens Bier, aen 't Voer-
mans en Sakkedragers Gild yder twee Tonnen,
aen 't Weeshuis, Manhuis, Gasthuis en verdere
Armen, wierd gegeven Vlees, Brood, Wyn en
Bier.

Des Avonds zag men door de Stad de Huizen
van de voornaemste Heeren en Borgers geillumi-
neert, met Kaersen voor alle de Glas-vensters, on-
der en boven, en wierden op zommige plaetsen
verscheide fraeje Wapens en Devysen, ter eeren
van Zyn Hoog-Vorstelyke Doorl. vertoont.

De voorsz. Compagnien Borgers hebben des an-
deren daegs wederom haer Exercitie ontrent het
Manuael van de Snaphaen en Evolutien gedaen,
en verscheide Salvoos voor 't Hof ten aenzien van
meer Hoog-gedagten Haar Hoog-Vorstel. Doorl.
geschooten.

Waer meede deze Plegtigheden van de Huldin-
ge, tot groot genoegen van Zyne en Haere Hoog--V o r s t e l y k e Doorlugtigheeden, en met een onge-

meene vreugde en contentement van alle Ingezete-
nen beslooten wierden en geeindigt zyn.

Hier na vertrok de Hartog met zyne Gemaelin-
ne en Hof-bediendens naer zyne Duitsche Staeten.

Ten tyde van de Regeeringe van dezen Vorst is,
zoo veel ik weete, niets aenmerkelyks voorgeval-
len, als alleen dat een nieuw en groot Orgel in den
Jaere 1719. is gemaekt: Dit is geplaetst ten westen
in de Barbare of Groote Kerk, by den Tooren,
tusschen de twee eerste Pylaers. Door den brand
van 't Jaer 1654. was mede het Orgel vernielt:
Zedert was de Kerk wel opgebouwt. maer dit heer-



lyk Speeltuig agter gebleven: Omtrent dezen tyd
ontdekten zich hier eenige Liefhebbers, onder
welke uitmunte de Borgemeester Cornelis van Gaes-
beek, Vry-Heer van Tienhoven, die van een Orgel
begonden te Spreeken: Men tekende in, en dus is
dit werk door de Liefdaedigheit van veele onder de
goede Borgery voltooit, en tot dien voortreffely-
ken en aenzienlyken stant, waer in het nog gezien
word, verheven.

Tot slot diend, dat de Hartog de Borgery en
Ingezetenen zeer zagt heeft geregeert: Hy was
een Edelmoedig Vorst, dit vertoonde Hy in alle
zyne daeden, zoo dat de Stad en Graefschap zig
zyner regeeringe niet heeft te wandanken, als al-
leen dat Hy zyn en zyner Voor-ouderen Erfdeel,
by dezelve zedert zes Eeuwen bezeten, in den Jae-
re 1720. vervreemt, verkoft en zyne Kinderen en
Nazaeten daer van berooft heeft. Kort hier na
storf Hy den 9. Maert 1724. oud 43. Jaeren.

DE STATEN VAN 'T QUARTIER VAN
NYMEGEN hebben, als boven staet, het
Graefschap van den Hartog van Saxen gekoft, voor
de Somme van negenmael hondert, zeven en tag-
tig duizent, drie hondert Guldens; en wierd dus
het Quartier in ordre de agtste Graefen drie en twin-
tigste Heer van Culenborg.

Haer Edele Moog. aenvaerden de Regeeringe,
en wierden den 18. Juny 1720. op Dingsdag, vol-
gens aloud gebruik, plegtig ingehuldigt.

Zes Heeren, hier nagenoemt, waren afgezon-
den en gevolmagtigt, omme in naem van derzelver
Hooge Principaelen alles te verrigten, de Hulde te
ontfangen, en den Eed aen de Burgery af te leg-
gen.

Aengaende derzelver aenkomst, de inhuldiging,



en wat 'er aenmerkelyks is voorgevallen, kan in
't breede in het volgende Memoriael geleezen wor-
den,

MEMORIAEL, of kort Verhaal van de
blyde Aenkomste, en plegtige Huldiging
van Haer Edele Mogende de Heeren Stae-
ten des Quartiers van Nymegen, Hooge
Heeren Gecommitteerdens, op den 15.
en 17. Juny 1720.

Nademael den Doorluchtigen Vorst en Heer
ERNST FREDERIK, Hertog van Saxen, Gulik,
Cleve en Berg, ook Engeren en Westphalen, &c,
Grave van Culemborg, &c. te rade was geworden,
om met Advis en toestemminge van zyn jonger
Broeder, den Heere Prince Joseph van Saxen, by
titule van Verkoop af te staen, het Graefschap van
Culemborg, welk Graefschap, na de doot van Haer
Hoogheid, Vrouwe Louisa Anna, Geboore Vor-

stinne van Waldek, Gravinne van Piermond ende Cu-
lemborg, Gravinne Douariere van Erbach, &c. &c,
&c. uit kragte van Testamentaire Dispositie en
Substitutie, by wylen den Doorluchtigen Prince
en Heer Georg Frederik, Vorst van Waldek, Grave
van Piermond ende Culemborg, Veld-Maerschalk van
den Staet deser Vereenigde Nederlanden, &c. &c. &c,
Glorieuser Gedagtenisse, verordineert en met 'er
Dood bekragtigt, was gedevolveert op Zyn Door-
lugtigheid, als Oudste Zoon van Vrouw Sophia
Henrietta, Hertoginne van Saxen, &c. &c. &c,
des Hoog-gemelte Vorsten van Waldek tweede
Dogter, Hoog-loffelyker Memorie; en dat Haer
Edele Mogende, de Heeren Staeten des Quartiers van
Nymegen, het zelve Graefschap met alle Ap- ende



Dependentien van dien, Titulo Emptionis hebben
aan en overgenoomen, zoo hebben Hoog-gemelte
Heeren Staaten, door derzelver Hooge Gecom-
mitteerdens, by wege van Huldiging, daer van
solemneele Possessie genoomen in maniere als volgt:

Saturdag den 15. Juny 1720. quaamen de Hee-
ren Volmagtigde en Gecommitteerdens van Haer
Edele Mogende de Heeren Staaten, te weeten:

De Heere Jacob van Randwyck, Heer van Ros-
sum, Heesel, Gameren-Beek, Borg-Graaf des Ryks
en Rigterder Stad Nymegen; Extra-Ordinaris Raad
des Furstendorns Gelre, en Graafschap Zutphen,en
wegens Hoog-gemelte Furstendom en Graefschap,
Ordinaris Gecommitteerde ter Vergadering van de
Heeren Staten Generael der Vereenigde Neder-
landen.

De Heer Johann de Cock van Delwynen, Heere
van Wadenoyen, Amptman van Bommel, Thielre
en Bommelre Weerden, Ordinaris Gedeputeerde des
Furstendorns Gelre, en Graefschap Zutphen.

De Heer Adriaan van Lynden, Ordinaris Raad
des Furstendorns Gelre ende Graefschap Zutphen.

De Heer Matthias Lambertus Singendonck, Bur-
germeester der Stad Nymegen, Ordinaris Gecom-
mitteerde des Furstendorns Gelre, ende Graefschap
Zutphen, ter Vergadering van de Heeren Staeten
Generael der Vereenigde Nederlanden, en Secre-
taris van d' Ordinaris Heeren Gedeputeerdens van
meer Hoog-gemelte Furstendorns en Graefschappe.

De Heer Arent van der Steen, Heer van Omme-
ren, Burgermeester der Stad Thiel, en Ordinaris
Gedeputeerde des Furstendoms Gelre, en Graef-
schap Zutphen, Verwalter Walt-Graef des Neder-
rycken Walts; ende

De Heer Peter de Roock, Burgermeester der Stad



Bommel, Ordinaris Gedeputeerde des Furstendoms
Gelre, en Graefschap Zutphen; met des Quartiers Secretaris de Heer Anthonis Vos; onder het lossen

van eenig klein Kanon, en het luiden der Klokken,
in drie Karossen, yder met ses Paerden bespannen;
geëscorteert met een Compagnie te Paerd, de
Sandpoort intrekkende, alwaer drie Compagnien
Borgers in de Wapenen, versiert met Blauwe,
Witte en Oranje Pluimen en Linten op de Hoeden
en Degens, yder Compagnie onderscheiden met
haere Vaendels, ende met hunne Commandeeren-
de Officiers geassisteert, langs de Sand-straet ten
weder zyden geposteert, ende tot de Binne-Poort
in goede ordre gerangeert stonden; nemende Haer
Ed. Mogende haeren weg naer het Nieuwe Hof,
alwaer dezelve door de Heeren Raden en die van
de Magistraet, aen de Voor-Poorte plegtiglyk ont-
fangen en verwelkomt wierden, en binnen de groo-
te Saal getreden zynde, wierden Haer Edele Mo-
gende door den Heere Abraham Wagardus, in qua-
lite als Advocaet van Stad en Lande, gecompli-
menteert met een fraaje Aenspraek van Felicitatie,
dewelke ook door den Heer Burg-Graef beant-
woord wierd; waer na door den Heer Officier Phi-
lip Jacob Tepel, in qualiteit als Stads Burgermee-s t e r , de Stads Sleutels, i n eene Silvere schotel,

aen de Heer Burg-Grave van Randwyck wierden
gepresenteert; dewelke tot groot genoegen van
de presente Collegien, daer op antwoordede, en
waer op zig yder na zyn aengewezen Logement
begaf.

Maendag den 17. dito, wierden de Raeden en
Magistraets Persoonen, met haere respectieve Se-
cretarissen, in Eedt en Pligt genoomen, en die
van den Geregte der Dorpen, mitsgaders de Hoo-



ge enLaege Heemraeden, met meer andere Offi-
cianten.

Dingsdags daer aen volgende, ende naer dat al-
les tot de solemneele Huldiging omtrent den Stad-huise gereguleert, ende de voorsz. drie Borger

Compagnien, op 't heerlykste uitgedost, in behoor-
lyke ordre, ten weder zyden en ter lengte van de
Markt in twee ryen gerangeert waaren, begaven
Haer Edele Mogende de boven gemelde Heeren
Gecommitteerdens tegens de Middag de klokke
twaelf uuren zig in haere Karossen, en reden onder
een toevloed van duizende van Menschen, en het
luiden van alle de Klokken, naer den Stadhuise;
vooraf quamen de Ordinaris en Extra-ordinaris Ra-
den, in twee Karossen, te weeten, de Heer en
Mr. Cornelis van Gaasbeek, Heer tot Tienhoven,
Mr. Balthazar Kloekhoff, en Mr. Willem Hendrick
Rhée, in de eerste; de Heeren Bertram Hisveldt,
Mr. Nicolaas Lastdrager, Mr. Georg Frederick Et-
ling, en Valentyn Nedermeyer, in de tweede Karos,*
waer na Haer Edele Mogende de Heeren Gecom-
mitteerdens, in drie kostelyke Karossen, yder met
ses Paerden, volgden, werdende den Train besloo-
ten met een Compagnie te Paerd, welke zig ter
zyden van den Stadhuise posteerde.

Haer Edele Mogende het Stadhuis genadert en-
de uit haere Karossen getreden zynde, wierden de-
zelve aen de Trap door de Magistraet en Corps ge-
recipieert, en gebragt in de Ordinaris Vergader-
Kamer, gevolgt doorgemelde Heeren Raeden.

Naer een weinig vertoevens, begaven Haer
Edele Mogende zig met de Raden en Magistraet,
naer de Puye van den Stadhuise, overdekt met een
rood Verhemelte, ende Stellagie beleit met Ta-
pyten.



Den Heer Hofraed Bertram Hisveld, als aenge-
stelt tot provisioneele Drossaerd, in plaets van de
Heer Drost Bout, dede de Aenspraek van de Puye
van den Stadhuise, in maniere als volgt:

Mannen! Borgers en Ingesetenen deser Stad en
Graefschap.

Alhoewel 't U Luiden genoegsaem voorheen bewust
is wat 'er in deze dagen is gebeurt, en hoe groote ver-
anderinge de Goddelyke Voorzieninge over deze Stad en
Graefschappe heeft gehengt: Zoo ben ik nogtans gecom-
mitteert en aengestelt om U Luiden op een plegtige wyse
te verklaeren en bekent te maken, dat den Doorlugtigen
Vorst en Heer Ernst Frederick, Hertog van Saxen,
Gulick, Cleve en Berg, ook Engeren en Westpha-
len, &c. &c. &c. heeft konnen goedvinden deze zy-
ne Stad en Graefschap, door een formeel ContrAct van
Koop, af te staen en over te geven aen de Edele Mo-
gende Heer en Staten des Quartiers van Nymegen,
en dien volgens op den 29. May laetstleden, niet alleen
daer van aen dezelve Haer Edele Mogende Heer en,
voor de respective Geregten dezer Stad en Graefschap-
pe heeft gepasseerd, en laten doen behoorlyk Transport
en Opdragt; maer daer by ook U Luiden gezamentlyk
ontslagen uit den Eed en Pligt; waer mede Gy Uw op
den 31. October 's Jaers 1714. aen Hem Heere Her-
tog zoo plegtig en zoo solemneelyk haddet verbonden,
gelyk Gy in 't brede zult hooren uit d' Acte van Tran-
sport en Ontslaginge daer van zynde.

Waer op den Heere Drossard, zig keerende tot
den Schepen Borgermeester Christiaen Augustus
Kloekhoff, en hem den TranSport overhandigende,
zeide: Heer Borgermeester, gelieft deze acte de goede
Borgery eens voor te leezen; dewelke dien Brief over
genomen hebbende, zich wendede tot de Heeren
Haer Edele Mogende Gecommitteerdens, vragen-



de: of 't van Haer Edele Mog. believen was, dat
hy die Acte van Transport de Borgery voorleezen
zoude ? En dezelve daer op met Jaa geantwoord
hebbende, heeft den Schepen Borgermeester voorsz.
na dat hy de Toehoorders tot opmerkinge en silen-
tie aengemaend hadde, dezelve Acte met luider
stemme opgelezen, luidende als volgt:

Wy Drossaard, Schout, Borgermeesteren, schepe-
nen en Raad der Stad Culemborg, mitsgaders Schout
en Schepenen der Dorpen Everdingen, Zyderveldt en
Goilberdingen, tuigen en certificeeren by desen, dat in
Onse Vergadering verscheenen en neer geseten is, de
Heer Bertram Hisfelt, Culemborgse Hofraad, gesub-
stitueerde van den Heere Hendrick Rhön, Geheyme
Raad, Opper-Amptman en Gevolmagtigde van Zyn
Hoog-Vorstelyke Doorluchtigheid den Heere Ernst Fre-
derick, Hertog van Saxen, welke verklaarde, hoe
dat hoog-gemelte Heere Hertog, aan de Edele Mogende
Heer en Staten des Quartiers van Nymegen, Verkogt
hadde, de Graafschap Culemborg, met de daar toe ge-
hoor ende independente Souverainiteit, voorts alle Reg-
ten, Vryheeden, Praeëminentien en andere Hoogheden
en Regalien, gelyk mede met alle de daar onder gehoo-
rende Dorpen, Bouw-hoven, Landen, Imposten, Ac-
cynsen, Hout-gewas, Pagten, Thienden, T h e y n s e n , Renten, e n andere Goederen e n Inkomsten, wat

namen deselve ooksouden mogen hebben, of waar d e s e l v e o o k souden mogen gelegen zyn; voorts alle A p -

en Dependentien van dien, daar toe ooyt van ouds ge-
hoort hebbende, of nog gehoorende; dat meer hoog-ge-
melte Heere Hertog, Hem Heere Gevolmagtigden, by
Acte van den 12. April deses J aars, Ons Drossaard,
Schout, Borgemeesteren. scheepenen en Raad der Stad,,
mitsgaders Schout en scheepenen der Dorpen voornoemt,
by Copye Authenticq gebleeken, en neffens dese gere-



gistreert, hadde geauthoriseert die meer gemelte Graaf-
schap, met alle haare voorsz. Regt en Geregtigheden,
Pertinentien, Regalien, Souverainiteyt, &c. soo als
meer hoog gemelte Hertog deselve tot nu toe genooten en
beseten heeft, aan de Edele Mogende Heer en Staten
des Quartiers van Nymegen, ofte aan derselver Hee-
ren Gecommitteerden, over te wysen, ook in Besit en
Eygendom over te geven; sonder op die deselve Graaf-
schap, en alle toebehooren van dien, eenig Regt, Actie
of Pretensie te behouden, directelyk of indirectelyk, hoe
sulks ook bedagt zoude konnen worden; gelyk Hy HeereComparant, als gesubstitueerde van den voorn. Gehey-

me Raad, uit kragte van die voorn. Actens van Autho-
risatie en Substitutie; sulks op de solemneelste en besten-
digste forme Regtens was doende by desen, verklaarde
dien volgens, Ons Drost, Schout, Borgemeesteren,
scheepenen en Raad, mitsgaders Schout en scheepenen
der Dorpen voornoemt, voorts alle andere Bediendens,
Borgeren, In- en Op-gesetenen deses Graafschaps Cu-
lemborg, te ontstaan ende te ontheffen van allen Eedt
en Pligt, aan meer gemelte Heere Hertog gedaan, en
verschuldigt, om die selven Eedt en Pligt te prefteeren
en bewysen aan hoog gemelte Heer en Staten, na behoo-
ren. In. Waarheyds Oirconde hebben Wy deser Stadts
Zegel hier aan doen hangen, ende door de Signature
van de Secretarissen van Stadt en Dorpen bekragtigen
laten, in't Jaar onses Heer en 1720. den 29. May.
Was geteekend, P. Walbeeck, J. Steenis.

't Zelve geschied zynde, heeft den Heere Dros-
Saard, zyne Aenspraek hervattende, tegens de Om-
standers gezegt:

Mannen, Borgers! Uyt de verleesen Acte van Trans-
port en Ontslaginge heb je nu niet alleen verstaan, dat,
gelyk ik hier voor en hebbe geallegeert, deese Stadt .en
Graafschap, door hoog gemelte Syne Vorstelyke Door-



lugtigheid is Verkogt en Overgegeven, mitsgaders dat
Gy van den Eedt, aandeselve Syne Vorstelyke Door-
luchtigheyt hier bevorens gedaan,bent ontslagen; maar
ook ligtelyk konnen begrypen, dat Wy als nu zyn ont-
set en beroof d van Onsen Heer, van Ons Hoofd, van
Onsen Beschermer.

Edoch Mannen en Borgers! laat daarom den Moed
niet sacken:

Want siet hier Haar Edele Mogende de Heeren Staa-
ten des Quartiers van Nymegen, als jegenwoordige
regtmatige Hooge en Souveraine Over-heeren deser Stad
en Graafschap, komen Ons, door een plegtige Deputa-
tie nyt het midden van Haar, van sulke voornaame en
hoog-aansienlyke Heer en, wederom in Haare magtige
Protecitie en Bescherminge opneemen; en dit niet alleen,
maar deselve verseekeren daar en boven, dat Sy U Luy-
den kragtdadig en rustiglyk sullen Handhaven, Main-
tineeren,en laten Jouisseeren by en van Uwe oude Reg-
ten, Handvesten, Privilegien, Exemptien en deugde-
lyke Gewoontens, gelyk de Solemneele Acte, welke ik
hier in handen hebbe, en U Luyden soo aanstonds zal
voorgelesen worden, wydlopiger kan doen blycken.

Ende by aldien soo plegtige Toesegginge, Beloften,
en Confirmatie, tot Uwe gerustheyt nog niet genoeg is,'
Siet, Mannen en Borgers! de Heeren Haar Ed. Mog.
Gecommitteerdens, alhier jegenwoordig, zyn overbo-
dig en bereyt, in den naame van hoog gemelte Heeren
Staaten, en in kragte van de Authorisatie, by deselve
op Haar Edele Mogende verleent, die Acte van Confir-
matie nog met solemneelen Eede te sterken en te bevesti-
gen.

Waer op den Heere Drossaerd zig keerde tot
Haer Edele Mogende Gecommitteerdens, dezelve
vragende, of dat niet Haere intentie en goede ge-
lieftewas? Welke daer op met Jaa, geantwoord



hebbende, gaf hy Drossaerd de voorsz. Actens van
Confirmatie der Privilegien, mitsgaders van Au-
thorisatie, op de Heeren Gecommitteerdens, by
Haer Edele Mogende de Heeren Staaten des Quar-
tiers, ten fine als voren verleent, aen den Schepen
Borgemeester over, met verzoek van dezelve pu-
bliek te willen opleezen.

Den scheepen Borgemeester hier toe van Haer
Edele Mogende de Heeren Gecommitteerdens per-
missie verzogt, en verkregen hebbende, heeft pu-
bliek opgeleezen, eerst de Acte van Authorisatie,
hier boven gemeld, luidende als volgt:

De Staaten des Quartiers. van Nymegen; Doen te
weeten: Hoe dat Wy van den Heere Ernst Frederik,
Hertog van Saxen-HilberhauSen, Grave van Culem-
borg, &c. aangekogt hebben de Stad en Graafschap
Culemborg, met allen toebehooren van dien; Geautho-
riseert, Gevolmagt en Gecommitteert hebben, gelyk
Wy Authoriseeren, Volmagtigen en Committeeren by
desen, Jacob van Randwyck, Heer van Rossem,
Heesel, Gameren-Beek, &c. Borg-graaf des Ryks en
Richter der Stad Nymegen, Extra-ordinaris Raad des
Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen, en wegens
hoog gemelte Furstendom en Graafschap Ordinaris Ge-
committeerde ter Vergadering van de Staaten Generaal
der Vereenigde Nederlanden. Johan de Cock van
Delwynen, Heer van Wadenoyen, Ampt-man van
Bommel, Thielre- en Bommelre-Weerden, Ordinaris
Gedeputeerde des Furstendoms Gelre en Graafschap Zut-
phen. Adriaan van Lynden, Ordinaris Raad des
Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen. Matthias
Lambertus Singendonck, Borgemeester der Stad Ny-
megen, Ordinaris Gecommitteerde des Furstendoms
Gelre en Graafschap Zutphen, ter Vergadering van de
Heer en Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden,



en Secretaris van de Ordinaris Heeren Gedeputeerdens
van meer hoog gemelte Furstendom en Graafschap.
Arent van den Steen, Heer van Ommeren, Borge-
meester der Stad Thiel, en Ordinaris Gedeputeerde des
Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen, Verwalter
Walt-graaf des Nederryksen Walts; en Peter de
Roock, Borgemeester der Stad Zalt-Bommel, en Or-
dinaris Gedeputeerden des Furstendoms Gelre en Graaf-
schap Zutphen; om in Onsen naam, alle Hooge en
Laage Officianten en Bediendens van de Stad en Graaf-
schap Culemborg in Eedt te neemen, ende naa bevindt
van saaken, met behoorlyke Commissien te voorsien, en
van Onsent wegen te Verklaaren, dat Wy, als Hoo-
ge, Wettige en Souveraine Over-heeren van de Stad
en Graafschap Culemborg, de Borgeren, In- en Op-
gesetenen van gemelte Stad en Graafschap, en eenyder
van hun in 't bysonder, sullen laten by haare Regten,
Privilegien en Eenigheeden, dat Wy deselve sullen
Voorstaan en Beschermen, gelyk de voorige Graven en
Gravinnen van Culemborg in hun leven gedaan hebben;
alle Force en Geweld helpen afkeeren, en voorts alles
doen het geene goede Over-heeren hunne Ondersaaten
schuldig zyn; en daar op de Huldiging van opgemelte
Stad en Graafschap Culemborg, naa de gewoonlyker
wyse te ontfangen; met verdere Magt en Authorisatie,
om hier omtrent alles te doen het geene ter saaken noot-
druft zal vereyschen; Belovende voor Bondig, Vast en
van Waarden te sullen houden, en doen houden, het
geene Welgemelte Onse Gecommitteerdens, in desen
sullen doen en verrigten. In Waarheyds Oirconde heb-
ben Wy het Secreet Zegel der Stad Nymegen ('t welk
Wy in dusdaane saaken te gebruyken gewoon zyn) hier
onder doen opdrukken, en door Onsen Secretaris laten
beteekenen, te Nymegen den 5. Juny 1720. (Onder-s t o n d ) t e r Ordonnantie v a n Haar Ed. Mog. W a s g e -



teekendt, Anthonis Vos; en op 't Spatium gedrukt
het gemelte Secreet Zegel, in roden Wassche, met een
Papiere Roofe overkleet.

En naderhand d' Acle van Confirmatie der Oude
Rechten, Handvesten, Privilegien, en deugde-
lyke Gewoontens dezer Stad en Graafschappe, van
den volgende inhoud:

Wy Jacob van Randwyck, Heer van Rossem,
Hesel, Gameren-Beek, &c . Borg-graaf des Ryks, en
Richter der Stadt Nymegen, Extra-ordinaris Raad des
Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen, en wegens
hoog gemelte Furstendom en Graafschap Ordinaris Ge-
committeerde ter Vergadering van de Heeren Staaten
Generaal der Vereenigde Nederlanden, &c.

Johan de Cock van Delwynen, Heer van Wade-
noyen, Ampt-man van Bommel, Thielre en Bommelre--
Weerden, Ordinaris Gedeputeerde des Furstendoms
Gelre en Graafschap Zutphen, &c.

Adriaan van Lynden, Ordinaris Raad des Fur-
stendoms Gelre en Graafschap Zutphen, &c.

Matthias Lambertus Singendonck, Borgemeester
der Stad Nymegen, Ordinaris Gecommitteerde des Fur-

stendoms Gelre en Graafschap Zutphen, ter Vergade-
ring van de Heeren Staat en Generaal der Vereenigde
Nederlanden, en Secretaris van de Ordinaris Heeren
Gedeputeerdens van meer hoog gemelte Furstendom en
Graafschap, &c.

.Arent van den Steen, Heer van Ommeren, Bor-
gemeester der Stad Thiel, en Ordinaris Gedeputeerde
des Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen, Ver-
walter Walt-graaf des Nederrykfen Walts, &c.

Peter de Roock, Borgemeester der Stadt Zalt--
Bommel, en Ordinaris Gedeputeerde des Furstendoms
Gelre en Graafschap Zutphen, &fc. Doen te weeten -
hoe dat de Edele Mogende Heeren Staten des Quar-



tiers van Nymegen, van den Heere Ernst Frede-
rick, Hertog van Saxen-Hilberhausen, Graaf van
Culemborg, aangekogt hebben de Graafschap, Stadt
en Landen van Culemborg, met allen toebehooren van,
dien; Wy in gevolge en uit kragte van Speciaale Vol-
magt en Authorisatie van hoog-gemelte Heer en Staten,
in dato den vyfden deser Maand Juny 1720. goet ge-
vonden hebben, in naame en van wegen meer hoog ge-
melte Heeren Staten, te Verklaaren, gelyk Wy sulks
in regten Eedt-Stadt zyn doende, kragt deses;

„ Dat Wy de Borgeren, In- en Opgesetenen
van Stad en Graafschap Culemborg, en een yder
van hun in 't besonder, Sullen laten by haare
Rechten, Privilegien, en Eenigheden. Belo-
vende deselve voor te staan en Beschermen, ge-
lyk de voorige Graven en Gravinnen van Cu-
lemborg in hun leven gedaan hebben; alle Force
en Geweld helpen afkeeren, en voorts alles
doen, het geene goede Over-heeren hunne On-
dersaaten schuldig zyn.
Des oirconde is dese by Ons onderteekendt, en door

Onse gewoonlyke Signetten bekragtigt, te Culemborg
den 18. Juny 1720. Was geteekendt, J. V. Rand-
wyck; J. D. Cock van Delwynen; A. V. Lyn-
den; M. L. Singendonck; A. V. D. Steen; P.
D. Roock. Ende in Margine derselver Cachetten
gedrukt in roden Lacque.

Naa voorleesinge van welke beide Actens, den
Heer Drossaard zig wederom wendende naa Haar
Edele Mogende de Heeren Gecommitteerdens,
deselve afvroeg, of 't niet Haar Edele Mogende
goede geliefte en welbehaagen was, die Acte van
Confirmatie met Eede te sterken.en bevestigen?
Waer op den Heere Burg-grave met Jaa geant-
woord hebbende; verzogte Hy Drossaard den



scheepen Borgemeester, den Handslag in plaatse
van Eede, van Haar Ed. Mog. de Heeren Gecom-
mitteerdens te willen ontfangen; gelyk geschied,
en dien Handflag van de Samentlyke Leden van de
Commissie, aen handen van den zelven Borgemee-s t e r m e t ' e r daad gedaan en gepraesteert i s .

Waer na zig den Heere Drossaerd wederom
keerende tot de vergaarde Borgery, dezelve ver-
ders aldus aangesprooken heeft: Mannen en Bor-g e r s ! N u i s d e tour a e n U, zulke solemneele Beloften

en goedertieren Verzekeringen moet Gy van Uwe kant,
met alle schuldpligtigheid , wederom beantwoorden, en
Haar Edele Mogende de Heer en Staten des Quartiers van Nymegen, als jegenwoordige Hooge, Wettige en

Souveraine Over-heeren dezer Stad en Graafschap,
daer tegens van Uwe volslage Gehoorsaamheid en vol-
kome Onderdanigheid verzekeren.

Ick weet, Gy bent ten dien einde alhier t' zamen ge-
komen en verscheenen: Edog op dat zulks aen Haer Ed.
Mog. de Heeren Gecommitteerdens, hier praesent, en
de groote meenigte van Toeschouwers, soo veel meer
mag Consteeren; zoo vrage Ik U, of dit niet Uwe in-
tentie en wensch is, en of Gy daer toe niet overboodig
en gereed bent ?

De Borgery daer op, als uit eenen Mond, ge-
roepen hebbende, van Ja! heeft den Heer Dros-
Saard het Formulier van Eedt mede aen den schee-
pen Borgemeester overhandigt, met verzoek dat
het zelve aen de Gemeenten wilde distinctelyk op-
teezen; gelyk by den scheepen Borgemeester, na
voorgaende permissie van Haer Edele Mogende de
Heeren Gecommitteerdens, gedaen is; zynde
van den volgenden inhoud:

„ Wy Sweeren ende Beloven aen Haere Edele
Mogende, de Heeren Staten van Gelderlandt,



des Quartiers van Nymegen., als Onze Souve-
raine, Wettige Over-heeren en Regenten, Ge-
hoorsaem ende Getrouw te zyn; Haer Edele
Mogende beste te bevorderen, en schade te
schutten, naer al Ons vermogen, als Goede,
Trouwe Borgers, Ingezetenen en Onderdaanen
hunnen Heer schuldig en gehouden zyn te doen,

Zoo Waerlyk most Ons God helpen.
Na lecture van welken Eedt den Heer Dros-

saard, zyne AenSpraek hervattende, de Borgery
nogmaals afgevraagt en gezegt heeft: Mannen en
Borgers! Bent Gy willig en gereet dezen Eedt af te
leggen? Zoo steekt Uwe vingeren op, en roept Ja.

't Een en ander by haer gedaen zynde, heeft
den Heer Drossaerd haer vermaent en aengemoe-
digt, Haer Edele Mogende toe te juichen, en uit
te galmen, gelyk by haer met veel Vreugden en
Blymoedigheid eendragtig geschied is;

Vivant de Heeren Staten des Ouartiers van Nyme-
gen, als Souveraine Over-heeren der Stadt en
Graefschap Culemborg.

Vervolgens keerden de Heeren Gecommitteer-
dens, mitsgaders de CulemborgSe Raeden met de
Magistraet weder naer binnen, in het Stadhuis, in
de voorsz. Kamere, en aldaer eenige zaeken gere-
guleert hebbende, begaven zig dezelve weder van
daer, in Haere Karossen, en zoo vervolgens in de
voorige ordre, onder het luiden der Klokken, over
de Markt, naer het Nieuwe Hof, alwaer Raeden
en Magistraet, met die van den Geregte vane ver-
dingen, en de respecuve Officianten dezes Graef-
schaps, aen verscheide Taaffelen zeer magnificq
getracteert wierden, onder een Concert van Mu-



sicale Instrumenten, van Hautbois, Violins en Wald-
hoorns; als mede onder het los-branden van ver-
scheiden Kanons, het welk tot in den Avond toe,
onder een toevloed van duiSende Menschen, duur-
de: Den zelven Avond zag men veele HuiSen door
de Stad geillumineert. En zyn aan de Borgers en
Ingezetenen, tot haar-lieder mede vervrolyking,
gegeven, aen yder Pand, (zynde 35 in getal) een
Ton beste Bier.

Woensdag den 19. Juny Tracteerde de Magi-
straet de voorsz. Heeren Gedeputeerdens, met een
magnifique Collation, op den Stadhuise, het welk
tot in de laate Nagt duurde, onder het los branden
van verscheide Salvoos, met alderhande klein en
groot Geweer.

Donderdag den 20. dito, trokken Haer Edele
Mogende weder af, naer Nymegen, met zulken
Ceremonieel als dezelve op den 15. dito ingehaeld
waeren. En dus wierd dezen Solemneelen Actus
beslooten, waer door zig deze Stad en Graefschap
gebragt zag onder een Souveraine Regeeringe;
welke den Hemel altoos gelukkig en voorspoedig
wil maeken, en de In- en Opgezetenen onder de-
zelve zeegenen, en van tyt tot tyt vermeerderen.

Ter gedagtenisse zyn Gedenk-penningen of Me-
dailles van Goud en Silver geslagen, bevattende
op de eene zyde het Wapen van Culemborg, met
deze woorden:

Fulciunt & Ornant
In perpetuum Memoriam

Auspicatissimae inaugurationis
Illust. ac praepot. D. D. Ordinum

Tetrarchiae Neomagensis.
Cum per Sex Viros Deputatos



Summum Dominium; & Imperium
Urbis & ComitatusC U L E N B U R G I

Rite, ac Ligitime Capesserent
xiv. Kal. QuintilisMDCCXX.

Ende op de andere zyde, deze Inscriptie:
Generosis, Nobilissimis, &

Amplissimis Viris:
Jacobo de Randwyck, Toparchae in Rossum, Hessel,

Gameren ,Beeck, Imperii Neomag. Burggravio, &c.
Johanni de Kock à Delwynen, Toparchae in Wade-

noyen, Urbis Bommeliae & agri Thylan. &Bomm.
Praefecto, &c.

Adriano de Lynden, Curiae Provinciarum, Ducatus
Gelriae, & Com. Zutphaniae Consiliario, &c.

Ex Ordine Equestri:
Matthiae Lamberto de Singendonk, Urbis Neoma-

gensis Consuli, &c.
Arnoldo van den Steen, Toparchae in Ommeren &

Wayesteyn, Urbis Thilanae Consuli, &c.
Petro de Roock, Urbis Bommeliae Consuli, &c.

è Magistratibus Delegatis
Nec non

Consultissimo Viro Anthonio Vos, Urbi Neomag. &
D. D. Ord. à Secretis.

Hoc Numisma
D. D.

S. P. G. C.



Omtrent deezen tyd is de Koorn-molen, staen-
de buiten de Lek-poort by de Haven, afgebroken,
en een nieuwe van Steen gebouwt, en geplaetst op
den hoek van de Stads Wal, binnen de Voor-stad,
den Haven-dyk genaemt, daer die als nog te zien is.
Deezen Bouw geschiede onder opzicht van den
Burgemeester Salomon de Jouwer, en wierden daer
toe gebruikt zeer weinig laegen Steen van het Ron-
deel by den Burg of Casteel, doe nog in weezen
zynde, welkers Muur zestien a zeventien voeten
dik was.

Den 21. February 1721. gaven Haer Edele Mo-
gende de Domeinen en andere Gravelyke Goede-
ren aen de Magistraet in Admodiatie, en is ter
deezer zaeke een Contract gemaekt, luidende als
volgt:

Ridderschap en Steden, de STAATEN des
Nymeegschen Quartiers, als Hooge, Wetti-
ge en Souveraine Overheden van de Stad,
Graafschap en Landen van Culenborg, doen
kond, en tuygen mits desen, dat de Domey-
nen, Goederen en Erven, met de Inkomsten
en Revenuen daar toe specterende, van ge-
melde Stad, Graafschap en Landen, Soo als
Haar Ed. Mogende die by Aankoop en Tran-
Sport van den 29. May 1720. hebben geacr
quireert, in Admodiatie hebben uytgegeven,
het Selve doende kragt deses aan de Magistraat
der Stad Culenborg, die dan die Selve Domey-
nen, Goederen en Erven, met d' Inkomsten
en Revenuen daar toe Specterende, ook in Ad-
modiatie zyn aannemende, voor den tyd van
dartig Jaren ? te beginnen den eersten May
1720.



En sulx op Conditie hier na volgende:

d' Admodiateurs zullen ontfangen, door de Ontfan-
gers en Rentmeesters daar toe reeds aangestelt of by
Vacature In 't vervolg aan te stellen, d' Accynsen, Con-
tributien en schattingen, die tot nu toe aan den Grave
van Culenborg zyn gegeven, en hier na gegeven zullen
worden.

II
Zullen mede als voor gemeten het Inkomen van het

Kleyn-zegel, van de Vry-geleyden, van de Heer-ge-
waden der Leenen en Tollen, de Vrye Markten; mits-
gaders de Portie van den Heer in de Boetens, en het
Octroy van de Bank van Leeninge, waar van de In-
komsten by de Stad genoten worden, welke Bank van
Leeninge, na expiratie van het laatste Octroy, in het
publicq aan de meestbiedende zal werden Verpagt.

Zullende insgclyks als voor ontfangen Thynfen, Huu-
ren, Pagten en Erf-pagten, van alle de Dominiale
Huysen, Landeryen en Erven, zo inde Graafschappe
Culenborg als Buuren gelegen, zo van die tot de Gee-
stelyke Beurs specteren, als van alle anderen, gelyk
mede de Pagt van 't Veer en de Koorn Molens.

/V
Zullen mede genieten het Inkomen der Boomgaarden,

die na behooren laten snoeyen, d' oude vergankelyke en
verstorvene Boomen laten uytrooyen, het Hout daar van
profiteren, mits de ledige plaatsen wederom doende be-
kleeden met goede jonge wasselyke Boomen.

V.
Zullen als voor mede gemeten het Gewasch van El-s e n , Willigen e n Weerden-hout, mits n a behooren d e

ledige plaatsen wederom inpotende en vervullende, de



Tuynen, Krib- en Reyswerken wel onderhouden, ook
eene Reysweerden, zo tot een bequame hoogte zoude
mogen zyn gekomen, mogen laten uytroyen en in Wey-
de leggen, in geval zulx oorbaar en dienstig zoude mo-
gen werden geoordeelt, en by expiratie van de Admo-
diatie, het Elsen, Willigen en Weerden-hout laten in
vier gelyke parcelen, van een, twee, drie en vier-ja-
rig Hout, zo veel eenigsints doenlyk, en hier omtrent
handelen als goede Huyshouders gewoon zyn te doen.

Zullen aan Haar Ed. Mogende mogen opgeven zoda-
nige Landen als vermeynen dat met voordeel in Erf-
pagt zoude kunnen werden uyt gedaan, 't welk met goet-
vinden van Haar Ed. Mogende vervolgens zal werden
getenteert, en wel gelukkende, komen tot haren profyte
gedurende d' Admodiatie; ook zullen de Erf-pagten en
Thynsen, zo versuymelyke als andere mogen Inlossen,
de versuymelyke tegens den penning veertig, en anderen
tegens twee en dertig, om daar mede te werden afge-
lost Capitalen tot lasten van de Domeynen staande.

Zullen insgelyks mogen opgeven w a t Goederen, H u y s e n e n Landeryen, &c. vermeynen d a t m e t Avantage

zoude konnen werden verkogt, het welk Haar Ed. Mo-
gende waarschynlyk voorkomende mede zal worden ge-
tenteert, en van goed succes zynde, de Koops-Pennin-
gen gebruykt tot aflosslnge van Capitalen, zullende het
voordeel omtrent de Intressen als voor komen ten Haaren
profyte,

VIII.
In geval by 't sluyten en opnemen der respective Ree-

keningen bevonden mogt worden te kort te komen, zul-
len al mede aan Haar Ed. Moogende naar onderling
overleg mogen voorstaan eenige kleyne Belastingen, die
tot het minste Beswaar der Onderdanen zoude, konnen



werden ingevoert, tot uytvindinge van 't voorsz. kort,
waar van d' Admodiateurs het genot zoude hebben, ge-
durende d' Admodiatie. En in geval zoude mogen komen
over te schieten, zullen d' Admodiateurs het zelve voor
de helfte employeren tot aflossinge van Capitalen tot laste
van de Stad, en de weder helfte tot aflossinge van Ca-.
pitalen staande tot lasten van 't Gemeene Land.

In Contemplatie van welke Admodiatie Haar Ed..
Mogende aan de Magistraat der Stad Culenborg per-
mitteren, in cas van Vacature tot een Predikant, met
communicatie v a n d e n Kerken-raad, twee o f drie P e r s o o n e n voor te staan, o m e e n door Haar Ed. Mogende,

daar uyt verhoren te worden, gelyk diergelyke word
toegestaan aan die van den Gerechte der Dorpen.

Haar Ed. Mogende geven insgelyks aan de Magi-
straat der Stad Culenborg over het Regt om te mogen
aanstellen, inval van Vacature, haar Deurwaarder,.
Geregts-bode, Kerk-meester, Rent-rneester van den
Armen en van 't Wees-huys, Koster van de Gerefor-
meerde Kerke, Werk-meester, Stads Eyk-meester en
Chirurgyn, Procureurs en Notarissen, school- en Vendu-,
meester, Begraaffenis-bidders en de vier Poortiers; en
aan den Geregte word toegestaan haare laage Heem-
raden, de Geregts- en Dyk-bode plaatsen, mitsgaders haaren Koster en schoolmeester te vergeven; dog alles-

op Approbatie van Haar Ed. Mogende, waar van ook
als van ouds Commissien zullen moeten ontfangen; en
zo lange d' Admodiatie duurt, zullen alle Subalterne.
Stads-bediendens staan onder d' ordres van de Magi-
straat; mitsgaders Markt- en Beurt-schippers, con-
form de Reglementen daar op gestelt en nog te stellen.

Houdende Haar Ed. Mogende aan Haar de Faculteyt



om de Magistraat der Stad Culemborg van Jaar tot
Jaar als van ouds te Bestellen, waar voor by d' Admo-
diateurs, tot verligtinge der kosten dezer Commissie,
zal worden gegeven en gefourneert hondert Ducatons,
in plaats van 't geene voorheen aan den Heer van tyd
tot tyd wel Extraordinair is betaalt geworden.

XII.
Aan d' Admodiateurs word vry gelaten het volkomen

Bewint en Directie over de Landeryen, Verpagtingen,
en wat daar toe behoord, dog ten overstaan en met com-
municatie van de Heer en Raden, of die Haar Ed. Mo-
gende daar toe zullen gelieven t' Authoriseren; zullende
de Verwagtingen, geschieden op het Stadhuys, en d' Ad-
modiateurs gesamentlyk en Collegialiter voor haare
moeyten deswegen genieten dezelvige Jura en Emolu-
menten als de Raden zyn trekkende.

XIII.
Op het Nieuwe Hof zullen eenige nodige Apartemen-

ten gelaten worden, voor de Gecommitteerden! van
Haar Ed. Mogende, wanneer die tot Culenborg komen;
voor de rest zal den Heer Drossaard eene Wooninge be-
neffens den Hof daar inne worden geassigneert, ende
daar door d' Admodiateurs bevryd van 200 Gulden
'sJaars, die den Drossaard gewoon is voor Huys-huur
te genieten; de Heeren Raaden Hisfeld en Lastdrager,
zullen haare Logementen daar inne behouden; en het
overige zullen d' Admodiateurs aan den Rentmeesters of
anderen, met goedvinden van Haar Ed. Mogende, kon-
nen Verhuuren, en daar van de Huur-penningen ge-
nieten.

d' Admodiateurs zullen gehouden wesen te betaalen al-
le Tractamenten, Pensioenen, Renten, Uytgangen,
schat-ennigen, Moolen- en Sluys-gelden, en alle ver-
dere zo Ordinaris als Extraordinaris Lasten, geene



uytgesondert, gelyk mede d' Onkosten of Jura over het
doen der Reekeningen vallende, dewelke Haar Ed. Mo-
gende te gelyk met de Koop tot Haaren lasten hebben
overgenomen, en waar van een pertinente Lyst aan het
eynde deses zal werden bygevoegt, en by aldien namaals
goedgevonden wierd eenige Tractamenten, Pensioenen
of Renten te doen ophouden en te vernietigen, zal zulx
komen ten profyte van Haar Ed. Mogende, tot aflos-
singe van Capitalen staande ten lasten van de Domey-
nen, dog by aldien d' Admodiateurs de Renten weeten
te brengen tot minder Somme als die nu eenigen tyd be-
taalt, zyn, zal zulx komen tot haaren voordeel, gedu-
rende d' Admodiatie,. En overmits d' Admodiateurs nu
mede over de Reekeningen zullen moeten wezen, zullen
dezelve samentelyk en CoIIegialiter daar voor ook genie-
ten dezelfde Jura en Emolumenten als de Raaden zyn
profiterende; uytgesondert nogtans de Contributie-Ree-
keningen, waar van de Magistraat van outs haare Jura
geniet tot 8 gulden 15 stuyvers, en den Secretaris 35
gulden 10 stuyvers, zynde de Jura van de Raaden des-
wegen 10 gulden,

Ende die Renten die by de Crediteuren niet worden
gevordert, of om eenige andere redenen niet worden be-
taalt, zullen d' Admodiateurs aan Haar Ed. Mogende
goed moeten doen, en fourneren mede tot aflossinge van
Capitalen lopende tot lasten van de Domeynen.

Daar beneffens zullen d' Admodiateurs moeten beta-
len de Renten van 430625 gulden, dewelke tot Nyme-
gen tot betalinge der Koops-penningen genegotieert zyn,
en van d' overige 137500gulden, sullen de Renten by
Haar Ed. Mogende zelfs worden betaalt, tegens het
genot der Interessen van de Antwerpse en Dortse Capi-
talen, te samen bedragende Jaarlyks 5500 guldens.



XVII.
Zullende het Oude en Nieuwe Hof, en verdere Huy-,

sen en Gebouwen, houden in goede en behoorlyke Repa-
ratien, gelyk mede de Boomgaarden en verdere Lande-
yyen, latende de Sloot en opgraven, de Watergangen
na de Sluysen, Moolens, en wat daar van depen-
deert, wel onderhouden, Heggen en Heiningen re-
pareren als het behoord, en geen opgaande Hout laa-
ten vallen als met voorgaande consent van Haar Ed.
Mogende, die als dan daar van de heIfte zullen pro-
fiteren, na dat van 't geheele provenue de onkosten
der weder-inplantinge zullen wezen afgetrokken.

XVIII.
Zullen in 't generaal alle Goederen zodanig moeten

besorgen en in agt nemen als het goede Huyshouders betaamt, en die zelve naar expiratie van de Admo-

diatie (zo doenlyk) in geen erger staat overleveren
als die nu komen te ontfangen, ten welken eynde
d' Admodiateurs het ooge en goede toeversigt zullen
houden over alle Leverantien en Arbeyds-loonen, en
geen Ordinantien deswegen door de Raaden worden
geslagen en verleent, als na dat d' Admodiateurs de
Specificatien en Reekeninge zullen hebben geëxami-
neert, goetgekeurt en geavoueert, gelyk dan ook alzul-
ke Arbeyders en Leveranciers zullen gebruyken als ten
meeste profyte en menage zullen oordeelen te behoren.

d' Admodiatie zal haar begin nemen invoegen de Goe-
deren by Haar Ed. Mogende in Koop zyn aangenomen,
te weten, ten op sigten de Landeryen met den 1. Ja-
nuary, of St. Peter 1720. en ten opsigte der Huysen,
Accynsen, Contributien, Thynsen, Erf-pagten,&c.
met den 1. May 1720. en zal tegens een Jaar inkomen
ook een Jaar lasten, van wat natuur die zyn, moeten
betaalt worden.



XX.
Haar Ed. Mogende reserveeren voor sig de Bege-

vinge van alle Ampten en Officien, met de Recogni-
tien daar van provenierende, behalven die gene waar
van hier boven de Collatie aan de Heeren van de
Magistraat en die van den Geregte, gedurende d' Ad-
modiatie is toegestaan, gelyk mede voor Haar Ed.
Mogende blyft de Recognitie door de Rooms-gesin-
den betaalt wordende, en het geene vorder Extraor-
dinair mogte voorkomen, van Confiscatien, Ponden,.
Heereloose Goederen, &c. zullende alles door 't Ouar-
tier werden geëmployeert tot aflosslnge van de Capi-
talen tot lasten van de Domeynen staande.XXI.

Het Quartier reets hebbende orders gesteld dat de
Capitalen, tegens eenen hoogeren Interest als van 4
per Cent Jaarlyks, tot lasten van de Domeynen lo-
pende, aan de Rent-heffers zullen werden gedenun-
cieert en afgelost, ten ware die zelve Rent-heffers hare Capitalen wilden laten reduceren en staan te-

gens 4 per Cent Jaarlyks; hebben d' Admodiateurs versogt en inbedongen dat die voorsz. Capitalen zo

gerestitueert zouden moeten worden in geval door d' Ad-
modiateurs niet zouden konnen werden gevonden te-
gen 4 per Cent, op het Credit en onder de Guaran-
tie van Haar Ed. Mogende mogte worden genego-
tieert, nemende zy Admodiateurs aan d' lnteresten
van de Capitalen tydelyk te fourneren daar Haar Ed.
Mogende zouden believen t' ordonneren, en het Quar-
tier te demommageren.

XXII.
d' Admodiateurs hebben ook verzogt en inbedongen,

dat in cas van onverhoopte zware toevallen en des-
astres zo het Graafschap gedurende d' Admodiatie zou-.
de mogen overkomen, Haar Ed. Mogende haar door



het Credit van 't Quartier omtrent het prompt betalen
en fourneren der Renten van de Capitalen tot lasten der
Domeynen staande, de behulpsame hand wel zullen wil-
len verhenen.

XXIII.
Wordende d' Ordres en Administratie op en van de Po-

litie, justitie en Finantie in de Stad, Graafschap en
Landen van Culenborg, voor zo verre by deze specia-
lyk niet zyn verandert, gelaten op den voet en forme
als voorheen zyn geweest.

XXIV.
Op verzoek van de Gecommitteerden der Stad Cu-

lenborg is nog nader toegestaan, dat het Jaarlyks Tan-
tum waar op de Veer- en Markt-schippers tegenwoordig
zyn gesteld, zal blyven ten profyte van d' Admodia-
teurs, gelyk mede van die geene zo daar by Vacatuureop nieuws zullen worden aangesteld, en dat de Reco-

gnitie welke daar en boven zal worden bedongen zal
strekken tot aflossinge van Capitalen tot lasten van de
Domeynen, van welke af te lossene Capitalen d' Admo-
diateurs gedurende den tyd van d' Admodiatie de Interes-
sen zullen zyn profyterende, wordende het d' Admodia-
teurs gepermitteert, de voorsz. Veer- en Markt-schip-
pers Plaatsen aan bequaame Persoonen, ten meeste pro-
fyte uyt te doen, op Approbatie van 't Quartier.

Dat d' Admodiateurs by provisie zullen mogen gebruy-
ken tot Betalinge van de Renten en andere nootsakelyke
Lasten de tien Duysend gulden van den Drossaart Bont,
tot dat in staat zullen wezen om die te restitueren en
employeren tot aflossinge van Capitalen tot lasten van
de Domeynen staande: zullende de drie duizent gulden
van de Hulding blyven tot verligting van de onkosten
van dien.



Alle de voorss. Poincten alzo geconvenieert en gear-
resteert zynde, zyn dezelve des ten Oirconde door den
Secretaris van Haar Ed. Mogende de Heeren Gedepu-
teerde Staaten des Nymeegschen Quartiers, in gevolge
's Quartiers authorisatie van huyden dato ondergeschre-
ve Beteekent ter eenre, en door de ondergeschreve Ge-
committeerden der Stad Culenborg, als daar toe van de
Magistraat volkomentlyk gelast, geinstrueert en gevol-
magtigt, ter andere zyde. Actum ter Kamere binnen
Nymegen, den 22. February 1721.

In Name en ter Ordonnantie van Haar Edele
Mogende,

M. L. SINGENDONK.

In Name van de Magistraat der Stad Culen-

P. J. TEPEL,
C. A. CLOEKHOFF,
G. VOET,
P. v. WALBEEK.

Onder de Admodiatie zyn al in den beginne deze
Belastingen ingevoert:

1. Eene Verhooging van den Wyn-Accyns, tot
het dubbelt van 't geene voor deezen betaelt
wierd.

2. Van den Turf-Accyns, een derde meer als
voorheen.

3. Het Collaterael of den Twintigsten Penning,
uit hoofde van Erfenisse in de Zyd-linie. De
Veertigste Penning, wegens Koopen en Ver-
koopen van Vaste en Onroerende Goederen.



Dit bovenstaende geschiede niet zonder morren
van de gemeene Borgery.

Anno 1725. is een nieuw Verwelf gemaekt in
de Barbare Kerk: Men had als nu een Orgel zedert
1719. Daer wierd geoordeelt, indien de Kerk b e s c h o t e n wierd, dat he t geluid veel sterker zoude

weezen. Het geheele werk is volbragt onder het
opzicht en bestiering van den Stads Borgemeester
Salomon de Jouwer. Ten einde van het Choor ziet
men eenige regels, en daer by de twee Wapens der
toen regeerende Borgemeesters, en derzelver Nae-
men:

Mr. C. v. GAESBEEK. S. DE JOUWER.
P. T. Conss

In den Jaer 1729. is binnen deeze Stad, als zyn-
de derzelver wettige tour-beurte, voor de eerste-
mael het Zuid-Hollandsche Synodus gehouden.
Zulks was tot noch toe niet geschied, of door het
afbranden van de Kerk of uit andere oorzaeke:
Men had zich na verkregen Consent van Louise
Anna, als Gravinne, om het Synode in deeze Stad
te mogen houden, Anno 1695. met een Memorie
aen de Heeren Raeden van Zyn Koninglyke Maje-s t e i t v a n Groot-Brittanje vervoegt, (dit w a s recht

aen een verkeerde deur kloppen) deeze stelden het
Geschrift in hande van die van Bueren, yselstein
en Leerdam, zynde Party in de zaek, en is dus
Culenborg t' onrecht voorby gegaen.

Nu wende men het over een anderen boeg: Ge-s t e r k t door h e t gezach v a n d e n tegenwoordigen

Souverain, begon men het by de Edele Groot--
Moogende de Heeren Staten van Holland, in den
Jaere 1728. en 't was van dien uitslag, dat deeze
Stad die hooge en zeer aenzienlyke Kerk-Vergade-



ring in derzelver volbouwde Hoofd-Kerk zag zit-
ten.

Ik geeve hier by een Kort Begrip van de Memorie,
dat doe in druk is uitgegaen, omme aen te toonen
het recht, dat deeze Stad had tot een Synodaele
beurt, welke inviel in den Jaere 1729. midsgaders het Register van Bewys-stukken daer toe behoo-

rende:

Kort Begrip van de Memorie, opgestelt by die
van den Kerken-raadt van Kuilenburg, aan het
Hoog-Eerw. Synode van Zuid-Holland, omme
derzelver Vergadering te houden binnen de
voorn. Stadt.

Dat de Kerken van Buren, Ysselstein en Leerdam,
van den beginne der Reformatie, geweest zyn onder de
Classis van Gorinchem, tot den Jare 1603. Arts. 1.
en 2.

Datze toen op haarzehen hebben gaan formeren een
Classis, die tot het Synode van Zuid-Holland geadmit-
teert is, onder de benaming van het Classis van Buren,
dog alleen als een halve Classis, tot Anno 1626. Art.
3. en 4.

Dat ook de Kerken van Kuilenburg onder de Classis
van Gorinchem gehoort hebben tot 1623. wanneer ze
met consent der Graven van Buren en Kuilenburg, en
met volkome bewilliging des Classis van Buren gecombi-
neert zyn met die Classis, Art. 5. tot 13.

Dat door de voorsz. associatie de Classis van Buren
by het Synode is gerespecteert als een heele Classis,
gelykze ook hier door haar tour-beurt gekregen heeft, om
het Synode, nevens andere Classen van Zuid-Holland,
te hebben om de tien Jaren, Art. 14, 15, 16.

Zynde vervolgens het Synode gehouden tot Ysselstein,



Leerdam en Buren, in den J are 1626.1636. en 1646.
Art. 17, 18, 19-

Dat Anno 1656. de beurt aan Kuilenburg zynde ge-
komen, en in Actis Synodi van 't voorige Jaar ten dien
einde in de Classis van Buren gereguleert, om het af-
branden der Hoofd-Kerk tot Kuilenburg, het Synode tot
Dordregt is gehouden, en dus aan de Classis van Buren
die toevallige praeteritie voor een tour-beurt is aangere-
kent.

Tot een convincant bewys,dat het toen de regte beurt
van Kuilenburg was, en daar voor by het Synode zelfs
gehouden is, ook zonder eenige de minste oppositie der
Steden Buren, Ysselstein en Leerdam, Art. 20--29.

Dat dan weder te Ysselstein, Leerdam en Buren, het
Synode vergadert is geweest in den Jaren 1665.1675.
en 1685. Art. 30, 31, 32.

Dat inmiddels de Classis van Breda by de Heeren
Staten van Holland, nemine contradicente, haar tour-
beurt geobtineert, en dus Anno 1686. het Synode in
haar Stadt gehad heeft, Art. 33--39.

Dat de tour-beurt Anno 1696. op nieuw zullende ko-
men aan de Classis van Buren, en daar in aan Kuilen-
burg, die van Buren 's Jaars te voren gesustineert heb-
ben, dat het Synode op de beurt van de Classis van Bu-
ren altyd in haar Stadt moest gehouden werden, met
uitsluiting van Ysselstein, Leerdam en (nota) ook Kui-
lenburg, Art. 40--44.

Dat de Heer en Raden der Domeinen van zyn Konink-
lyke Majesteit, glor. gedagtenis, het verzoek van die
van Buren afslaande, geordonneen hebben, dat het
hounden van Synode zou roulleren tusschen Buren, Yssel-
stein en Leerdam, zonder van Kuilenburg te gewa-
gen, welke Stad ook niet eens daar op gehoort is, Art.
45--48.

Dat die van Kuilenburg, omtrent den zelven tyd.



na. bekomen consent van den Soeverein, getragt heb-
ben haar regt in dezen te maintineeren, Art. 49.
en 50.

Dat die zaak wel by Memorie is voorgedragen, maar
niet daar het behoorde, te weten, aan welgem. Heer en
Raden van de Koning; gelykze ook daar op is blyven
steken, niet sterk gepousseert werdende by de Regering
die van een andere Religie was, Art. 51--60.

Dat door die behandeling het Synode in den voorsz.
Jare 1696. tot Ysselstein is gehouden in plaatse van tot
Kuilenburg; waar na Leerdam en Buren het voor de
derdemaal gehad hebben, Anno 1707. en 1718. Art.
61--65.

Dat het dan vervolgens weder de regte tour-beurt van
Kuilenburg wezen zal in den aanstaanden Jare 1729,
als een integrerent Lid van de Classis van Buren, in
welke Classis de beurt dan komt te vallen, Art. 66.

Dat men ten dien einde nu, na bekomen permissie
van den tegenwoordigen Souverein, de Heer en Staten
des Quartiers van Nymegen, en Haar Ed. Mog. au-
thorisatie op de Raden des Graafschaps Kuilenburg,
verzoekt dat de Synodale Vergadering in den voorn. Ja-
re 1729. en zo verders of haar beurt, tot Kuilenburg
gehoude werde, Art. 67. en 68.

Steunende dat verzoek op de volgende redenen:
I. Om dat de combinatie der Kerken van Kuilenburg

met de Classis van Buren wettig geschiet is, Art. 70.
II. Om dat de gansche Classis van Buren, zo als

ze toen bestont uit die van Buren, Ysselstein en Leer-
dam, maar een halve beurt hebbende, door de accessie
van Kuilenburg alleen een heele tour-beurt gekregen
heeft, Art. 71. en 72.

III. Om dat Kuilenburg, schoon laatst by gekomen
in de Classis van Buren, echter in rang op die van Bu-
ren volgt, voor Ysselstein en Leerdam; en dat ook de



respective Classis van Buren op die ordre nu nog gehou-
den werden, Art. 73--76'.

IV. Om den Kerkelyen stok-regel, in het houden
der Zuid-Hollandsche Synode doorgaans geobserveert:
Ubi Classis, ibi Synodus, Art. 77--83.

V. Om dat die van Kuilenburg, zo wel als de andere
Leden van de Burense Classis, Gecommitteerdens zen-
den na het Synode, Art. 84, 85, 86.

VI. Om dat Anno 1656. wanneer het de eerste tour-
beurt van Kuilenburg was, en die Stad door een onge-
lukkig toeval verhindert wiert de Synodale Vergadering
te recipieren, die pretentie aan de Classis van Buren
voor een tour-beurt is aangerekent, zo en in dier voegen
als of het Synode waarlyk tot Kuilenburg gehouden was
geweest, Art. 87. en 88.

VII. Om dat, wanneer het de tweede beurt van
Kuilenburg stont te wezen in den J aare 1696. die van
Buren zelfs, in haar Request, duidelyk erkent hebben
het regt dat Kuilenburg zo wel als Ysselstein en Leer-
dam toekomt om het Synode tot harent te hebben, door
alle drie egalyk te willen excluderen, Art. 89. en 90.

En ofschoon te dier tyd door abusyf addres en ver-
suim Kuilenburg versnelt is geworden, zo beneemt zulks
het regt niet om onder een nieuw Souverein, van de Ge-
reformeerde Religie, als nog de Synodale Vergadering
te verzoeken, en dat ruim zo wel als Breda, alwaar
nooit Synode gehouden was tot den Jaare 1686. toe,
Art. 91--94.

VIII. Om de Evengelykheit in het houden dier Ver-
gaderingen, al van outs by eene Synodale Resolutie tot
fondament gelegt: Om het Synode te houden daar
het nog niet gehouden is, Art. 95--98-

Dat de overige drie Leden van de Burense Classis
geensints reden hebben zig deswegen te beklagen, na-
demaal Kuilenburg niet meer als een vierde part preten-



deert in de tour-beurten des Classis van Buren, dewelke
door haare accessie een halve tour-beurt meer, als zy
had, bekomen heeft, Art. 103.

IX. Eindelyk, om dat Kuilenburg (zonder jActantie)
zig beroemen mag, de drie andere Steden, Buren, Ys-
selstein en Leerdam, yder ver te overtreffen in groote,
vermakelyke situatie, ende commoditeit van Logemen-
ten voor de Gecommitteerdens tot het Synode, Art. 104.
en 105.

Mits alle welke redenen de Gereformeerde Kerken-
raad van Kuilenburg vertrouwt, en aan de Hoog Eerw.
Synodus van Zuid-Holland verzoekt, dat zy, onder het
consent en goedvinden van Haar Ed. Groot-Mog. de
Heer en Staten van Holland en West-Vriesland, haare
Vergaderplaats tegens aanstaande Jaar gelieve te re-
guleren tot Kuilenburg, als haare wettige tour-beurt
zynde, en dat zo vervolgens de beurten van die Stad op
haar tour mogen roulleren, op de zelve wys als in de
Steden Buren, Ysselstein en Leerdam. Mitsgaders dat ze het verzoek, daar toe aan Haar Ed. Groot-Mog.

te doen, door haare Deputati gelieve te helpen bevorde-
ren; Gelyk ook inzonderheid de Heer Commissaris Po-
lityk mits dezen verzogt werd, in het doen van Rap-
port aan Haar Ed. Groot-Mog. die zaak favorabel te
willen voordragen.

R E G I S T E R van de Bewys-stukken
tot de voorschreve Memorie behoo-
rende.

Interdictie van Graaf Floris van Kuilen- A. a.
burg, aan de Predikanten zynes Graaf-
schaps, om zig op geen Classis te begeven
tot nader diSpositie, in dato den 13. May
1623.



A. b. Permissie van wel-gem. Heer Graaf aan
de zelve, om zig nog voor eene reis te voe-
gen met de ClaSSis van Gorinchem: den 14.
September 1623.

A, c. ExtrAct uit de Acten des Classlis tot Gor-
inchem, gehouden den 25. September 1623,
waar by, ten begeren des Graven van Kui-
lenburg, aan zyne Predikanten vry gestelt
wert, om zig van dezelve af te scheiden, en
met die van Buren of andere te combineren.

B, a. Bewilliging van Maurits, Prince van O-
range, dat de Predikanten des Graafschaps
Kuilenburg zig mogten voegen onder en met
de Classis van Buren, Leerdam en Ysselstein,
nogtans buiten prejuditie van de respective
hoogh- en gerechtigheden, hem en den Gra-
ve van Kuilenburg competerende: in 's Ha-
ge den 27. Maart 1624.

B, b. Consent van wegen Graaf Floris ten zel-
ven fine, en op gelyke voorwaarden, ook
ter zelver plaatse en datum.

C a. Commissie van Graaf Floris aan de Predi-
kanten van Kuilenburg en een Ouderling,
om aan de Classis van Buren de voorschreve
Combinatie voor te dragen: in dato den 28.
Maart 1624.

C. b. ExtrAct uit de Classicale Resolutie tot Bu-
ren, op den 30. Maart 1624. waar by, al-
vorens die van Kuilenburg te combineren,
gerequireert wort de Acte van Bewilliging
van Vorst Maurits, als ook die van Com
portement in de Classe van Gornichem, om
dan verder te konnen treden tot de verzogte



aanneminge en Combinatie, met voorweten
van de Ordinaris Gedeputeerden der Zuidt--
Hollandsche Synode.

C. c. ExtracT: uit de Acten Synodaal, gehouden
in den Briel Anno 1623. en in den Haag Anno
1624. werdende daar by de Kerk van Kuilen-
burg gecombineert met de Classis van Buren.

D. ExtrAct uit de Acta Synodi, gehouden tot
Woerden in den Jare 1655.

E. Resolutie van de Heeren Staten van Hol-
land, om het Synode van Zuid-Holland me-
de op zyn beurt te houden binnen Breda:
den 23. Juny 1684.

F. a. Request van die van Buren aan de Heeren
Raden der Domeinen van zyn Britannische
Majesteit, om het Synode Anno 1696. en
vervolgens altyd, in haar Stad te houden,
met uitsluiting der Steden Ysselstein, Leer-
dam en ook Kuilenburg.

F. b.Appoinctement op dat Request, van den
16. Juny 1695. om de touren van het Syno-
de te doen alterneren tusschen Buren, Yssel-
stein en Leerdam,

G. Actevan consent van LouiSa Anna, Vor-
stinne van Waldeck, &c. als Gravinne van
Kuilenburg, om het Synode Anno 1696. tot
Kuilenburg te mogen houden, in dato den
10. Juny 1695.

H. a.Memorie van Mr. Jo. van Lidt de Jeude,
Ordinaris Raadt des Graafschaps Kuilen-



burg, aan wel-gem. Heeren Raden van de
Koning, om aan te toonen het regt dat het
Graafschap Kuilenburg competeert, om het
Synode mede in haar Stad te houden.

H. b. Extract uit de Notulen van dien Rade op
de voorn. Memorie, waar by dezelve gestelt
word in handen van die van Buren, Yssel-
stein en Leerdam: in dato den 24. Aug. 1695.

Wyders werd nog geallegeert Martinus
Soermans, in zyn Kerkelyk Register, pag.
145. en in zyn Synodaal Register, pag. 130,
en 238.

Nog voege ik hier by een Latynsch Gedicht van
den Heer Wagardus, ter deezer gelegenheit ge-
maekt, en in druk uitgegeven:



AFAAAIASIS GRATVLATORIA
O B

Primum & Auspicatissimum Introitum
Admodum Reverende

S Y N O D I
AVSTRALIS-HOLLANDIAE

I N V R B E M

C V L E N B V R G V M .
Ad d. III. Nonas Quintileis M.D.CC.XXIX.

Nunc, Culeburga, caput turritum attolle; per Urbes
Nunc tua vicinas gloria major eat.

Concordant gemini Proceres, Gelrique, Batavique
Australes, pariter dum tua Sacra fovent.

Coetibus in magnis quae olim neglecta fuisti,
Nunc demum primas accipe Laeta vices.

Tuque Cmesque tuus struxit Florentius illud
Grande Reformatie Relligionis opus.

Magnanimus Comes Ille nihil dispendia curat,
Albanive minas, excidiumve domus;

Cui superimposita est Bruxellis dira columna, (a)
Geuziad signum nominis ista fuit.

Ad saccum & peram jurabant excutiendos
Se prius esse, ƒides quam data deficiat;

(a) M.D.LXVIII.



Dum Belgie Imperium excutiunt crudele Philippi,
Heic habita in Batavis Concio prima fuit;

Prima Nosocomii patuerunt Ostia templi; (b)
Et colitur fractis Numen Imaginibus.

Libertas Patriae stetit hinc servata tot annos,
Et defoecata Relligionis honos.

Ergo alacris sylvas, & cetera rura voluptas.
Et non immerito Te, Culeburga, tenet.

Lecca, superfusae nunc subterlabere ripae;
Ludat & in placidis candida Nais aquis;

Bis visenda tibi toto non amplius aevo
Ad tua dum Synodus moenia prima venit.

Salve, Sancta cohors, clarorum docta virorum
Turba, quibus summi credita causa Dei est.

Applaudunt Cives; plaudentibus assonat aether,
Et rauco reboant Organa tota sono.

Organa Laetantur reparata incendia Templi; (c)
Seque (d)suosque modos; & tabulata nova. (e)

Incipe dulcisonos mecum, nova tibia, versus,
Ad Synodi introitum vox modulata canat.

In Classes coëunt Pastores, Presbyterique,
Quos Proceres sumptu, Consilioque levant;

Unanimes tamquam fratres; ut Moyses & Aron,
Sic bene conveniunt Curia & Ordo sacer.

Hi pariter vigilant pro Relligione, beatos
Quae nos per Jesum reddere sola potest;

Ne lupus insidias tendat, ceu raptor, ovili;
Neu quis scismaticus dogmata falsa serat.

Incipe dulcisonos mecum, nova tibia, versus,
Dum sedet instructo Concio sacra choro.

Missus ab Ordinibus supereminet Heesius alte;
Cui laevum claudit Primus ab Urbe latus.

(b) Kal. Sept. M. D. LXVI. (e) M. D. CLIV.
(d) M. D. CCXIX. (c) M. D. CCXXV.



Praeses & Assessor tabula sedêre secunda,
Scribaque, qui Synodi colligit Acta manu.

A dextris positi, clarissima Lumina, septem
Correspondentes omnia scita probant.

E regione micant Praefecti rebus agendis
Prudenti arbitrio Quatttuor-ecce-Viri.

Fronte sub adversa complent subsellia dena
Caetera Concilii membra decora sacri;

Insignes pietate Viri, fidique Ministri,
Pro grege qui Domini statis in excubiis9

Vos manet emeriti merces ea certa laboris,
Scripta quod in Vitae nomina vestra Libro

Fulgebunt, tamquam splendentia sydera coelo;
Ceu structi lapides ordine in Urbe nova.

Perfice dulcisonos mecum, nova tibia, versus,
Mittere dum Coelo vota precesque juvat.

Alme Pater, gentemque tuam, Patriamque tuêre,
Et stabilita novo foedere Pax maneat!

Christe, tuarum ovium miserere in rupe gementum,
Atque salutiferam Orantibus adfer opem.

Sancte, quid o! cessas coelesti, Spiritus, aura
Afflatuque tuo corda replere Virum?

Enihea vis animi facundas fundere voces,
Et doceat mores falce secare malos.

Talibus auspiciis tutata Ecclesia Christi
Floreat, ac tandem concidat alta Babel!

Desine dulcisonos, jam desine, tibia, versus;
Et dic; In Longum Condo missa, Vale.

ABRAHAM WAGARDUS,

Urbis Culenburgicae Syndicus,
& Gymnasii Rector.



De Staeten van Braband hebben in of omtrent
den Jaere 1732. goedgevonden het navolgende Ca-
pitael, tot haeren laste staende, af te lossen: Jaer-
lyks moest aen den Grave van Culenborg een Ren-
te van vyf duizend Guldens betaelt worden: Dit
had zyn oorsprong gekregen uit het vernielde Huis
of Hof van Culenborg, dat den Hertog van Alba te
Brussel den 28. May des Jaers 1568. had doen af-
breeken, als voorgemeld word, en van de meeste
Historieschryvers is aengetekent. Deeze Rente
is afgelost in de Maend May 1732. met Hondert-
Duizent Guldens Hollandsch, en is het zelve Ca-
pitael binnen Brussel ontfangen, by Pieter Walbeek,
Raed en Secretaris deezer Stad, en Mr. Bahkasar
Godard Nedermeyer, in qualiteit van Ontfanger des
Graefschaps Culenborg, als daer toe by Haer Edele
Moogende de Heeren Staeten des Quartiers van
Nymegen, in dien tyd Hooge Wettige en Souve-
raine Overheden deezes Graefschaps, specialyk
geauthoriSeert.

In den Jaere 1735. in de Maend July is den Burg
of Casteel alhier, de Woonplaets der oudeHeeren
en Graven, verkoft om afgebroken te worden tot
op de Kluisen of Kelders, uitgenomen den grooten
Ronden of witten Toorn, die noch verschoont
wierd: Veele Liefhebbers der Oudheid zagen dit
noode, maer het moest weg, en dat voor een Som-
me van 398 Guldens. Niet tegenstaende dit Ca-
steel afleverde zeer veel Loot, Leven en andere
Materiaelen, als zwaere Eike-balken, &c. en
4554 Lasten Steen, nogtans zegt men dat de Koo-
per weinig of geene winste heeft gehad, terwyl de
Muuren van de groote Zael, vierkanten Toorn en
't Rondeel, zeer dik tot 12 a 16 voeten, en met
Sement zo vast gemetselt waren, dat zy niet als



met zwaren arbeit en gewelt afgebroken konden
worden. De Puin en Steen is met scheepen van
19, 20 tot 23 Last vervoert aen den Muider Zee-
dyk, en voor dezelve gezonken. Dus is dat oud
Gedenk-stuk voor altoos verdweenen.

Anno 1736. wierd uit de steenen van deKluiSen
een Muur aen de Haven tot negen voeten hoog ge-
metSelt: Dit is begonnen in de Maend Augustus,
en geeindigt in November des zelven Jaers. Het
afdammen en droog houden was aangenomen om
ƒ 800 gul. en het verdiepen om ƒ 630 gul. Het
Metsel-werk wierd door verscheidene Persoonen
by vakken aengenomen en uitgevoert.

Onder de Geldersche Regeering is men verders bedagt geweest op nieuwe Belasting, en zyn behal-

ve en boven de hier voorens gemelde in den Jaere
1744. ingevoert:

1. Een schelling op yder Ton Bier.
2. Een dito op yder Mergen Lands.
3. Tien Stuivers op yder schoorsteen of Haerd-

stede.
4. Twee Stuivers verhooging van den Accyns

op yder schepel Koorn.
5. Zes Guldens op yder Mergen Lands met

Aerd-appelen bepoot.
Alle deeze nieuwe Belastingen zyn door Zyn

Doorluchtige Hoogheit, den Heere Prinse van
Oranje, afgeschaft, gelyk hier nae volgen zal.

In den Jaere 1746. is een vernieuwd Stad en
Land-Recht opgestelt, en in 't openbaer uitgege-
ven, gedrukt te Nymegen by Hendrik Heymans, in
Quarto. Het zelve bestaet in 63 Capittels, en
spreekt hoofdzaekelyk:

1. Van de Regeeringe der Stad en Dorpen.
2. Van de Borgeren



3. Van Huwelyken en Huwelyksche-Voor-
waerde en Gemeenschap.

4. Van Obligatien, Borgtogten en Assignatien.
5. Van Overgiften, Hypotheeken, en Lossin-

ge van Renten, Tynsen of Oud-eigens.
6. Van Verjaeringen.
7. Van Timmeringen, Erf-scheidingen en Ser-

vitueten.
8. Van Verhueringen van Landen, huisen en

Erven.
9. Van Hueren van Dienstboden en andere

Persoonen.
10. Van Uiterste Wille Lyf-togte.
11. Van Verstervenissen.
12. Van Aenvaerdinge van Erfenissen, Benefi-

cie van Inventaris, scheidinge en Boedel-
Recht.

13. Van Preferentie en Concurrentie der Credi-
teuren van Desolaete en Verlaete Boedels.

14. Van Fraudulente Transporten.
15. Van Momboirschap.
id. Van Gerechts-dagen, Citatien en Extra-

ordinaris Procedueren.
17. Van Gewoone Recht-vordering.
18. Van Kleine Zaeken.
19. Van Arresten en Detentien.
20. Van Appel.
21. Van ReviSie.
22. Van Crimineele zaeken.
23. Van Procedueren in Crimineele zaeken.
24.. Van Procureurs en Procuratien.
25. Echt-order.
26. Ordonnantie op het Recht van 't Zegel.
27. Van den Twintigsten Penning.
28. Van den Veertigsten Penning.



29. Van den Tagtigsten Penning.
3 0 . Generaele Ordonnantie omtrent d e A c c y n s e n , &c.

Vervolgens word gesproken van de Accynsen
in 't by zonder, tot Cap. 53.

Eindelyk word besloten met de Ordonnantie op
de Bank van Leening, Cap. 54.

Op de Rouw-kleeden, Mantels, &c. Cap. 55.
Een Reglement van het Veer en Veer-geld,

Cap. 56.
Dito van de Jagt, Cap. 57.
DeVisschery, Cap. 58.
Borger-panden, Cap. 59.
Op het Blussen van den Brand, Cap. 60.
Op de reinigheit der Straeten, Cap. 61.
De Borger Compagnien, Cap. 62.
En een Placaet tegen de Bedelaeryen, Cap. 63.
Terwyl het voornoemde Tractaet in druk en

yders handen is, zy dit genoeg.
Vermits de Vee-pest, in 't laetst van 't Jaer 1744.

in Noord-holland ontstoken, rondom in Holland
en het Sticht vreeselyk woede, en in 't volgende
Jaer in dit Graefschap oversloeg, en zeer veele
Runder-beesten weg sleepte, wierd het gemeen
wys gemaekt, dat de P A T E R JESUIT alhier een
Middel had, dat op een miraculeuSe wyze de kran-
ke Beesten genas. Dit gerucht drong door tot in
de nabuerige Provincien van Holland en 't Sticht:
Het Middel was WATER, het welk door toedoen
van eenige RELIQUIEN van ST. ANTONY, dit uit-
werkSel tot wegneeming van deeze zoo Smertelyke
quael en gezondmaeking van de ter dood toe zieke
Beesten, by wyse van een Mirakel, zoude heb-
ben. Dit veroorzaekte een kragtige toevloed van
duizende der licht en by-geloovigeMenschen, die



met kannen en kruiken, van verre en dichte by,
aenquaemen, om van dit Water te haelen en de
Beesten in te geeven: Men zegt, dat in plaets van
een Nacht-schuit van Leiden op Utrecht, dikmaels
twee, drie, jae vier aenquaemen, opgepropt met
dwaeze Menschen, die dan voort over de Vaert
of langs een anderen weg, als in Bede-vaert, her-
waert optrokken, om een hand vol wind en bedrog.
Dog 't ging hier mede, als met het Water gehaelt
uit het Putje, op het Veld daer eertyds een Capel-
letje van onze Lieve Vrouwe ter nood was ge-
weest, digte by Heylo, werwaarts duizende van
Menschen in de voorige sterfte in den Jaere 1713.
of 1714. met het zelfde oogmerk zich begaven:
Het liep te niet, vermits men de beloofde uitwer-
king niet gewaer wierd, en dit bedrog, zoo daer
als hier, van Hoogerhand eindelyk verboden wierd
langer te pleegen, waer door de vrydom van deeze
Merkt van leugen, bedriegery, en dwaeze by-ge-
loovigheit ten einde was. Hoe dees Jesuit dit voor
de Societeit, die zelden dwaesheden pleegt, heeft
konnen verantwoorden, begrype ik niet.

Nae dat de Koning van Vrankryk genoegSaem
alle de Brabantsche en Vlaemsche Steden van de
Koninginne van Hongaryen, by nae zonder slag
of stoot had overmeestert, en de bezettingen, be-s t a e n d e meerendeels u i t Staetsche Troepen, Krygs-

gevangen gemaekt, of onder Capitulatie gebragt,
dat dezelve binnen Jaer en dag niet tegen Hem,
of zyne Geallieerden zouden mogen dienen; ver-
minderde zulks zeer Nederlands geringe Manschap,
en stelde de Republiek buiten staet van verdedi-
ging, welke gelegenheit Hy aengrypende, zonder
voorgaende oorlogs-verklaeringe, ons op onze
eigene Frontieren begon te bestooken, en een in-



val in Staets-Vlaenderen en het Land van Cadsand,
Anno 1747. deed, neemende Sluys, ysendyke en
andere Sterktens weg, en dreigde de Provincie van
Zeeland te overrompelen.

Dit deed eerst de Zeeuwen en naderhand alle
goede Patriotten uit haere oogen zien, omme een
Eminent Hoofd, een Stadhouder, Capitain Gene-

rael en Admirael der Vereenigde Nederlanden te
verkiezen.

De keuse was niet bezwaerlyk, want op wien
zoude dezelve met grond anders hebben konnen
vallen, als op een Vorst in den schoot van Neder-
land geboren en opgevoed, en wiens Voor-vade-
ren Goed en Bloed voor de Vryheid deezer Pro-
vincien en den Hervormden Godsdienst hadden op-
geoffert, en bereids Gouverneur en Stadhouder
van drie Provincien was; ik meene den Doorlugt.
Vorst en Heere WILLEM CAREL HENRIK
FRISO, PRInse VAN ORANJE EN NASSAU, &c.
&c. &c.

In Zeeland wierd Zyn Hoogheit aller eerst als
Stadhouder in 't laetst van April 1747. uitgeroepen,
daer nae in Holland in 't begin van May, vervol-
gens by die van Utrecht en Overyssel.

Doe was het aenstonds Mutata rerum Facies, al-
les kreeg een andere gedaente, en de geheele Re-
publiek juigde van vreugde; men hoorde van de
jongste af tot den oudsten toe ( alle versiert met
Oranje Linten) niet als een gestadig geroep: Vivat
de Prins van Oranje! en het van ouds bekend Airtje
van Wilhelmus van Nassauwen, &c . wierd binnen
weinige dagen meer gezongen en gespeelt als in

geheele 20 Jaeren te vooren, en een ygelyk zag
deeze zaek aen, gelykSe waerlyk is, meer als m e n s c h e l y k , en dat de Goddelyke Voorzienigheit hier



in zoo klaer doorstraelde,dat een stuk van zoo veel
gewigt binnen zoo weinige dagen, zonder eenig
ongeluk, bloed-vergieten of oproer, tot een ge-
wenschten uitslag was gebragt.

Ten bewyze van vreugde over deeze aenstellin-
ge wierden overal Tropheen, Decoratien, Zinne-
beelden en Illuminatien opgeregt en vertoont.

Zelfs alhier, wanneer men geen de minste voor-
uitzigt nog eenige gedachte konde hebben, dat
dien dierbaeren Vorst eens Souverain Graef van
Culenborg zoude worden, was de geheele Stad ge-
illumineert: By die gelegenheit munte uit de Heer
Drossaerd, Mr. Jacob Pieter Balguerie, die twee-
derlei Wyn voor het Gemeen liet loopen, en een
voortreffelyke Maeltyd aen de Leden van den
Raed, en veele van de Magistraet en derzelve
Vrouwen gaf, alles wierd met een Bal besloten,
dat tot in den Morgenstond duerde.

Nae deeze gelukkige Verkiezing; van den lang
gewenschten Stadhouder, beneerstigde zig yder
Provincie, ja Stad by Stad van dezelve, om Zyne
Hoogheid doorslaende bewyzen en tekens te gee-
ven van haer aenkleven voor het welzyn van Zyne
Doorlugtigheids Familie, door aen dien Vorst op
te draegen alle Hooge Bedieningen, en meer als
bevorens aen de Stadhouderlyke Regeering ver-
knogt waren.

Dit gaf een bequaeme gelegenheid aen de Hee-
ren Staten des Quartiers van Nymegen, doen ter tyd
Souveraine Over-Heeren der Stad en Graefschappe Cu-
lenborg, wanneer zy op haere Quartiers Vergade-
ring binnen Nymegen, gehouden den 9. Juny 1748.
op het voorstel van de Stad Thiel, in overweginge
namen den gevaerlyken toestand, waer inne dee-
zen Staet en byzonder het Quartier van Nymegen,



was gebragt; dog onder het wys beleid van den
Vorst, door het tekenen der Praeliminaire Vredens
Artykelen, op een tyd als daer op het allerminste
gedagt wierd, daer uit was gered, en deswegens
het noodig was een openbaere preuve van haere
innerlyke erkentenisse en hertgrondige dankbaer-
heid te moeten geeven: Dus wierd 'er met een-
paerigheid van stemmen besloten de Stad, Graef-
schap en Landen van Culenborg aen Zyne Door-
lugtigheid op te draegen, op dien voet, zoo als
Haer Edele Moogende die bezaten, neemende ver-
ders voor beweegredenen, dat deeze opdragt aen
Zyne Hoogheid niet anders als aengenaem konde
zyn, om dat de Stad en Graefschap genoegSaem
van alle zyden als geenclaveert lag in verscheidene
Van Zyne Hoogheids Domainen; dat ook oudtyds
uit den Huize Culenborg waren gesproten zulke,
die, nevens de Doorlugtigste Voor-Ouderen van
Zyne Hoogheid, dit ons Land ten koste van Goed
en Bloed hadden helpen brengen in dien gelukki-
gen staet, waer inne het zelve als nog onder Gods
genadigen zegen zich bevind en gerustelyk bezeten
word.

Van dit besluit is aen Zyne Hoogheid met een
Brief kennis gegeeven. Dezelve luid als volgt:

DOORLUGHTIGSTE HOOG-GEBOO
RE FURST EN HEER.

By het houden van deeze onze gewoone Quartiers Vergadering, hebben wy In eene aandagtige overwee-

ginge genoomen den gevaerlyken toestand, waer inne
deezen Staet, en wel inzonderheid dit ons Quartier nog
onlangs, en even voor het beraemen en teekene.n van de
bekende Vreedens- Articulen, aen eene Vyandelyke in-



vasie geexponeert is geweest: en welk gevaer by bet
beleg en daer op te volge overgaeve der Stad Maes-
tricht zoo aennaderende en na by zoude zyn geweest,
dat 'er weynig hoope over scheen, dat wy deeze Somer
zoude hebben konnen doorbrengen zonder dit ons Quar-
tier van eyge Staetsche Troupes, die van de Hooge Ge-
allieerdens, of wel zelf ook van Vyandelyke Troupes
geinvadeert en als overstroomt te hebben moeten zien,
waer door dan ook dit ons Quartier hadde moeten ver-
vallen in de uitterste ruine, waer van het redres niet
ligtelyk gevonden zoude hebben konnen worden: ten
waere alle deeze zoo zeer imminerende gevaeren, onder
het wyse beleid van U Hoogheid, door het spoedig in-
gaen en teekenen dezer Preliminaire Vreedens Articu-
len, op een tydt als daer op het minste gedacht wierd,
niet waeren gestuit en als te rugge gehouden.

Wanneer wy aen die tyds omstandigheden en aen de
gevolgen daer uit gewoonlyk proflueerende nae behooren
gedenken; vinden wy ons in eene indispensable verplich-
tinge U Hoogheid desweegens, naest God, aen te zien
als die geenen, die ons en dit ons Quartier voor die zoo
zeer met recht geduchte invasie en Calamiteyten daer
aen verknogt, heeft geconserveert.

Wy hebben overzulks vermeent deze zoo groote wel-
daed op ons als stilswygende niet te mogen laeten rusten,
maer in tegendeel geoordeelt verpligt te weezen U Hoog-
heid eene openbaere preuve van onze innerlyke erkente-
nisse en hartgrondige dankbaerheid daer voor te moeten
geeven: Ten welken eynde wy met eenparige stemmen
U Hoogheid offereren onze Stad, Graefschap en Lan-
den van Cuilenburg, nae inhoud van onze Resolutie op
huyden genoomen, en die wy hier inne hebben geslooten.

Wy hebben in deze onze Oblatie geconsidereert, dat
die Stad, Graefschap en Landen van Cuilenburg ge-
noegsaem van alle zeyden als geënclaveert legt in ver-



scheyde van Uwe Hoogheids eygene Domeinen; dat ook
uit die zelve Stad en Graefschap oudtyds gesprooten zyn
zulke, die nevens U Hoogheids Doorluchtigste Voor-
Ouderen dit ons Land ten kosten van Goed en Bloed heb-
ben helpen brengen in die gelukkige staet, waer inne wy
het zelve alsnoch onder Godes genaedige Zeegen mogen
besitten: en dat mitsdien deeze onze Oblatie aen U
Hoogheid niet onaengenaem zoude weesen.

Het eene en andere dan, veroorsaekt in ons een in-
nerlyk vergenoegen, om op die aengehaelde gronden,
deeze Oblatie aen U Hoogheid te mogen doen, hebbende
den Secretaris onzes Quartiers, Abraham Vos, ge-
authoriseert deze onze Missive en daer by ingeslote R e s o l u t i e aen U Hoogheid na behooren over t e brengen en

te presenteeren.
Wy bidden inmiddels God Almachtig, Doorluch-

tigste Hoog-geboore Furst en Heer, U Hoogheid,
Haer Koninglyke Hoogheid, en U Hoogheids Doorluch-
tigste Huis, een reeks van veele Jaeren ten dienste van
dezen Staet te willen bewaeren, en vervolgens over-
storten met zyne dierbaerjte Zeegeningen.

geschreven te Nymegen den,Juny 1748.

UW' HOOGHEIDS
GOEDE VRIENDEN,

Ridder schap en Steeden, de
Staeten des Quartiers van
Nymegen,



Naedat deeze Missive, met des Ouartiers Re-s o l u t i e , door d e n Heer Secretaris, M r . Abraham

Vos, in 's Gravenhage was overgebragt, heeft
her Zyne Hoogheid behaegt deeze Oblatie gra-
tieuselyk aen te neemen, blykende uit den volgen?
den Brief:

E D E L E M O G E N D E
H E E R E N ,

BESONDERE GOEDE VRIENDEN.

Den Secretaris Vos heeft aen ons overgebragt U
Ed. Mog. Missive en by gevoegde Resolutie van den
negenden dezes, waer by U Ed. Mog. aen Ons offere-
ren derselver Stad, Graefschap en Landen van Cuylen-
burg, op den voet als in gemelde Refolutie staet uitge-
drukt.

De wyse waer op U Ed. Mog. aen Ons die offerte
doen, soo wel als de saek selfs, merken Wy aen als een,
blyk van U Ed. Mog. aenkleven en genegentheid voor
Onse Persoon en de belangen van Ons Huis; en synderhalven gaern bereid om die offerte aen te nemen,

sullende eerstdaegs ymant benoemen en committeren om
den eygendom daer van over te nemen, of van U Ed.
Mog. of van sodanige Heer of Heeren Gecommitteer-
dens als U Ed. Mogende daer toesullen gelieven te be-
noemen.

Ondertusschen betuigen Wy U Ed. Mog. Onse her-
telyke verplichting voor de blyken van derselver genee-
gentheid Ons in desen gegeven, als mede dat Ons niet
aenganaemcr sal syn, als gelegentheid te mogen vinden,



om aen deselve door dadelyke preuves van Onse affectiete beantwoorden. Waer mede,

EDELE MOGENDE HEBREN,
Besondere Goede Vrienden,

beveelen Wy U Ed. Mog.
in Godes heilige Protectie.

U Ed. Mog. Dienstwillige
Goede Vriend,

Wasgetekent,
Prince d' ORANGE en NASSAU.

Onder stond,
's Gravenhage den Ter Ordonn. van Zyn Hoogheid,

16.. Juny I749. J

DE BACK .

't Opschrift was:

Aen RidderSchap en Steden de Staten des Quar-
tiers van Nymegen.

De Magistraet heeft ter deezer oorzaeke goed-
gevonden Zyn Hoogheid den Heere Prinse van
Oranje te feliciteeren: Derzelver Afgezonde waren
de Heeren Mr. Jakob Pieter Balguerie, Drossaerd;
Dominicus Namna van Hoytema, Schout; Mr. Ge-
rard Voet, en Weyer Wolpherd Beeldsnyder, Burge-
meesters; nevens Pieter Walbeek, Vry-heer van
Tienboven, Raed en Secretaris deezer Stad. De
voornoemde Gecommitteerde hadden den 7. Octo-
ber de eer van Zyn Doorlugtige Hoogheid en des



zelfs Koninglyke Gemaelinne, binnen 's Graven-
hage, in een byzondere Audientie op te wagten,
en op een zeer gunstige wyze ontfangen te worden,

Hier op is de plegtige Inhuldiging den 24. Octo-
ber geschied.

Omme den Leezer een recht denkbeeld te geven
van 't geen 'er voor en by de Hulde is voorgeval-
len, zal ik hier laeten volgen zeker Verbael, 't welk
my is ter hand gestelt:

VERBAAL, wegens het voorgevallene, ter ge-
legentheid van het Transport der Graafschap
Culemborg, op Syne Doorluchtigste Hoogheid,
den Heere Prinse van ORANGE en NASSAU.
Item op de Huldiginge in de Maand October
1748. te weeten den 22. en 24. van die Maand.

Den 12. October is door den Heere Drossaard
alomme gedaan aanzeggen, dat alle de Bediendens
van Haare Edele Mogende zig in de Stad en by de
hand zouden hebben te houden.

Den 13. dito, komt den Kamer-bewaarder Mel-
ville, in den Toelast Logementen bespreeken, voor
de Heeren Raden van Zyne Hoogheid, de Beau-
fort, en Schimmelpenning van Meerkerk, wyl Haar
Edele Mogende niet verder met haar Jagt konden
komen als Vianen.

Dog Haar Edele Mogende, door den Heere
Drossaart mondeling geinformeert zynde, dat de
Heeren Gecommitteerdens van het Ouartier eerst
den 14. van Arnhem stonden te vertrekken, hebben
haare reyse herwaarts uitgesteld.

Den 14. dito, zyn hoogst-ged. Heeren Raaden,
met den Heere Secretaris van schinnen, 's Avonds
ten vyf uuren, in een Koets met vier Paarden be-



spannen, gearriveert; en afgetreeden aan het Huis
van den Heere Drossaart. Welke laatst genoemde
aan de vergaderde Heeren Culemborgse Raaden en
Magistraat, door den Deurwaarder hebbende doen

adverteeren, dat op zyne aanvrage, Haar Edele
Mogende zig hadden gedeclareert, de opwagtinge
van Raaden en Magistraat, en Corps, wel te wil-
len ontfangen, zyn daar op beide voorsz. Colle-
gien na 't Nieuwe Hof gegaan, en zeer minnelyk
gerecipieert, mitsgaders na eenige vertoeving, by
haar vertrek, door den Heere Secretaris van schin-
nen tot op de Stoep geconduiseert en uitgeleide
gedaan.

Dien zelven Avond omtrent half agten, word
berigt, dat de Heeren van de Nymeegse Commis-
sie, met haar Jagt aan de Haven waren gearriveert;
te weeten, den Heere Burg-grave van Lynden,
Burgemeester van Benthem van Nyrnegen, en Se-
cretaris Anthonis Vos.

Den Heere Drostaart daar op naar buiten gere-
den zynde, om Haar Ed. Mogende aan zyn Huis
te verzoeken, rapporteert dat die Heeren in haar
Jagt zouden blyven, en dien Avond van niemant
eenige opwagtinge verlangden, maar zig 's ande-
ren daags 's Morgens ten dien einde ten elf uuren,
op 't Nieuwe Hof zouden laten vinden.

Den 15. dito, Haar Ed. Mogende ten tien uuren
gekomen zynde, zyn Raaden en Magistraat, mits-
gaders andere Bedienden, ten elven verscheenen,
om haare opwagtinge te maaken. Is als doen ge-
resolveert, om 's anderen daags ten tien uuren aan
de Kamer te besoigneeren, met de Culemborgse
Heeren Raaden, over den staat van de schulden
der Graafschap.

Waar na beide de Collegien weder zyn vertrok-



ken, Spysende de Heeren van de NymeegSe Com
missie, nevens den Heere.Drossaart alleen, by de
Raden van Zyne Hoogheid.

Den 16. dito, is de Besoigne over de Culem-
borgSe schulden-staat gehouden. En zyn des Mid-
dags, door de Heeren van de HaagSe Commissie,
op het Nieuwe Hof getracteert, de Heeren van
de NymeegSe Commissie, den Burgemeester Hoy-
tema, v a n Bommel, (als doen b y geval alhier p r e s e n t ) item d e Heeren Raaden dezes Graafschaps,

mitsgaders Officier Hoytema.
Den 17. dito, wederom 's Voornoens ten tien

uuren, aan de Raad-Kamer gebesoigneert, ten
aanwesen van de Heeren Raaden van Zyne Hoog-
heid, met de CulemborgSe Heeren Raaden, over
de Revenues der Graafschap.

's Middags zyn beide de Commissien, nevens de
Heeren Raaden, ten huise en door den Heere
Drossaart getrActeert. En is als doen aan de Hee-
ren van de Magistraat aangezegt, om 's anderen-
daags ten tien uuren, ter Raad-Kamere te compa-
reeren, omme met Haar te besoigneeren over het
stuk van d' Admodiatie.

Den 18. dito, is deze Besoigne gehouden, ten
overstaan van beide de Commissien, mitsgaders van-
de Heeren CulemborgSe Raaden.

's Middags hebben de Heeren van de NymeegSe
Commissie, de Heeren Raden van Zyn Hoogheid,
op haar Jagt getracteert, met den Heere Dros-
saard, en Raadsheer Perrenot.

Den 19. dito, de Besoigne op het Hof geconti-
nueert, en zyn de. Heeren van de NymeegSe Com-
missie, door de HaagSe Heeren, 's Middags ge-
trActeert.

Op dato voorsz. zyn alle de Bediendens geciteert



tegens Dingsdag den 22. voorn, ten half twaalven,
op het Nieuwe Hof, om by het doen van Trans-
port; item het ontslaan van den ouden, en weder
opneemen in een nieuwen Eed, t' adsisteeren.

Den 20. dito Voornoens, zyn de weder-zydSe
Heeren Gecommitteerdens in de Kerk geweest,
Predikende Do. Forell, als wanneer nog voor Haar
Edele Mogende, als Souveraine, Gebeden wierd.
's Middags op het Hof getracteert,door de Haagfe
Commissie.

Den 21. dito, laatste Besoigne aan de Kamer,
yder party van de Heeren Gecommitteerdens aaten
in haare Logementen apart.

Den 22. dito, 's Voornoens ten elf uuren, qua-
men de Heeren Nymeegse Gecommitteerdens aan
het Nieuwe Hof.

Ten half twaalven vergaderden aldaar Successi-
velyk alle de Collegien, van Raden, Magistraat,
Hoog- en Laagdyk-Heemraaden, 't Geregt der
Dorpen, Notarissen en Procureurs, Rentmeester
en Mede-hulpers van 't Gasthuys.

Na dat dezelve vergadert waaren, wierd aan
den Heere Drossaard ter handen gestelt de Resolu-
tie van het Quartier, van den 9. Juny, waar by de
Graafschap Culemborg aan Zyne Hoogheid wierd
geoffereert: Item van den 7. October, waar by
den Burg-graaf van Lynden, Burgemeester van Ben-
them, en Secretaris Anthonis Vos, waren Gecorn-
rnitteert tot het doen van Transport, en Ontslaan
der Bediendens uit den Eedt, daar en boven het
Patent van Zyne Hoogheid, of Authorisatie op de
Heeren van Beaufort, en schimmelpenning, om het
Transport t' ontfangen, en de Bediendens in den
nieuwen Eed by provisie op te neemen; welke
Actens op verzoek van den Heere Drossaard, door



den Heere Raad en Secretaris VerSpyck, voor de
Vergadering wierden opgeleesen; zulks geschied
zynde, wierden 'er drie Arm-stoelen in het eerste
groote Vertrek van 't Hof geplaatst, aan een ron-
de Tafel, met groen Tapyt bedekt; waar in zig
de Heeren Nymeegse Gecommitteerdens geplaatst
hebbende, wierd door den Heere Burg-graaf nog-
maals mondeling gedeclareert, wat haare Commissie
was, en ten welken einde zy aldaar de Vergaderin-
ge hadden geordonneert. Verzoekende dat den
Heere Secretaris Walbeeck d' Acte van Transport
en Ontslag van den Eedt geliefde op te leesen, het
geen geschied, en op de afvrage van den Heere
Drossaard, by de Heeren Gecommitteerdens ge-
declareert zynde, zulks haare intentie te wezen,
heeft den Heere Burg-graaf vervolgens eene Aan-
spraak aan de Vergaderinge en Bediendens gedaan;
pryfende de Administratie geduurende de Regee-
ring van Haar Edele Mogende gevoert, met re-
commandatie van op dezelfde wyse te continuee-
ren, om alzoo onfeilbaar de goede gunste van den
nieuwen Souverain te gewinnen. Dit wierd be-
antwoord door den Heere Drossaard, met eene
verschulde Dankzegging, zoo voor de gunst-bewy-
singen by Haar Ed. Mogende aan de Graafschap in
't generaal, geduurende haare Regeeringe betoont,
als aan Hem en de verdere Bedienden in 't particu-
lier bewesen; vertrouwende dat Haar Edele Mo-
gende geene andere reedenen hadden, dan om hun
alle present zynde Bediendens, alomme dit getuir
genisse te geven, dat zy zig in alles hadden gedra-
gen als Luiden van Eer en Probiteit; 't welk by
den Heere Burg-graaf geadvoueert zynde, zyn de
Heeren Nymeegfe Gecommitteerdens opgestaan,
en uit het voorn. Vertrek weg gegaan: Waar op



Heeren Raden en Magistraat (hebbende doen ver-
zoeken aan de Heeren Raden van Zyne Hoogheid,
omme Haar Hoog-Ed. bp te wagten, en daar toe
geadmitteert zynde) door den Heere Stads Burge-
meester Beeldsnyder, in een Silvere schootel, de
Stads Sleutels, met Oranje Linten verçiert, heb-
ben doen presenteeren, aan den Heere Pieter Ben-
jamin de Beaufort, d' eerste in de Commissie, onder
het doen van een çierlyke AanSpraak, die door
dien Heere Gecommitteerde in de gratieuste ter-
men wierd beantwoord. Daar op begaven zig ge-
melte Heeren HaagSe Gecommitteerdens, in het
eerste groote Vertrek van het Hof; zig, nevens
Haaren Secretaris, neder zettende op d' Arm-Stoe-
len, waar op te vooren de Nymeegse Gecommit-
teerdens hadden gezeeten, doende de hoogst-ge-
dagte Heere de Beaufort eene AanSpraak aan de
presente Bediendens, en haar by provisie in kragte
van Haarer Gecommitteerdens Commissie (te voo-
ren opgeleesen) wederom in den Eedt nemende,
met recommandatie van zig een yder in zyne Be-
dieninge zodanig te quyten, als zy verstaan had-
den dat geduurende de Regeeringe van Haar Ed.
Mogende was geschied; verzekerende haar in zo-
daanen geval van de gunste van zynen Vorst; het
geen by den Heere Drossaard in behoorlyke ter-
men wierd beantwoord; gaande die Heeren ver-
volgens in de tweede Kamer, waar uit zy geko-
men waren, als wanneer kort daar op Raden
en Magistraat binnen geroepen zynde, de Stads
Sleutels, door den Heer de Beaufort, aan den Stads
Burgemeester wederom ter handen wierden gestelt,
met recommandatie, om dezelve in Naame van
Zyne Hoogheid behoorlyk te gebruiken. Kort
daar aan, ( zynde juist Dingsdag; wierd door den



Heere Secretaris, geadsisteert door den Heere Of-
ficier en eenige Leeden van de Magistraat, van
de Puye van het Raadhuis, aan de vergaderde Ge-
meenten, kennisse van het Transport gegeven,
en dezelve met eenen verzogt, om Donderdag daar
aan, den 24. dito, op het Markt-Veld te verschy-»
nen, Voornoens ten half elf uuren, en als dan aan
haaren nieuwen Heer Hulde te doen; wordende
als dan ook een groot Zyde Oranje Vaendel ge-
plaatst op de Voorgevel van 't Stadhuis, item van
de Raat-kamer, en Toorens der Dorpen: Des
Middags wierden de Heeren wederzyds Gecom-
mitteerdens, benevens Raden en Magistraat, Ont-
fangers; item Gerecht der Dorpen, in het Wees-
huis, aan een Tafel van 32 Couverts, pragtig ter
Maalteit onthaalt, occupeerende de Nymeegse
Heeren Gecommitteerdens de eerste plaatsen; De
gezondheid van Zyne Hoogheid en deszelSs Door-
lugtige Familie, en vervolgens van de Heeren
Staaten van Gelderland, daar naa 't Quartier van
Nymegen, wierden gedronken onder 't los-bran-
den van zeven Stukjes Canon.

Na dat de Maaltyt was geeindigt, 's Avonds
ongeveer ten half ses uuren, zyn de NymeegSe
Heeren Gecommitteerdens naa haar Jagt vertrok-
ken, wordende door de HaagSe Commissie, en al-
le de Gasten geconduiSeert tot buiten de Poort van
het Wees-huis aan de Koets, en wyders door twee
Gecommitteerdens van de Heeren Raden, Hof-
Raad Wynen, en Verspyck, (en twee van de Ma-
gistraat, Officier Hoytema, en Burgemeester Beeld-
snyder) geconvoyeert tot buiten aan de Leck, als
wanneer zy terstont onder zeil gingen.

Ten half agt uuren vertrokken de Heeren Ra-
den van Zyne Hoogheid, van het Wees-huis naar



het Nieuwe Hof, (haar Logement) werdende door
alle de presente Gasten derwaards verselt, die zig
naderhand in het gemelte Wees-huis nog eenige
tyd verlustigden.

Den 23. dito, wierd alles tot de Huldiging ge-
prepareert, de Borgers, In- en Op-gezetenen nog'
maals hooft voor hooft geciteert, om 's anderen-
daags op het Markt-veld, tot het doen van de
Hulde, te compareeren.

Den 24. dito, Dag van de Huldiging, wierd
een Verhemelte, van rood scharlaken, met geel
galon uitgestooken, over de Puye van het Stad-
huis, hebbende van vooren het Wapen van Zyne
Hoogheid. De Puye zelfs was verhoogt met eene
Soldering, overdekt met magnifique Tapyten.

Ten half elf uuren yergaderden de Heeren van
den Raad, op; het Oude Hof, en de Magistraat op
het Stad-huis intern 't Gerecht der Dorpen, en
eenige andere Bediendens.

Vervolgens reeden de eerst gemelte, te weeten
de Heeren Raden, met twee Koetsen, naar het
Nieuwe Hof, om Haare Ed. Mogende de Heeren
Raden van Zyne Doorlugtigste Hoogheid, af te
haalen.

Even voor dat dezelve zig uit haare Logemen-
ten begaven, wierd op haare ordre de Stadhuis-
Klok geluid, en vervolgens alle de Klokken van
de Barbare, St. Jans, en Lutherse Kerken.

Daar op quamen Haar Edele Mogende na het
Stadhuis, in een Koets met vier Paarden bespannen.

Vooraan reeden twee KoetSen, in welker eerste
zaten de Raden Verspyck en Perrenot, mitsgaders den Extra-ordinaris Raad Kloekhoff. In de tweede,

den Heere Drossaard, Hof-Raad Wynen, en Raads-
heer de Jouwer.



Haare Edele Mogende wierden onder aan de
Trappen van 't Stadhuis gerecipieert door de Ma-
gistraat en Corps, gaande dezelve voor haar de
Trappen op tot op de Voor-zaal, alwaar het Ge-
regt der Dorpen en eenige andere Bediendens wa-
ren blyven staan, scharende zig alle in twee reyen,
waar door Haar Edele Mogende passeerden, wor-
dende door den Heere Scholtus voor gegaan*

In de Gerechts-Kamer gekomen zynde, en al-
daar eenigen tyd vertoeft hebbende, wierd geor-
donneert dat ten derden male zouden werden ge-
luid, 't geen geschiede met alle de Klokken van de
voorsz. Barbara en St. Jans Kerken, &c.

Onder dit luiden gingen de Heeren Gecommit-
teerdens van Zyne Hoogheid, voorgegaan door
den Heere Drossaart Balguerie, en Schepen Burge-
meester Mr. Gerard Voet, na de Puye van het Stad-
huis, plaatSende zig in het middelvan de gemaak-
te Stellaagie; een weinig naar vooren stond ter
rechterhand den Drossaart, en tegens den zelven
over den Schepen Burgemeester: Naar een kleine
Vooraf-spraak aan de Vergaderinge en meenigte
door den Heere Drossaart gedaan, verzogt Zyn
Wel-Edele Gestr. dat den Heere Burgemeester op-
leesen wilde het Transport, van Haar Edele Mogen-
de, op Zyne Hoogheid; ten tweeden, d' Authorisatie
van Zyne Hoogheid, op deszelfs twee Raden, om aan
het Volk den Eedt te doen, en van het zelve Hul-
de t' ontfangen; ten derden, den Eedt van Zyne
Hoogheid; doende de Heeren Gecommitteerdens
gelofte by Handslag aan den Heere Schepen Bur-
gemeester; ten vierden, den Eedt der Borgeren,
door den Heere Drossaart opgeleesen wordende,
die daar op aan haar gezegt hebbende, dat in ge-
valle zy den zelven bereid waren te praesteeren,zy



zig zouden verklaaren met Jaa! 't geen met het
uiterste genoegen, en onder 't geroep van Vivat
Oranje! geschiede; als wanneer den Heere Dros-
Saart haar voor ging met het opsteeken van de twee
voorste Vingeren zyner Rechter-hand, en het uit-
Spreeken van de gewoone Formula invocationis: Zo
Waarlyk helpe my God Almagtig! 't Welk by de Bor-
geren met luider stemme nagevolgt wierde, daar
by voegende en dikmaals herhaald, Vivat Zyne
Hoogheid! Aanstonts daar op begonnen alle de Klok-
ken wederom te luiden, zo van de Barbara, St-
Jans, als Luiterse Kerken, en verscheidene Trom-
petters, Hoboisten en andere MuSikanten bloesen
boven uit de Vensters van de schutters-kamer, het
bekende Airtje, Wilhelmus van Nassauwe. De
Heeren Gecommitteerdens, na het verrigten de-
zer Solemniteit, in schepens-kamer te rug gekomen
zynde, wierden door den Heere Drossaart met een
çierlyke AanSpraak gecongratuleert, die voorts
Stad en Graafschap recommandeerde in de gun-
stige en magtige protectie van Zyne Hoogheid,
wordende dit beantwoord door den Heere de Beau-
fort.

Daar na begaven zig de Heeren Gecommitteer-
dens op de zelve wyse wederom naar het Nieuwe
Hof, zo als zy van daar waren gekomen; worden-
de op haar vertrek, en nog een wyl tyds daar na,
de dubbelde Haaken van 't Stad-huis gelost.

Ten twee uuren begon de Maaltyd, op de Wees-
huis-Zaal, aan twee by den anderen staande Ta-
fels, als eene ronde vlak voor den Haart, waar
aan de Heeren Gecommitteerdens zaaten, bene-
vens haaren Secretaris, de twee jonge Heeren de
Beaufort, den Drossaard en Rentmeester van Leer-



dam, den Rentmeester van Vianen, en den Schout
Berth van Buuren, voorts eenige Officieren van
het Regiment van Slippenbach, te Leerdam in gar-
nisoen leggende; item de Heeren Raden, Schout
en twee Burgemeesters, benevens den Predikant
Forell, die het Gebed deede, te zamen 24 Persoo-
nen.

Aan de tweede Tafel, van 48 Persoonen, (zyn-
de in de lengte langs de eene zyde van de Zaal ge-
plaatst) waaren gezeeten de verdere Heeren van
de Magistraat, met haare Secretaris, Ontfanger,
Lutherse Predikant, Secretaris en Gerecht van
Everdingen, Predikant van Zyderveldt,Hoogdyk
Heem-Raden, Officiers van de Burgery, Rent-
meester en Medehulpers van 't Gasthuis, Laagdyk
Heem-Raden, Advokaaten, Notarissen en Procu-
reurs, Doctoren in de Medicyne; item nog eenige
genodigde Officieren van het Regiment van Slip-
penbach, en andere Gasten.

Na twee pragtige Voor-gerechten, wierd een
magnificq Desert opgedist, en de Gasten wierden
geregaleert met keurlyke Wynen.

Onder het Maal wierd op allerly Instrumenten
gemusiceert: En de Gezondheeden van de Vor-
itelyke Familie wierden gedronken onder het los-
sen van zeven Stukken Metaal Kanon. Vervolgens
die van den ouden Souverain, onder het lossen
van vyf Stukken, zo als ook die van de Colle-
gien, &c.

Onder het Desert wierden aan Haar Edele Mo-
gende gepresenteert de Kinderen van de FatSoene-
lyke Luiden dezer Stad, die zy op het aldermin-
saamste ontfongen, en met Confituren, Banquet
en Wyn beschonken.



Ten negen uuren stond men van de Tafel op,
gaande Haar Edele Mogende door de Stad wande-
len, om de fraaije Illuminatien te zien, wordende
onderwylen de Klokken geluid, lustig geschoten
uit de Stads dubbelde Haaken en ander Geschut.

Ten elf uuren begon d' Avond-maaltyd, als wan-
neer den Luthersen Predikant, Do. Kloekhoff, het
Gebed deed.

Ten half een uuren ging het gantsche Gezelschap
naar het Nieuwe Hof, aan 't Logement van den
Heer Drossaard, alwaar gedanst wierd, zo als ook
aan het Logement van den Heere Raad Perrenot.

Vervolgens wierd een Vuurwerk afgestooken,
in den grooten Thuin van het Hof, zynde door
den Heere Drossaard bekostigt. Men scheide vroeg
in den Morgenstond, en alles liep in vreugde en
zonder eenige ongelukken af.

Den 25. 's Avonds was wederom Baal op het
Nieuwe Hof, Waar op meer dan 80, meest jonge
Luiden verscheenen; verscheidene Burgers hadden
nogmaals geillumineert.

Den 26. 's Morgens ten elf uuren zyn Haar Edele
Mogende vertrokken; dien zelfden Morgen wier-
den de Bediendens geadverteert, dat Haar Edele
Mogende ten half elven stonden te vertrekken, die
daar op voor die tyd aan 't Nieuwe Hof vergader-
den, en na dat men aldaar afscheid genomen, en
Haar Edele Mogende een goede ReiSe gewenscht
hadde, deeden meest alle voorsz. Bediendens Haar
Edele Mogende uitgeleide tot aan de Leck, van
waar zy met een schip afvoeren na haar Jagt, leg-
gende te Vianen, als om het laage Water, niet
hooger hebbende konnen opkomen.

Haar Edele Mogende wierden op het afvaaren



gesalueert met zeven schooten, uit de Stukken op
het Oude Hof staande.

Den 25. October wierd afgeleesen, dat tot eene
Recreatie voor de Burger Compagnien, by Haar
Edele Mogende aan yder derzelve was vereert een
hondert Guldens. En aan het Weeshuis is ten dien
einde gegeven tien Ducaten. Aan het Man-huis
vyf Ducaten. En aan de Manschappen op de Dor-
pen twintig Ducatons.

Hier voor in dit Verbael word alleen meldinge
gedaen: I. Van de acte van Transport, &c. II. Be
Authorisatie van Zyne Hoogheit, &c. III. De Eedt
van Zyn Hoogheit, en IV. Die der Borgeren, waerom
ik dezelve hier woordelyk laet volgen.

A. TRANSPORT-BRIEF des
Graafschaps Culemborg.

Wy Drost, Schout, Burgemeesteren, scheepenen
en Raad der Stad Culemborg, mitsgaders Schout en
scheepenen der Dorpen Everdingen, Zyderveld en Goil-
berdingen; Getuigen en Certificeren by dezen, dat in
onze Vergadering verscheenen en neder gezeten zyn, den
Hoog-geboren Heer Adriaan Grave van Lynden,
Heere van Neder-Hemert, Burg-graaf, Rigter en
Dyk-graaf des Ryks van Nymegen, Ampt-man van
de Stad Grave en Lande van Kuik, Ordinaris Gecom-
mitteerde der Vergaderinge van Hun Hoog-Mogende de
Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden,
&c. Den Wel-Ed. Gestren. Heer Mr. Christiaan
Wilhelm van Benthem, Regeerende Burgemeester
der Stad Nymegen. En den Heer Mr. Anthonis
Vos, Secretaris van de Ed. Mogende Heeren Staaten



des Quartiers van Nymegen, &c. In qualiteit als
ten. dezen verzogt, Gecommitteert en GeAuthoriseert,
by Resolutie en Commissie van Wel-gemelte Hun Edel-
Mogende, in dato den 7, dezer Maand O ft ober, na
dat alvorens door Wel-gemelte Heer en Staaten, byder-
zelver Resolutie van den, 9. Juny dezes Jaars, de Stad
en Graafschap Culemborg was afgestaan aan Zyne
Doorl. Hoogheid den Heere Prinse van Orange en
Nassau. Ons Drost, Schout, Burgemeesteren, schee-
penen en Raad, mitsgaders Schout en scheepenen der
Stad en Dorpen, beyde geexhibeert, gebleeken en nef-
fens deze geregistreert, en verklaarden die Heeren Ge-
committeerdens, hoe dat Hoog-gemelde Haare Edele-
Mogende in Conformité van voorsz. Resolutie, aan Zy-
ne Doorlugtigste Hoogheid den Heere WILLEM CAREL
HENDRIK FRISO, by der Gratie Godes Prinse van
Orange en Nassau, &c. &c. &c. quamen op te dra-
gen en over te geven de Stad en het Graafschap Culem-
borg, met de daar toe behoor ende independente Souve-
rainiteit, voorts alle Rechten, Vryheden, Praeëminen-
tien en andere Hoogheden en Regalien, gelyk mede met
alle de daar onder gehoorende Dorpen, Bouw-hoven,
Landen, Imposten, Accynsen, Hout-gewassen, Pag-
ten, Thienden, Thynsen, Renten en andere Goederen
tn Inkomsten, wat name dezelve ook zoude mogen heb-
ben, of waar gelegen zyn, voorts alle Ap- en Depen-
dentien van dien, daar toe ooit van ouds gehoort heb-
bende, of nog gehoorende; dat meer Hoog-gem. Hunne
Ed. Mogende, de voorn. Heeren Gevolmagtigden, by
voorsz. Resolutie hadden geauthoriseert, die gemelde
Stad en Graafschap Culemborg, met alle haare voorsz.
Rechten, Gerechtigheden, Pertinentien, Regalien,
Souverainiteit, &c. zoo als meer Hoogst-ged. Heeren
Staaten dezelve tot nu toe genooten en bezeten hebben,



aan Hoog-gem. Zyne Doorl. Hoogheid, of aan deszelfs
Heeren Gecommitteerdens over te wysen, ook in Besit
en Eygendom over te geven, zonder op datzelvde Graaf-
schap, en alle toebehooren van dien, eenig Regt, Acttie
of Pretensie te behouden, directelyk of indirectelyk, hoe
zulks ook bedagt soude kunnen worden; gelyk de Hee-
ren Geauthoriseerdens uit kragte van voorsz. Resolutie
en Authorisatie, zulks op de solemneelste en bestendig-
ste forme van Rechten waaren doende mits dezen. Ver-
klaarende dien volgens ons Drost, Schout, Burgernee-
rneesteren, Scheepenen en Raad der Stad, mitsgaders Schout en Scheepenen der Dorpen voornt. Voorts alle

andere Bedienden, Borgeren, In- en Op-gesetenen de-
zer Stad en Graafschappe Culemborg, te ontslaan en te
ontheffen van allen Eedt en Pligt, aan meer Hoog-gem.
Hunne Ed. Mog. de Heeren Staaten des Quartiers van
Nymegen gedaan, en verschuldigt om dien zelvden Eedt
en Pligt aan Zyne Doorl. Hoogheid den Heere Prinse
van Orange en Nassau, &c. te praesteren en te bewy-
zen naar behooren.

In Waarheids Oirkonde hebben wy dezer Stad Zegel
aan deze gehangen, en door de Signature Van den Se-
cretaris van de Stad en Dorpen behartigen laten, in
't Jaar onses Heeren een duizent zevenhondert agt en
veertig, den 22. October. Was getekent, P. Wal-
beecq, E. F. Jongbloed; onder uithangende bet Groot
Zegel der Stad Culemborg, in groen Wasch, in een
houte Doos.



B. AUTHORISATIE van Zyne
Hoogheid, op de Heeren Pieter
Benjamin de Beaufort, en Mr.
Everhard Francois Schimmelpen-
ning, om de Graafschap over te
nemen, &c.

Wy W/LLEM CAREL HENDRIK FRISO,
by der Gratie Godes Prinse van Orange en Nassau,
&c. &c. &c.

Allen d e n geenen, d i e deze zullen zien o f hooren l e e s e n , Salut: doen t e weten,dat W y , vermits d e Hee-

ren Staaten des Quartiers van Nymegen, by derzelver
Resolutie en by gevoegde Missive van den 9. Juny 1748.
hebben goedgevonden, aan ons in vollen Eigendom op te
draagen en over te geven, de Stad en Graafschap Cu-
lemborg, met alle daar toe gehoorende hooge Rechten,
Regalien, Goederen en Inkomen, breder by v o o r s z .
Resolutie gemeld; welke offerte en opdragt door ons is
aangenomen en geaccepteert, geauthoriseert, gevol-
magtigt en gecommitteert hebben, en committeren by
dezen, Pieter Benjamin de Beaufort, en Mr. Ever-
hard François schimmelpenning, Raden en Reken-
meesters van onze Domainen, zoo als Wy dezelve by
onze Authorisatie in dato 23. September 1748. ot an-
dere zaaken in de Stad en Graafschap Culemburg te
verrigten gecommitteert hebben, om in onze Name alle
hooge en lage Officianten en Bedienden van de Stad en
Graafschap Culemborg, in Eed genomen zynde, van
onzent wegen te verklaaren: Dat Wy, als Hooge,
Wettige en Souveraine Over-heer van de stad en Graaf-
schappe, de Burgers, In- en Op-gezetenen, en een yder
van hen in 't byzonder zullen laaten by hunne Rechten,
Privilegien en Eenigheden, dat wy dezelve zullen voor-s t a a n e n beschermen, gelyk de voorige Graven e n Gra-



vinnen van Culemborg in hun Leven gedaan hebben;
alle force en geweld te helpen afkeeren, voorts alles
doen 't geen goede Over-heeren hunnen Onderzaten schul-
ig zyn, en daar op de Huldiging van opgemelte Stad
en Graafschap Culemborg naar de gewoonelyke wyze
t' ontfangen; met verdere Magt en Authoriteit, om hier
omtrent alles te doen, het geene ter zaake behoorende,
nodig zal worden vereischt. Belovende voor bondig,
vast, en van waarden te zullen houden en doen houden
het geene Wel-gem. onze Gecommitteerden in dezen zul-
len doen en verrigten.

Gegeven in 's Hage, den 10. October 1748.

Was getekent,
PRInse d' Q R A N G E N A S S A U ,

Onder stond,
Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid,

En was getekent,
J. DE B A C K .

BELOFTE van Zyne Hoogheid,
door deszelfs Geauthoriseerdens,
onder Hand-slag aan den Schepen
Burgemeester, van de Puye van den
Stadhuise gedaan.

Wy Pieter Benjamin de Beaufort, en Mr. Ever-
hard François schimmelpenning-, Raden en Reken-
meesters van de Domainen van Zyne Doorl. Hoogh. den
Heere Prinse van Orange en Nassau, &c. &c. &c,
Doen te weeten, hoe dat Zyne Doorlugtigste Hoogheid,



W I L L E M C A R E L H E N D R I K F R I S O , Prins
van Orange en Nassau, &c. van de Edele Mogende
Heer en Staat en des Ouartiers van Nymegen, by af-
stand ontfangen heeft het Graafschap de Stad en Lan-
den van Culemborg, met alle den toebehooren van dien,
Wy in gevolge en uit kragte van de Speciale Volmagt
en Authorisatie van Hoogst-gem. Zyne Doorl. Hoogheid,
in dato den 10. October 1748. goedgevonden hebben in
Name ende van wegens meer Hoogst-gem. Zyne Doorl.
Hoogheid te verklaaren, gelyk wy zulks zyn doende,
in plaatse van Eede, kragt deezes, dat Wy de Burge-
ren, In- en Op-gezetenen van de Stad en Graafschap
Culemborg, en een yder van hun in 't by zonder, zullen
laten by hunne Rechten, Privilegien en Eenigheden,
belovende dezelve voor te staan en te beschermen, gelyk
de voorige Graven en Gravinnen van Culemborg in hun
Leven gedaan hebben, alle force en geweld te helpen af-
keeren en voorts alles te doen het geen een goed Over-
heer zyne Onderzaten schuldig is. Des Oirkonde is
deze by Ons ondertekent, en door Onse gewoonelyke
Signetten bekragtigt, te Culemborg den 24. October
1748,

Wasgetekent,
P. B. de Beaufort,
E. François schimmelpenning.

D. EED van de Burgery.

Wy zweer en en belooven aen Zyne Doorl. Hoog-
heid, W I L L E M C A R E L H E N D R I K F R I S O ,
Prinse van Orange en Nassau, Erf-Stadhouder der
zeven Vereenigde Provintien, &c. &c. &c. als on-
zen Souverainen, Wettigen Graef en Over-heer, ge-



hoorzaem en getrouw te zyn; Zyn Hoogheits beste te
bevorderen, en schade te schutten, naer al ons vermo-
gen, gelyk goede, trouwe Borgers, Ingezetenen en
Onderdanen hunnen Heere schuldig en gehouden zyn te
doen.

Zo waerlyk moet ons God Almagtig helpen!

Dus wierd Zyn Doorluchtige Hoogheit, WIL-
LEM C A R E L H E N D R I K FRISO, Prinse van
Oranje en Nassauw, &c. &c. &c. by Opdragt,
de negende Graef en vier en twintigste Heer van Cu-
lemborg, en den 24. October 1748. op een plegtige
wyze Ingehuldigt.

In de Maend December dezes Jaers is door Zyn
Hoogheid de belasting op de Aerd-appel Landen,
zynde zes Guldens op yder Mergen, daer op ge-
legt in den Jaere 1744. als voor gemeld is, gena-
dig afgeschAft.

En in January 1750. de overige nieuwe belastin-
gen, als:

De schelling op yder Ton Bier.
De schelling op de Mergen.
Tien Stuivers op yder schoorsteen of Haerd-

stede.
Twee Stuivers Verhooging van den Accyns op

yder schepel Koorn.
Dit wierd op een Zondag aen de Burgery, van

het Stadhuis, na Klok-luidinge, bekend gemaekt,
en met een blyd geroep, Vivat den Prins!. beant-
woord.

Ter gedagtenis, dat dit Graefschap door destae-
ten van 't Quartier van Nymegen, aen den Prinse
van Oranje is opgedragen, zyn Silvere Gedenk-pen-
ningen, op bevel van de Regeering der Stad, ver-
vaerdigt door den Medailleur Holtzhey, en zyn



onder de Heeren van den Raed, Magistraet, en
andere Collegien uitgedeelt. Een is 'er van Goud
aen Zyne Hoogheid overgebragt, gelegen in een
fraeje gedreve Goude Doos. Om zulks te verrig-
ten, waren uit de Magistraet afgevaerdigt, Mr.
Jakob Pieter de Balguerie, Drossaerd en Dyk-graef,
Dominicus Namna van Hoytema, Richter en Schout,
en Pieter Walbeek, Vrij-heer van Tienhoven, Raed
en Secretaris: Deze hadden op den 6. May 1750.
byzonder gehoor by den Prins in 's Gravenhage,
en leverden aen Zyne Doorlugtige Hoogheid deze
Goude Medalje over, welken de Vorst, niet zon-
der verzekering van deszelfs protectie aen deze
Stad, zeer gunstig aennam. Aen de eene zyde
praelt dit Gedenk-stuk met het Borst-beeld van Zy-
ne Hoogheid; het omschrift behelst den Naem en
Tytels van den Prins: Op de ander zyde ziet men
een Held, op zyn Romeinsch gekleed, van zyn
Stoel opgestaen, en zyn rechterhand uitstrekkende
om een schild met drie Zuilen, het Wapen van
Culenborg, te ontfangen van eene Vrouwe, ver-
beeldende het Quartier van Nymegen, welke aen
een Standaerd heeft hangende het Wapen van het
Quartier, waer uit dat van Culenborg geligt is, het
welk zy aen den Held, zyn Hoogheit verbeelden-
de, overgeeft met deze woorden, die aen den bo-
venrand te zien zyn:

ACCIPE COMPOSITAE PACIS PIA MUNERA PRINCEPS.

dat is:

ô Vorst! ontfang dit geheiligt geschenk voor den gesloten Vrede.



Onder aen is te leezen:

GULIELMO IV. COMITATUM CULEMB. AET.
Div. ANIMI MON. PROCERES TETR. NEOM,
D. D. a. d. IX. KAL. Nov. MDCCXLVIII.

Tot slot voege ik hier by een Gedigt van den
Heer Johan Kloekhoff, ter dezer gelegenheit in
druk uitgekomen.

V E R K L A R I N G
Van de Medaille ofte den Gedenk-penning,

O P G E D R A G E N
AAN SYNE DOORL. HOOGHETD

WIL. CAR. HENDRIK FRISO,
PRINCE van ORANGE en NASSAU,

&c. &c. &c.

Ter Gelegendheid dat Syne Hoogheyd
was Ingehuldigt als

GRAVE VAN CULENBORGH,
Op den 24. October M D C C X L I I X ,

Gericht aan S Y N E H O O G H E Y D Selve.

Doorluchtigst Vorst, die na uw Volk-beminde Vad'ren
By erff-recht vriend'lyk zyt,

Gun dese regulen 't geluk van U te nad'ren
Met diepst eerbiedigheyd.



Laat, bid ik, voor een wyl de strakke sorgen varen,
Geweyd aan 's Lands behoud;

Ontspanse voor een poos, en Iaat ons kort verklaren
Het Beeld-werk op dit Goud.

't Is een Gedenk-stuk van de vreuchd, die ons vervulde,
Wanneer men U de sorg

En 't Erff-besit opdroeg, door plechtelyke hulde,
Van 't Graaffschap Culenborgh.A a n d ' eene zyde wyst d e Penning i n e e n Tempel,

Verheven en verlicht.
Daar toont voornamelyk de vinding-ryke stempel

Twee Beelden aan 't gesicht.
Het statig Mannen-beeld, reeds over eynd geresen

Van synen Vorsten-stoel,
Kan niemand anders als Uw' Hoogheyd selve wesen,

Ons eerste wit en doel.
De Opper-Veldheers staf, de Roomsche Krygs-kleagie,

Die Dapperheyd beduyd,
Het vliegend Opper-kleed, den toestel en çieragie

Der Helden, spreeken 't uyt.
De Vrouw, die U genaakt, is kenbaar aan den Standert,

Waar van aan 't opper-eynd
Nymegens Wapen hangt, reeds eenigsints verandert,

Ten blyk van 't geen sy meynt.
Den uyt genomen schild komt sy U toe te reyken;

Sy ademt dankbaarheyd;
Haar aangesicht vol vuur, laat vreuchde en agting blyken;

Sy leeft, sy spreekt en sfeyd:,, W'erkennen 's Hemels wil; het heyl der Nederlanden

„ Komt van 't Orange bloed.
„So was het, doen wy eerst ontvloôn de slaafsche banden

„ Van lighaam en gemoed., , S o bleef het, als d e nyd een drom v a n trotsche magten,

,, Vereend tot ons verderff,



,, In 't harnas joeg; wanneer men sprak in syn gedachten;
,, Carthaag' vall' anderwerf!

,, So stond het onlangs, als men sekerlyk 's Lands Vryheid,
„ Al vleijend', had verkracht;

„ Had geen Orange-spruit, tot Neerlands grootste blyheid,
„ Den Vreede toegebragt.

„ So sal 't nu altoos zyn; wy hopen neer te sitten
„ In 't lommer Uwer blaân,

,, Die , met het Kroon-goud van het Konings huis derBritten.
,, Verguld, so glans-ryk staan.

,, Doorluchtigft Vorst, terwyl nu ieder na vermogen
„ U dank-altaren sticht,

„ En vreuchde-blyken geeft, vergun ook dat w' ons pogen
„ Te quyten van dien plicht.

,, HetGraaflyk Culenborg, (UwGraaff- enHee-lykheden
,, So na) van ouds gemerkt

,, Met Zuylen, so als hier; ontfang dat, om den Vreede
,, Ons laatst door U bemerkt.

,, Het was voor dertig Jaar gekomen in de handen
,, Van ons Quartier, ey! doet

,, Gy het voortaan mee by de Diamanten branden
,, Aan Uwen Vorsten-hoed.

So spreekt de Vrouw, het Beeld van 'tGeldersche Nymegen;
't Schynt men haar duyd'lyk hoort.

Maar, of sy eenigsints door uytstel wierd verlegen,
So, dunkt ons, gaat se voort:

,, Wat maakt de Vorst ? Hy peynst. Ik vrees schier of Hy
't weygert.

,, Dog neen ! Syn rechterhand
,, Ryst eynd'lyk. Culenborg, siet, uw'geluk-son steygerf

„Ten top. Hy neemt het Pand.
Dit toont de eene kant van desen Penning; d'ander'

Een Borst-beeld. Maar wie is ' t ?
Is 't Caesar, Fabius, of is het Alexander?

Men heeft niet al gemist.



'tGeduld, de Wysheyd en Grootmoedigheyd dier Helden
Zyn in dit fier gelaat,

't Spreekt andersints van felv'; de eyge trekken melden
Op wien 't natuurlyk slaat.

Hier heeft de teeken-naald besteed de grootste krachten
Van hare Konst; hier heeft

Sy laten sien, hoe klaar syn' Hoogheyd in gedachten
Van Meesters speelt en leeft.

Hier prykt een weerkleed van die Vorstelyke Graven,
Op wien men roemen kon;

Hier is een samen-vloed van Goddelyke gaven;
Hier blinkt d' Orange-son.

De Vroedschap onser Stad liet hier ook neder stellen
Den Dag, de Maand, het Jaar

Der Huld' ; en wil van daar ons heyl en welvaart tellen.
Den Hemel maak' dat waar!

Het ryke Goud verbeel' d' aanstaande gulde tyden !
De rondheyd van het stuk,

Waar in 't begin niet is van 't eynde t' onderscheyden,
Spell' eyndeloos geluk !

Getrouwe Burgers laat dien Heer in uwe herten,
Meer als in Goud of Staal,

Geprent staan; en vergeet all' overleefde smerten.
Lang leef ! segt andermaal:

Lang leef dat dierbaar Hoofd! den Hoogste Hem beminne!
En 's Hemels wys besluyt

Gun ons uyt Hem een reex van Graven en Gravinnen,
Die duur? euw in euw uyt!

JOHANN. KLOEKHOFF,
V. D. M. Culenburgensis.



De Stad en Graefschap heeft het niet mogen ge-
beuren, onder de lieffelyke schaduwe van dezen
groenen Oranje Boom te rusten.

Veel goeds hadden de In- en Opgezetenen van
haeren Graef te hoopen en te wagten, te meer wyl
Zyn Doorl. Hoogheit een Vaderlykhart over zyne
Onderdaenen en Borgers betoont had te hebben.

Maer zie daer! Op het onverwagtste word deze
hoop ten eenemael afgesneden en de Borgery in een
bittere rouwe en droefheit gedompelt.

't Was den 22. October 1751. des Middernagts,
dat deze onvergelykelyke Vorst zynen geest gaf,
tot een onherstelbaer verlies voor Land en Kerk.
Wanneer de Regenten hier van kennisse kregen,
heeft men aen de Borgery van de Puye van 't Raed-
huis dit gansch Smertelyk overlyden bekend ge-
maekt, en met een belast, dat alle Deuren en Ven-
sters der Huizen, de geheele Stad door, tot teken
van rouwe, drie dagen zouden gesloten worden,
alle de Klokken lieten zich zes ueren daegs hooren,
en dit naer geluid duerde negen weeken agter mal-
kander volgende. Raeden en Magistraets-Persoo-
nen kleden zich in den diepen Rouw, gelyk ook
alle Bedienden en derzelver Suppoosten, en be-
treurden haeren goeden Heer en Graef. De Heer
en Mr. Abraham Perrenot, Ontfanger der Graefe-
lyke Domainen, stelde op dit Treur-Gedicht, en
gaf het in druk uit, dat ik hier tot slot by voege:



Q U E R E L A
A D

C U L E N B U R G E n s e S
In immaturum Obitum

CELSISSIMI AC SERENISSIMI

G U L I E L M I I V .
A R A U S I A C O R . E T NASSAV.

P R I N C I P I S P.F.
Desideratissimi sui COMITISE R E P T I

ipso die quo ante triennium Civitas Culenburgensis
in dominium ILLIUS ac potestatem transierat.

Triste Culenburgum, tria fulcra insignibus aufer,
Quicquid erat fulcri, quicquid honoris, abest.

Rejice non aptas, vana ornamenta, columnas:
Obruit omne tuum sors inopina decus.

Divitias, armenta, tuas, & pascua, & arva,
Per morbos, per aquas, omnia perdideras.

Tot quondam gemuêre tibi sub vomere tauri
Ossibus illorum quippe teguntur agri.

Quae spes ruricolae restabant, ilicet illas
Ruptus ab insanis perdidit agger aquis.

Nunc quoque, praesagus lacrimarum, turgidus undis,
Insueto renovat tempore Lecca minas.

Et quoscunque fames tantum non abstulit, instat
Innocuis iterum bobus acerba lues.

Triste Culenburgum, deerat tot cladibus una;
Unus restabat post tua damna dolor.



Desine disjectis te te fucire columnis,
Quae te sustinuit sola Columna, jacet.

Ille COMES tuus, ille unus qui reddere cuncta
Qui poterat Princeps, quique volebat idem.

Ile fuit. Suprema & non coitura cicatrix
Additur, ac tantis funera vulneribus.

Abripitur tribus emensis DUX orbibus, annos
Tres tantum licuit Principe posse frui.

Tristior ista dies, quod erat felicior olim !
Haec Dominum dederat, sustulit ista Patrem!

Occubat AURIACUS. Trahimus suspiria cuncti.
Nulla animos res est engere apta pios.

Occubat AURIACUS. Moriuntur cum patre Cives.
Nomina communis publica luctus habet.

Quid superest? Superest Defuncti REGIA CONJUX,
Gnatus & AURIACUS, filia & AURIACA.

Triste Culenburgum, tua sunt haec fulcra; tibique
Det Deus! haec superet trina Columna diu.

A . P E R R E N O T .

WlLLEM, Prinse van Oranje en Nassau, de
tweede van die naern, Zoon van WILLEM CAREL
HENDRIK FRISO, Prinse van Oranje, en ANNA
VAN BRONSWYK-LUNENBORG, Kroon-Princesse van
Groot-Brittanje, wierd door 't afsterven van Zynen
Doorlugtige!! Vader, onsterfelyker gedagtenis,de
tiende Graef, en vyf en twintigste Heer van Culem-
borg. Met een hartelyke Wensch en Bede, dat de
Heere deze Oranje Spruit wil spaeren, en doen op-
wassen tot een çierlyken Boom, om heerlyke en
aengenaeme Vruchten te draegen, maek ik van
deze Historie een

E I N D E .



B e s c H R Y V I N G
V A N D E S T A D

C U L E M B O R G ,
Derzelver Stigtinge, de openbaere Ge-

bouwen, Geestelyke Gestichten, als Ker-
ken, Kloosters, Gods-Huizen, &c.

Midsgaders van de
R E G E E R I N G E ,
Bestaende in verscheide C O L L E G I E N ,

O O K D E
Oude Hand-vesten, Voorrechten en Privilegien,

benevens die der Dorpen EVERDlNGEN,
GOLBERDINGEN en ZYDERVELD,

onder bet Graefschap behoorende.

Alles uit Oude Handschriften, en na een nauw-
keurig Onderzoek verzamelt en by een gebragt,

D O O R
A . W . K . V O E T .

TWEEDE D E E L .

Te UTRECHT,
By J.H. VONK VAN LYNDEN, Boekverkoper,

M.D.CC.LIII .





B e s c H R Y V I N G
D E R S T A D

C U L E N B O R G ,
In zich Behelzende der zelver Stigtingey

Openbaere Gebouwen, Regeeringe, Hand-
vesten, Voorrechten, Privilegien, &c.

Alles uit Oude Handschriften, en na een nauw-
keurig Onderzoek verzamelt en by een gebragt.

C U L E N B O R G .
DE Stad is gebouwt of aller eerst aenge-
legt door Roelof, den laetsten Heer van
Bosichem, ten behoeve van zyn Zoon
Hubert, in den Jaere 1144. gelyk hier

voor bladz. 11. is aengetekent. Omtrent de Naem-
rede zyn de Geleerde het niet eens: De meeste
stemmen daer in over een, dat deeze Stad den naem
heeft van een Kuil of Laegte, en Borg of Sterkte
daer in gebouwt, dus Cuilenborg (Castro Lacus zeit
Heda): Met den eersten opslag komt het waer-
scheinlyk voor, maer als men het recht beschouwt,



hoe kan deeze Stad, of Borg van een Kuil of laeg-
te genaernt zyn, daer dezelve, ten minsten de
Oude Stad en Havendyk, op een verheven grond
gestigt zyn, 't Is waer de grond van een gedeelte
van het Graefschap is nu als een Kuil of Zak, en
word de Schout van het Gemeen Land genaemt
Schout van den Broek, welk woord betekent een
laegen of moerassigen grond, dog hier van is voor-
namelyk de oorzaek het leggen en verhoogen van
den Diefdyk of Diefweg, het welk, te weeten het
verhoogen, onder Gerard den eersten, den negenden
Heer van Culenborg, in de veertiende Eeuw is g e s c h i e d , hoe kan dan de Stad of Borg den naem van

een Kuil in de twaelfde Eeuw gekregen hebben ?
Zommige meenen, dat deeze Stad of Borg van

ouds genaemt is Zuilenborg, en dat met verloop
van tyd de voorste Letter is verandert in een C,
dus Cuilenborg, te meer dewyl in het Wapen drie
Zuilen gezien worden. Hoe dit Wapen van Zuilen
by de voorige Heeren, verlaetende dat van Bosi-
chem, is aangenomen, is hier voor bladz. 14. ver-
haelt, in het Leven van Jan den eersten, derde Heer
van Culenborg: Dog hoe kan den Burg van Roelof
den eersten, Zuilenborg genaemt zyn, daer zyn Zoon
Hubert, lange nae de grondlegginge, met Johanna
van Zuilen, Zweers Dogter getrouwt is, en de Na-
koomelingen langen tyd daer nae eerst het Wapen
van Zuilen hebben aengenomen.

Pontanus en andere met hem brengen den oor-
sprong van den naem tot Claudius Civilis: Tacitus
meld van Civilis Villa, die men weet dat op het
Eiland Batavia, en voor onderstelt ter deezer plaet-
se geweest zyn, en op dien grond een Burgt zoude
gebouwt zyn, Civilenburg genaemt, en naderhand
by eene kleine verandering Cuilenburg geheten.



Dit zy genoeg van de Naem-rede, terwyl, hoe
lange men daer over redeneert, men evenwel in
het onzekere blyft.

De Stad legt aen de linker zyde van de Rivier
de Lek, in een zeer vermakelyken Oort, omringt
met breede Graften, aengenaeme Singels, heerly-
ke dreeven en vrugtbaere Boomgaarden: Byzon-
der munten uit de Dreeven ten Oosten der Stad,
by het Kasteel, in zich besluitende en omringende
voortreffelyke Wei-landen, en verschaffende het
bekoorlykste gezicht dat men uitdenken kan, en
een zeer aengenaeme wandeling voor de Borgerye.

Culenburg is zamen gestelt uit drie aen den ander
paelende Stedekens: De Oude Stad in 't midde, de
Havendyk ten Noorden, en de Nieuw-Stad ten Zui-
den strekkende, welke door het gemeen den naem
van de Nieuw-poort heeft gekregen en nog genaemt
Word, dog ten onregte: Deeze drie Stedekens zyn
door Poorten, Graften en Bruggen van den ander
afgezonden.

De Oude Stad is aller eerst aengelegt. De Ha-
vendyk en Nieuw-Stad zyn naderhant,by wyze van
uitlegging of vergrooting, daer by gevoegt.

De Oude of Middel-Stad is gebouwt door Roelof,
den laetsten Heer van Bosichem, in den Jaere 1144.
als hier voor aengetekend is.

De Havendyk is door Johan den agtsten Heer van
Cuilenborg aengelegt, tot geryf en wooninge der
schippers, en door Gerard zyn Broeder, den ne-
genden Heer, voltrokken. Dit is geschied in het
midden en op het laetste der veertiende Eeuwe.

De Nieuw-Stad is door voornoemde Gerard aen-
gebouwt: Hy had naer een langduerige twist met
die van Holland, wegens het verhoogen van den
Diefdyk, eindelyk om eene groote Somrne gelds,



omtrent het Jaer 1385. het toegestaen, hier door
wierd het Water qpgestopt, en Lanksmeer, Pavyen
en Parys onder gezet, dies rnaekte hy een ontwerp,
van deeze Nieuwe Stad, werwaerts de Land-luiden
van voornoemde Buerten wierden gelokt om Hui-
zen te bouwen, dit is geschied nae het Jaer 1385.
e n voor d a t v a n 1394. wanneer Heer Gerard g e s t o r v e n i s .

De Stad heeft zes Poorten, vier in den omtrek,
als de Lek Poort ten Noorden, de Golberdingsche
Poon ten Westen, de Zand Poort ten Zuiden, en
Slots Poort ten Oosten, en twee Binne-Poorten, de
Oude Lek-Poort in den Jaere 1752. afgebroken, en
Lanksmeer Poort: Onder die alle, hoe wel met ver-
heven Kappen of Daken voorzien, munt uit de
laest genoemde, staende ten einde van de Groote
Markt, welke in den Jaere 1557. door Grave Flo-
ris den eersten tot die hoogte en çierlyken stant is
opgetrokken en als nu nog daer in gezien word,
hebbende een van Steen gebouwden Omgang, een
doorlugtige Spits, en voorzien zynde met een
groote Slag-klok en Uerwyzers, welke Spits aen
derzelver boven einde, door den tyd zynde ver-
gaen, in 't Jaer 1751. is hermaekt.

De Oude Stad is, nae de wyze van dien tyd, met
een Steene Muur omringt, zynde aen de binnen-
zyde met een Gaendery op Boogen rustende voor-
zien geweest, als mede met sterke Toorens, by-
zonder aen de Oost-zyde, tot verdediging van de
Stads Muer, welke nog meest in wezen zyn.

De Havendyk en de Nieuw-Stad, als van laeter
tyd, zyn omringt met Aerde Wallen, aen de bui-
ten zyde met een Steene Muer bekleed, en insge?
lyks met verscheide Toorens en Wagthuizen ver-
sterkt; 't Getal der zelver rontom de geheele Stad



beloopt tot 15 a 16 stuks, waer onder nog met
naeme my bekend zyn de Rams, Schutters en Cal-
lemans Toorens.

Op de Stads Wal ziet men twee Koorn-molens.
Ten tyde van Johan, den elfden Heer, waren 'er
hier al twee, dit blykt uit zynen Brief van 't Jaer
1428. den 18. Maert, in welken Hy, tot een eeu-
wige memorie van de verloffinge zyner Stad, aen
het Capittel van St. Barbara Jaerlyks geeft een Ou-
den Vrankrykschen schild, uyt (zegt Hy) onse Ge-
maele tot Culenborg, die eene helfte uyt de Molen bin-
nen der Muuren van der Oude Stad, en de ander helfte
uyt onsen Molen en Gemale inder Nyer Stad te betalen,
enz. De eerste Molen stond binnen de Oude Stad,
en buiten twyfel aen het einde van de Oude Mole-s t r a e t ; d e tweede i n d e Nieuw-Stad, ten einde v a n

de Mole-straet: Die van de Oude Stad is naderhand
verplaetst aen de Haven buiten de Lek-poort, dog
in 't begin deezer Eeuwe afgebroken zynde, is een
hooge Steene Molen op de hoek van de Wal, ten
Noord-oosten van den Havendyk, onder opzicht
van den Heer Burgemeester Salomon de Jouwer, ge-
bouwt.

Men heeft binnen de Stad deeze navolgende
Straeten:

Op den H A V E N D Y K .
De Lek-straet, of Havendyk.
De Langen Havendyk.
De Vischmarkt, met noch
Een Achter-straet.

In de O U D E STAD.
De Molen-straet.
De Tol-straet.



De Achter-straet, tot het Gasthuis en Luthersche
Kerk.

Twee Meenten.
De Golberdingsche Straet.
De Katte Straet.
De Slots Straet.
De Vier Hoeken.
Van daer tot de Groote Markt, de Oude Visch-

Markt, daer Jan van Bueren aen mooten ge-
kapt is.

De Ridders-Straet, daer oudtyds veel Adel
woonde.

Het Koestraetje.
De Kleine Kerk-straet.
Agter de Kerk.
De Paepen-hoek, daer eertyds de Canonniken

woonden.
De Groote Kerk-straet.
De Groote Markt, of 't Markt-veld.
De Vier Heems-kinderen Straet.
Van de Luthersche Kerk tot aen het Nieuwe

Hof, van ouds een Klooster.
De Agte- of Heeren-Straet.

Van daer tot de Markt.
De St. Everwyns Straet.

In de N I E U W STAD.
De Molen-Straet.
De Verkens-Markt.
De Zand-straet.
De Parysche Straet.
Het Klooster, of Jerusalems Steegje.



Den Aeld.
De Nieuw-straet.

Dus ontmoet men hier drie Markten.
De Visch-Markt, daer men de Zee-visch en an-

dere, die Afgeslagen moet worden, te koop veilt.
De Groote Markt, strekkende van het Stadhuis

tot de Lanksmeer, of genaemdeBinne-poort, daer
Weeklyks op Dingsdag allerley Eet-waeren en an-
dere Goederen, in grooten overvloed, te koop
worden gebragt.

De Verkens Markt, welke ook is de Ossen,
Koeyen, Schaepen en Lammeren Markt.

Jaerlyks zyn hier vier Vry-Markten.
De Eerste, zynde Paerde Markt, begint Vry-

dags 's Morgens ten 9 ueren, voor Half-vasten,
wordende dan in-geluit, en eindigt Zaturdags in
de volgende Week.

De Tweede, zynde Magere Ossen, Beesten,
schaepen en Verkens Markt, begint Dingsdag nae
belooken Paeschen, en duert tot den eersten Dings-
dag in May.

De Derde, zynde Paerde Markt en Kermis, be-
gint Zondags nae Pinkster, duerende de Kermis
agt dagen; de Paerde Markt is op Maendag.

De Vierde, zynde Vette Beesten Markt, gaet
in den 21. October, des Namiddags ten twee
ueren, en eindigt den 23. dito. Verders op yder
Dingsdag, tot den derden Dingsdag in November.

Alle deeze Jaer- en Vry-Markten worden over-
troffen door de Weekelyksche: Deeze is ook een
Vry-Markt, en gaet de Vryheit in des Maendags
Namiddag ten twee ueren, en eindigt des Woens-
dags 's Morgens ten 8 ueren: Op deezen mag ook



niemand gearresteert worden, ten ware om schul-
den aen den Grave, het Gemeene Land, de Stad
of Dorpen, of dat de schuld op een Markt-dag is
gemaekt. Grave Floris de tweede heeft in den Jaere
1609. den 24. February, wanneer 'er Arresten,
strydende tegen de oude Privilegien, by voorige
Heeren aen deeze Markt-dag vergunt, waren ge.
daen, deeze Vryheit by Edicte vernieuwt en doen
publiceeren.

Deeze Week-markt heeft als nog de zelve Vry-
heit, en heeft een grooten toevloed van Menschen,
die niet alleen uit het Graefschap, maer ook uit de
omgelege Landen, als 't Graefschap Bueren, de
Betuwe, Tiellerweerd, 't Ampt van Beest, het
Land van Leerdam, Asperen, enz. met derzelver
Goederen herwaerts koomen, als met Boter, Kaes,
Eyeren, Hoenders, Kalkoenen, Duiven, Spek,
Hammen, Verkens, Lammeren, Eenden, Boom-
vruchten, Groente, Aerd-akers, Rivier Visch,
enz. Voornamelyk met Koorn, als Raep-zaed,
Tarwe, Boonen, Erweten, Haver, Garst, enz.
met het welk hier groote Koopmanschap door een
menigte van Koorn-koopers gedaen, en weder naer
elders verzonden word.

Tot groot gemak, om alle deeze Goederen aen
te brengen, diend, dat by nae alle de plaetsen aen
de Rivier de Linge gelegen Markt-schuiten heb-
ben, die door den Neust (een groote schut-sluis)
uit de Linge in des Bisschops-grave in-geschut, langs
dezelve, en de zoo genaemde Meer, tot aen de
Stad vaeren, alwaer het Goed gelost en op twee
Markten te koop word gebragt: Van deeze Sluis
en Vaert in 't vervolg nader.

In den Jaere 1577. is een Ordonnantie gepubli-
ceert tegen de Opkoopers op deezen Markt-dag:



Dit bevel duert nog, ten einde de Borgers zouden
gerieft worden, en kan men hier uit heel wel op-
maeken, dat in dien tyd, zoo wel als nu, van de
Waeren, ter Markt gebragt, een groote verzen-
dinge is geweest.

Hoe groot de Markt nu is, word dezelve noch
te klein geoordeelt, waerom, om meer ruimte te
hebben, men zedert eenigen tyd is bedagt geweest
de Hoender- en Kalkoene-Markt te verplaetsen op
het Barbara Kerkhof, weshalven 'er geene Lyken
meer begraven worden, om het met 'er tyd effen
te maeken, maer gebragt op het Jans Kerkhof in
de Nieuw-Stad, het welk ter begravinge is be-
quaem gemaekt, verhoogt en met een nieuwe Muur
omringt en besloten.

De Stad dus in 't algemeenbeschouwt hebbende,
gaen wy over tot de byzondere Gebouwen, zoo
Wereldlyk als Geestelyk, en wel eerst tot den Ou-
den Borgt of Casteel.

'T C A S T E E L .

De eerste aenleg van een Slot is geweest ten
Westen van de Stad, buiten de Golberdingsche
Poort, omtrent het Jaer 1271. Dit is, nae dat
het omtrent 70 Jaeren was gebouwt, door Johan,
den agtsten Heer, ten eenemael afgebroken, en
heeft hy een nieuwen Burg ten Oosten der Stad ge-
vestigt, omtrent het midden van de veertiende
Eeuw, waer van nog eenige overblyfselen te zien
zyn: Allereerst bouwde hy de Groote Zael, zyn uit-
zigt gehad hebbende nae het Voorburg, vervolgens
aen het Oosten van dezelve een zwaeren Vierkanten
Tooren, vier Verdiepingen hoog, voor het Losgeld
van eenige gevangene utrechtsche Borgeren: Hy



sterkte zyn Slot met een zwaer Rondeel, ter reg-
terhand, als men over de Hooge Brugge ging, ge-s t a e n hebbende, gelyk d e voornoemde vierkanten

Tooren ter linker zyde. Heer Gerard, zyn Broe-
der, bouwde den ronden of Witten Tooren, als nu
nog overig.

Behalve dit Gebouw was 'er ook een Neder-Hof,
ten Zuiden en Oosten betimmert, en aen de Noord-
zyde met een Muer en Gaendery, op Steene Boo-
gen rustende, besloten; aen welker einde een
Wagt-toorentje pleeg te staen. Ten Oosten op de
hoeken waren twee vierkante zwaere Toorens.
Een gedeelte van de Gebouwen, zoo ten Zuiden
als dat ten Oosten, van ouds genaemt het Zwart
Verken, is ten eenemael ingestort of afgebroken^
benevens den Tooren: Zynde nog overig eenige
Vertrekken, als de Raed-Kamer, de Leen-Kamer,
en de Zuid-ooster Tooren, waer in de Archiven
moeten bewaert worden.

De Stallingen ten Oosten van dit Neder-Hof,
mede binnen een Graft gelegen, zyn verandert in
een Brandery. Voor het Casteel ten Zuiden is een
Plein, het Voorburg genaemt, het welk met twee
Poorten, zoo na buiten nae de Dreeven, als Stad-
waerts pleeg afgesloten te worden; Hier was van
ouds de Kaetsbaen, met een hoogen Muer omringt,
nu tot een Woonhuis vertimmert en thans bewoont
van Cathuisers, De Pikeur-Stallingen, en des Gra-
ven Hof, welke onder de Geldersche Regeeringe,
aen gedeeltens in ErS-pacht is uitgegeeven.

Dit Casteel, de Woon-plaets van de oude Hee-
ren en Graven, heest veel van zyne luister verloo-
ren ten tyde van Graef Floris den eersten, wanneer
het zelve met Spaensch Krygsvolk is bezet geweest,-
dat 'er slegt huis gehouden heeft. Naderhand in



de droevige Jaeren 1672. en 1673. hebben 'er de
Franschen op gelegen, die het haere tot verderf,
schoon men Neutrael was, al mede rykelyk heb-
ben toegebragt; weshalve de Graeve van Waldek
het zelve verlaeten, en het Klooster Marien-kroon
tot zyn verblyf heeft doen bequaem maeken, waer
door het Casteel den naem van het Oude, en het
vertimmert Klooster van het Nieuwe Hof heeft ver-
kreegen.

Zedert is dit Slot vervallen, vermids 'er weinig
of by nae geen hand aen wierd gehouden, eindelyk
is het Boven-hof (want het Neder-hof bleef staen)
onder de Geldersche Regeering, Anno 1735. tot
een Afbraek verkoft, blyvende alleen over den
Ronden of Witten Tooren, die nog aldaer gezien
word, gelyk aen zyn plaets gezegt is. Sic transit
gloria Mundi!

'T STADHUIS OF RAEDHUIS.

Dit is gebouwt in 't midden der Oude Stad, aen
't einde van de Groote Markt, wordende met een
opslag van daer gezien drie Toorens, als de Bar-
bara en St. Jans, benevens die van de Lanksmeer
Poort.

Het Gebouw heeft een ongemeenen en aenzien-
lyken stand, en is van de grond nieuw opgetrok-
ken door Anthonis van Lalaing, Grave van Hoog-
straten, en Elisabeth van Culenborg, in den Jaere
1534. rustende op zwaere Kluizen en Kelders, (in
welke voor deezen de Vleesch-Hal was, die nu tot
Wyn-kelders worden gebruikt) van vooren met een
zeer hooge Puy opgehaelt, tot welke men langs
verscheide blaeuwe Arduin-steene Trappen, aen
beide zyden, opklimt; De Borst-weering is ver-



çiert met vier Leeuwen, houdende de twee bene-
denste yder een Goud schild, met drie roode Zui-
len, (het Wapen der Stad) en de twee bovenste
yder het Geslagt-Wapen der Heeren, in en voor
dien tyd, zynde de Zuilen als voor gequarteleert
met een Leeuw van Sabel op Zilver, het Wapen
der Heeren van de Leck: Dit Wapen had Jan, de
derde van die naem, agtste Heer, reeds omtrent het
Jaer 1350. aengenomen. Men klimt van de Puy
langs eenige Trappen tot op de Borger-Zael; bo-
ven den ingang staet dit Cyfer-tal 1734. want men
doe de 7. schreef in de plaets van 5. Dus ziet men,
immers ik heb het gezien, dat op den Tooren te
Eemnes Buitendyk, ten Westen boven de deur, het
Jaer-tal gevonden word 1721. zynde het Jaer der
Bouwinge 1521. Dog deeze 7 is kort daer nae uit-
gedient, en gebruikte men de 5, als gezien kan
worden aen de Gevel van de Weeshuis-Capelle en
de Lanksmeer Poort, aen de zyde van de Groote
Markt, daer het Jaertal aldus uitgehouwen 1557,
gezien word.

Behalven dit Jaertal, beschouwt men daer een
ronden Aerd-kloots aen de vier hoeken brandende,
met dit By-schrift: IGNIS OMNIA CONSUMMABIT,
en de Letteren A" en E, beduidende de naemen der
Bouwers, Amonis en Elisabeth. Dus komt men op
de Zael, aen welker einde is de Vierschaer, ter
linker zyde de Secretary, en daer benevens de
Raed- en schepens-Kamer, boven is de schutters-
Kamer, onder de Secretary de Stads Waeg. Het
Gebouw is zeer verheven, en uit het Dak ryst een
çierlyke doorluchtige Tooren van twee Verdie-
pingen.



GEESTELYKE GEBOUWEN.
DE ST. B A R B A R E , COLLEGIAELE

O F H O O F D - K E R K ,

Deeze Kerk is de Oudste en gesticht in de Ou-
de Stad. Jan de eerste van die naem, derde Heer,
die gestorven is Anno 1240. heeft, volgens getui-
genis van alle schryvers, welker schriften ik ge-
leezen heb, deeze Kerk gebouwt. Het tegendeel
scheint te blyken uit den Brief van Guido, Bisschop
van Utrecht, gegeven in 't Jaer 1310. en wel, datJan de tweede van die naem, en zesde Heer, deBar-

bare Kerk zoude gesticht hebben, welke doe met
toestemminge van voornoemde Bisschop en dePas-
tooren van Bosichem, is gescheiden van de Moeder-
kerk, daer ze tot nog toe onder gestaen had, en
geworden is een vrye Parochie Kerk. Orn dit te
vereffenen dient; Dat Jan , de derde Heer, een
Kerk of Kerkje zekerlyk zal gebouwt hebben, tot
dienst der Ingezetenen, dog onderhoorig aen de
Kerk te Bosichem; Dit Kerkje heeft Jan, de zesde
Heer, zoo 't rny voorkomt, afgebroken, en eene
veel grootere in plaets van het eerste opgebouwt,
welke 1310. een onafhankelyke Parochie Kerk is
geworden, en voor altoos van de Kerke van Bosi-
chem gescheiden.

Ruim hondert Jaeren na deezen is deeze Kerke
tot eene Collegiaele Kerk verheven. Heer Hubert,
de vyfde van die naem, en tiende Heer, stichte op
St. Andreas Avond 1421. een Capittel van agt Ca-
noniken.

De Brief der Stichtinge luid als volgt;



In den Name der H. DRIEVULDIGHYT!
A M E N .

Wy Hubrecht Heer van Culemborg, Ter Lecke,
Ten Weerde ende t' Ackoy; doen kond allen Luyden, dat
Wy ordineren met desen onsen vryen moetwille, in der
Parochie Kerk van Culenborg agt Canoniken Proeven
voor onse Ouders en Voor-vaders zielen, onser Gesel-
linne, en onser Nakomelingen zielen, ende voor aller
dergeenre zielen daer onse Goeden af gekomen syn, en
daer wy schuldig syn alle aelmisse voor te geven, ende
die tot desen Provende geholpen hebben, of sullen hel-
pen; tot welken agt Provenden Wy by Consent des
Proest van Arnhem ...... als St. johans Evan-
gelisten Altair, onser Vrouwen Altair in der Capelle
der Kerke van Culenborg, des H. Kruys Altair, Ste.
Aechts Altair, Ste. Marien Altair, ende twee Alta-
ren in de Kerke van Bosichem, als onser Vrouwen Al-
tair ende St. Nicolaes Altair, welke ...... Al-
tairen voirschr. myt vollen recht tot onser presentatien
huren, wanneer sy ledig worden, Wy uyt onser hand
setten myt desen tegenwoordigen Brieve, in maniere
hier nae beschreven:In den eersten, dat tot desen acht Provenden sullen

wesen acht Canonikken, ende van die acht sal een De-
ken syn, ende wart sake, dat dese eerste Deken hier
nae storve, of dat hy syne Dekenye overgave, of datsy anders myt recht ledig worde, foe souden die Cano-

niken een anderen onder hem ende v a n d e n Capittel k i e s e n , , ende d i e sal d a n Deken wefen.

II.
Voort sullen die Deken ende dat Capittel van Culen-

borg voirschr. den Eerbaeren Prelaet Heer Gerrit



Weerd, Proest tot Arnhem y en syne Nakomelingen ten
Eeuwigen dage geven een Merk Silvers of die waerde
daer voor, gelyk die ecclesie van Utrecht van haren
pacht neempt, alle Jaer te leveren en te brengen op
hueren koft, ampt en arbeyt, binnen Utrecht, binnen
dertig dagen nae Paeschen, ende daer sullen die Deken
ende Capittel den voorn. Proest goede Brieven afgeven.

Item sullen dese Deken en Canoniken binnen 't eerste
Jaer Priester werden en wonen binnen der muren van
Culenborg:

I V .
Item sullen sy singen alk daeg Metten, Primen,

Tertien, Septien ende Nona, Vesper, ende Compleet
mit noten als huer ordinarius hout, ten waer of ymant
Festum Compositum maken woude, ende dat ende in al-
len tyden sullen sy houden na der manieren der oversten
Kerken t' Utrecht.

Item sullen sy Metten bestaen te singen tot allen ty-
den des Jaers, tussen vyf en ses ueren des Morgens,
so sal een van die Canoniken van die Weke van den Vroe-
misse syn hem bereyden, dat hy die Vroe-misse begint te
doen int eerste van die Metten; voert soe sal een ander
Canonik, die in der Weke onser Vrouwe Misse toebe-
hoort, hem bereyden Misse te lesen van onser Vrouwe,
soe vroeg als die klokke seven slaet, sonder des Sater-
dags ende onser Vrouwen Hoogtyden soe sal men die sel-
ve Misse singen;

Item als die klokke agt staet, soe sal men te recht
eerst werf Prime luyden myt eenre klokken, ende dan
rechte voort mede sal men luyden te Coer myt eenre ru-
rende klokke een goede redelikke pose, en als 't dubbelt
Feest is desgelyks myt twe klokken, ende als anderwerf



te Prime geluyt is, soe sal, die de Weke syn is, de
Sielmissen aenslaen, ende als hy die Misse uyt heeft,

sal die selve Canonik myt die Albe ende Stole ende Ma-,
nupel myt andere Gesellen ende Canoniken lesen: Mise-
rere mei Deus, de Profundis myt den Commendatien
ende Collecten, die daer toe hooren voor die sielen voorschr.
ende voor alle elendige sielen.

Item als die Prime uyt is, sal die Custer luyden tot
der Tertie myt eenre groeter klokken een goede redelikke
pose, ende dat luyden sal heyten onder die gemeynt eer-
ste werve te Hoechmisse, ende als die klokke verlaten
is, sullen die Canoniken Tertie singen, ende als die
Tertie uyt is, sal men sonder singen een wyl poesen, en
in eenre wylen sal men luyden een redelyke pose te Sep-
tem, ende dat luyden sal heten anderwerf te Hoech-
misse, ende die Hoechmisse sal singen die Cureyt, of dies y n stadt houdet, welke Hoechmisse d i e Cureyt, of die

syn stadt houdet, muegen singen waer af dat sy willen,
ende die Hoechmisse sullen die Deken en Canoniken hel-
pen singen, ende blyven daer inne den beginne, in den
midden ende in den eynde, ende nae der Hoegmisse sul-
len die Deken ende Canoniken terstont Noene singen.

VIII.
Item als die klokke twe slaet nae den Middag, sal

men eerstwerve te Vesperen luyden, ende die Vesper sal
men beginnen by der derder ure, ende rechte voort nae
der Vesper sal men Compleet singen.

IX.
Item sollen dese Deken myt syne Gesellen en de Ca-

noniken ordineren, so dat dese Missen voorschr. alle da-
gen gedaen werden als voorschr., mer woude eenig van
die Canoniken Misse lesen, die mach hy doen, maer
ummer nyet in hindernisse der Cure, en woude ymant
Misse lesen van den Canoniken onder die Hoechmisse,



die en sal hem niet aendoen, eer dat Offertorium begon-
nen is, ten waere, dat wy of onse Vrouwe van Culen-
borg dan Misse gelefen wouden hebben, of dat hem die
Cureyt oirlof gave, behoudelik hueren dienste in den
Choer te verwaren, als voorschr. is.

Item sullen die Deken en Canoniken onder hem ordi-
neren alsoe, dat altoos des H. Daegs ende ten Hoegh-
tyden ter Epistolen en Evangelien gedient worde, ende
sy sullen te Choer gaen in overtrokken Cappen, naeden
tyd van 't Jaer ende de gewoonte der Kerke van Utrecht,
behoudelik dat die Deken in der tyd uytdienen sal ter
Epistolen nog ten Evangelien . . . . . . . . daer sal

die Deken in verbonden wesen en syne Weke houden en-
de verwaren, als een ander Canonik.

XI.
Item sullen dese Deken myt synen Canoniken binnen

veertien dagen, nadien sy institueert en installeert syn,
kiesen eenen Cameraer van acht Canoniken, die haer
Renten manen ende heffen sal op den Capittels kost, en-
de sal daer Jaerlyks den Capittel rekening af doen ende
goede bewysinge, ende den Cameraer muegen sy verset-
ten alle Jaer, als sy willen.

XII.
Item soe sal een ygelyk Canonik hebben voor het Cor-

pus synre Provende 's Jaers twintig Vrankrykschen
schilden.

XIII.
Item sullen de Vicarii, die in der Kerke van Culen-

borg nu syn, of namaels werden sullen, te Choer gaen
mit swarte Mutsen mit overtrokken ende mit Cappen,
nae den tyd des Jaers en de gewoonte der Overste Ker-
ken van Utrecht voorschr.XIV.

Item sal die Deken en een ygelik Canonik hoeren voor



syn Portie, alle dagen die te Metten komt, ses Wit-
gens, ter Primen drie Deytken, tot ter Tertie, tot
Septe, tot Noen, tot der Misse ende Completen, tot
elken twe Deytken, ende tot der Vesper drie Deytken,
ende dese Deytken sullen so goedsyn, dat die elf Deyt-
ken weert syn eenen ouden Vlaemschen Grooten, ende
voort Renten of goeden, die sy voort meer hebben of
krygen muegen, die sullen dese Canoniken voorschr. Or-
dineren by den Deken en Capittel tot vermeerderinge en
verbeteringe der presentie.

XV.
Ende dese presentie sal staen te verdienen ende te ver-

suymen, in manieren als hier regt na staat beschreven.
XVI.

Item sullen die Deken en Canoniken in der Metten,
Prime, Tertie, Septe, Noen en Vesper ende Compleet
kommen in 't anderde verse van den Psalm, ende in der
Hoemisse voor 't begin der Epistolen in den Choer we-
sen, of sy versuymen haer Portien van die Getyden,
daer sy te laet in kommen, ende daer en magh hem geen
Onschout verleggen of te stade komen, ten ware of hy
siek ware, dat condich ware den Deken of die in des
Dekens stadt is. En of ergent in des Capittels oirbaer
waren, ende dese versuymde presentie sullen boeren die
ander Canoniken, die daer tegenwoordig waren in den
Choer.

XVII.
Item defe voorschr. presentie sal die geene, die daer

toe geset wordt van den Deken en Capittel, Wekelyke
eenen yegelik Canonik geven Mytten ...... ende
dat sal hy ter Maent eens wisselen, en geven hem daer
voor Gout of Silveren Geit, soe als 't hem best dunkt.

XVIII.Item sal die Deken selve resideren in syn Dekenye

binnen Culenborg, mer waer dat die Deken uytwaer om



oerbaer des Capittels, of sieck waer, soe sal die oudste
Canonik die daer is den Dekens stadt verwaren, en doensyn Misse, mids dat hy op die tyd selve geen Misse en

hadde, want anders sal het een der Canoniken doen die
ledig is op die tyd, op dat geen Misse agterbleve, die
den Canoniken toebehoort te doen, ende desgelyken wan-
neer die Cameraer uyt is, om 't gemeyn oerbaer des Ca-
pittels, Sal dat Capittel ordiner en dat syn Misse bewaert
word.

XIX.
Item soe mach eenig van desen Canoniken oorlof eys-

schen van den D eken, ende binnen elken Jare uyt wesen
ses weeken aen een, of ondersteken soude syn synre Pro-
ven te versuymen, mer is hy langer uyt dan ses Weken
binnen Jaers, soe verliest hy dat Corpus synder Proe-
venden nae beloop van den Jare, ende dat Jaer sal men
inrekenen van Ste. Martyns in den Winter ingaende,
ende uytgaende des Jaers daer nae op dien dach, mer
wart sake, dat enig van dese Canoniken uyt waer bin-
nen een Jaer langer dan drie Maenden, dat is te ver-
staen dartien Weken, soe verliest hy alinge syn renten
van dien Jaere, en als hy aldus drie Maenden is uyt-
geweest, soe en mach hy dan binnen een heel Jaer synProvende niet verdienen, ende soe sullen dan die Deken

ende dat Capittel eenen anderen Priester winnen, die
des Canoniks, die uyt is, dienst in Missen en in anderePuncta verwaerd, ende die Priester sal den Deken en

Capittel dierewyle dat hy daer in dienst is, gehoersaem
wesen, mer niet mede te Capittel gaen ongeroepen, en-
de die Deken en dat Capittel sullen dan den Priester syn
redelikke Competentie geven van den Canoniken Proeven,
ende dat daer dan overloopt, dat sal gaen half tot der
Fabryke en half tot Ornamenten.

X X .
Item waert, dat eenig van deese Canoniken syn Pro-



vende nyet en verdiende, als voorsr, is, 15 Maenden
lank, see heeft syn Provende verbuert ende soe muegen
en sullen Wy Hubregt, Heer van Culenborg, en onse
Nakomelingen Heeren tot Culenborg dan rechtevoert die
Proeven eenen anderen geven, sender eenig wederseg-
gen van hem, of van yemant van synre wegen.

X X I .
Ende waert Sake, dat Wy Hubregt, Heere tot Cu-

lenborg dese Provende nyet en gaven binnen eenre Maent
nae dese vyftien Maenden, soe muegen en sellen die
Deken en Capittel voors. dese Provende eenen, binnen
veertien dagen, geven op haren Eed.

XXII.
Item waer dat seke, dat in toekomende tyden Wy

Hubrecht, Heere tot Culenborg, of onse Nakomelin-
gen, of anders yemant Geestelyk of Weerlyk, van in-
nicheyd en tot desen Collegium, goed wouden geven en-
de Ordineren meer Provenden ende meer Canoniken of
gesellen in der Kerke van Culenborg, dat die golden,
ende die Canoniken ende gesellen die Gelre ende Capittel
aen sullen moegen nemen sonder enig meer versucken.

XXIII.
Item soe en sullen nog en muegen Wy, nog onse Na-

komelingen Heeren van Culenborg, geen Provende of
Vicarye voorschr. in der Kerke van Culenborg yemant
geloven, of geloven te geven, eer sy verschenen syn,
't sy by sterven, of anders, soe sullen Wy of onse Na-

komelingen Heeren van Culenborg, die Provende of Vi-
carye geven eenen Priester of eenen Clerk, die binnen
Jaer Priester werden mach, ende diesullen Wy of onse Nakomelingen Heeren van Culenburg, mit onsen

openen Briven presenteren den Deeken en Capiitel
voorschr. ende die Deken ende Capittel sal dyen ontfan-
gen tot eenen mede Canonik, ende institueren hem, son-
der wedderseggen, of versuekens van eenigen anderen

?T8«



Prelaet, mer waert sake, dat desen Presentaet geen
Priester en waer, of binnen Jaers geen Priester mogt
worden nae den recht, soe seude die Deken myt ten Ca-
pittel dyen refuteren op hueren Eed.

XXIV.
Item dese Nye Canonik, is hy Priester of Clerk, die

sal boeren dat Corpus van synder Provende van der tyd,
dat hy institueert werd van Ste. Martyns-dag in de
Winter ingerekent, en sal den vollen dienst verwaren
of doen verwaren, nadien dat hy gewyd is, ende waert
sake, dat eenig Canonik storve, des sullen syne Erf-
genaemen boeren dat Corpus van synre Provende van
der tyd dat hy geleeft heeft, nae den beloop van den
Jaere ingerekent van Sunte Martyns-dage voorschr.

XXV.
Item waert, dat dese nye Canonik, hy ware Prie-s t e r of Clerk, binnen d e n eersten Jare te Culenborg

nyet en saet als voorschr. is, soe soude die Deken ende
Capittel alinge synen dienst doen dat eerste Jaer uyt en-
de in 't beginne van den Jaere moet hy ummers komen
ende verdinen syn Provende, op die pene van versuime-
nis voorschr,

XXVL.
Item dese nye Canonik sal geven een werf van den

Corpus synre Provende, dat hy boeren sal in syn eerste
Jaer, den Capittel vier Oude schild, die sullen gaen
tot betering des Ornaments, Boeken ende Kelken.

XXVII.
Item soe hebben Wy die Renten der twee Altaren

tot Bosichem voorschr. getogen tot den Collegium, be-
houdelik, dat dat Capittel op elken Altaer ter weke een
misse als gewoonlyk is, laeten doen.

XXVIII.
Item sullen die Deken en Canoniken den Cureyt op

onser Vrouwen Lichtmis-dag die Keersen helpen Wey-



den, ende de twe Canoniken voorsien in Cappen,
Item in Asse-Woensdag, als dat Volk Assche neemt,

sal die Canonik die Antissen beginnen die daer toe hoert.
Item Palm-dagen sullen sy die Palm helpen Weyden,

ende een Canonik in der Weydinge der Palmen die Epi-
stel lesen, en een ander dat Evangelium, en twe an-
dere dat Choor voorsien.

Item in Witten-Donder dagen sullen die Deken en
Canoniken sedelik dat Mandatum doen na hueren slaet.

Item in Goeden Vrydag sullun sy den Cureyt dat Of-
ficium helpen doen.

Item in Paes-Avont sullen sy helpen de Santen Weyen,
dat Choer versien en die ........ Lesen ende
die Paes-keersen helpen Weyen, ende die dat Evange-
lium sal lesen in der Misse, die sal singen Exultet jam
Angelica, &c. ende dat sullen sy alle eersamelicken
ende sedelik doen, enz.

Item sullen sy desgelyken die Cruysen helpen dragen
op Ste. Marcus-dag ende die Cruysdagen voor ons Hee-
ren Hemelvaert-dag.

Item sullen sy ook dat W. H. Sacrament op den H.
Sacrament-dag helpen dragen, ende ook onse Vrouwe
na ouder gewoonte.

X X I X .
Item, op dat voorschr. Capittel myt meerne eenighe-

den ende vryheyden Gode dinen mag, soe geven Wy hem
voor ons ende onse Nakomelingen nae ons ten euwigen
dagen durende, dat sy in onser Poorten tot Culenborg
nyet waken en sullen, noch ter Muren, nog graven
helpen sullen, ook en sullen sy geenderhande schattinge
geven, nog genen wereldliken dienst doen.

X X X .
Item gevielt, dat die Kerke van Culenborg interdict

werde, soe sullen dese Canoniken komen te Metten, te
Missen, te Vesperen, ende lesen haer Getyden tot dese



drie Getyden ende verdinen also haer Presentie als dat
recht wyst.

X X X I .
Item so en sal nae onser doot ons Huybrechts Heere

van Culenborg nymand des Capittels Goeden, Renten,
Statuten ofte Rechten onderwynden, behoudelik dat die
Canoniks Provenden der Kerke van Culenborg tot onser
Gifte en onser Nakomelingen Heer en van Culenborg
euwelik blyven sullen.

Item geven Wy voor ons ende onse Nakomelingen van
Culenborg, den Deken ende Capittel ten euwigen dage
durende, dat onse Richteren in onsen Landen uytpan-
den sullen huere Renten, Thyns en Pagt, gelyk als
wy den onsen doen panden sonder wederseggen.

Ende Wy Huybregt Heere van Culenborg, ter Lec-
ke, ten Weerde ende t' Ackoy; want Wy dese Fonda-
tie voer die sielen voornt. en om den dienst Gods te ver-
meerderen, als hier voor beschreven staet, ende Wy
ook begeeren, dattet gehouden blyve voor ons ende voor
onse Nakomelingen nae ons, soe hebben Wy onsen Segel
aen desen Brief doen hangen; ook bidden den Eerwaer-
digen Vader in Godt den Heere, Heere Frederik van
Blankenheym, Bisschop t' Utrecht, dat Hy alle dese
Puncten vestigen, confirmeren en approberen wil myt
synre Geestelyker Macht. Geschreven tot Culenborg
in 't Jaer onses Heeren 1421. op Sinte Andries Avond.

Nae de Installatie van dit Capittel, het welk g e s c h i e d is in 't begin van 1422. want de Canoniken

zongen op St. Gregorius dag den eersten Zang, en het
afsterven van deezen Fundateur op onzer Vrou-
wen Hemelvaert, is deeze Collegiale Kerk met het
grootste gedeelte der Oude Stad afgebrand, en is
dezelve door Jan den vierden van die naem, elfden
Heer, op eige koste weder çierlyk opgebouwt, en
heeft in 't Jaer 1423. een nader Order opgestelt



wegens de gebreken die hy bespeurde in het Capit-
tel, welke aldus luid:

Wy Johan Heere tot Culenborg, &c. Doen kond en
kennelyk allen Luyden, myt desen openen Brieve, ende
bekennen voor ons, onsen Erven ende Nakomelingen,
dat onse Lieve Collegium, Deken ende Capittel van
Ste. Barbara, in onser Stad tot Culenborg, dat onse
Lieve Broeder, Heer Hubregt, Heer wel eer tot Culen-
borg, &c. goeder gedagte, voor hem, voor syne Ol-
deren, syne Erven en Nakomelingen Sielen gestigt heeft,
ons getoont en onderwyst heeft, wie dat sy noch soo nyet
gestedigt en syn, sy moeten raed van ons hebben, sal
den Dienst Godts voortgank hebben en dat Capittel in
eere blyven, want sy besorgt syn voor hunluyder gebre-
ken, om in haet ende twydragt, die naemaels onder dat
Capittel comen mogte, daer den Dienst Godts by gehyn-
dert werd, ende ons Volk daer by geargert mogt wer-
den, om dat te verhueden, ende dat Capittel in eere te
bliven, soe hebben onse Lieve Deken en Capittel voorschr.
ons ootmoedelik gebeden, dat Wy hem gunnen ende be-
liven willen, dat sy setten muegen ende maeken Statu-
ten ende Rechten, die Wy mede maken ende confirmeren
willen voor ons Capittel en huere Nakomelingen, om
sulken hynder daer mede te schutten, ende want ons dese
Bede redelyken dunkt, soe en staet ons dese niet te wey-
geren, ende hebben voor ons, onser liever Gesellinne,
onsen Erven en Nakomelingen Sielen, myt onsen Lie-
ven Collegio voorschr. Statuten ende Recht en, myt goe-
den berade gemaekt, ende hebben des Capittels Statu-
ten mede geconfirmeert, op dat onsen Collegium in eere
blyve ende den Dienst Godts nyet gehyndert werde, wel-
ke Statuten ende Rechten Wy onsen Collegio setten ende
geven ende confirmeren in maniere hier nae beschreven:

In den eersten, soe sal ende mach de Deken in der tyd



minnelik straffen ende beschelden, sonder die Gesellen
te verschonen, van hueren gebreken ende misdaed, die
sy doen in der Kerke ofte daer buyten, ende waert dat
yemand den Deken daer in versmade, of onweerdigheyt
bewysde, dyen sal hy aenbrengen den Capittel, by den Ca-
pittel dyen te corrigeren: Mer waert sake, dat die Deken
yemand openbaerlik verschoonde, alsoe dattet Volk daer
inne geschandaliseert werde, dat ummer nyet en behoer-
de, dan sal die Deken daer voorgeven, also dik als hy
dat doet, tot behoef des Capittels tien Vleemsche Groot,
ende die D eken sal alle misdaed richten by den Capittel,
ende ook nyet doen buyten den Capittel.

Item soe willen Wy, dat nymand van den Capittel
den anderen van den Capittel daege, of aensprake doer
enigen anderen Regter, Geestelik of Weerlik, om geen-
rehande saken anders dan over die Deken en Capittel tot
Culenborg, e n sollen altyds dier saken blyven rechts b e s c h e y t of minneliks gescheyts b y onsen Deken e n Capit-

tel voerschr.
lII.

Item waert sake dat eenige van de Capittel of choor-
gesellen aengesproken worde voor Deken ende Capittel
voerschr. van yemant wie hy waer, voor schult, die hy
schuldig waer, of misdoet, soe mach die Canonik of
Choor-geselle acht dagen nemen syn beraet ende nae dyen
acht dagen sol hy gelden of recht doen sonder vertrek,
ende worde Hy in der sake verwonnen, soe sal Hy be-
talen ende beteringe doen, na uytwysinge des Dekens
ende Capittels; mer als die Deken in der tyd aengespro-
ken werd, die mach syn beraet nemen, omme syn weer-
digheyt, veertien dagen lang ende nyet langer.

IV.

Item soe willen Wy, dat altoos die nye Canonik bin-
nen der eerster Maent dat Hy aengenomen is, geven



sal den Cameraer in der tyd tot behoef des Capittels acht
oude Vrankrykse schilden, daer sal die Cameraer rey-
ken twee schilden tot behoef der Kerke-boeken ende Or-
namenten, ende dieselve nye Canonik sal kopen, bin-
nen den eersten twee Jaren na dat hy ontfangen is, voorsyn euwige Memorie een Loot Silver goeder Jaerliker

Rente erfiken ende euwliken den Capittel.

Item foe willen Wy, dat die nye Vicarius binnen syneerste Maent, na dien dat by ontfangen is, sal gevent

den Cameraer tot behoef des Capittels vier oude Vrank-
ryksche schilden, ende daer af sal die Cameraer uyt-
reyken tot behoef der Kerke-boeken ende Ornamenten een
Ouden schild, ende deseselve Vicarius sal kopen den
Capittel Jaerlicker Rente, voor syne eeuwige Memorie,
een half loot Silver.

VI.
Item soe willen Wy, dat altoos die nye Canonik bin-

nen syn eerste agt dagen na dat hy ontfangen is, geven
sal een Ouden Vrankrykschen schild, den halven sal
hebben den gesworen Custer, ende een quartier den
schoolmeester daer af, ende dat ander quartier die
Chooralen, ende desgelyks sal een nye Vicarius geven
binnen syn eerste agt dagen eenen halven Ouden Vrank-
rykschen schilt; te deylen onder die gesworen Custer,
schoolmeester en Chooralen, in der maniere als voorschr.

VII.
Item soe setten Wy en willen, soe wanneer een Ca-

nonik, Vicarius of Choor-geselle storve op Ste. Martyns
dage in den Winter, ofte op Ste. Pieters-avond ad Ca-
thedram, of daer binnen, so sal den doden volgen halƒ
dat Corpus synre Provende van eenen gansche Jare, en
dan sal die nye Canonik, Vicarius of choor-geselle, die
in des doodens stede komt in 't eerste Jaer boeren halƒ
dat Corpus synre Provende.



VIII.Item soe setten Wy ende willen, soe wanneer een

Canonik, Vicarius of Choor-geselle storve op St. Peters--
dag, of op Ste. Martyns-avond, of daer binnen, soesal den dooden volgen dat alinge Corpus synre Provende

van een Jaer, ende dan sal die geene, die in des doo-
dens Provende geset en aengenomen werd, derven dat
Corpus synre Provende syn eerste Jaer.

Item soe willen Wy,dat alsulke opkominge ende aen-
vallen, die den Deken aenkomen muegen van den Nyen
Canoniken of Nyen Vicarius, of eenigerhande Peenen
of Penitentien, die te gelde geset werden, sullen te sa-
men gelegt worden in een Arke, tot behoef en nootsakfedes gemeynen Capittels, ende dat geld en willen Wy

in geenre wyse onder die gesellen gedeylt hebben, mer
dat te f amen voor gemeyn oerbaer des Capittels uytgeven.

X.

Item soe beliven Wy ende confirmeren alle Statuten
ende Rechten, die onse Live Deken en Capittel gemaekt
hebben ende geset in desen Brive, daer onsen tegenwoor-
digen Brief duer gehangen is, ende willen dit vastende
stede en onverbrekeliken gehouden hebben ten eeuwigen
dage.

XL.
Item soe en mach hem nyemant van den Capittel te-

gen dese en des Capittels Statuten verantwoorden noch
beschudden, noch en sal van ons, van onsen Erven en-
de Nakomelingen Heeren tot Culenborg, geen beschudde
sueken, om dese Statuten te breken, ofte te verminde-
ren. Ende Wy Johan Heere tot Culenborg voorschr.
daer niemand in verantwoorden noch verschonen, ook:
en willen Wy van onsen Erven ende Nakomelingen daer
nyemand in verantwoord, verschoont, nog beschud
hebben.



XII.
Item soe willen Wy geen saken onder den Capittel

buyten gesloten hebben, dan by ons consent.
XIII.

Item waert sake, dat eenige saken onder den Capit-
tel vielen, dies sy niet wys en waren, of nyt eens ge-
weten en konden, die sake sal Deken ende Capitteleaen
ons trekken, of aen onse Erven ende Nakomelingen
Heer e n tot Culemborg, o n s daer a f Overmans t e k i e s e n , ende waert sake, d a t W y o f onse Erven ende

Nakomelingen der saken myt den Capittel nyet eens ge-
worden en konden, soe meugen sy, onbegrepen van ons,
onsen Erven ende Nakomelingen Heeren tot Culenborg,
die trekken aen hueren Oversten.

XIV.
Item waert sake, dat die Deken of eenige van den

Canoniken, Vicarius of Choor-gesellen, die den Capit-
tel toehoren, die nu syn, of namaels wesen sullen, eeni-
ge van den Statuten braken, of niet en hielden, gelyk
voorschr. staet, den mach die Deken myt den Capittel
daer toe dwingen myt onthouding synre Presentie ende
Renten, of myt eenige Correctie, Peene of Penitentie,
also als die Deken en Capittel dat uytwysen, sondereenig wederseggen, ende waert sake, dat die Deken

ende Capittel hier eenig last af quam, daer sullen Wy,
onse Erven ende Nakomelingen hem goede hulpe toedoen,
ende haer Hoof-Heer daer af wesen, ende want Wy
Johan Heere tot Culenborg, &c. alle dese Puncten
vast, stede ende onverbrekelik van onsen Lieven Deken
en Capittel Ste. Barbaren ten eeuwigen dagen gehouden
willen hebben, soe hebben Wy om bede Willems den
Deken ende Capittels voorschr. onse Segel voor ons, onse
Erven ende Nakomelingen Heeren tot Culenborg aen desen Brief gehangen. Gegeven in 't Jaer onses Heeren

1423. op Ste. Antonis Dage.



In deeze zoo aenzienlyke Kerke zyn zeer veele
Altaeren geweest; wat moeite door my is aenge-
went, 't is alles te vergeefs, hoe naeukeurig ik dit
stuk heb onderzogt, heb ik evenwel het noodig
licht niet konnen bekoomen, of ontdekken, dies
stel ik vast, dat by de omwending veele Papieren
zyn verduistert, die nu verstrooit en te zoek zyn,
voornamelyk gisse ik, dat by de befaemde Beeld-
stormery de Papieren en schriften van het Capittel
te gelyk met de Altaer, Mis-klederen en Boeken
ten eenemael zyn verbrand. Ik zal alhier maer op-
geeven, zoo veele ik heb konnen naspooren.

Voor den eersten Brand Anno 1422. waren 'er
reeds vyf Altaeren, die het Capittel zyn ingelyft,
als:

St. Johans Evangelisten Altaer.
Onzer Vrouwen Altaer in de Capelle.
Des H. Cruis Altaer.
Ste. Aechts Altaer.
Ste Marien Altaer*
Dit blykt hier voor uit den Brief der Stichting

van 't Capittel, door Heer Hubrecht gegeeven.
Noch waren ten minste in deeze Kerke vier Broe-

derschappen, als:
Van 't Allerheiligste Sacrament*
Van Ste. Barbara.
Het Broeder en Zusterschap van O. L. Vrouwe van

't Hemelryk.
Van den H. Geest.
Yder Broederschap had zyn Altaer, dus tellen

wy al negen Altaeren.
Ook had yder Gild zyn eigen Altaer, toegewyd

aen deszelfs Patroon, gelyk men in 't byzonder
leest in den Gilde-Brief der schoenmaekers van St.
Crispyn en Crispiniaans Altaer, voor-onderstelt, dat



'er ten minsten acht zyn geweest, heb ik al een vyf-
tien tal.

Uit een Brief van Gerard Cesar blykt, dat 'er was
een Ste. Augustinus Altaer, en uit een dito van Aecht
en Agnise, een St. Antonis Altaer.

Noch uit den Brief van Jodocus, Bisschop van
Hierapolis, dat hy twee nieuwe opgerigte Altaeren
had ingewyd, Anno 1457. den achtsten April.

Ook was 'er een St. Joosten Altaer, want Mel-
chior van Culenborg, en zyne Huisvrouwe Helena
van Lalaing, hebben in 't Jaer 1536. een Jaerlyk-
sche Mis aen St. Joosten Altaer gesticht, om op
Witten Donderdag geleezen te worden, en, vol-
gens een tweede stichting van 't Jaer 1564. moest
op den zelven dag gezegend Brood en Wyn aen
drie en dertig arme Menschen uitgedeelt worden.

Uit al het geene hier voorgaet kan men zeer wel
opmaeken, dat 'er ten minste meer als twintig Al-
taeren zyn geweest.

Ook waren 'er veele Vicaryen in deeze Kerke,
waer onder by naeme my opgegeven zyn, als:

Van 't H. Kruis.
St. Andries.
St. Jacob.
Lieve Vrouwe ter Blydschap.
St. Crispyn.
St. Antony.
Lieve Vrouwe in de Kraem.
H. Geest.

Gerard Cesar Knape heeft een eeuwig duerende
Vicary gesticht, Anno 1424. De Brief daer van
gegeeven begint aldus:

In den Name Gods, Amen.
Ik Gerit Cesar Knape, doe kond ende kennelik allen

luyden mit desen Brive. Want ik in aansien hebbe en-



de aensie, dat niet seker en is dan die Dood, en niet
onsekerder dan die ure des doods, mede dat ik aensie,
dat men de Dooden so haest vergeet, luttel geacht en
wynig nagedaen werd, soe heb ik mit mynen vryen
moetwille, mit gesonden Lyve ende mit gesonden herte
geordineert ende geprovet, eenen Eeuwigen Vicarium
in der Kerke tot Culenborg ..... voor een eeuwige
Memorie mynre Ouderen ende mynre Broeders Claes
Cesar, enz. enz.

Wouter van Digteren en Jan Gysbertse hebben ge-
fundeert de Vicarye van den H Geest, in 't Jaer
1455. blykende uit den Brief der Fundatie, gete-
kent en bezegelt den 5. December 1455.

Noch bevinde ik, dat een Vicaris door de Uit-
voerders van den Testamente van Wouter van Rie-
beek, Canonik van St. Barbara is gesticht: De by-
zonderheden konnen in den volgenden Brief gelee-
zen worden.

In den Name der H E Y L I G E R DRIE-
V U L D I G H E I D , Amen.

Wy Heere Gysbrecht de Goyer, Priester end Canonik
inder Kerke van St. Barbare binnen Culenborg, ind
Meester Geryt Geritse, Priester ind Canonik in deselve
Kerke, end Heer Dirk Jan Berntsen, Priester ind
Pastoer van Schalkwyk, als Executoren volmegtiget
van Saligen Heer Wolter van Riebeek, Priester ind
Canonik was in der Kerke van Culenborg, doen kond
allen den geenen die dese Fundatie sullen sien of horen
lesen, dat Wy in den Name van Saligen Heer Wolter
voorsr. overwegende die goede meyninge, affectie en
Devotien van hem in synen Leven, wt ons selfs guet-
dunken ende vryen wille, by rade, consent ende belie-
ven des Edelen Geboortigen Vermogender onsen Lieven
Jonc-Heere Jaspars Heer tot Culenborg, &c. ind



ons Dekens ende gemeen Capittels van Ste. Barbare,
geordineert, gesticht ind gefundeert hebben, ordineren,.
stichten ende funderen, voor die Sielen van Saligen Heer
Wolter voorschr. synre Ouderen ende Vrienden Sielen,,
daer syn nagelaten goed af gekomen is, ende daer hy
selige schuldig was voor te bidden, eene Euwige Misse
ter weke te singen in Onser Kerke van Sunte Barbare,
tot euwige dagen, opt hoige Altair des Donderdags
smorgens, terstond na der Metten van den weerden Hey-
ligen Sacrament, van welke Misse voorschr. Wy Exe-
cuteren by rade des Edelen onsen lieven Jonc-Heeren
voorschr. overkomen syn myt onsen Deken ende gemeene
Heer en ons Capittels, dat sy ende hoer Nakomelingen
tot Euwigen dagen dese Mjsse halden en singen sullen in
maniere hier nae beschreven:

In den eersten so sullen die Deken of die Heer en van
den Capittel, die nu syn, of namaels wesen sullen, tot
euwige dagen, alle Weeke op Donderdag in die Weeks
smorgens vroeg terstond nae der Metten bereet wesen,
of eenen Priester bereet hebben, die dese Misse eerlik-
ken, statelikken ende solemnelyken Singen sal, ende eer
dat dieselve aen der Misse gaet, sal hy dat Weerde,
Heylige Sacrament weerdelikke myt Sang ind mitter
schellen afhalen wt den heyligen Sacraments huyse opt
hoigen Altair, ind, als die Misse gedaen is, weder
myt Sange ende schellen weerdelikken opdragen in den
heyligen Sacraments huyse, als dat overal gewoonelyke
is, ende dat Hoigtyd, ind alle die Octave door van den
weerden Heyligen Sacrament, ind dat also gedaen syn-
de, sal die solve Priester in synen Ornamente met den
Wyquast gaen voor den hoigen Altair ende Lesen voor
die Sielen voorschr. ende alle gelovige Sielen, beyde die
Psalmen Miserere mei Deus, ende de Profundis myt
die Collecten, als dat die gewoente onser Kerke vermoe-
gen.



Voirt so synt voorwaerden alle die Hoicbtyden, die
komen op Donredagen, gelyk ons liefs Heeren Hemel-
vaertdag, allen Lieven Heyligen Dagen, den Heyli-
gen Kersdag, den Heyligen Dertiendag, alle Hoicb-
tyden van onser Lieve Vrouwe dagen, Sunt Barbare
dag, of andere Heylige dagen, op welke dat men van
der Curen wegen behoort te Prediken, so en sal men op
sulke dagen niet Singen van den weerden en Heyligen
Sacrament, mer men sal dan Singen of Prediken, ge-
lyk dat van oude herkomen gewoonlik is, ende men sal
dan des weerden Heyligen Sacraments Misse lesen onder
die Prime op 't hoige Altair ind nader Misse de Sielen
recommanderen myt Psalmen, Collecten, ind Wyquast
in maten voornt. Voort als eenige Gilden hoer Hoegti-
den komen op Donredag, soe sal men des Heyligen Sa-
craments Misse altyd eerst Singen totten Offertorium of
totter Elevatien toe, na dat daer tyd is, gelyk gewoon-
lik is des Saterdages van onser Lieve Vrouwen Misse,
en desgelyks sal men altyd doen, of yemand eenige Mis-
se van eenige Heyligen woude laten Singen die op Don-
redag komen. Tot welke Misse ende Godliken Dienst
Wy Executeren, op dat die ten euwigen dage vast,
stede ende onverbroken onderhouden ende voltogen sal
worden, opgedragen ende overgegeven hebben den Ca-
pittel voorschr. van Seligen Heer Wolters nagelaten
goeden. In den eersten een Akker Lands, soe die myt
Eggen, myt eynden ende alle hoeren Rechten, gelegen
is op Lanxmeer, haldende anderhalf Mergen Landts,
strekkende wtter Meere tot Jutten-hoevel toe, boven
en beneden naest geland die geestelikke Joffren tot Cu-
lenborg, nu ter tyd geldende twee Oude schilden 's Jaer s.

Nog een Akker Landts, soe die myt alle syne regten
ende toebehoren gelegen is op Parys, geheten Kostens
Acker, houdende omtrent ander halve Mergen Landtsmeer of min, tusschen Sweder van Essesteyn aen die



eene side, en Jutte Alards Weduwe van Ingen myt
hooren Kynderen aen die ander syde, strekkende mytter
eenen eynde aen die Parysche Steeg, ende mytten ande-
ren eynde in die Parysche Weteringe, geldende nu ter
tyd anderhalven Ouden schilt 's Jaers,

Noch eener halven Ouden schilt 's Jaers vry Rente
wt Claes die Snyers huyse in die Catte Strate, die men
verleggen mag wt een ander goed onderpant synde den
schependom van Culenborg, en syn daer af vertegen tot
behoef des Capittels, na inhalt en vermogen die eygen-
doms brieve daer af geordineert ende gemaekt, mits
welke dat Capittel, niet tegenstaende of dit Landt ar-
gerde of beterde, tot euwigen dage geloont, ende te
vreden wesen sullen, rnit sulker voorwaerde, dat die
Heeren van den Capittel voor dit Leen, Erve ofte Ren-,
ten niet vorder beswaert en sullen worden dan voorsr. is,
te verstaen, dat sy mytten Koster, noch mytten Cho-
ralen, Dienre, Dyaken of Sub-dyaken, noch mytte
Organiste, noch mytten Was-ligte, nog Wyn te doen
en sullen hebben in eeniger wys, sonder alle argelist.
In oirkonde alre Punte voorschr. hebben Wy Executo-
ren om gebrek onser eygener segelen tot desen tyd se-
mentliken ende elks bisonder gebeden Willem Suermont
ende Gerit Gerit Melissen, als schepenen tot Culenborg,
dese Fundatie aldus over ons te besegelen, dat Wy sche-
penen voorschr. om beden wille geerne aso gedaen heb-
ben. Ind want Wy Jasper Heere voorschr. daer inne
geconsenteert ende belieft hebben, consenteren, belie-
ven ende confirmeren alles 't geene dat voorschr, is, so
hebben Wy mede dese Fundatie doen besegelen myt o n s e n groten Segel hier a e n doen hangen. Ende W y De-,

ken ende Gemeen Heeren des Capittels van Sunte Bar-
bare, want Wy desen dienst in alre maten voorsr. aldus
aengenomen hebben tot euwigen dagen, soe hebben Wy
dit tot eenre meere Vestenisse ons Capittels Segel voor



Ons ende onse Nakomelingen mede aen deese Fundatie
by ons Liefs Heeren Segel doen hangen. Gegeven in
't Jaer ons Heeren 1503. op Sunte Peters dag ad Cathe-
dram.

Boven en behalven de Vicaryen voor gemeld,
is 'er ook een St. Barbare Vicary geweest, blyken-
de uit de volgende Brief, in welke een Wekelyk-
sche Misse word gesticht en de Vicary van St. Bar-
bara daer mede belast. Dezelve luid:

In den Name der H. D R Y V O L D I G H E Y T !
A M E N .

Wy Deken ende gemeyn Capittel Heeren der Kerke
van Sinte Barbaren binnen Culenborg, doen cond mit
desen tegenwoordigen Brieve, dat Wy begerende altyd
den dienst Gods geaugmenteert ende gevordert te wor-
den, doer bede ende begeerte van twee Personen, als
Aecht ende Agniese, Gesusteren, Helyas Aerntsoens
Dochteren, by wille ende consente van Heer Jacob Jans-
soen van Aken, Priester ende yerste Besitter van SinteBarbaren Vicary, gesticht ende gefundeert in derselver

Kerke voorsr. hebben toegelaten ende geconsenteert, toe-
laten ende consenteren noch een Misse alle Weke aen derselver Vicarye voorsr. daer dese selve Vicarye van SinteBarbaren vorder mede belast sal wesen, ende die Vicaris

in der tyd tot euwigen tyden alle Weken, ende in elken
Weke 't ganse en geheele Jaer toe verbonden sal wesen,
uitgenomen die goede Heylige Weke voor Paesschen,
welke Misse die Vicarius voorsr. lesen en doen sal op ten
Vrydag van den Heyligen Cruyse, of van den tegen-
woordige Heyligen dage, of daar die Vicarius in der
tyd meeste devotie toe heeft te lesen, ende zal wesen die
vierde Misse deser voorsz. Vicaryen ter Weke, aange-
sien dat dese Vicarye niet meer dan tot drie Missen ter



Weke belast ende verbonden, en is geweest in der eerster
fundatien. Ende dese Misse z a l geschieden ende g e l e s e n worden alle Weke, voer allen d e n genen d i e dese Vi-

carye fundeert ofte gesticht hebben, ende byzonder voer
dese twee Personen, als Aecht ende Agniese, Gesuste-
ren voersr., die dese selve Vicarye augmenteert ende
merkelyke verbeterd hebben ende dese Misse te lesen ge-
ordineert ende begeert hebben, voer hoer ende hoire on-
dersc. ende Vrienden zielen, ende soe waer sy 't voer
begeert moegen hebben, ende soe sal oeck dese Vicarius
nae elke Misse voer d e n Altaer t e grave gaen, ende l e s e n Miserere m e i Deus, &c. ende d e Profundis, &c.

mitter Collette voer die sielen ..... In alle manye-
ren als die Principaele fundatie dat begrypt van den an-
deren drye Missen.

Ende op dat dese Vicarius in der tyd deser Vicaryen
te williger sal syn om alle diensten deser voersr. Vicarye
te vlytiger te doen, ende byzonder dese Misse, soe heb-
een dese voersr. twee Gesusteren, Aecht ende Agniese,
ter augmentatie ende vermeerderinge deser Vicarye ter
eere Goedts, ende Sinte Barbaren gegeven van haren
eygenen goeden twee Oude Vrankryksc schilden ende een
halven Ouden Vrankrykse schild Jaerlix Erfrenten, te
weten alsulke schilden als die Heer van Culenborch ind
tyd Jaerlix ontfangende is van synen Pachten, in den
Lande en schependom van Culenborch, vrys gelts son-
der eenigerhande afkortinge ofte verminderinge des
Pachts voersr., oeck van wat saken dat hercomen moch-
te nyet uytgescheyden, gaende uyt die rechte halfschey-
dinge ende wederhelfte van een hoeve Landts, gelegen
in den Gerechte van Boesighem ter Weyde, in welker
wederhelfte van der hoeve voersr. in geërft is Neyse
Helyas Aerntsoens Dochter, daer boven naest geland is
Sinte Anthonis Vicarye in onser Kerken, ende beneden
Cornelis van Dromel mit Meynsen Camp, nae uytwi-



singe des eygendoms brief, den Wy tot behoef der Vica-
ryen daer af ontfangen hebben, ende dat vorder inhal-
dende is, ende om alle dit voersr, vaste en stedig te bly-
ven ten eeuwigen dage, soe hebben Wy Deken en Ca-
pittel voersr. onsen Capittels Segel mit eene transfixe
doer die Principael Fundatie van Sinte Barbaren Vica-
rye gesteken en aan desen Brief doen hangen. Gegeven
in 't Jaer onses Heren Duysent vyff-hondert en acht, op
den yersten dach in Aprili.

Iek Emondt van Buchel, Drost des Grafschaps van
Bueren, en Wy Willem van Spithoven, ende Loef van
Oerde, schepenen der Derpen Boesichem ende Zoelmond,
tughen openbaerlyk mit desen openen Bryeve, dat voer
ons gecomen is Agatha Helyas Aerntsoens Dochter,
mit hoeren gecoeren Voecht ende Momber, ende hebben
gesamentlyk mit malcanderen mit hoeren vryen moet-
wille, te voeren wel bedacht, opgedragen ende overge-
geven Meyster Cornelis Roetert, Cameraer des Capit-
tels tot Culenborgh, tot behoef der Vicaryen van SinteBarbara, gelegen in der selver Kerken voersr. die rech-

te halfscheydinge ende wederhelfte van een hoeve Landts,
gelegen in den Gerigte van Boesichem Ter Weyde, in
welke wederhelft van der Hoeve in geërft is Nyese He-
lyaes Aerntsoens Dochter, soe groot ende soe cleyne als
die Jelve hoeve Landis mit hoeren rechten toebehoeren
aldaer gelegen, daer boven naest geland is Sinte An-
thonis Vicarye binnen Culenborch, ende beneden Corne-
lis van Dromel mit Meynsen Camp, ofte wie dese hoe-
ve al om mit recht naest geland is. Ende Agatha He-
lyas Aerntsoens Dochter, mit hoeren gecoeren Voecht
ende Momber, hebben op die halve Hoeve vertegen mit
hande, halme, ende mit monde, als die schepenen wys-
den dat recht was, alsoe dat Agatha mit hoeren gecoe-
ren Voecht ende Momber, daer af onterft en ontrech-
tigt zyn, ende geen vorder recht noch toeseggen daer



aen en hebben noch en behouden in eeniger wys, ende
dat Meyster Cornelis Roeten, Cameraer voersr. tot be-
hoef der Vicaryen van Sinte Barbara voergenoemt daer
aen geërft is, ende syn vry eygen vaste ende stede is
mitten Landrecht; voert soe geloefden Agatha mit hoe-
ren gecoeren Voegt en Momber, voer hoer ende hoeren
Erven, den voergenoemden Meyster Cornelis, dat
voersr. Erve als die halve hoeve Lands erflyke ende ewe-
lyke te vryen ende te waren voer alle den gene die des
ten rechten comen willen, ende alle voercommer daer
af te doen als Erf-coeps recht is in den Greefschap van
Buren, ende van Boesichem, ende daer mede opdoen
vertyen alle die ghene die daer mit recht op schuldig syn
te vertyen, tot behoef der Vicaryen van Sinte Barbarasonder eenige argelist. In oerkonde der Waerheyt ende

ganser vaster stedigheyt alle der Punthen voersr. soe heb
ik Emondvan Buchel, Drost, mitten schepenen onsen
Segele beneden aan desen opene Brief gehangen. G e s c h i c t in ' t Jaer onses Heren 1507. den vierden dach

in de Maend Octobri.
Heer Gerard de tweede stichte de Proostdy, in het

Jaer 1458. daer toe gaf hy een schoon en aanzien-
lyk Huis, aen St. Barbare Kerkhof, als noch in
wezen, staende over de groote Kerk-straet, en een
zeer groot aental van Landeryen, gelegen onder
Culemborg, Buren Malsen, Assche, Tricht, Erichem,
Bueren, Bozichem, te zamen bedragende meer als
zestig Mergen Lands. De Stichting-brief is door
H. V. R. in de Aentekeningen op het Utrechtsche Bis-
dom, tweede Deel, bladz. 537. in Ottavo, geheel en
al woordelyk opgegeven, weshalve ik denzelven,
als reeds waereld-kondig, voorby gae, konnende
den Leezer denzelven daer vinden.

Deeze Kerk heeft ook rykelyk haer beurt gehad
in de Beeld-stormery van den Jaere 1566. waer van



voor is gemeld, wanneer de Altaren en Beelden
verbrooken, de Reliquien verstrooit, ende koste-
lyke Altaer en Mis-klederen zyn verbrant.

Nae dat de Kerk in den Jaere 1654. door den
blixem aengestoken, en tot den gront afgebrant en
in een naeren puinhoop was verandert, is dezelve
weder opgebouwt, wordende in tusschen de Gods-
dienst verrigt in de Kerk van St. Jan,in de Nieuw-
Stad. De Tooren, die voor den Brand drie Om-
gangen had, en met een verheven Spits was ver-
çiert, wierd plat toegedekt, hebbende als nu maer
twee'Transen. Het Klokke- of Voor-Spel wierd
achter gelaeten, dog wierden daer in negen Klok-
ken opgehangen, alle van den grooten Konstenaer
Hemoni, op Nooten gegoten, die wanneer zy ge-
luid worden een zeer aengenaeme en doordringen-
de Resonantie maken. Dog is dit geluid, vermids
het zoo Musicael is, gepaster in vreugde tyden,
als droevige omstandigheden. Onder de voornoem-
de Klokken zyn 'er zes op welke Omschriften wor-
den gezien.

De Grootste heeft den Naem van Georg Frederik,
Grave van Waldek, &c, als Voogt van den
Jongen Graef.

De Tweede vertoond den Naem en Tytels van
Hendrik Wolraet, Grave van Waldek, Culen-
borg, &c.

De Derde, de Naemen van de Wel-Ed. Heeren
Raeden.

De Vierde, de Naemen van de Ed. Achtbaere
Magistraet, zynde schout, Burgemeesteren,
schepenen en Secretarissen der Stade.

De Vyfde, de Naemen van de Wel-Eerw. Hee-
ren Predikanten, Visscher en de Moor.

De Zesde vertoonde de Naemen van de drie Hee-



ren Commissarissen tot den opbouw der Kerke,
maer deze geborsten zynde, is een ander ge-
goten, met dit Opschrift: Claes Noorden en
jan Albert de Graave, me fecerunt Amstelodami
Anno Domini MDCCXV.

De overige drie betoonen alleen dat zy door
Hemony zyn gegoten.

Wat de Kerk aenbelangt, deze wierd volkomen
herstelt, uitgenomen de Capellen die 'er te vooren
waren, waer in verscheide Altaeren haddengestaen
en Broederschappen waren opgeregt, als van het Al-
lerheiligste Sacrament, 't welk zeer ryk was, en in
't Jaer 1572. hondert en dertig Ponden Vlaems, &c.
aen Inkomsten had: Dat van Ste. Barbara, door
Sweder van essestein gesticht: Dat van de Lieve
Vrouwe, in welke Capelle voor den eersten Brand
de Begraef-plaets was van de Heeren van Culen-
borg; welk Broederschap insgelyks zeer ryk was,
en Anno 1579. een Inkomste hadde van 291 Pon-
den 14 schellingen. Dat .van den H. Geest, wyl
nu deze Capellen van geen gebruik meer waren,
zynze niet weer opgeregt.

De Kerk, zoo als ze thans gebouwt is, is een
evenredig Kruis-gebouw, rustende het Choor op
twaelf Pylaeren, waer om heenen een Trans of
Omgang is, boven en onder met Glas-vensteren
verligt: Het Middel-pand of de Kerk zelve is, van
eene hoogte als het Choor, zynde ook voorzien
van Boven-glasen, maer de Zyd-panden of Gangen,
die zoo breed als het Middel-pand zyn, zyn een
weinig laeger van Dak, gelyk ook het Noorder en
Zuider Kruis-werk. De geschilderde GlaSen in het
Choor, als in den Ommeloop, zyn geschonken by
de navolgende Gilden, als het schippers, Koopmans
en Kraemers, Weevers, schoenmaekers, Timmer-



luiden en Bakkers-Gild. Ten Noorden van de Kerk
in het Kruis word gezien het Wapen van Georg
Frederik, Grave van Waldek, als Voogt, met de-
ze Quartieren:

Waldek. Baden.
Waldek.

Barby.Culenborg.

Daer nevens aen de linker zyde van Henrik Wol-
raet, Grave van Waldek en Culenborg, en vier Quar-
tieren, aldus:

Waldek.Nassauw.Waldek.
Baden. Erbach.

Verders ter zyde het Wapen en Quartieren van
Elisabeth Charlotte, Gemalinne van Georg Frederik,

Nassauiw.Erbach.
Naffauw.

Waldek. Barby.

Noch van Amelia Catbarina, Zuster van Henrik
Wolraet, aldus:

Waldek.Nassauw.
Waldek.

B a d e n . E r b a c h .

Vervolgens ziet men van het Kruis Westwaert
vyf glasen met Wapenen, als van de Ed. Heeren
Raeden, van de Ed. Achtbaere Magistraet, dat een
van de fraeiste stukken is, van Dyk-graef en Hooge



Heemraeden van den Lekken-dyk, van Predikanten en
Kerkenraed, eindelyk van de drie Commissarissen tot
den Opbouw der Kerke. Ten Zuiden in het Kruis
de Wapens van 't GraefSchap Waldek, en der Ste-
den in dat GraefSchap gelegen, noch van de Stad
en Graefschap Culenborg, en van 't GraefSchap Pyr-
rnond. Van het Kruis-werk naer het Westen, vyf
GlaSen, waer in de Wapens van de Baronien Ton-
na, Pallant, Withem, Weerde, Wildenborg. Zyn-
de de overige twee aen beide zyden van den Too-
ren versiert geweest met de - Wapens van eenige
Heerlykheden, als Maurik, Lienden, &c. Boven
in de Kerk ziet men de Wapens van de Stadt. Jam-
mer is 't, dat de GlaSen zedert eenige Jaeren door
't inwerpen van Steenen, als anders, zeer geschon-
den zyn. De Predik-stoel, thans geplaetst in het
midden der Kerke, tegen het Choor, Scheint een
geschenk te weezen, want 'er onder aan de voor-
zyde een Wapen in Hout geSneden is.

Agt Koopere Kerk-kroonen zyn 'er opgehangen,
waer onder de drie grootste door byzondere Per-
Soonen zyn gegeven, welker Wapens op dezelve
geplaetst zyn. Drie zyn by de Wevers, Bakkers en Kleermakers Gilden. Een is zonder teken, en

dan de oude Sinter Klaes Kroon.
Men ziet twee dubbelde Gestoeltens aan de twee

Pylaers over de Preek-stoel, als een ten Noorden
voor den Grave, wiens Wapen 'er voor staet, een
ten Zuiden, waer boven het Stads Wapen geplaetst
is, benevens nog een dubbeld Gestoelte voor het
Zuider Kruis , alwaer de Raeden en Magistraet
hunne ZitplaetSen hebben. Dit teken ik hier aen,
om dat de Graven van Waldek, Schoon Luthers,
in deze openbaere Kerke den Godsdienst hebben
waergenonaen, tot der tyd de Gasthuis Kerke, on-



der de Regeering van Georg Frederik, tot den Lu-
therschen Godsdienst is bequaem gemaekt omtrent
den Jaere 1677. Want Filip Theodoor, Gravevan
Waldek, is met Maria Magdalena, Gravinne van
Nassauw, door Do. De La Cave in de Barbare Kerk
den 25. Augufty 1639. in den H. Echt ingezegent;
gelyk ook Hendrik Wolraed zyn Zoon den 8. April
1642. door den zelven Do. De La Cave, in de Ge-
reformeerde Kerke is gedoopt, en is de Predicatie,
by die gelegenheit uitgesproken, in druk uitgege-
ven.

Noch ziet men een Marmere Tombe qp het
Hooge Choor, daer het Hoog Altaer gestaen heeft,
zeer verheven met Trappen, omringt met een fraei
Yzer Hekke; in welke verheve Tombe rust het
Lyk van Mevrotrw . . . . . . . vanderDussen,
die deze plaats verkoren had om aldaer te rusten.

Wanneer de Kerk voltrokken was is het Ver-
welffel niet voltooit, hoe wel 'er niet meer te doen
was, als het met Planken te bekleden, hetwelk
eindelyk in den Jaere 1725. is verrigt, na dat 'er
een nieuw Orgel ten Westen by den Tooren was
opgerigt, om het geluid te begunstigen. De Re-
de, waerom dit werk alsdoe is nagelaeten, is my
over ruim vyftig Jaeren meermaels gezegt, dat de
Baes die het aengenomen had, quam te sterven.
en 'er dus de slof in gekomen is.

Anno 1659. op Zondag den 10. April is de her-
boude Kerk plegtig ingewyd. Zie voor bladz.
299.

Zedert de Hervorming hebben in deze Stad den
Predikdienst waergenomen:

D. G E R A R D U S . . . . . . . . . in den Jaeren
1565. 1566.



D. . . . . . P O S T E L I U S C O L O N I E N S I S Vin-
de ik by Soermans, in zyn Kerkelyk Re-
gister, als van hier vertrokken na den Brlel,
1581.

Na dat de Groote Kerk den Gereformeerden was
ingeruimt, zyn hier beroepen:

D. W I L H E L M U S S W A R T S (Niger), zynde ge-
weest, zoo by een Roomsch schryver op-
gegeven word, een Kruis-broeder of Jer u s a l e m s Heer, beroepen 1587. vertrok-

ken naer Schelluyne 1595.
D. H E R M A N N U S B E R G E U S , beroepen 1601.

gestorven 1613.
D. A D A M B I L L I C H I U S , is geweest Predikant

te 's Gravesande 1578. Wieringen 1592.
noch elders in Gelderland; beroepen 1606.
overleden 1624. (de tweede Predikant.)

D. J O H A N N E S VAN R A V E N S W A Y , beroepen
van Jutphaes 1620. gestorven 1636.

D. J O H A N N E S C O E T S I U S , was Predikant te
Nymegen 1605. ontzet 1618. hersteld 1623.
hier beroepen 1625. overleden 1626.

D. J O S U A DE LA C A V E , Theolog. & Medicinae
Doctor, was Predikant te Purmerend 1620.
ontslagen 1622. hier beroepen 1626. ver-
trekt na Rysbergen by Breda 1650. gestor-
ven 1661.

D. B A R T H O L O M E U S P I S C A T O R (Visscher),
was Predikant Ter Heyde onder Breda 1616.
Gouda 1619. Reewyk 1638. van daer hier
beroepen 1639. gestorven 1667.

D. H E R M A N N U S B U S S C H O F , Bernardi Fillus,
beroepen te Zoelen 1642. alhier 1653. ver-



trokken naer Oost-Jndien 1655. overleden
1674.

D. B E R N A R D I N U S DE M O O R , was Predikant
te Lopiker Capelle 1647. Benschop 1651. al-
hier 1655. vertrekt naer Gouda 1661. g e s t o r v e n 1680.

D. B E R N A R O U S H O M O E T , was Predikant te
Nieuw-Niedorp 1658. hier beroepen 1661.
vertrekt naer Zwolle 1667. Rotterdam 1669.
Amsterdam 1670. Emeritus 1708. Overle-
den 22. April 1717.

D. G I S B E R T U S O O S T R O M , was Predikant te
Steenwyk 1659. aan de Bilt 1664.. hier be-
roepen 1667. vertrekt naer Amsterdam
1672. aldaer gestorven den 6. May 1706.

D. J O H A N N E S W A G A R D U S , was Predikant te
Wilre by Maestricht 1657. hier beroepen
1667. gestorven den 17. Juny 1700.

D. H E N R I C U S R H E E , beroepen te Everdingen
1667. hier den 9. April 1672. Overleden
den 6. Juny 1708.

D. F R E D E R I C U S M O N T A N U S , Petri Fil was
Predikant te Arkel 1693. alhier beroepen
1701. word Emeritus 1738. Overleden
den 20. January 1740.

D . H E N R I C U S T E M M I N G K , EngelbertiFilius,
beroepen aen de Koorndyk 1690. alhier den9. April, bevestigd den 23. Juny 1709.

Overleden den 13. Maert 1727.
D . P E T R U S W I K K E N B U R G , beroepen te

Werkhoven 1722. alhier den 6. May, be-
vestigd den 25. July 1728. Overleden den
18. April 1737.

D . W I L H E L M U S A L B E R T U S B A C H I N E , J o h .
Fil. beroepen tot Guarnisoen Predikant te



Namen 1735. alhier den 28. Octob. 1737.
bevestigd den 11. May 1738.

D. W I L H E L M U S VAN F O R E L , Proponent, al-
hier beroepen den 29. October 1738. be-
vestigt den 5. April 1739.

ST. JOHANS BAPTISTE KERK.

Deeze is de tweede Parochie Kerk; word ook wel
in oude Brieven genaemt de Kerk op Lanxmeer. Zy
is op den grond, daer zy nu gezien word, gestigt,
by gelegenheit dat Heer Gerard de Nieuw-Stad
bouwde, en gedeeltelyk de Heerlykheden van
Lanxmeer en Parys daer in betrok, om te dienen
tot een Parochie Kerk voor de Borgery van deeze
nieuwe aengelegde Stad. De tyd kan ik niet be-
paelen, dit weete ik evenwel, dat de bouwinge
geschied is na het Jaer 1385. en voor dat van 1394.
wanneer Heer Gerard gestorven is.

De eerste aanleg zal veel kleinder geweest zyn als
dit tegenwoordig Gebouw nu is. Het blykt uit
een Brief van den Proost van St. Peter te Utrecht,
dat deeze Kerk in 't geheel of ten deele afgebroken
is, om herbouwt te worden, welk consent by hem
gegeven is, in den volgenden Latynschen Brief,
die luid:

Jacobus de Lichtenberg, Praepositus Ecclesfiae Sancti
Petri Trajectensis, Vicarius Generalis per Civitatem,
& Diaecesin Trajectensem sede Vacante. Dilectis nobis
in Christo Procuratoribus Fabricae Ecclesiae Parochialis
de Lanxmeer Trajectensis Dyeceseos salutem in Domino
sempiternam. Ut Ecclesiam Vestram Praedictam in
parte vel in toto frangere, evellere, seu moveri, &
readificare, seu reaedificari facere possitis, prout hoc
videritis optimum, vobis tenore presentium concedimus



facultatem praevio tamen, quod si ex rnotione vel fractu-
ra alicujus partis, a qua ipsa Ecclesia esset reconsecran-
da ipsam reconsecrari procuretis, superquo vestram
Conscientiam oneramus, nostrarum testimonio Litera-
rum, datum Anno Domini millesimo quadringentesi-
mo vicesimo quarto, Feria sexta post Dominicam can-
tate.

Uit den inhoud van dezen Brief rnaeke ik dit be-
sluit, dat deeze Kerk kort na het Jaer 1424. tot
dien stand is gebragt, uitgenomen den Tooren,
waer in die nu nog gezien word, mitsgaders dat
dezelve voor het voornoemde Jaer reets een Pa-
rochie Kerk is geweest.

Oudtyds was zy aen St. Johan den Dooper toege-
wyd, gelyk zy nog by dien naem bekent is. Vol-
gens de aentekening van H. V. R. op de Beschry-
vinge van het utrechtsche Bisdom, bl. 560. pleeg
deze Kerk 236 Ponden Vlaems aen Inkomsten te
hebben. Jan Bor heeft twee Missen 's Weeks in
deze Kerk gestigt, waer van de eene Zondags, de
andere 's Woensdags moest geleezen worden. Ger-
rit. Gerritze had de Sacraments Mis gesticht. Eenen
Berent met zyne Huisvrouw de Mis van de Lieve
Vrouw, om des Saturdags geleezen te worden.
Gerrit Bartholomeus Zoon de Mis van het H. Kruis,
om Vrydags geleezen te worden, nog dat Heer
Johan Botter in 't Jaer 1561. Vicaris van deze Pa-
rochie Kerk is geweest.

Henrik van Cuyk verhaelt dat de Persona, en de
Pastoor dezer Kerke wierden genomen uit de Abdye
van Marien-weerd, van de Premonstreits Order, en
dat de Abt een Huis naest de gemelde Kerk had
staen, daer hy Somwyle zyn verblyf voor eenigen
tyd in nam, welk Huis, als nog te zien ten Noord-
Oosten van de Kerk, al zeer aenzienlyk is geweest.



dog nu aen het vervallen; 't word om boven ge-
melde reden de Abdy genaemd.

Heer Antonis en Vrouwe Elisabeth namen voor
in den Jaere 1531. de Kerk met een çierlyken Too-
ren te voorzien.

Jan van Cuyk, Borgemeester, wierd met den
Kerkmeester na Arnhem gezonden om den nieuwen
Tooren aldaer op te neemen, en dewyl digt aan
de Wester-gevel van de Kerk geen bequaeme grond
gevonden wierd, om een Tooren te plaetSen, zond
men eenen Aert Claesz. naer schoonhoven, om een
Mr. Cornelis te haelen, en met denzelven te over-
wegen, en te beraeden waer men tot het plaetsen
van den Tooren den bequaemsten grond zoude
konnen vinden. Men vond die eenige treden West-
waerds, alwaer dezelve gegrondvest en tot die
hoogte en çierlyken stand is opgetrokken, als nog
heden gezien word. De Tooren is met twee Om-
gangen verçiert, zynde het onderste gedeelte vier-
en het bovenste agt-kant opgemetSelt, en gedekt
met een verheven Spits.

Deze Tooren is voorzien met drie Klokken; op
de eerste staet dit gegoten, zo my opgegeven is:

Maria is mine naem,
Min ghelwt is voer God bequaem*
Den levenden roep ick,
Den dooden overlw ick.

Jan Tolhws me fecit 1535.

Op de tweede:
Eli/abeth Zachari Magnum Virum Genuit,

Jan Tolhws me fecit 1555.



Op de derde:
Sit Nomen Domini Benedictum.

Franciscus Hemonij me fecit Amstelodami, Anno
Domini MDCLXIII.

De Kerk rust op twee regels Pylaeren, dog be-
gint zeer te vervallen: De voornaeme rede is, om
dat 'er geen Godsdienst in verrigt word.
In den Jaere 1596. gaf Grave Floris bevel dat

deze Kerk, die bouwvallig wierd, zoude herstelt
worden, 't welk ook geschiede; zo deede ook
Georg Frederik in den Jaere 1684. met dien uitdruk-
kelyken last, dat, wanneer de Kerk in staet was
gestelt, ten minsten eenmael ter Weeke daer in
zoude gepredikt worden. Het eerste is uitgevoert,
maer het tweede is niet geschied.

Heer Frederik van Winssen, laetste Abt van Ma-
rien-weerd, of Mede-helper (Coadjutor), die tot den
Gereformeerden Godsdienst was overgegaen, is
met zyn wettige Huisvrouwe op het Choor dezer
Kerke begraven, daer noch een blaeuwe Sark te
zien is, met zyn Geslagt-Wapen en vier Quartie-
ren, en dit Opschrift:

MONUMENTUM CLARISS. ATQUE INCOMPARABILIS
VIRI D. FREDERICI WINSSEMII OPTIME
DE BONO PUB. USQUE AD INGRAVescENTEM
AETATEM MERITI VIGILANTISS. URBIS CULEM-
BURGI CONSULIS, CONCESSIT FATO INTER SUO-
RUM LACRYMAS OCTAVO CALENDAS AUGUSTI
Ao. 1617. VIXIT ANNOS 66.

Dit Graf-schrift diend tot wederlegging van het
geene gevonden word in de beschryvinge van het



utrechtsche Bisdom, tweede Deel, bladz. 610,
Frederik van Winssen, die voor Medehelper van den Abt
wilde speelen, maer hy is van het geloof afgevallen.
en naderhand Pastoor van Kuylenburg geworden: Dan
volgt 'er, In den Brief, den welken Henrik van Kuyk,
Bisschop van Roermonde, aen den Raed en het Volk van
Kuylenburg geschreeven heeft, word deese Frederik van
Winssen lustig door den hekel gehaelt.

De Leezer weete, dat Heer Frederik niet wilde
speelen voor Coadjutor, maer wezentlyk daer toe
verkoren was; dat hy van't Roomsche Geloof is
afgevallen, is waer, maer hoe komt de schryver
daer aen, dat hy Pastoor of Predikant te Cuylen-
borg is geweest? Dit is een notoire verzonne lo-
gen ! mogelyk gehaelt uit het een of ander Laster-
schrift. Uit het Graf-schriSt niet alleen, maer ook
uit oude Brieven blykt, dat hy zomwyle Borge-
meester, ook wel schepen is geweest; zelfs H. van
Cuik bekent dit in zyn Brief, en is bezwaert, dat
men te Culenborg een afgevallen in de Regeering
dult. Wat den Brief aengaet, ik heb hem met af-

gryzen geleezen, 't Is geen wonder, dat hy Fre-
rik uit bitterheid scheld, beliegt en lastert, die

zo schamperlyk van den Gereformeerden Gods-
dienst Spreekt, en zyn Geschrift opvult met logens
en laster-tael.

De Naem van Heer Frederik van Winssen was
over ruim vyftig Jaer te Culenborg nog in zegening!
Geen wonder, want hy heeft zich als een Christen
in den Godsdienst, als een eerlyk Regent in den
Raed, en als een Vader onder de Borgery gedra-
gen. Deszelfs Zoon Jan van Winssen is ook Bor-
gemeester geweest, en zyn Dochter getrouwt met
den Predikant Josua de la Cave. De Dochter van
Heer Jan van Winssen, met naeme Elisabeth , trouw-



de met Paulus Voet, Professor in de Rechten te
Utrecht, en teelden Jan Voet, in de zelve Facul-
teit Professor te Herborn, Utrecht en Leyden; nog
Paulus Voet van Winssen, wel eer Borgemeester te
Utrecht, &c. naderhand Secretaris van Haer Edel
Moogende; die by Engelberta van Brienen verwek-
te Gysbert Voet van Winssen, Secretaris van de Sta-
len, benevens nog twee Zoonen, Paulus Engelbert
en Cornelis Evert Voet van Winssen, en drie Doch-
ters, getrouwt aen de Groot Achtbaere Heeren
Isaak Ubing en Jacob Martens, Borgemeesters, en
Isaak Ferdinand Godin, Raed in de Vroedschap;
breder te zien in de Geslagt-rolle, te vinden in de
Beschryvinge van het Hondert-jaerige Jubileum
van de Academie te Utrecht: En is noch in leven
Paulus Engelbert Voet van Winssen, Raed in de
Vroedschap te Utrecht, &c. Zoon van bovenge-
melden Paulus Engelbert Voet van Winssen, verwekt
by Agnes Ormea tot Papendorp.

Hier mede scheiden we af van dit Geestelyk Ge-
bouw, en gaen over tot de derde Kerk.

ST. PETERS , OF DE GASTHUIS,
NU DE LUTHERSCHE KERK .

Deze Kerk staet op den hoek van de Agter- en
Golberdingschestraet, in de Oude Stadt,

Wanneer, of door wie, dezelve met het Gast-
huis is gebouwt, heb ik tot nog toe nergens gevon-
den, een teken van oudheid ! Van dit Gebouw
word allereerst gemeld in den Jaere 1422. dat het
in die zwaeren brand, benevens de Kerk van St.
Barber, en byna de geheele Oude Stad, is vernielt.
Waerschynelyk zal de Kerk door Johan den Vierden,



elfden Heer, die ook op eige kosten de Groote
Kerk had hersteld, weder opgebouwt zyn.

In den Jaere 1566. stond Graef Floris toe, dat
de Hervormde Leer in deze Kerk zoude worden
gepredikt: Dit is geschied den 29. July, en heeft
buiten twyfel eenen Gerardus, Leeraar onder het
Kruis, alhier doe opentlyk gepredikt, gelyk op
zyn tyd gemeld is. Den eersten September van
't zelve Jaer, schikte de Graef by openbaere Edicte
deze Kerk tot eene Vergader-plaets voor zulke, die in
haere Conscientie by de Ceremonien der Roomsche Kerke
niet konden assisteeren, om binnen dezelve opentlyk te
moogen oeffenen haere Religie, conform den Woorde
Gods, begreepen in de Augsburgsche Consessie, enz.
Dit duerde niet lang, vermids men in het volgen-
de Jaer moest vlugten, en de Grave, zo wel als
andere het Land ruimde. Na de Pacificatie van
Gent keerde de Grave weder, en gaf de Barbare
Kerk, na verloop van 8 à 10 Jaeren, aen de Gere-
formeerde, welke de Roomsch-gezinden zedert het
vlugten van Grave Floris met zyne Protestantsche
Burgers, weder hadden ingenomen, met Altaeren
voorzien, en in dezelve den Roomschen Godsdienst
weer als van ouds oeffenden. Ondertusschen bleef
deze Kerk verlaten, en was zedert eene Eeuw zeer
vervallen. Georg Frederik, Grave van Waldek, &c.
heeft dezelve eindelyk den Lutherschen gegeven,
om daer in, benevens het Hof en Hovelingen den
Godsdienst openbaerlyk te verrigten, en moet de-
ze Vorst en zyne Gemalinne, Elisabeth Charlotte,
Gravinne van Nassau, &c. beide de Onverander-
de Confessie van Augsburg toegedaen, aengezien
worden als Fundateurs en begunstigers van de Lu-
thersch Evangelischen Godsdienst alhier, want de-
zelve hebben dit Kerk-gebouw op eigen kosten, in



den Jaeren 1676. en 1677. wederom laeten ver-
nieuwen en opbouwen, tot dienst van de Evange-
lische Religie, en het zelve begiftigt met een be-
quaem Fonds tot onderhoud van een Predikant,
mitsgaders Voorzanger en Koster, gelyk ook een
vrye Wooninge voor den Predikant ten eeuwigen
dage. Zedert dien tyd is de voorschr. Religie in
de Gasthuis Kerk altoos openbaerlyk, nae voor-
gaende Klok-luidinge, geoeffent.

De Kerk is een fraei, ruimen zindelyk Gebouw.
De Predikstoel is thans geplaetst tegen het Choor,
hebbende wel eer dwars tegen de Zuider-muer ge-s t a e n , vermids t e n Noorden buiten tegen d e Kerk

aen een Gebouw, bestaende uit vier Vertrekken of
Kamers opgetrokken was, hebbende zyn uitzigt
in de Kerk, in welke vertrekken het Vorstelyk Hof
en Hovelingen zich bevonden onder den Gods-
dienst; deze Kerk is verçiert met verscheide kopere
Kroonen, en geschilderde GlaSen, by de Vorste-
lyke Familie vereert, by naeme van Willemina
Christina, Gravinne van Waldek, Gebore Gravinne
van Nassau, &c. Weduwe Josias, Grave van Wal-
dek. Van Georg, Grave van Erbach, Heere van
Breuberg, &c. Van Louise Anna, Gravinne van
Waldek, &c. Van Georg Frederik, Grave van
Waldek, Pyrmont, Culemborg, &c. Van Elisabeth
Charlotte, Gravinne van Waldek, &c. Gebore
Gravinne van Nassau, &c. Van Carel Gustaef-
Grave van Waldek, &c. Alle deze GlaSen zyn
van den Jaere 1677.

Ten Wellen tegen de Gevel is een Gaendery,
en daer op een fraey Orgel, vereert in 't laetst van
de voorgaande Eeuw door Jonker EMANUEL FRE-
DERIK DE MONTFORT, een Rooms-gezind Edel-
man, hier woonende. Zeer aanzienelyk was de



Gemeente, wanneer het Waldeksche Huis hier re-
sideerde, nu bestaet ze noch uit ruim hondert Le-
demaeten.

De Collatie of begeving van de Pastorye behoort
den Grave in der tyd.

NAEM-LYST DER PREDIKANTEN.

In den Jaere l676. wierd door den Graef tot or-
dinaer Leeraer en Hof-Prediker beroepen:

D. V A L E N T Y N K L Y N S M I T , die om zyn groo-
te bequaemheid vier Jaeren daer nae door
Hartog Ernst van Saxen-Hilburghausen, tot
Super-Intendent in zyne Landen wierd be-
vordert.

D. J O H A N N E S K L Y N S M I T , quam hier 1680.
Hy wierd door den Vorst van Waldek in
den Jaere 1686. beroepen naer Corbach, tot
Consistoriael Raed en Super-Intendent in
't Graefschap Waldek.

D. G E O R G F R E D E R I K MITSE, wierd 1686.
alhier van Maestricht beroepen, overleden
te Rotterdam 1736.

D. C A R E L O T T O MITSE, wierd Anno 1724.
zyn Vader toegevoegt als Adjunct Predikant,
met verzekering van Successie, dog zyn
Eerwaerde wierd by het leven van zyn Va-
der, in den Jaere 1731. beroepen tot Or-
dinaris Leeraer in de Luthersche Gemeente
te Rotterdam, werwaerds zyn Eerw. ook
vertrok.

D. J O H A N N e s K L o EK H o FF, beroepen als^d-
jun# Predikant, van Zutphen, daer zyn Eerw.
Predikant was Anno 1733. die ook in den



Jaere 1736. nae 't overlyden van voorge-
melden Ouden Leeraer, den Predikdienst
met genot van het volle Tra&ement heeft
waergenomen, ende als noch tot veel ge-
noegen van de Gemeente is bekleedende.

Wat aanbelangt het GASTHUIS, daer nevens
staende, van deszelfs Stichtinge konnen wy zo
weinig als van de Kerk melden, 't is ook afgebrant
in den Jaere 1422. en door Johan den Vierden, elf-
den Heer, weder opgebouwt. De Inkomsten van
dit Gods-huis worden gebruikt tot onderhoud van
arme Ingezetenen, die daer bedeelinge krygen.

M A R I E N K R O O N ,

Een Klooster van Jonkvrouwen.

Dit Klooster was gelegen ten einde van de Agicr
of Heerestraet, daer die van St. Everwyn begint,
in de Oude Stad, ten Zuid-westen. De Jonkvrou-
wen leefden nae den derden Regel van St. Franpis-
cits: 't Was een zeer aenzienlyk Gebouw, meteen
fraeje Kerk; 't gedeelte, dat nog overig, en tot
een Vorstetyke Wooning bequaem gemaekt is,
wyst het uit,

Het is gestigt ten tyde van Jan den Vierden, elf-
den Heer, en 't was al in weefen in den Jaere 1440.
wanneer Vrouwe Aleidls van Gutterswyk het Ver-
schil tusschen het Klooster en 't Capittel van St.
Barbare ontstaen, wegens het luiden der Klokken
en 't begraeven der Dooden in't Klooster, heeftgemst,

In den Jaere 1451. heeft voorn. Aleid van Gut-
jcrswyk befproken by Testament aen dit Convent,



een Huis en Hof-stad, omme daer uit aen de Zus-
steren Jaerlyks, op de vier Hoog-tyden, uit te rei-
ken vier Mingelen Wyns, breeder te zien uit den
volgenden Brief:

Wy Christina Wolters Dogter, Moeder, ende Su-
sanna Rembolts Dogter, Onder-moeder, ende wy ge-
meyne Susteren des Huys onser Lieve Vrouwe binnen
Culenborg, den derden oirden van Penitentie des H. Va-
ders Sunte Franciscus, des Gestichts van Utrecht, be-
kenne myt desen Brieve, also als die Edele Vrouwe Alyt
van Goeterswyk, Vrouwe van Culenborg ende van der
Lecke seliger gedagten, voer hoer en voer onsen lieven
Heeren Johan, Heere der Lande voorsz. in eenen rech-
ten Testament ons beset en besproken heeft een Huys mitter Hofstadt, Tuyn en Timmer, mit eggen ende

eynden, soe dat gelegen is aen der Stadt Muer bynnen
Cuylenburg, tussen der Stadt Straet ende der Stadt Wa-
tergang, dat wy daer voer weder sullen uytreyken jaer-
lyks, ende alle jair then vier Hoichtyden, beyde die
gemeene Susteren myt ten heyligen Sacramente mede te
berigten tot elker Hoogtyd vier Cuylenborgse Myngelen
Wyns, ende tot eiken Hoogtyde voorsz. soe sullen wy
na der gratien lesen, Miserere ende De Profundis, myt
eenre Collecte voer de ziele onser liever Vrouwe voorsz.
voirt meer als 't jaer getyde is onser liever Vrouwen
voorsz. so sullen wy des avonds lesen Vigilie van negen
lessen, ende ais dan sullen wy den gemeenen Susteren
uytdelen vyer Myngelen Wyns der mathen voorsz. ende
na der Gratien lesen Miserere, ende De Profundis myt
eenre Collecte als voorsz. is: Voert meer als onsen lie-
ven Heere van Culenborg voergenoemt aflyvig geworden
is, die God ons lieven Heer by synre genade nog spare,
als dan soe sullen dese voorsz. puncten mede wesen voer
die ziele ons Liefs Heere voorsz. sonder argelist; alle
deese puncten, ende elk punct by zonder hebben wy Moe-



der, Onder-moeder ende gemeene Susteren voorsz. voer
ons ende voer onse nakomende Susteren geloift volkome-
lik al ende wael te halden, ende hebben deses tot oir-
conde onse gemene Convents Zegel aen desen Brief ge-
hangen. Gegeven in 't Jaer onses Heeren 1451. des
naesten guedens daige na Sunte Pauwels dag conversio-
nis.

Wanneer Vrouw Aleidis voornt. dit zelve Jaer
gestorven, en Heer Jan de vierde haer Man nog in
leven was, heeft hy deze makinge bevestigt met
een open Brief, aldus luidende:

Wy Johan Heer tot Culenborg ende ter Lecke doen
kond, ende bekennen mit desen Brief, alsoe als ons lie-
ve gesellinne Vrouw Alyt van Gutterswyk, Vrouw tot
Culenborg ende ter Lecke, seliger gedagten, in eenen
regten Testament, den Susteren des Huys onser Liever
Vrouwe bynnen onsen Stadt Culenborg beset ende bespro-
ken heeft een Huys mit der Hofstadt mit syn toebehoer,
als dat is gelegen bynnen Culenborg aen der Stadt Mue-
re, by den selven Suster Huys, tussen der StadtStraet
ende den Watergank, daer die Susteren voorsz. voer
doen sullen memorie ende gedagtenisse onser, ende onser
liever gesellinne voorgenoemt, der Godt genadig zy, in
maniere en voorwaerden des Briefs, ons van den selven
Susteren daer v a n gegeven, d a t wy d a t Testament c o n s e n t e e r t ende belieft hebben, consenteren ende believen

mit desen onsen Brieve, alsoe dat den Susteren voorsz.
d a t vaste ende stede wesen sal, beheltelyken o n s ende o n s e n Nakomelingen Heeren t o t Culenborg o n s thyns ende

onser Stadt haer en dienst, wt desen voorsz. Huys, ende
den Heeren van den Capittel binnen onser Stadt, ende
een ygelyken zyns regts, ende want wy willen, dat dit
den Susteren voorsz. vast ende de stede sy, soe hebben
wy deses tot oerconde onse Segel aen desen Brief heyten
en doen hangen. Gegeven in 't Jaer onses Heeren 1451.



des naesten gueden dags na Sunte Pauwels dag conver-
sionis.

Behalven de vier Mingelen Wyns aen de susters besproken, besprak hy noch op de vier Hoogtyden

aen de Zingers gelyke vier Mingelen. Voor of op
het Jaer 1532. ontstond hier brand, welke voort-
quam uit een Berg, aen het Convent behorende,
en oversloeg tot eenige Borgers Huizen: Deeze
Brand wierd genaemt de Bagynen Brand; 't scheint
dat men het Convent de schuld gaf, en ook de Con-
ventualen opgelegt had de schade aen de Burgeren
eenigzints te vergoeden. Heer Antonis en Vrouw
Elisabeth, schenken aen de Zusters 82 Rynsche
Guldens; dit erkennen zy in den volgenden Brief:

Wy Johan van schoonhoven, Priester Canonik in
Sunte Barbara Kerk binnen deser Stadt van Culenborg,
en Gecommitteert onlanks tot administratie van Gods-
dienste, en oik toesigt te hebben van de personen ende
Goederen in de Convente van Sunte Marien-Croon, bin-
wen der voorsz. Stadt, ende Anthonia Gerrits Dochter,
Mater, mitter gansen Convente, doen cond alle Luy-
den, dat wy considererende die eere, deucht en grooteaffectie, die d' Edele Welgeb. en vermogenden Heere

Heere Anthonis van Lalaing, Grave van Hoogstraten,
Heere van Montigny, van Culenborg, Borsele, &c,
Ridder v a n d e r Oorden, Raed e n Camerling d e r K e y s e r l y k e Majest. onses alre genadigste Heer, Hooft v a n

zyne Majesteyts Domainen ende Finantie, ende Stad-
holder Generael van Holland, Zeland, Vrieslandt,en-
de Utrecht, ende Vrouwe Elisabeth van Culenborg,
Gravinne van Hoogstraten, en Vrouwe der andere Lan-
den voorsz. zyn Wettige Huisvrouwe, onse genadige
lieve Heere ende Vrouwe ons in onsen Cloostere, Goeds
huyse menigvuldelyk bewesen hebben, en nog onlanks
betalende voor ons, overmits onses Convents armoede,



de somme van tagtig golden Rynse Guldens, ende ver-
bonden waren uittereyken in subventie, en tot ....
van den onkosten, die de verschadigde Borgeren daer den
lesten swaren brand, ende om hun wederom te tymme-
ren te dragen hebben, dalr men ons wat schults inne
geven wolt, overmits het vuir uyt eenen Berg, onsen
Clooster toebehorende, oirspronkelyken gekomen war,
't welk ons, dat weet God, van herten leet is geweest,
den voorsz. onsen genoemden lieven Heer en Vrouwe ge-
looft, ende ons, ende onse Nakomelingen verobligeert
hebben, geloven ende verobligeren by desen voer heure
saligheyt ende prosperiteyt, so lange zy leven, en na
heur beyder dood voer heur beyder sielen God Almagtig
devotelyk te bidden, inder vuegen ende maniere, hier
naer volgende, te weten dat ik Jan van schoenhoven
ende myn Nakomelingen dient bewynt van de Convente
naer myn bevoilen zal worden, als ik of dezelve myne
nakomelingen, in den Klooster, ende in der Kerke al-
daer celebreren of by een andere doen celebreren zullen,
de Misse gedaen zynde, sullen ewelyk ende ten ewigen
dagen lesen die Psalmen, Miserere mei Deus, ende
Profundis mit dat versikel en collecte daer toe dienende,
werpen daer nae het Wy-wat er nader eerde, mit pro-
nuntiatie van die woorden: Requiescant in pace, ende
dat daer en boven een van ons Susteren oik na der voorsz.
Misse gaen zal, op een zekere plaetze voir dat Altaer
bovenstaende, om aldaer ter eere Gods ende synre gebe-
nedide Moeder, ende tot saligbeid van der sielen van
onsen voirgenoemden Heere ende Vrouwe te lesen devote-
lyk eenen Rosen-kransken op heure knyen, te beginnen
den eersten dagh van de toekomende Maend van Octobris
ende so voortaen ewelyk, ende ten ewigen dagen, als
dat boven verhaelt staet, biddende oitmoedelyken de
weerdige Heer e n Jacob Andriessen, Generael v a n o n s e n Oorden, desen tegenwoordige t o t meerder vestigheyt



te willen transfixeren en approberen voor ons ende onse
Nakomelingen voorsz. Des 't oirconde hebben wy Ma-
ter, ende Convent voorsz. onsen gewoentliken Segel hier
aen gehangen, den 28. dag September in den Jaere
1532

In dat zelve Jaer wierd de navolgende Ordon-
nantie opgestelt. om by het Convent in 't vervolg
onderhouden te worden:

Ordonnantie geconcipieert ende gemaekt by den Re-
ligiosen Mater en Convente van den Suster-huyse van
St. Marien-Croon, binnen der Stadt Culenborg tot ob-
servantie van beeter Religie in den voorsz. Convente ter
eere Goidts, en dat op 't behagen van Broeder Jacob
Andriesze, Generael van der Oorden van der derden
Regulen van Sinte Franciscus, die 't selve geconfir-
meert heeft ter begeerte en by goed dunken van den Ed.
en Wel-geb. Heer Heere Anlhonis van Lalaing, Grave
van Hoogstraten, Heere van Montigny, van Culen-
borg, Borsele, &c. ende van Vrouwe Elisabeth van
Culenborg, Gravinne ende Vrouwe der Landen voorsz.
als hier na volgt: In den eersten is geordonneert, dat-
ter voortaen geen Uitgangsters in 't zelve Convent wesen en sullen, en de geene die tot nog toe uitgegaen heb-

ben, sullen binnen blyven by den anderen Religiosen,
ten zy by consente van den Confessoir, ende van der
Mater, om eenige merkelyke nootzaeke, dat zy dan
twee sullen kiesen van den vieren, die uyt te gaen ple-
gen te weten een olde ende een jonge, omme deselve
hoerlider zake in de Stadt te beschikken, maer niet daer
buten. Item dat die Susteren voortaen niet en sullen
mogen eeten nog drinken mit eenige Personen van buten,
dan alleenlyk twemael 's Jaers elk mit syne Vrunden
voor de tralie, als eens in den Wynter, ende eens in
den Somer, ende en sullen dan ook geen Mans P erso-
nen daer by eeten, dan die Vader, Oom, ofte Broeders,



van den Religiosen, die zy komen verzoeken, en des
Middags niet langer ter taeffel sitten dan van den elff
uren tot ten twee uren Nademiddags, ende des Avonds
van den ses uren tot ten achten, welverstaende, dat
men aldaer geen Avontmalen houden zal, dan voor den
geenen die van buten der Stadt komen in 't Convent hoer
Vrunden of andere goede Luden eenige Susteren willen

spreeken, dat mogen zy doen by oorlove van de Mater,
ende in hoer tegenwoordigheyt, ofte een van dien oltsten
Susteren voer de venstere mit besloten deure. Item de
Consessoir en zal binnen 't Convent niet gaen, nog mit
eenige Susteren spreken buten Bigte, dan om nootsake,
ende in 't bywesen van de Mater, of twee van det oltste
Susteren. Item den Consessoir zal by advyse van den
Deken ende van den oltsten Kanonik van Ste. Barbaren
Kerke besorgen den Susteren een vreemden Priester twee-
malen's Jaers, om hoerlieden Bichte te horen. Item
den Consessoir zal by advyse als boven ende van den
Drost ende Borgemeester, sorge dragen dat het Convent
eens Jaers eens gevisiteert werd, of immers als 't noot
is, omme alle Excessen te corrigeren, alle geschillen en
questien neder te leggen, ende eerst datter imand rebel-
lig valt, sal de Visitateur assistentie hebben van myne
Heer of syne Officier, omme die te straffen ende te cor-
rigeeren alst behoort. Item de Susteren en sullen geen-
rely brieven mogen schryven, dan by weten van den
Consesseur. Item men zal voer de Vrunden ofte andere
goede Luden nergens geen tafel dekken breeder d a n g e s e y t i s , maer zullen deselve redelyk ende tamelyk g e -

tracteert worden in 's Consesseurs huys, ende aen zyn
tafele. Item den Drost en de Stadt Borgemeester sul-
len voortaen pligt hebben op 't reglement ende admini-
stratie van den selven Convente ende hoere Gueden.
Item men zal ordonneren eenen Rentmeester, dewelke
magt zal hebben te kopen, te verkopen,ende te verpag-



ten by advyse van den Consesseur ende Mater, ende in
swaren saken tot hun lieden roepen den voorsz. Scholt en
d e Borgemeester, welke Rentmeester gehouden z a l w e s e n alle Jaer eens rekening e n bewys te doen v a n zyne

administratie, ende i n bywesen v a n d e voorsz. vier P e r s o n e n ende v a n d e n Capitulairen. Item drie Susteren

sullen Metten, Vesperen ende Completen des Sondags
en Heylige dags singen als zy tot nog toe gedaen heb-
ben. Item den Consesseur ende syne Capellaen sullen
eenen Jongen holden om hun te dienen van als zy te doen
zullen hebben. Item den Segel van 't Convent sal be-
waert worden in een Koffer, mit vier Sloten, daer af
de Mater den eenen Sleutel zal hebben, die oltste Suster
den anderen, den Consesseur den derden, ende den Drost
d e n vierden; ende e n s a l m e n niet Segelen d a n b y c o n s e n t e v a n d e n gemeene Convente, ende v a n d e n gene d i e

de Sleutelen hebben. Item of 't geboirde dat het Con-
vent om nootwil Segelen moste, ende datter Drost uyt-
ter Stadt waer, sulks dat zy tot zynre komst niet wag-
ten en mogten, in sulken gevallen sullen zy dat den
Scholt te kennen mogen geven, dewelke by den Drost-
inne sal gaen ende den Sleutel overnemen, ende dan zul-
ke Brieven bezegelen in tyken en corroboratie van allen
artykulen hier boven verhaelt, ende om beeter observan-
tie van dien hebben Mater ende Convent voorsz. hoere
voorgaende Generael gebeden dezelve te willen admitte-
ren, confirmeren ende bevelen alsoe onderhouden te wor-
den, 't welke wy Broeder Jacob Andriesz Generael
voorn, alsoe gedaen, ende dezelve ondertekent 't samt
mit onsen uithangende Zegel bezegelt hebben, dies heb-
ben zy ook by onsen goed dunken hoere Convents Zegel
daer by gehangen, den tweeden dag van September in
't Jaer onses Heeren 1532.

In de Beeld-stormery van 't Jaer 1566. in 't laetst
van September heeft dit Convent rykelyk zyn deel



gehad, gelyk op zyn plaets al gemeld is, en zal
het zelve al een begin van den val van dit Klooster
geweest zyn.

Dit Klooster is door Georg Frederik tot zyn Resi-
dentie verkoren; Hy verliet den Burg, en vertim-
merde het zelve, nam daer zyn intrek, eerst wierd
het genaemd het Nassaus Huis, naderhand het
Nieuwe Hof, onder welke benaming het noch be-
kend is. En hebben daer in zedert de Geldersche
Regeering en Drossaert, en een à twee Raeden
hunne wooningen gehad.

Tot slot tekene ik hier aen, dat het voornoem-
de Convent in het Graefschap bezat 77 Mergen
Lands, Beschryvinge van het utrechtsche Bisdom,
tweede Deel, bladz. 560. Nu komen wy tot het

C O N V E N T J E R U S A L E M ,

Of
'T K L O O S T E R DER K R U I S B R O E D E R S . )

B E W A E R D E r s VAN 'T H. G R A F »

Dit is een groot en wyd uitgestrekt Convent ge-
weest, gelyk noch te zien is aen de overblyffels
Ik heb de grond in den Jaere 1750. meer als eens
afgetreeden in het Klooster of Jerusalems Steegje,
en bevonden, dat de Kerk lang geweest is 63 tre-
den, en de grond van het Klooster, aen die zelve
Noord-zyde, 117 gelyke treden. Dezelve strekt
zig uit van de Zand-straet tot aen den Dwars-weg,
West-waerd. De ingang is als noch te zien, zyn-
de een Poort die tusschen de huisen aen de Straet
uitkomt.

Jan de vierde, elfde Heer, moet aengemerkt wor-



den als de eerste Aenlegger; want Sweer van Culen-
borg, in zyne Origenes, bladz. 648. verhaelt dat
Heer Jan van Culenborg in den Jaere 1430. den Hof
gaf, daer 't H. Graf gezet word. Het is lange daer
na eerst voltrokken door Jasper zyn Klyn-zoon,in
den Jaere 1492. en staet in de Nieuwe Stad, ten
Westen van de Zand-straet.

Johannes van den Broek, Vicaris van alle de Je-
ruSalems Geestelyke in Nederland, had in het ge-
noemde Jaer een Brief van veele Vryheden en Pri-
vilegien gegeven aen de Weldoenders van dit Con-
vent, byzonder recommandeerde hy het aen de
Magistraet van Culemborg; op de rug van den Brief
staen de Naemen uitgedrukt, Melchior van Culen-
borg, Schout; D. Copier, S. de Haen, G. Melissen,
G. van Digteren, A. van Yngen, J. van Cuyk, Suer-
mond, C. de Man, D. Beerntsen, schepenen. Heer
Jasper bevestigde haere Vryheden, met goedvin-
den van Gysbert van Wade, Pastoor van St. Johans
Kerke, en wierden dezelve, nader bekragtigt, zo
door Dirk Pels, Abt van Marien-weerd, als door
David van Borgondie, Bisschop van Utrecht.

In den Jaere 1494. wierd het Hoog Altaer in de
Kerk ingeweid, als ook het Kerk-hof. In het mid-
den van de Kerk (schryft Henrik van Cuyk) stond de
Verbeelding van het Graf des Heeren: zynde zeer nauw-
keurig en kunstig gemaekt na het H. Graf, 't welk te
Jerusalem op den Calvarie-berg vertoond word. Dit
Graf wierd door veele Mensehen met groote Godvruch-
tigheid (na de Roornsche wyze) bezogt.

De Cloosterlingen wierden ten dezen aenzien ge-
naemt Broeders van het Graf des Heeren, Heeren van
Jerusalem, ook wel Kruys-broeders, want zy in het
zwart gekleed waren, en daer onder droegen zy
een Linne Kleedt, 't welk digt om 't Lyf sloot, en



getekent was met een Rood Kruis. Slichtenhorst
noemt hen de Broederschap van Jerusalem, en deze
bewaerden 't Graf.

In de Rekening van St. Barber Kerk was aenge-
tekent, volgens de Beschryvinge van 't Utrechtsche
Bisdom, tweede Deel, bladz. 560.

1. Datze voor het zingen van den Epistel en 't Evan-
gelie op de Hoogtyden, en voor het leesen van de
Vroegmis op de zelfde Hoogtyden Jaerlyks getrok-
ken hebben drie Vlaemsche Ponden.

2. Dat zy gehouden waren de Ommegangen by te
woonen, waer voor zy eenigen Wyn tot vereerin-
ge kreegen.

3. Dat zy dagelyks in Ste. Barbaren Kerke een Mis
moesten leezen voor de Wees-kinderen, en daer
ook letten op derzelver gedrag.

4. Dat dit Clooster onder het Graefschap van Culen-
burg 17 Mergen en 5 Hond Lands in eigendom
heeft bezeten.

In 't Jaer 1520. hebben deze Broeders van 't Je-
ruSalerns Convent aen het Capittel van St. Barber
Jaerlyks een Ouden schild toegelegd, op dat zy
bidden zouden voor de ziele van Dirk de Heusch en
zyne Huisvrouwe. De volgende Brief geeft de
Rede op:

Wy Broeder Johan van Goch, Prior, Broeder Gre-
gorius van Eep, Supprior, Broeder Cornelius van
Utrecht, Coster, Broeder Johan van Zutphen, Kel-
waerder, en de gemeyne Broeders ende Conventualen
des Cloosters Jerusalem, der Oerden des H. Graves
binnen Culenborg, des Gestichts van Utrecht, doen
kond, ende bekennen openbaer mit desen tegenwoordigen
Brief, voor ons ende onse Nakomelingen, dat wy mit
rypen rade ende voirdachten sinnen geloeft hebben, ende
geloeven den eersamen Deken, ende gemeyn Capittel-



heeren des Collegiums van St. Barbaren Kerk binnen.
Culenborg in der tyd eenen Ouden schilt Erfrenten
's Jaers, te weten alsulken schilt als die Heer van Cu-
lenborg in der tyd jaerlyks boerende zal wesen van zy-
nen Pachten in den Lande van Culenborg, vrys geldts
sonder eenige afkortinge ofte verminderinge des Pachts
voorsz. van allen saken die men denken mach, ofte ge-
boren mogen wt allen onsen Kloosters voorsz. goeden rede
ende onrede, die wy nu ter tyd hebben, ofte namaels
krygen mogen, te betalen Jaerlyks en alle Jaer op Sen-
te Peters dach ad Cathedram, ofte binnen veertien da-
gen daer naest volgende onbegrepen, daer van die eerste
Rent ende Erfpacht af verschynen zal Petri ad Cathe-
dram, wanneer Dirk de Heusch Jans soen, of Marysyn Egte Huysvrouwe een van hem beyde gestorven en

aflivig geworden is, ende dan voortaen Jaerlyks ten
eeuwigen dagen durende, also Dirk die Heusch ende
Mary zyn Huysvrouw voorsz. ons ende onsen Cloester
een zekersomme van Penningen opgedragen en bewesen
hebben, wt twaalf Mergen Lands in den Kerspel en-
de Gerichte van Tricht, in den Lande van Buren, ge-
heten Rossems Hofstad, na uitwysinge des Briefs, die
wy daer van hebben, waervoer wy den Deken ende
Captitel gemeyn Heeren voorn, desen voersz. Ouden
schilt Erfrenten Jaerlyks ten eeuwigen dage durende
geloeft hebben, ende gekeven wt te ryken ende te beta-
len op ten dage voersz. geschiede deese betalinge Jaer-
lyks niet ten dage voergenoemd van ons ende onse Na-
komelingen in der tyd, soe moegen die Deken ende Ca-.
pittel Heeren voern. ofte hoeren Cameraer ende Reynt-
meester in der tydt dien Ouden schilt, als men Pacht
of Vry-rent gewoenlyken is te Panden in den schepen-
dom van Culenborg, ofte zy mogen dien Ouden schilt
Erfrenten Jaerlyks inwinnen mitten Geestelyken Reg-
ten aen ons genedigen Heeren van Utrecht, ofte zynen,



Officiael in der tyd, zonder eenig weeder zeggen, ende
presumptien van onsen Privilegien, ende Statuten onser
Oerden, ende voer desen Ouden schilt Erfrenten Jaer-
lyks voersz. sullen die Deken ende gemeyn Capittel Hee-
ren Jaerlyks ten eeuwigen dage durende een Jaer-sank
houden ofte doen houden nae gewoente hoere Kerken voer
die sielen van Dirk de Heusch Janssoen, ende Mary
zyn Huysvrouwe, ende hoere byder Olders ende Kinde-
ren sielen, ende dat voer den halven Ouden schilt voorn,
zullen die Deken en Capittel Heeren voersz. in der tyd
Jaerlyks, en alle Jaer ten eeuwigen dagen durende.,
twee Memorien halden na gewoonte hoere Kerken, die
een Memorie sal men halden op ten Sterf- dag van Mary,
Dirk die Heusch Huisvrouw voorn, voer haer siel ende
hoere Olders ende Kynderen sielen, ende voer elke Me-
morie sal men een quartier schilts Jaerliks ministreren
nae gewoente der Kerken voersz. sonder alle argelist;
in oirconde der waerheyt hebben wy Broeder Jan van
Goch, Prior, Broeder Gregorius van Eep, Supprior,
Broeder Cornelis van Utrecht, Koster, Broeder Johan
van Zutphen, Kelwaerder, ende voort gemeyn Broeder
en Conventualen des Kloosters Jherusalem onsen Con-
vents ende Kloosters Segel aen desen Brief gehangen:
Gegeven in den Jaere onses Heeren 1520. op ten eer-
sten dag in Martio.

In den Jaere 1573. konden den Abt en Conven-
tualen van Marien-weerd? vermits den Oorlog, in
de Abdy niet langer verblyven, dieswegens maekt
men een Contract met de Jerusalems Broeders, om
by dezelve in te wonen. De Brief luid aldus:

In den Name des HEEREN, Amen!

Cond en openbaerlyk zy een iegelyken, die dit tegen-
woordig Instrument sal sien of hooren leesen, dat in den



Jaere na der geboorte ons liefs Heeren Jesu Christi
duysent vyf honderd drie en seventig stilo curiae Romanae
den xvj. Januarii, der eersten Indictien omtrent elff
uren voor middag, 's Pausdoms onses alre Heyligsten
Vaders in Gode ende Heere, Heere Gregorius, by der
Godlyker Voorsienigheyt den XIII. Paus van Romen
van dien name, in zyn eerste Jaer, in tegenwoordig-
heyt van myn Notaris ende Getuygen nae benoemt, ge-
compareert is die Eerwaerdigen Heere Johan van Ho-
ve, Abt des Godshuys tho Marienweerde, uyt den
naem ende van wegen der Heeren ende Conventualen des
Godshuys voorsz. ter eendre, ende die Weerdige Heer
Broeder Gerit van Tellich, Prior des Convent van Jhe-
rusalem binnen Culenborg, geassisteert mit Broeder
Willem van Hellu; item Broeder Willem van Vianen,
ende Broeder Anthonis Veltboven, 't voorzeyde Clooster
ende Convent representerende, ten andere syden; ende
hebben verklaert, also, overmits deses Jaers groote
ende geweldige oproerte ende commotie van de Sectaris-
sen, die welke nu (God betert) lange geduurt heeft,
vele Religieusen op verscheyde plaetsen ende Vlekken
haer Kloosters ende Residentie gehad hebben, die zelve
haer gewoontlyken Woonplaetse om haer leven te mogen
salveren genodigt zyn te verlaten, ende dat nae den
vertrekken van den selven Religieusen, niet alleen dis
Cloosters ende Conventen gespolieert, rner ook ten delen
afgebroken, en dat meer is die Kerken zulker gestalt
gedevasteert zyn geweest, dat men in dezelve Conven-
ten, alwaert alsoe dat men van den Sectarissen geen
perykel voorts meer te verwagten stonde, niet en soude
kunnen wonen, noch ook in de Kerken den gewoonlikken
Godtsdienst bequamelyk doen mogen, insunderhyd, dus
in der haest in consideratie, dat die voorsz. troublen
noch niet en zyn ten eenemae/ gecesseert, ende oik aen-
gemerkt die Religieusen dit voorleden Jaer van haere



Meublen en Inkomen, Pachten ende Rent en soe groffe-
lyk zyn gespolieert geweest, dattet hen luden deur dien
oik ter cause van de voorleden quade Jaeren niet doenlik
haer Conventen, ymmers noch ter tyd te repareren, en-
de die zelve van al 't gene tot te habitatie ende Gods-
diensten nodig is te mogen verzien, ende want 't voorsz.
ongemak ende gewelt onder anderen den voorgen. Eer-
weerdigen Heeren Abt van Marienweerde, ende zyn
Eerweerde Heeren ende Conventualen, die, soe in de
Abdye van Marienweerde, als elders hare Residentie
gehadt hebben is overkomen alsoe dat sy luden (God be-
tert) een tydt lang seer gedesoleert ende behindert zyn
geweest, gelyksy oik noch tegenwoerdelyk belet werden
hoere gewoenlyken Officia en Godtsdiensten te mogen
continueren, daer ende alsoe 't selve behoort hadde, dat
derhalve zyn Eerw. om die voersz. Godtsdiensten mit
zyn Eerw. Heeren ende Conventualen in een bequame
ende (voer soe vele mogelik syn soude) gelegene plaetse
te mogen wederom resumeren, ende mit vryer herten
sonder vreese van de Vyanden te continueren, heeft la-
ten solliciteren aen den Weerdigen Heere Prior ende
Conventualen des Cloosters van Jherusalem voersz. ge-
legen binnen Culenborg in de Ny-Stadt in der Districte
van het Patronaetschap, 't welk den voersz. Godts-
huyse van Marienweerde toekoomt, ten eynde zyn Eerw.
mit zyn Eerw. Heeren en Conventualen by provisie voer
een sekeren tyd van Jaeren in den voersz. Convente van
Jherusalem syn woenplaetse soude mogen nemen, waer
op ten lesten na verscheyde Communicatien een vriende-
lyk provisioneel Accoord geraempt ende gesloten is,
' t welk d e n t y d v a n seven Jaeren nue nae dato v a n D e s e n naest malkanderen volgende s a l duren, ende d a t i n

manieren ende op Conditien hier nae volgende; als in
den eersten, dat syn Eerw. mitter selven syn E. Hee-
ren, item Conventualen ende andere Dienaers syn Re-



sidentie eerstdages sal komen nemen in den voersz. Con-
vente van Jherusalem, ende dat elcx syn plaetse heb-
ben sal daer ende alsoe 't selve als dan mitter daed over-
komen sal syn. Item dat syn Eerw. 't voersz. Provi-
sioneel Verdrag gedurende mit zyn Eerw. Heeren ende
Conventualen in de Kerke van Jherusalem op gewoen-
lyke tyden die Godtsdiensten sal celebreeren ende halden,
gelyk sulks binnen der Abdye van Marienweerde ge-
woenlyk is te geschieden, ende sullen die weerdige Hee-
ren Prior ende Broeders van Jherusalem (so sy luden
dog klyn in getale syn) haer getyden ende diensten voer
of nae singen of lesen binnen der voersz. Kerken of in
de Sacristie, op dat die een den andere niet en turbere
nog behindere, ende ten eynde rust, vreede en eenig-
keyd onderhalden, ende alle ongeregelthyd ende alle des-
ordre voerkomen mogen werden, hebben die voergen.
Prior ende Conventualen van Jherusalem, mit haren
eygen vryen wille, sonder dat sy daer toe van ymande
geinduceert ofte gebragt syn, overgegeven ende geven
over mits desen, dat sy luden bysonder soe lange die
Provisioneel Accoerde duren sal, staen sullen onder die
subjectie van Myn Eerw. Heere den Prelaet van Ma-
rienweerde in der tydt in aller gestalt, gelyk des Eerw.
Heere Prelaten eygen Conventualen syn Eerw. g e h o e r s a e m en subject syn, uytgesondert alleen, dat sy luden

haer habyt ende professie niet en sollen veranderen, ten
ware sy luden, of ymand van hen luden sulks te doen
begeerden, ende aengesien die sake van de voersz. Con-
vente van Jherusalem nu overmits dese voer leden trou-
blen ende ander voergaende quade Jaeren in verloop ge-
komen, alsoe oik dat zy luden sonder hulp en assistentie
nu in desen seer benauden tyd qualyken raed souden vin-
den kunnen het Clooster voorts meer te onderhalden ende
haere schulden te betalen, sonder merkelyken kommer
daermme te moeten doen, is overkomen dat syn E. soe



in recompens van de woninge als anders uit gratie, tot
vorderinge desselven Convents van Jherusalem den
voersz. Prior ende Conventualen in den kost sal nemen,
ende dezelve tracteren gelyk zyn Eerw. Heeren ende
Conventualen getracteert zullen worden, ende sullen
Prior ende Conventualen van Jherusalem voersz. een
goeden bequaemen weerlikken Persoen verkiesen, die op
Sulke Gaigien, als mit hem overkomen sal werden, haer
luden Inkomen ende Pacht en sal inmanen, ende des
Convents schulden betalen. Sal oik den voirgen. Prior
ende Conventualen van Jherusalem elks apart Jaerliks
van des Convents inkomen betalen de somme van achtien
Caroli Guldens, tot xx. Stuyvers Brabants den Gulden
als boven tot hare kledinge, ende soe wes dan meer van
des voersz. Convents Jaerliks inkomen boven die lasten
des Convents sal overschieten, 't selve alles sol geem-
ployeert werden tot betalinge van des Convents schulden,
ende voerts tot vryinge van de Lasten, die alreets op
des Convents Goederen geassigneert zyn, ingevalle oik
zyn Eerw. gedurende desen Provisionelen Accoorde eeni-
ge merkelyke somme van Penningen, in 't repareeren
van de voersz. Convente van Jherusalem verschoten,
employeerde, die tot conservatie van den selven Conven-
te nodig waren, die zelve Penningen soude syn Eerw,
ter expiratie van den voersz. Provisionelen Accoorde
wederom geremboursseert ofte anders vergoet werden,
ende of zyn Eerw. gedurende den tyd van der voersz.
Accoorde, tot zyn Eerw. gerieffeninge nyeuwe tyme-
ragie beliefden te doen, is geaccordeert, dat die selve
oik nae de expiratie van de boven geschreven tyd blyven
zal tot behoef van syn Eerw. en den Godshuyse voersz,
om in tyde des noot, ofte oik anders op Conditien als
boven, sig in den Convente van Jherusalem mit syn
Eerw. Heeren ende Conventualen te mogen vertrekken,
sal oik nu terstond Inventaris gemaekt, ende by syn



Eerw. ende den voorgen. Prior onderteykent werden,
daer inne alleen die Meubelen den voern. Convente van
Jherusalem toebehorende pertinentelyk opgeteykent sul-
len werden, der welker syn Eerw. dit voergesz. Ac-
coorde gedurende, sal mogen gebruyken indien 't zyn
Eerw. belieft, ende soe wat Meubelen ter expiratie
van den voorn. Provisionelen Scoorde in den Convente
voersz. bevonden mochten werden, die in den voersz.
Inventaris niet gespecificeert en waren, die zelve zal
syn Eerw. als dan oik mogen wegnemen, en Hoewel al
't geene hier voren verhaelt werd alleen by Provisie is
geaccordeert, hebben nogtans hier beneffens die weer-
dige Prior ende Broeder van Jherusalem voern. ver-
klaert, ende verklaren mits desen dat indien syn Eerw.
op billikke Conditien, mit toedoen of ratificatie van de
Geestelikke ende Weerlikke Overighyd, ende voerts mit
alle solemniteyten, die daer toe ende tot bewaernisse en-
de ontlastinge van eenen yegelyken nodig te zyn bevon-
den mochte werden, conde verwerven translatie, per-
mutatie oft oik incorporatie van den solven Convente
van Jherusalem, mit allen synen Privilegien, Pre-
eminentien, Goederen, Renten ende Geregtigheden.
Item mit allen des Convents Lasten, soe van diensten
als andere Personele ende Reele schulden, dat in sul-
ken gevalle, die Prior en Conventualen van Jherusalem
voersz. oik willig syn sullen, gelyk zy nu tegenwoorde-
lyk verklaren willig te syn daer inne te consenteren, en-
de consenteren daer inne mits desen voer nu als dan, en
dan als nu voer soe vele in hen luden, alles sonder arge-
list, ende hebben die voergen. Eerw. Heer en Johan
van Hove, Abt van Marienweerde, soe voer syn Eerw.
Persoen, als oik van wegen des Godshuys ende Con-
vente van Marienweerde aen de eene, ende de voersz.
Broeder Gerrit van Telligt, Prior, Broeder Willem
van Hellu Senior, Broeder Willem van Vianen, ende



Broeder Anthonis Velthoven, Conventualen des voersz.
Convents wegen aen handen van myn openbaren Nota-
ris, by solemnele stipulatie geloeft ende toegeseyt de
voersz. Conventie ende Accoerde in allesyne Puncten,
ende Artyculen, gelyck 't selve hier voren verhaelt is
onverbrekelyk te halden, daer tegens niet te doen noch
te laten geschieden in geender manieren, ende tot meer-
der kennisse van 't geene voersz. hebben die voern. Com-
paranten elks haren naem ende gewoentlik handteyken
hier onder geschreven, ende heeft myn voergen. Eerw.
Heer Abt van Marienwaerde den voergen. Abdyen Se-
gel, ende den voern. Prior, mit believen van syn voersz.
Conventualen des Convents van Jherusalem Segel hier
ander aen desen doen hangen, ende voerts gerequireert
Mr. Henrik Wikraed ende Mr. Librecht Meerholts,
beyden den Rechten Licentiaten, als Getuygen hiertoe
specialyk geroepen, ende gebeden dit tegenwoerdig Ac-
coerd mede te willen beteykenen, 't welk wy Henrik
Wikraed, ende Librecht Meerholts voergen. ter begeer-
te als boven kennen geeren gedaen te hebben, en hebben
die voergen. Comparanten van my openbaer Notaris be-
geert van 't geene voersz. is gemaekt en hen luden gele-
vert te werden, een ofte meer openbare Instrument, of
Instrumenten in der aller besler formen. Aldus gedaen
te Culenborg, binnen de Convente van Jherusalem
voersz. in den Jaere, Indictie, Maent, Dage, Ure
en Pausdoms als voeren, ter presentie van de Getugen
voersz. Ende was onderteykent aldus, Heer Johan van
den Hove, Abt van Marienwaerde, Broeder Gerard
van Telligt, Prior tot Jherusalem, Broeder Willem
van Hellu Senior, Broeder Guilhem van Vianen, Broe-
der Anthonis Velthoven, Henrik Wikraed, Librecht
Meerholts; & ego Jacobus Gryphius, Leodiensis Pu-
blicus Sacrae & Apostolicae sedis Notarius, & per Re-
giam Majestatem ad exercitium admissus, quia omni-



bus & singulis hisce praedictis, dum sic agerentur, &
fierent personaliter, & praesens intersui, eaque sic fieri
vidi & audivi, ideoque hoc praesens publicum Instru-
mentum, exinde confectum manu alterius fideliter scri-
ptum, signoque meo solito & consueto signavi, & sub-
scripsi in robur, fidem & testimonium omnium singulo-
rum singulariter rogatus, & requisitus Gryphius.

Dit Clooster is van tyd tot tyd t' ondergegaen,
en nu geheel verdweenen.

Het begin van het verval is geweest het om verre
werpen van het Graf. Hendrik van Cuyk verhaeld
dat de Calviniaensche woede (zo gelieft hy te zeg-
gen) het gemeld Graf overlange had vernield, en
onder de voet gehaelt, (dit is geschiedin de Beeld-
stormery) want hier door hield het bedevaert gaen
en het offeren of geven op.

De voortgang van 't verval is veroorsaakt door
den woedenden Oorlog, die zedert 1572. tot 1576.
gevoert is. Verders het ophouden van den dienst,
't vertrek of uitsterven der Monniken, Dus is dit
Gebouw vervallen: Altans 't is zeker, dat de Kerk
reeds in den Jaere 1649. was ingestort, waerom
Georg Frederik, Graef van Waldek, als Momber
van zyn Neef Hendrik Wolraed, aen de Magistraet
deselve heeft geschonken, mids datzy het Choor
en Toorntje herstelden, en in reparatie in 't ver-
volg hielden; de Brief luid aldus:

Wy Georg Erederik, Grave van Waldek, Pyrmont
en Culenborg, &c. Voormunder van onsen L. Neve
Hendrik Wolraed, Grave van Waldek, Pyrmont en
Culenborg: also deMagistraet der Stadt Culenborg ons
hebben geremonstreert, dat de Kerk van 't gewesene
Jherusalems Clooster tot aen 't Choor is komen in te stor-
ten, en daer by versogt voor de Stadt de plaetse van de
voorsz. Kerk mit het Choor ende Materialen van Hout,



Steen en alles anders, omme tot Stadts profyt te mogen
gebruyken, en den ingang alleen te nemen in 't Steegje
naest den Duyker-Sloot, sulks de Huysinge daer van
geen overlast of letsel soude hebben, mits Choor en
Toorntje tot çieraet van de Stadt te doen repareeren, en
in reparatie te houden, en de pretensien van Lubbert
Gerritsz af te doen: So is 't, dat wy het voorsz. ver-
zoek in deliberatie geleyt hebbende, deselve plaetze van
gewesene Kerk met het Choor, en alle Materialen, als
voor onder Conditien vorens verhaelt, aen onse Stadt
Culenborg hebben geaccordeert, en dezelve tot haeren
behoeve cederende mits desen. t' Oirconde by ons onder-
tekent. Actum Arolzen, den 6. Ju/y 1649. en gete-
kent, G. Erederik, G. Z. W. P. C.

Deze Voorwaerden zyn niet gehouden, want
eindelyk is het Choor ook ingestort, en de Grond
en Opstal in 't laetst der voorgaende Eeuw verkoft
aen den Heer Paul Coenraet Pichtel, die een gedeel-
te van het Clooster-gebouw, als de Eet-zael en
Slaep-plaets der Monniken, tot een voortreffelyk
Woon-huis heeft geschikt, het welk by hem en
zyne Erfgenamen zeer lange daer nae is bewoont
geworden.

Dit heerlyk Gesticht is nu, door het afbreeken
van 't geene 'er noch overig was, in den Jaere
1749. ten eenemael verdweenen. Jammer is het
van zulk een sterk en vast gebouw, en met groot
jammer zag ik de ruine in den Jaere 1750. Het is
te beklaegen, dat diergelyke oude Gedenk-tekens
dus uit het oog, en door den tyd, uit het geheuge
weg genomen worden. Dog het scheint aen deze
Eeuw eigen, al wat naer oudheit Smaekt te vernie-
len, gelyk in korten tyd aen zoo veel Casteelen is
te beurt gevallen, onder andere 't Huis te Hedel en
Ter Leede, in Gelderland. Het over-oud Casteel



Herlaer,in Brabant; de Tooren St.Paul, te Vianen,
en ook de Burgt der oude Heeren en Graven van
Culenborg.

C A P E L E N H E T E L I S A B E T H S
GAST-HUIS, OP DEN H A V E N D Y K *

G E M E E N L Y K G E N A E M T :HET OUDE MANNEN HUIS.

De Fundateurs van de Capel en het Gast-huis,
zyn geweest Heer Antonis van Lalaing, en Vrouwe
Elisabeth, gelyk de volgende Brieven uitwyzen.

De eerste aenleg is geweest, daer noch de Capel
staet, en waren ten Westen en Oosten van de Ca-
pel twaelf Kameren voor de Armen ter bewoninge
gebouwt; kort hier na koften de Echtgenoten den
grond over de Capel, daer twaelf Kamers wierden
opgerecht, besloten met een Poort aen de Straet,
boven welke i ingang Heer Antonis en Elisabeth g e s c h i l d e r t waren, met zes oude Mannen, en zes ou-

de Vrouwen agter dezelve.
'De Transport-Brief van het Erf luid aldus.
Wy Gerit van Culemborg, Rigter, Hermen van

Cuyk, Hendrik Buth, Aert de Man Cornelissen, ende
Gosen Gerritsen, schepenen tot Culemborg, oirkonden
onder onsen Segelen, dat voor ons quam Hendrik de
Boumeester, en droeg op en gaft over Gerit van Dich-
teren, Rentmeester in behoeft der Edele Vermogende
Heer, Heer Antonis van Lalaingh, Grave van Hoog-
straten, Heer van Montigni, van Culemborg, &c.
en Vrouwe Elisabeth, oudste Dochter tot Culemborg,
Echtegesellinne desselven Heer Antonis, Gravinne en
Vrouwe der Lande voorsz. Eenen vryen Eygendom van
eener huyse en Erve, Thuyn, Timmer, soo dat mit



Eggen, mit Eynden ende alle syne rechten en toebeho-
ren, gelegen is op den Langen Havendyk, tusschen
Bartelt Wouters en aan de eene syde, en Frans Corne-
lissen aan de andere syde, en verteegt daar voort op in
behoef onse Genade Lieve Heer ende Vrouwe voorge-
noemde, mit alle recht als Vonnisse onser schepenen
wysde dat recht was; voort soo geloofden hy desen ey-
gendom te vryen, te waar en jaar en dagh, ende alle
Voorpligten of te doen, als der Poorter recht is, behel-
telyke den Heere ende een ygelyke syns recht, sonder
alle arghlist, gegeven in den Jaere ons Heeren 1532.
op den tienden dagh van Septemb.

Dirk de Heusch, en Maria zyn Wyf , hadden
aen de Pot by Testament hondert Oude schilden
besproken, wanneer de voorsz. Penningen van der
zelver Erfgenamen ontfangen waren, hebben de
Potmeesters, in gevolge den Testamente, geor-
doneert eene Wekelyke Misse, in dese Capelle op
den Havendyk, breeder in den volgenden Brief:

Wy Hendrik van Cuyk, ende Aart de Man Corne-
lissen. schepenen tot Culenborg, oorconden onder onse
Segelen, dat voor ons quamen Mr. Jan Hackert, Prie-s t e r , Ruth Pouwelsen, ende Hendrik Aartse, Potmr.

in der tyd wegen den Armen in de Poth binnen Culen-
borg, bekennen ende belyden mits desen, voor hen ende
hare Nakomelingen, ontfangen te hebben van de Erf-
genamen Salig. Dirk de Heusch, en Maria syn Echte
Huysvrouw, na inholt ende vermogen haren Testamen-
ten Brief, de somme van hondert Oude schilden; wel-
ke Penningen dese Potmr. voorts bekent ende belyt ont-
fangen te hebben, in behoeften den Rechten Huys Ar-
men in de Poth voorsz. waer voor die voorsz. Potmeester
na volgende Testamente wederom gelooft hebben, gelo-
ven mits desen te funderen ende beleggen, een eeuwige
Erfenisse van Requiem te doen, in de Capelle van het



Elisabeths Gasthuys op den Havendyk binnen Culenborg,
welke Misse den Vicarius derselver Capelle gehouden sal
wesen te doen, of doen celebreren op der Woensdagh
elker Weeke, voor de Zielen van Dirk de Heusch, en
Maria syn Echte Vrouw voorsz. en om dese voorsz.
Misse alle Weeken op Woensdagh onderhouden te wer-
den, soo hebben dese voorsz. Potmr. den Capellaen den
selven Vicarye bedienende, Jaerlyks ende alle Jaer ge-
assigneert ende bewesen, assigneren en bewysen mits
desen, de somme van drie Coerfuersten Rynsche Guld.
van gewichte, ofte gerechte weerde daar voor tot de
rechte halfscheydinge van acht Mergen Landts, soo
groot ende kleyn als dieselve geleegen is op Lanxmeer,
daar die Vicarye van onse Lieve Vrouwe Altaer in de
Collegiael Kerke van St. Barbara binnen Culenborg de
wederhelft af toebehoort, ende voort uyt alle des Poths
goederen, rede ende onrede, als sy ter tyd hebben of
namaels verkrygen sullen mogen Erfflyke Renten vrye
geldts, te betalen Jaarlyks de eene he^t op St. Mar-
tyns dage in de Winter, de andere helft op St. Peters dage ad Catedram daar naast volgende, daarme Martii

1533. de eene helft, en Petri ad Catedram daar naast
volgende Ao. 34. dan de helft van de eerste PachT of
omcomen of verschynen sal, ende soo voort aen van Jae-
re tot Jaere, tot Eeuwigen daghe gedurende, geschie-
de dese betalinge Jaarlyks mit ter daghen en termynen
voorsz. niet soo mach die Vicarius in der tyd dat doen
en laten intreden aan der halfscheydinge derselver hoef
Lands voorsz. ende aan alle des Poths voorsz. goederen, als
men Pacht ende vry Renten gewoonlycken is te Panden
in den schependom van Culenborg, beheltelycken dat die
Potmr. in der tyd, ende hare Nakomelingen desen voorsz.
afdoen, en op andere Erf ende goet in den Landen van
Culenborg wederom beleggen en vestigen Sullen mogen,
daer den Cappellaen en Vicaryen voorsz. by goet dunken



van den Heere van Culenborg en des vollen Gerichte ge-.
noegsaem aenghelden, en genoegsaem mede bewaert zal
wesen, sonder arghlist, gegeven in den Jaare ons Hee-
ren 1532. op ten 14. Septemb.

De Fundatie Brief van dit Oude Mannen en
Vrouwen Huis luid als volgt:

I N D E N N A M E D E S H E Y L I G E N DRIEVUL-
D I G H E Y T D E S V A D E R S , D E S S O O N S ,

DES H E Y L I G E N GEESTES, AMEN.

Wy Antonis van Lalaingh, eerste Grave van Hoog-
straten,Heer van Montigni, v a n Culenborgh, B o r s e l e , &c. Ridder v a n d e r Ordre, Raet e n Camerlingh

der Keyserlycke Majesteyt onsen genadigen Heere,
Hooft van synre Majesteyt Domainen en Finantie, en
de Stadtholder Generael der Landen van Holland, See-
landt ende Vrieslandt, ende die Stadt en Steden, en
Landen van Utrecht, ende Elisabeth van Culenborgh,
Gravinne van Hoogstraten, ende Vrouwe der andere
Lande voorsz. doen kond allen Luden, dat wy confide-
rerende onse leven in deser wereldt niet dan een pelgri-
magie, ende 't goed, dat wy besitten, verganckelyke te
wesen, tot eener Eeuwiger Memorie, vermeerderinge
v a n Godes dienste, laefenisse v a n sommige Arme M e n s c h e n , ontlastinghe v a n onser sonden, ende saligheyt

onser Olderen sielen, gesticht, gefundeert, geordi-
neert ende gedoteert hebben, stichten, funderen en do-
teren samenderhandt onwederoepelyk, overmits desen
onsen Brieven een eeuwige Vicarye en Capellerye vier
eeuwige Missen, die in een Week in derzelver Capelle
schuldich zyn zal te celebreeren, een wooninghe ende
sustentatie van eenre Capellaen, ende seker kleyne Huy-
singhe tot onderholdinghe ende alimentatie van twaalf



Armen Loden, in der voegen en manier en als hier na
verklaart weerdt.

De Capelle.

In den eersten hebben wy tot den voorsz. Vicarye
doen construeren ende consacreren de voorsz,. Capelle tot
eeren Godts, ende van St. Antonis ende St. Elisabeth..

't Huys van de Capelle.

Item hebben wy doen construeren, geven een Huy-
singhe daer benevens eender vast aan de Capelle voorsz.
aen 't West-eynde, om by den Capellaan ofte Vicarius
in der tyd, besitter derzelver Vicarye, daar inne te

woonen ende te resideeren.

Van der Misse.

Item den vier Missen, die alle Weecke daar inne ge-
Celebreert zullen worden, ten tien uren van den voor de
middaghe, of terstont daar nae onbegrepen, te weten
des Sonnedaghs als den selven daghe nae gelegentheyt
en tyd eysschen sal, des 's Manedaghs in een Memora-
tie van alle gelovige sielen, des Vrydaghs van den Hey-
ligen Cruyce, mit ook eenige Collecte van St. Antonis,
en des Saterdaghs van onse Lieve Vrouwe, mit een
Collecte van St. Elisabetb, ten waare die voorgaende
daghen eenighe sonderlinghe Officie hadden, in welke
gevalle men die selve Officie onderhouden en lesen sal,
mit eenre Suffragie van de voorsz. Officie.

Item die voorsz. Priester ende Vicarius sal schuldich
wesen in alle syne misse Godt Almachtich te bidden voor
die salicheyt onser sielen, ende nae de celebratie van
elke Misse, te leesen de Psalmen Miserere mei eens,



ende de Profundis clamare, metter Collecte daer toe die-
nende, slaande daar na wat Wye-waters metten Quas-
ten nae der aarde.

Item totter voorsz. Vicarye en Capelle hebben wy ge-
geven, en gelaten die Ornamenten, Wyn, Broodt, ende
andere Preparatieh, totter Misse dagelycks dienende.

Van de Hooft-stadt daer de Cameren op geset Syn.

Item noch hebben wy een Hooft-stadt verkregen, en-
de gekoft van Hendrik de Bouwmr. tegens over onse Ca-
pelle op den Havendyck, daer wy geordineert hebben
twaalf Cameren ende Huyskens mit andere toebehoren
van stonden aan te doen timmeren ende setten, die wy
gegeven hebben tot behoef van de voorn, twaalf Armen
Luden, ende voorts gedoteert ende bevesticht, geven,
doteren en vestigen by desen, mit desen Erffelyke Ren-
ten van 120 Rynsche Guldens Culenborgs 's Jaars,
elcken Gulden tot sestien Stuyvers Brabants gerekent,
ende niet meer te lossen, ende eeuwighlyck ende erffelyk
geduerende by ons geconstitueert en geassigeert, ende
gehypotekeert, gelyk wy ze constitueren, afsigneren
ende hypotekeeren by deesen Capelle onse Erf-pachten
hier nae verklaerdt;

Hypoteek van de Rente voorsz.

In den eersten, op een Mergen Landts by den Steen-
oven, in Erf-pachte gegeven Jan Splinter, een vierde
halve Olde schilt; en een half quartier op eenen Mer-
gen Landts, gegeven in Erf-pachte Jan die Haans
Erven, ende ook aen 't Havernaesch, ook een vieren-
deel Olde schilt; ende een half quartier op een Mergen
Landts, gegeven in Erf-pacht Dierck de Heusch, ende
Dierck van Iseren, een drie halve schilden ende dar-



tien St. op een Mergen, en een half Hondts Landt, in
Erf-pachten Lambert Hendericksen Erfgenaamen, om
drie Olden schilden. Ende een half Hond Lands, in
Erf-pacht gegeven Jacob die Mandemaker, om drie
Olde schilden, Anderhalf quartier op een Morgen
Lands, gegeven Dierck van Iseren, in Erf-pachte een
vierendeel Olde Schild; en een half quartier op een Mer-
ge Lands, geheten die Pissche Stoegh,en op die Graecht
gegeven in Erf-pacht Gerit van Cauwenhoven, om
vierde halve Olde schild, en een quartier op Aarent
van Kuyks Bogaert, metten wech op den Coornweerdt,
hem in Erfpacht gegeven om vierde halve Olde Schild,
en een quart op veertien Hond Lands, op den zelven
Coornweerdt aan 't Havernaasch in Erfpacht gegeven,

soo veel Olden schilden; op tien Hond Lands op den zel-
ven Waerd gegeven in Erfpachte Anthonis van Kuyk,
om vyf Olde schilden; op negen Hond Lands in Erf-
pacht gegeven Huyberts Erfgenamen, om vier Olde
schilden, veertien St. op vyf Strypen op Goolbeerdingen;
Huybert Hugen Janssen in Erfpacht gegeven om twaalf
Olde schilden, op thuyge, stecke, bouwinge op Recum,
wt eenen Bogaert met eenen wech, in Erfpacht gela-
ten, om seven Olde schilden een half quart' s Jaers;
ende voort op alle onse alle andere Erfpachten, waar
die ook gegeven moogen syn, binnen onse Landen van
Culemborch. Welcke Rente ende somme van hondert
twintich Ryns Gulden's Jaars verscheynen sal, d' een
helft op St. Martyns dagh in den Winter naast komen-
de, en de andere helft Petri ad Catedram daar naast
volgende, ende soo voorts van Jare tot Jare, ende van
termyn tot termyne, indien wy of onse Erve ende Na-
komelingen dese betalinge niet en deden ten daghe ende
op termyn voorsz., dat wy ende onse Erve in sulcke ge-
valle vervallen sullen van den voorsz. ende van alle
rechten, toeseggens ende beterschappen, als wy daar.



eenigsints daar aan hadden, of hebben moechten, in
't behoef van de voorsz. Vicarius, ende twaalf Armen,
die wy die voorsz. Renten geconstitueert hebben als vo-
ren, indient sy aan ons of onsen Erven also nemen wil-
den, ende anderen niet, behaldelycke dat wy ende onse
Nakomelingen Heeren ende Graven van Culenborgh defe
voorsz. Renten van honden en twintig Rynse Guldens,
sullen mogen of wyzen op andere goede gesufficieerde
Panden ende Hypoteeken, binnen eenre myle van onse
voorsz. Stadt van Culenborg, in den Lande van Culem-
borg, Buren, of Utrecht, daar de voorn. Vicaris en-
de Armen mede bewaart syn, ende versekert sullen syn,
buyten haren kost ende moeten; noch eene Olde schilt
veertien St. Brabants Erffelyke Renten te neemen uyt
tiende halve Olde schilt by ons verkoft, ende gekost van
Lambert Claassen, ende soo voorts opgedraagen ende
getransporteert tot behoef des Dekens en Capittels onser
Kerken van St. Barbaren alhier te Culenborg, naar wt-
wysen ende believen daar af zynde, ende daar of wy
een transumpt mit desen overgelevert hebben, den eer-
sten termyn van betalinge vallende Martini naast ko-
mende, ende de andere Petri ad Cathedram daar naast
volgende, ende soo voorts van termyn tot termyne, en-
de of gebeurde den voorsz. Olden schilt in syn weerde
hier namaels verbeterde, soo dat 'er meer dan ses en dar-
tigh St. Brabants voor betaalt werde, deselve beter-
schap van den tiende Olde schilt geven, ende laten wy
tot behoef ende sustentatie van de voorn. twaalf Armen,
noch geven transporteeren, ende laten wy by desen denselven almede alsulke Erfrenten van dartigh Rynse

Guld. vyf St. en een halve, te weten sestien St. Bra-
bants den Gulden, tot lossinge den Penningh twintigh,
als wy verkregen hebben op onser Stadt van Culenborg,
naar inhoud der Brieven daar af wesende, noch een
Rente van twee Philips Gulden 's Jaars, ter lossinge



den Penningh vyftien, by ons in twee verscheyde Brie-
ven verkregen van Marcelis Gysbertsen, op hare kleyne
Bogaard, gelegen achter het Sandt; ende noch een Ren-
te van drie Philips Guldens, by ons ook gekoft van Hen-
drik Dierksen Tophel, tot gelycker lossinge van Pennin-
gen vyftien op zyn Huys in de Tolle-straat, ende voorts
op syn Bogaarden ende andere Goederen, na vermoghen
Segelen ende Brieven, die wy mit deese overgeleverd
hebben, wel verstaende indien dese voogaende Renten
of eenigh van dien, tot eenighe tyd ofgelost werden, dat
men den Penningh daar af komende, wederom aanleg-
gen sal tot gelycker Nature en Conditie, indien se by ad-
vyse van ons of onse Nakomelingen, Heer en ende Gra-
ven van Culemborg, en ook by goeddunken van den
Scholt ende Gerichte aldaar, die sullen wy ende onse
Nakomelingen Heer en ende Vrouwen van Culenborg tot
ter voorsz. Vicarye tot aller tyd als die vaceren sal pre-

senteeren aan den Heer Deeken en Capittel onser Kerke
van St. Barbar een bequame Priester, die by hem lieden
ontfangen en geinstitueert sal werden, ende voorts in
der selver Kerke als andere Priesters in tamelycke habyt
tot Gods dienste komen, participeeren ende ontfangen
sal alsulcke presentie, memorie ende andere distributie,
als die andere Vicarissen ende Priesters present synde,
ontfangen, in dato des tienden dagh van deeserMaand,
dies sal voorsz. Capittel wt des voorsz. Renten ontfan-
gen in recompense van die twee Olde Schilden 's Jaars
Erffelycke.

De Boeten van den Priester.

Item of gebeurde de voorn. Priester of Vicaris tot
eeniger tyd in gebreken waare, syn voorsz. gefundeer-
de Missen te doen, ofte te doen doen als voorsz. in sulc
ken gevalle, sal hy telken ryse vervallen in de pene van



6 St. Culenb. die by den Mombres of ontfangen, of den
Priester aan syn somme gekort sullen worden, om des
anderen daghs der selven Misse te doen celebreeren, en-
de veste behoort te worden tot onderhoudinghe van der
Capelle, ende voor de twaalf Huysen van den Armen.

Den Vicarius Huys.

Ende op deese Conditie ende Lasten hebben wy den
selven Priester de Wooninghe ende Habitatie gegost in
den voorsz. Huyse, naast der Capelle aan 't west-syde,
wel verstande, dat hy hetselve schuldich sal syn te on-
derhouden in goede reparatien 't synen koste ende laste,

Den Vicarius Loon.

Item daar sal dieselver Priester toe ontfangen wt der
voorsz. gefundeerde Erffelycke Renten, de somme van
seven en twintig Rynse Gulden Culelnb. 's Jaar's, tot
sestien St. Brabant elcken Ryns Gulden gerekent, eeu-
wiglyck ende erffelyck.

Den Capellaen Sal op de Armen opsicht hebben.

Item hy sal op die Huyskens ende Gameren van de
twaalf Armen Luden, ook mede op de Capelle ende de
Ornamenten daar in wesende, een opsicht hebben, alle
dinghen na syn beste bewaaren ende conseveeren laten
in huer wesen, ende de geene die hier nae by ons geor-
dineert sullen werden, van den gebrecke hy daar in vin-
den sal, adverteeren.

Twaalf Armen,

Item de voorsz. twaalf Huyskens sullen bewoont



werden by de voorgen. twaalf Armen Luden, die by
ons ende by onse Erve ende Nakomelinghen os by den
geenen wy of sy in onser of hoeren absentien daar toe
ordonneeren, te weten by ses Armen Mans op de Oost-
syde, ende ses Armen Vrouwen op de West-syde.

De Armen van onse Landen.

Ende dese twaalf Arme Luden sollen moeten syn van
onsen, of onse Nakomelinghen Heeren ende Vrouwen
van Culenb. huyse en Familie, of wt onser Stadt of
Landen van Culenb. de voorsz. prefererende blyven al-
tyds by onse en onser Nakomelinghe dienres ende Fami-
lie voorsz. so verre eenighe syn, deese Aalmisse behoe-
vende ende versoeckende.

Die Armen Ouderdom en Onbekommertheyt.

De voorgen. twaalf Arme Persoonen sollen moeten
oudt weson 45 Jaaren, of meer die ongelycker, en die
niet meer dienen of arbeyden, die hoer brood noch geheel
kunnen winnen, of anders niet genoeg hebben om by te
leven, ook mede onbekommert van schulden ofte calan-
gie, ofte querelen, daer die andere Armen over ver-
achtet ende andersints in schade, moeyenisse ende ver-
driet komen mochten, ende voorts soo gequalificeert, datsy niet gegaan hebben openbaarlyck bidden om Aelmoes-

sen. Ende of men namaals bevonde, dat eenige van
de voorsz. twaalf Armen Luden met calangie van schul-
den of diergelycken bekommert waren, die selve sol
schuldich syn sulks by synder Vrienden af te doen, bin-
wen veertien daghen, naar dat sy daar toe sal versoecht
weefen van den Mombers of Huysmr. hier na genoemt
op de pene van deprivatie van de Aalmoessen, ende de
selve terstont gegeven te weerden eenen anderen.



Den Armen Wandelinge en Leven.
Ook soo sullen dese Armen Luden moeten syn van goe-

de Name, Wandelinghe ende Leven, levende als goede
Kerstenen na ordonnantie ende gebooden der Heyliger
Kercke, die gehouden syn by rade van hoeren Pastoor
te Bichten, ende haar te stellen ten minsten twee maal
's Jaars ten Heyligen Sacramenten te gaen, op de pene
de Gifte en Aalmoesse te bueren.

Noch sollen dese P ersoonen gehouden weesen te hooren
alle daghe geheele Missen, in de voorsz. Capelle, soo
verre een aldaer Misse doet, biddende mede voor ons en-
de onser Olderen sielen, op de verbeurten t' elker reyse
van den Aalmoessen van seven daghe.

Sullen die Mans ter Misse, die men in de Capelle
doen sal, moeten dienen, soo verre sy daar bequaam toes y n , ende o o k t e r Missen luden b y beurten, ende elcksyn Week verwarende, ten waart dat sy by kranckheyt

of siekte, of anders moeijelyke onstelt hadden, daar by
den Huysmr. of Toesienderen, of eenigbe van hem, de
kennisse van sal gedragen weesen.

Niemant Herbergen.

Item deese voorsz. Armen en sollen haare Magen,
Vrinden, noch andere Gasten moghen Herbergen in den
voorsz. Huyskens, om snagts aldaar te blyven, noch
de Mans en sollen geen Vrouwen, ende de Vrouwen
geen Mans in haare Huyskens moghen houden, noch tot
haare Tafel setten, op de pene als boven.

Sullen den anderen bystaen.

Item, of eenige van de voorsz. Armen sieck werden,
soo sullen die andere, of eenige van hen die daar toe nut



sal weesen, en by den Huysmr. als dan geordineert sal
werden, die siecke bystaen ende helpen, ende hem broe-
derlycke ende getrouwelycke bewaren, op troost en hope
dat men hem ter noot gelycke doen sal, ende oft imands
hem hier in te siecke maakte, die sal verbeuren t' elker
reyse syn geheel Maandt-geldt, te deylen tusschen den
andere Armen in 't gemeyn.

Die Laserig worden.

Ende oft eenige van de Armen, dat Godt verheude,
wil sinneloos werden, of beseert, of laserye, of andere
siekten, daar de andere door moechte besmet worden,
den selven sal men wt den Hujse doen vertrecken, tot
dattet selve gebetert is, latende hem noch syn portie vol-
gen van de Aalmoessen, enz.

Sermoen te hooren.

Noch sullen die Armen Luden alle Sonnedaghen, bo-
ven de Misse van de Capelle, een andere Misse gaan
hooren in de Paroechie Kerke, ende aldaer hooren Pre-
diken, ende Gebeeden van den Heyligen Kerken.

Vredelyck te leven Sonder twist.

Voorts sullen deese Armen vreedelyck ende maniere-
lyck mit den anderen verkeeren, levende te samen in
liefde en caritate, sonder malkanderen te slaan, te stoo-
ten of andersins te misdoen, of iet te verweyten, on-
heusche of onbehoerlycke woorden te geven; of hem hier
iemand in misdroege, die sal by den Huysmr. gecorri-
geert worden, met kortinghe of afneminghe synre Ael-
moesse, eenen seekeren tyd, na discretie van den Huys-
meester ende gelegentheyt der saacke; van welcke af-,



nemingbe die een helft te baten sal komen den geenen die
misdaan sal wesen, en de andere helft den anderen ge-
meynen Armen.

Niet in Taverne te gaan.
Ook en sullen deese Armen Luden niet moghen gaan

in eenighe Taverne of Herbergen, of andere plaatsen
buten haar Huyskens, om iet te verteeren, maar sullen
in dezelve haare Huyskens ordinaarlyke moeten blyven
eeten ende drincken, behoudelycke of imands van goede
ende eerbare» Luden hem te eeten ofte drincken om Gods
wille geven wilde, daar sullen sy moghen gaan, anders op de pene t' elken maal te verbeuren die geheele Aal-

moessen van een Maandt, d' een helft tot profyt van die
gene die 't voortbrenght, en d' ander helft den gemeynen
Armen.

Ende of ymand dikwils dronken bevonden worde, en-
de hy van de Huysmr. daar over gestraft zynde, hem
daar af niet wagtende, die sal syn Aalmoessen heel ver-
liesen, ende uyt den Huyse moet en trekken, een Maandt
lank, sonder iet wech te moghen draghen van syn Have
of van deser onser Aalmoessen daar en binnen moghen te
genieten, maar die portie gedeylt worden onder den an-
deren Armen gelyk.

Niet uyttrekken dan by Verloof.

Ook ensullen dese Armen 's nagts buyten haare Huys-
kens niet mogen slaapen, nog ook uytter Stad niet mo-
gen trekken, dan by oorlof van eener van de Huysmees-
ters, op de pene van de Aalmoessen van eenre Maand teverbeuren, die ook als dan gedeyld sol worden, den

eenen helft den aanbrenger, d' andere helft den anderen
Armen.



Inventaris overleveren.
Item, dese Armen sullen gehouden syn, terstond als

hem dese Aalmoessen gegund ende gegeven sal syn, over
te leveren al 't geene dat sy tot dier tyd hebben sullen,
ende hem na mag aankomen mogts, 't sy Have, Erve
of Rente, tot profyte van den gemeynen Armen, dies
sullen sy die ingebragte ende aangekoomen Goederen haar
leeven lang mogen gebruyken, ende tot dien eynde sal
eenen Inventaris van den selven Goeden gemaakt wor-
den, aleer sy van desen onser Aalmoessen sullen mogen
genieten.

Na de dood het Goed Verkopen.

Ende so wat na imands dood agter blyft,sal Verkoft
en de Penningen daar af komende aangeleyd worden aan
Renten, om by die van den Gerigte geordonneerd te
worden, tot distributie ende verbeteringe van de ordi-
naris portie van den voorschreeven twaalf Armen, tot
discretie van de Huysmeesters.

Van den Armen Bidden.

Item, men sol in de Capelle alle dagen de klokke luy-
den, te weeten in de Somer van Paaschen af tot Sinte
Victor, 's Morgens ten seven uuren, endes Winters van Victoris af tot Paaschen toe, alle Morgen ten agt

ueren, en 's Avonds in de Somer tot agt ueren, ende
in de Winter 's Avonds tot vyf ueren, 't welk geschie-
den sol by een van deses Arme Mannen, ende dan sul-
len dese Arme Luyden gehouden syn in de Cappelle te
gaan, ende aldaar voor de saligheyd onser sielen te bid-
den, ende te leesen ter eeren Gods, ende syner gebenedy-der Moeder en Zoon, Pater Noster ende Ave Maria,



welke gedaan synde, sal de Klokke nog negenmaal ge-
klept worden, ende dan sullen se wederom na haare Huys-
kens gaan, ende sonderlingen. 's Avonds, om voorts in
haare Huyskens te blyven ende te bedde te gaan, sonder
eenige gerugte te maaken of lieden meer aan te spree-
ken, op de pene ende verbeurte van onse Aalmoessen
voor een Maand tyds, die gedeyldsal worden onder den
Armen, ende dese sorge van Luyden sal omme gaan op
de ses Arme Mannen van Weeke te Weeke, op de ver-
beurte als boven.

Van den Armen Proeven..

Op alle de Conditien sal men elken van den twaalf
Arme Luyden deylen, op den eersten Dag van elken
Maand, vyftien Stuyvers Culenburgs, maakende
twaalf Stuyvers Brabands, uyt die voorschreeve Ren-
ten by ons hier toe gegeeven.

Haring en Erweten.

Item, nog sol men uyt dese Renten de Somme van
vier Rynse Guldens vier Stuyvers Brabands neemen,
om tot gelegener tyd een Vat Haring daar mede te koo-
pen, daar af men de voorschreeven Armen, in de Vas-
ten, van den eersten dag af te rekenen, elk een Haring
daags leveren, ende distribueeren sal de heele Vaste ge-
duerende, ende wes dan te Paaschen daar na overloopt,
sal men hem naar Paaschen ook voorts uytleveren, ende
of boven de Koop van dat Vat Haring daar wat over-
bleeven aan Gelde, sal men schuldig syn te .... in
koope van Erweten, ende te diftribueeren onder den Ar-
men in de voorschreeven Vasten.

Ende of sig bevonde dat een Oude schild hier namaals
verbeterde, ende meer dan ses en dertig Stuyvers Bra-



bands gelde, dieselven beterschap van den heelen en
den halven Oude schilden, sal ook gekonverteert wer-
den in koope van meer Erweten, ende ook van Olie en-
de andere Necessiteiten, naar dattet beterschap draagen
s a l mogen, t e distribueeren a l s vooren, ende na u y t w y s e n d e r Brieven daar af synde.

De Melaatsen te deylen.

Ook sal men uyt deselve Renten, om Gods wille, en
ter eeren van de Heylige Sacramenten, alle Weeken des
Donderdags, twee Melaatse Menschen geeven elk een
Stuyv. Culenburgs.

Den Turf.

Nog sal men uyt deselve Renten betaalen alle Jaar
ses Rynse Guldens, sestien Stuyvers Brabands, voor
elke Rynse Gulden gerekend, om Turf mede te koopen,
ende van den eersten dag van November tot den eersten
dag van Marty voor den Armen vuer te maaken; voor
de Mans ende voor de Vrouwen, elk ter plaatse daar
dat sal geordonneerd worden, so dat sy by een vuer niet
sullen komen warmen.

De Vrouwen Sullen 't Linnewaat Suyveren.

Ende gelyk de Mans desorge sollen hebben van de
Cappelle, so sollen ook de Vrouwen de last bebben van
desen Torf te verwaaren, ende wel te oorbaaren, des-
gelyks ook van 't Linnewaadte Suyveren, ende ook te
Wasschen.

Op haare getyden den Weggen deylen.
Nog willen wy ende ordonneeren dat dese twaalf Arm-



me Luyden sullen gehouden syn, hem te vinden in onse
Kerke van Sint Barbare, ten dagen van onser beyder
Jaar-getyden, also wel ten Vigilien als te Missen, om
aldaar voor onse sielen te bidden, dies sullen hem ko-
mende tot de Vigilie ende Missen beyden ende anders niet
t' elken reyse aan de Celeberatie van de Misse, elke van
hem een Brood van een stuyverBrabands, ende daartoe
een halve stuyver ook Brabands ten gelde gegeeven, en-
de gedistribueerd werden by den Huysmeesters in der
tyd, die de last sullen hebben in 't Choor op een Tafel
metten halve stuyver, ende of gebeurde dat eenig van
de voorschreeven armen Persoonen siek waaren, of also
gesteld dat hy daar niet komen en konde, die sol evenwel
syn portie ontfangen als de andere.

Ende want wy dat van gantseher herten begeeren dese onse gifte Ordonnantie, ende Fundatie welke ende

tot eenigen dage ter eeren Gods onderhielden, so hebben
wy gebeden ende bidden mits desen onse Erven ende Na-
komelingen, Heer en ende Vrouwen van Culenburg, or-
donneeren ende beveelen Drosten, Schout ende Gerigte
deser onser Stad, die nu syn of namaals wesen sullen,
dat sy een toesigt hebben willen tot observantie en desel-
ve onse Ordonnantie, en de Fundatie, tot onser voor-
schreeven Capelle, Celebratie van den Missen, te on-
derhouden van den Huys-armen ende de Renten by ons
daar toe geordonneerd, mitsgaders allen den Puncten,
Artykelen ende Conditien, die hier voor gespecificeerds y n , ende verklaard staan.

Deselve Cappelle, Huysen, ende ook d' Ornementen
onderhouden, met 't geene dat 'er van de voorschreeven
Renten, alle de voorschreeven Lasten voldaan synde,
overschieten sal, neemende ook van 't selve 't geene men
behoeven sal tot reparatie van de twaalf Huysen, Cap-
pelle, tot de Misse behoorende Wyn ende Was-ligt in
deselve Cappelle, ende andere nooddruft.



Twee Mombers of Huys-meesters.
Ende om dese onse meyninge ende begeerte bequaame-

lyker te mogen volkomen, lasten ende beveelen wy ende
niet te min requireeren den Drosten, Scholt en Gerigte
onser Stad Culenborg in der tyd, twee Momberen, of
Huys-meesters ende Toesienders te stellen, die de voor-
schreeven Renten ende andere Inkominge ontfangen en-
de distribueeren sullen, als dat boven verhaald staat,

sonder dat hem iemand anders sulks vorder sal mogen
doen, behaltelyken by den selven Huys-meesters, die
men Jaarlyks versetten ende vernieuwen sal, van haar
lieden administratie rekening ende bewys te doen, ten
eynde van haare jaaren, voor den Gerigte onser voor-
schreeven Stad Culenborg, ter presentie van de Drosten
in der tyd wesende.

Als 'er Plaatsen vaceeren.

Ende so wanneer 't gebeurde dat eenige plaatse sal
vaceeren, so sullen die voornoemde van den Gerigte ons
of onse Nakomelingen Heeren ende Vrouwen van Culen-
borg mogen neemen twee Persoenen, gequalificeerd als
vooren, van dewelke wy of deselve onse Nakomelingen,
den eenen de plaatsen vergunnen sollen, die 't ons of
hun lieden believen sal, behoutelyke nogtans so verre wy
of onse Nakomelingen Heeren ende Vrouwen van Culen-
borg, iemand van onser of haarer Familie, daar in wil-
den, dat die sal altyds de preferentie gemeten voor al-
len anderen, als dat boven verklaard staat. Des t' oir-
konde, ende tot een eeuwige memorie ter eeren Godst
hebben wy Graave ende Graavinne van Hoogstraaten,
elke onse Naam ende Handtekeninge hier onder gesteld,
ook wy Graave voornoemd onse Segel daar aan doen han-
gen, ende daar toe gerequireerd onse lieve Neeve Heer



Erard, Vry Heere tot Palland, als onsen Successeur
in de voorschreeven Heerlykheyd van Culenborg, dese
tegenwoordige tot meerder vastigheyd voor de toekomen-
de tyd, mit ons te willen handtekenen ende besegelen,
welke wy Erard, Vry Heere tot Palland voornoemd al-
so gedaan, onse naam ondergeschreeven, ende onse se-
gel daar by gehangen hebben, over ons ende onse Erven
ende Nakomelingen, Heeren ende Vrouwe van Culen-
borg, ende daar en boven hebben wy Graave en Gra-
vinne van Hoogstraaten, Erard, Vry Heere tot Pal-
land, tot breeder getuygenisse deser onser Fundatie ge-
samenderhand gerequireerd d e n Scholt ende Gerigte o n s e r Stad Culenburg, a l s Hendrik v a n Kuyk, Gerrit

van Digteren, Aart de Man ende Hendrik But, elk
haare Segelen ook daar beneven aan doen hangen, 't welk
wy Rigter ende schepenen voornoemd, ende mynder E-
delen Lieve Heere van Palland hier inne believen, ende
obedieerende, te meer dattet so deugdelyke saake is,
geerne gedaan, ende hebben elks onsen Segel hier aan
gehangen den 19. dag van September in 't Jaar 1534.
ende was ondertekend, De Lalaing, Elisabeth van
Culenborg, ende besegeld met seven uithangende Sege-
len, de twee voerste van Rooden Wasse, ende de andere
vyve van Groenen Wasse.

Vervolgens hebben de Echtgenoten, tot ver-
meerdering van het onderhoud der Armen, de
twaalf Kamers gebouwt ten Oosten en Westen van
de Capel, in eigendom geschonken aen het Gast-
huis, om dezelve te Verhueren of Verkopen. Zie
daer de Gift-brief:

Wy Anthonis van Lalaing, eerste Graave van Hoog-
straaten, Heere v a n Montigny, v a n Culenborg, B o r s e l e n , &c. Ridder v a n den Orden, Raad ende Ka-

merling syner Keyserlyke Majestyt, onser aller genade
Heeret Hooft van syne Majestyts Domaynen, Finan-



tien, ende Stadhouder Generaal der Landen van Hol-
land, Zeeland, Friesland ende van Utregt; ende Wy
Elisabeth van Culemborg, Graavinne van Hoogstraa-
ten, Vrouwe van de andere Landen voornoemd, doen
kond allen Luyden, dat wy aanmerken de kleyne Inkom-
sten van provisie, sustentatie ende temporele, daar wy
de twaalf Huys-armen by ons op den Havendyk binnen
deser onser Stad Culemburg gefundeerd, eeuwiglyk en--
de erffelyk om Gods wille mede begiftigen hebben, om
haarluden haar nootdruft daar mede te mogen besorgen,
waar vermogen onser Brieven van Fundatie daar af we-
sende in dato van den xix. dag van September 1534.
deselve twaalf Huys-armen, tot meerder saligheyd on-
ser ende onser Ouderen sielen, voor ons ende onse Erven
ende Nakomelingen, Heeren ende Vrouwen van Culen-
borg , nog Eeuwiglyk en Erfelyken gegeeven, ende
geeven by desen den Eygendom ende Proprieteyt van
twaalf Huysen of Kameren, die wy ten beyden syden
van de Cappelle ende des Vicaris Huys op den Haven-
dyk voorschreeven, om te approprieeren totter habitatie
van den voornoemden Huys-armen doen betimmeren had-
den, des wy onse intentie des synt den tyd verandert
hebben, mit bouwinge van twaalf andere Kameren,
die wy nu mids desen overgeven onsen Rentmeester Ger-
rit van Digteren, aan't Oost-eynde geseten is, ende
de Stad-muer aan de West-eynde, gunnen ende consen-
teeren den voorgenoemden Huys-armen, ende desgelyk
den Huys-armen daar toe geordonneerd, derselver mee-
ste profyt mede te mogen doen, als de voorschreeven
twaalf Kamer en, ten beyden syden van den Cappellen
ende des Vicarius Huys, voor eerst te mogen laaten
Verhueren, de Penningen van den Huerman Jaarlyks
ontfangen, ende onder den twaalf voornoemde Huys-
armen by gelyker portie te distribueeren, in aller ma-
nieren, als wy dat van onse andere Aalmoessen by onse



voorgaande Brieven van Fundatie geordineerd ende ver-
klaard hebben, ende so verre die vordere Huys-armen
in der tyd, namaals bevinden den Huys-armen nut-
ter ende profytelyker te wesen de voornoemde twaalf
Huysingen ende Kamer en ten beyden syden van de Cap-
pelle ende des Vicaris Huys, Eeuwiglyk ende Erfelyk
te Verkoopen, consenteeren wy, ende syn te vreeden:,
dat se de voorschreeven Verkooping in sulker gevalle doen
by advise van ons of onse Nakomelingen, Heeren ende
Vrouwen van Culenburg, ende van den Drosten, Sche-
penen ende Gerigte onser Stad Culenborg in den tyd,
ende by den selven advise de Penningen komende van de
Verkoopinge wederom bekeeren aan koope van Erfelyke
Renten, ter losse of andersints, ende te distribueeren
als dat boven verhaald staat, ten leste Rekeninge daar
van te doen als van de andere Inkomsten, naa vermo-
gen der voorschreeven Fundatie; des Oorkonden hebben
wy Anthonis van Lalaing metter subscriptie van onse
Naam onsen Segelhier aan doen hangen, ende wy Eli-
sabeth van Culenborg voorschreeven ook onsen Naam hier
onder getekend, den 8. January in den Jaare 1534. On-
dertekend Anthonis Lalaing, Elisabetb van Culenborg,

In den Jaere 1537. heeft Mr. Jan Hacken, Prie-
ster, Vicarius van St. Barbaren Kerk, aen dit Gast-
huis, geschonken een Jaerlykze Rent van agtien
Gouden Keurvorsten Rynse Guldens, uitwyzens
den volgenden Brief:

Wy Antonis van Lalaing, Grave van Hoogstraten,
Heere van Montigny, van Culenborgh, Borsele, &c.
Ridder van de Orden, Raad en Kamerling der Keyser-
lyke Majesteyt, en Stadtholder Generaal over syn Ma-
jesteyts Landen van Holland, Zeeland, Friesland,
ende van Utrecht; ende Elisabeth van Culenborgh,
Gravinne van Hoogstraaten, ende Vrouwe der andere
Landen voornoemd, alle de geenen die desen Briefsul-



len sien ofte hooren leesen, salut: Alse wy onlangs ge-
leden, ter eeren Gods en de saligheyd onser sielen, se-
kere Fundatie begreepen, gemaakt ende gestigt hebben,als een eeuwige Vicarye gelast van sekere Missen, by

eenen Priester te doen ter Weeke in ae Cappelle van Sint
Elisabetb, op den Havendyk, en de twaalf Huyskens
tot sustentatie ende onderhoudinge v a n twaalf Arme P e r s o o n e n , m e t sekere Aalmoessen daar t o e geordonneerd,

alle naar inhoud der Brieven daar af synde, ende die-
weerdige onse lieve getrouwe ondersaat ende Vicaris in
onser Kerke van Sint Barbaren, binnen onse Stad van
Culenburg, Meester Jan Hacken, Priester, ons synt
te kennen gegeeven heeft, dat hy aanmerkende op dese
werelt niet sekerder te syn dan die doot, ende niet onse--
kerder dan die uere derselver, onsen tydelyke goed, wy
in dese werelt door Gods genade besitten, vergankelyk
ende niet dueragtig te wesen, in afwasschinge aller sy-
ner sonden, ende tot saligheyd synder sielen, synre Ou-
deren, ende van alle syne weldaderen sielen, tot voor-
der behulp der selver Vicarye, ende meerder laaffenisse
der twaalf Armen voorschreeven, totten Renten ende
Portie by ons daar toe geordonneert, nog gemaakt ende
gegeeven heeft, maakt ende geeft mits desen, agtien
Goude Kuerforster Rynsche Gulde, van gewigte of die
gerechte weerde daar voor, daar men in Braband, Hol-
land ende Zeeland alsulke Gelde omhaalen ende betaalen
mag, Jaarlyks Erf-losrenten vrye Geld, te heffen
Jaarlyks uyt ses Mergen Lands, mit Huys, Hof en-
de Boomgaard ende andere eygen goed, gelegen op Over-
Syderveld, ende toebehorende Huybert Petersen, na
vermogen Zegel ende Brieve daar af gepasseert, op den
2. Juny I536. lestleden hier mede overgelegen, Jaar-
lyks ende alle Jaar te distribueeren by den Huysmeester
in der tyd, in den manieren hier na beschreeven:

In den eersten, dat die Vicarius of Besitter des voor-



schreeven eeuwigen Vicarye alle Jaar schuldig sal syn
te leesen , in de Cappelle van 's Morgens ontrent tien
ueren, dertien Missen van Requiem voor syn ziele, als
op den eersten Donderdag van elke Maande een Misse,
beloopende die twaalf Maanden twaalf Missen, ende
die dertiende Misse sal hy leesen op syn Sterf-dag, wan-
neer men syn Memory en Jaar-getyden houden sal in
onser Kerke van Sint Barbare voorfchreeven, ende na
elker Misse gedaan synde, sal den Priester aan den voet
van den Altaar staande mit een Quafte met Wy-water
in syn hand hebbende, leefen die Psalmen Miserere mei
Deus, doende den Armen Persoonen voorschreeven bid-
den voor syn Ziele, 't welk syn naam noemende als Fon-
dateur deser Missen, &c. Tot elker van dese dertien
Missen sal men by tyds doen luyden, gelyk men gewoon-
lyk is te luyden tot andere Missen in de Cappelle voor-
sehreeven, ende daar na dese twaalf Arme Persoonen
terstond gereed wesende in voorschreeven Cappelle, om
die Misse van elke dage devootelyke te hooren op haar
kniën, so sy na haare dispositie ende gesontheyd best
konnen sullen, biddende God van Hemelryk voor syne
siele, neerstelyk, &c.

Item, na elkeMisse sullen die Huysmeesters en Mom-
bers in der tyd, den Vicario die de Misse gecelebreerd
sal hebben, ende een igelyke van de twaalf Arme voor-
schreeven uyt te reyken ende geeven drie Stuyvers Bra-
bands, waar as die agt en twintig maaken een Goude
Keurvorster Rynse Gulden, behoudelyke dat men den
voornoemden Vicario, die de Misse gecelebereert sal heb-
ben, van die dertien Missen op syn Sterf-dag als voor-
schreeven is, gedaan synde, geeven sal ses Stuyvers Brabands.

Item, of gebeurde dat de Vicarius in der tyd van de
voorschreeve Cappelle, door negligentie of quaade regi-
ment, ofte andere diergelyke saaken, eenige van de



voornoemde Missen versuymden te doen, ten dage voor-
schreeven, so dat se niet gedaan nog gecelebereert wor-
de, in sulken gevalle sal hy gepriveert syn van syn por-
tie voorschreeven, so dikwils als dat gebeurd, ende de-
selve portie sal dan accresseeren den Armen voorschree-
ven die present waaren om de Misse te hooren, of over-
mits siekten niet gekomen en konde, ten waare die selve
Vicarius kennelyk siek, ofte in andere merkelyke nood-
saaken geimpedieert waare, so dat hy selfs niet cele-
breeren en mogte, in welken noodsaake hy die Misse by
een ander goeden eerlyken Priester in syn stede doen ce-
lebereeren sal, dien hy selfs danken en syn portie sal
laaten volgen.

Item , of eenige van de Armen voorschreeven tot
eenige van dese Misse niet en quamen, ende dede als
voorschreeven staat, die soude ook syn portie verliesen ,
ende niet hebben, so dikke als 't gebeurde, en sal die.
selve portie als accresseeren d e n anderen Armen d i e p r e s e n t geweest sullen syn, t e n waare d a t h y kennelyke so

siek waare dat hy ter Kerke niet gekomen en koste, in
welker gevallen men hem syn portie geeven sal als den
anderen, des sal hy syn devotie pleegen ende fyn gebed
spreeken, voor hem Fondateur biddende binnen deuren,
't best hy kan ofte mag.

Item, nog so sal men uyt dese agtien Goude Guldens
ende Erf-losrenten voorschreeven, Jaarlyx op den dag
van . . geeven ende ryken den geenen die by de Huys-
meester ofte Momber geordineert is, ofte namaak ge-
ordineert sal worden, om den Armen voorschreeven in
lasten ende nooden het beste te doen, na inhoud eens Ar-
tikels in de Fundatie voorschreeven, eenen halven Gou-
den Gulden als voorschreeven staat, om te naarstiger,
ylietiger ende met meere sorgvuldigheyt te syn.

Item, of gebeurde dat 't getal van de twaalf Armen
voorschreeven niet vol en waaren , sullen die Huysmee-



ster in der tyd de portie der geenen die gebraken, by een
reserveeren ende bewaaren, die t' eyndens van de Jaa-
ren tot nootdruft der andere Armen voorschreeven, aan
Schoen, Klederen, Brand, Vleesch, of andere nood-
saake, so hem dunkt den selven Armen nutst ende alder
oorbaarlykst syn; ende sullen ook die Huysmeesters ofte
Mombers in der tyd, Jaarlyx bewys doen in haare
Jaarlykse Rekeninge, hoe veel Jaarlyx daar by ge-
breeke van getal van twaalf Armen overblyft, ende in
wat oorbaar sy geschikt ende uytgegeeven hebben.

Item, tot welker tyd dese Renten afgelost sal syn,
op 't Inhouds-brief daar af synde, sullen die Huysmee-
ster of Mombers in der tyd, by raade, consent ende
toedoen des Drosten, Scholten ende des Gerigts tot Cu-
lenburg, de Hooft-penningen daar af mit aller diligen-
tie 't eerste mede sulx by brengen kan, ende sonder ver-
toeven schuldig syn wederom te beleggen, op eenen goe-
den onderpand, daar die Armen voorsz. t' allen tyden
genoeg aan bewaard sullen syn, mits conditie in de be-
legginge te bescheyden en te voorwaardeeren, een heel
Jaar, of ten minsten een half Jaar te vooren, voor
den termyne of dage der lossinge, des Huysmeester of
Mombers in der tyd, by weeten des Drosten,. Scholten
en Geregte voorschreeven, de losse te wittigen, om de
Penningen te beter by tyds weder te mogen aanleggen,
tot behoef der Armen voorschreeven; welke gifte Or-
donnantie walinge den voornoemde Meester Jan Hackert
begeerd heeft, 't welken ende tot eeuwigen dage ter
eeren Gods en de saligheyt syner sielen, ook mede der
sielen voorgenoemd, ende tot laafenis der Armen onder-
houden werden, biddende ons met ook onse Nakomelin-
gen, Heeren ende Vrouwen van Culenborg, ende daar
toe onsen Drosten, Scholten ende Geregte onser Stad
voorschreeven, die nu syn of namaals wesen sullen, dat
sy alle te samen ende elx bysonder neerstige toesigt heb-



ben willen, tot observantie en volkomen onderhoudinge
derselve syne gifte, ordonnantie ende maakinge, ende
van alle de Puncten en Artikelen daar inne verhaald, in
der voegen ende manieren so hy hier te vooren geincor-
poreert staan, begeerende voorts tot meerder vestigheyds
dese tegenwoordige daar op by ons geexpedieert, bese-
geld en gehandteykent, ook mede gecopieert werde inde
Legger van den Huysmeester, ende Jaarlyx met alle
conditie geschreeven te syn in de Rekeninge die de Huys-
meester en Mombers voorschreeven Jaarlyx doen sullen
voor ons, onse Nakomelingen, of die geene die wy ofte
onse Nakomeling en specialyk daar toe committeeren sul-
len, ende dat men hier en boven de voorschreeven Fon-
datie 't Jaars eens den Vicario en de twaalf Armen op
den Havendyk voorschreeven van woorde tot woorde
voorhouden ende doen leesen, op dat sy weeten mogen
waar sy in gehouden ende verbonden syn, behoudende
den voornoemden Meester Jan Hackert synre Lyf-togt
ende gebruyk aan den voorschreeven Erf-losrenten van
agtien gueden Korforfter Rynfe Guldens Jaars, syn
leeven lang geduerende ende niet langer, doen te weeten
dat wy klaarlyke bevinden in dese de eere Gods ende laa-
fenisse van den Armen Luyden hier inne vermeerdert te
wesen, ende willende daarom sulx eeuwiglyk ende erfe-
lyk onderhouden syn, de voorschreeven Fundatie of aug-
mentatie van Meester Jan Hackert, in alle haar punc-
ten ende artikelen, so se hier boven geincorporeert staat,
so veel als in ons is geconfirmeert, geratificeert en ge-
approbeert hebben, confirmeeren, ratificeeren ende ap-
probeeren by desen, ordonnerende den Drosten, Schol-
ten ende Geregten onser voorschreeven Stad Culenborg,
nu synde ende namaals wesen sullen, toesigt ende sorge
te draagen dat sy also Jaarlyx ende eeuwiglyk onderhou-
den worden, gelyk als onse eygene Fundatie, sonder
eenige restrictie. Des t' Oirkonde, hebben wy onse Naa-



wen beyde hier onder geschreeven, ende wy Graave van
Hoogstraaten onsen Segel daar b y doen hangen, v e r s o e k e n d e aan onse Lieve Neeve, Heere Erard, Vry-

Heere tot Palland , als Erf-Heere ons succedeerende in
de voorschreeven Heerlykheyd van Culenborg, sulx me-
de te willen bevestigen en confirmeeren mit synen Segel
ende subscriptie, 't welke wy Erard, Heere tot Pal-
land geerne gedaan, ende onso Naam hier onder ge-
schreeven, ende onse Segel daar by doen hangen, op
den xxvij. dag van Maart, in den Jaare onses Heeren
1537. Aldus onderschreeven, A. Lalaing, Elisabeth
van Culenborg, Palland, ende was besegeld met twee
roode uythangende Segelen.

Nog heeft Vrouwe Elisabeth, Anno 1542. ten
behoeve van dit Gasthuis gekoft, vier Morgen
Lands, op Bolgery, van de Kerk-meesters van de
Kerk te Vyanen, blykende uit den Transport-brief :

Wy Willem Huygensen, Scholt, Frederik van Meer-
loy, Franck van Ruyniest en Gysbert Dirksen, Land-
genoten van Bolgerye ende Altena, doen te weeten, dat
voor ons gekomen syn Willem Dobbe, Antonis Har-
mensen en Frans Evertsen, Kerk-meesters ende Bewind-
hebbers der Kerke tot Vyanen, ende hebben by volko-
men consent ende believen onses genadigen Heer van
Bredenrode, als Vry-heere tot Vyanen voorschreeven,
voor sekere Penningen , die ten vollen betaalt syn, ende
totter Fabryke ende Reparatie der verbrande Kerke, ge-
leent ende beleyd, opgedraagen ende overgeeven de Edele
Wel-geboren ende Vermogende Vrouwe myn Vrouwe de
Gravinne van Hoogstraaten, Vrouwe van Culenborg,
tot Behoef ende Alimentatie van de Huys-armen van
Sint Elisabeths Gasthuys op den Havendyk tot Culen-
borg , de voorschreeven vier Mergen Lands, so groot
ende kleyn als deselven gelegen zyn op Lyen Bolgery,
daar boven Harmen Loeven syn Erve ofte Nakomelin-



gen, en Frans Evertson beneden naast geërft en gelant
leggen; voorts is vertigt tot behoef met volle regt en,
dat wy Landgenoten kenden genog ende regt te wesen,
ende hebben van de voorschreeven Kerke wegens die vier
Mergen Lands voorschreeven, gelooft te vryen ende te
waren als sulke Erf-koop behoord te doen, ende na reg-
ten van desen Lande, ende want wy Rynalt, Heere
tot Bredenrode, als Vry-heere tot Vyanen, Burg-grave
tot Utrecht, Heere tot Ter-meyde, &c. den inhoud
van desen Brief geconsenteert ende belieft hebben, c o n s e n t e e r e n ende believen mits desen, so hebben wy onsen

Segel by onser regter wetenschap voor aan desen doen
hangen; ende wy Landgenoten voorschreeven hebben
t' eenen oorkonde desen Brief mede mit onse Segelen uyt-
hangende besegeld, in den Jaare ons Heeren 1542. op
den 18. September. Ende was besegeld met een roode,
ende vier uyt hangende Zegelen.

Uit defen Brief blykt klaarlyk, dat de Kerk tot
Vianen was afgebrand, en de Koop-penningen me-
de gebruikt zyn tot opbouwing van voorschreeve
Kerke.

In den Jaere 1543. zyn door Hendrik Roos opge-
draegen aen dit Gasthuis omtrent vier Mergen
Lands, gelegen by de Zandpoort, welke waeren
aengekogt voor een gedeelte van de vierhondert
Goud-guldens, by den Heer Cornelis Roeten aen
het voorschreeven Gasthuis gelegateerd. De Op-
dragt-brief luid:

Wy Frederik de Konink, Rigter; Hendrik van Kuyk,
Joest Cornelisen, Herberen Symonfen, ende Cornelis
van Aken, Schepenen tot Culenborg; doen kond, dat
voor ons gekomen is Hendrik Roos, droeg op ende gaf
over Antonis Cool, als Huysmeejler van den Armen in
Sïnte Elisabeths Gasthuys, op den Havendyk, tot be-
hoef van den selven Armen, den vryen eygendom van



omtrent vier Mergen Lands, so die mit Eggen, mit
Eynden ende allen haaren Regten toebehooren gelegen
syn aan die Sandpoort, daar boven naast geland lyd de
Vicarye van 't voorschreeven Gasthuys, ende beneden
de Heeren van 't Cappittel van Sint Barberen Kerke tot
Culenborg,strekkende van de Sandpoort tot aan de Wey,
ende verteeg daar op tot behoef van de voorschreeven
Huys-armen, mit alle regt als Schepenen voorschreeven
wysden dat regt was; voorts so geloofden den voorschree-
ven Hendrik dese eygendom te vryen ende te waaren ,
jaar ende dag, ende alle Voorpligten af te doen die voor
dato van dese voorschreeven daar op mogte gekomen we-
sen, als Erfkoop-regt is in den Lande van Culenborg,
behoudelyke den Heere en een igelyken syns regt, sonder
argelist. Des oorkonden hebben wy Rigter ende Sche-
penen onse Segel hier aan gehangen, den 5.Juny 1543.
Aldus geteykend, Kuyk; ende was besegeld met vyf
groene uythangende Segelen.

Eindelyk heeft Vrouw Elisabeth den vyfden De-
cember 1555. dus vier dagen voor haar dood, die
voorviel den negenden dito, aen dit Elisabeths
Gasthuis opgedraegen een Jaerlykse Rent van 90
Car. Guldens. De Brief luid aldus.

Wy Elisabeth van Culenborg Gravinne van Hoog-
straaten ende van Culenborg, Vrouwe van Borssele,
van Sombriesse, &c. Weduwe van Wylen Heer An-
tonis van Lalaing, in syn leeven Ridder van den Orden
der Keyserlyke Majesteyt, Stadholder Generaal van
Holland ende Utrecht; doen kond een igelyken die het
begeeren sal, dat wy om de goede affectie die wy draa-
gende syn, tot de verbeteringe ende augmentatie van
Jaarlykse Inkomsten van Sint Elisabeths Gasthuys, op
den Havendyk binnen onse Stad van Culenborg,'t welk
onse voornoemde Zaliger Huys-heere ende Wy gesamen-
derhand gefundeert ende gedoteert hebben, in den Jaa-



re i532. ende tot beter onderhoud ende sustentatie van
de Cappelle, als ook van de Armen aldaar gegeeven en-
de opgedraagen hebben, geeven ende draagen op by de-
sen den Gasthuys-meester of Huys-meester tot behoef des
voorschreeven Gasthuys, een Rente van 90 Car. Gul-
dens ende dartiendalve Stuyver, tot 20 Stuyvers Bra-
bands de Gulden gerekent, te lossen de Penning 16, die
wy eerstdages gesind syn te laaten koopen, te betaalen
Jaarlyks aan handen van den Huys-meester of Gast-
huys-meester des voorschreeven Gasthuys in der tyd,
daar van de eerste Jaar verschynen sal op Jaars-dag
Anno 1557. deselve Rente Jaarlyks by den voorschree-
ven Huys-meester ofte Gasthuys-meester in der tyd te
distribueeren met sulke Lasten ende Conditien als hier
na volgen sal.

Den Vicarius Loon en de Missen.

Te weeten, dat op Sinte Martyns-dag in den Winter
Anno 1557. en op Sinte Peters-dag ad Cathedram 1558.
of na veertien dagen elken termyn van de voorschreeven
Renten betaalt sal worden, aan handen van den Vica-
rius in voorschreeven Cappelle in der tyd, by gelyke
portie ses en twintig der voorschreeven Caroli Guldens,
daar, voor hy gehouden werd te celebereeren, ofte doen
celebereeren, ten allen Diensdagen ende ten allen Don-
derdagen , Missen ter gewoonlyker ueren, naar vermo-
gen der Fundatie en deselve Cappelle, die den Huys-
Arm en gehouden sullen wesen komen te hooren, op gely-
ker Conditien, Lasten ende Peenen als sy de andere Gods-
diensten schuldig syn te hooren, ende te doen, welver-
staande dat de voorschreeven Vicarye daar mede ook vol-
staan ende voldoen sal die Misse, die wylen Meester Jan
Hachert aldaar gefundeert heeft , met sulke restrinctie,
in geval den Vicarius tot eeniger tyd versuymelyk daar



inne of ook in andere Misse te doen, ofte laaten doen be-
vonden worde, dat de voorschreeve Huysmeester hem als-
dan voor elke versuymde Misse, aan die voorschreeven
26 Gulden 's Jaars korten en aftrekken sal vier Stuy-
vers, daar voor hy deselve versuymde Misse des daags
daar na by een anderen Priester sul laaten verhaalen,
ende den overloop van deselve vier Stuyvers te komen in
't Corpus van de voorschreeve Armen.

Dubbeld Feest St. EliSabeths dag.

Item nog sal die voorschreeven Huysmeester Jaarlyks
op Sint Martyns-dag, daar van Martiny 1557. 't eer-
ste Jaar vallen sal te betaalen van den voorschreeven
Renten den Cappittele van Sint Barbere Kerk twee en
twintig Stuyvers Brabands, daar voor sy aangenomen
hebben in de eere van Sint Elisabeth, ende namentlyken
op Sint Elisabeths-avond ende dag dubbeld Feest te hou-
den , daar van sy gehouden werden te deylen, den Or-
ganist twee Stuyvers, den Orgelblaaser eene Stuyver,
den Beyerman ook eene Stuyver, ende die vier Coralen
elk een halve Stuyver, voor alfulken dienst als sy elk in
den synen daar voor doen sullen, ende de eersten te dis-
tribueeren onder den Proost, Canonikken, Vicarissen
ende den Koster, na ouder gewoonte, ende so wy den
selven dag verhoren hebben om onse Jaar-getyden als
dan gehouden te werden, sul den voorschreeven Huys-
meester gehouden wesen van den voorschreeven Renten
op den selfden dag Jaarlyks te betaalen onsen Drost,
Schout der Stad, Borgemeester, Schepenen ende den
Secretaris deser onser Stad Culenborg, als sy mit haar
Schepen Cleederen ende daar toe den voorschreeven Vica-
ris, Huysmeester ende een Stads Dienaar sullen komen
offeren op de Misse van Requiem, ende na den Misse
die Jaarlykse Rekeninge van den voorschreven Gast-



huyfe hoeren ende sluyten, tot een temelyken Maaltyd ,
als dan met malkanderen te houden, elk van haar lieden
daar tegenwoordig synde, ende anders niet ses Stuy-
vers Brabands. .....

De Armen Clederen.

Item nog sal den voorschreeven Huysmeester van de
voorschreeven Renten by alle twee Jaaren eens elken der
twaalf Armen geeven tot een Kleed, vier elle Lakens,
de Elle geëstimeert op 20 Stuyvers of daar omtrent,
ende so wes dan boven dievoorschreeven Renten Jaar-
lykse lasten over sal syn, by den voorschreeven Gasthuys-
meester, by advys van den Gerigte, gekeerd worden tot
constitutie van nieuwe Renten, ter tyd toe datter boven
die voorschreeven Renten van 90 Gulden dartiendalve
Stuyver nog aangekogt sullen syn, tot een eeuwige on-
derhoud der voorschreeven Lasten , de Somme van 34
Guldens ende agt en een halve Stuyver 's Jaar s, om de-
selve te volmaaken tot hondert vyfen twintig Guldens
's Jaars, ende so wes daar na dan van de voorschreeven
Rente, boven die voorschreeven Lasten overschieten sal
mogen, sal 't selve gekeert worden tot behoef van de
voorschreven Armen, tot discretie ende goetdunken van
den Gerigte als boven, ende of de voorschreeven Renten
hier namaals gelost moegte worden, sal de voorschree-
ven Huysmeester of Gasthuysmeester gehouden syn de
Hoofd-penning, insgelyks ook van den Renten, die mits
het overschot als vooren gekogt sullen werden, wederom
te beleggen op goede gewisse Onderpanden, totgelyke
nature ende lasten als het by advys van Geregte, als
voor desen. In Oorkonde, dat wy 't geene voorschree-
ven is, vast ende onverbreekelyk te houden willen heb-
ben, hebben wy onsen Naam hier onder geschreeven,
ende onse Segel daar onder aan doen hangen, den 5. De-.



cember, in den Jaare ons Heeren 1555. Aldus onder-
tekend, Elisabeth van Culenborg, en was besegelt met
een groot rood uythangende Segel.

De Capel word nog in staet gehouden: In het
Gasthuis zyn als nog twaalf oude Mannen en Vrou-
wen, hebbende ieder zyn vrye wooning, en strekt
het zelve tot een gesegende gedagtenis van zulk
een liefdadige Vrouwe, dog niet minder het Wees-
huis, het welk volgd.

H E T W E E S H U Y S .

Dit voortreffelyk Gebouw is aangelegt door vier
Heeren Executeurs van den Testamente van Vrou-
we Elisabeth, van dato den 25. May 1555. en vol-
trokken door Melchior van Culenborg, zynde de an-
dere drie in tusschen overleden. Voornoemde
Vrouw Elisabeth had by dit Testament verstaan,
dat alle hare Giften, Legaeten, ook Dood-Schul-
den , &c. voldaen en betaeld zynde, de regte Ar-
men het overSchot van haere Goederen zouden er-
ven en genieten: Dus institueerden zy de regte Ar-
men tot haere Erfgenaemen. Om aen dit Christe-
lyk oogmerk te voldoen, hebben de Executeurs na
rype deliberatie goedgevonden, een Weeshuis te
stigten, en wel voor 48 Kinderen, 24 Jongens en
24 Meysjens, ook 12 Maegden. Hier toe kogt
men een Grond en Erf, van ouds genaemd Ten
Heyligen Leeven, en boude daer op een aenziene-
lyke Huizinge, zo die als nog in weezen is.

Dewyl alles, wat 'er van kan worden gezegt, in
den Stigting-Brief begreepen is, laeten we den zel-
vcn hier volgen.



FUNDATIE V A N D E N WEESHUISE.

I N D E N N A M E D E R H E Y L I G E R
D R I E V U L D I G H E Y T , A M E N .

" Mit deezen navolgende open Ordonnantie en-
de Instructie, doen ik Melchior van Culemborg
Huybertz. kond, en make kennelyk alle Men-
Schen, tegenwoordig ende toekomende, als lest
gelaten en alleen in leven gebleven der vier Exe-
cutoiren hier na volgende, van den Testamente
van Wylen de Edel Wel-geborene ende Vermo-
gende Vrouwe, Vrouwe EliSabeth van Culen-
borg, Vrouw van Borsele, van Sombref, &c.
eerst Weduwe van den Edelen en Geboortigen
Heere , Heer Johan van Luxemborg, Heere
van Vile, en daar naa van Heere Anthony van
Lalaing, eerste Grave van Hoogstraten, beyde
Ridderen van der Orden van den Gulden Vliese,
myn Gen. Vrouwe, diens Ziele Godt Almagtig
barmhartig zy, dat alSoo myne voorschreve ge-
nadige Vrouwe gelieft heeft, mit goede voor-
sienigheyt en deliberatie, als een goede Christen
Vrouwe, te disponneeren van hare tydelyke
Goederen, ende daar op Schriftelyk te Conci-
piëren , Seekere haare Ordonnantie ende Uyter-
ste Wille, in forma van Testamente, onder an-
deren by eenre ClauSule daar inne caverende, dat
alle haare Gen. Ordonn. Giften, Legaten, Dood-
schulden ende anderen, in den zelven Testamen-
te geexprimeert, voldaan en betaalt Synde, haa-
re Gen. 't overschot ende de rest daar af over-
blyvende, liet den regten Armen, ende dezelve
instituerende daar inne tot haare Erfgenamen;



kiesende ende nemende voor Executoiren van
den Selven haaren Testamente, den Edelen E-
rendvesten Heere Johan van Culemborg, Rid-
der, Heer van Opmeer, Rynswoude,&c. den
Eerwaardige Heer Mr. Johan van Schoonhou-
ven, Deeken der Kerke van Culemborg, Mr.
Lenert Herdink , eertyts Secretaris der Kon.
Maj. onzen Aller-gen. Heere, diens Ziele Godt
genadig wil zyn; ende myn Melchior voorSchre-
ven, van ons Samentlyk requirerende den last
daar af terstond na haaren doodt te willen aan-
veerden, alles blykende by de voorfz» Testamen-
te, 't welk haar Gen. met haar eygen hand on-
derteykent, ende ook met haar Zegel bezegelt
heeft, ende voor Mr. Hendrik van Bon, Prie-
ster ende Canonik der Kerke van Culemborg,
als Notaris by den Hove Provinciaal van Utregt
geapprobeert, ende ter presentie van den Ernt-
vesten , Vromen , ende Voorsienigen Willem
van Culemborg, en van Rysenborg, Frederik
de Konink, Gerrit van Culemborg Huybertze,
Gysbert Jansze, Hendrik de ReuSe, Cornelis
van Aken, ende Christiaan Dirkzen, als Getuy-
gen, bekent ende gepasseert is, den vyfentwin-
tigsten van May Ao. vyfthien-hondert vyf-en-
vyftig. Wy vier Executoiren boven genoemt,-
hebbende meede present geweest totter Conclu-
fie van de voorn. Testamente, ende willende
haaren Uytersten Wille daar inne op tempere*
ren, hebben terstond na haren Overlyden, ge-
vallen den 9 dag van de Maand December daar
naast volgende, voor 't eerst geprocedeert met
aller neerstigheyt ende getrouwigheyt totter be-
Schryvinge ende Inventaris van alle hare nage-
latene Havelyke Goederen, Clynodien, Juwee-



len, Silverwerk, ende gereet Gelt, Renthen-
Brieven, ende Provisie tot de Keuken dienende,
zonder ietwes agter te laten, omme haare voorsz.
Uyterste Wille te beter te mogen volbrengen,
tot quytinge van onze conscientie, ende naar
volgende haare Gen. intentie, order gegeven
hebben totter translatie ende Sepultuere van haar
Lichaam in der Collegiale Kerke van de St. Ca-
tharina tot Hoogstraten, daar zy dat by haar
Testament begeert heeft, Syn wy tot meer ston-
den vergadert geweest, ende hebben alle moge-
lyke vlyt ende naerstigheyt te werk gestelt, om-
me alle hare Testamentlyke Ordonnantien, Uyt-
vaert, Almoesen, Giften, Legaten, ende be-
wyselyke Schulden te betalen, ende daar na de
Penningen ende Goederen daar en boven reste-
rende, ter eeren van de Goddelyke Majestyt,
ende der Heyliger Drievuldigheyt, ende tot Sa-
ligheyt haarer Olderen, en beyder haaren Huys-
heeren voorsz. zielen te converteeren in deugde-
lyke Werken ende Fundatien, als eensdeels hier
naar verhaalt zal worden, ende zoo wy dan
't voorsz. beste aangezien hebben, doe Wylen
onze voorsz. Gen. Vrouwe een Erf-vrouw ge-
weest is der Stad en Heerlykheyt van Culenborg,
daar veele Arme lieden woonagtig in zyn, die
haar Kinderen geern ter eeren Gods opbrengen
zouden, dog van Goederen en Renthen genoeg-
Saam niet daar toe verzien zyn, hebben wy daar-
omme binnen de voorsz. Stad bequame Erven
gekoft, ende doen betimmeren dat in voorleden
tyden een Geestelyke plaats was geweest, ge-
noemt Ten Heyligen Leven; dan overmits 't voorsz.
werk ons zoo swaar ende lank ter hand gevallen
is, zyn middelertyt drie van myne Executoiren



mit den wille Gods van deezer Werelt geschey-
den, nogtans heb ik niet willen laten het voorsz.
deugdelyk werk te volbrengen, ende die betim-
merde Huyzinge te doen volmaaken en verzien
als men behoeven mogte omme daar inne te mo-
gen Sonderen, en eeuwelyk ende erffelyk beset-
ten, als ik in de voorn, qualiteyt fondere en be-
zette mits deezen een Collegie ende Weeshuyse
van vier en twintig jonge Knegtkens, ende van
vier en twintig jonge Maagdekens, die Weezen
zyn en heeten moeten, ende gepriveert van hae-
re beyde Olderen, omme in 't voorn. Collegie
van den Heyligen Leven te Setten, omme aldaar
geplant, geinstrueert ende opgebragt te worden,
ter eeren Gods, der Heylige Kerke, tot een
goed exempel ende tot harer zielen Saligheyt;
waar toe ik van wegen myne Gen. Vrouwe,
hoogloff. Memorie voorsz. ootmoedelyk bidde,
mynen Gen. Lieven Heere, de Gravevan Cu-
lemborg tegenwoordig, ende zyne Gen. Nako-
melingen, Graven ofte Gravinnen, &c. Ende
ook den Deken van de Kerke, met beyde Bor-
germeesteren in der tyt, dezer Stad Culenborg,
dat zy dit Convent ende Weeshuyse in haare pro-
texie neemen ende houden willen, om daar eeu-
wige Protectoren ende Beschermers af te zyn en
blyven, zoo het tot der eeren Gods, tot stig-
tinge van veele Menschen ende ter groote ont-
lastinge ende profyte der geheele gemeynte, ge-
stigt ende gefundeert is, daar in setten ende nog
by voegen en aanneemen zal, twaalf eerlyke en
devote Vrouwen-perzoonen, te weten Wedu-
wen en Maagden, wezende onder haar veertig
jaren, alle Ingezetenen van der Stad ofte Lande
van Culemborg voorsz. (zoo verre menze daar



bekomen kan) omme zig daar meede in te bege-
ven, ende de reste van haar leven daar te eyn-
den, omme eenige daar af te kiesen de bekwaam-
ste tot Oversten ende Meesterse, die de andere
Schuldig Sullen weezen gehoorsaam te zyn, ende
elk haare last aannemende, als dat by de Mee-
sterse geordonneert zal worden, dies zal men
haar geloven. Ofter ymands van haar lieder na-
maals siekelyk ofte gebrekkelyk geraakte te wer-
den, geen Lichamelyk ofte Acciedentele gebrek
uytgenomen, zo dat zy den dienst by haar aan-
genomen niet langer gedragen en konden, dat
men ze even wel in dat Weeshuys onderhouden,,
ende van haar behoeftens gracelyk administreren
zal, haar leven lang gedurende, zo verre zy
daar drie Jaren in gewoont hebben,maar zo ver-
re hun voor de eynde van den derden Jaare eeni-
ge onbequaamheyt over quam, als Simpelheyt,
Blindheyt, Kreupelheyt, Vallende-Siekten, Be-
vinge, Lemte, Laferye, stinkende ofte lopen-
de gaten in 't Lyf ofte Beenen, of diergelyke
daar 't Huys mede beswaart zoude zyn, zullen
zy uytgaan met het geene daar zy meede inge-
komen zyn, welke die Meesterse met twee Pro-
tectoren judiceren en diffinieren zullen: Ook zal
men daar by voegen twee Priesters, als hier na
breder uytgedrukt zal worden.

Item de Meesterse zal gekoren worden, met
die meeste voces ofte stemmen van den Huyse.
uytgenomen de Kinderen, Dienstboden, ende
ook die nog geen Jaar in 't Huys ontfangen en
zyn geweest , elk gemaant zynde op haar con-
Scientie; welke electie geschieden zal in de Ca-
pelle van den Weeshuyse, voor den Deeken en-
de beyde Priesters van den Huyse, ende dan te



kennen gegeven worden de andere Protecteurs,
en te komen die het belieft, daar den Eedt ont-
fangen zal worden.
" Item alzo gekoren zynde, zal de Meesterse
gehouden wezen haren Eedt te doen aan handen
van den Deken, ende in presentie van de andere
Protectoren die gelieft daar toe te komen, om
als dan die Administratie aan te nemen, Officien
te setten ende te geven , niet uyt gunste van
eenige Persoonen, maar uyt liefde na getuyge-
nisse harer conscientie, van die geenen die daar
bequaamst toe zyn, omme alle Ordonn. in dezer
Fundatie begrepen, te onderhouden, en na te
volgen.
" Item zal ook de Meesterse zorge dragen voor
die Capelle van den Heylige Sacramente, van
Silver , Ornamenten ende andere Cieraad daar
toe gelaten, dat 't bewaart werde ende niet ver-
loren ofte veralieneert, en daar toe een setten
die ze op Sondagen en Heylige-dagen verçiere
en behange, gelyk de USantie is, zo verre daar
niemand anders is die 't uyt devotie begeert te
doen, en te bewaren.
" Item zal ook de Meesterse Schuldig zyn te be-
zorgen , dat alle dingen op zyn ordre volbragt
worden, zo in Kost, Kleederen en andere nood-
Saken, na tyde des Jaars, het Linnewaat onder
de Susteren, gelyk even goed, ende even veel
uytdeelen, des zullen zy ook dragen gelyk Ha-
byt, byzonder het Overste-kleed, van gelyker
coleur, form en pryse, ter oorsake van gelyke
liefde ende vreede, ende insgelyks ook dicke
Doeken, als goede Geestelyke Persoonen toebe-
hoort; ook zonder Goud, Silver, Fluweel of
andere Syde Laken, of dat zig tot curieuse wer-



ken zoude mogen trekken, nog ook haren tyd
verslyten om voor ymand anders te maken.
'' Item zo zal zyn het habyt van deeze voorsz.
Maagden en Vrouwen, tot datter een ander pro-
fytelyker en devotelyker gevonden werd. Het
Overste-kleed zal zyn van goed middelbaar Swart
Laaken, hoogh om den hals, met doorgaande
mouwen ende banden voor toe: Swarte HoSen,
Swarte Heycken zonder Covele, voort alle het
Wolle Habyt dat hen van noden zyn zal, ende
nieuwe gemaakt zal worden ; voor Onder en
WerkedaagSche Klederen van den zelven Laaken
daar de Kinder Klederen van gemaakt zullen wor-
den, half wit-blauwe Schorteldoeken voor 't uyt-
gaan, ende witte in 't werk, na discretievan de
Meesteresse.
" Item men zal maken een Boek, daarin ge-
Schreeven zullen worden de Namen van elk Per-
Soon, om of 't gebeurde dat eenige het Convent
of Weeshuyse, om oorsaken, willen en begee-
ren het zelve te laten, zullen zy daar uyt mogen
gaan, met het geene daar meede zy in gekomen
zyn, dog wel verstaande wat zy geconquesteert
hebben binnen den Weeshuyse, het zy Klederen,
Linnewaat ofte Gelde, zal daar in blyven.
" Item en zullen deeze Persoonen van 't geene
dat zy binnen den Huyse ontfangen hebben, in
Klederen, Gelde of anders, mogen veralieneren
of weg geven haar Vrienden of diergelyke, maar
alleenlyk tot haar zelfs behoef gebruyken.
" Item des zullen de Maagden en Vrouwen van
goede conversatie en fame zyn geweest, ten min-
sten vier Jaren lang, ende van deugdelyke Le-
ven zyn, altyt gedagtig zyn haar propoost,
waarom zy daar in gegaan zyn, God den Hee-



re , en de arme verlaten Weezen te dienen.
" Itern de voorsz. Maagden ende Vrouwen zul-
len hebben onderhoud van Kost, Drank, ende
voorts al dat zy tot haren Lyve behoeven, van
Wollen, Linnen, Schoen, Pantoffel en, ende
dat tot dat zy drie Jaren als boven in 't Huys voleynd hebben,, ontfangen van den Huyse alle

Jaar drie Caroli Guld. van veertig Groten Vlaams
't stuk, tot het geen dat zy Sonderlingen hier of
daar buyten de gemeyne Ordonnantie van noden
mogten hebben; des zullen die geene die Goed
ofte Renthen hebben, na dat het derde Jaar ge-
passeert zal wezen, Jaarlyx die profyten voor-
taan van haar Erf-goederen ende Renthen in-
brengen, tot profyte van den voorsz. Huyse,
ende die zelve Erf-goederen of Renthen binnen
haar leven niet mogen alieneren, maar na haar
dood laten en maken daar 't haar believen zal.
Wat zy ontfangen hebben, binnen de drie Jaren
in Geld, of in gereede Have meede gebragt, of
wat hen na by Testamente, Giften of Succesiie
van Versterffenisse aankomen mogte, daarme-
de zullen zy tot allen tyden haren vryen wille
mogen doen, by hen houden en weg geven la-
ten, en disponeren daar het hen believen zal.
" Item zy en zullen niet mogen houden eenige
klapperye met Mans-persoonen, ook niet uyt
haren Convent en Weeshuyse gaan, binnen ofte
buyten de Stad, dan met oorlof van de Meester-
Se, met ook te verbeuren drie Stuyv. zo dik als
het gebeurt, die men korten zal als haar Jaar
omgekomen is, aan die drie Guld. voorsz. waar
in men alleen ende Simpel het Seggen der Mee-
sterse geloven zal; ende eer zy die drie Gulden
ontfangen, zo zullen die geene die gevallen wa-



ren in misdaat, die poene betalen van hare Gelde
of Goed, ofte Renthen die zy trecken, en als
dan nog in haren vryen wille hebben, altyt te
betalen als 't Jaar omkomt, die onwillige en on-
gehoorsame zal men uyt den Huyse zetten.
" Item ook en wil men met datter eenige Gaste-
rye van Vreemden in deezen Huyse gehouden
zal worden, op dat daar meede de arme Wee-
zen Goed niet verquist ende onnuttelyk doorge-
bragt werde, maar of daar eenige Vrienden qua-
men van de geene die in 't Convent ontfangen
zyn, (behalven de Wees-kinderen ende Dienst-
boden) van Mans of Vrouwen-persoonen, zul-
len die mogen komen ter Tafel, de Mans by de
Priesters, en de Vrouwen by de Meesterse, zon-
der iets zonderlings daar toe te bereyden, dog
daar in niet te vernagten.
" Item men wil ook geensints, dat men tot eeni-
ge tyden in 't voorsz. Huys ontfangen of toela-
ten zal, eenige onbequame Persoonen, die Sim-
pel of Sottinnen, Kreupel ofte Blind zyn, ook
eenige onbequaamheyt van Vallende-ziekten
hebben, ook Kanker, Bevinge of diergelyke,
nog ook geen die staan in Geloften van Religien
ofte EchtSchap, nog geen Weduwen die Kinde-
ren hebben.
" Item of eenige van deeze Maagden of Vrou-
wen, na datse drie Jaren vol in dit Convent ge-
dient ende gewoont hadden, daar na begeerde
te gaan in eenig goed gereformeert Clooster, zal
zy het zelve mogen dan intrecken op haar Pro-
fessie , daar toe dit Huys te hulp haar komen zal,
eens met twee Pond-groot Vlaams, zo verre zy
zelfs geen Erf-goed of Renthen tot die Somme
en hadden, maar die geen van het getal der



Maagden ende Vrouwen voorsz. die in dit Con-
vent begeeren ten eynden toe van haar leven in
te blyven , onder gehoorsaamheyt als voorsz.
dien zal men onderhouden op des Convents kost,
tot, haren sterf-dag toe, alleen uytgezondert die
Wees-kinderen, die op haren tyt uytgaan moe-
ten, te weeten als zy sestien Jaren oud zyn.
" Item of die Meesterse ondervonde, datter te
veel werk vallen zoude, zal zy mogen twee Per-
Soonen ofte meer, boven het voorsz. getal van
twaalf, aannemen, van gelyke als boven , ofte
twee Wareltse Meegden huuren, om de Beesten
te regeeren, ende mede te Wassen ende te Bak-
ken, ende ook in dag-huuren aannemen, en te
werk stellen als van noden zyn zal, naar diScre-
tie harer conscientie ende profyt des Weeshuys.
" Item nog zal men aannemen ende daar by voe-
gen twee eerlyke devote Priesters, die wel ge-
leert zyn, en niet gebeneficeert en zyn binnen
der Stad Culenborg, ende ook geen diensten al-
daar aangenomen hebben ofte ook doen en zul-
len in der Kerken, ten waare of Deeken of Ca-
pittel begeerden en willigden se by wylen een
Sermoen te doen, om die Kinderen te beter waar
te nemen, t' instrueren ende te leren ; ook des
Weeshuys Goeder, Renthen ende JaarlykSe In-
komsten te helpen bewaren, om ten meesten
profyte geadministreert te worden , met laste
van Jare tot Jare de Reekening daar van te hel-
pen hooren, als hier naar breder verklaart zal
worden; ende is daaromme den voorsz. Wees-
huyse of Kinderen, tot haar luyder sustentatie
ende onderhoud, verkreegen, gekoft ende be-
wesen van myn voorn. Gen. Vrouwe nagelaten
Goederen, zeekere partheyen van Landen ende



Renthen, Jaarlyx belopende ter Somme van
omtrent twee duysend vyf honderd Guldens, tot
veertig Groten Vlaams de Gulden, mitsgaders deeze tegenwoordige Fondatie ende Ordonnantie

overgeleverd zal worden, daar op de confirma-
tie van den Ed. ende Vermogenden Heere Hee-
re Floris, Grave van Culemborg, Vryheer van
Pallandt ende Witthem, &c. ende daar benef-
fens gelevert een Inventaris van alle de Meube-
len, gekogt tot commoditeyt van den voorsz.
Weeshuyse, in handen van voorn, twee Priesters en Meesterse, om gesloten te worden in een

goede Casse, sluytende met drie Slooten, daar
den Schepen Borgemeester der Stad van Culem-
borg in der tyt een Sleutel, een van den Prie-
sters den anderen, ende de Meesterse den der-
den Sleutel afhebben zal, ende elk den zynen
bewaren; dies zal men den voorgenoemden In-
ventaris doen Copieren ende Authoriseeren, en-
de de Copye daar af laten stellen in handen van
voorgenoemde Schepen Borgemeester, om in
der Stads Kiste bewaart te worden ; wel ver-
staande tot wat tyden dat eenige van de voorsz.
Renthen gelost zullen worden, dat men als dan
die Hooft-Somme daar af van stonden aangehou-
den zal zyn wederom te beleggen, aan Koop van
Erven ofte andere Renthen, staande tot gelyke
natuure.
" Item die Wees-kinderen die men van nu voor-
taan in 't voorsz. Weeshuys Ten Heyligen Leven
ontfangen zal, tot den voorsz. getalle toe van
vierentwintig jonge Knegtkens ende vierentwin-
tig jonge Maagdekens, zullen moeten gekomen
zyn van arme Ouderen, ende Borgeren ofte In-
gesetenen binnen der Stad Culenburg, die tot



goeder fame staan, in Egtelyken Staat, ende by
hen zelven niet magtig zyn geweest hare Kinde-
ren , nogte de Kinderen hen zelven op te bren-
gen ende te onderhouden, dog dat men niet
meer dan twee Kinderen uyt eenen huyse ont-
fangen zal; zullen ook ten dage van haar recep-
tie, die Knegtkens Seven, ende de Maagdekens
Ses of wat meer Jaren moeten oud zyn, ende on-
der de derthien Jaren die Maagdekens, ende de
Knegtkens onder de elf Jaar, zonder eenige Se-
righeyt, Siekten van Leeden, Simpelheyt, Sot-
heyt of andere Gebreeken, tot welken effecte
de Knegtkens by een van de Priesters, en de
Meyskens by een van de School-meesterse gevi-
Siteert zullen worden; ende of men deze voorn.
Kinderen binnen de Stad Culenborg niet al tot
den getalle toe bekomen en konde, zo zal men
Se mogen neemen uyt den Graafschap van Cu-
lemborg, dier Olderen altyt staan tot zulker fa-
me als boven, enz.
'' Item de Priesters zullen een Register houden,
daar men ter receptie van de voorsz. Kinderen,
naamen , toenamen en Jaren, ende op wat dag
zy ontfangen werden, en van waar zy zyn, ook
de namen van hare Olderen, inschryven zal,
dog altyt eerst kennisse neemen van twee of drie
getuygen , dat zy gekomen zyn van goede eer-
lyke arme Ouders , die drie Jaaren lank in der
Stad of Graafschappe van Culenborg gewoont
hebben , ende die Kinderen geboren Borgers ,
ofte ingezetenen der Stadt ofte Landen van Cu-
lenborg , als voorsz.
'' Item ofte ymand affectie kreege eenige van
Weeskinderen iets by Testament ofte anders te
geven ofte te maken , ofte dat eenige van de



Priesters ofte van de Schoolmeesteren iets voor
't Kind ofte het ander gebragt werde, wat dat
't sy , het zelve zal by eede te voorSchyn bren-
gen , om by de Meesterse te bewaren ende op
te teykenen tot der geener behoef, die 't ge-
maakt ofte gegeven ware, om denzelven in 't
afscheyden van den huyze meede te geeven, ten
waare Eetbaare waar, die gedeilt zal worden in
't gemeyn.
" Item alzoo ook ofter eenig van de Weeskin-
deren ware, die hadden of toequame iets van
erfgoed ofte renthen , Sullen die profyten daar
af Jaarlyks worden gelevert in handen van de
Meesteresse om geteykent ende bewaart te wer-
den tot oorsaak als boven , ten ware dat sulk
Kind hadde broeder ofte suster eeven arm, die
dat meede toebehoorde, en haar brood nog niet
winnen konde, die zal dat te hulpe komen , tot
dat zy sterk zyn haar brood te winnen ende ofter
eenige van voorsz. Weeskinderen quame te ster-
ven, zoo zal zulx begraven werden op den last
van den huyse, gelyk men arme kinderen be-
graaft , des wil men isser iets ontfangen binnen
den huyse dat Kind toe behorende , te weeten
Meubelen goederen , dat Selve daarinne blyven
zal, op dat het huys geen quellinge hebbe met
de vrienden, ofte magen van den Kinde.
'' Item of 'er ook eenige van de Kinderen be-
staan te genaken haar Sestien Jaaren ouderdom,
sig merken lieten devotie te hebben in een kloo-
ster te trecken , dien zal men by een van de
Priesters neerstelyk examineeren , ende bevind
hy denzelven by Syn propoost te persevere-
ren , zal hy dan het zelfde denzelven ter eeren
Gods laten volbrengen.



" Item de voorsz. Weeskinderen Sullen in dat
Weeshuys blyven geinstitueert, ende onderhou-
den werden tot dat zy de Sesthien Jaaren vol uyt
gekregen zullen hebben, ende vorder niet, om
daarna voorts 't een ofte het ander aan te slaan
daar zy nuts en bequaamst toe bevonden zullen
worden , mits hen volgende al het geene dat tot
haren lyve behoort, is te verstaan die kleederen
van dien Jaar die sy dragen, de Meyskens zul-
len laten in den huyse huyke en Swarte Huyven,
dog het geene hun gegeven ofte gemaakt is van
ymanden als voorsz. zullen zy mede neemen.
Indien daar eenige van de knegtkens, zo plomp
van zinnen bevonden worde, dat zy zig tot het
leeren niet gegeven en konden, nog en wouden,
zal men dezelve in zulken gevalle, met heuren
derthien Jaren of eer aan een Ambagt bestellen
te leeren , om t' einde van de resterende sesthien
Jaren daar by te mogen blyven , blyvende altyt
onder Subjectie van de Priesteren , ende wat zy
winnen , zal zyn tot huys profyt, zo lange zy
daar woonende zyn , alzo ook of 'er eenige van
de Meyskens buyten den huyfe gink werken.
" Item dies reserveer ik aan my voor de eerste
reyse, die voorgen. Weeskinderen, Priesters ende die twaalf Vrouwsperzoonen voorsz. by

goede Advife daarinne te zetten en te ontfangen,
ende daarna om meerder liefde ende eenigheyt
van vreede t' onderhouden, geve ik de Authori-
tyt ende Magt van de voorgen. Maagden en
Vrouwen te admitteren , ende te ontfangen als
'er eenige plaatSe vaceren zal, der Meestersse
met de zes oudste van den huyse, om met goe-
de onderzoekinge ende adviSe alzulke persoonen,
bequaam tot desen Huyse te ontfangen, ende



de onbequame te laten, deszelfs gelyke ook heb-
ben de Authorityt en magt, die Meestersse met
haar AdSistenten die Priesters te nomineeren, zo
wanneer eenige plaatse vacerende is, des zal die
Meestersse voor die Admissie der Priesteren haar
eerst beraden ende Advis nemen ten wynigsten
aan drie der voorn. Protectoren , indien dat
mense alle vier niet bekomen en konde, dog zal
den Deeken van St. Barbera Kerk altyd een van
dien moeten zyn, welken raad ende advis de
voorn. Meestersse ook Schuldig zal zyn te ag-
tervolgen , ende de Priesteren daarop aannee-
men , om de Weeskinderen wel te institueren,
heure goederen en goede Usantien profytelyk
te helpen administreren ; Ook zullen de Protec-
tooren den huyse behulpig zyn, of 'er van zelfs
niemand en quam, die deezen dienst begeerden
ende bequaam daar toe waren, omme een goe-
den geleerden deugdelyken en eerlyken Priester
van buyten te krygen.
" Item die Weeskinderen zullen werden ontfan-
gen van den Deeken en Schepen Borgermeester
in der tyt, om dat zy meest te huys resideeren.,
en haarl. gelegentheyt der gemeynte best bekent
is, behoudens dat zy niemand admitteren en
zullen ten zy eerst de Knegtkens by een van de
Priesters, en de Meyskens by een van de School-
meestersen gevisiteert, om oorzaken en Condi-
tien als boven.
" Item de Protecteurs zullen zetten of stellen
een Getrouwen Rentmeester, dewelke indien hy
niet gehylikt en waar, zig zal mogen voegen en-
de wonen by de Priesters in een Camer, hem
daar toe geordonneert, ende met hem ter Tafel
gaan, ende waar hy gehylikt zo zal hy evenwel



mogen komen ter Tafel als het hem belieft, en-
de hebben zyn Kamer te besoingeeren, gelievet
hem , maar met zyn huysvrouw niet te slapen,
en zal beloven by eede, naar vermogen zyn In-
structie, den Weezen Goederen, Renthen, en-
de Jaarlykze inkomsten , van der eenre tyt tot
den andere goede toezigt daar op te hebben, ge-
trouwlyk manen en ontfangen , Jaarlyks Ree-
kening daarvan te doen, ende de Meesterse tot
allen tyden die penningen , by hem Ontfangen
overleveren, zo veele zy behoeven zal tot nood-
zaake, en proviSie des huys.
" Item die Meesterse zal van Maand tot Maand
Schryven en Reekening maaken van al 't geene
dat zy uytgegeven ende van den Rentmeester
ontfangen heeft, ende de zelve haare Reeke-
ning wel bewaren, tot den tyt toe de Jaarlyxe
Rekeninge des Rentmeesters vertoont ende
overgelevert zal worden , omme te sien waar
't Geld gebleven is, 't welk zy met Quitantie
dat voorleeden Jaar van den Rentmeester ont-
fangen heeft.
" Item den Rentmeester zal zyn Jaarlyxe Ree-
kening doen, telkens in de Maand van Septem-
ber , waar toe ik bidde mynen Gen. Lieven Heer
Grave van Culemborg, ende zyne Nakomelin-
gen , 't zy Graven of Gravinnen, den Deeken
van de Kerke, ende beyde de Borgemeesters dezer Stad, als getrouwe en principale Protecto-

ren van dezen Gods-huyse, dat zy hen willen
verootmoedigen ende verkleynen ter eeren
Gods, en de liefde onzer voorn. Gen. Vrouwe
Fondatie personelyk te komen, of dies gebreks
eenen getrouwen Man in zyn naam te deputee-
r e n om die Reekening van den Rentmeester



alle Jaar ten voorsz. tyden neerstelyk te hooren j
waar toe men ook roepen zal de principaalste
van de Priesteren, ende de Meesterse van den
Huyse; daar by als dan vol op te betalen, wes
men van der voorleeden Jaare nog Schuldig mag
wezen, ende dat men dan bevind geconques-
teert ende over te Schieten, dat zelve zal men
opsluyten ende bewaren binnen den Weeshuyse,
in de Kiste daar toe geordonneert, ende alle Jaar
zal men maaken een dubbelt van de Reekening,
waar van d' eene gelevert zal worden in handen
van den Schepen Borgermeester, om op den
Stadhuyse gebragt ende aldaar bewaart te wor-
den, ende de andere leggen in een Kiste van den
Weeshuyse daar toe geordonneert.
" Item des anderen daags, na dat die Reeke-
ning van den voorsz. Rentmeester gehoort zal
zyn, of op eenen anderen bequamen dag, voor
de middag, in de Kapelle van den Weeshuyse.,
zal een van den Priesteren Solemnelyk leezen de
Statuten en Ordonnantien van den Huyse, daar
de Priesters, Meesterse ende alle die Vrouwen
toe vergadert zullen worden, om te hooren en
te beter te onthouden de Insettingen en Ordon-
nantien dezer Fondatie, waar toe zy gehouden
ende verbonden zyn.
" Item de voorsz. Protectoren ofte gedeputeer-
de van de Rekening zullen den zelven ofte den
eersten dag daar na, doen viSitatie in hetvoorsz.
Weeshuys, eerst besien de Huysen ende Dor-
miters, of alle dingen staan in goed onderhoud
ende reparatie, als behoorlyk is, ende daar na
gaan in de Capelle of daar 't bequaamste is, en-
de roepen tot hun eerst de Priesteren, daar na
de Meesterse, ende voorts alle de Vrouwen die



daar over een Jaar in geweest hebben, neerste-
lyk ende secretelyk elk bySonder ondervragen
op haar conscientie, wat gebreeken of fouten
dat zy weeten, binnen den huyse onder Over-
ste of Ondersaten, ende dat dezelve Schryven
of teekenen, om kennisse ende advise daar op
te neemen, wat van noden mogte zyn te corri-
geeren, te weeten of die Priesters oorlof te ge-
ven , de Meesterse af te zetten, ende een ander
laten kiesen, of andere Persoonen uyt den Huy-
se te zetten, na oorzaak, qualityt ende ver-
eySchinge der gebreken die zy bevinden zullen;
waar in zy hebben zullen authorityt ende volle
magt, zonder tegenzeggen van ymand, na uyt-
wysen haarer conscientie, ende dit als dan ge-
daan zynde, zal men in den Weeshuyse die Pro-
tectoors ofte Gedeputeerden voor haar moeyte
een gracelyke Maaltyt bereyden, ende Schen-
ken met nog elken twaalf Grooten Vlaams, zo
verre zy in die Rekening ende Visitatie tegen-
woordig geweest zyn, ende die absent geweest
is die en zal niet ontfangen.
" Item men zal ook alle Jaar nodelyke ProviSie
doen, tot den Weeshuyse dienende, als Brood-
Koorn, Vleesch, Boter, KaaSe, gedroogde Vis,
Haring, Hout, Turf, Linnewaat, Wollen La-
ken, te weten Mastrichts Lavender-grauw voor
de Wees-kinderen tot de overste Klederen, tot
Hosen, Kempens of Arnhems; voorts Pantoffe-
len, Schoenen by tyds kopen ende laten maken
in provisie van den Huyse, ende Schicken elk
op zyn plaatSe daar het bewaart zal zyn.
" Item zo men die voorgenoemde vierentwintig
Knegtkens een Schoole op zyn zelven geordon-
neert heeft, daar zy by de Priesters zullen gaan



leeren, met ook eenen Reventer om te eeten,
ende daar toe eene Dormiter, daar zy elx alleen
op een Bedde slapen zullen, ook haare Privaat-
steeden apart, behoudens de voorn. Priesters en
en Rentmr. elk een Slaap-kamer op haar zelven
hebben zullen. Van gelyke hebben die vieren-
twintig Maagdekens ook haar School, Reven-
ter, Dormiter en Privaat-steede apart, daar zy
by die Schoolmeesterse zullen gaan leeren, eeten,
en elk apart slaapen, ende haar nodelyk gerief
doen mogen; is de meyninge dat die voorgem.
Knegtkens ende Meyskens elk op hun zelven
blyven zullen, zonder onder malkanderen te loo-
pen, ten ware om Misse te hooren in der Kerke,
dan nog de Knegtkens twee en twee voor te
gaan, ende de Meyskens in gelyke ordre agter
te volgen; de Lathynse Knegtkens, die wat ge-
fondeert zyn , met malkanderen te gaan, om
haar Lathynse Spraak te beter te mogen onder-
houden.

Item daar zal een gemeene Keuken weezen,
daar die Meesterse die 't haar gelieft in setten,
ende ordonneeren om voor 't geheel Convent te
Koken, te Wassen, te Schuuren, ende voorts
zorge te dragen voor de voorsz. Wees-kinderen,
zo den last daar van op hun staat, omme dezel-
ve Kinderen op en af van haren bedde te helpen,
te kleeden, te ontkleeden, die nog zo jonk zyn
ende haar zelven niet helpen konnen , ook de
bedden te maken, de hoofden te kammen, de
voeten by wylen ten twee ofte drie Maanden
eens wassen, ende voorts een yegelyk te doen
by gehoorsaamheyt, daar zy van de Meesterse
toe geordonneert zullen worden, na getuyge-
nisse harer conscientie, nogtans akyt diScretie



te gebruyken aan de oudste Persoonen, die langst,
den Weeshuyse gedient hebben, ende daar den
minsten arbeyt in is, des zal de Meesterse goe-
de toezigt hebben, ende neerstelyk zorge dra-
gen dat een ygelyk in 't zyne doet het geene hen
bevolen is, op dat den kostelyken tyt niet on-
nuttelyk overgebragt en werde, ende minnelyk
ende vriendelyk met den anderen converseeren,
ende ook den geenen corrigeeren daar zy negli-
gentie ofte misbruyk aan vind, met tamelyke
poenitentie, na zake des misdaads; dan of 't ge-
viel, 't welk men hoopt niet en zal geschieden,
dat eenige van deeze Vrouwen Personen bevon-
den worden in onkuysheyt, onregtveerdigheyt,
uyt gramschap of twiste malkanderen smeeten,
datter bloed ofte lit-teeken na volgt, ook die
zonder oorlof of wettige oorzaak des Nagts buy-
ten den huyse blyven, ende verkeeren op Sus-,
pecte plaatSen van een oneerlyk Leven ofte Ket-
terye, ook die binnen 't Convent of Weeshuys in 't heymelyk ofte openbaar eenige verboden

Boeken hebben, Leeren of sustineren eenige Sen-
tentie tegen die Leeringe der Heyligen Kerke,
ende alzulks niet en beteren, nog daar af niet
en abstineeren, na de eerste vermaninge van de
Meesterfe, al zulken Persoon zal zonder tegen
zeggen van ymand, alleenlyk door accusatie der
Meesterse, ende consent van Ses van de oudste
van den huyse, gelyk zy ontfangen is, uyt 't
Weeshuys gezet werden, alleen met 't geen daar
zy meede ingekomen is, ende eeuwig van den
huyse berooft weezen en blyven.
" Item ook en wil men niet dat deeze voorsz.
Maagden en Vrouwen zullen mogen gaan tot
WereltSche Bruyloften , danzen , Craam-maalt



tyden, Openbare Kermissen of diergelyke fees-
ten , maar hebben zy Vader of Moeder, suster
of broeder, zullenze die met oorlof van de
Meesterse mogen verzoeken op andere bequame
dagen , of tyden, ten minsten drie dagen na de
voorsz. Feesten.
„ Item zo wanneer eenige van deeze perzoonen
komen te sterven, zal men dezelve eerlyk en
simpelyk begraven , gelyk men gemeene borge-
resse doet met uytvaert, Sonder eenige uytwen-
dige promperyen daar toe te gebruyken. ende
al het geene, dat zulk een perzoon agter laat
van kleederen , ofte gereede have , zal in den
Weeshuyse blyven, 't erfgoed, renthen, ende
diergelyke, zullen gaan na de Successie van 't
Landregt, of daar den Uyterste wille is van den
aflyvige , 't zy by Testament, of andere Mid-
delen gedisponeert.
„ Item wanneer eenige plaatSen vaceert, zal
men in 't ontfangen en aannemen van een ander
perzoon , deeze Ordonn. ende Regel voor ende
na in deeze fondatie genarreerd, ende gespeci-
ficeert voor houden, op dat zy weeten mogen,
wat zy Schuldig zouden weezen te onderhouden,
daar toe men die voorsz. perzoonen altyt nee-
men zal hier uyt de Stad, zo verre die bequaam
te bekomen zyn , ende by gebrek zal menze
mogen neemen uyt de Dorpen dezes Graafschaps
Culemborg , ende is het dat 'er niemand na die
plaatSe en staat, die daar toe gequalificeert is,
die Sulx zoude willen aanneemen van deeze plaat-
Se voorsz. zo zal een ygelyk even na zyn, die
het begeert of belieft.
„ Item niemand van de Weeskinderen zal zon-
der oorlof in de Keuken komen, ofte ook aan



de rigtvensteren, dan van de oudste en grootste
daar toe gezeth, om de Tafelen te helpen die-
nen , 't welke ommegaan zal by beurte.
,, Item zo wanneer daar eenige van den huyse,
Vrouwen, Priesters, ofte Weeskinderen ge-
raakte ziek te werden, dezelve zal men dan in
't Sieke huys brengen en leggen , ende haar be-
hoef aldaar administreeren , tot dat zy weder
aan die beternis ende gezond zyn, daar de Mees-
sterse eenige van de Vrouwen toe Schikken zal
om de zieken te bewaren , ende haar gerief te
doen.
„ Item de voorgenoemde Weeskinderen zullen
van Paaschen tot bamisse alle Morgen gehouden
zyn, de klok vyf geslagen hebbende van den
Bedde op te staan , wederom van bamisse tot
Paaschen , als de klok Ses geslagen heeft, mits
luydende telke reyze een kloksken binnen den
Weeshuyse of Convent, als dan ook op te staan,
daar eenige van de Vrouwen toe geordonneert
zullen zyn om die kinderen te helpen kleeden,
ende schoeyen, als voren geruurt staet meede
haare hoofden kemmen , ende de handen was-
Sen, daarna zullen zy ter misse tyd tot ten luyen
van voorsz. kloksken, met de Priesters na de
Kapelle gaan twee en twee te Samen, ende op
hare knien met gevouwen handen ende met den
blooten hoofde misse hooren, en leezen elk haar
Paternoster ende Ave Maria, of anders na zy
best geleert zullen zyn, ende alsdan haer beyden
Priesters geordonneert zal werden, insunderheid
hun daartoe te houden dat zy bidden voor de
ziele van hunl. fondatrice, ende meede voor de
Heeren van Culemborg , welke misse de voor-
gen. Priesters elx by beurte over den anderen



dag doen, ende celebreeren zullen, ten ware
datze daar meer doen wolden, op Sondagen en-
de Preekdagen als de Kinderen ter Kerk gaan
zullen, zo zal de een na het Sermoen als voorsz.
is Misse aan slaan in de voorsz. Capelle van den
heyligen Sacramente, ende de andere zal bin-
nen den huyse Misse leezen , voor sieken en die
niet uyt en mogen gaan , ende na de Misse te
leezen MiSerere, ende De profundis met 't Col-
lect daar toe dienende , ende naarstelyk te bid-
den voor de siele der Fondatrice.
„ Item de Misse gedaan zynde, zal men de
Weeskinderen elk in haeren reventer wat brood
ende boter, ofte melk, ofte anders iets geven,
tot een Onbyt, ende eenen dronk biers wie 't
begeert, desgelyks ook des agternoens na drie
uren daarna zy voorts elk na heureschoolegaan
zullen, de Knegtkens om van voorgem. twee
Priesters in de voorsz. Schoole openbaarlyk, en-
de niet in Cameren apart geinstrueert ende ge-
leert te werden in zulke boeken ende materie
niet Suspect zynde, de boeken dog eerst gevisi-
teert zynde by den Deeken, die men den Jon-
gens zal willen voordraegen ende leeren, hun
ook leeren op Sondagen zingen , den dagelyk-
zen Choor-zang, om Smorgens voor de Misse
te zingen: Veni Sancte Spiritus &c. en Savonds
onzer Vrouwen Lof, voor de venster van de
Kapelle, ende men zal een Keerse ontsteeken op
den Altaar.
„ Item de Meyskens zullen van 's gelyken met
haar Meesterse ter Misse komen twee en twee
Samen om die te hooren, altyd bidden voor haar
Fondatresse , mits lezende het geen haar by de
Meestersse geordonneert zal worden, daarna ook



op haare Reventer gaan en ontbyten als voorsz.
ende daarna ter Schoolen by de Meestersse daar
toe geordonneert, om te leeren leezen en schry-
ven, ook te Spinnen, te naayen, te stikken, of
ander handwerk te maken.
„ Item ten Elf uren zal men 't kloksken luyden,
ten Reventer te komen eeten , elk in 't zyne,
als voor verhaalt staat, mits haar handen eerst
te wassen , des zullen de Priesters in der Kneg-
ten Reventer, met den Rentmeester aan een
tafel zitten , tegens de Knegtkens over , om te
beter toezigt daar op te hebben, ende die Mees-
tersse met alle de andere Maagden ende Vrou-
wen in de Reventer van de Meyskens te sa-
men eeten zullen , lezende in elken Reventer
de Benedictie, de Maaltyt gedaan zynde zal
men de Gratie leezen, ende een van de Priesters die PSalmen, de Profundis met een Collect daar-

toe dienende, de Vrouwen en de Weeskinde-
ren eenen Pater Noster , ende een Ave Maria,
tot datze het kunnen in Memorie onzer voorsz.
Gen. Vrouwe Fondatresse ziele, dog op Vasten
Avond en Kermis dag voor de Kinderen die por-
tie wat te beteren, op datze hun daarmeede re-
creëeren mogen, ende ook op andere hooge da-
gen , als hier na volgen zal.
„ Item ter eenre ure nademiddag, zullen de
voorgenoemde Weeskinderen weder ter Schoo-
le komen , elks in 't zyne om geinstitueert en-
de geleert te worden als voren , ende blyven
elx in 't School tot drie uren toe; Des avonds
ten Ses uren zullen zy hun wederom met het luy-
den van dat kloksken in den Reventer elx op
het Syne met gewassen handen ter Maaltyt vin-
den, voor en na de Maaltyt leezen als voren.



Item zo wanneer die Kock-meegden gege-
ten , ende haar werk des Avonds in de Keu-
ken gedaan hebben, zullen zy de Keuken en de
Kelder Samen toesluyten , en de sleutelen de
Meesterse brengen te bewaren.
„ Item die voorsz. twaalf Maagden ende Vrou-
wen werk zal weezen , vooreerst de Weeskin-
deren te leeren Godt Almagtig te dienen, dan-
ken ende loven, daarna haar hares werk te lee-
ren , te kleeden , op ende af van haare bedden
te helpen , te reynigen , en het werk van den
huyse te doen, als breder voor ende naar in dee-
ze fondatie verklaart word, dog de reste des
tyts, God Almagtig te bidden, dat deeze Ver-
gaderinge ende Jonge Plantkens tot Godes eere
wassen en opgevoedt mogen worden.
„ Item men zal de voorn. Weeskinderen eenen
goeden Regel geven, zig stille, zedig, en ma-
nierlyk te houden , ende verbieden te kyven ,
te roepen, te vegten , ende ook geen Mes te
dragen, om te verhoeden het snyen in Tafelen,
Lakenen , bedsteeden , banken , beschotten ,
vensteren en deuren , of diergelyke , op poene
van Correctie , maar zy mogen by wylen buy-
tentyts binnen den huyse wel wat recreatie heb-
ben , ook de Knegtkens eens ter weeke als 't
Schoon weder is gaan met een van de Priesters wandelen buyten de Stads poorten, ende de

Meyskens met een paar van haar Schoolmees-
terse , altyts manierlyk , zonder eenige overla-
tigheyt, ende ofter eenige Kinderen waren, die
alte dissoluyt van woorden of manieren van le-
ven , die men met de Ordinaris Correctie diSci-
pliene niet reduceeren en konde op den regten
weg, zal men zulks die voorgen. Protectoren te



kennen geven, om dezelve by haarluyden advis
te remitteren , en buyten den huyse te stellen ,
zonder hen die kleederen van den huyse gemaakt
te laten volgen, maar alleen met de kleederen,
daar zulk een meede ingekomen is, zynde in 't
huys gebleven, of diergelyke, alzo ook die
zonder oorlof van de voorsz. admitterende Pro-
tecteurs en Meester of Meesterse het huys ver-
laten of uytlopen, zal men doen restitueren het
habyt , dat zy meede genomen hebben, met
den naasten middel of regt dat die Protecteurs of 't huys daarin patrocineren mag, of verhalen

op de geene , die zulx geoffereert en gepresen-
teert hebben , het zy Vrienden of Vreemden ,
op datter niemand door bedrog in en kome nog
gebrogt en worde, waar toe die andere Kleede-
ren een Jaar lang bewaart zullen worden ofte
hen laten dragen, ende verslyten, die bequaam
zyn voor onder kleederen.
„ Item ofte eenige van voorn. Vrouwen zig on-
gestigt hielden, ende een leven lyden van quaa-
den exempel, die selve zal men meede uyt
den Weeshuyse mogen licentieeren als voorsz.
is, diergelyks ook die Priesters zo verre zy ee-
nig Schandelyk leven lyden, ( als men verhoopt
neen) dog altyd by adviSe als voren, waer af
nog na breeder volgen zal.
„ Item de voorsz. Kinderen zal men van BamiS-
Se tot PaaSchen toe , alle tyt des avonds ten
Seven uren, en dan wederom van Bamisse te agt
uren te bedde doen gaan, dog by goeddunken
van de Schoolmeester en Schoolmeestersse vroe-
ger en later, na dat zy Jong of oud zyn, by
wintertyden hun eerst by den vyere wel laten
warmen , ende men zal in elken ryde van drie



bedsteeden een pispot in 't midden zetten, ook zal
op eiken dormiter twee Lanteernen zyn , des
Winters in elken eene brandende Kaerse, die zo
lang bernen zal, tot dat zy te zamen te bedde
zyn, stille zonder klappen, ende hun eerst laten
teekenen met het teeken van het heylige Kruys,
dat gedaan zynde zal op eiken dormiter wel zor-
ge gedragen worden , de voorsz. Kaarse uyt te
doen, ende de Lampe die op elken dormiter in.
't midden hangt weder te ontsteeken, om den
gantSchen nagt over te bernen.
,, Item in de koude Winter - maanden zal een
van de Priesters, en een van de Schoolmeester-
Se elk in 't zyne als de Kinderen slapen zyn, by
wylen ommegaan visiteeren en bezien, of de
Kinderen wel gedekt zyn, deuren en vensters wel gesloten, ende daar zy gebrek vinden, dat

te regten, op dat de arme Kinderen niet en be-.
vriesen nog verstyven , daarvan dat puysten
ende sweeringen komen , daar men by tyts in
versien moet, ende tot diverse tyden, een oog
daar op hebben, dat elk op zyn bedde blyft,
zonder d' een by de anderen op een bedde te kruy-
pen, om reedenen.
„ Item dat men een Conventie maakt met Kleer-
makers een tyt lang gedurende, omme alle de
Kinderen hun Kleederen, Hosen en Schoenen
van drie Soorten, na dat zy groot en klyn zyn,
ende van goede sterken stoffe te maken, om die
altyt gereed te houden, tot behoef der Kinde-
ren die 't eerst van doen zullen hebben, ende
dezelve in provisie bewaren, zo daar goede
Kleer-kassen op elken Dormiter toe gemaakt zyn,
ook om de oude Kleederen, Hosen en Schoenen
te repareren, en te lappen als van noden is, zo



verre d'Overste van den huysen zulx dunkt oor-
baarlyk te weezen.
,, Item dat men de Kinderen tegens Bamisse wel
voorsien voor de toekomende kolde dagen van
haar Opper-kleederen, Hoyken ofte Bonnetten,
anders voorts van alle andere gebreeken , des
zy nodelyk behoeven zullen, noterende op een
Register wat elken gegeven wordt, ende wan-
neer de voorsz. Opper-klederen tegen den So-
mer als het heet Weder wordt, weder uyt te
laten, tot der Schoolmeesters ofte Schoolmees-
terfe discretie.
„ Item dat men toe zal zien dat men het Brood-
koorn wel bewaart voor het sticken ofte wormen,
ende altyt by tyts laten malen, op dat daar goed
droog Brood van gebacken werde, ende ook dat
men het Bier beter brouwe voor Priester, Rent-
meester ende Vrouwen van den Convente voorsz.
dan voor Kinderen en Dienstboden.
,, Item dat de voorsz. Wees-kinderen, in de
Maanden van October, November, December5
January, February en Maart, in elker Schoole
een goed vuyr make, na gelegentheyt van de
koude, latende elken by den vuyre kome by
beurten, ende hun wel te warmen.
„ Item te kopen alle Jaar in de Maant July Lin-
newaat, tot provisie van den Huyse, tot het
zelve dat zy binnen den Huyse spinnen en reyen
zullen, dat dog ook daar inne tot den gemeene
profyte blyven moet, daar men tot behoef van
elken Kind maken zal drie Hembden, de halfen
of kragen al slegt zonder plooijen, ende tot elken.
Bedde twee paar Slaap-lakens; voorts voor de
Vrouwen en Meyskens, Hembden, Doeken,
Huyven, en wes zy dus meer van Linnewaat



van doen hebben. Ook zal men altyt provisie
doen van Wollen Laaken op de Bedden, dat wel
digt en sterk is, daar onder gevoedert Tieren-
tay, of ander goed sterk grof Laken.
,, Item dat de Schoolmeester en Schoolmeesterse
elk in 't zyne de Kinderen by wylen onderwy-
Sen, dat zy haar Hembden wachten van verber-
nen, nog ook en beyncten dat het Linnewaat
door eet, ook als men de Kinderen witte Hemb-
den langt om aan te trecken, ende verSche Slaap-
lakens leyt in de Winter Maanden voorsz., dat
men het zelfde Linnewaat eerst by een goed vuur
droogt en heystert.
„ Item de voorsz. Wees-kinderen zullen gekleet
worden als 't van noden is , elk na zyn groote,
ende met Laken van de coleure van Mastrigter
Lavender-grauw, ende op den flinker Mouw
geteekent met een Swarte E, mits dan de oude
Klederen te bewaren tot Voer-doek. Ende die
Maagdekens ongestyfde Doeken, rondom het
hooft toe, ende die tot haar twaalf Jaren geko-
men zyn, met gedekten hoofde ter Kerken gaan.
„ Item dezelve Wees-kinderen zullen alle Son-
nen-dagen en Preek-dagen van den Jaare, de
Knegtkens met de Priester twee en twee, inor-
dre voor, ende de Meyskens met haare School-
meesterse in gelyke ordre, Seeg en manierlyk na
St. Barbera Kerk, ten Seven uuren Smorgens,
't Sermoen gaan hooren , hen plaatSe neemen
voor in Onser Lieven Vrouwen Choor, ende het
Sermoen gedaan zynde, metten zelven Priester
ende Meesterse naar de Capelle van den H. Sa-
cramente gaan, om aldaar voorts Misse te hoo-
ren, zo dezelve Capelle daar toe geordonneert
is, de Misse gedaan zynde, zullense wederom



in order na haar Collegie gaan, om te Ontbyten
als voorsz. is.
„ Item nog zullense op de eerste twee Paas-da-
gen, op Ascentionis-dag, de twee eerste Pinx-
ter-dagen, op 't Heylig Sacrament, en op den
Omgang of Kermis-dagen, daar zy mede en in
order zullen gaan, alle onser Lieve Vrouwen-
dagen , Kerk-wydinge en Allerheyligen-dage,
de twee eerste Kers-dagen, ende op den H. drie
Koningen-dag in elken orden zullen gaan na de
voorsz. Kerke, ende nemen heur sit-steede in
die voorn. Capelle van den H. Sacramente, om
aldaar de Hoogmisse van de dagen te hooren en-
de te leesen op haar knien , 't gunt by de Pries-
ters ende Schoolmeesterse elx geordonneert zal
worden, ende altyt meede bidden voor de ziele
van onse voorsz. Gen. Vrouwe Fondatresse,en-
de zullen daar na wederom na haar Huys en Col-
legie gaan, ende op de voorsz. Hooge-dagen zal
men de portie in elk Reventer verbeeteren ,
ook zullen dezelve Wees-kinderen daar toe ge-
houden worden , te minsten op die vier Hoog-
tyden te Bigten te gaan aan de Priesters voorsz.
of aan die geene die zy daar toe ordonneeren
zullen; ook dezelve Weesen , tot diScretie van
Jaren gekomen zynde, ten minsten twee maal
des Jaars ten Heyligen Sacramente gaan, de
Maagden en Vrouwen op haare Hoog-dagen, of
alzo dik zy daar toe gestelt en bereyt zyn, om
den Wees-kinderen goed exempel te geven, dog
eerst ende vooral de Kinderen wel gekuyst ende
gereynigt, de voeten gewassen, ende de hoof-
den gekemt, op dat men Speuren mag de goede
affectie ende liefde tot den Kinderen gedragen
wordt, ende als dan in ordre na de Kerke gaan,



ende haare plaatsen te neemen in de Capelle
voorsz., als den Dienst gedaan is weder na Huys te gaan , in ordre als vooren.

„ Item op dat de voorn. Maagden, Vrouwen
en Kinderen van dezen Weeshuyse, begeerte
hebbende ende devotie dikmaal ofte Somtyt te
Bigten, geen oorsake hebben hier ofte daar te
loopen, haar tyd ende werk teverSuymen, met
het zoeken ende te wagten om haar conscientie
te Suyveren ende Bigte te Spreeken, ende dat
ook geen andere bedrieglykheyt en kommen of
uytgaan, onder dekSel van Bigten, anderwaards
gaan klappen, haren tyt onnuttelyk overbren-
gen , zonder weeten der Meesterse, zo zal de
principaalste van de Priesteren gehouden zyn,
tot allen tyden zo men hen oorlof geven zal, te
horen de Bigten van den huyse, als van Vrou-
wen en Kinderen in de Kapelle van den voorsz.
Weeshuyse, ofte in de Kerke, na zynder en
der Meesterse diScretie, altyt twee tegenwoor-
dig , of met ongesloten deuren, ende daar een
bequaam vuyr toe ordonneeren, des Saturdags
ende des Sondags, op dat die geene die begeert
te Bigten, geen gebrek en hebben , ende hen te-
gen alzulke uure schikken ende bereyden mo-
gen ; maar of ymand waar die begeerde by den
Capellaan of andere discrete Priester te Bigten y
zal haar de Meesterse dat consenteeren, behou-
den dat zulken Persoon zeggen zal by wien zy
begeert te Bigten, dat die Meesterse verneemen
mag, believet haar, of daar geen bedrog in en is.
„ Item de Priesters zullen een of tweemaal
's Jaars, een van de beste geesten ende geleert-
ste Knegtkens een Oratie in der Schoolen doen
leesen in Latyn, wel ende punctuelyk gecom-



poneert, van eenige gracelyke materie, om haar
verstand alzo te exerceren, ende de andere Kin-
deren te animeren den zelven weg na te volgen.
'' Item men zal alle de Wees-kinderen op beyde
de Dormiters, tegens de warme Somer-dagen
vermaninge doen, zo wanneer zy opstaan uyt
den Bedde, dat zy als dan de Vlooyen ende alle
quade Gewormte, zoeken, vangen en dooden,
van gelyken zullen doen die geene die geordon-
neert zyn de Bedden te maken, wel neerstelyk
visiteeren de Hemden en Kleerkens, nemende
daar toe op elken Dormiter, de oudste en groot-
ste Kinderen tot hulpe, opdat het vuyl Geworm-
te daar niet in en groeije. Ook dat men alle Jaar
in de Maand van Meert, of meer, indien het
nood zy, dat oude Stroo onder haar Bedden uyt-
nemen ende verberne, ende goed versch Stroo
weder in plaats leggen.
" Item zo in de Maand van April of May, te-
gens dat het Lof uyt Spruyt, de Kinderen ligte-
lyk het een of het ander gebrek krygen van Swel-
lingen, Puysten en Sweeren aan haar Lighaam,
werd voor goedgeraaden als dan hun in te geven
Worm-kruyt, Sever-saat, May-drank of anders diergelyke, om hun alzo te Purgeeren, ook in

dezelve tyden de Knegtkens 't Haar op de kam
af te Scheeren, ende indien daar eenige Schorf-
tig worden aan 't Hooft, ende voorts aan 't Lig-
haam, dat men dezelve alleen doet eeten en drin-
ken , ende van de andere houde zo veel als mo-
gelyk is, om de andere niet te besmetten, ende
zo op elken Dormiter een Kasken wesen zal met
twee OnderSchotten, om in 't een te leggen de
Kammen die men tot de Suyvere hoofden ge-
bruykt, ende in 't andere om de schurfde hoof-



den meede te kemmen, mits ook in elken Re-
venter een plaats te ordonneeren voor den Kin-
deren heur Messen te leggen daar zy meede eeten
zullen, zo zy die niet aan heur dragen moeten,
als voorsz.
" Item die Maagden ende Vrouwen van den
Convente zullen altyt toeSien of daar eenige ge-
breeken quamen, aan Scheuringe van Bedden,
Deekenen , ontnaaijinge of diergelyke, op dat
de meeste schade verhuet worde, zal men by tyts
dezelfde gebreeken de Meesterse te kennen ge-
ven, omme daar inne te versien, en altyt de
meeste Schade te verhoeden.
" Item men zal aan de Voor-poorte een Poor-
tierse zetten, die haar wooninge en slaap-steede
hebben zal in 't Huysken by derzelverPoorte,
geordonneert om goede toesigt te neemen by
dage en by nagte, wie daar uyt ende in gaat, de
boodSchappen wel onthouden ende verstaan, om
haar rapport daar af te doen, niemand uyt of in
laten, om Wyn of Bier daar in te brengen of
uyt te halen, dan met consent van de Overste,
diergelyken ook geen van de Wees-kinderen uyt
te laten, des zal zy die Slooten van der Poorten
des Middags ende des Avonds, als het kloksken
ten Reventer luyd, brengen in de handen van
die als dan daar toe geordonneert zal zyn, ende
blyven meede ten Reventer eeten, ende voorts
op ende toe te sluyten des Morgens en des A-
vonds, als haar by de Meesterse geordonneert
zal worden, ende de Sleutelen te brengen aan de
Meesterse, of aan de geene die het haar gelieft,
ende gaan als dan in haar Poort-huysken te slaa-
pen.
" Item en zullen de Priesters of School-meesterse



de Kinderen geen oorlof geven te gaan tot heu-
ren Vrienden te recreëeren, nog op Karmissen,
Bruyloften, PaaSch-eyeren te gaan eeten, ook
op Konings-feesten, of op eenige andere dierge-
lyke Vergaderingen , op dat de Priesters tot al-
len tyden haar neerstigheyt te bet hier toe zullen
doen, om de voorsz. Wees-kinderen te leeren,
te bewaren, ende goede toeSigt daar op te nee-
men , dat zulke jonge plantkens niet en verdor-
ren ende verloren gaan, daar voor zy tot onder-
houd en loon zullen hebben, boven den vryen
mond-kost, vuur en ligt, wasschen en wringen,
goede tamelyke gagie of beloninge, den princi-
paalsten altyt meer dan den ondersten (Coadju-
tor) zo men mit hun allernaast overkomen zal
konnen, welke gagie of beloning hun luyden in
vier termynen getrouwelyk betaalt zal worden,
zo lange zy in dienste van dezen huyse zyn zul-
len, daarse hun mede zullen ende moeten onder-
houden van alles dat zy tot haaren lyve behoe-
ven , ende met overSchot haren vryen wille te
mogen doen daar 't hun belieft.
" Item of eenige van de Priesters het Huys en-
de dienst verlaten wolden, zal hy gehouden zyn
zulx een half Jaar te voren op te zeggen, op dat
men in tyts 't voorsz. Huys met een andere ver-
Sien mag; desgelyks zullen de Protecteurs, met
de Meesterse ook doen, als zy eenige Priesters zullen willen licentieren, op dat hy sig ook van

een ander conditie verzien mag, uytgezondert
die zaaken ofte oorzaaken hier na in deeze Fon-
datie verklaart, daar men geen tyt op en behoeft
te wagten.
" Item ook en wil men geensints dat de voorsz.
Priesters van deezen Wees-huyse zullen dragen



Fluweel, Syde ofte andere Pomperye, die mis-
staat den goeden simpelen Priesterleken Staat,
maar hen voegen in Staat, Habyt, Wandeling
ende maniere, als goede ende gemeene en devo-
te Priesters toebehoort, tot exempel en goede
voortgang van haar Onderzaten ende Gemeynte
dezer gantscher Stadt en Graafschap van Culem-
borg.
" Item desgelyks zal de Meesterse ook toezien
ende zeggen hebben op de voorsz. Priesteren, of
zy haar Kinderen niet gade en sloege, dikmaals
buyten den Huyse te zyn, ofte buyten de Stadt
verkeeren in Tavernen, of in plaatse SuSpect van
Ketterye ofte Oneerbaarheyt, dronken en on-
geschikt t' huys komen, tot SchandeliSatie harer
Ondersaten, ende eens of tweemaal vermaant
zynde van de Meesterse, of ymand der Protecto-
ren, niet en abstineeren, zullen met consent van
't meeste getal des Huys, ofte van twee Protec-
toren , met den eersten termyn afgezet worden ,
desgelyks bevind men dat zy leeren of sustineren,
binnen of buyten den Huyse, eenige articulen
tegen het Gelove en Ordonnantie onser Moeder
de Heylige Kerke, of dat zy leefden in Onkuys-
heyt met Persoonen buyten den Huyse, zullen
terstondt afgezet worden; maar of het gebeurde
(het welk wy verhoopen dat niet gebeuren zal)
dat eenige van hun vielen in Onkuysheyt met
een Persoon van den huyse, het zy van Vrou-
wen ofte van Wees-kinderen, die zal boven dat
hy terstond afgezet zal worden, nimmermeer in
dezen huyse tot dienst weder mogen aangeno-
men worden, ende daar en boven nog verbeuren
een Jaar Salaris, tot welken fine den Rentmee-
ster op de eerste Jaren der betalinge van elken



termyn den halven inhouden zal, tot dat zy een
Jaar te boven zyn, op welke conditie zy ook
aangenomen zullen worden.
" Item alzo de Meesterse haar niet en droege
voor Godt ende voor haar Ondersaten, gelyk
zy Schuldig is te doen, maar der Weezen goed
onnuttelyk waar overbrengende, in SchandaliSa-
tie of oneer waar levende, in sonden vallende,
als boven verhaalt is, van de andere Maagden
en Vrouwen, of door faveur ende aanhang der
Priesteren hen quaat schandeloos leven, ofte
Suspecte Leeringen niet en wilde accuSeeren nog
remedieren, haar zelven daar meede ook SuSpect
makende, zo zal de meeste part van den Wees-
huyse, (altyt buyten geslooten Wees-kinderen
en Dienstbooden) mogen klagtig vallen, of aan
den Heere van den Lande, of aan Deeken van
de Kerken daar 't hun gelieven zal, welke twee
Samen, of een van beyden daar 't aan versogt
zal worden, met een van de andere voorn. Pro-
tectoren zullen dat zelve ter harten neemen, als
getrouwe Protecteurs en beschermers der deugt,
ende van den voorsz. Huyse, ende corrigeeren
(hebbende eerst de zaake neerstelyk ondersogt,
ende goede kennisse der waarheyt) als die Mee-
sterse af te zetten, ende de Priester daar faute in
is, oorlof te geeven na qualiteyt der zaken ende
uytwysen haarer conscientie, zonder eenige ap-
pellatie daar op of tegen breder te behoeven te
versueken of te ontfangen.
" Item of 't geviel dat ymant begeerte en devo-
tie kreege, om eenig Goed of Renthe tot dezen
Wees-huyle te laten ende te fonderen, tot dien
eynde dat men meer Kinderen en Weezen ont-
fangen zouden, op maniere en conditie als deze



Fondatie is inhoudende, 't zelve zullen zy mo-
gen doen altyt competerende voor elk Kind al-
zoo veel in Jaarlykfe Renthen, daar men dan in
der tyt Jaarlyx een Kindt van alle zyne nood-
druft zoude mogen onderhouden, dog niet on-
der de agtentwintig Gulden tot 20. stuyv. den
Gulden 's Jaars, desgelyken ook dat binnen den
huyse overSchieten zal boven het behoef der in-
woonders, ende geconquesteert zal worden, te
weeten boven een Jaar, dat zy tot noodzaaken
te vooren blyven zullen, dat zelve zal men ook
aanleggen, het zy in Erfgrond, Renthen , of
diergelyken, ende meer Kinderen aanveerden na
qualityt des goeds, welke verkogt ende verkre-
gen is, te weeten altyt tegen 4 ponden groot
vlaams een Kind, ende dat alleen Knegtkens,
tot welken eynde zal men na proportie der Kin-
deren, en des werks ook mogen aanvaarden
meer Vrouwe Persoonen, is 't van nooden, maar
de Priesters, zullen altyd te vreden zyn met
haar geordonneert en gezet Salaris.
" Alle welke Articulen ende Puncten in dezer
Fundatie begrepen, wil en begeer ik als een
eenige Testamenteur van wegen myn Gen. Vrou-
we hoogl. memorie, zoo het met goeden voor-
raat hier benevens, eensdeels by het leven myns
Executoiren eendragtelyk over kommen is ge-
weest , daaromme dat alle voorsz. Articulen in
dezer Fundatie geincorporeert, getogen en ge-
sloten zyn, tot dien effecte dat men se alzo on-
verbrekelyk onderhoude met zulken onderSchei-
de, of namaals eenige duysternis ofte onver-
stand uytgeraakte te verreysen daar van ik de
Interpretatie, Correctie, Veranderinge, Am-
pliatie of Moderadie aan voorgen. Protectoren



reserveere, om by goede deliberatie van rade
op alles wel te letten, ende by deugdelyke mid-
delen daarinne te voorzien, des t' oirkonde der
eeuwiger Memorie,heb ik Melchior van Culem-
borg HuybertS. voorsz., myn gewoonlyke hand-
tyken hier ondergestelt, ende myn Zegel hier
agter aangehangen, ende zoo ik overmits 't over-
lyden van myn meede Executeuren, als vooren
my beSwaart gevonden hebbe, de Executie van
den voorn. Testamente alleen te effectueren en-
de te abSolveren zoo 't my na gelegentheyt van
mynen ouderdom zeer lastig dogte te weezen,
hebbe gerequireert den Eerwaardigen Heer Ja-
cob Uten-Enge, Deeken van de Collegiale Ker-
ke van St. Pieter t' Utregt en Generaal-Vicarius
des Bisdoms Utregt, ende Peter Kool GerritS.
eertyts geweest hebbende Borgemr. der stad Cu-
lemborg , om my tot de EyndSchap der voorsz.
Executie te willen helpen, assisteren, ende zy
zulx na de Conceptie van deze fundatie aange-
nomen hebben, heb ik hunlryden tot meerder
kennis gebeeden deeze Fundatie ook met my te
willen bevestigen, 't welke Wy Jacob van Uten-
Enge, Deeken en Vicaris als boven, ende Pe-
ter Kool GerritSen, in den qualityt als boven,
ter beede van voorsz. Melchior van Culemborg,
Fondateur, van wegen onze Gen. Vrouwe, geer-
ne gedaan hebben, gelyk wy dezelve ratificee-
ren, approbeeren en bevestigen by deezen, mit
SubScriptie van Onze gewoonlyke handtyken elx
hier onder gezet, ende ook onze Zegelen, ag-
ter den Zegel van den voorsz. Fondateur daar-
aan gehangen, daartoe hebben Wy Executeur,
Fundateurs ende Assistenten voorn, zamentlyk
nog gebeeden, ende bidden, mitsdeezen oot-



moediglyk Onzen Genadigen Heer Heere Floris
Grave van Culemborg, Vryheer tot Pallant, en-
de van Wittem Heere ten Weerde, tot Lienden,
ter Leede tot Wildenborg, &c. dat zyn Gen.
deeze Fondatie Godtlyk en deugdelyk werk ge-
lieve te Confirmeeren, ende het zelve Convent
ende Weeshuyse met alles dat daar aankleeven
mag, ook te neemen en te houden in zyn Gen.
protectie, met myn Heere den Deeken der Col-
legiale Kerke van St. Barbara, met beyde de
Borgemr. dezer zyn Gen. Stadt van Culemborg,
op dat den inhoud derzelver Fondatie te bet
onderhouden zoude mogen worden, 't welk Wy
Floris Grave van Culemborg voorn, na dat Wy
deeze Fundatie een zeer Godlyk ende deugde-
lyk werk gezien, hooren, leezen ende verstaan
hebben, 't zelve te wezen een werk van carita-
te, tot laaffenissen ende Sustentatie van de Ar-
men, tot ontlastinge van Onze Borgeren ende
Inwoonderen dezer onzer Stad, ende onzer ge-
heelen Graafschaps van Culemborg,hebben Wy
uit onzer Authorityt, deeze voorzyde Fondatie
met allen haren inhouden voor Ons, onzen Er-
ven ende Nakomelingen Graven en Gravinnen
van Culemborg geconfirmeert, ende confirmee-
ren by deezen, willende, ende bevelende dezel-
ve , in alle haren Puncten en Articulen onver-
brekelyk onderhouden te werden ten Eeuwigen
dagen, ende daarenboven hebben Wy nog ten
ootmoedige beede van onzen Fondateur, mit
zyn Assistenten voorgenoemt, genomen, en nee-
men by deezen voor Ons , ende onzen Erven
en Nakomelingen Graven en Gravinnen van
Culenburg, 't voorsz. Convent ende Weeshuyse , Wees-kinderen , en de gantSche Familie ,



met hare goederen die zy nu hebben, of nog in
toekomenden tyden verkrygen zullen, in onzer
protectie, ende zullen daaraan zyn en blyven,
eeuwige protecteurs, metten Deeken onzer Ker-
ken , en de twee Borgemr. dezer onzer Stadt
Culenborg, in der tyt. In oirkond hebben wy
onzen naam hier ondergeschreven, ende onzen
Zegel voor aan deze Fondatie-brief doen han-
gen. Ende wy Deeken ende Capittel der voorsz.
Collegiale Kerke van S t. Barbera binnen Culem-
borg. In den name van onzen Deeken in der
tyt, Heer Arent Ders , Priester , mit Onzen
en Zyne gemeen Capittels consents: Ende Wy
Scholt, Borgemr. Schepenen en Raad der Stad
van Culemborg, in den name van Onzen Sche-
pen ende Stads Borgemr. in der tyd, namentlyk
Hendrik de ReuSe JansS. ende Huybert Jansen
van Baden, met haar ende onze gemeene con-
Sent, hebben ook ter beede den voorsz. Fonda-
teur, ende Assistenten als boven voor ons, en-
de onzen Nakomelingen in der tyt voorsz. met
digniteyt ende Officien met gemeenen con-
Sente als boven , in Consideratie van 't voorsz.
zeer Goddelyk en deugdelyk werk , als voren
aangenomen ende neemen aan mitsdezen, met
Onzen voorsz. Gen. Heere Grave van Culem-
borg, in der tyd, de protectie van der voorsz.
Convente ende WeeshuiSe, mit de Wees-kinde-
ren ende gantSche Familie, mit haare Goederen
als vooren vermogens deeze Fondatie, In oir-
konde hebben wy onze voorsz. Capittels Zegel.,
ende onzer Stad van Culemborg grooten Zegel,
elx hier agter aangehangen, alles op den 12. dag
van October in den Jaare onzes Heeren duysend
vyf hondert ende t' sestig, ende was ondertee-'



kent Floris van Pallant, Melchior van Culem-
borg, Jacob Uten-Enge, ende Peter Kool Ger-
ritze, ende was bezegelt met drie Rode, ende
drie Groene Zegelen, uithangende aan Groene
zyde Koorden , ende nog lager stond, gecolla-
tioneert tegens de Origineele bezegelde ende on-
ondertekende Fondatie, ende accordeert daar
meede by my Eg. Beverwyk.

COPYE van een Ampliatie ende
Interpretatie op de Fondatie hier
vooren.

" Ik Melchior van Culemborg, doen kond eenen
ygelyken, die deezen Brief zullen zien ofte hoo-
ren leezen, alzoo ik onlangs een Fondatie op-
gerigt ende gemaakt hebbe, alhier in den Con-
vent van den Heyligen Leven, als eenige Tes-
tamenteur in leven wezende, van Wylen Hoog-
loffelyker Memorie, Vrouwe Elisabeth van Cu-
lemborg , Gravinne van Hoogstraten, &c. diens
Ziele Godt Almachtig Genadig wil weezen, en-
de in dezelve Fondatie vergeeten is geweest te
stellen, als dat het zelve Convent gehouden zal
zyn t' ontfangen ende te logeren Predicanten
Terminarissen, van vier biddende Ordenen, die
alhier heure gewoonelyke statie hebben om te
Prediken, zo ist dat ik ordonnere by deezen, dat
de Meesterse van den voorsz. Huyse of Convent
in der tyt, van nu voortaan gehouden zal zyn
de voorsz. Predicanten Terminarissen t' ontfan-
gen tot elke reyse drie dagen, ende niet langer,
ten ware by faute van quaad weeder, ook mee-
de of 't geviel voor ofte na de voorsz. Statien,



dat de voorsz. Predicanten Terminarissen weg
in 't reysen, ofte in 't keeren alhier in der Stad
by avonde geviel om te benagten, dat zy dan
ook eenen nagt of twee heur Logis hebben ,
ende neemen zullen mogen in den Convente
voorsz. ende langer niet, ende zullende de voorsz.
tyt gedurende by den Priesteren van den Con-
vente ter Tafelen mogen gaan eeten, ende sig
ter goeder tyt ten Reventer ter maaltyt vinden
laten, als des Middags ten elf uren, ende des
Avonds ten ses uren, ende haar slaapsteeden
hebben, op een Kamer boven de Poorte van
den Convente voorsz. die daartoe geordonneert
is, ende indien zy elders te gaste gaan, en zul-
len zy niet later uytblyven mogen, dan tot agt
uren, om voor negen uren op haar Kamer te
bedde te gaan , des zullen zy sïg wagten in des
Convents Vrouwen huysinge te gaan, zonder
consent van de Meesterse,op verbeurte en ver-
lies van haar Logement, voor die reyse, op dat
daar deur geen ongeregeltheid en kome, ende
die Arme Weezen, daar 't voorsz. Convent op
gefundeert is, verder niet beswaart werde.
" Item zoo in de voorsz. Fundatie een Articul
gestelt is, daar in toekomende tyden onverstand
uyt zoude mogen reysen, als te weeten, dat de
Meyskens ende Weezen tot haar twaalf Jaren
gekomen zynde, met gedekten hoofde ter Ker-
ke zoude gaan, zonder te zeggen ofte te ver-
klaren, waarmeede zy gedekt zouden zyn, zoo
heb ik Fundateur voorn, nu by dezen geordon-
neert ende voor goed aangezien , dat de een
zoo wel als de andere met gelyken habyt ende
dekselen op 't hooft, onder malkanderen gaan
ende verkeeren zullen, te weten met swarte



Huyfkens, ende zoo wanneer zy buyten den
Convent gaan zullen, 't zy ter Kerke ofte an-
ders een Swart Brabants Schenen Hoyken op
haare hoofden, zoo wel de Jongste als de Oud-
ste Maagdekens, te weten op zulke tyden, als
hun by de Meesterse toe gelaten, ende geor-
donneert zal worden, ende anders niet, op dat
men te beter de Weezen, uyt de andere Maag-
den ende Vrouwen van den Huyse kennen zou-
de mogen, dog dat dezelve Hoykens van den
geenen die op haar tyt uyt den Huyse gezet zul-
len worden , aan den Convente zullen blyven,
om andere nieuwe aankomende daar meede te
mogen versieren.
" Nog ordonneere ik, of 't zaake waar, dat al-
hier tot Culemborg quame den Eersaame ende
Devoten Priester, Mr. Arent Hesius, woonende
tot Loenen, die in alle zaaken der voorgem. Fun-
datie, groote neerstigheit en veel arbeyt-gedaan
heeft, om dezelve in goeden Ordonnantie en de
geregeltheyt te helpen brengen, naar inhoud
derzelver Fondatie, daarom wil ende ordonnee-
re ik by dezen, dat zoo wanneer den voorsz.
Mr. Aarnt gelegen zal zyn hier tot Culemborg
te komen om te bezien, ende verneemen of al-
le die Ordonnantien, ende Statuten des voorsz.
Fundatie ook wel onderhouden worden, dat hy
als dan binnen den Convente of Weeshuyse
voorn, ontfangen zal werden, ende daarin Lo-
geren , ende by de Priesteren ter Tafel gaan
eeten , insgelyken ook den waardigen Heere
Mr. Adriaan Adriaansen, die meede een getrou-
we Raad en helper geweest is, tot dezelve Fun-
datie, zoo zyn weg tot eeniger tyt hier door
geviel te passeeren. dat dezelve Meesterse den



voorsz. Mr. Adriaan, ook ontfangen, Logeren
en Tracleren zal, een dag of twee als voorge-
noemt, willende en begeerende, dat al het gee-
ne voorsz. is, onderhouden werde, gelyk prin-
cipaale Fundatie van den Convente of Wees-
huyse voorsz. Ordonneerende en bevelende de
Meesterse van den voorsz. Convent, by die be-
lofte die zy den Weeshuyse gedaan heeft, goe-
de toesigt op alles te hebben, zonder daar inne
te simuleren, blyvende dog den Teneur van de
voorsz. Fundatie in haare volle waarde in alle
andere Puncten ende Articulen zonder argelist,
des t' oirkonde heb ik Melchior voorn, myn ge-
woonlyke handtyking hier onder gestelt, ende
myn Zegel daar beneffens meede onder aange-
hangen , ende daar toe gerequireert ende ge-
beeden Peter Cool GerritSen, als mynen Assis-
tent ende helper, dit meede met my te willen
betykenen ende bezegelen, 't welk ik Peter
Cool voorsz. zoo ik meede kennis hebbe van
't geene voorsz. is, geerne gedaan hebbe ter
Requisitie als boven , den 16. dag van Decem-
ber in den Jaare Onzes Heeren, duysend vyf
hondert ende zestig. Aldus Onderteekent, Mei-
chior van Culemborg, Peter Kool GerritSen ,
ende was met een Rood ende Groen Zegel uit-
hangende bezegelt, ende nog lager stond , ge-
collationeert ende accordeert, met de Originee-
le bezegelde, en onderteekende Ampliade ende
Interpretatie Brief, by my Eg. Beverwyk.

Een Verklaringe op 't agtiende Articul
van de Fundatie.

" Item oft gebeurde dat een Kind ofte Kinderen
van Borgers, alhier in Egten-staat geprocreëert



ende geboren waren, dezelve Borgeren daar na
tot andere plaatsen metter woon togen, ende
haar BorgerSchap alzo verwoonden, ende aldaar1

storven, niet tegenstaande zullen die Kinderen
hier geboren werende, na dat dezelve Kinderen
na de dood van haar Ouders, weer drie Jaren
aan malkanderen binnen deezer Stad of Graaf-
Schappe van Culenborg gewoont zullen hebben,
een plaats in 't Weeshuyse mogen genieten, zo
verre zy als dan bequaam daar toe bevonden
worden, naar inhout der Fundatie. Ende con-
trarie hier tegens, Kinderen .die hierin de Stad,
of in dit Graafschap van Culemborg niet gebo-
ren en zyn, al hebben haare Ouders voortyts
Borgeren geweest, ende zullen nogtans geen
plaats in 't Weeshuyse mogen hebben, om oor-
Sake dat men alle vreemde Armen hier niet in-
trekke, om die Gemeente daar meede in toeko-
menden tyt te bewaren. Ende was Ondertekent,
Melchior van Culenborg, Stadholder.
Dus heeft Melchior van Culenborg aen het oog-

wit van Vrouw Elisabeth getrouwelyk voldaen.
Aen de Agter of Heere-straet ziet men een fraje

Wooning, nu bewoond by den Rector der Latyn-
Sche Schoole in der tyd, en daer nevens een Poort
of Ingang naer het Gebouw zelve. Men ziet bo-
ven in de Gevel het Wapen van Lalaing en Culen-
borg, waer onder een Byschrift is geschildert ge-
weest, dog door ouderdom onleesbaer geworden,
het was van desen inhoud, volgens de aentekening
van den Raedsheer Bosch:

Dese plaets, van oude tyden aen genaemd TEN HEY-
LIGEN LEEVEN,

Is nu de selfde Naem dit Convent weer gegeeven.



Wanneer men deezen Ingang met het afbikken
der steenen, en met voegen vernieuwde, helderden
men de Wapens ook op, over omtrent 25 Jaaren,
en is 'er dit navolgende Byschrift gesteld:

Ingenuam sobolem Citius genitoribus orbam9
Suscipit &gremio heic Elisabetha fovet.

Ab Anno MDLX.

Binnen de Poort gekomen, ziet men een hoog
uytgebreyd Gebouw, daer ontmoet men een Ca-
pel, welke volmaekt is , zoo in de Gevel staet
1557. en dan het Huys. Twee Ingangen zyn 'er,
een voor de Jongens, en een voor de Meysjens;
boven die van de Meysjens, door welke zy naer
de Capel over de Plaets plegen te gaen, ziet men
het Wapen van Luxenburg en Culenborg, en daer
nevens dese Letters I E, beduidende Jan en Eli-
sabeth. Boven die van de Jongens het Wapen van
Lalaing en Culenborg, en de Letters A E, te ken-
nen geevende Antonis en Elisabeth.

De Wooningen zyn van elkanderen afgeschei-
den, yder heeft zyn Reventer of Eet-zael, Dor-
miter of Slaep-plaets : Uit de Keuken pleeg men
de Schotels door een vierkante opening, zo wel
aen de Meysjens als Jongens toe te reyken, wel-
ke 'er nog gezien konnen worden, dog buiten ge-
bruik zyn. Zelfs quamen de Jongens niet in de
Capel, maer Sagen en hoorden de Misse doen door
eene opening , blyvende binnens deurs. In het
Quartier der Meysjens , in de Reventer of Eet-
zael, ontmoet men nu een konstig Altaar stuk,
daer in het eerste Avondmaal is afgebeeld, dat Je-
sus met zyne Discipelen houd, en op een der Deu-



ren het Eeten van het Paesch-Lam, en op de twee-
de Deur de groote Maeltyd van de Koning Aha-
sueros; wanneer de Deuren toegesloten zyn, ziet
men daer buiten op geschildert het vallen en ver-
gaderen van het Manna: Dit alles heeft geen sweem
na de Misse. Waer dit fraey stuk t' huis gehoord
heeft is onbekend, mogelyk en zeer waarschynlyk
in een der Kerken. Hier gaet men langs eenige
Trappen in een zeer groote Zael, op welke gezien
werden eenige Afbeeldsels van Graeven en Grae-
vinnen van Waldek en Culenborg, daer onder dat
van Vrouw Elisabeth met haere twee Gemaels.

Ik geeve hier op de Rent-meesters van dit Wees-
huis , die my bekent zyn:

1699. Aert den Text.
1702. Jan van der Leede.
, . . Salomon de Jouwer.
1728. Mr. Arnold Egbert de Jouwer.
1750. Josua Houthuysen.

D E L A S E R Y E .

Tot het ontfangen en het verblyf van Menschen
met dese Quael besmet, is hier buiten de Lek-
Poort, ten Oosten van den Havendyk, een Lasa-
rus Huis gestigt. De nagedagtenisse van het zelve
word als noch bewaerd, door de benaemingen van
de Lasarus Weerd, de Lasarus Boomgaerd, &c.
Dit Gebouw is nu ten eenemael verdweenen, zyn-
de in de voorige Eeuw afgebroken. In den Jaere
1578. by tyde van Graeve Florus den eersten word
het gemeld, wanneer men het Bolwerk tegens de
Melaten opgroef, en op de zyde naest de Stads
Wal een ander Bolwerk van de zelfde aerde maekte.



C A P E L L E N .
Behalven de Capel op den Havendyk, waeren

even buiten de Stad noch twee Capellen, als een
eeven buiten de Zandpoort, met naeme de Sint
A N N A C A P E L , waerscheinelyk op CAETS HAGE
gestaen hebbende: dese is door de Beeldstormers,
na dat alle Beelden en Schilderyen in eenen nagt
verbryseld waeren, in 't begin van de Maand Au-
gustus des Jaers 1566. omver geworpen, waerom
Graef Floris een Placcaet liet afkondigen, verbie-
dende in 't vervolg eenige Beelden, Altaeren of
Ornamenten te Schenden, op poone van Lyf-straffe
en arbitraire Correctie. De tweede CAPEL is die
van REDICHEM, nog in wezen, staende ten einde
van de Dreef, in een Wooning of Huis verandert,
deze zal gediend hebben tot gebruik van de voor-
noemde Buert.

FUNDATIE VAN N. N. VAN BADEN.

Boven en behalven de voorschreeven Gods-Hui-
sen, zyn in de Stad nog ses Wooningen of Kame-
ren, als vier in de Agter-straet over het Weeshuis,
ende twee in de Meent, gefundeert door eenen
VAN B A D E N , voor oude Vrouwen, die daer in
gehuisvest worden, en bedeelinge krygen.

L A T Y n s c H E S C H O O L E .

Tot de openbaere Gebouwen behoord ook de
publyke School, dezelve is gebouwd agter de Sins
Barbare Kerk, en staet noch terzelver plaetse daer-
se was, doe Jan van Bueren, Proost van Aken en
Sint Marien te Utrecht op Sint Emerentianas nagt



1428. de Stads Mueren beklom en overrompelde,
dat hem zuer opbrak, dit geschiede volgens Hen-
drik van Cuyk aldus: Dat hy eene Brugge over de
Graften wierp by de Stads Mueren daer het Parochie
School stond. De Latynsche School word bestierd
door een Rector en Conrector, hebbende yder onder
zig drie Classen.

De tegenwoordige Rector is;
Wilhelm Hendrik van de Poll.

De Conrector.
Johannes Ter Brugge.

Vier Scholarchen hebben het opsicht over de
Schoolen, welke nu zyn:

Mr. Jacob Pieter de Balguerie, Drossaert en
eerste Raed.

Mr. Balthasur Kloekhoff, Extraordinaer Raed.
Ds. Wilhelmus van Forel, V. D. M.
Mr. Adriaen Verspyk, Ordinaer Raed.

Naem-lyst van eenige Heeren Scholarchen.
Ds. Johannes Wagardus.
Mr. Nicolaes Bosch, Ordinaer Raed, &c.

1700. Ds. Henricus Rhee.
1702. Mr. Jodocus van Gaesbeek, Vry-heer van

Tienhoven, Ordinaer Raed, &c.
1708. Ds. Fredericus Montanus.
1729. Mr. Henrik Brenkman, Ordinaer Raed, &c.
1736. Mr. Balthasar Kloekhoff, Extraord. Raed,

D. Petrus van Wickenburg.
Mr. Arnold Egbert de Jouwer.



Van Rectoren.
Mr. Abrabam Wagardus.

1730. Henricus Ludovicus Temmink.
1736. Johannes Ruyssing.
1738. Henricus Hogeveen.
1745. Wilhelm Henrik van de Poll.

Van Conrectoren,
N. N. ... Visscher.
Carolus Gustavus Welker.

1700. Johannes van Orth.
1703. Wolphardus van Bueren.
1711. Henricus Vos.
1712. Johan van Bronkhorst,
1723. Martin Henrik Nypoort,
1724. Johannes Christophorus Struchtmeyer.
1725. Roeland Stock.
1728. Henricus Ludovicus Temmink,
1730. Martinus Ter Brugge.

R O O m s c H E K E R K E N .

De Roomsch-geSinden hebben hier twee Kerken,
eene in de Nieuw Stad, uitkomende op de Verkens-
markt, en eene in de Oude Stad, hebbende zyn
uit en ingang op de Groote Markt en in de Paepen-
hoek, de eerste word bedient door Pastooren, waar-
om die de Pastoors Kerk word genaemd. Ik geeve
hier op de Lyst der Pastooren, zo ik die vinde in de
Beschryvinge van 't Utrechtsche Bisdom, tweede Deel,
bladzyde 530.

Johan van Schoonhoven, Obiit 1557.
Hendrik Desiderius Zoon.



Cornelis van Meteren, aan de Pest gestorven 1624,
Andreas Arsenius Kok, Obiit 163?.
Johan van Zypenesse.
Jacob Verhaer.
Johan van Culenborg, Obiit 1667.
Adriaen Stella, Obiit 1671.
Adriaen Heermans, beroepen na Brussel.
Simon, of Franciscus Spiegel, Obiit 1679.
Daniel van der Vorst, Obiit 1692.
Johan Buytendyk, Obiit 24. December 1692.
Matthias Tork.
Antoni Kockaert;
Jordaen Michael Loyens, hier gekomen 1727.

Lyste der Paters Jesuiten die de twede Kerk
bedient hebben, of nog bedienen.

De eerfte Pater is versogt van den Hoog-Edelen
Raadsheer, den Heer . . . . Meerhouts ten tyde
van de Pest, wanneer men niemand anders konde
krygen, en is gesonden van den Wel-Eerwaerden
Heer Theodorus Wezius.

Guilhelmus Wely. Deze wierd opgevolgt
door,

1655. Henricus Lindanius.
Nicolaus Crabbe.

1664. Johannis Butteel
Franciscus Vermaat.
Henricus van der Gracht.

1684. Franciscus Brekevelt.
1708. Joachimus Borseus.

Godefridus Cromvoet, nog in leeven en dienst.

Dus de Stad met derzelver Gebouwen, zo We-
reldlyke als Geestelyke, zo Kerken als Godshuisen



beschoud hebbende, word het tyd dat we overgaan
tot de wyse van Regeeringe. Nevens den Graef,
die Souverain Heer is, komt hier allereerst in aan-
merking:

D E R A E D K A M E R .

De Wel-Edele Heeren Raeden worden allereerst
gemeld als RAEDS-VRUNDEN, in een Ordonnantie
van Heer Antonis van Lalaing, van dato den 24.
Maart 1518. nopende het maeken van een nieuwe
Haven, want staet 'er; "So syn by Roede, van onsen
RAEDS-VRUNDEN : Zo mede in het Handvest van
voornoemde Lalaing, doe Grave van Hoogstraten
gegeeven, tot verbetering op het stuk van Justi-
tie, den 22. December 1533. daer staet: Dat Wy
met onsen RAEDS- VRUNDEN , ende by goed dunken en
advyse van onsen Scholt, Burgemeesteren, Schepenen,
&c. In een Ordonnantie van Vrouw Elisabeth,
raekende het Lyn-pad, van den derden May 1555.
staet: So is 't, dat wy aangemerkt hetgeen voorschree-
ven is, ende daar op gehad 't advys van onse RAADS-
LUYDEN. Dit Collegie Schynt zyn begin te hebben
gehad ten tyde van Heer Antonis en Vrouw Elisa-
beth, want voor dien tyd vind men in de meeste
Brieven: met goedvinden of by Raade van onse Magen.

Als Graef Floris de Regeering aenvaerde, zyn ze
bekend by naeme als Raeden: Aen dezelve gaf zyn
Genade een Instructie, van dezen inhoud:

In den eersten sal een iegelyk na synen besten vermo-
gen alle myns genadigen Heeren Domeynen, Hooghey-
den, Heerlykheden, so waar die gelegen syn, mit alle
derselver Geregtigheden voorstaan ende helpen verdedi-
gen, 't sy mit raade, mit consultatien, of mit andere



manieren, ende so voorts, die eere profyt ende syn Ge-
nadige welvaart allenthalven sueken ende voort keeren:

II.
Sal ook een iegelyk welgemelten myn Genadigen Hee-

re getrouwelyk ende met neerstigheyt dienen, en een goed
opsigt draagen, dat alle syn Genadige andere saaken,
als van Processen ende diergelyke affairen, met goeder.
voorsigtigheyd ende deliberatie van Raade gedirigeerd
werden.

III.
Dog sal niemand syn Genade ligtelyken Raaden tot

Processen of Regtsvorderingen van nieuw te instituee-
ren, maar sal in dese ende alle andere dingen syn Gena-
de scbade helpen scutten ende weeren na syn besten ver-
stande. IV.

Een iegelyk sal ten versoeke van myn Genadigen Hee-
re, ofte by syn Genade daar toe Gedeputeerden, op se-
kere dagen, ueren en plaatsen, daar sulks aanbeteykend
sal worden, williglyken compareeren, tot auditien van
alle syn Genadigen Rekeningen, die selve helpen apos-
tilleren alles ten meesten oirbaarende syn Genade profyt.

Sal ook goitwillig syn in Commissien te reysen, in
zaaken zyn Genade betreffende, so in 't Sticht van
Munster, van Keulen en Braband, in den Lande Guy-
lich, G eire, Utrecht, als elders, daar des nood gebeu-
ren mogte, dagen te holden, ende voorts te doen wes
gunt voorkomen mogte,

VI.
Item wanneer partyen by supplicatie ofte andersints

by Processe voor syn Genade te doen hebben, sullen sy
en een iegelyken van hun luyden goede ende korte expe-ditie doen van Justitie, sonder de goede luyden langer

te laaten naloopen ende uit selve te expedieeren, sal een



iegelyk adviseeren nasyn vyf sinnen en besten verstan-
de, voor oogen neemende des Lands deugtelyke gewoon-
heyden, Statuten ende Ordonnantien, indien daar eeni-
ge voor handen syn, ofte anders te volgen die reden na
teneur van geschreeven Regten, dog alles met modera-
tie van natuerlyke reden en equiteyt, daar des van no-
den bevonden mogte worden.

VII.
Item dat niemand geender saaken halven ter wereld,

die voor syn Genade hangende is, of hangen sal,sig en
laat bewegen mits neemende oft wagten eenige gaven,
geschenken, ofte eenig nut ende profyt ter wereld, by
sig selven, ofte by eenen anderen wie een Mensche sy
dat er denken konde om anders te adviseeren, dan 't naar
't voorgaande Artikel vermeld.

VIII.
En sal ook den partyen niet mogen raaden ofte waar-

schouwen , of van eenige Communicatien, die in syn
Genade Raad gehouden mogen syn, maar 't selve, ende
voorts alle andere dingen secreet houden, sonder iet te
vermelden, directe ofte indirecte, 't sy voor ofte na den
uytgesproken Vonnisse, ten waare by voorgaande beveel
van syn Genade ofte syn Genade Raad.

IX.

En sullen ook egeen relatien, 't sy by woorden ofte by
geschrifte, nog by andere teykenen ymants ter wereld
gedaan mogen werden, van wat advys d' een of d' ander
in syn Gen. Raad geweest mag syn, maar sal voor op-
regt by eenen yegelyken des Raads gehouden ende ge-
handhaaft worden, so wes daar gesloten ofte geconclu-
deert word.

X.
So verre ook ietwes in afwesen van iemand van den,

Raad voorschreven, die daar toe geroepen en niet ge-
compareerd syn, ofte dog in des Heer en saaken uyt-



heemsch syn gesloten, sal by der selven af wesen van
magt ende weerden, voor deugdelyk ende opregt geagt
werden, even of sy selfs tegenwoordig geweest waaren,
sonder derhalven excusen te maaken, insunderheyd by
partyen ofte andere buyten Raads.

Item so sullen die geene, die van syn Gen. Raad syn
Ordinaris, wie voorschreeve en haare gagien daar voor
beuren, dagelyks compareeren (je dog Ferie-dagen uyt-
bescheyden) des Voormiddags twe ueren en des Nade-
middags ook twe ueren in der Reken-kamer, ten ware
dat sy andere singuliere impedimenten hadden, die sy
nogtans schuldig sullen syn terselver ueren den anderen
te kennen te geeven, omme aldaar gesamentlyk die Lae-
den, Brieven ende Munimenten, op syn Gen. Comtoir
rustende, te helpen visiteeren, ende van alles een deug-
delyke nieuwe Inventaris te helpen maaken, ende voorts
andere dagelykse affairen te helpen stigten na haaren
besten verstande. X I I .

Zullen nog schuldig en gehouden syn, als 'er eenige
Rekeningen te hooren syn, een uere vroeger te compa-
reeren, als des Somer-tyds te seven ueren, ende des
Winterdaags ten agt ueren, omme eerst ende vooral die
Voornoemde dagelykse affairen van Supplicatien, Pro-
ressen ofte andersints te helpen stichten, ofte anders te
helpen raaden, als 't oirbaarlykst sal wesen.X I I I .

Zo verre daar eenige Brieven komen aan myn Gen.
Heere, ofte iemand van syn Gen. Raad betreffende ,
sullen sy neerstelyken toesien, dat die behoorlyke ant-
woorde daar op weder gemaakt, ende die Boden weder
op het spoedigste afgeveerdigd werden.X I V .

En sullen dese Brieven in den Ordinaris Raad, wie



voorschreeven, gepresenteerd ende opgebroken werden,'t en waare dat 'er sulk haast inne gelegen waare, dat

men extraordinaar zoude daarom moeten vergaderen.
XV.

Zal ook een iegelyk van syn Gen. Raad, wie voor-
schreeven, sorge draagen, dat die Brieven en Muni-
menten van antwoorden ende andersints , elks op syn
behoorlyke plaatse by den anderen geleyd worden in de
Rekenkamer voorschreeven, op dat de een in afwesen
van den anderen steeds weeten mag, wat in allesaa-
ken gedaan is. XVI.

Item so wat Vonnisse diffinitief ofte interlocutoir
uyt gesproken werden, mitsgaders alle andere Appoin-
etementen ende Ordonnantien, insonderheyd daar eeni
ge ...... aangelegen is, sullen pertinentelyk gere-
gistreerd, ofte anders wel by den anderen gehegt ende
bewaard worden. X V I I .

Ende om alles voorschreeven, wel ende na behooren
des te bestendiger ende onderlinge te effectueeren, is
wel gemelte myn Gen. Heer, der meyninge een Per-
soon uyt syn Gen. Raad, wie voorschreeven, te de-
puteeren, specialyken, die last ende beveel hebben sal
die Extraordinaare Convocatie te laaten doen, die Ad-
vysen van den anderen af te vraagen, ende te collige-
ren, ende daar nd te concludeeren, ten waare , dat
die sake bevonden worde eerst myns Gen. Heer te ad-
verteeren, ende daar op syn conclusie te behoeven.X V I I I .

Item sulke conclusie genomen sullen die expeditien
van dien Brieven ofte Reysen te doen iemanden van de
Raaden by den voorschreeven Gecommitteerden bevo-
len werden te expedieeren, dog by advyse van den an-
deren Raadverwanten, daar inne dan sig een iegelyk



sal hebben goedwilliglyk te laaten vinden, en sal de
Rentmeester Generael, hebbende des voorschreeven be-
veels een uytschrift alleen , voorts die voorschreeven
vacatien ende onkosten in de plaatse van Ordonnantie
magen betaalen.

XIX.
Zal ook syn Gen. mitten eersten een signet ofte pit-

sier laaten veerdig maaken, ende laaten 'tselve in han-
den van den voorschrieven Gedeputeerden.

So verre ook die voorschreeven Gedeputeerde selfs
absent ende uyt reysen solde, sal hy eenen anderen in
syn plaatse substitueeren , mits voorschreeven signet
overleveren, om in syn afwesen te doen, 't geen hy sunst
selve doen solde in maniere voorschreeven.XXI.

Item dit alles sal een iegelyk doen op syn Eed, wie
voorschreeven , voor al sulke gagien en de profyten,
als een iegelyken in 't bysonder toegeleyd mogen syn,
by synder singuliere instructie, die een yderen gehand-
reykt is , eensdeels comprehendeerende mede allen die
Artikelen voorschreeven,XXII.

Aldus gedaan en geordonneerd by myn Gen. Heere
Florïs Graave van Cu/enborg, Vryheere van Palland
ende 's Landr van Withem, Heere van den Weerden,
Liende , Leede, &c. Mit deliberatie van Raade ,
den 5. December 1556. Onderstond geschreeven,
Floris van Palland.

In 't volgende Jaer gaf hy een nadere Ordonnan-
tie aan de Raeden, luidende :

Wy Floris Graave van Culemborg, Vryheer van
Palland, van den Lande van Withem, ende van den
Weerde y Heere ter Leede te Lienden, van Wilden-
borg, van Kentwyler, &c. Allen den geenen, die



desen tegenwoordige Brief sullen zien of hooren lee-
sen, doen te weeten, also wy verstaan, dat de Sche-
penen onser Stad van Culenborg, dikwils na vermog-
te ende uyt wysen haarluyden Handvesten ende andere
Usantien , alsulke Vonnissen ende Processen , die sy
niet vroet gewerden en konnen, of die deur importantie
der saake aan ons en der hooge brugge van onsen Huyse
remitteeren; ook, dat somwylen partyen, in Materie
van Justitie, by Requeste ende andersints, ons ver-
soeken ende aanroepen, om hunluyden Regt ende Ju-
stitie geadministreerd te werden, ende dat alsulke saa-
ken tot groot agterdeel van partyen, door onse lang-
duerende absentie uyt onse voorschreeven Stad , en de-
Lande van Culenburg, ongeeynd ende ongetermineerd
blyven, aanmerkende, dat wy niet alle tyd continuee-
lyken in onser voorschreeven Stad en de Lande van
Culenborg onsen mogen houden, om andere onse note-
lyke affairens, ende dat partyen daar door merkelyk
mogten veragtert worden, zo is 't dat wy ons betrou-
wende der Wysheyt, Vroomigheyd ende Regtveerdig-
heyd van den Erentfesten onsen Lieven ende Getrou*
wen MELCHIOR VAN CULENBORG HUYBERTSEN,
Stadholder van onse Leenen tot Culenborg, Meester
WOLTER VAN ELSRAK , Meester HENDRIK WIK-
RAAD , Meester LIEERT MEERHOUTS . ende JAN
VAN KUYK HENDRIKSEN, Raaden van onsen Gen.
voorschreeven, hun Vieren te samen, ofte den Vieren
ofte Drien van hunlieden, die daar toe Ambesten ver-

staan ofte Vaceeren zulllen mogen, neemende ende Re-
quireerende daar toe oik, tot haare assistentie ende
ontlastinge eenige van den Borgemeesters, Schepenen,
o f te goede gequalificeerde Persoonen , Rentmeester,
Burgeren ende Ingesetenen van onse voorschreeve Stad
en de Lande van Culenborg, Geestelyk of Wereldlyk,
als zy na gelegenthyt der zaakte bevinden zullen daar



toe nodig te zyn, volkomen magt ende speciaal bevel
gegeeven hebben, ende geeven mits desen , de zelve
expresselyk ordonneeren ende stellen in onse plaatse, als
bequaame Rigters, om alsulke Processen aan onse hoo-
ge Brugge na olde herkomen gewesen, ofte nog gewe-
sen zullen werden, te ontfangen, ende deselve by be-
hoorlyk Inventarissen over te neemen, ook alle andere
parthyen in materie van Justitie, 't waare tot vorde-
ringe van alsulke Processen aan de hooge Brugge ge-
wesen in zaaken van Revisien, ofte andere dergelyke
gebreeken, die partyen aan ons eenigzints te doen mog-
ten hebben, die zelve by Requeste, ofte andere derge-
lyke Remonstrantie in Regten ontfangen, de zaake
met malkanderen te communiceeren , de Processen,
Schriftueren ende Munimenten te visiteeren, Regtda-
gen derhalven te holden tot versoek van partyen te
verleenen te Ordonneeren, Interloqueeren, deselve par-
tyen, indient nood zy, vooren te hooren tot breeder
Appoincteeren, Brieven van Executien daar op te de-
cerneeren, ende voorts al het geene hier in te doen en-
de laaten geschien, dat goede ende getrouwe Rigters te doen staat, ende sunst na uyt eyssen ende gelegen-

heyd der zaaken sig eygen ende gebueren zal, ende
gelyk Wy aldaar jegenwoordig zelfs zoude doen mo-
gen, by also nogtans, dat zy luyden in zaaken van
zeer groote importantie, als te weeten, in remissie
van nedergeslagen of andere Crimineele zaaken te gee-
ven ; item in zaaken onse Domeynen betreffende, en-
de van quytscheldingen, ofte andere dergelyke groote
zaaken, niet dan op behaagen ende zonder onse voor-
weet en ende expresse consent, ende behoorlyke speciaale
Ordonnantie ofte Commissien , eyntlik niet doen en
zullen, ook en zullen zy zaaken ende affairen on-
ser voorschreeven Stad, Land en Graaflykheyd van
Culenborg, Vryheyt, Privilegien, ofte Geregtigheyd



eenigsints concerneerende niet doen statueeren ofte or-
donneeren, dan by advisie van die van onsen Gerigte,
ende zo verre, dat nodig bevonden by onsen expressen
beveel en de Ordonnantie, gelyk voorschreeven , ende
of 't zaake waare, dat eenige zaaken van Revisien,
voorts meer aan hun lieden by parthyen gebragt mog-
ten werden, daar in zullen geen diffinitive sluyten
ofte determineeren mogen, dan by onsen voorweeten,
ende dat zy ons daar af eerst goed ende deugdelyk rap-
port gedaan zullen hebben, om daar op te verwagten
andere Ordonnantie ende Commissie op hunluyden en
andere, die ons dan wt andere plaatsen gelieven sal
daar by te laaten roepen, ons gantschelyk betrouwende,
dat sy Luyden sig in der voorschreeven . ....... tot
vorderinge van partyen na vermogen der Handvesten ,
Privilegien en Costuymen van onse voorschreeven Stad,
Lande en Graafschap van Culenborg, en dezelve.....
na uytwysinge van gemeyne Keyserlyke Regten so....
guyten sullen, gelyk sy dat voor God en in haarlieder
Conscientie sullen willen verdedigen, Requireren de
voorschreeven van onses Gerigts, ende voorts alle an-
dere Geestelyke en Wereldlyke Persoonen, dat sy sig ,
ter Requisitie als vooren, en voorts in alle andere voor-
schreeven saaken goedwillig willen laaten vinder, en
den van onsen Raaden en Gecommitteerdens, boven
gementioneerd, tot vorderinge van Justitie gemeyne
welvaaren, alle assistentie, behulp en bystand doen
willen, gelyk wy 't selve hun gantschelyk toevertrou-
wen, ende sulke gewesen Vonnissen, Appoinctementen
ende Ordonnantien, als sy van onsen wegen, en in
onsen naam, als voorschreeven, doen ende geeven sul-
len ter behoorlyke Executie stellen, ende hunlieden
daar in alle behulp en assistentie doen en bewysen als
ons , sulks gelooven voort van weerden te houden alles
wes by de voorschreeven onse verordende ende gedeli-



geerde Richters , in manieren als boven, Geordon-
neerd, Geappoincteerd en Gepronuncieerd sal worden:
Gedaan tot onsen kennelyk wederseggen, des t' oirkonde
hebben desen tegenwoordigen Brief met onsen naam
onderteekend, en met onsen Segel doen besegelen op den
4. Meert 1557.

Dit Collegie heeft zyn vergaderplaets gehad,
en heeft het als noch op het Nederhof, de Raed-
kamer genaemd. Het was van ouds een Graeffe-
lyke Domnain en Rekenkamer, en diende den Grae-
ve van Advys, dog is ten tyde van Georg Frederlk
Vorst van Waldek, aengesteld tot een Raed van Ap-
pel, aen welke het geoorloft is, als iemand, by
Vonnisse van Schepenen, zoo in de Stad als Dor-
pen, excedeerende de Somme van vyftig Guldens,
zig beswaerd vind, vermag te Appelleeren , mits
hy binnen den tyd van tien dagen na de Pronun-
ciatie in Persoon, of door zyn gemagtigden, ten
Secretarye zal Acte brengen, waer by hy voor
den Schout en twee Schepenen protesteerd van de
prosecutie der Sententie, Dog heeft geen Appel
plaets in dingen raekende de Politie, of Criminee-
le Lyfstraffelyke zaaken. Van het gewysde by
den Raed, 't zy in cas van Appel, of ter eerster
instantie, mag zulk een, die beswaerd is, Revi-
sie versoeken, mits de Sententie over de waerde
van tweehondert Gulden bedraegende is, tot wel-
ke Revisie twee onpartydige Rechtsgeleerden moe-
ten beschreeven worden, die ieder een stem heb-
ben , en de Raeden te zamen ook een. De Raed
heeft de Judicatuere over Leenzaeken, Geestely-
ke Beneficien, en verdere Regalia; verleend ook
Mandamenten van Beneficie, van Inventaris, Wil-
lig Decreet, Cessie en Relief , -Veniam aetatis, &c.
Neemt ook op alle Rekeningen van Stads, Geme-



ne Lands en Arme middelen, en geschieden die
alle Jaer, ten overstaen van den zelven.

Zoo verre ik uit oude Brieven als anders heb
kunnen na Spooren, zyn Leden van dit aansienlyk
Collegie geweest.

O R D I N A R I S R A E D E N .

Alle de Drossaerden zyn 't zedert een eeuw, en
mogelyk meer, Eerste Raeden geweest. Welke
hier voor geinsereerd worden gehouden. Ten ty-
de van Graave Floris den Eersten, waeren Ordi-
naeris Raeden , Mr. Wouter van Elsrak , nader-
hand Drost van Wittem, en Generael Rentmeester.
Mr. Libert Meerhout, Mr. Hendrik Wikraad, en Jan
van Kuyk Hendriksen.

Ten tyde van Floris de Twede, anno 1605.
vind ik alleen dese:

Fredrik Bogaard.
Harmen Braband.
Jan Strik, 1615.

Onder de volgende Graeven.
Guillaume de Langen, Stadhouder, Obiit 1652.
Johan Wemmering.
Jordan Guesont, Ridder, Stadhouder, Obiit 11.

Novemb. 1673.
Mr. Johan Victor.
Adam Gressenich, Obiit 27. Octob. 1663.
Mr. Cornelis Loot s, Gebannen 1675.
Mr. Johan Corner, Obiit 24. January 1670.
Mr. Cornelis van Diemen , Raed en Dykgraef,

Obiit 25. May 1675.
Fredrik Etling, Obiit 25. Juny 1689. Stadhouder.
Mr. Hugo Christiaan van Diemen.



Mr. Johan van Lith d'Jeude.
Mr. Nicolaes Bosch , Stadhouder Archivarius ,-

Obiit 14. May 1702.
Balthaser Kloekhof, Amptman der Baronie Weerd

en Weerderbroek, Raed en Griffier, Obiit
3. Dec. 1708.

Valentyn Nedermyer, Raed en Secretaris, Ob. 3.
Febr. 1737.

Georg Frederik Etling, Ob. 24. Aug. 1725.
Mr. Jodocus van Gaesbeek, Vryheer van Tien-

hoven , 1702. Stadhouder, Obiit 16. Febr.
1702.

Mr. Nicolaes Lastdraager, Stadhouder en Raad,
1705-

Bartram Hiesvelt, Hofraed 1702. Ob. 3. Juny
1724.

Everard Jordanvan Groin, Hofraed 1724. Ob.
31. July 1728.

Mr. Cornelis van Gaesbeek, tot Tienhoven 1725.
Mr. Christiaan Wybrand van Schellebeek, Hofraed

1728. Ob. 29. Dec. 1729.
Mr. Hendrik Brenkman.
Mr. Johan Albert Ziegenhirt, Raed en Stadhou-

der 1728. Ob. 28. May 1743.
Mr. Jan van den Berg, Hofraed 1730. Ob. 1737.
Mr. Arnolt Egbert de Jouwer, Stadhouder 1743.

Obiit 20. July 1750.
Mr. Cornelis Tepel, Ob. 26. Novemb. 1741.
Mr. Hendrik Peter Wynen, Hofraed 1737.
Mr. Adriaan Versuyk, Raed en Secretaris.
Mr. Jacob Perrenot.
Mr. Jacob Jongbloed, Stadhouder 1750.



E X T R A O R D I N A R I S RAEDEN .

Mr. Reinier Buys.
Georg Frederik Etling, eerst Extraordinaris 1695.

daar na Ordinaer, zie boven.
Mr. Balthasar Kloekhof.
Mr. Cornelis van Gaesbeek, tot Tienhoven, Stad-

houder, daer na Ordinaer 1725.
Mr. Willem Hendrik van Rhee , Ob. 30. Sept.

1735-
Jacob Ritters, Heer van Kraeyesteyn.

De Raed bestaet thans uit dese Leden.
Mr. Jacob Pieter de Balguerie, Drossaert en eer-

ste Raed.
Mr. Hendrik Peter Wynen, Hofraed.
Mr. Adriaan Verspyk, Raed en Secretaris.
Mr. Jacob Perrenot.
Mr. Jacob Jongbloed, Raed en Stadhouder,

De Suppoosten zyn.
Een Kamerbewaer en Clerk.

DE GRAEFELYKE LEENKAMER.

De Leenkamer is geplaetst op het Nederhof te-
gen over de Raedkamer, tot dezelve behooren al-
le de Graefelyke Leenen, die in grooten getale
zyn, Schoon 'er zeer veele verduisterd, en veele
alhier Leenroerige Landen in Zeeland zyn ver-
dronken , of onder water geset. 't Schynt dat
veele der Leenen, door de Besitters der zelve ,
voorbedagtelyk in de voorgaende Eeuwe zyn ver-
donkert geworden. Dit blykt in de Publicatien



zo by den Vorst van Waldek, als by de Vorstin zy-
ne Dogter, gedaen in den Jaeren 1681. en 1701.
Gelyk ook uit de Waerschuwinge van den Heer
Mr. Cornelis van Gaasbeek, op bestel van de Stae-
ten van het Quartier van Nymegen, gedaen in
den Jaere 1725. En om zo veel mogelyk te ont-
dekken , wie aan de Felonie van verduistering der
Leenen Schuldig waeren , gaf Louise Anna bevel
aen den Stadhouder Mr. Nicolaes Bosch, en den
Griffier G. F. Etling, dat zy de Leenregisters op
nieuws zouden visiteeren, en daer uit getrouwe-
lyk trekken alle Sodanige Percelen, als zy zouden
bevinden Leenpligtig, ende niet verheft te zyn,
met byvoeginge van de bepaelingen en de naemen
van de laetste Geinvestieerde Vasallen , en daer
van te formeeren eene nette Lyste. Ook wierd
'er een premie gesteld voor den geenen, die aen
de Leenkamer de Possesseurs , die nalaetig zoude
zyn, aenwees. Het Leenhof bestaet uit een Stad-
houder, Leenmannen, en den Leengriffier, en het
heeft een Leenbode.

Ik laet hier volgen een Naamlyst van de Stad-
houders en Griffiers, zoo veele ik heb konnen vin-
den en by een brengen.

STADHOUDErs VAN DE LEENEN.

Melchior van Culenborg Huybertsen.
Sweder van Culenborg, vinde ik 1571 tot 1576.
Jonker Hendrik van Abkoude van Meerten, Heer

van Essesteyn en Maersenbroek, dien Graef
Floris zyn lieve getrouwen Neef noemt, vin-
de ik 1577 en 1578.

Jonker Hendrik Bentink, anno 1579. 1580. &c.
Mr. Hendrik van Wikraad, 1594. 1595. &c.



Jonker Arend van Bronkhorst, 1605 tot 1616.
Johan Meerholts, 1617 tot 1634.
Guillaume de Lange, 1635 tot 1652. wanneer hy

sterf.
Jordan Gucsont, Ridder, 1653 tot 1673.
Frederik Etling, 1676 tot 1689.
Mr. Nicolaes Bosch, Obiit 1702.
Mr. Jodocus van Gaesbeek, Vryheer van Tien-

hoven , Ob. 1704.
Mr. Nicolaes Lastdrager, 1705 tot 1713.
Mr. Cornelis van Gaesbeek, tot Tienhoven, 1713»

tot 1727.
Mr. Johan Albert Ziegenhirt, 1727 of 1728. tot

1743.
Mr. Arnold Egbert de Jouwer, 1744. Ob. 1750.
Mr. Jacob Jongbloed, 1750.
Ik moet hier aentekenen, dat de Stadhouders lang voor desen bewoond hebben een zeer groote

Huisinge, aen den Graeven in eygendom behoo-
rende, dit Huis wierd van ouds genaemd het Stad-
houders Huis: In de voorgaende Eeuw kreeg het
den naem van 't Hertogshuis, vermits in het zelve
de Hertog van Saxen in de Jaeren 1693 en 1694.
zyn optrek had genomen. In 't begin der Gelder-
sche Regeering is het volgens ReSolutie van de
Staeten des Quartiers van Nymegen, verkogt aen
den Raed Hiesveld, en behoord nu de Weduwe
van den Ontfanger van Groin. Dit aensienlyk Huis
stae, in de Slotsstraet digt by de Poort, op den
hoek van de Meent.

G R I F F I E R S .

Jurrie Ernst Wagenaar, 1613.
Adam Gressenich, 1655.



Frederik Etling, 1663.
Cornelis Hoevenaar, 1676.
Georg Frederik Etling.
Mr. Arnold Egbert de Jouwer, 1725. wierd Stad-

houder 1744.
Mr. Salomon de Jouwer, 1744.

Agter deeze twee Collegien, voege ik alhier
twee Graefelyke Comptoiren. Het eerste word waer-
genomen by den Heer en Mr. Abraham Perre-
not, deeze is Ontfanger van de Graefelyke Do-
mainen en Geestelyke Goederen, alle de Erfpach-
ten , Renten, Landpachten en Tienden, zo van
de Landen, die onder Culenborg, als die onder
Bueren gelegen, van ouds door den Huise Culen-
borg gepossedeert, of in der Heeren boesem ver-
laeten en overgegeven zyn. Wyders van Boom-
vruchten , Molens, Veeren , Tollen, Vissery ,
Jacht, Huishueren, &c. waer tegens uit gegeven
word eene Portie in de Renten der Capitaelen tot
last deses Graefschaps staende, verscheide repara-
tien aen Huisen en Kribbens, Ongelden en Trac-
tementen, &c.

Het tweede Comptoir word geadministreerd door
den Heer en Mr. Balthasar Godart Nedermeyer,dese
is Ontfanger der Contributien, Camer-rekeningen
en Extraordinaris Middelen. Zyn Ed. ontfangt
omtrent de helft der Accynsen, en 't geen waer
op de Dorpen Jaerlyks zyn gequoteert, de Con-
tributien of Gelden , die tot redemptie ten tyde
der invasie van de Franschen, Ao. 1672. zyn ge-
geven, en waer mede yder Huis en Mergen Lands
noch belast is, het Recht der Zegels, en den 80
penning der Plegten, waer tegens Renten, en
eenige Pensioenen worde betaelt.



In oude Brieven heb ik gevonden, dat van ouds
Rentmeesters geweest zyn,

Wolter Sas, ten tyde van Heer Jasper.
Dirk van Coten, ten tyde van Vrou Elisabeth.
Jan van Cuyk , ten tyde van Graef Floris den

Eersten.
Wouter van Elsrak, was Rentmeester Generael

en Drost te Withem.
Noch voege ik hier by die tot myne kennisse

gekoomen zyn.
Valentyn Nedermeyer, Ontfanger van de Extra-

ordinaris Middelen, 1695.
Philip Diderik Hecker, Rentmeester der Buren-

Sche Goederen, 1707.
Jacobus Jubert, Ontfanger der Contributien.
Mr. Henrik Kloekhof, Rentmeester der Bueren-

Sche Goederen.
Johan Adolf Kloekhof, Rentmeester van de Do-

mainen.
Georg Robbert van Groin , van de Domainen ,

1727. en van de Buerensche Goederen, 1730.

DE WEL EDELE ACHTBAERE MAGIS-
STRAET DER STAD CULENBORG.

De Regering der Stad bestaet in een Drossaerd,
Richter of Schout, twee Borgemeesters , (een
Schepen en een Stads Borgemeester) agt Schepens
en een Secretaris. Welke Borgemeesters en Sche-
pens alle Jaer door den Graef worden verkoren,
of gecontinueert. Der zelver Ampten of Bedie-
ningen , zo in de Politie, als het Judicieele, in
't Civile en 't Crimineel, en wat yder moet betrag-



ten kan gezien worden in het Vernieuwde Stad en
Landrecht, gedrukt te Nymegen by Hendrik Heymans
1746, Waerom ik dit, wyl het in druk, en dus in
yders handen is, hier voorby gae; alleenlyk teke-
ne ik hier aen, dat op yder Maandag over zaeken,
de Politie raekende, gezeten word, en telken Za-
terdag Rechtdag is, dat, van Vonnisse by Sche-
penen geweesen, geappelleerd mag worden aen de
Wel Edele Heeren Raeden, dog niet van Crimi-
neele en Politie zaeken. Dat in dienst der Stad
(behalven de voornoemde Regenten) noch zyn een
Stads Syndicus, een Advocaet-Fiscael en een Came-
raer, welke laetste der Stads Inkomsten ontfangt
en uitgeeft, waer van Jaerlyks Rekeninge moet
worden gedaen.

De twee eerste Ampten werden nu bekleed door
den Heer en Mr. Nicolaes Kloekhof Balthasers Zoon.
Het laetste door den Heer en Mr. Gerard Voet,
Tot dit Ampt zyn in voorigen tyd aengestelt ge-
weest:

Fredertk van der Pyl9 1697,
Johan Frederik Wueste, 1705.
Mr. Petrus van der Velden, 1708,

Noch voeg ik hier by, dat aen de Heeren van
de Magistraet onderschikt zyn een Deurwaerder en
drie Stads Bodens,

Hoe dikwils ik verzogt heb een Lyst der Magi-
straets Persoonen, heb ik ze niet magtig konnen
worden : Ik geef dan op, 't geene ik , met veel
moeite, uit oude Brieven, als anders by een ge-
zamelt heb,



NAEMLYST DER DROSSARDEN .
Hubert Bastaert van Culenborg, 1515.
Jonkheer Melchior van Culenborg Hubertsen,1517,

ook Stadhouder van de Leenen.
Jonkheer Antonis van Cuyk, Drossaert te Culen-

borg en Hoogstraten.
Jonkheer Willem van Rysenburg, 1555-1557.
Jonkheer Antonis van Abkoude van Meerten, Heer

van Essestein, 1566.
Jonkheer Willem van Zuylen van Nyvelt, den 18.

September 1566.
Jonkheer Robbert van Lynden, onder Alba 1568.
Don Alonso Lopes de G allo, 1570.
Jonkheer Hendrik van Abkoude van Meerten, Heer

van Essestein.
Jonkheer Arent van Bronkhorst, vinde ik in een

Brief vermelt 1602.
Jonkheer Mathys van Bloemendael, Obiit 14. Au-

gust. 1625.
Jonkheer Jan van Plettenberg, Obiit i. May 1641.
Jorden Guesont, Ridder, Obiit n.Nov. 1673.
Carel de Lindeboom, Generael Majoor ten dienste

der Vereenigde Nederlanden.
Mr. Pieter Bout, 1717.
Wyer Wolphert Beeldsnyder, 1721.
Mr. Samuel Sautyn, 1729. Obiit 9. Juny 1738.
Mr. Jacob Pieter de Balguerie, 1738.

RICHTErs OF SCHOUTEN.

Neude van Spyk, Anno 1433.
Jonkheer Huybert van Culenborg, Bastaert 1454.
Jonkheer Wouter van Over Rhyn, Anno 1463.
Jonkheer Melchior van Culenborg, 1492.



Jonkheer Sweder Bastaert van Culenborg.
Jonkheer Melchior van Culenborg, Bastaert, An-

no 1514.
Gerrit van Culenborg, Bastaert 1517.
Jonkheer Frederik de Conink, 1541.
Jonkheer Gerrit van Culenborg Melchiors, 1546,
Jonkheer Louf van Culenborg Gerritsen, 1562.
Jonkheer Sweder van Culenborg, 1568.
Adriaen de Moelre, 1602. 1604.
Samuel van de Water, vinde ik 1650. 1664.
Hendrik Welker.
Paul Coenraet Pichtel.
Filip Jacob Tepel, Obiit 17. Juny 1744.
Dominicus Namna van Hoytema.

B O R G E M E E S T E R S ,
ZO S C H E P E N als STADS B O R G E M E E S T E R S .

Huig de Goyer. 1517
Coenraed Suermond. 1517
Jonkheer Gerrit van Culenborg HuybertSen, 1550.

ook 1555.
Jonkheer Jan van Cuyk, Anno 1531.
Peter Cool, 1555
Hendrik de Re//se, 1555
Jonkheer Dirk van Culenborg HuybertSen, Sche-

pen Borgemeester, 1557.
Bouwen Adriaansen, Schepen Borgemr. 1565
Willem Joosten, Stads Borgemeester. 1565
Roelof de Man, 1599.
Jonkheer Frederik van Winssen, 1602. 1604.
Jacob Berentsen, 1602.
Jan Jansen, 1604.
Frederik Hoevenaer, 1639.



Jonkheer Jan van Winssen.
Jonkheer Johan van Lauwik, Obiit i. Octob. 1654,Dirk Bosch.
Lambrecht Hoevenaer.
Mr. Filip Spegt.
Mr. Hendrik de Goyer.
Gerrit van Schalkwyk.
Jan de Lange.
Christiaen Augustus Kloekhof.
Salomon de Jouwer.
Cornelis van Gaesbeek, tot Tienhoven,

NAEMLYST DER SCHEPENEN.

1433. Jonkheer Hubert van Culenborg, Bastaert.
Jonkheer Wouter van den Overryn.
Gerard Cesar Knape.
Johan Filips Zoon.

1454. Peter van Ingen.
Wolter van Digteren.
Johan van Cuyk, en
Johan Visser.

1463. Jonkheer Hubert van Culenborg, Bastaert.
Herman van Doeyenborg.
Wouter van Digteren, en
Hendrik Suermond.

1492. D. Copier.
J. de Haan.G. Melissen.
G. van Digteren.
A. van Ingen.



J. van Cuyk.
. . , Suermond.
C. de Man.
D. Beerntse.

1503. Willem Suermond, en
Gerrit Melissen.

1507. Cornelis de Man, en. . . . Visser.
1509. Dirk Copier, en

Gerrit Melissen.
1511. Gerrit Cool.
1517. Gherit van Everdingen.

Gerit van Digteren.
Wouter Gerits.
Roelof van Loon.
Hendrik van Cuyk, en
Willem Gobelse.

1532. Harmen van Cuyk.
Hendrik Buth.
Aert de Man Corneisen, en
Gosen Gerritsen.

1557. Cornelis van Aken, enPeter Cool.

1565. Mr. Antonis Sibrechts.
Huyg de Goyer.
Adriaan Joosten.
Coenraed Suermond.
Jan Dirksen, en
Melis Aertson.

Den 12. November aengesteld.
1602. Hendrik Jansen de Moelre.Amelis Philipse.

JanHeynense, en
Gobel Jansen de Weerdt.

1604. Gosen Gosensen.



Adriaen de Goyer.
Jan Harmensen.

1639. Jan Willemsen.
Cornelis de Cock.
Jan de Wit.

Hattem.
Bosch, en
Cool.

1672. Michiel de Man, en
1675. Mr. Philip Specht.

Laurens With.
Cornelis de Groot, en
Simon Lossart.

Ik vinde dese navolgende S E C R E T A R I S S E N .
Peter Streng, 1517.
Dirk van Baden,. 1566. 1604.
Huybert van Diemen, 1614.
Cornelis Hoevenaer, 1672.
Gerrit van Gaesbeek.

Verhoeven.
Arnout van Wyk.
Pieter Walbeek.

De Wel Edele Achtbaere Magistraet bestaet nu
uit de volgende Heeren , die my opgegeven zyn:
Mr. Jacob Pieter de Balguerie, Drossaert.
Dominicus Namna van Hoytema, Schout en Richter,

B O R G E M E E S T E R E N .

Nicolaes Kloekhof Christiaens Zoon, Schepen Bor-
gemeester.

Mr. Balthasar Godart Nedermeyery Stads Borgermr.



S C H E P E N E N .
Mr. Gerard Voet.
Wyer Wolpbert Beeldsnyder,
Jan Dekker.
Josua Houthuysen.
Dr. Cornelis Albertus Kloekhof.
Mr. Salomon de Jouwer.
Mr. Abraham Perrenot.
Mr. Jodocus Cornelis Montanus, Raed en Secretaris.
Pieter Walbeek, Heer van Tienhoven, Obiit 1752,
Johan Walbeek, tot Tienhoven.

Na de Magistraet laet ik hier volgen:

HET COLLEGIE VAN DYKGRAEF
EN HOOGDYK HEEMRAEDEN.

Dit Collegie is de opsicht en bewaeringe van den
Lekkendyk toevertrouwt. Het voert de Schouwe
over den zelven, May en Sint Jans Schouw, dog
daer is geen vaste tyd bepaelt wanneer die geschie-
den moet; in tyd van nood heeft het opzicht, wan-
neer Dyk-leger word gehouden.

Een Dykgraef en drie hooge Heemraeden mae-
ken dit Lichaem uit.

De tegenwoordige zyn:
Mr. Jacob Pieter de Balguerie, Dykgrave.

De Hoogdyk-Heemraeden zyn:
Mr. Balthazar Godart Nedermeyer.
Arnoldus Werkhoven, en
Willem Knobbout, Oud-Schepen,



D E B O R G E R Y .
De Borgery deser Stad wierd van Graeve Floris

den Eersten in vier Compagnien verdeelt: Nader-
hand bevinde ik dat 'er ten tyde van het Oproer in
den Jaere 1650. maer twee waeren; heden en voor
meer dan 50 Jaeren zyn 'er drie Compagnien. Tot
het Oranje Vaendel behooren de Borgers van de
Nieuw-Stad. Tot het Witte het Ooster gedeelte
van de Oude Stad, en de Haven-dyk. Tot het
Blauwe het Wester gedeelte van de Oude Stad;en
maekt de Groote Markt, de Oude ViSch-markten
Tol-straet de Scheiding tusschen de twee voornoem-
de deelen. Ider Compagnie heeft volgens gewoon
gebruik een Capitein, een Luitenant, een Vaen-
drig en mindere Officieren als Sergianten, Corpo-
raels, &c.

De Schuttery had van ouds hier ook een Doe-
len , daerze zich oeffenden in naer het wit te Schie-
ten , maer is nu ten eenemael verdweenen.

De grond, waer die geweest is, was in de lang-
te uitgestrekt, omtrent beginnende by de Langs-
meer Poort, langs de Stads Wal of Muer tot aen
den Hoek-tooren, agter het Nieuwe Hof, als nog
om die rede genaemt de Schutters Tooren, gelyk
ik in een Aftekening van de Stad in platte Grond
gezien en geleezen heb. Dus was de Doele gele-
gen , welke grond aen den Hof van het Nieuwe
Hof, en de daer nevens ten Oosten staende Hui-
zingen betrokken en verdeelt is geworden.

Niet alleen is de Borgery verdeelt in Compa-
gnien, maer ook in Panden gemeenlyk genaemd
BORGER PANDEN , een benaeming die den Leezer
vreemt en onverstaenbaer moet voortkomen, in-
dien Hy 'er nooit van gehoort heeft, dat my ver-



pligt alhier van dezelve eenige opening te geeven.
Daer zyn nu, als ik merk uit de nieuwe Ordon-

nantie op de Brand gearresteert door de Magistraet
den 10. February 1750. en in druk uitgekomen in
dat zelve Jaer, vier en dertig Panden of Wyken,
yder Pand heeft zyn Pandmeester, uit yder Pand
worden aengestelt vier Persoonen die met den Pand-
meester, zo 'er Brand is, moeten komen, om van
dezelve zodanig gebruik te maeken als de Heeren
Commissarissen goed vinden: Zynde de Panden in
drieën verdeelt, als de twaelf eerste gevoegt by de
Brandspuit No. 1., de elf volgende van No. 13. tot
No. 23. ingesloten tot de Brandspuit No. 2., en
van No. 24. tot No. 34. ingesloten tot de Spuit
No. 3.

Yder Pand moet zeker getal van Leeren-Brand-
emmers onderhouden, om dienst te konnen doen
in tyd van Brand.

De Panden moeten ook laeten maeken en behoor-
lyk onderhouden de Brand-leeren en Hacken.

Ook moeten zy de Stads Gragten op byten, wan-
neer die toegevrozen zyn.

By tyde van Hoog-water en harde Vorst zyn zy
verpligt de Pand-waeke op het Stadhuys, by nood
op de Dyken, en by Vloed-water in verscheide
oorden van de Stad te houden : Die geene, die
zulks als vooren niet konnen verrigten, moeten aan
den Pandmeester voor 't Byten zes en voor 't Wa-
ken twaelf stuivers betaelen, dog hier van zyn be-
vryt die boven de zestig Jaeren oud zyn.

Nog is de Borgery , Neering of Handwerken
doende, in verscheiden Gildens verdeelt, als daer
zyn:

Sint Nicolaes of Koopmans Gild.
't Schippers Gild.



't Bakkers Gild.
't Timmermans Gild.
Ste. Agatha, of Kleermakers Gild.
Sint Crispyn, of Schoenmakers Gild.
't Wevers Gild.
't Voermans Gild.
't Zakkendragers Gild.'t Smits Gild.

Nu gae ik over tot de STADS VOORRECHTEN,
en HANDVESTEN, aan dezelve door oude Heeren
gegeven, en aloude PRIVILEGIËN.

E E R S T E S T A D S R E C H T ,
GEGEVEN BOOR JAN DEN TWEEDEN,

IN DEN J A E R E 1318.

Allen den geenen, die desen Brief zullen leesen of
hooren leesen: IK JOHAN VAN BOSICHEM
KNAPE, doen kond, dat ik by Rade myner Maagden
ende myner Vrinden, by mynen vryen wille, hebbe ge-
geven, ende geve mit desen tegenwoordigen Brieve,
voor my ende voor alle myne Nakomelingen, den Poor-
ters tot Culenburg, ende allen den geenen die na hem
komen Poorters aldaar, om den trouwen dienst, die zy
my gedaan hebben, ende de vrindschap die ik ook nog
aan hem ben betrouwende , dusdanige vrybeyt ende
voordeel eeuwelyk ende erfelyk te dueren, als hier nae
beschreeven staat.

Niemant te Kampen.

Item ten eersten, dat men in mynen Gerichte geenen
Poorter te Camp aanspreeken en sal of mag.



Item buyten d e Poorten e n machmen geen Poorter b e s e t t e n nog verdagen, n o g haar Goet i n mynen Gerech-

te, ten sy haar Velt schade geschiede, des soo sal men
te recht staen daer die schade geschiet waer.

Van te Schatten.

Item so sal ik mynen Poorter schatten nog bidden,
ten sy saeke, datter my kennelyk noot aen legge van
Oorloge, Hylick of andere saken, dat Schepen dogt,
dat myn noot daer aen lage, so mogt ik bidden by Rae-
den der Schepenen.

Van Kuer.

Item so sal ik geenen Poorter Kuer mogen nemen, die
binnen myne Poorten woonachtig syn.

Van Tollen.

Item myne Poorters binnen Culenborg en sullen geen
Tollen geeven in myne Jaermerkten van wat Goederen
dat sy Coopen of Verkoopen.

Van de Hofsteden.

Item so geve ik alle myne Poorteren al mynen Hof-
steden, also als sy gelegen syn, te Erfelyken Pacht
eeuwichlyk te dueren.

Eygendorn te geven.

Item so wie zyn Erfpacht verkoopt, die sal eygen-
dom geven, voor myn Richter ende Schepenen.



Voor de Dooden te Erven.
Item waart, dat een Poorter sterve, die Kinderen

achter liet, so salde die oudste Knecht, waer daer eeni-
ge, ende waer daer geen, sosal die oudste Dochter den
Erfpacht behouden, ende dat salHy of Zy den anderen
vergoeden by Schepenen.

Aan Lyf te tasten.

Item so en sal ik geen Poorter aentasten aen syn Lyf,
af aen syn Goet, hy en sy breukachtich,nochtans en sal
ik hem niet aentasten, is 't dat hy syn Breuken verbor-
gen mach ende wilde, so dat myn dunkt dat ik seker ben.

Kloek Geslag.

Item dese voors. Vryheden heb ik gegeven desen Poor-
ters, behoudelyk myns gevolg van Kloeken Slagen ende
myne Heyervaerden.

Van den Selven.

Item die dat ook verlate, die waars op drie Pont, en-
de geviel ook dienst ofte koste te doen in myne Heyrvaer-
den van den Poorteren, die kost sal den die gemeyn
Poorteren doen by raden der Schepenen,

Doodslach.

Jtem die Doodslag deden binnen der Poorten dat Godtverhuede, moete Lyf tegen Lyf, ende half dat Goed

beyde tot 's Heeren genade, ende dat voor 't Gerigte als
Schepenen weysden dat regt is, ende te boeren uyten
goeden, dat my toebehoort, tien Pont ten Poorten.



Leemtes Kuer-wonden.
Item van Leemten ende Kuer-wonden binnen de

Poorten vyf Pond te Kuer.

Wapel Drenken.

Item mie eener Poorter Wapel drengt, die waers op
vyf Pond de Kuer.

Bloed Wonden.

Item die binnen der Poorten Vegtende worde, ende
Bloed Wonde sloeg, die waers op drie Pont.

Vuysten Slaage.

Item die ook Vegtende werd met Vuysten, die waers op een Pont te Kuer.

Lempcen Betering ende Kuer Wonde.

Item die Beteringe van Lempten, van Kuer Won-
den, van Wapel-drenken, van Bloed-wonden, ende van
Vuyst-slagen , sal men beteren tot mynen seggen , die
geene die misdaen waer., of myn Nakomelingen, of
des geenen die Heer van de Poorten waart, en dede ik
dat ook niet beteren, die geene die misdaen waren, als
voorschreeven is, so sal men Rigten als Schepenen wys-
de dat Recht waar.

Gescheyden Wapen.

Item die Zweerden, Knyven, Fatsoen of eenige ge-
scheyden Wapen tooge, binnen de Poorten, om quaed



mede te doen, ende hy daar mede niet en dede, hy wam
op een Pont te Kuer.

Buyten te Vegten.
Item dat twee Poorters Vegten, tot welkers stede dat

waar, sy souden haer Kueren gelden gelyk offe in dit
Poorten waaren.

Huys-togtinge,
Item wie Huys-togtinge dede binnen den Poorten in

arrenmoede, met voorsyden dingen, om quaad mede te
doen,dat men met Schepenen of met twe Poorteren toe-
brengen mogt, als regt is, die waers op tien Pont te
Kuer, ende dat sal die geen gelden, die die ryse syn
waar, hadde hy al so veel, ende had by niets also veel,
so sal 't syn hulpers gelden.

Dief, Verraad of Moert te Schelden.
Item die den anderen Dief, Verrader, Moerder

schelden, die waers op drie Pont te Kuer en, hy en moch-
tet toebrengen so hy't scbuldig waer toe te brengen.

Luegenen.
Item wie den anderen Luegenden in quade moede, dit

Waers op vyf Schellingen te Kuer.
Vreede te Eysschen.

Item worde daar iemand Vechtende binnen de Poor-
ten, Eysschende daar Rigter of Schepenen of Poorter
een Vreede, die sal men geeven, wie des weygerden al
so menig vyf Pond verbuerde hy te Kuer, ende die Poer-
ten Vreede sal dueren, drie viertien Nagten, op dat men



de Vreede t' allen viertien Nagten vernieuwe, ende also
dik hy die Vreede weygerde, so verbuerde hy vyf Pont.

Voor 't Regt te spreeken, Pandinge,
Scheyde Kuer.

Item voor 't Regt te spreeken van Schouden of van
Schaden, a/s Regt is, ende eenre Onschoud daer of te
doen met eenre hand op ten heyligen, ten sy dat men 't
met Schepenen beraden mag, en wat men met Schepe-
nen beraden mag dat sal men den Klager en uyt Panden
't hoeren dage, ende Panden den derden Penning beter.
Ende worden die Panden binnen viertien Nagten daar
na niet gelosset, sy blyven verlooren, dan mag ik heb-
ben myn Kuer een Etmael weder ik die Panden lossen
wil voor dat Hoofdgelt daar sy voor Gepant syn, dan
ik se den Klager laaten wil, ende waer daer ook geen
Goet aen te Panden, men sal't Panden aen 'tLyf, en-
de die Man of Wyf te leveren in mynen Geregte, daar
die Klaager woonden ende daar hys seker waer.

Pand Weeringe.

Item wie Pand-weeringe dede die waers op drie Pont,
dat mag hy doen drie dagen over een, ende elks daags
drie Pont te Kuer, ende wederstont hy 't niet binnen de-
sen drie dagen met regt, die Pand-weering gedaen had,
men sal de Uytpanden dat Hoeft-geld, den Klager over-
dwars Nagt, ende dese Kuer en also dik als hy se verboert
heeft, beviel ook de ander, hy soude dese Kueren gel-
den, alfo dikke als by onregte Pandinge geverget heeft.

Accys of Cys te Setten.

Item alle Accys, die Schepentn fetten binnen der
Poorten, by mynen Rade, van welker handen goede



of Coopmanschap dat het sy, die blyft der Poorteren
haaren oirbaar mede te doen, ende daer en heb ik niet
rechts toe.

Cys te Panden.

Item van wat goederen dat men Cys geeft dat sal die
Regter Uytpanden, also voer als hy 't heyt die 't schul-
dig is, ende waer hy niet en heyt, daer sal hy een recht
voor doen sonder vertrek.

In Goeden te setten.

Item so en mag geen Man iemant In syn Goed setten
nog geven, die geenen die men 't geeft of diemer inset-
te, hy en maket te vooren waer, ten heyligen voor den
Richter ende voor de Schepenen, dat men hem daer also
veel schuldich is, of in Buergtochten voorstaen, als dat
Goed weerdich is, dat men hem daer geven sal of inne
te setten, sonder eenigerhande archeyd.

Ban ende Pandingen.

Item een dagelykse banne. dat is drie Schellingen,
wanneer die Rechter selver Pandet binnen der Poorten
van verploogene Schout, daer sal hy af hebben ses Pen-
ningen, ende waer die Richter Pand van verwonnene
Schoud met klaegen voor 't Gerecht, des sal hy hebben
een dagelykse Ban.

Die uyttogen om Rooven, Steelen ende
Quaedt doen.

Item die uyt de Poorte voeren by Dage ofte Nagte ,
uan syn selfs voegen, om Rooven, Barnen, Steelen,
of om eenig Quaed te doen, die sal uyt myne Poorte en-



de Landen blyven, tot dat hy dat verbetert hadde te
mynen zeggen ende ter Schepenen.

Van Moembaerschap.

Item waer daer eenige Poorter sterf, ende Onmun-
dige Kinderen naer laet, die Momber met den Regten
daer af, die souden met den Richteren, of met Schepe-
nen, of voor Rigter, of voor Schepenen dat verseke-
ren: waeren daer roerende Goederen, dat niet te ver-
argeren, tot die Kinderen selver Mondich waeren, en-
de dat Goed sal men hem weerdigen by Schepenen, ende
wilde hy dat niet doen, die nagelnaest, die mogt die
Kinderen Vermomberen, op dat hy dit sekerlyk doen,
als hier voorschreeven is. Item waer 't dat iemand bin-
nen de Poorten storve die Onmundige Kinderen achter
liet, en geen regten Momber en hadden, so salde ik
hem Vermomberen.

Die geen Erfgenaem had.

Item wie ook sterve binnen myne Poorten ende geene
Erfgenaemen en had, dat goed sal myn Richter ende
Schepenen weerdigen ende holden 't Jaer ende dag, komt
daer iemand binnen die Jaer ende dage, die segt dat hy
regten Erfgenaem is, ende metten regten toebrocht, die
sal men dat Goet verantwoorden, ende quam ook nie-
mand binnen Jaer ende dage, die regte Erfgenaemen
waeren, so sal myn Richter ende Schepenen my dat
Goed antwoorden.

Van Schepen kiesen.
Item wanneer ik Schepen kies of sette in de Poorte,

of wie dat ik kiese of afsette, ende dat wedersyde, die
waers op vyf Pond,



Van Schepen wederseggen.
Item wie Schepen wedersyde, die sal de elke Schepen

geeven een Pont, ende my also veel als alle de Schepe-
nen, waer dat sy in den regten volstonden.

Vonnisse op twee Getuygen.

Item waer Schepenen Vonnisse ....... buyten
twee Man-taalen, die daer in beviel, die souden Sche-
penen haeren kost te vooren uytrycken, ende haer boeten
als hier voorschreeven is.

Van Besettingen.
Item wie den anderen doet besetten in den Poorten

van Culenborg, die sal syn regts versien aen den Rich-
ter, ende die Richter die sal hem dies Mans also seker
doen dat hys seker sy, ende hy den geenen Rechten mach
dien doet besetten, also verre als hy mach, sonder arg-
heyd.

Den Rigter helpen tot Syn vermaen.

Item wie den Richter ende Schepenen niet helpen als
sy vermaenen, als dat Gericht te sterken, die waers op
drie Ponden te Kuer.

Raet te haelen.

Item viel ook de Schepenen oordeel te deylen ofte de-
degen, des sy niet wys en waeren, nog hier niet waar-den en konde , sy sullen soeken tot Aarnhem, sonder

argelist, ende daer na te doen ende te deylen, als daer
Regt ende gewoonte waere.



Dood Schepenen te setten.
Item waer ook in de Poorte gebrek van Schepenen

waeren, sterven, of dat haer Jaer omkomen waer,
ende die andere Schepenen niet sitten wilden ten Regte
sy en hadde haere volle Stoel, ende ik binnens Lands of
tegenwoordig niet waere, mynen Richter moegt Sche-
penen setten, die daer gebraken, met mynen openen
Brieven, die hem dogte dat die Poorteren hem oirbaar-
lyk waeren, gelyk of ik selver tegenwoordig waere.

Wie die Kueren ende Boeten zal hebben.

Item alle dese voorschreeve Kueren, Boeten sal ik
hebben tweede deel, ende die port e dat derde deel, ende
die sal men neemen, daer mense met Schepenen of Poer-
teren bereden mag.

Van Camp aan te Spreeken.

Item so heb ik gegeeven ende geeve, dat men niemand
binnen der vryheyd der Poorten van Culenborg te Camp
aenfpreeken en mag, wie dat hy sy, waer dat hy Camp
of Broeken dat hy heeft, also lange als hy daer binnen
is, ende op dat alle die voorschreeven Vryheyd, ende
Voordeel, ende Regten, ende alle Puncten die boven ge-
schreeven syn, dese Poorteren tot Culenborg, ende allen
den geenen die na hem komen Poorter aldaer, stede en
vast blyven ende ongewankelt Eeuwiglyk ende Erffelyk
te dueren voor my ende myne Nakomelingen, alles son-
der arg ende list, so hebbe ik dese Poorteren van Culen-
borg desen Brief besegelt met myn Segel, tot een Oir-
konde allen desen voorschreeven Stukken ende Puncten, en
hebbe gebeden Eerfachtige Luyden, myne lieve Mage,
als Huybert myn oudste Soon, Sweder van Vïanen, Gys-



bert van Cats, Jan van Linden, Gerrit van Rossem,
dat sy desen Brief mede besegeld hebben, ten Oirkonde
om ende meerder sekerheyd; ende wy Huybert Jansen,
Sweder van Vianen, Gysbert van Kats , Jan van Lin-
den , Gerrit van Rossem, leyen des, dat wy om bede
wil, Jan van Bosichem ons Vaders, ende ons Neeven,
desen Brief besegeld hebben met onfe Segelen, t' eenre
alle Voorwaerde voorschreeven. Gegeeven in 't Jaer
ons Heer en 1318. op Sinte Nicolaes dag.

HANDVEST VAN HUYBERT DEN VYFDEN,
GEGEVEN IN DEN JAERE 1416.

Wy HUBRECHT HEERE TOT CULENBORG, TER
LECKE, ENDE TEN WEERDE, doen kond ende ken-
lik allen luyden die desen Brief sullen sien ofte hooren
leesen, dat wy by Raide onse lieve Broeders, ende on-
se Magen ende Vrinden, by onsen vryen wille gegee-
ven hebben ende geeve mits desen onsen tegenwoordi-
gen Brieven voor ons ende onse Erven ende Nakome-
lingen onsen poorteren tot Culenborg, ende alle die gee-
ne die na hun komen en poorter aldaer wesen sullen,
ende alle onsen Ondersaten, die geseten syn in onsen
Lande van Culenborg, tussen Willems Lande van Bue-
ren en den Diefdyk, ende tussen den Lande van Gelre
ende 't Froensche Broek, ende der Lecke en onsen Lan-
de ende Gerigte van Goelberdingen, ende alle haer Na-
komelingen aldaer inwoonen sullen, omme haeren beden
wille ende omme den trouwen dienst ende vrindschap
die sy ons geaaen hebben en nog doen sullen, dus daeni-
ge Regten, Voordeelen ende Vryheden, ewelyk en erf-
lik te dueren in aller manieren als hier na volgd, en in
desen Brief beschreeven staet.

In den eersten soe mach een ygelyk alle syn verdien-



de loon uyt panden, gelyk men Cys goed ten panden
placht.

II.Waer ook dat sake, dat imand van buyten quame

eeren , mayen , mennen of graven , die salmen haer
loon uyt panden aen rede goederen, ende voort uitrig-
ten over dwars nagt, en wesmen aen onrede goederen
pant, dat sal staen op alsulke geregten als gewoonlik is.

Voort so mach een ygelik syne Pachten uyt panden
van Sinte Maertendag in de Winter laest geleden ende
alle Pachten, die voort tot elken dage en termynen ver-

schynen sullen synde veertien dagen na den dage tot
twee Pachten toe, gelyk of 't cys goed waer , ende
waer ' t saeke, da t den Pachter ie t van d ie Pacht v e r s a k e n of verminderen woude,so heeft d ie Landheer syn

voorkeur weer hy dat aen Heyligen houwen wille, dat
hem die Pachter alsoe veel schuldig is, daer hy hem
voor gepand heeft, of dat hy den Pachter wil laeten
houden met synen eede dat hy van dien Pacht niet meer
schuldig en is den hy daer geseyt ende geleyd heeft, be-
heltelyk ons en onse Nakomelingen alle onse regten.

IV.
Voort alle Gras-geld ofte Wey-geld, dat mach men

uytpanden , gelyk de Pacht in alre maten , als voor-
schreeven is.

V.
Voort salmen in onsen Lande van Culenborg hebben

ten mate van Landen, van Coorn ende van Wigte ende
van alle dingen, dat is te verstaen Culenborgse mate
en Culenborgse gewigte.

VI.
Voort so wie in onsen Poorten van Culenborg en in

onsen Lande voorschreeven besettinge brake die stonden
tot onsen genade.



VII.
Voort so wie de anderen syn . ..... neempt ofte

ontjaegde, dat stonde op drie pond tien schellingen te
kuer, nogtans salmen die schade beteren by onsen Rig-
ter en Schepenen tot Culenborg alsoe verre, als die dat
geschied hadde toegebracht met getuygen of met syns
Eede, ende die schade salmen uytpanden Rechte voorts

sonder imands wederseggen, ende mede alsulk Schut-
geld als wy ofte onse Nakomelingen Heeren tot Culen-
borg daer Jaerlyks op sullen setten,

VIII.
Voort so wie eygendom overgeeven sal, ofte weerloos

sal worden, binnen onsen Lande voorschreeven, dien
salmen overgeeven ende weerloos worden voor onsen
Richter en vier Schepenen tot Culenborg.

Voort salmen nemen van onsen Ondersaten van eenen
eygendom van Land twe pond tien schellingen, des sal
hebben onsen Richter een pond achtien schellngen ende
die Schepenen acht schellingen, ende die Schryver ofte
Secretaris vier schellingen.

X.
Voort so salmen ook alle onse Landen en Heerlykhe-

den voorschreeven Regten met onse Schepen of Schepe-
nen-brieven van Culenborg, nader Handvesten, ende
gewoonten onser Poorten van Culenborg, uytgenomen,
iemand syn Erve of Eygendom in onsen Lande voor-
schreeven besat, ofte met regt geroerd worde, dat sou-
de staen op syn Geregten, ende mede uytgenomen ons
voor heenen Dykrecht, Banwerk, ende weder werk-
schap in onsen Lande voorschreeven, dat salmen Reg-
ten, als men ouds gewoonlyk is geweest, ende mede
beheltelik een ieder syn versterf van syn heerlyke Leen-
goederen en alle iegelik goede te deylen, als van ouds in
onsen Lande herkomen is.



XI.
Voort geviel ook hier af den Schepen oirdeel te dey-

len, of de dingen des sy niet wysen waeren nog hier
geworden en konnen, so souden sy 't beschreeven te Ho-
ve brengen voor den Oversten Brugge tot Culenborg ,
ende so souden wy Heeren van Culenborg, of die dan
in der tyd waer, dat uytwysen binnen ses weken daer
na, also verre als wy binnen onsen Lande waeren ende
wy des ook vroet worden konnen na ouder gewoonte ons
Lands voorschreeven, ende wes kost wy of onse Nako-
melingen daeromme doen, des oirdeels vroet te worden,
dat soude den geenen gelden, ende betaelen die in den
onregte beviel, ende dat sallen wy verleggen ende nee-
men dobbeld geld weder van den geenen, die in onrech-
te beviel als voorschreeven.

XII.
Voort of eenig doodslag geviel in onser Stad voor-

schreeven (dat God verhoede) daer sal onsen Rigter
den dooden die handen af winnen met drie Schepenen of
met meer, ende daer voort mede Rigten of Gebueren
als onse Schepenen wysen dat Regt is, beheltelyk ons
ende onsen Erven Heeren tot Culenborg, altyt alle ons
Rechten ende Breuken die in onse Heerlykheeden voor-
schreven gevielen, die sal men Richten als 't van ouds
gewoonlik is geweest.

XIII.
Ende om dat wy Hubrecht Heer tot Culenborg, Ter

Lecke ende Ter Weerde, willen, dat allen dese voor-
schreeven Rechten, Voordeelen en Vrybeden, ende elk
poinct bysonder in desen Brief geschreeven staen, vast-
stede en onverbreekelyk gehouden worden ten eeuwigen
dage van ons ende onsen Nakomelingen Heeren tot Cu-
lenborg , so hebben wy Hubregt Heer tot Culenborg
voorschreeven, onsen Zegel met onsen vryen wille met
goeden voorsien en by onser regter weetenheyd aan de-



sen Brief doen hangen tot eenre regter oirkonde met
eenre transfixe gesteeken door onser poorten, handvesten
van Culenborg welke voornoemde Handvesten daer niet
mede geërgert sullen wesen of werden, maar in alinge
hoeren volkomeliken machten te blyven uytgenomen dese
Poincten die in desen transfïx Brief beschreeven staen,
alle erg en list hier in uytgeschreeven, gegeeven in het
Jaer onses Heeren 1416. des Woensdags naar onser lie-
ver Vrouwendag purificationis.

HANDVEST VAN JAN DEN VIERDEN,
GEGEEVEN IN DEN JAERE 1436.

Wy JOHAN HEERE TOT CULENBORG , TER
LECKE ende THO BOSICHEM, doen kond allen luyden.
ende bekennen mits desen tegenwoordige» Brief, dat wy
by rade ende goeddunken ons liefs Soon Gerrit van Cuy-
lenborg, Heere ten Weerde, ende by onsen lieven Ma-
gen ende Vrienden, ende voorts by onsen gemeenen Ge-
regte van onse Stad van Cuylenborg gegeeven hebben,
ende geeve voer ons en allen onse Nakomelingen onsen
getrouwen Burgeren, die woonagtig syn binnen onse
Stad voorschreeven ende in onsen Lande ende Heerlyk-
heyd ons Gerigts ende Schependoms tot Culenborg die
nu syn, of namaals wesen sullen, al sulke Rechten en-
de gewoonten ten Eeuwigen dage te hebben ende te be-
houden als hier na, beheltelyk die oude Handvesten,
die sy hebben van ons ende onser saliger Voorvaderen
in alle haere machten te blyven, uitgenomen alsulke
Poincten, als in dese Handvesten anders verklaerd syn
ende mede behoudelyk altoos den geenen die in den Lan-
de van Buren geseten syn haere Rigten ende Geregten
uytwysende die Brieven die onse Stad van Culenborg
ende die poorte van Buren malkanderen gegeeven ende
besegeld hebben.



II.So is te weeten,dat alle Schepen Brieven van schul-

den verjaeren sullen, teverstaen wes Schepen-brieven,
diemen gemaekt ende gelooft heeft voor dato des Brief s,
daer de betaelinge af geleden syn die maene van die
Brieven sullen die mit regt maenen binnen den naast-
komende Jaer ende so voorts van Jaer tot Jaer na den
lermyn van betaelinge van al sulke Schepen-brieven ,
voort die gemaekt syn en nog gebeuren sullen te vervol-
gen, als gewoonlyk is, of sy souden daer en teynden
verjaerd en van geenre magten wesen.

Voorts allen Schepen-brieven van schulden, die ge-
gemaekt en gelooft syn, gemaekt en gelooft sullen wor-
den, daer die dagen af staen tot maninge ofte tot wil-
le des maners, die Brieven salmen maenen binnen den
eerste Jaer nae datum dier Brieven of sy souden ook
verjaerd wesen.

IV.
Voort waert saeken, dat eenigerhande schulde van

Schepen-brieven verdingt worden langer te staen dan
voorschreeven is, dat en sal niet geschien, dan by wil-
le der Burge en daer af den principael-brief met eenen
transfix Brief doorsteeken, van twee Schepenen besegeld
ende s o s a l d i e Schepenen-Brief i n synre machten w e s e n ende blyven een Jaer lang, daer na ende i n d e r m a -

nieren sal maenen, voort van Jaer tot Jaer verlengen,
ende so wat Brieve drie werven alsoe met eenen trans-
fixe doorgesteeken waer, die sullen voort dan altoos in
haere machten blyven ende niet verjaeren.

Voort waer 't saeke , dat iemand uytlandig waer,
die Schepen-brieven in of met besterffenisse aenqua-
men, so mag syn nagelnaast of een ander die betaelin-
ge daar af hadde ofte twee van den Gerigte, als de da-



gen der betaelinge omgekomen waeren, als dan komen
voor twe Schepenen ende voldoen den uytlandigen van
so veele als de Schepen-brieven inne hielden ende als
dat geschiet waer, soe soude hy in synre machten staen
te vervolgen of neemen een transfix Brief doorsteeken,
als voorschreeven is, ende so voorts van Jaer tot Jaer
dan niet versuymelyk te wesen aen synen Brieven binnen
's Jaer s na synre komste ende daer en 't eynde verjaerd
te wesen, als voorschreeven is.

VI.
Voort alle Schepen-brieven, die gemaekt syn of wor-

den sullen, ende men niet eer maenen en mach dan naer
doyde der geener die nog leeven, die sullen in hueren
magte blyven, met sulker voorwaerden als die persoonen
dood syn, dat mense dan manen sal ende niet voortvoe-
ren gelyk als voorschreeven verklaerd staet.

VII.
Waert ook saeke dat iemand Schepen-brieven hadde,

ende die....... ende die Burgen in den Schepen-
dom tot Culenborg geen goed en hadden aen te regten,
soe mach die maenre nogtans een transfix Brief daer
op neemen van Jaer tot Jaer als voorschreeven is, of
die Brieven soude ook verJaeren.V I I I .

Voort so wanneer eenige Borgen gemaend ende uyt-
beleyd worden, somogen sy wysen aen haars saek , wouds
goed en anders nergens.

IX.
Voort van der Stad-boek en salmen geen plichtighe-

den in schryven of maeken, daer dage afgeset worde ,
ten sy dat eenige Schout schaed mitten Buer gedinge,
als gewoonlik is, verwonnen worde, dat sal in synen
ouden regten blyven, mede so sullen die plichten ver-
Jaeren, als die Schepenen-brieven gefyk voorschreeven
ftaet.



X.
Voort nadien dat alle verdiende loon uyt panden

mach, hierom ymand, die wat bestayde te maeken ofte
te doen, ende de geenen, daert aen bestayd worde, niet
en voldede, so mag een iegelyk dat voort bestajen aen
een anderen ende wes hem dat meer koste, sal men den
geenen weer uyt panden, die 't voor aengenomen had,
het sy van dach huyre, Bodeloon, ofte andere saeke.

XI.

Voort een iegelyk, die syn Land verhuerd, die mach
twe pacht op syn Land houden van voor twe pacht pan-
den den toekomenden pacht besetten, ende daer af met
regt voort vaeren ende want die Land Heer synen
pacht, diemen hem schuldig is, met synen Eede houden
mach voor den Pachter, naer uytwysinge der Hand-
vesten ,so en sal ook geen Landheer een Pachter hooger
mogen af panden dan drie pacht, ende staet dat lan-
ger, dat sal dan voort verJaeren, ten sy dat die Land-
heer des getuyge heeft van Schepen ende waer eenig
Landheer uytlendig, so sullen syn Magen ofte Vrien-
den doen, of twe van den Gerigte, in manieren als
voorschreeven verklaerd staet van den schepen-brieven.

Voort so waer echtschap is van Man en Wyf daer
een van hun beyde gestorven waere, die Kynder after
liet, ende welk van hun beyden die dan in den laatsten
leevende lyve synde schiftinge ende scheydinge van den
selven Kynderen begeerde of eenige der Kinderen ofte
samen tellik een ofte meer, also veele als daer waeren
van haere alderen, die dan in der tyd syn, ofte die
Kinderen van malkanderen, dat soumen hem doen son-der vertrek by den Schout en Schepenen van 's Heeren

wegen , ende of 't gebeurde , dat eenige der Kynde-
ren uytlendig waeren , so sou 't die nagel naest daer
voor doen ende of hys niet en dede, so sou 't den



Schout doen by de Schepenen van 's Heeren wegen son-
der arg.

X 11I.
Voort, so wanneer dat alsoe die Boedel gescheyden

worde, als voorschreeven is, die en soude nog en mocht
geen van de Kynderen, nog ook haer Olders haerer
geen, die van hem in leevenden lyve gebleeven wae-
ren, of den Boedel daer naer meer commers nog schul-
den brengen of maken, dan gelyk op syn selfs goed.X I V .

Waer ook saeke, dat de Kynderen te samen gaern
wouden blyven sitten, ofte die Olders metten Kynde-
ren, dat mogten sy doen te winninge ende te verliesen,
so dat eewoonlyk is, ende of geviel, dat den Boedel
niet gescheiden en worde, als voorschreeven is, ende de
geenen, die in den leevenden lyve bleeve waere, binnen
de twee eerste Jaeren naer versterffenisse geen schif-
tinge, nog scheydinge en begeerde nog en deden , so
blyven sy te samen sitten in gemeene Boedel, ende dan
en soude men hem daer na geen regt vorder daer van
doen sonder argelist, beheltelyk waer een Boedel is ,
daer Kynder syn ende Vader of Moeder eenig van hun
beyden storven daer en sullen die uytgeheylikte Kinderen
van der eerster dood niet beuren, also verre als in den
selver Boedel eenige Kynderen gebleeven zyn ongehey-
likte. Hier volgt, als in andere M. S. te leezen is,
maer ten lesten dood van Vader en Moeder, so sullen
nog en mogen die uytgeheylikte Kinderen een deel ach-
terwesen nog beuren van haere Olderen nagelaeten goe-
deren, ten sy, dat sy eerst weder ingebragt sullen heb-
ben alsulk goed ende weder geeven, daer fy mede uyt
geheylikt syn of worden, dan so rnogense met haere
Broederen en Susteren weder de heele deylinge doen ,
uytgescheyden die Jaerlykse goederen haere voordeel
ende regt en te blyven, ende dat solden sy doen ende eys-



schen binnen den eersten Jaere, ende deden sy des niet
binnen den eersten Jaere, so waeren sy haer Regten
quyt van Erven en Goederen dat hem aenbestorven was
sonder argelist.

Voort so waer in onser Stad ofte Heerlykheden voor-
geschreeven , die Wyven onruste ofte gekyf maekten
met scheldwoorden, ofte anders, daer mogen tuygen
Mannen ende ook Vrouwen persoonen, maer geen Wy-
ven en sullen tuygen over de Mannen.

Voort worde iemand Vegtende in onser Stad en Heer-
lykheyden voorschreeven, die syn boeten ende soenen
niet betaelen en konde, die salmen op ter poorten liggen
ende geeven hem te eeten Water ende Brood, ter tyd
toe , dat hy syn boeten betaeld en syn soene voldaen
heeft, ende slaen hem af alle dagen van de boeten ofte
soenen twee Schellingen, ende waer dat hy lage voor
breuke soe soude hem die Burgemeesteren van de Stads
wegen geeven Water ende Brood, ende vorder soenen
waer toe soude het hem geeven die geen , die de soene
beuren soude , of hy mogt hem de soene quyt schelden,
of hy woude.

XVII.
Voort waert iemand die met syn gelage ontginge en-

de hem die Weert ofte Weerdinne dat verboden had met
oirkonde, die verbeurde twee pond, uytgenomen die
Borgers syn, maerdie sullen des anderen daags in der
Herberge komen, daer hem haer de Weer of Weer-
dinne verboden hadden uyt te gaen, en haer gelag te
betaelen, dede sy des niet, so verbeurde sy ook twe pond,
ende dat gelach en boeten salmen hem te gaer af pan-
den, ende so wat Tapper die te onregts..... ende niet
betuygen en mochte, die verbeurde twee pond van also
menigen als hy t' onregt overgekreund hadde.



XVIII.
Voort salmen een iegelyk van buiten alsulke Rech-

ten en gewoonte laeten wedervaeren als ons onse Onder-,
saeten weervaert in den Lande of Steden, daer sy ge-
woonlik syn, het waer ook van Vegten af andere onge-
vallen, als dat gebeuren mogt, sonder arg.

Ende om dat wy Johan Heere tot Cuylenborg, ter
Lecke, ende tot Bosichem willen, dat alle dese Puncten
ende gewoonte in alre manieren, als voorschreeven be-
schreeven staet, vaststede ende onverbreekelik gehouden
worden van ons ende van onse Nakomelingen Heeren
tot Cuylenborg, so hebben wy onsen Segel met goeden
voorsien en by onser Regter wetenheyd aen desen Brief
doen hangen tot eenen regten getuyge ende oirkonde der
waerheyd, argelist hier in uytgescheyden. Gegeeven
in 't Jaer ons Heer en 1436. op Sinte Matthys dag in
den Winter.

HANDVEST VAN GERARD DEN TWEEDEN,
G E G E E V E N Anno 1458.

In den eersten , so en sal niemand gebruyken onse
Vryheyd in Holland, in Zeeland, ofte Vriesland, ofte
in geenen Lande, daer onse Stad van Cuylenborg Vry-
heyd gebruykt, hy en sy onsen geboren Borger , ofte

heeft een onser Burgers Dogters tho Houwlyk, en die
woonagtig binnen onser Stad van Culenborg halden daer
binnen vuur ende ligt, voort so en sullen geen onser
Burgers Kynderen haer Burgerschap buyten verwoonen
mogen, so lang als sy ongeheylikt syn.

Voort so meer of iemants hier van buyten quame

woonen in onse Stad van Culenborg , ende onse Vryheyd
begeerde te gebruyken, die zal dat werven ende af-
draegen aen om ofte aen onsen Borgemeesteren ende



geeven , als van ouds gewoonlik is, ende sul hebben
eenen vryen eygendom in onser Stad, vuer en ligt hal-
den, ende hier gewoond hebben een Jaer ende ses Wee-
ken , eermen hem tolteyken sal geeven, en voor een
Burger verantwoorden sal.

III.
Voort sal niemand lyftongen loven, neemen of gee-

ven, dan die geenen die gelooft hebben in Brieven of
buyten Brieven, die mogen lyften na den ouden herko-
men, uytgescheyden, die gepand waeren , en aen de
Keur komen solden, die mogen leyfling looven geeven
en nemen, ende dat sal geschieden by Schepenen , int
men sal van die leyftinge maelteyd niet meer neemen
dan eenen nyen botdraeger, die nu ter tyd twee Crom-
steert geld, of die weerde van twee Cromsteert, ende
worde iemand verbreukelik in eenig van desen voor-
schreven Poincten, die sal verbeuren eenen ouden Schilt,
also dikke als dat geschiede.IV.

Voort als men een willig pand voor Schepenen .....
wil, dat salmen drie werven mogen doen ende niet
meer , also verre alsmen wil, ende waer 't, dat ie-
wand daer over dede die solde onregt pandinge doen ,
ende waer datmen daer na weder panden wolde van
der selver saeken, dat salmen mogen doen, maer daer
en sal geen . . . . . . . mogen geschieden by Keuren
voorschreeven, beheltelyk die Schepenen-brieven in Keur-
machten te blyven.

Nog vinde ik de twee volgende Articulen op dit
selfde Jaer: Item onsen, lieven Jor. Heer van Culen-
borg is over draegen met synen Vrinden des Gerigts bin-
nen Culenborg aldusdanige voorwaerden. Te weeten,
in den eersten alle die geene, die Huysen hebben, daer
Renten uyt verkogt en gegeeven syn, die Renten mo-



gen die geene, die de Huysen toebehoor en, aflossen en-
de afkoopen een penning met sestien penningen, ten,
waer dat Imand Brieven hadde ofte betoonde dat hy
niet afkoopen mochte, dat sal staen op syn beloop, naer
inhalt syns Briefs, uytgescheyden der Heeren tyns.

II.
Item alle Huysen, daer Geestelyke Renten uytgaen

ende gelooft, als voorschreeven is, dat geld salmen
weder beleggen by onse Jonkheer, en by synre Vrun-
den des gerichts. Actum Anno duysend vier honderd
agt en vyftig, op Simon en Jude dag.

HANDVEST VAN ANTONY VAN LALAING,
GEGEEVEN IN DEN JAERE 1533.

Wy ANTONIS VAN LALAING , eersten GRAEVEN
VAN HOOGSTRATEN , van MONTIGNI , van Cu-
LENBORG , BOrseLE , RlDDER VAN DEN ORDEN,
RAED en CAMERLING der KEyseRLYKE MAJESTYT,
onsen aller Genadigsten Heeren , HOOFT van syne
Majesteits DOMYNEN en FINANTIEN , ende STAD-
HOLDER GENERAEL der Landen van HOLLANDT ,
SEELANDT, VRIESLANDT, en der STAD en LANDEN
van UTRECHT. Doen kont eenen iegelyk, so wy dit
Jaer binnen onse Stad van Culenborg wesende, waer
deugdelyke inquisïtie en ondersoek, by ons gedaen, be-
vonden hebben, dat in onse Schepen-bank binnen onse
voorschreeven Stad Culenborg sekere Artikelen, die daer
een wyltyds onderhouden syn geweest op 't stuk van
Justitie, wel merkelyk behoefden veranderd en verbe-
terd te wesen, om alle dingen in goede geregeldheyd te-
brengen ende te onderhouden, dat wy, met onsen Raeds
Vrunden ende by goeddunken ende Advyse van onse
Scholt, Burgemeesteren, Schepenen en vollen Geregt
der selver onser Stad, de saeke met rypen Raede over-



woogen rot welvaert en gemeen oirbaer en in behulp en
vordernisse van de voorschreeven Justitie, op dat par-
tyen voortaen goed Regt wedervaeren sal mogen, over-
draegen, geordineerd en geslooten hebben die Puncten.
en Articulen hier na beschreeven.

In den Eersten, dat onsen Scholt en Schepenen alle
weeken, buyten deVacantien, tot twe reysen toe ter
weeke, te weeten op alle Woensdagen ende Saturdagen
tussen partyen Regt houden sullen na ouder gewoonten,
van alle saeken sodanig die syn , ende dat mitsdien
't buer gedinge voortaen te niet sal syn, welverstaen-
de waer 't by alsoe, dat die Gerigten van partyen ge-
vielen op Heylige dagen, dat men dan den naesten
werkendag daer na de voorschreeven Geregtdag in de
Steden van den heyligen dag houden, ende die daer na
vervolgen sal op syn Geregten van Zaturdag ofte
Woensdag, gelyk of daer geen heyligen dag tussen ge-
weest en waer, ende so wie niet gelegen en is self s in
persoon te recht te komen, sal voor twe Schepenen eenen
ofte meer andere machtigen mogen, syn saeke te ver-
volgen met Regte voor deser onser Bank ten uyteyndte
toe, ende de Secretaris sal dese Procuratie in 't Signaet

stellen, ende daer voor ontfangen twee Stuyvers voor
syn Loon, ende so wie des besegelde Procuratie hebben,

wil, sal daer af betaelen vier Stuyvers, den Secreta-
ris sal daer af rekeninge houden, gelyk van andere
Schepenen-brieven.

II.
Item om dan die rechtvorderinge by ordeninge te

beginnen ende te vervolgen, sal den klaeger, ofte ie-
mands van synre wegen eerst eenen dag van Regten
aen den Scholt begeeren, ter presentie van een van der
Stads geswooren Dienaers, dien de Scholt als aan be-
vel doen sal den verweerder voor der sonnen ondergang



te verdagen aen syn Hoof- ofte Woen-stad 's daags
daer na te recht te komen, desgelyks ook het Gerigte,
ende sal des den Bode voor synen loon hebben eenen
Stuyver, ende indien den Verweerder ten dage dienen-
de niet voor Regt en komt, nog de tweede en derde
Regtdage daer na, so sal de selve Verweerder na oude
gewoonte alle dagen eenen ...... te weeten, e/-
ken reyse eenen dubbelden Boddraeger, of derdehalve
Stuyver daer voor, tot behoef van onsen Scholt, so
verre deselve Scholt in den Vierschaer geseten heeft om
Regt te houden.

III.
Item waer 't by also, dat dese Verweerder 't Regt

in manieren voorschreeven versmaede, ende buyten ken-
welyke noodsaake in Persoone of by synen Gemagtigde
op vier Geregtelyke klagten niet te Recht en quame ,
so sal de Aanklaeger op den vierden dag synen Eysch
doen blyken met bewys, dat hy hebben mach de Reg-
ten genoeg synde, of by gebreke van dien synen Eed
doen, dat by synen Eysch ten agteren sy, ende de Sche-
penen sullen den selven Verweerder met dese vier klag-
ten nu voor Regt komende, dat vylig wysen ende den
aenklaeger synen klage gewonnen, wel verstaende dat
die geswooren diender by synen Eed affirmeeren sal
den Verweerder aen syn Persoon, ofte Huysinge, ofte
synre Woonstad te Recht gedaegt te hebben.

IV.
Item als 't gebeurde, dat die Verweerder in eenige

van die voorschreeven vier klagt dagen hem te Rechte
vertoond, om hem te verantwoorden, so en sal hy daer
toe niet ontfangen worden, 't en sy hy syn bannen van
't voorleden versuym eerst opgeleyd en betaeld heeft,
ende sal hem de Scholt niet mogen verdragen, ten waer
hy hem met behoorlyke noodsaeke ontschuldigen konde ,
sulks dat Schepenen kenden syn onschuld genoeg te we-



sen, en dan sal de Verweerder d'aenspraek van de«
Aanklager aenhooren, waer op by by gespannen Vier-
schaer sal antwoorden, of begeeren dag van beraed
daertoe ten naesten Geregten, te weeten over veertien
dagen 't welk 't Gerigt hem 't synen versoeke schuldig
sal syn te gonnen.

Item , so wanneer die Aanklager syn dingtaele schrif-
telyk in 't Regt overgeeft, so sal hy ook daerby over-
geven moeten Segel en Brieven, ofte copy Auctentycx
ende alle bewys, dat hy gereed heeft, om synen Eysch
te Justificeeren.

VI.
Item die Verweerder sal mogen begeeren d' aensprae-

ke hem binnen den naesten drie dagen by geschrifte ge-
leverd te worden tot syn kosten , midsgaders ook de Co-
pye van de Brieven en bescheyden, die by den Aan-
klager in 't Regt overgeleeverd syn geweest , omme
hem daer op te mogen beraeden, en ten naest volgen-
den Regtdage te verantwoorden , 't welke 't Gerigte
in sulken gevallen hem ook schuldig sal syn te gonnen.

Item die Verweerder geantwoord hebbende, sal de
Eysscher ook begeeren mogen Copia van syn antwoord
ende van 't geene, daer hy hem voorder mede behelpen
wil, die hem de Verweerder ook sal moeten leveren
binnen de naeste agt dagen daer na, tot synen kosten,
omme daer op te konnen repliceeren, ende seggen, dat
hem goeddunken sal, ten naesten Regtdage daer na
volgende.

VIII.
Item d' Eysscher sal ten dage dienende omme by hem

te Repliceeren syn Replicq, na ouder gewoonte by ge-
schrifte overleveren, omme daer af de Copye de Ver-
weerder binnen den selven dage overgeleverd te wor-



den, om daer op te mogen dupliceeren by geschrifte
ten naesten Regtdage, sonder vorder termynen te mogen
houden by monde nog by geschrifte, dan alle de voor-
schreven Geregtdagen salmen observeeren van veertien
dagen te veertien dagen als dat gewoonlik is.

Item de Secretaris onser Stad sal op den eersten
Regtdag, dat die Aanklaeger syn aenspraeke gedaen
sal hebben, de naemen van de selve Klaeger, ook van
den Gedaegde ende Verweerder, desgelyks ook des Klae-
gers Conclusie schuldig syn te Registreeren, insgelyks-
ten naesten Regtdage daer na saeke dienende, om by
den Verweerder te antwoorden, te Registreeren de Con-
clusie van den selven Verweerder, ende so voorts op al-
le andere naervolgende Regtdagen tussen Partyen die-
nende, so de saeke gediend hebben en daer op geordon-
neerd sal syn, des sal den Secretaris van elks teke-
ninge een Oort Stuyver, als men in Buergedinge ge-
meenlik te geeven plach sonder meer daer af te mogen
eysschen.

X.
Item die selve Secretaris sal voortaen alle die saeken,

die op den Regtdag dienen sullen, in syn Register by
ordeninge inschryven, en in gelyke ordeninge oproepen
moeten , sal ook alle de schriftueren ende de geene,
daer Partyen hem mede behelpen willen, by beveele
van den Gerigte ontfangen, ende verwaeren, ende den
dag van Receptie ende synen naem daer op teykenen,
ook by beveele van deselve Geregte, daer van Copye
leveren mogen den geene van de Partyen, diese begee-
ren, om daer op te seggen het geene hem goed dunken
sal, tot ter duplicq toe incluys, se deselve Partyen
voorders te schryven niet geadmitteerd en sullen wor-
den , dies sal hy voor elke Copye voor syn Salaris
hebben, als van elke blad geschrifts, begrypende op



elken syde agt en twintig linien volschreven, eenen
Stuyer brabands.

XI.
Item naer dat Partyen haere Dingtaele, Brieven

en Munimenten daer sy sig mede behelpen willen, in
des voornoemde Secretaris handen overgeleyd sullen
hebben, so en salmen denselven Partyen daer niet van
mogen wederkeeren, ter tyd de saeke by den Geregte
gewesen sal syn, ten waere, dat sy met malkanderen
accordeerden, sonder Vonnisse te willen verwagten ,
ende mitsdien consenteerden elx syn Dingtaelen ende
Munimenten weder te magen ontfangen, of dat eeni-
ge van de Partyen, of beyde haere stukken ofte een
deel der selver middelertyd elders noodsakelyk te ge-
bruyken hadden, als dan sullen deselve stukken tot kos-
ten van den geenen, diese versogt, gecopieerd worden,
ende Partyen daer toe geroepen , gecollationeert wor-
den tegens den Origineelen, welke Copye dan onder den
voorschreeven Secretaris blyven sal, en den Originaa-
len geleverd sullen mogen worden, de voorschreeven
Partyen sulks Requireerende.

XII.
Item alle Geregtelyke kosten, naer vermogen die

voorschreeven Taxatie , sal de verlieser van de saeke
moeten opleggen, so verre hy by den Vonnisse ten prin-
cipaele daerin gecondemneerd worde.

XIII.
Item indien die Eysscher ofte Verweerder syn Schrif-

ten of Dingtale in 't Geregt niet over en gave binnen
sulken tyd, als by Schepenen gewesen werd, in sul-
ken gevalle sal die geene die daer inne versuymen een
Stad pond verbeuren, half tot behoef des Gerigts, en-
de d' ander helft in behoef der weder Partye, dies sal
deselve Partye, gebrek daer by lydende, binnen andere
veertien dagen daer tegens hebben , om op de Schrif-



tuere, 't sy Aanspraek, Antwoord of Replicq te seg-
gen het geene hem goed dunken sal, en so 't gebeur-
de, dat eenig van Partyen de twe reysen versuymde
syne Schriftueren over te geeven in Regt, so sal hy
verbeuren twe Stads ponden, tot behoef als voren,
indien by de derde reyse daer inne versuymde, so sal
hy, den dag omgekomen synde , daer af versteeken

X I V .
Item wanneer dan Partyen aldus by den voorschree-

ven Schriftelyke Dingtalen , of by mondelinge ende
dingpligtige woorden, naer gelegendheid haere saeke
voldingt sullen hebben, om daer op bequaemelyk Regt
te doen, hebben wy geordonneert, dat deselve Par-
tyen eerst gewesen sullen worden tot heuren bewyse,
ende by gebrek van deselve bewyse, sal den Verweer-
der naer der wesen hem met synen Eed te ontschul-
digen d' aenlegger hem te beschuldigen, dat 's te wee-
te sulken schyne des Verweerders Eed sal gaan voor den
Eed des Aanklaegers. XV .

Item so wanneer daer eenige productie van Getuy-
gen geschied, sal men deselve Getuygen, eerst in te-
genwoordigheyd van Partyen, ofte ten minsten deselve
Partyen daer toe geroepen, den Eed met behoorlyke

solemniteyt afneemen, ende daer naer die Getuygen
hooren ende examineeren, 't sy in 't openbaer, of hey-
melyk , by twe, drie of meer Schepenen, naer dat den
Gerigte goeddunken sal, daer by roepen den Secretaris-
die henlieden depositie ende Getuygenissen, ten versoe-
ke van Partyen, ofte by goeddunken van den Gerig-
fe , schuldig sal syn getrouwelyk by geschrifte te
stellen, des sal deselve Secretaris voor syn loon heb-
ben van elke Getuygenisse te beschryven eenen hal-
W Stuyver.



XVI .
Item de productie van Getuygen gedaen synde, sul-

len Partyen beyde seyde deselve Getuygen mogen wrae-
ken, reprocheren ende wederleggen, ook mede tegens
de reprochen ende wraeke van den eenen of van den an-
deren dienen van salvatie, daer tegens binnen sulken
behoorlyken termynen als hem by Schepenen daer toege-
steld ende geordonneerd sal werden.

XV11.
Item als Partyen haer saeken voldingen ende haer

bewys onder Schepenen gebragt hebben, sullen Schepe-
wen, die 't haer Heden versceke schuldigsyn te wysen op
haere Geregtdagen indien sy 't vroet syn, ofte mogen
stellen tot vier Geregt dagen toe, ende is 't, dat sy 't
dan nog niet vroet en syn, sullen sy hem daer op mogen
beraden tot derselver Partyen kosten, ofte anders wysen
naer ouder gewoonte en naer vermogen der Handvesten.

Item so die Vonnisse by onse Gerigte van Culenborg
tusschen Partyen gewesen, sonder eenige Appellatie ofte
Reformatie daer van toe te laeten naer olden herkomen,
ter Executie gesteld worden, ende in sulken Vonnisse
somwylen gebrek ende pericule gevonden is door haet of-
te gunste, die totter eenre of andere Partye gedraegen
werd, omme voor die toekomende tyd daer inne te voor-
sien , hebben Wy geordonneerd en geconsenteerd, so
wanneer hem iemand voortaen beklaegen sal willen by
Schepenen Vonnisse beswaerd te wesen, dat hy daer op
begeeren sal mogen Revisie, sonder eenige andere provi-
sie, dat 's te weeten, alle deselve Dingtalen, Brieven,
Schrift en Munimenten, die daer ingeleyd syn, van
nieuws te doorsien by den selven Schepenen, die daer
over gewesen hebben, en voorts by den geenen die by
ons ofte onse Nakomelingen , Heeren van Culenborg,
't synre begeerte, eygsvoegd sullen werden, sonder iets



meer van nieuws te mogen in bescheyden, dus sal den
Klaeger over sulke Vonnisse alvorens daerom schuldig
syn in te leggen de somme van twintig Caroli Guldens,
eens, ende daer toe voor alle vordere kosten ende boeten
hier naer verklaerd, genoegsaem borge te stellen, om-
me by geval van confirmatie van den voorschreeven Von-
nisse, deselve daer op te mogen verhaelen, wel ver-
staende dat de saeke, daer men Revisie van begeeren
sal willen, ten minsten bedraegen sal moeten totter weer-
de van twintig olde Vrankrykse Schilden toe, ende niet
daer onder, ten waere dat 't Land of Erve of andere
erfelyke geregtigheyd aenginge, in welken gevalle de.
Revisie ook toegelaeten sal werden, dog sal om deselve
Revisie d' Executie van den gewesen Vonnisse niet ge-
suspendeert worden, dan evenwel voort gaen, ende be-
vind men by de Revisie, dat die geene diese begeerd en
versogt heeft ten onrechte gedaen heeft, in sulken ge-
valle sal hy ons daer over in de Somme van agt Vrank-
rykse Schilden breuke gewesen worden , wel verstaende
dat men dese Revisie sal moeten versoeken binnen de.
naeste ses Maenden naer dato van de Vonnisse.X I X .

Item myne Heer ordonneert ende wil voortaen onder-
houden werden, dat geen van de Schepenen, in de Bank
sittende, d1 een of ander van Partyen sullen mogen rae-
den ofte bystaen, totten bedinge ofte directie van haer
lieder saeken, ende so wanneer iemand van hun lieder
Maegschap aen d 'een of d' ander syde van de Partyen
bevonden werd tot in den derden graet inkluys, so sal
deselve, als de saeke voor hem in 't Regt komt, op den
Eed by hem gedaen, schuldig syn af te treden, ende en
sullen in den Geregte gelyk niet mogen sitten twee, drie
of meer, die malkanderen tot gelyke graeden als voor-
schreeven verwant syn.



XX.
Item omme te remedieeren tot den gebreken, die Wy

bevonden hebben in de handelinge en administratie van
de Wees-kinderen Goederen, hebben Wy geordonneerd
ende geslooten de Poincten en Articulen hier naer vol-
gende. X X I .

In den eersten, so wanneer binnen onser Stad ende
Gerigte van Culenburg, Man ende Wyf by den ander
ren in der Heyliger Egte vergaderd d1 een van hun bey-
de, als de Man deser Wereld overleden, agterlaetende
Onmundige en Onbejaerde Kinderen, dat dan de Man
dy syn Testamen; Mombers en Poogden over deselve sy-
ne Kinderen ordonneer en ende stellen sal mogen, ende so
verre daer geen Testament gemaekt en werd, dat die
langst leevende van hun beyde, so verre die bequaem daer
toe sy, die Voogdye over die Kinderen hebben ende be-
holden sal, tot dat sy tot haeren Mondigen Jaeren ge-
komen syn sullen, ten waere dat die Moeder, die die
Mombaerschap aengeveerd hebbe, hier mit hylicke ver-
andersate, in welken gevalle huer Voogdye cesseeren en-
de uyt wesen soude,

XXII.
Item so verre die Vader ende Moeder beyde overleden ,

agter laetende beyd' heure Kynderen Onmondig ende son-
der by den Vader hem luyden by Testamente Momboirs
gesteld ende geordonneerd te hebben, in sulken gevalle
sal die naeste van 's Vaders syd gequalificeerd syn, die
Voogdye aen te neemen, ende de naeste van 's Moeders
syde daer toe sien, dat die voorschreeven Kinderen wel
geinstitueerd en haere Goederen wel geregeerd en ver-
waerd werden, ende by gebrek van de bequaemheyde van
eenige van de Vrunden beyder syden, sullen Wy, ofte
in onser absentie, onsen Schout ende Gerigte daer inne
yersien, ende eenen anderen daer toe ordonneeren, die



ons, ofte hem luyden bequaem daer toe dunken sal.
XXIII.

Item so wie die Momboirschap aenveerd, 't sy by
Testament ofte met auctoriteyt van ons of onsen Scholt
ende Gerigte voorschreeven , die sal schuldig syn te swee-
ren die Weese Kynderen en haer Goed haeren meesten
oirbaer t' administreren, ende alle haere Goede deugde-
lyke rekeninge ende reliqua te doen, voor ons ofte onsen
.Schout ende Geregte, ofte voor die geene die Wy ofte
die selve onsen Schout ofte Gerigte daer toe committee-
ren sullen, tot sulken profyten ende stipendien als hem
by ons ofte onsen voornoemden Schout ende Gerigte na
gelegentheyd syner administratie toegeleyd sullen wer-
den, dies sullen de Momboirs die Mombarye bloeds hal-
ven aenneemen, genoegsaeme Borgen daer voor moeten
stellen, dan die Momboirs gesteld by Testamente ofte
by ons, ofte onse Scholt ende Gerigte sullen daer toe
ongebonden wesen. X X I V

Item dat dese Momboirs binnen veertien dagen naer
den overlyden van den eenen ofte van den anderen van
de Ouders van de Onmundige Kynderen, ofte binnen
sulken anderen bequamen tyd, als wy, ofte onsen
Schout ende Gerigte daer toe statueeren sullen , ende
alleer sy heuren Momboirschap aenneemen mogen ,
schuldig syn sullen alle die nagelaeten Goederen ter
presentie van twee Schepenen, by Inventarisse getrou-
welyk opteykenen , laetende den selven Inventarissen
twee maeken, als een voor den Mornboir ofte Sterf-
huyse, ende d' ander om by een Stad Secretaris in der
Stad Bouken geregistreert te werden, ende de Jaerlykse
Rekeninge daer na te beter te mogen dirigeeren.

XXV.
Item also die Momboirye van de onbejaerde Kynde-

ren tot huere 14 of 15 Jaeren pleech te cesseeren, ende



men hun lieden dan haer Goed in haer handen te stellen
plach, om dan voortaen selver te regeeren, ende deselve
Kynderen daer na gemeenlyk in meerder surgen ende pe-
riculen vallen haerlieder Goed te administreeren ende
verwaeren, so hebhen Wy geoordeelt om t' heurlieden
meerder versekertheyd daer inne te versien, dat sy na
den voorschreeven vyftien Jaeren nog blyven sullen on-
der haer Voogdye ende in Momboirschap tot haeren een
en twintig Jaeren toe, ten waere sy sig te eer in den
heylicken staet gaven, ofte wy of onse Gerigte hun om
redenen de Momboiry eer verlieten.

XXVI.
Item dat die Voogden geduerende den tyd van haer-

lieder Voogdye verhopen sullen mogen alsulke roerende
Goederen, als verderffelyk syn, en alle andere onver-
derfelyke Goederen, 't sy roerende ofte onroerende en
sullense niet mogen Verkoopen, dan met consent ende
ordonnantie van ons of van onsen Schout ende volle Ge-
rigte, ende geschied die alienatie anders als dese solem-
niteyten agter gelaeten, sal deselve gehouden worden
van geenre weerde.

XXVII.
Item so men hier voortyds Obligatien en Verband-

brieven opleystinge plach te passeeren, tot groote be-
swaeringe ende verderf van de geobligeerden, ordonnee-
ren ende willen wy, dat sulke onbehoorlyke manieren
van oncosten voortaen afwesen en niet meer toegelaeten
en sullen worden, dan de Brieven anders in behoorlyke
formen opgerigt, daer die Crediteuren mede bewaerd
mogen syn.

XXVIII.
Item so wy bevinden die olde Handvesten onder an-

deren te vermogen, dat men den Klaegers uytpanden sal
tot heuren dagen, den derden Penning beter dan de hof-
stel, ende so verre die Panden binnen 14 dagen niet ge-



lost en werden , datse verkoren blyven, ende onsen
Schout dan die keur hebben mag een etmael, of wy die
panden lossen willen voor den hofstel daer sy voor ge-
pand syn, dan of wy die de Klaeger laeten willen, en-
de waer daer ook geen goed aen te panden , soumen
panden aen 't lyf den Man ofte 't Wyf te leveren in
onsen Gerigte , daer die Klaeger wil dat hys seker
waer, ende wy verstaende voorschreven Handvesten
in dit Poinct se niet te regt geobserveerd en werden,
als dat onse Scholtus hier voortyds tot versoeken van
Partyen geen uytrigtinge op de pandinge heeft willen
gunnen, sonder eerst van synen derden penning verse-
kert te syn, is onse meyninge niet onse Scholt in der
tyd sulke practyken voort meer te gebruyken, dan onse
Ondersaten t' haeren versoeken , vermogens der Hand-
vesten , ende met uytrigtinge sonder eenig middel be-
hulpelyk sy tot huere betaelingen, des sal den Schulde-
naer mogen hebben syner betalinge, dag tot veertien
dagen toe, ende so verre hy daer en binnen voldoet
ook mede opleggen die gerigtelyke kosten daer op ge-
gaen, sal by syn panden daer mede lossen mogen, son-der dat hy daerom eenige keur schuldig sal syn te be-

taelen, dan so verre hyse binnen die 14. dagen niet en
lost en betaelt, so salse onsen Schout mogen behouden
voor synen derden penning, mits den Klaeger syn

schult metten behoorlyke onkosten opleggen en betaelen,
ende so verrese onsen Schout niet en betaelt, maer den
Klaeger overleverd, in sulken gevalle sal den Schulde-
naer ook in geen Keur vervallen, belieftet dan ook die
Klaeger, so sal hy die panden mogen behouden, ofte
uyt gratie by den Schout ende Gerigte ten hoogsten
laeten verkoopen, en den overloop van penningen, daer
afkomende, den Schuldenaer wederkeeren, ofstaende
't loon des Gerigts ende andere Gerigtelyke oncosten,
ter taxatie van Schepenen , dies sal men den Kooper



en den Verkooper panden met oirdeel ende Vonnisse ey-
genen, Vesten ende Erven, ende daer op expedieeren
besegelde Schepenen-brieven in behoorlyke fbrme, indien
hyse begeerd.

X X I X .
Item als 't aen 't lyf te panden, dermaten dat den

Klaeger den Persoon van den Schuldenaer seker sy, is
te verstaen ende onse meyninge, dattet wesen sal tot
costen van den Klaeger, ende dat die selve Klaeger
daer Borge van stellen sal moeten.

X X X .
Item die Schepenen en sullen van nu voortaen geen

Brieven besegelen, als Schepenen , ten sy datse eerst
geregisteerd en by den Secretaris onderteykend syn.

XXXI
Itemso wanneer hylyk tusschen Man ende Wyf ge-

handeld en geslooten word, sallen de goederen der sel-
ver Persoonen also Contraheeren agter, dat den hylik
mitten Heyligen Kerke, ende oik mitten byslaep vol-
bagt sal syn, terstond gemeen ende deylbaer wesen,
agtervolgende den Handvesten.

Aldus gesloten by ons ende by Advise als boven, by
provisie nogtans, omme nog voorder daer inne te mo-
gen veranderen, Amplieeren ende Interpreteeren, als
wy dat vinden sullen nut ende oirbaerlyk te wesen,
den 22. dag van December Anno 1533. Was Onder-
tekent, A. de Lalaing.



H A N D V E S T , V A N GEORG
FREDERIK, GRAEVE VAN WAL-
DEK , PIRMONT EN CULENBORG , &c.
Voormunder van den Hoogen en Wel-
geboren Heere HENDRIK WAL-
RAED, GRAEVE VAN WALDEK, &c.

Wy GEORGE FREDERIK , GRAEVE van WAL-
DEK, PIRMOND, van CULENBORG, &c. Voormun-
der van den Hoogen ende Welgeboren Heere GRAEVE
HENDRIK WALRAED , GRAEVE van WALDEK ,
PIRMOND en CULENBORG, &c. onse vriendelyke en-
de lieve Neeve, doen te weeten, dat wy al voor ons
hier op gehad hebbende het Advys van onsen Raeden
ende Magistraet , naer versamelinge van de Hand-
vesten, Costuymen ende Usantien van onse Stad ende
Graefschap Culenborg, hoognodig gevonden hebben de-
selve te deelen , en goede ordere te doen Dirigeeren ,
ook t e Appliceeren, ende t e Veranderen , mitsgaders tot voorstand van Justitie, a l s v o l g
I .

Dat alle Testamenten, Codicillen, ende Maekingenso wegens van Roerende als Onroerende Goederen, ge-

daen ende gepasseerd voor Rigter ende twe Schepenen
neffens eene Secretaris, of voor drie Schepenen in ab-
sentie van den Secretaris, of voor een legael Notaris
ende twee loofweerdige Getuygen, welke Notaris of
Getuygen den Persoon van een Testateur, of Compa-
rant bekent dat wesen, waer van ook in de publique
Acten speciale. mentie sal moeten gemaekt worden, voor
solemneel ende wettig sullen werden gehouden»

Dat Man ende Vrouw, volgens de forme hier voo-
rens vermelt, willende Testeeren , malkander sullen
mogen Lyftogten, ook maeken de Goederen, so Roe-



rende, als Onroerende, te samen, ofte elk bysonder,
't sy deselve Kind ofte Kinderen hebbende ofte geen ,
onverkort nogtans het Kind ofte Kinderen, die sy mog-
ten hebben de Legitime-portie , vry van alle Lyftog-
ten ende lasten.

2. RUBRICA VAN SUCCESSIEN
AB I N T E S T A T O .

Dat Kinderen sonder geboorte na te laeten, sterven-
de voor haer' Ouders, ofte ook voor eenige van beyde,
het is Vader ofte Moeder , haere Erffenissen ab In-
testato sullen komen op deselve haere Vader of Moeder,ende gebrekende deselve, op haere Bestevader ende Bes-

temoeder respective alsvoren, met seclusie van de voor-
schreeven Kinderen, Broeders ende Susters.

Dat ook deselve Kinderen by Testamenr van haers
Goederen willende disponeeren, haer sullen moeten re-
guleeren in regard van Legitime-portie, haer Ouders
kompeteerende, na de beschreeven Rechten,

11I.
Dat Goederen van Broeders en Susters , heel ofte

halve succedeeren op derselver Broeders ende Susters,so wel van heel als halven bedde, sender onderscheyd.

Dat voottaen alle Erfpagt-goederen sullen succedee-
ren, als alle de Eygen Goederen sonder eenig voordeel
daer van te trekken, ten sy de Erfpagt-brieven con-
trarie mede brengen.



3. RUBRICA VAN TRANSPORTEN,
HYPOTEEKEN ENDE PRescRIPTIE.

I.

Dat men den Eygendoms van Huysen ende Landen
of Gehypotekeerde Renten sal overgeeven, ende Trans-
porteeren voor den Gerigte, daer onder deselve syn ge-
legen, te weeten, voor Rigter, twee Schepenen, en
eenen Secretaris, ofte in absentie van de Rigter of Se-
cretaris , beyde te samen voor vier Schepenen, ende
dat anders geschied, sal worden gehouden voor onweer-
den : welverstaende, dat alle beterschappen, herko-
mende uyt gesplitte of gesepareerde Huysingen, sullen
worden getransporteerd voor twee Schepenen en Se-
eretaris.

Dat ook alle beswaernissen van Onroerende Goede-
ren ende Gehypotekeerde Renten, sal geschieden, in ma-
nieren voorschreeven, op peene van nullite als vooren*

De geene die eenige Los- ofte Lyf-renten , Chin-,
sen of Outeygens, van andere gekost heeft, is gehou-
den neffens den Verkooper, opregtelyk by Eede te ver-
klaeren, waer voor deselve syn verkof t, ende also den-
selven Koop den Debiteur Geregtelyk, of met Notaris
ende Getuygen te presenteeren, die na die presentatien
gehouden word, te verklaeren, of hy den Koop wil
aenneemen, of niet, op peene, dat hy naer expiratie
van .... dagen , van syn Regt van Naestinge sal
btyven versteeken.

/V.
Dat alle Houwelykse Voorwaerden ende Maegge-

scheyden, wettelyk gemaekt, ende onderteekend, en-
de die Geregtigde sullen wesen van Transporten, en-



de ook van Hypotecatie , indien het selve daer by is
bedongen.

V.
Dat alle Persooneele Actie ende Pretensie, naer ver-

loop van een derdendeel van honderd Jaeren , sullen
wesen geprescribeerd, so verre de prescriptie geinte-
rumpeerd, of daer tegens geen wettige empeschemen-
ten obsterende waeren.

4. RUBRICA VAN PREFERENTIE.

Dat in alle Desolaete Boedels, de Crediteuren in
kragte van eenige Renten-brieven, Obligatien, Cus-
tingen, en Hypoteeken boven haere Capitaelen, alleen
met ses Jaeren Renten, ende meerder niet, sullen wor-
den geprefereerd.

Dat alle Onroerende Goederen, speciaele Hypotee-
ken voor Generaele, schoon die ouder van date mogte
syn, sullen werden geprefereerd, dog dat in Roerende
Goederen, die bevonden sullen worden generalyk by
publique Acten Verbonden te syn, hetselve geen plaets
sal hebben, en derhalven die aengaende de dispositie
van de beschreeven Regten sal werden vervolgd,

5. RUBRICA VAN MANIEREN
VAN PROCEDEEREN,

I.
Dat voort aen eenige Eysschen wordende gedaen in

Cragte van Contracten, of Obligatien, by Partyen
getekend, sullen de Gedaegdens, eerst gehoord synde,
op 't kennen of ontkennen, van haer handen de plano,

sonder train van Proces gecondemneerd worden de pen-



ning te namtiseeren, die onder suffisante Cautie de
Restituendo by aen Eysscher sullen geligt mogen wor-
den , behoudens daer na syn Regt ten principaelen,
ten waere de Gedaegdens tegens sodanige Obligaties
of Contracten konde bybrengen liquide betaelingen of
solutie, naer Regten aenneemelyk, ende gefundeerd,
of dat de Obligatie niet suyver ende waeren, of tot
de inspectie van de selve ofte anders promtelyk bleeke ,
dat deselve Obligatie naer Regten niet Obligatoir en
waeren.

II.
Dat Partyen gehouden sullen syn, in alle Proces-

sen Civiel, aen de Schriftuere van Eysch, Antwoord,
Replyk ende Duplycq te hangen haer bewys, sonder te
mogen gebruyken eenige vordere termynen of diendet
van bewys, dan sulken allen vermogen respectivelyk
over te leggen, motyf of advertissement van Regten,
indien 't Partyen begeeren, sonder daer by eenige nieu-
we fyten mogen stellen, op peene dat daer op niet en
sal worden gelegt, en in kas by Duplycq eenige nieu-
we Munimenten mogten overgegeeven, ofte feyten ge-
steld worden, sullen de respective Partyen daer tegens,
mogen Tripliceeren, ende Quadrupliceeren, sonder vor-
der Trainissement van Procedueren te mogen houden.

III.
Dewyle veele Disputen vallen, ofte op mondelinge

Pleydoyen, Revisie valt of niet, ende om deselve Dis-
puyten voor so veel doenlyk is voor te komen, so ordon-
neeren Wy, als een mondelinge Pleydoye komt voor te
vallen, die important of geoordeeld mogte worden by
onsen Gerigte, in eeniger manieren dubieus te syn, dat
sy als dan Partyen sullen Ordonneeren, haer Gealli-
geerde te stellen by Memorie, ende daer by hangen ie-
der syn bewys tegens den naesten Regtdag om ordente-
lyk daer op te konnen Sententieeren.



IV.
Dat ook om alle Confusie voor te komen , Partyen

niet en mogen wisselen van Schriftueren of Bewysstuk-
ken, maer deselve wel aen den anderen gehegt, onder
den Secretaris dienen, ende Notulen van maeken, daer
op den Secretaris sal teykenen, den tyd van gediend,
en sullen de Acte daer over eenige Schepenen staen ,
worden Geregistereerd, en by den Secretaris onder-
teykend.

V.
Dat de saeke gebragt synde in state van Productie,

Partyen gehouden sullen syn in Persoon te Responde-
ren , simpelyk sonder staerte, ofte meutale Reserve,
onder den Eed van niet te Calumnieren, per verbum
Credit ;vel non, op de Articulen in de Schriftuere
geposeerd.

VI.
Lastende voorts de Procureurs, op haeren Eed geen

saeken ten versueke van Partyen advers of imand van
haerent wegen te stellen in state, maer deselve orden-
telyk op behoorlyke termyn te presenteeren , ende pro-
sequeren, sonder daer inne te simuleeren, of directelyk
of indirectelyk eenig Delay te soeken, of nodelose ter-
mynen te houden , op peene , dat onsen Rigter ende
Gerigte deselve sullen Corrigeeren exigentie van
dien.

VII.
Voorts dat onse Gerigte van Culenborg, na groote

importantie saeken ofte die in Regten bestaende syn ,
gehouden sullen wesen onpartydige Advysen te haelen,
in Holland, of in't Gestigte van Utrecht, ende ner-
gens anders, ter tyd ende wyle wy anders daer inne
sullen hebben gedisponeerd.



6. RUBRICA VAN REVISIE

I.
Dat alle Revisie binnen den tydDon ses maenden

naer dato van de Pronuntiatie van de Sententie sul-
len. moeten versogt ende in stato van wysen gebragt
worden.

II.
Ende also in state gebragt synde, sullen wy daer toe

verschryven een Competent getal van onpartydige
Regtsgeleerden , naer meerderen ende importantheyd
van saeken, omme deselve te adjungeeren, of by we-
gen onsen Raeden, die wy daer toe specialyken sullen
committeeren, dewelke alvorens by Eede sullen moeten
verklaeren in de voorschreeve zaeke, Directelyk of In-
directelyk niet gediend of geadviseert te hebben , ende
belooven te wysen, so sy na Regten ende Consesentien
bevinden sullen te behooren, alles in Conformiteyt van
voorgaende Ordonnatie, op de Revisie Geëmaneerd,
voor so veel deselve by desen niet en is gederogeert.

Dog sullen de Reviseurs, niet tegenstaende hier te
voorens anders is geobserveerd, den geenen, die in cas
van Revisie sullen komen te Succumbeeren, mede Con-
demneeren in de kosten van Revisie, of deselve Com-
penseeren na gelegentheyt van de saeke, voorts om de
kasten vanRevisie, tot sodanige Civile somme te mo-
dereren ende redresseeren, als mogelyk is, so verstaen
Wy, dat by provisie de uytheemse Reviseurs, so voor
vacatie Wagen- ofte Schuyt-vragten, als Verteeringe
in alles, niet meer daegs sullen genieten dan twaelf
Guldens, ende die Reviseurs binnen onse Stad daer
toe te Committeeren eens daegs vyf Guldens, ten wae-
re die Uytheemse eenige Extraordinaere onkosten had-



den in 't reysen , moeten supporteeren, of andersins
alhier by hem lieden Extraordinaris mogte verteerd
worden, daer op in discretie regart genomen sal wor-
den, 't sy by ons, of in onse absentie by die van on-
sen Raede.

7. RUBRICA VAN CRIMINEELE
Z A E K E N .

Dat onsen Officier niet en sal mogen apprehenderen
eenige van onse Borgeren of Poorteren, ten waer dat
hy iemand bevonde op 't feyt, of daed, ende het Delict
aen den Lyve strafbaer waere, of dat ook het feyt
seer swaer ende grouwelyk waere ende perykel, dat de
Deliquant soude mogen ontkomen.

Dat onsen Officier genomen hebbende informatie
precedente tegens eenige Borgeren of Poorteren , de-
selve by syne Requeste aen den Gerigte sal overleveren,
ende daer op versoeken Citatie Reëel of Personeel, ende
sal by denselven Gerigte daer op aenstonds sonder eenig
Dilaye, 't zy met of sonder Advys van Regtsgeleer-
de worden Geappoincteert, na dat sy der materie en de
gelegentheyd van 't Cryme, mitsgaders de bewysinge
gedisponeerd sullen worden.

Dat daer de punitie Corporeel soude syn, niemand
sal worden ontslagen onder Borgtogt, gelyk ook in
pure Crimineele saeken, den Lyve aengaende, den
Delinquant niet sal mogen door Procureuren Comparee-
ren, ten waere om te Allegeeren, redenen van absen--
tie of proponseren exeptie dilatoir.IV.

Dat een Burger of Poorter in flagrante Crimine-



ofte alvoorens Geapprehendeerd wesende, op de Vier-
straeten van onse Stad niet meer en sal werden ge-
bragt , om verborgt te worden , maer tegens deselve
ex vinculis , extraordinaris voorts Geprocedeerd na regts
behooren.

V.
Ende dit alles uytgesonderd uyt noodsaeken ende daer

inne wy periculum in mora, uytsonderlinge pregnante
redenen, mogten oordeelen te wesen, wy anders daer
inne by provisie disponeeren.

Ordonneeren ons Magistraet der Stad Culenborg.,
ende onse Gerigte van Everdingen ende Syderveld,
ende alle Onderdaenen, hem na 't geene voorschreeve
is respectivelyk te Reguleeren, Dirogeerende ende Abo-
leerende alle Costuymen ende alle Usantie ter contrarie,
reserveerende niet te min aen ons ende onse Nakomelin-
gen Interpretatie, Ampliatie, ende Restrictie van den
voorschreeven Ordonnantie, Placcaeten, Handvesten,
ende welker gebragte Costuymen den voorschreeven sae-
ken niet Concerneerende, die wy verstaen by provisie
van weerden te sullen blyven, tot dat anders by ons
dien aewgaende sal werden Geordonneerd.

Ende op dat hier niemand van Ignorantie mag heb-
een te pretendeeren, sal desen worde Gepubliceerd ter
plaetsen daer 't behoord, ende gewoonlyk is Publicatie
te doen.

Aldus gedaen op onsen Graeven Huys Culenborg ,
oirkond dese by ons Ondertekend, ende met ons Pitsier
bevestigt, den 3. October in 't Jaer onses Heeren
1647. Ende was Ondertekend, Fred. Graeve van
Wald. Pirm. en Culenburg, ende met syn Genade Pit-
sier bevestigd in swart Lacke.

Onder de VOORRECHTEN en PRIVILEGIËN van
de Stad is geen geringe, dat de Burgers Tolvry



verklaert zyn in Holland, Zeeland, Gelderland en
't Stigt; tot bevestiging van dit bovenstaende, zal
ik hier de Brieven by voegen:

TOLVRYHEID IN H O L L A N D ,
Z E E L A N D EN VRIESLAND, d'An-
no 1354.

Wy Hertog W/LLEM VAN BYEREN,
GRAEVE van HOLLAND, van ZEELAND, HEERE
van VRIESLAND, en VERBYDER der Graefschap van
HENEGOUWEN : Doen kond allen Luyden, dat Wy ge-
geeven hebben en geeven mids desen Opene Brieve, om
meenigen trouwen dienst, die ons onsen getrouwen Raed
JAN HEER van CULENBORG ende van DER LECKE,
gedaen heeft , en ons en onse Nakomelingen noch doen
sal, den Poirt'ren gemeenlyk die nu syn, of namaels
wesen sullen, woonagtig binnen der Poirten van Culen-
borg, dat sy Tol-vry vaeren sullen te Water ende te
Lande voor by alle onfe Tollen, s o waer sy gelegen syn
in Holland of in Zeeland, of so waer wy Tollen heb-
ben , met alle haere Goederen invaerende ende, uytvae-
rende , op wat bodem dat 'et gelegen is , en om dat voor
ons en onse Nakomelingen den Poort'ren van Culenborg
voornoemd tot eeuwigen dage dit vast ende gestade wil-
len gehouden, hebben, so hebben Wy desen Brief bese-
geld met onsen Segel , tot Dordregt, op St, Nicolaus
dag in 't Jaer onses Heeren duysent drie honder vier
en vyftig

TOLVRYHEID in 'T L A N D van
HEUSDEN , d' Anno 1397.

ALBREGT, by Gods genade PALENS GRAEVE
op TEN RHYN, HERTOGE in BYEREN , GRAEVE.



van HENEGOUWEN, van HOLLAND, van ZEELAND,
ende HEER van VRIESLAND : Doen kond allen Luy-
den , dat Wy gegeeven hebben en geeven mit desen
Brieve, om menigen trouwen dienst, die ons die Hee-
ren van Culenborg ons voortyds gedaen hebben ende nog
doen sullen, den Poort'ren gemeenlik, die nu syn of na-
maels wesen sullen, woonagtig binnen den Poirten tot
Culenborg, Tolvry te vaeren voorby onse Tollen tot
HEUSDEN, invarende ende uytvaerende mit alle heure
Goederen, op wat bodem dat sygelegen syn, ende om
dat Wy voor ons ende voor onse Nakomelingen den Poir-
t'ren van Culenborg veurschreeven, tot onsen weder-
seggen, dit vast ende bestade willen hebben, so hebben
Wy desen Brief besegeld met onse Segelen. Geschree-
ven in den Haege op den agtienden dag in January in
't Jaer onses Heeren 1397.

TOLVRYHEID in G E L D E R L A N D ,
d'Anno 1388.

Wy W/LLEM VAN GULICH, by der
Gratie Gods HERTOGE van GELRE , ende GRAEVE
van ZUTPHEN : Deen kond allen luyden, met desen
Openen Brieve, dat Wy om menigen trouwen dienst,
die ons gedaen heeft en nog doen mag onsen lieven Raed
en Vrind HEER GERRIT, HEER van CULEN-
BORG ende van DE.LECKE, gegeeven hebben voor ons,
onse Erven en Nakomelingen, en geeven mit desen
Brieve die Heer van Culenborg voornoemt en syne Er-
ven, dat alle syne Ingesetenen, woonagtige Poorteren
tot Culenborg binnen syn. Stad en Poirten of daer buy-
ten, gelyk hy (nota) dat begreepen heeft die Stad te
mueren, die nu syn en hier namaels syn sullen, met
haeren eygen Goeden voorby alle onse Tollen, so waer
en in wat Lande die gelegen syn, te Water of te Lan-



de, op so wat oirde die goede gelegen syn of gevuerd
soude mogen worden, Tol-vry waeren, tot ons ofte onse
Erven ende Nakomelingen wederseggen, ende als Wy
of onse Erve ofte Nakomelingen wederseggen willen,
so sullen Wy of onse Erven ende Nakomelingen die Hee-
ren van Culemborg voorschreeven ofte synen Erve te vo-
rens geeven en betaelen duysent Olde Schilden, goed
van Gelde, ende geregte van gewigte, ofte daer voor
payement dien selven Schilden gelyk goet; ende Wy heb-
ben voor ons ende one Erve en Nakomelingen gelooft
ende gelooven in goeder trouwe die Heere van Culenborg
en syne Erve voornoemt, ende alle syne Poorteren voor-
schreeven, die nu syn of hier namaels sullen syn, die
voorschreeven Puncten vast, stade ende onverbreekelyk
te houden, sonder arg en list. In Oirkonde onse Zegel
dat Wy by onser regter weetenheyt hebben doen hangen
aen desen Brief. Gegeeven in 't Jaer ons Heer en 1388.
des Sondags na Ste. Martens-dag.

Zie daer nog een

BRIEF VAN HERTOG REINALT.

Wy REINALD, by de Genade Gods HERTOGE
van GULICH ende GELRE , ende GRAEVE van ZUT-
PHEN, laeten weeten alle onse Tolneren in onse Landen
van Gelre dat Wy Heere HUBREGT, HEER van
CULENBORG ende van DER LECKE, syne Poorteren,
die binnen Culenborg syner Stadt woonagtig syn, ofte
hier namaels daer binnen woonagtig worden, Tol-vry
gegeven hebben van onse Tollen, mit haere Schepen,
Have, Goede, ende Coopmanschappen the vaeren en te
komen te Water ende te Lande, ontbieden daerom onse
Tolneren voorschreeven, die nu onse Tolneren syn, of
namaels werden sollen, dat sy die voorschreeve Poirte-



ren van Culemborg mit horen Schepen, Have, Goede
ende Koopmanschappen voor onse Tollen voorschreeven
vaeren laeten, sonder eenige Tollen of Omgelden daer
af van hoer te neemen, thent ter tyd toe dat Wy dat
wederom gelost hebben tegen die Heer van Culenborg
voorschreeven, of synen Erven, na inhald der Brieven,
die hy daer af heeft van onsen lieven geminden Broeder,
dien God genade geeve. In Oirkonde ons Segels, dat
wy onser regter weetenheyt aen desen Brief hebben doen
hangen , in 't Jaer ons Heeren duysent vier hondert en-
de vier, des naesten Maendags na des heyligen Kruys-
dags exaltationis. Onderteykent, presentibus de Con-
silio Do. Arnoldo de Leyenburg, & Johanne Schelart
de Obbendorpe, Militibus,

Deeze TOLVRYHEID werd bekragtigd
door HERTOG ARNALD, 't welk ten klaer-
sten blykt uit den volgenden Brief.

Wy ARNALD, van der Genade Gods HERTOGE
van GELRE ende van GULICH , ende GRAEVE van
ZUTPHEN , doen kond, dat ende alsoe onse lieve ende
geminde Oem, Heer Willem van Gulich, Hertoge van
Gelre, ende Graeve van Zutphen, zeliger gedagten,
den Heer van Culemborg ende syn Erven voirschreven,
ende besegeld heeft alle syn Ingesetenen, woonagtige
Poirteren tot Cu/enborg, met horen eygenen Goeden,voor aen by alle onse Tollen, so waer en in wat Lande

die gelegen, te Water en te Lande, op wat bodem die
Goeden gelegen of gevuerd worden, Tol-vry te vaeren,
thent dien Heer van Culenborg of hoeren Erven duysent
Olde Schilden, Munten des Keysers van Romen of des
Konings van Frankryk ierst weder ende betaeld wee-
ren, gelyk die Brieven daer af dat alles vuerder inhol-
den ende begreepen. Want dan onse lieve Neeve Gerard



Heere van Culenborg, te Woerde en tot Lyenden, mit
synen Borgeren en Ingesetenen van Culenborg, sig nu
in onse nood seer truwelyk ende gunstelik by ons bewesen
hoer Lyf ind Goed mit veden ende anders by ons ende
om onse wille voor eenige andere opgeset; ind groote ver-
derfelyke schade gehad ende geleden hebben, des ons al-
tyt verder te gedenken staet, soe bekenne Wy Hertoge
voornoemd, voor ons, onse Erve ende Nakomelingen,
dat Wy om redenen ende dienst wil voornoemd, den ons
onse Neeve ende syn Burgeren van Culenborg voorschree-
ven, nu aldus beweesen ende truwelyk gedaen hebben,
ind ook, (wilt Godt) voortaen doen willen, hebben Wy
daeromme belieft, consenteert, gegunt ende gegeeven,
gunnen ende geeven met desen onsen opene Brieve, dat
alle die voorgeschreeven syne Ingesetenen woenaftige
Borgeren of Poirteren synre Stad Culenborg, die nu
syn , of hier namaels syn sullen, met heure eygenen
Goeden voor ende by alle onse Tollen, soe waer die, of
woe die in onsen Lande gelegen syn, te Water en te
Land, op so wat bodem die Goeden geladen of gement
werden, Tol-vry vaeren sullen, thent Wy, onse Er-
ven of Nakomelingen, Hertogen van Gelre , den voor-
noemden onsen Neeve, ofte syne Erven, goedlyk ende
wael geleverd ende betaald hebben, of doen leveren en-
de betaelen die voorgeschreeven duysend Olde Schilden,
na inhold des voorigen Briefs, ind dair nog twelf hon-
dert Olde Schilden die Wy hoer nu voir horen dienst en
de schade gegeeven hebben, dat syn dan te samen twe
en twintig hondert Olde Schilden, alle Munten des Key-
sers van Romen, of des Konings van Vrankryk, goed
van gelde ende geregt van gewigte, of and're payement
daer voir, ind Wy Hertoge voorschreeven hebben voor
ons, onse Erven ende Nakomelingen geloofd, ende ge-
looven in goeden trouwe by onser Furstelyker eere, den
voornoemden onse Neeve van Culenborg ende syn Erven-



ende voirt alle syn Poirteren of Burgeren voorschreeven,
die nu syn, of hier namaels wesen sullen, dese voor-
schreeven Puncten vast, stede ende onverbreekelyken te
holden ende te doen holden, sonder iets daer tegen te
doen, te sueken of f e laeten geschien, in eeniger wy-
se, ende waar 't saeke , dat desen tegenwoordigen Brief
nat, gaterig of raserig weer of worde, daer mede hy
beschadigt mag syn, of in eenige andere manieren, soo
willen wy nogtans dat desen tegenwoordigen Brief voor-
noemd, ende alles dat hy vermag in synre, volle, magte
blyven, ende beholden weerden, als voorbeschreeven
verklaerd staed; ende of dese selve brief dat gebrek niet
gekreegen en hadde, ind dit alles ongeveerlik ind sonder
argelist; des te oirkonde der waeragtigheyd en ganser
vaster stedigheyd alre Punte voorschreeven, so hebben
Wy Hertoge voorschreeven onsen Segel, voor ons, onse
Erven en Nakomelingen, aen desen Openen Brieve van
onser regter weetenheyt ende goede wille doen ende hey-
ten hangen. Gegeeven in 't Jaer ons Heeren duysent
vier hondert twee en seventig, des Vrydags na den hey-
ligen Sacrament. Aldus ondertekend, per Dom. Du-
cem, presentibus de Consilio Nobili Frederico, Filio de
Egmonde, Domino de Ysselsteyn, &c. Nec non Domi-
no Wilhelmo de Bochorst, Magistro Curiae.

TOLVRYHEID in 't STICHT
U T R E C H T , aen beyde zyde der
ISELE.

Wanneer deeze Vryheid is gegeeyen, blykt my
niet, maer wel, dat dezelve door Bisschop Sweder
is vernieuwd. De Brief luid:

S WEDER, by der Genade Gods BISSCHOP tot
UTRECHT, maeken kond allen luyden} dat 't ons van



ouden herkomen aengekomen is , ende ook metter waer-
heyd bevonden hebben, dat alle die geene die Ingesetene
Borgeren van Culenborg waeren, menig Jaeren overal
voor ons Stichts Tollen van Utrecht, te Water en te
Lande, Tol-vry op en nederwaerds weder te vaeren
plagen, soe als hem dat van Saliger gedagten de Eer-
weerdige Heeren onsen Voor-vaderen, Bisschoppen tot
Utrecht, in voirtyden is gegeeven ende verleend, welke
Vryheyd ende Genade die voorschreeven Borgeren van
Culenborg een wyltyds aen ende voor onsen Tol tot Rhee-
nen niet en hebben vry mogen gebruyken, ende want
ons die selfde Stad van Culenborg ende hoir Borgeren,
ons ende onsen Kerke meenigen truwen dienst gedaen
hebben, ende of God wil, nog doen sullen, ende ons
trouwelyk bystandig syn mit haeren Lieve ende Goede
in onsen tegenwoordigen last, die wy hebben tegen die
ons Stad van Utregt regieren, ende wy ook ondervon-
den hebben, dat sy hoer goede Regt niet quyt geschou-
wen, nog verbruykt en hebben; soe hebben Wy dersel-
ver Stad van Culenborg ende allen hoeren Ingesetenen
Borgeren , die nu syn of namaels wesen sullen, dese
genade gedaen , en hebben hen alle ende elke bysonder
verleend en gegeeven , dat sy overal in onsen Sticht van
Utregt, aen beyde syden der Issele, te Water en te
Land, mit hoer Lieve ende Goede voor alle onse Tollen
Tol-vry vaeren sullen, op wat bodem dat si hoere Goe-
den geladen hebben, sonder argelist, ende des tot eenen
Oirkonde, soe hebben Wy onse Segel aen desen Brief
doen hangen. Gegeeven tot Culenborg in 't Jaer ons
Heeren 1427. den 18. Mey.

Dit word bevestigt in een BRIEF , gezonden
aen de Magistraet der Stad Z W O L L E , door de
Regeerders der Stad U T R E C H T .



Luidende:
Wy BORGEMEESTEREN, SCHEPENEN

ende RAEDEN der STADT van UTRECHT , maken
kond allen Luyden, ende sonderlinge den Eersaemen
Wysen en Voorsienigen Borgemeesteren, Schepenen en
Raeden der Stad ZWOLLE , onsen bysonder lieve Vrin-
den, Certificeren mit desen onsen Brieve, dat Wy, des
versogt wesende, voir ons hebben doen komen sekeren
onsen beminde Borgeren, die ons Genadigsten Heer
van Utrechty Tol van binnen onserStad, van op die
Vaert, ende van op 't Geyn bewaerende syn, die tot
onser begeerte en vermaenen geseyt hebben, dat die van
Culenborg Tol-vry syn, en geenen Tol en geeven, nog
en plegen te geeven, en dat sy Tollenaers van die van
Culenborg niet Tol geeyst of gebeurd en hebben, over-
mits dien dat in sulke Tol-boek, als hen luden overge-
leverd is van ons Genadigen Heer voornoemds wegen ,
om hem daer na in beuren van den Tol, ende in 't regt
daer af weeten te hebben, die van Culenburg geschree-
ven staen vry te weesen van den Tol, ende tot meer
vestigheyd van desen hebben het selve Tol-boek gesien,
ende bevynden daer in beschreeven in eenen Punten, dat
die van Culenborg onder meer benoemde Steden vry syn
van den Tol, als voorschreeven is. Des t' Oirkonde
hebben Wy onses Stads Signet, 't welk wy dagelyks
gebruyken, hier beneden aen doen hangen. Gegeeven
in 't Jaer ons Heeren 1491. op Sinte Gregorius dag.

Ook word dese Vryheyd geconfirrneerd door
Bisschop DAVID VAN BORGONDIE, in den volgen-
den Brief:

Wy DAVID van BORGONDIË, by der Ge-
nade Gods BISSCHOP te UTRECHT, maeken kond alle



Luyden, dat voor ons ende onse Raeden gekomen is die
Edele JASPER, Heere tot C U L E N B O R G , TER
WEERDE, tot BORSSELEN, HOOGSTRAETEN, onse
lieve Swager , ons toonende eenen Brief', gans gaef
ende wael besegeld van Wilneer onse Voirvader Bisschop
Sweer van Culenborg, saliger gedagten van woorde tot
woorde aldus luydende: SWEER, by der Genade Gods
Bisschop tot Utrecht maeken kond allen luyden, enz.
(Zie den Brief hier voor.)

Waer op die Edele onse Lieve Swager voorschreeven
ons te kennen geevende was synre liefden Borgeren der
Stad van Culenborg, als voorschreeven, in deese gun-
ste ende gave als voorts by onsen Tolnere ende Dienre
. . . . . . geschieden, ende sonderlinge op onsen Tolle
tot Duerstede, die tot Rhenen gelegen heeft, begeeren-
de des voorschryvens van ons, ende als wy dan sonder-
linge gunste tot onsen lieve Swager voorschreeven heb-
ben , ende hem daer op voordelyk voor synre Liefde Bor-
geren van Culenborg voorschreeven, wesen willen, be-
veelen ende gebieden Wy allen onsen Tolneren ende
Dienre, en sonderling op onse Tolle tot Duerstede, die
tot Rhenen geweest is, dat sy den Borgeren onses lieven
Swagers tot Culenborg,als voorschreeven, dieVryheyd
van den Tollen als voorschreeven laeten gebruyken ende
hebben, des geen moeynisse ofte hinder doen sonder inval
in eenige wyse, want Wy dat alsoe gedaen willen heb-
ben. In Oirkonde 's Briefs, besegeld mit onse Segele,
gegeeve op onse Slote te Duerstede in 't Jaer onses Hee-
ren 1492. op den vierden dag in Junio.

Deze V R Y D O M word ook erkend in een BRIEF
van de Magistraet van ZWOLLE , geschreeven den
20. April 1532. Waer by sy belooven in 't vervolg de
Borgen van Culenborg in haere Vryheden en oud her-
komen niet te zullen verkorten met Tol af te neemen.



't Scheint dat die van Zwolle, niet tegenstaende
de aenschryving van die van Utrecht, in die troe-
bele tyden, den Borgeren weder t' onregt hadden
afgedwongen Tol te betaelen, dat hier over by die
van Culenborg geschreeven, en daer op dit Ant-
woord ingekomen is.

Niet tegenstaende de zekerheid van deezen Vry-
dom hebben de Tollenaers van 't Sticht t' elkens
twist om den Tol gemaekt, als ten tyde van Heer
JASPER, blykende uit den voorstaenden Brief van
Bisschop DAVID, ook ten tyde van Vrouw ELISA-
BETH, wanneer het stuk is gebragt ter Judicature
van het Hof van Utrecht, en het geding ten hae-
ren voordeele tegen de Tollenaers van Rhenen,
over het Recht der CulenborgSe Borgers, by het
Selve Hof is uitgesproken als volgd.

Op den differente tussen de Edele Welgeboren Vrou-
we, Vrouwe ELISABETH, Gravinne van Hoog-
StRAETEN, Vrouwe van CULENBORG, Eyssersche ter
eenre, ende de Tollenaeren tot Rheenen, Verweerders ter andere syde, aengaende de Vrydom en Exemptie van

haere Borgeren en Borger Goederen tot Culenborg van
voorschreeven Tol tot Rhenen. 't Hof gesien in 't lan-
ge de Stukken aen beyde syden desen aengaende geexhi-
beert, midsgaders sekere informatie by Commissarissen
van desen Hove daer genomen, heeft . . . . . mids-
desen de Tollenaeren tot Rhenen, nu wesende ende alle
andere toekomende Tollenaeren, aldaer Tolvry te laeten
passeeren die Borgeren van Culenborg, midsgaders de
Borgeren Goederen, mits by hen luyden of iemand van
harent wegen exhiberende, in haer en handen naer ouder
gewoente een behoorlyken Tol-brief, waer af Copye hier
onder geschreeven staet, 't welk sy van Jaer te Jaer
vernieuwen sullen; voorts de voorschreeven Tollenaers.



so wanneer de Schippers van Culenborg eenige andere
Goederen in baere Scheepen geladen hebben, daer van
den behoorlyken Tol te neemen, ende in haere Registere
aenteykenen die Persoonen die 't selve onvry goed toe-
behoor en ; welk Formulier voorschreeven,

Hier na volgd:
Wy Borgemeesteren, Schepenen ende Raed der Stad

Culenborg , doen kond eenen igelyk, bysonder alle Tol-
lenaeren in den Lande van Utrecht, of de Wagthou-
ders van dien, dat op huyden dato van desen , voor ons
quam in syn eygen prop're Persoone N. , Poorter onser
Stede voorschreeven, ende heeft met opgeregten vinge-
ren den Heyligen geswooren volstaefs Eed, die Wy vol-
komentlyk van hem namen, dat hy onder deksel van de-
sen, ymands Goed voorby den Tol ofte Wagten voor-
schreeven vryen nog verantwoorden en sal, dan syn ey-
gen self s Goed, of onser Poorteren Goed , sonder ymands
onvry Waeren part of deel daer aen te hebben in eeniger
wysen, des hy syn Merk, dat hy in alle Koopmanschap-
pen gebruykt, hier inne geset heeft, ende Wy met ons
secreet Segel hebben doen besegelen. Gegeeven in 't Jaer
ons Heeren 1546.

Aldus gedaen ende gepronuncieerd te Utrecht, onder
't Zegel van Justitie van voorschreeven Hove van
Utrecht hier onder aen gehangen, op den laetsten dag in
Julio 1546.

Omtrent deezen Vrydom is geresolveerd : Dat-
niemand den zelven mag genieten, of hy moet zyn een
Borger, en die het gewonnen heeft, moet alvorens een
Jaer en zes Weeken Borger geweest zyn, en in de
Stad met zyn Familie hebben gewoond, en vervolgens
zyn voornaeme Woonplaets hier, en Vuur en Ligt hou-
den; Stad en Land-regt, bladzyde 9.



in den Jaere 1604. is by de Magistraet het vol-
gende besluit genomen, omtrent het inleveren der
Tol-tekenen.

Is op heden den 12. December 1604. by ons Schol-
tus, Borgemeesteren, Schepenen en Raed der Stad Cu-
lenborg, eendrachtelyk versproken en overeen gekomen ,
als dat voert by de Borgemeester, of iemand in synen
naeme Tol-teykenen besegeld sullen worden, dat onse
geboren Borgers, ende gebooren Borgers Kinderen, so
die haere principaele Residentie binnen dese Stad hou-
dende syn, gelyk andere haere mede Borgeren ende In-
woonders; voorts alle andere die haer Burgerschap ge-
koft ende gewonnen hebben, sal men geen Tol-teykens
mogen besegelen, ten sy sylieden eerst ende vooral haer
Residentie ende Woonplaetse hier Jaer ende dag gehol-
den, Huysinge ende Eygenschappen hebben, ende be-
taelen alle Servituten ende Ongelden, gelyk andere Bor-
geren dagelyks doende syn, allent volgens de leste den
Borgemeester daer van geteykend geleverd. Item, dat
voortaen ook de geene hier tot Culenborg Borger begeerd
te werden, ende die vryheyd gebruyken, eerst ende voor
al in dese Stad een Jaer ende ses Weeken Vuur ende
Ligt gehouden, ende eenen eygendom binnen deser Stad,
ten minsten weerdig wesende drie honderd Guldens, ofte
tot discretie van den Geregten hebben sal, en nergens
elders eenige Woonplaetse ofte Vryheyd hebben ofte ge-
nieten; ook hier binnen steeds of iemand van syn Fami-
lie in syne self s Huysgesin resideeren, en Vuur ende Ligt
houden, sullen ook gehouden syn Attestatie te brengen
van haer leste Woonplaetse, ende hoe hy sig aldaer ge-
draegen ende gescheyden is, sulks nakomende , sal men
hem syne Tol-brieven volgen laeten ende voor een Borger
verantwoorden moegen. Aldus op den Stadhuyse ge-
slooten tot Culenborg , ende overgedragen ten dage en



Jaere als boven, ende oirkonde der Hand-schriften, en
was onderteykend aldus, Adriaen de Moelre , Frederik
van Winssen, Jan Jansen, Goosen Goosensen, A-
driaen de Gojer, Jan Harmansen, D. van Baden.

D E N E U S T ,

Een Doorvaert van en op de Riviere de L I N G E .

Onder de Voorregten van de Stad, mag wel ge-
teld worden; dat by die van Bosichem en Soelmond,
aen die van Culenborg is toegestaen haer luider We-
tering, de Bisschops Grave genaemd, te gebruiken
tot een vrye Scheepvaert, en aen het einde van
dezelve, by de Linge, een Schut-sluis te maeken,
om de Schepen en Vaartuigen uit en in de Linge
te Schutten, dat alles met den aenkleeven van dien,
by WILLEM, Prinse van Oranje, den Grondlegger
onser Vryheid, als Vader en Voogd van zyn Zoon
FILIPS WILLEM , verwekt by ANNA VAN EGMOND,
is goedgekeurd, gelyk uit de volgende Brieven zal
blyken.

Voor af moet ik den Leezer onderrigten omtrent
de benaeminge: De Sluis draegd den naem heden
ten dage van DE NEusT. Ik vind in een Brief
van ALARD, Heer van Bueren, en zyn Zoon OT-
TO , in welke zy beide afstand doen van eenige
Tienden, tusschen het Trichtsche Veld en het Dorp
Beesde, ten behoeve van den Abt en Convent van
Marienweerd, dat 'er by de Watergang of Wete-
ring , dieze voor hen bedingen of voor behouden,
een Hof-stad gelegen was, genaemd DEN HEUST,
en wel staet 'er by: NB. Dat die Wetering gelegen
is in 't gescheid tusschen het Trichter Vald en des Kloos-
ters Erve, die gaet van der Linge aen des Bisschops



Graeve. Deeze Brief was gegeeven Anno 1315.
des Vrydags na beloken Paschen; en hebben den
zelven mede bezegeld, Johan Heer van Arkel,
Herbaren van Arkel, zyn Broeder, Gerard van Weer-
denburg, Johan van Hemert, Arnout van Uytwyk,
Johan van Soelmonde, en Steven van der Weyde.

Uit dit voorgaende maek ik op, dat deeze Sluis
zyn naem ontleend heeft van de voornoemde Hof-
stad den Heust, als daer by of omtrent gelegt zynde.

Zeer groot voordeel brengt de Sluis aen, ver-
mits de Schepen met Waeren, de Linge af of op
komende, en naer Culenborg willende vaeren, door
dezelve worden binnen geschut, en door de Bis-
schops Graeve, langs de zo genaemde Meer, tot
voor de Stad konnen koomen, dat grootelyks dient
tot gerief van Dorp en Stedelingen, en de Week-
merkt zeer doet bloejen.

Daer is een Overkomste tusschen Bosichem, Soel-
mond en Culenborg beraernd: Dit kan gezien wor-
den in den volgenden Brief.

Wy Aert Adriaensen de Moelre , Schout van Bo-
sichem ende van Soelrnond, Tonis Gillis Pouwen soen,
ende Dirk van der Steege, Rycquyns, Schepenen ende
Heemraeden in der tyd tot Bosichem, in den naem ende
van wegen der voornoemde van Bosichem , ende Wy
Hendrik Aertsen, Schepen, ende Jan van Dalem, ook
Schepen ende Heemraed van Soelmond, ook in den naem
ende van wegen der voornoemde van Soelmond, ende
Wy Schout, Borgemeesteren, Schepenen ende Raed der
Stad Culenborg, in den naem ende van wegen der voor-
schreeven Stad, doen samentlyk kond, ende bekennen
mits desen Openen Brieve, also voormaels by den Gede-

puteerden der Steden Nymegen, Tiel, Bommel ende
Culenborg voornoemd, verscheyden Vergaderingen en



Communicatien geholden syn geweest, mit onsen gemee-
nen Nabueren van Bosichem ende Soelrnond voor-
noemd, omme die openinge onser Sluyse van der Neust,
ende der voornoemde onse Nabueren gemeyne Weterin-
ge, genaemd den Bisschops Grave, ende die verdie-
pinge der selve te mogen erlangen, ende die te mogen
gebruyken tot Navigatie, gerief en welvaerd der voor-
noemde Steden, mit onse voornoemde Nabueren ende an-
dere omleggende Vlekken ende Dorpen, welke Communi-
catien alle sonder eenig effect te sorteren vergaen syn
geweest, ook der maten dat eenig der voornoemde Ste-
den, so wy verstaen hebben, 't voornoemde haer ver-
soek verlaetende tot wyder oft verder handelinge voort
meer niet en hebben willen verstaen. Zo is 't, dat na-
derhand Wy van Culenborg voornoemd 't gemeene wel-
vaeren, en de commoditeyt der voorschreeven Navigatie
overweegende, by ons selven nogmaels aen die gemeene
Nabueren van Bosichem ende Soelmond, omme het
geene voorschreeven is met eenige goede middelen te we-
gen te mogen brengen, aengeholden hebben, ende ten
laetsten met de saeken, by tusschen spreeken van den
Erentfesten, Vroomen ende Eerbaeren Cornelis van
Wyk, Drost, ende Johan Pleunis, Rentmeester des
Graefschaps Bueren, aen desyde der voornoemde van
Bosichem ende Soelmond, ende ook by tusschen spree-
ken van des Hooggeleerden ende Eerbaeren Mr. Libert
Meerhouts, Raed onses Genadigen Heere Graeve van
Culenborg, ende Johan van Cuyk HendrikSz. Rent-
meester des Graefschaps van Culenborg, overdraegen
in manieren en met Conditien hier na volgende: Als in
den eersten, dat Wy van Culenborg , op onsen kost,
ende tot onsen welgevallen doen maeken en leggen sullen
een nieuwe groote en sterke Sluyse en Verlaet met een
Schot-deur, vansulker wyte, hoogte, diepte, dat men
die totte voorschreeve Navigatie sal mogen gebruyken,



mit Schepingen, Schuyten, wel verstaende, dat in of-
te aen de voorschreeve Sluyse, by gemeene Consente
naer gelegendheyd gestelt sal worden een Pegel, daer aen
dat water koomende, 't selve Verlaet ende Schot-deuren
toe geholden, en by den geswooren Bewaerder, daer toe
gesteld, onder correctie van synen Eed niet opgedaen en
sullen worden, ten sy dat het Water daer eerst weder
onder of van gekomen sal syn, den welken geswooren
Dienaer, Wy van Culenborg, daer omtrent, ende op de
grond en Heerlykheid van onsen Genadigen Heere den
Prinse van Orangien, als Graeve van Bueren, een
tamelyke Wooninge timmeren sullen, tot onsen kosten,
om des te beter een toeversigt te mogen hebben totter
Sluyse voorschreeven, ende die in 't openen ende toedoen
te bewaeren, voor behoude myn Genadige Heer de Prin-
se van Orange, ofte syn Genadige Bevelhebberen, den
selven Dienaer ofte Bewaerder te Eeden, ende in syn
misbruyk te straffen, mits op hem en syn Goederen exe-
cuteerende alsulke Boeten, als den voornoemden Bewaer-
der by syne Instructie daer toe gesteld sullen werden.
Item dat Wy van Bosichem ende Soelmond, de voor-
schreeven Stad van Culenborg, met al haer Sluysen en
Schut-lakens, voorts Hout, Steen ende alle Materia-
len daer aen wesende , tot profyte der nieuwe Sluyse
mede sullen begaen ende gewerden laeten, daer voor en
voor alle andere onkosten Wy derhalven gedaen mogen
hebben, Wy van Culenborg den voorschreeven van Bo-
sichem ende Soelmond geeven sullen eens de Somme van
zestig Gulden, tot 20 Stuyvers Brabands den Gulden
gerekend, te betaelen op Paschen Anno 1560. Ook
sullen Wy van Culenborg voorschreeven, tot onsen kost
en last, die Nieuwe Sluyse , met den Dyk daer zy in
geleid zal worden, bewaeren, zonder ontgeltenisse der
van Bosichem en Soelmond voorschreeven, ende dat op
een behoorlyk Sluis ende Verlaet-geld ; 't welk Wy van



Culenborg voorschreeven, tot onsen goed dunken ende
prof yte, daer op sullen mogen stellen, ende 't zelve ook
na gelegendheid gemeerderd of geminderd zal mogen
worden, ende dat by Octroy van myn Genadigen Heer
den Prinse van Orangien, hebbende de Garde Noble in
der tyd syn's eenigen jongen Zoons PHILIPPUS WIL-
HELMUS VAN NASSOU , Graeve tot Bueren, &c.
van welke Sluis ofteVerlaet-geld, de voorschreeven van
Bosichem ende Soelmond, insgelyks de Inwoonderen der
Stad ende Lande van Bueren, die nu zyn, of namaels
komen sullen, voor so veel haer eygen goed aengaet,
vry ende exemt wesen sullen, des syn Wy van Bosichem
ende Soelmond gehouden de voorschreven Octrooje met die
van Culenburg gelykerhand, ende elks op syn kost te
vorderen ende te verwerven, met sulken voorwaerde ,so
verre men deselve Octrooje so niet impetreeren en konde ,
des men nogtans verhoopte, jae dat in sulken gevalle
Wy van Culenborg voorschreeven, tot onsen keur ende-
electie de voorschreevcn lasten ook sullen mogen af slaen
of aenneemen, so ons dat nog goed dunken sal. Voorts
sullen Wy van Culenborg voorschreeven de Vliet of We-
teringe, daer men totter Sluyse mede komt, trt onse
welgevalle mogen graeven, diepen, ladikken, veegen
en repareeren, also nogtans, dat, Wy in 't graeven de
twee deelen van de aerde voor de eerste reyse aen de Bue-
rense syde brengen ende werpen sullen, ende dat andere
derdendeel op de Culenborgse en Marienweerdse syde,
ende daer na altyt half ende half, ofte die aerde heel op
den grond te werpen, vermogens die Brieven daer van
synde, wel verstaende, dat Wy van Culenborg voor-
schreeven den voet van de Burens syde niet te na komen
ofte af graeven sullen, ende ons van Bosichem ende Soel-
mond voorschreeven, gereserveerd onse geregtigheyd van
Visserye in deselve Weteringe, na inhoud onser Brie-
ven, die de voorgaende Heeren van Bueren ons daer af



verleend en gegeeven hebben, welke Visscherye Wy ook
gelooven also te gebruyken, dat de Navigatie daer door
niet verhindert of belet en sal worden, ook sullen Wy
van Bosichem ende Soelmond voorschreeven verdingen,
of in der Schouwe den Watergang van de Meer also
chieren ende ordonneeren, dat de Hoofden daer inne leg-
gende , beneden in den grond wyd sullen weesen twaelf
voet, op dat de Schepen ende Schuyten beter daer inne
vaeren soude mogen, ende in gevalle Wy van Culenborg
voorschreeven t' eeniger tyd den Watergang lieten ver-
landen, ende niet diep genoeg en hielden, so dat de voor-s c h r e e v e n Dorpen haer Water niet lossen konden, ende

hem lieden by den Schout, in der tyd wesende, verwit-
tigt worde om te repareeren, ende sulks niet en dede,
s o soude Wy van Culenborg voorschreeven vervallen en-
de versuymd hebben dese ende alle geregtigheyd, ons
mits desen toegelaeten, onvermindert den voorschreeven
Dorpen eenige renuntiatie v a n haer Water-brief b y d e s e n eenigsints soude mogen krenken, d a n d i e t e blyven

in syner volle magt. Item so verre die voorschreeve-
Sluyse in eenige toekomende tyd door veroudheyd of on-
geluk, (dat God verhoede) inwaerdig ofte invlugtig
worde, so gelooven Wy van Culenborg voorschreeven ,
dat Wy als dan deselve tot onsen kosten terstond ende ten
naesten leege Water wederom sullen doen vernieuwen,
repareeren ende maeken, ende by also, dat men by die
waerheyd bekondigen konde , dat se by haerlieder ver-
suym invloge, ofte in eenige van de voorschreeven punc-
ten versuymelyk bevonden worde, ende sulk versuym al-so geschied synde, erkend worde by agt goede luyden,

ten beyden syden onpartydig daer toe te kiesen, te wee-
ten vier van de voorschreeven Stad Culenborgs wegen,
ende vier van wegen de Dorpen voorschreeven, so sou-
den van Culenborg voorschreeven ontregtigd wesen ende
blyven van de Navigatie, die Wy by desen verkreegen



hebben, ende gelyke wel gehouden dieselve Sluysen we-
der om te doen maeken gelyk wy die nu bevonden hebben,
dewelke Wy van Bosichem ende Soelmond als dan onder-
houden, ende weder tot onsen laste neemen ende bewae-
ren sullen, inhalt onser Brieven; alle welke Artikelen ,
Voorwaarden ende Conditien voorschreeven, Wy van
Bosichem ende Soelmond. Insgelyks Wy van Culenborg
respective, elks in ons regart, malkanderen gelooft heb-
hen, ende gelooven mits desen, so wel in 't minste als
in 't meeste sonder eenig indragt onverbreekelyk te hou-
den; ook hebben Wy van Bosichem ende Soelmond, totbehoef van die van Culemborg voorschreeven, voor so-

veel als tot voltrekkinge der boven gementioneerde Ar-
tikelen nodig is, gerenuncieert ende renuncieeren mits
desen van alfulk regt ende geregtigheyd als ons in de
voorschreeve Neust en Watergank is competeerende, en-
de of 't mogelyk In toekomende tyden van der eender of
ander syden (des God wil niet geschieden en sal) nog
eenig gebrek viele in 't onderhouden van eenigen van den
Puncten voorschreeven, 't selve sal de geinteresseerde of
geledene Partyen mogen verhalen op den geenen die in
foute ofte gebreeke bleeve, of bevonden worde wie voor-
schreeven met alsulke middelen van Regten ende Justi-
tie als sy dat voor 't beste ende alderkorste sullen weeten
te wege te brengen; zonder argelist: Ende des t' oir-
konde bebben Wy Aert Adriaense de Moelre, als Schout
der voorschreeven Dorpen Bosichem en Soelmond, Tonis
Gillis Pauwen soen, ende Dirk van derStege Rykwyn,
Schepenen ende Heemraeden in der tyd tot Bosichem.
in den naem ende van wegen die van Bosichem; ende
Wy Hendrik Aertsen, en Jan van Dalen, ook Sche-
penen ende Heemraeden van Soelmond, ook in den naem
en van wegen der voorschreeven van Soelmond, hebben,
elks onsen Zegel onder aen desen Brief gehangen; ook
hebben Wy van Bosichem en Soelmond gesamenderhand



gebeden, den voorschreeven Erentfeste en Vroomen Cor-
nelis van Wyk, Drost des voorschreeven Graefschaps
van Bueren, synen Zegel mede voor aen desen te willen
hangen, 't welk ik Cornelis van Wyk voornoemd, ter
bede van de voorschreeven van Bosichem ende Soelmond
so ik t'' haeren bede voorschreeven dit Accoerd mede heb-
ben helpen dirigeeren, als voorschreeven is, geerne ge-
daen, en hebbe mynen Zegel voor aen desen Brief ge-
hangen; ende Wy Schout, Borgemeester. Schepenen
ende Raed der Stad Culenborg, hebben ook der voor-
schreeven Stads Zegel aen desen Brief doen hangen, op
den 27. dag van December, in den Jaere 1558. Ende
syn dese Brieven volgens seker Accoord van dato als vo-
ren, twee besegeld, van woorde te woorde alleens luy-
dende, daer Wy van Bosichem ende Soelmond den eenen,
ende Wy van Culemborg den anderen kennen ontfangen
te hebben, ende was besegeld met seven groene uythan-
gende Segelen.

W I L L E M , Prinse van Orangie, heeft hier op
zyn goedkeuring en toestemminge gegeeven, als
volgd:

W/LLEM, by der Gratie Gods PRInse VAN
ORANGIE, GRAEVE VAN NASSAUW , CATZENEL-
LEBOGEN, VIANDEN, DIETS, &c. Ridder van de
Orden van den Gulden Vliese, Stadhouder Gene-
rael van Holland, Zeeland ende Utrecht: Allen
den geenen die desen sullen sien, saluyt: Doen te wee-
ten, dat nadien Wy als Voogd en Momboir hebbende
de Garde Noble van onsen eenigen Soon PHILIPPUS
WILHELMUS, die Wy behouden hebben van loffelyke
gedagte onse seer lieve Geselinne, Vrouwe ANNA VAN
EGMOND , Gravinne tot Bueren, &c. hebben ge-
daen visiteeren, examineeren ends oversien, die Brie-



ven van Accoorde ende Ordonnantien, by Burgemeeste-
ren, Schepenen ende Raed der Stad Culenborg, in den
naem ende van wegen derselver Stad, met t' samen onse
beminde Ondersaeten van Bosichem ende Soelmond ge-
maekt, so Wy verstaen, by goede voorsienigheyd, ry-
pen raede ende deliberatie, op de Commodityt der Na-
vigatie, dewelke door de openinge van de Sluyse van de
NEUST , ende de Verdiepinge van de gemeene Wete-
ringe der voorschreeven van Bosichem ende Soelmond,
genaemd den Bisschops Graef, tot merkelyke nut ende
profyte, ende oirbaer der omleggende Steden, Dorpen
en andere Vlekken voorschreeven rysen souden, door wel-
ke Brieven van Accoord dese jegenwoordige onse Brie-
ven syn getransficeert, so hebben Wy, ter ootmoedige
bede ende supplicatie van de voorschreeven Borgemeeste-
ren, Schepenen ende Raeden der Stad Culenborg, met
t' samen onse Onderdaenen van Bosichem ende Soelmond,
de voorschreeven Brieven van Accoord ende Ordonnan-
tien , met alle Conditien ende Puncten in deselve gevoert
ende begreepen; eerst daer op gehad advys van onsen
lieven en wel beminde Luyden van onsen Raede ende
Reken-kamer tot Breda, geconfirmeert, geratificeert
ende geapprobeert, confirmeeren, ratificeeren ende ap-
probeeren mits desen , uyt sonderlinge gratie, ende wil-
len , dat die gehouden werden als goed, vast ende van
waerden, ende voor alsulke van nu voortaen geëxecu-
teert ende agtervolgd worden, behoudelyk, dat Wy en
onse Nakomelingen, Graeven van Bueren, van onsent
wegen, tot behoef van de timmeragie, reparatie ende
onderhoud van de Sluyse ende Watergangen, in de voor-
schreeven Brieven van Accoord ende Ordonnantie ge-
roerd, zullen doen ontfangen het Sluys ofte Verlaetgeld
van een halve stuyver op elke Schuyt, by eenen goeden
bequaemen Man, die by de voorschreeven Borgemeeste-
ren. Schepenen ende Raed der Stad Culenborg, ons of-



te onse Nakomelingen, Graeven van Bueren , genomi-
neerd sal worden , den welken schuldig ende gehouden
sal syn die van Culenborg overleveringe te doen van de
penningen die hy daer af ontfangen sal hebben, tot al-
len tyden hy by deselve van Culenborg daer toe versogt
sal worden, om die selvige penningen te strekken tot
Reparatie van denselve Sluyse ende Watergang als bo-
ven, ende dat ons ende onse Nakomelingen, Graeven
van Bueren, Officieren van Bueren, tot allen tyden
present sullen syn, of immers geroepen werden daer de
Rekeningen van het selve Verlaet-geld ofte Verpagtin-
ge van dien, ende van de kosten van Reparatie van de
Sluys ende Watergang gedaen sullen worden: Ook dat
die van Culenborg voorschreeven het selve Verlaet-geld
van eenen halve stuyver niet en sullen mogen minderen
ofte vermeerderen, dan by ons of onser Nakomelingen ,
Graeven van Bueren, welweeten ende consent, ordon-
neeren daeromme ende beveelen alle onse Ondersaeten
ende Officieren en Justicieren des voorschreeven Graef-
schaps ende Lands van Bueren, ende elks van hun luy-
den bysonder, so veele hem dat aengaen mag, dat sy
de voorschreven van Culenburg, ende onse Ondersaeten
van Bosichem ende Soelmond, van dese onse gratie ende
confirmatie en ratificatie, met allen desen aenkleeven,
mag doen en laeten gedogen, rustelyk ende vredelyk la-
ten gebruyken ende genieten, cesseerende alle beletselen
ter contrarie, want ons also belieft; ende ten eynde dat
die geene die der Sluyse waerneemen sal, een verblyf
hebbe, en die Passanten beryst mogen werden, ordon-
neeren wy onsen Rentmeester van Bueren, die van Cu-
lenborg voorschreeven, omtrent der Sluyse , op onse
Grond en Heerlykheid te wysen ende afpaelen laeten een
kleyn Hof-stad, daer op deselve van Culenborg een ta-
melyke Wooning mogen timmeren. Des t' Oirkonde
hebben Wy onsen Naem hier onder gesteld, en o n s e n



Segel daer aen doen hangen. Gegeeven tot Utrecht,
op den tweeden dag van Mey in 't Jaer ons Heeren 1560.

In den Jaere 1562. is een Accoord getroffen,
wegens de Brug over de Bisschops Graeve te leggen,
nu genaemd de Nieuwe Brug, waer van ik hier den
Brief opgeeve:

Wy WILLEM, by der Gratie Gods PRInse
VAN O R A N G I E N , G R A E V E VAN N A S S A U W ,
V A N C A T S E N E L L E B O O G E N , V A N D I E T S ,
VAN VIANDEN , &c. Heere en Baron van Breda,
van Diest, van Grimbergen, &c. Burggraeve van
Antwerpen ende van Besanchon; Ridder van den
Orden van den Gulden Vliese, Stadhouder ende
Capitein Generael van Bourgongien, van Holland,
Zeeland, Westvriesland ende Utrecht, als hebben-
de de Garde Noble van onsen Zoon PHILIP WILLEM,
die Wy behouden hebben van zaliger gedagten onse seer
lieve Gesellinne, Vrouwe ANNA VAN EGMOND, was
in heuren leeven Graevinne tot Bueren ; Ende Wy
FLORIS, Graeve van Culenborg, Vryheere tot
Palland ende tot Withem, Heere tot Weerde, tot
Leede, tot Lienden, &c. Doen kond ende maeken
kennelyk; also sekere twist ende onverstande verreesen
is geweest tusschen onser beyder Ondersaeten van Cu-
lenborg ende Bosichem, nopende sekere Boom die in korte
Jaeren is geleyd geweest over den Bisschops Graeve,
omtrent Lanxmeer,daer men te peerde ende te voet over
mogt passeeren, korts by die van Bosichem afgeworpen,
so is by vriendelyke handelinge ende communicatie, ge-
houden tusschen Partyen voorschreeven, ende ten eynds
dat gemeene welvaeren ende profyt van onser beyder On-
dersaeten niet veragterd en worde, so veele gedaen,
't welk Wy voorgoed aengesien, bewilligd ende gecon-



senteerd hebben, dat men een Brugge sal maeken en leg-
gen regt tegen den Weg die men na Bueren gaet, ende
tegen den Weg van Lanxmeer, die op Culenborg loopt,
of daer omtrent, daer sulks bekwaemelyk ende oirbaer-
lyk dienen sal, mit heuren Gebynten ende andere nood-
druft daer van, dat men een Gebynt sal stellen mids
desen in des Bisschops Graeve voorschreeven, ende twee
Gebynten op beyde die eynden, veertien voeten wyd van
malkander, of daer omtrent, naer den eysch van 't Werk,
omme daer over by onse Ondersaeten ten beyden syden
den Landen ende Erven met Mesten, Eeren, Zaejen,
en Weyden heuren oirbaer te doen, ende de Frugten van
den Lande daer over bequaemelyk te mogen vueren ende
mennen, vermogens den Brief, daer by Hertog Arend
van Gelre, in den Jaere 1472. des Vrydags na des
Heyligen Sacraments-dag geconsenteerd heeft gehad,
omtrent der plaetse voorschreeven, gelyke Brugge ge-
leyd te worden; des sullen wy Prinse van Orangie voor-
schreeven, op die voorschreeve Brugge stellen eenen Slag-
boom, ten eynde die voorschreven Brugge ende Passa-
gie by onse Ondersaeten, ende onser Neeve den Grave
van Culenborg, nog anders tot geenen eynde dan so
voorschreeven is, gebruykt en sal worden, omme wel-
ken Boom te wagten, ende den Ondersaeten ten beyden
syden, mitte Wagenen, Beesten ofte Peerden daer deur
te laeten tot allen tyden; Wy sullen vergunnen uyt on-
sen Landen, beneffens of omtrent die voorschreeve Brug-
ge opgewerft te werden, so veel plaetsen daer men een
Huysken op stellen sal, omme daer inne een goed Man
te laeten woonen, die Wy sullen Eeden, en by onsen
Ondersaeten doen stipendieren, ende die voorschreeven
Brugge, mit dien Slagboom en Huysken , sullen voor
dese eerste reyse gemaekt ende geleyd werden tot kosten
van onser beyder Ondersaeten voorschreeven, ende die
van der Stad vau Culenborg sullen deselve Brugge voor-



taen tot heurlieder kost alleen ten eeuwigen dage onder-
houden , als de Ondersaeten der Stad ende Lande van
Bueren insgelyks sullen onderhouden 't voorschreeven
Huysken. Alle dink sonder argelist; des t' Oirkonde
hebben Wy Prinse ende Graeve voorschreeven, elks on-
sen Naem hier onder getekend, ende ook elks onsen Se-
gel daer onder aen doen hangen op den 25 dag Augusty ,
in den Jaere 1562.

HET GEMEENE LAND.

Het Gerneene Land, zo het van ouds de Hee-
ren van Culenborg toebehoorde, was van een
geringe omtrek, stootende Golberdingen tegen het
zelve, even buiten de Golberdingsche Poort, dat
gevoegd by Everdingen, een ander Heer of Vrouw
erkende, waer van nader. Indien men nu nog
daer afneemd de Heerlykheden van Redichem,
Lanksmeer, Pavyen, Parys en Cats, blyft 'er niets
over , als eenige Broek-Landen. Dog alle dese
voornoemde Heerlykheden zyn thans ingelyft, en
maeken een fraeje Landstreeke uit. Een Schout
van den Broek, of van het Gemeen Land, die ook
met een Ontfanger is, benevens drie Heemraeden,
hebben het opzigt over het Land, dat is, over
Wegen, Kaden , Weteringen en Slooten, voe-
rende Schouw over dezelve, en hebben het regt
de nalaetige te bekeuren , en bevinden zy dat 'er
niets gedaen is, vermogen zy het verzuimde op
een dubbelde Weer-penning aen te besteden.

Deze zyn geweest SCHOUTEN van den Broek.

Cornelis van Wyk.
Cornelis van Wyk, Cornelisz.



Andreas Bosch, 1696.
Christiaan Augustus Kloekhoff, 1705.

Tegenwoordig is S C H O U T :
Mr. Adriaan Verspyk.

De H E E M R A E D E N zyn thans

Cornelis van Os.
Laurens Hammius, en
Cornelis Pauw.

De Uytwateringe van deze Landen is langs de
Vliet, door de Heerlykheid van Akooy in de Lingen,
dus over eens anders grond en gebied, dog is ge-
koft van Jan van Arkel door Gysbrecht Utengoje,
Heer van Everdingen, Golberdingen, &c. Jan van
Bosichem, Heer van Culenborg, en Gysbrecht van
Caets, en een Brief daer van gernaekt, luidende:

Wy JOHAN van ARKEL, oirkonde ende doen
te verstaen, om kennisse der waerheyd, allen den gee-
nen die nu leeven, of die na ons komen sullen, die desen
tegenwoordigen Brief sullen sien ofte hooren leesen, dat
Wy met onsen vryen wille verkoft hebben, om een Som-
me van Penningen, die ons vol ende al betaeld is, eenen
Watergang , die erfelyk ende eeuwiglyk dueren sal.
Den Eersaemen Luden,Heeren GYSBERT UYTTEN-
GOJE, Ritter, JOHAN VAN BOSICHEM, ende GYS-
BERT VAN CAETS, Knapen, .ende daer toe tot al des
Lands behoef, dat gelegen is van Codden Oirde door
't Land, also alse Jans Gerigt van BoSichern gaet,
tot aen Lanksmeer Weg toe, en Lanksmeer Weg
langs aen de oversyde van dien Weg, tot aen den Bis-
Schops Graeve, en des Bisschops Graeve langs, ne-



derwaerds, tot dien eynde daer Johans en Gysberts
voorgenoemd haer Heerschappen keeren aen die Suyd-
oosterse syde, ende van des Bisschops Graeve door het
Land, also veer alse haeren tweer Heerschappen gele-
gen syn ten Dieve-dyk waert, by der andere syde van
Codden-Oirde, nederwaerts den Lek-dyk, aen de
Dieve-weg, van den Dief-weg langs ter Linge waert
tot agter daer Johans en Gysberts voorgenoemd haere
Heerschappen keeren, met alsulke Voorwaerden, dat
Wy al dat Water, dat gevallen mag binnen de voor-
genoemde Cirkel, ende sy ons toebrengen aen den Dief-
dyk, in de Wetering daer de voorgenoemde twee Jans
en Gysbregts haer Heerschappen keeren, neemen sullen
en veylig geleyden sullen, sonder eenigerhande weder-
seggen, van alle de geene die nu syn, of die immermeer
hier na komen sullen, die Wetering langs, tot in Bru-
ninks Graeve langs tot de Middel-wege in de Lingen,
en den Lingen langs tot in 't regte diep van der Mer-
wede, ende dese Wetering sal wesen van de voorge-
noemde Steege, daer Wy haer Water ontfaen tot in de
Linge toe, tussen dertig Mans voeten ende vyftien bo-
ven wyt aen die boorde also als hem ende haeren Heem-
raeden dunkt, dat daer van binnen in diepe ende in wey-
te, dat hem oirbaerlyk sy ; voorts dese Weteringe sal
hebben Opstals op elke syde een Meet-roede breet, die
lang is veertien Mans voet daer hen nuttelyk is, daer
sy haer oirbaer op doen mogen, ende haere Aerde opleg-
gen, eyst in graeven, in ladiken of in voegen; Voorts
in dese voorgenoemde Weteringe sal niemand Vissen met
Corven, met Cubben, met Cuylen, met Fuyken, met
Weren, nog met geenerhande Visserye die dese voorge-
noemde Luyden schadelyk of onoirbaerlyk mag wesen aen
haeren Watergank, waer ook dat saeke dat iemand dese voorschreeven Luyden lette aen haeren Watergank

met eenige Visserye, des hebben Wy hun oorlof gegee-



ven, ende haere Boden, diese daer toe senden, dat sy
deselve te stukken soude mogen houwen, en te destruee-
ren, sonder eenigerhande Breuken, ofte . . . . van
ons of van onse Vrunden, waer ook dat saeke,dat hem
iemands gehindert hadde, met eenigerhande Visseryen
in desen Watergank, die men metter waerheyd beleden
mogt, die hadde verbeurt twintig Schellingen swarte
Toirnoysen, en die souden wy hem uytpanden doen, al-

so dikke als 't geviel ende sy ons vermaenen deden, ende
die souden wy half behouden, ende die andere helft haer
Heemraeden , ende voorts sullen sy also veele Sluysen
leggen also hem oirbaerlyk syn, t' einde in Bruninks
Graeve te Linden waert, ende daer toe hebben wy
hem vryelyk de stede gegeeven de Sluysen te leggen daer
sy hem nuttelyk syn; Voorts hebben wy hem gegeeven
also veel Aerde als hun en haere Heemraeden dunkt dat
se behoeven haer Sluysen ende haer Dammen mede te
dyken ende te houden, ende die te neemen daer 't hun
oirbaerlykst is; voort waer dat sake dat hun Sluysen
eenig of al invlooge met kragt van Water, des hebben
wy hun oorlof gegeeven, dat sy die weder maeken sul-
len , ende wy en sullen aen die Sluysen geen regt heb-
ben , nog hem in geen verboernisse eyssen mogen, waer
ook dat seake, dat de Sluysen eenig of al also oud of al-so kranke waeren, dat sy hem niet oorbaerlyk waren,

so souden sy de Sluysen vermaeken also als hun nuttelyk
waer, ende wat hout dat hun overblyvet, daer sullen
sy haeren wille mede doen; voort syn 't Voorwaerden,
wanneer dat hun Heemraeden haer Watergank of haer
Sluysen Schouwen sullen, dat wyse genomen hebben ,
ende die met hun Commen vrylyken, op onsen geleyde te
vaeren, ende te keeren en te meeren, sonder eenig arge-
list; ende geviel 't ook, dat haer Heemraeden, of die
met hun quam, ofte die de Weteringe groeven, ladi-
ken, of eenigerhande oirbaer daer aen deden, twist



woorden, of vegtende onder hun selven, so wat broe-
ken daer geschiede , desen souden wy ons niet onder-.
winden, nog aen ons trekken, al dese voorschreeven
voorwaerden, die hier en boven geschreeven staen, heb-
ben JOHAN, Heer van ARKEL, voorgenoemd belooft
by onsen Ridderschap, ende by onse Kerstelyke trouwe,
ende verbinden ons daer voor ons, ende alle onse Erf-:
genaemen, die Eeuwiglyk nae ons komen sullen, Hae-
ren GYSBREGT UTENGOJE, JOHAN VAN BOSICHEM,
ende GYSBREGT VAN CAATS voorgenoemd, ende al-
le haere Erfgenaemen ende Nakomelingen, ende des
Lands behoef, dat gelegen is binnen den Cirkel, die
hier voorgenoemd is , eeuwel ende Eeuwelyken stade
ende vast te houden, in oirkonde aller voorwaerden die
hier en boven beschreven syn, hebben Wy JAN, Heer
van ARKEL, voorgenoemd desen Brief besegeld met
onsen Segel, ende omme die meere sekerheyd, hebben,
wy gebeden, Heer ARNOLD VAN ARKEL , Ridder,
onsen Oom, HERBAREN VAN ARKEL , onsen Broe-
der , JOHAN UTENGOJE , ende OTTE VAN HEU-
KELOM , Knapen, onsen Neeve , dat sy desen Brief
besegeld hebben mit haeren Segelen , ende Wy AR-
NOUD VAN ARKEL, Ridder, HERBAREN VAN AR-
KEL , en JOHAN VAN UTENGOJE , ende OTTE VAN
HEUKELOM , Knapen , voorgenoemd hebben desen
Brief besegeld met onsen Segelen; wents ons Heere
Jan, Heere van Arkel, gebeden hevet. Desen Brief
was gegeeven des Jaers ons Heer en, als men schryft
duysend drie honderd ende vyf, op den dertiende»
dag, ende was besegeld mit vyf uyt hangende Segelen
van Groene Was, aan Groene Zyde. Zie voor
Bladz. 21.

Hier voor is aangemerkt, dat Golberdingen tot
de oude Heerlykheid van Culenborg niet behoorde,



gelyk ook Everdingen. Ik vinde, dat deeze Heer-
lykheden te Leen gegeeven zyn door Otto van
Cuyk, in den Jaare 1322. aan Juffrouw Margriet
Utengoje: dus luyd de Leen-brief.

Allen den geenen, die desen Brief sullen sien of hoo-
ren leesen; maaken wy kond, OTTO Heer van
C u Y K , dat wy verleyd hebben, ende verleyen Jonk-
vrouwe MARGARITE UTENGOJE , die Jans dogter
was Utengoje, alsulk goed, als hier na beschreeven
staat, ende haer Ouders van ons, ende van onsen Ou-
ders gehouden hebben. In den eersten, 't Gerigte
Utengoje, 't Gerigte te Houten , 't Gerigte ten
Waal, 't Gerigte te Honswyk, ende 't Gerigte te
Tulle, den waard , die twintig mergen hout ten
Waal, 't Veer te Tulle ende te Oldenslyk, 't Ge-
rigte te Jaarsveld, 't Gerigte te Everdingen, 't Ge-
rigte te Golberdingen, 't Gerigte te Parys, aen de
syde der Weteringe ter Lecke waert, 't Gerigte te
GaSpaerde , 't Gerigte te Over Heykoop , en de
Visscherye tusschen Paryser stege en Oldenslyk, ende
al die Gerigten sal Jonkvrouwe Margriete voorseyd
van ons houden in vryer Heerschin, hooge en laage ,
hier over waeren onse Mannen, alsse Heer HENDRIK,
Heere van HOEPS, Ridder, HENDRIK VAN BOR-
CULO, van syn Wyfs wegen, SWEDER VAN VIA-
NEN , JAN VAN DEN WYNHUys , ende AREND
LANDWAARD. Knapen. In Oirkonde hier af, heb-
ben wy desen Brief met onsen Segel besegeld. Gegee-
ven in 't Jaer onses Heeren 1322. des Saturdags na
sinte Baven-dag.

Naderhand zyn deeze en andere Heerlykheden
gekoft van Willem, Graave van Henegouwe en Hol-
land, door Willem van Duvenvoorde Heere van Oos-



terhoust, en Hubregt Schenk, Heere van Culenborg,
gelyk in 't breede vermeld word in den Leen-briefa l h i e r volgende:

Wy WILLEM, Graave van HENEGOUWE,
van HOLLAND , van ZEELAND , en Heere van
VRIESLAND, maeken kond allen den geenen, die dese
Letteren sullen sien, of hooren leesen, dat wy verkof t
hebben voor ons ende onse Nakomelingen, Heeren WIL-
LEM VAN DUVENVOORDE , Heere van OOSTER-
HOUT, en HUBREGT SCHENK, alle die Heerlykhe-
den van den Goje, ende van Hagesteyn, dat is te
verstaen , Gaspaarden, Everdingen , Golberdin-
gen, Tulle , Waale , Honswyk ende Jaarsveld ,
mit allen den Waerden ende Visseryen, met Landen,
met Veeren, met Tienden, en met Renten, met hoo-
gen Gerigten ende laage, also die Heerschap gelegen
is, ende Jonkvrouw Margriete Utengoje, van ons
hield, ende ons van haar aangekomen is, met alle
der Manschap, ende met alle der Heerlykheden, die
Jonkvrouw Magriete voorschreeven , daer God die
Siele of hebben moet, van ons hield, uytgenoomen dat
Huys ten Goje, alsoe als Gysbregt Utengoje plag
te houden , daer 't Huys voorschreeven instaet, welke
Huys ende Gerigte Gysbregt voornoemd van ons houd,
ende daer wy selve die Manschap aen ons behouden of
willen, ende alle dese Heerschappen ende goede voor-
schreeven , sullen Heer Willem van Duvenvoorden,
ende Hubregt die Schenke, ende haere Nakomelin-
gen, van ons Nakomelingen houden ten regten Erf-leen,
ende met deser voorschreeven Heerschappen sullen sy
en hoere Nakomelingen, ons ende onse Nakomelingen
dienen, gelyk ander onse Waal geboere mannen in
Holland, ende alle dese Heerschappen en Goede voor-
schreefen, gelooven wy voor ons ende voor onse Nako-



melingen, Heere Willem en Hubregt voorschreevenen hoere Nakomelingen te waren ende in te houden ,

en allen Calangien van dese Koope af te doen , ende
waere dat saeke, dat Heer Willem en Hubregt voor-
schreeven, of hoere Nakomelingen dese Heerschappen
ende Goeden deelen wilden, ende van malkanderen
scheiden, soe souden wy desen Brief weder neemenden-
elkkelyk geeven eenen Brief sonder onse Segel, op sul-
ke deelingen, als sy dienen souden: hier over hebben
geweest onse trouwe Mannen, Heer PETER , Heere
van der Lekke, Heer JAN VAN POLANEN , Rid-
der , en ENGELBREGT VAN VOORSCHOOTEN , in
Oirkonde desen Brief besegeld met onsen Segele. Ge-
geeven in 't Jaer onses Heeren 1333. des Dingsdags.
na beloken Paasdag.

In 't vervolg ontstond 'er twist tusschen Otto,
Heer van Asperen, en Heer Hubert, over de be-
zittinge: door tussenspraek van den Heer van Ar-
kel, wierd die neergelegt, en de Heerlykheden
verdeeld , blyvende aan Culenburg , Everdingen ,
Golberdingen, en Honswyk, en is Heer Hubert met
Syn gedeelte beleend. Zie voor Bladz. 46.

E V E R D I N G E N .

Deeze Hooge Heerlykheid is dan met Golber-
dingen een HollandSch Leen, en zoo oud, dat men
den oorSprongk niet kan ontdekken. Ik heb de
Copye van een Brief geleezen, in welke zekere
overeenkoomste is te vinden, gemaekt tusschen
Wouter Utengoye, Heer Gysbrecht Utengoye Heeren
van Everdingen, &c. en Heer Sweder van Bosichem,
Ridder, Heer van Heelsloot, ( dat is Vyanen) rae-
kende schouwen van de Uitwetering van Gasper-



weerde (dus was de Heerlykheid van Hagestein
van ouds genaemd, naderhand by verkortinge
Gaspaerde) welke Brief is bezegelt in 't Jaer 1269.
des Zaterdags na St. Johans Dag , decollatio: Dus
was Everdingen doe al een Hooge Heerlykheid, en
Leen van de Heeren van Cuyk. In den Jaere 1284.
is by de Kerk, of op het Kerkhof te Everdingen ,
een overeenkoomste gemaekt door Jan, Heere
van Arkel, &c. wegens den Watergang, begin-
nende beneden de Steeg ( andere Schryven de Ste-
de) t' Everdingen tot Schoonrewoerde, (nu genaemt
DE HUBERT) en zoo vervolgens in de Sierik. Hier
van is een Brief opgestelt, in welken ook gemeld
word van de Schouw op den Hoogendyk, rond-
om de vyf Heeren Landen. Deeze Brief word
stukswyze by Kemp opgegeeven , en berust ge-
heel en ongeschonden binnen Vyanen, ter Secreta-
rye van de Heer en Dykgraven en Hooge Heem-
raeden.

In dit C O L L E G I E zit wegens Everdingen, een
Dykgraef en Hoog Heemraed, die te zamen met
de andere Dykgraven en Hoogdyk Heemraeden
de Schouwe doen over de Dyken rondom de vyf
Heeren Landen , beginnende by de Sluizen van
Ameide , langs de Heerlykneden Vyanen , Hage-
stein, Everdingen, Ter Leede, en een gedeelte der
Landen van Arkel, tot den Arkelschen Dam.

Aen Everdingen en Zyderveld, doe al gecombi-
neerde Heerlykheden, is het volgende Handvest
verleent door Heer Hubrecht van Culenborg.

Wy HUBRECHT, Heer tot CuLENBORG, TER
LECKE en TEN WEERDE , doen kond ende kennelyk
alle Luden, mit desen tegenwoordigen Brieve , dat
Wy by Rade ende goetdunken onser Mage ende Vrun-



den, mit onsen vryen wille, gegeeven hebben ende gee-
ven, voor ons ende voor alle onse Erven ende Nakome-
lingen , alle onse goede Luiden ende Ondersaten , die
Wy nu hebben ofte namaels verkrygen mogen, ende
gezeten ende woonagtig zyn, of namael zitten ende
woonen zullen, in onzen Landen ende Kerspele van
Everdingen ende van Zyderveld, om haer bede wille,ende den trouwen dienst, die zy ons gedaen hebben en-

de nog doen zullen, alle alzulke Regten, Voordeelen
en Vryheden, als hier na, beschreeven staen.

1. Uytrichtinge.

I tem in den eersten zullen Wy hebben een Regter,
ende zeven Schepenen, en die Rigter mag Rigten ,
wanneer hem behoort te Rigten, in eenen van de twee
Karspelen voorschreeven, daer hem gevoeglykst is ,
mitten drie Schepenen, of mit meer, ten waer die Sche-
penen hoer volle begeerden in alle maten, als hier na
beschreeven staet.

2. Kampen.

Voort so en salmen, of en mag men geenen van on-
ze Onderzaten voorschreeven, in onze Landen voor-
noemt te Camp aenspreeken.

3. Doodslag.

Voort die Doodslag dede binnen onsen Lande voor-
geschreeven, dat God verbieden moet, Lyf tegen Lyf
en half 't goed, beyde 's Heer en Genade, ende dat
voort te Rigten, als Schepenen wysden dat Regt is.



4. Keurwond.

Voort van Lempten, Keurwonden, ende van Wa-
peldrenken, vyf pond te keur.

5. Vuystslag.

Voort, die ook vegtend word mit Vuysten of Hand-
wissel worden die waers op een pond te keur.

6. Beteringe van Lempten van Keurwonden.

Voort die beteringe van Lempten, van Keurwon-
den, van Wapeldrenken, van Bloedwonde, ende van
Vuysten slage, zal men tot onsen zeggen beteren, den
geenen, die misdaen waer, of onser Nakomelingen, en
deden wy des niet beteren den geenen , die misdaen
waer, of onser Nakomelingen, dat soldmen dan Reg-
ten, als die Schepenen wysden dat regt was.

7. Mes-trekken.

Voort zo wie Zweerde, Knyve, Fatsoen, of eeni-
ge gescheyde Wapenen toich, om iemant te misdoen,
ende hy daer niet mede en dee , waers op een pont te
keur.

8. Buyten 's Lands te Vegten.

Voort waert zaeke, dat onse Onderzaeten, die ge-
zeten zyn in onsen Landen ende Heerlykheden voor-
schreeven, onderlingen Vogten, tot welker Stede , dat-
ten waer, zy zouden hoer Keure gelden, gelyk of in
onse Lande geschied waer.



9. Huystotinge.

Voort wie Huystotinge dede binnen onsen Lande om
quaed te doen, dat zoude staen tot 's Hee en genade.

10. Injurien.

Voort wie den anderen Dief, Moerder, Verrader ,
of Vals schold, als se dikke als hy't dede , soe verboir-
de hy drie pont te keur.

11. Hieten Liegen.

Voort wie den anderen logende, die waers op vyf
Schellingen te keur, also dikke als hy het dede.

12. Vreden.

Voort worde iemant Vegtende, Kyvende, of Dry-
gende binnen onzen Lande voorschreeven, eyschte daer
Rigter, of Schepen, of Bode, of eenig van den Bue-
ren eene Vrede, die zoud men geeven, wie des wey-
gerde, also menig werven, als hy 't weygerde, also
menig vyƒ ponden verbeurde hy te keur, en die Vrede
zal dueren zes weeken.

13. Bezettinge.

Voort wie Bezettinge brake, dat zal staen tot 's Hee-
ren genade,

14. Pagt.

Voort zo mag een iegelyk zyn Pagt wt panden op
den zynen, ende vont hy niet genoeg op ten zynen ,
zo mag hy voort panden in onzen Lande voorschreeven,



zo waer hy zyn guet weet te bewysen tot allen Regt,
beheltelyk ons ons Regten.

15. Verdient Loon.

Voort alle Verdiende Loon mag men uytpanden en
Regten over twee dagen op den derden dag.

16. Heyninge.

Voort zoe wie Heyninge, Lotinge, Lakinge, en
wederwerkschap begeerde, dat zal men zoeken voor den
Rigter ende Schepenen, na der gewoenten binnen on-
zer Stad Culemborg.

17. Schot.

Voort zoe wie den anderen zyn Schot name of ont~
jaegde, dat stonde op drie pont te keur, ende nogtans
zal hy die schade beteren by Rigter en Schepenen.

18. Eygendom.

Voort wie Eygendom overgeeven zal, of weerloos
werden, die zal hem overgeeven en weerloos worden
voor den Regter en drie Schepenen, of meer.

19. Panden.

Voort voir 't Gerigt te spreeken van Schuld ende van
Schade, al regt is, en een onschout daer voor te doen
met eenre hant op ten heyligen, dat mag geschien, ten
zy dat men hem mit Schepenen overwysen mag , en
wat men mit Schepenen bereden mag, dat salmen den
Clager uytpanden tot hueren dagen , ende panden den



derden penning beter, dan den hoeftstel, int en worden
die panden daer na binnen veertien dagen niet gelosset,
zy bliven verlooren, dan moegen wy hebben onsen keur
veertien dagen daer naer weer wy die panden lossen
willen voir den hoeftstel, daer zy voer gepant zyn, of
dat wyse den Clager laten willen, in 't laten wysen
den Clager, zoe zal men die panden verkopen by den
Gerigte, in 't daer zullen wy den derden penning af
hebben, in 't en waer daer oik geen guet aen te pan-
den, men zoude panden aen't lyf , in 't Man ofte Wyf
te leveren in onzen Gerigt, daer die Klager woonde
dat hy zeker waer.

20. Pantweeringe.

Voort wie Pantweeringe dede,die waers op drie pont
te keur, dat te doen drie dagen agter een, en elk da-
ges op drie pont te keur, ind wederstondt hy nyet bin-
nen den drie en eerste dagen mitten recht, die Pantwe-
ringe gedaen had, men soude hem uytpanden, den hoef-
telgeld over dwars nacht, en deese keure, also dikke,
als hyse verboirden, ind beviel ook die andere in onreg-
te, hy sold dit koere gelden, also dikke als hy onregts
pandinge gedaen hadde.

21. Iemand in zyn Goet zetten,

Voort en mag geen Man nog Wvf iemands in hoer
Goet zetten nog geven, ten zy die geene, die men daer
in zettet of geevet, te voerens waer maekt ten heyli-
gen voer Rigter ende Schepenen, dat men hem daer al-
zo veel schuldig is, of in borgtogte daer voir staet,
als dat guet weerdig is, dat men hem daer geeven of
inzetten zal zonder arg.



22. Daeglykse Ban.
Voort een dagelyksen Ban is drie Schellingen, als

wy van onsen tyns nemen.

23. Panden.

Voort wanneer die Rigter zelfs pant of een pant gee-
vet binnen onse Landen voorschreeven, daer of zal hy
hebben drie Schellingen pajements voorschreeven.

24. Uyt den Land te trekken.

Voort zo wie uyt onsen Landen toogen by dage of
by nagte om roven, om bernen, of om stelen, of om
desgelyks eenig quaed te doen, daer men onze Vrunden
mede verwerken mogt, dat zond men ons beteren tot
onsen zeggen.

25. Mornboir Regt.

Voort of eenig Mensch storve in onsen Lande voor-
schreeven , die onmundige Kinderen agter liete, int
wie Momboir mit regt daer af waer, die mitten Rig-
ter of Schepenen, of voir den Regter, of voir Schepe-
nen dat verzoekende , waer dat ruerent guet, dat niet
te argeren, thent die Kynder zelfs mondig waeren , en-
de dat guet zou men hem weerdigen by Schepenen, en-
de woude hy des niet doen, die nagel naest daer van
mogte deze Kynder Momboiren, op dat hy deze zeker-
heyd doe, als voorschreeven, dede hy des niet , zo mog-
ten wyse dan uyt Momboren of wy woude.

26. Als den Heer Momboir is.

Item waer 't zaeke, dat iemand in onsen Lande



voorschreeven storve , die onmundige Kynderen agter
lieten, en geenen Momboir en hadden, die mogten wy
vermomboiren.

27. Die geen Erfgenaem en heeft.

Wie ook storve en geenen regten Erfgenaem en had-
de in onsen Lande voorschreeven, dat goet zullen on-
zen Rigter en Schepenen weerdeeren, en houdent Jaer
en Dag, die zegt dat hy Erfgenaem is, en metten
regten toebehoort, die zoudmen dat goet aentwoerden,
en quam daer binnen Jaer en dage niemand als vooren
is, soe waer dat goet aen den Heeren.

28. Maechgeld.

Voort soe en zullen onse Onderzaten voorschreeven
geen Maechgeld meer geeven, nog men zal in onsen
Lande voorschreeven, niemant meer uytrigten van
Maechgeld , dan in onser Stad Culenborg gewoonlyk is.

29. Bezetten

Voort en zal men van onse Onderzaten voorschree-
ven, die nu zyn of namaels wesen zullen in onsen
Lande voorschreeven, d' een den anderen niet bezetten
haer Lyf, nog haer goet, ten waer dat iemand weg
veerdig waer, dat blykende of kennelyk waer, zonder
arg , uytgenomen of iemand des anders goet gehuert
hadde, die mogt den zelven bezetten voor zyne Pagt,
ende dat goet dat op zyn Weyde gink voor zyn Gras-
geld, en mede van Veldschade, die mag men rigten ,
daer die schade geschied waer.



30. Schepenen.
Voort wanneer wy of onse rigter van onsen n

Schepenen kiezen of zetten, of wie dat wy kiezen of
zetten,wie dat wederseyde, die waers op vyf pont, also
dukke als hy wederseyde.

31. Tegen Schepenen Vonnissen niet te dingen.

Voort wie Schepen wederseyde, die soude elke Sche-
pen geeven een pont, ende ons also veel, als drie Sche-
penen.

32. Hooft-bank tot Culenborg.

Voort waert zaeke, dat die Schepenen eenig oirdeel
onder hadden, des zy niet vroet en konden geworden ,
dat zouden se voortbrengen, en Zueken aen den Schepe-
nen tot Culenborg, int waert zaeke, dat onse Schepe-
nen tot Culenborg des oirdeels oik niet vroet geworden
en konde, soe zouden zy 't dan voort aen ons ten Ho-
ve brengen, int soe zouden wy dat voort uyt wysen
binnen zes weeken daer naer, also verre wy binnen
onsen Lande waeren zonder arg, in 't wes kost wy, of
onse Schepenen, daer omme deden, des oirdeels vroet
te werden, dat zoude die geene gelden ende betaelen,
die in den onregte beviel, int dat zullen wy verleggen,
ende neemen dubbeld geld weder van den geenen die in
den onregte beviel, als voorschreeven.

33. Voordeel van den Vader en Zoon,

Voort soe zullen in onsen Lande voorschreeven , dus-
danige voordeelen gaen, te verstaen, wanneer een Man
Zyn Wyf afsterft , soe zal hy neemen voir zyn voir-



deel dat beste Hengst-peerd. ende alsulke harnisse, als
tot zynen Lyve hoirt, int desgelyks soe zal den Zoone
van zynen Vader boeren.

34. Voordeel van 't Wyf.

Voort soe zal dat Wyf van hoeren Man boeren voor
uyt te voordeel, hoer Klederen en Klynodien, en al
dat tot hoeren Lyve hoort, ende dat beste Bedde mit
zynen toebehooren, ende die Gardynen, ende wes daer
niet en waer , dat en zoude men niet koopen, beheltelyk
een iegelyk zyn versterfende regten aen heerlyke goeden.

35. Bezettinge te Verzekeren.

Voort die den anderen doet bezetten, of eenig guet
in onsen Lande voorschreeven, die zal hem zyns regts
versien aen den Rigter, int die Rigter zal hem des
Mans of guets also zeker doen dat hy zeker zy, ende
dat hy den geenen rigten mag, die hem doet bezetten
na zynre magten zonder arg.

36. Bezetten door den Rigter, of Bode, of
twee Bueren.

Voort zo wie den anderen wil bezetten zyn Lyf of
guet, die mag dat doen mitten Rigter, of mit een
Schepen , of mitten Bode , of mit twee Bueren, int
waert, dat iemand den anderen alsoe bezetten, zyn
Lyf, of zyn guet, als voorschreeven is, die zoude
hem goets regts versien aen de geene , die, die bezet-
tinge dede, ter tyd toe, dat hy hem aen den Rigter
gebragt hadde na zynre magte , zonder argelist.



37. 't Regt te Sterken.
Voort zo wie den Rigter ende Schepenen, en Bueren

niet en holpen als sys vermaent worden, als 't Geregt
te sterken, die waers op drie pont te keur, also dik
als hys weygerde.

38. Heervaert ende Klokken-geslag.

Item dese voorschreeven Vryheyt ende Regten, heb-
ben wy gegeeven ende onsen gueden Luyden, die in
onsen Lande voorschreeven, nu ter tyd woonen, of na-
maels woonen zullen, behouden ons ons gevolgs van on-
ser Klokken-geslagen, en onser Heervaert, so wie die
ook verlaete , die waers op drie pont, also dikke als
dat geschiede.

39. Kost der Heervaert zalt gemeen Land gelden.

Voort geviel ook dienst of kost te doen in onser Heer-
vaert van onsen Onderzaeten voirgeschreeven, die kost
zoude dat gemeyne Land doen by raede der Schepenen.

40. Panden voor Boeten.

Voort dese voorschreeven boeten en keuren zal men
uytpanden , daer mense mit Schepenen , of mit tween
van onsen Onderzaeten betuygen mag.

41. Dykregt en Banwerk.

Voort zo zullen zy behouden haer Dykregt, ende al
hoer Banwerken , als zy her gebragt hebben.



42. Eenigheyt mit Hagesteyn en Vianen.
Voort soe zullen zy behouden hoer eenige ende over-

dragten mitten Lande van Vianen ende van Hagesteyn
in alre maeten, als dat mitten Lande van Wanen ende
van Hagesteyn verdedingt is.
43. Wes hier niet begreepen is, zal men Rigten

na der Bank van Culenborg.
Voort van allen dagelykse stukken, die in der Hand-

vesten niet beschreeven en zyn, daer zullen zy afdin-
gen en regten na den gewoonte onser Stede van Culen-
borg , uytgenomen dat zy niet en sullen hebben alsulke
voirdeelen ende Vryheden , als onser Stad voirschree-
ven, van ons ende van onse Voirvaderen heeft en hier
niet in geschreeven en is, beheltelyk ons en onse Nako-
melingen alle onse Regten.

Alle dese voirgeschreeven Regten, Vryheden, ende
Voirdeelen, hebben Wy Hubregt, Heer tot Culenborg
voirgeschreeven gegeeven, ende geeven voor ons ende
allen onsen Erven ende Nakomelingen, onsen gueden
Luyden ende Ondersaeten voirgeschreeven, d i e nu i n o n s e n Lande voirgeschreeven woonen, ende namaels woo-

nen zullen, ende gelooven hem dit ten eeuwigen dagen
vast, stede en onverbreekelyk te houden, ende hebben
dese t o t eenre vestenisse ende getuge onsen Segel m i t o n s e n vryen wille, e n b y onser regter weetenheyt aen de-

sen Brief doen hangen, gegeeven in't Jaer onses Hee-
ren duysend vier honden en dertien, op ons liever
Vrouwen Dag, purificationis.

Nog is een HANDVEST aen deselve
verleent door Heer JASPER, luydende:

Wy JASPER, HEERE tot CULENBORG, TEN
WEERDE, tot BorseLE, tot HOOGSTRAATEN, tot



LIENDE , TER LEEDE , ende tot ZUYLEN , &c.
doen kond ende kennelyk alle Luyden, dat wy by rae-
de, ende goetdunken, ons lieven geminden Everwyn,
Oom tot Culenborg, ende onser liever Magen en Vrien-
den , mit onsen vryen rnoetwille gegond, gegeeven,
ende gestedigt hebben, gunnen, geeven, en stedigen,
overmits dese onsen openen Brieve voir ons en onse Er-
ven ende Nakomelingen, alle onse goede Mannen, Luy-
den ende Ondersaeten, die wy nu hebben, ende na-
maels krygen mogen, woonagtig ende zittende i n o n s e n Lande, Heerlykheden ende Carspelen v a n EVER-

DINGEN ende ZYDERVELD , ende dat om haere bede
en getrouwen dienst wille, den zy ons en onse Voor-
Heeren gedaen, en nog (wilt God) doen zullen, al-
le alsulke Regten, Voordeelen en Vryheden, als hier
neer verklaert en beschreeven staen.

In den eersten sullen sy hebben eenen Rigter en ze-
ven Schepenen, ende die Rigter mag rigten, wanneer
hem gebeurt te rigten, in een van de tween Karspelen
voorschreeven, daer hem gevoeglyk is, met drie Sche-
penen , of mit vier

Item so mag niemands geen van onse Ondersaeten
voorschreeven, te Kampe aenspreeken.

Voort so wie dat eenen Doodslag dede binnen onsen
Lande voorschreeven, (dat God verhoeden wil) lyf te-
gen lyf, ende half 't goed, beyde tot 's Heeren gena-
den, ende voort te rigten, als Schepenen wysden, dat
regt waer.

IV.
Voort van Lempten, en Keurwonden ende Wapel-

drenken, vyf pont te keur.



V.
Item voort so wie vegtende word binnen onsen Lan-

de voorschreeven, ende Bloedwonde stak of sloege, die
waer op drie pont te keur, die ook vegtende worde met
vuysten, of die hand wissel worde, die waers op een
pont te keur, ende die beteringe van Lempten en Keur-
wonden, van Wapeldrenken, van Bloedwonden, ende
van Vuystenslagen, salmen tot onsen zeggen, beteren
den geenen, die misdaen waeren , ende en deeden Wy
des niet beteren den geenen die misdaen waeren, dat
sal men dan rigten, als Schepenen wysden, dat regt
waer.

VI.
Item so wie Zweerd, Knyf, Fatsoen, of eenige

gescheyde Wapen toogen , om iemant te misdoen, en
hy daer niet mede en misdede, die waer op een pont te
keur, en waer dat saeke, dat onse Ondersaeten ons
Lands ende Heerlykheden voorschreeven , onderlinge
vogten , tot welke Steden dat het waere , sy solden
haer breuken gelden, of't in onsen Lande geschiet waer.

VII.
Item soe wie Huysstotinge dede binnen onsen Lande

voorschreeven, om quaet te doen , dat solde staen tot
's Heeren genade,

VIII.
Item voort soe wie den anderen Dief, Moordenaer,

Verraeder of Valsch scholde, also dikke als hy 't dede,
verbeurde hy drie pont te keur.

IX.
Ende ook soe wie den anderen Lochende, die waer

op vyf Schellingen te keur, also dik als hy 't dede.
X.

Voort worde iemand Vegtent, Kyvent, of Dreygen-
de binnen onsen Lande voorschreeven, eysschen daer
Rigter, Schepen, of Bode, eenig van de Bueren een



vreede, dien selde men hem geeven, ende , soe wie
des weygerde, also menig vyf pont verbeurde hy te keur,
ende die vreede sal dueren zes weeken.

XI.
Voort so mag een iegelyk zyn Pagt uytpanden op den

synen, ende en vonde hy niet genoeg op den synen, so
mag hy 't voort panden in onsen Lande voorschreeven,
se waer hy syn goet weet te bewysen tot allen Regten,
behoudelyk ons onsen Regten.XII.

Voort alle verdiende loon mag men uytpanden ende
rigten over twee dagen, op den derden dag.

XIII.
Voort soe wy heyninge , l inge toekende, dat sal

men soeken voor Rigter ende Schepenen na den gewoon-
te binnen onser Stad Culenborg.XIV.

Ende waert dat iemant begeerde een rade te trekken
mit Regt, daer selde de Schout metten Schepenen, of
hebben van elke partye veertien oude Vlaemsche.

Voort so wie den anderen syn Schot ontnam ofte ont-
draegde, dat stond op drie pont te keur, nogtans sal
hy de schade beteren by Rigter en Schepenen»

XVI.
Zo wie eigendommen overgeeven sal, of weerloos sal

worden, die sal overgeven ende weerloos worden, voer
den Rigter ende drie Schepenen, of meer.

XVII.
Ende waer eenen eygendom gaet, daer sal onse Klerk

af hebben vier Philips penningen , ende is daer meer
dan een, daer sal hy dobbeld geld af hebben, ende of
daer meer dan twee waer die overgaven, al evenwel
sal de Klerk niet meer hebben dan dubbeld geld.



Item wanneer dat iemant begeert den anderen te
verdagen, ofte dat die Schepenen verdagt werden , of
weten te doen binnen onzen Lande van Culenborg ,
alzo menig als daer verdagt werden, daer zal die Bo-
de af hebben van elk een halve stuyver.X I X .

Ende oft gebeurde datter iemant regt begeerde buy-
ten de regtdagen, daer zal die Schout met elken Sche-
pen af hebben voor haer Lyf twee Stuyvers , alzo me-
nig Schepen alhier is.

XX.
Voert voor 't Gerigte te spreeken van Schuld, ende

van Schade, als regt is, ende een ontschuld daer voor
te doen met eenre hand op ten Heyligen , ten zy dat
men hem mit Schepenen bereden mag, dat zal men de
Klaegeren uytpanden tot haer en dagen, en de panden
den derden penning beter dan den hoefstel, binnen veer-
tien dagen daer na, ende werden die panden als dan
niet gelost, zy bleeven verlooren, dat mogen wy heb-
ben onzen keur veertien dagen daer na, weer wy die
panden lossen wilden, of dat wyse den Klaeger laeten
willen, en laeten wyse den Klaeger, zo zal men de
panden verkoopen by den Gerigte, ende daer zullen wy
den derden penning af hebben, ende en waer daer ook
geen Goet aen te panden , men zoude panden aen zyn
Lyf, ende die Man of Wyf te leveren in onzen Ge-
rigte, daer die Klaeger wolde dat hys zeker waere,

XXI.
Voert zoe wie Pandweeringe dede, die waers op

drie pont te keur, dat mag hy doen drie dagen agter
een, ende elks dages drie pont, ende en weerstonde hy
des nu binnen drie dagen mit regt die Pandweringe ge-
daen hadde, men zolde hem uytpanden over dwars nagt
wde dese keure, also dikke als hyfe verbeurden.



XXII.
Voert zo en mag geen Man of Wyf iemant in haere

Goede zetten, nog geeven, ten zy dat die geene, die
men daer inne zetten of geeven, te vooren waer maek-
ten op ten Heyligen, voor Rigter ende Schepenen, dat
men daer alzo veel schuldig is, of in burgtogte daer
instaet, als dat Goed weerdig is, dat men hem daer
geeven zal, of inzetten zal zonder arg.

XXIII.
Item waert zaeke dat iemant mitten regte zyn Gel-

de in regte leggen woude, die zal boven zyn Geld, dat
hy in den regten leyt, den Schepenen geeven twee Stuy-
vers, ende zoe wie daer toe geregtigt is, omme het
Gelt weder uyt de Schepenen te haelen, die zal ook dan
aen Schepenen geeven twee Stuyvers, eer hy dat Gelt
uytten regten neemt.

XXIV.
Voert eenen dagelyksen Ban is drie Schellingen, als

wy van onzen excys neemen, ende wanneer dat de Rig-
ter zelver Pand of Panden geevet binnen onsen Lande
voorschreeven, daer zal by af hebben drie Schellingen
pajements voorschreeven.

XXV.
Item zoe wie uyt onzen Lande tooge, by dage ofte

by nagte, omme Rooven, om Bernen, om Steelen, of
om desgelyken eenig quaedte doen,daermen onze Vrien-
den mede verwerken mogte, dat zoude men ons beteren
tot onzen zeggen.

XXVI.
Voert zo eenig Mensche storve in onzen Lande voor-

schreeven , die onmondige Kynderen agter liete , ende
zoe wie Mombaer mit regt daer van waer, die zal
mitten Rigter ende Schepenen, of voer Rigter, en voer
Schepenen verzoeken., dat roerende Goet niet te verar-
reren, thent die Kynderen zelver mundig waeren, en-



de dat Goet zoude men hem weerdigen by Schepenen ,
ende woude hy des niet doen, die nagelnaest daer na
mag deze Kynderen Vermomboiren, op dat hy deze ze-
kerheyden doe, als voorschreeven is, ende dede hyze
niet, zo mogten wyze voorschreeven Momboiren of
wy wouden.

XXVII.
Ook waert zaeke, dat iemant in onzen Lande voor-

schreeven storve, die onmundige Kynderen agter liet,
ende geenen regten Momboir en hadden, die mogten wy
Vermomboiren.

XXVIII.
Zo wie ook storve in onzen Lande voorschreeven,

ende geenen regten Erfgenaem en hadde, dat Goet zul-
len onse Rigter ende Schepenen weerdeeren, ende hou-
den dat Jaer en Dag, en komt daer iemant binnens
Jaers en Dage, die zegt dat hy regte Erfgenaem is,
ende mitten regte toe bragte, die zoude men dat Goet
verantwoorden , ende en quaeme daer niemant binnen
's Jaers en Dage als voorschreeven is, zoe waer dat
Goet des Heeren. X X I X .

Voert zo sullen dusdanige Voordelen in onzen Lan-
de voorschreeven gaen, te weeten, wanneer dat een
Man zyn Wyf afsterft, zo zal hy neemen voor zyn
voordeel dat beste Hengst-peerd, ende alle alzulke har-
nassen, als tot zynen Lyve behoort, ende desgelyks
zal den Zoon van de Vader boeren.

X X X .
Ook zal dat Wyf van haeren Man boeren voer uyt

te voerdeel haer Kleederen ende Kleynodien, ende alles.
dat tot haer en Lyve behoort, ende dat beste Bedde met
zynen toebeboeren, ende mitten Gordynen, en wes daer
niet en waer, dat en zoude men niet koopen, beheltelyk
een ieder zyn versterf ende regten van heerlyke Goeden.



XXXI.
Voert en sullen Onderzaeten voorschreeven, die nu

zyn, ofte namaels wezen zullen, geen maend-geld
meer geeven, nog men zal in onzen Lande voorschree-
ven, niemant meer uytrigten van maend-geld, dan in
onzer Stad.

XXXII.
Voert zo en zal niemand van onze Onderzaeten voor-

schreeven, die nu zyn, ofte namaels wezen zullen, in
onsen Lande voorschreeven, d' een den anderen bezet-
ten haer Lyf of haer Goed, te waer of iemant weg-
veerdig weer, dat blyken of kennelyk weer, zonder erg,
uytgenomen of iemant des anderen Goed gehuyrt hadde,
die mogte den zelven bezetten voor zynen Pagt, ende
dat Goed dat op zyn Weyde ginge voor zyn Gras-gelt,
ende mede van Velt-schade, dat men rigten zoude daer
de schade geschied waer.

XXXIII.
Voert wanneer Wy of onze Rigter van onzer wegen

Schepenen kiezen of zetten, die dat weder zey die waer
op vyf pont keur alzo dikke als hy 't weder zeyde.

Voort zo wie Schepenen weder zeyde die zoude elken
Schepen geeven een pont, en ons alzo veel als al de
Schepenen.

XXXV.
Voert waert zaeke dat die Schepenen eenig oirdeel

onder hadde, des zy niet vroet gewerden en konden, dat
zouden zy voert brengen en zoeken dat aen onze Sche-
penen tot Culenborg, ind waer 't zaeke dat onze Sche-
penen tot Culenborg des oirdeels ook niet vroet gewerden
en konden, zo zouden zy 't dan voort aen ons te Hove
brengen, ende zouden Wy dat dan voert uytwyzen bin-
nen zes Weeken, daer naer alzo verre Wy in onzen:
Lande waere, zonder argelist, ende wes kost Wy of



onze Schepenen dede om des oirdeels vroet te werden, dat
zoude die geenen gelden ende betaelen die in onregte be-
viel, ende dat sullen Wy verleggen ende neemen dub-
belt geld weder van de geene die in onregte beviel, als
voorschreeven is. XXXVI.

Voert zoe wie den anderen doet bezetten of eenig
goet in onzen Lande voorschreeven, die zal hem zyn
regt verzien aen den Rigter, ende de Rigter zal hem
des Mans ofte des Goets alzo zeker doen, dat hy zeker
zy ende den geenen rigten mag die hem doet bezetten,
na zyne magte, zonder argelist.XXXVII.

Voert wie den anderen wil bezetten haer Lyf of haer
Goet, die mag dat doen mitten Rigter, ofte mit eenen
Schepen, ofte mitten Bode, of mit twee Gebueren, en-
de waer dat iemant den anderen bezetten zyn Lyf of
zyn Goet, als voorschreeven is, die zoude hem goet regt
verzien aen den geenen die hem bezetten ter tyt toe dat
hy hem aen den Rigter gebragt hadde na zyner rnagt,
zonder argelist. XXXVIII.

Voert zoe wie den Rigter, den Schepenen, den Bode,
of den Bueren niet en helpen, als zy 's vermaent wor-
den, als dat Gerigt te sterken, die wars op drie pont
te keur, alzo dikke als hy 't weygerde.

XXXIX.
Voert en zullen geen Uytheemse Luyden mogen doen

bezetten onze Onderzaeten ons Lands voorschreeven,
binnen onze Schependom van Culenborg.

XL.
Ende ons Gerigte voorschreeven zal in doen bieden al-

le Vegters, na der gewoonte onzes Geregts tot Culen-
borg.



XLI.
Ende wie dat een Boog, Speern of een Piek . . . .

om iemant te misdoen, ofte met een Kan worpe, ende
niet en raekte, die zal aen elken mael daer aen verbeu-
ren een breuke twee pont.X L I I .

Ende om alle deze voorschreeve Keuren ende Breuken
te beter te verhueden, zoe zal een iegelyk die Vegtende
word, wanneer dat men onze Lieve Vrouwe draegt,
binnen onze Cerspelen ende Lande voorschreeven, ver-
heuren dubbelde Keuren ende Breuken.

XL11I.
Voert zo wie in onsen Lande voorschreeven ook on-

zen Klokken-slag en Heervaert verlate , die waers op
drie pont te keur, alzo dikke als dat geschiede.X L I V .

Geviel ook dienst en kost te doen in onsen Heervaert
van onze Onderzaeten voorschreeven, die kost zoude dat
gemeen Land doen by raede der Schepenen, ende deze
voorschreeven Keuren en Boeten zal men uytpanden,
daer mense mit Schepenen of mit eenig tween van onze
Onderzaeten betuygen mag.X L V .

Voert zo zal onze Schout mit onze Schepenen ons
Lands voorschreeven dat Regt holden voor den middag,
gelyk haer Naburen doen.

XLVI.
Ende alle Schepen-brieven ende Registeren ons Ge-

rigts ende Schependoms ons Lands voorschreeven, zul-
len verjaeren naer inhout der Hantvesten ons Gerigts
tot Culenborg.

XLVII.
Ten lesten zo zullen onze Gerigte ende Onderzaeten

voorschreeven behouden haer Dyk-regten ende al haer
Ban-werk, als zy hier gebragt hebben.



X L V I I I .
Ook zullen zy behouden haer eenigheden ende Over-

dragten mitten Lande van Vianen en van Hagesteyn,
als dat tusschen hen luyden bedinkt is.

XLIX.
Ende alle andere dagelykse stukken die in deze Hand-

vesten niet begreepen zyn, daer zullen zy of dingen ,
ende regten na de gewoonte onzer Stede van Culenborg,
uytgenomen dat zy niet en zullen hebben alzulke voor-
deelen ende Vryheden als onze Stede voorschreven van
ons ende onse Voorvader heeft, en hier niet in beschree-
ven staen, beheltelyke ons ende onze Nakomelingen alle
onze regten, zonder arg.

L.
Ende of deze Brief nat, vlekkig, gaterig of razerig

worde, ofte eenig vitium kreege, dat en zal hem niet
hinderlyk wezen in eeniger wys.LI.

Alle deze voorschreeven Regten, Vryheden ende Voor-
deelen, ende elk byzonder hebben Wy Jasper, Heere
tot Culenborg, gegeeven ende gegont, geeven ende gon-
nen, voor ons ende onze Erven ende Nakomelingen on-
ze goede Luyden ende Onderzaeten ons Lands ende
Cerspelen voorschreeven, gelyk voorschreeven staet, en-
de gelooven hem die ten eeuwigen dagen vast, stede en-
onverbreekelyk te houden, ende die niet te verbreeken in
eeniger wys, ende hebben daeromme in oirkonde der waer-
heyt, ende tot meerder zekerheyt ende alre vestenisse mit
onzen vryen moetwille en regter wetenheyt onzen Zegel
een dezen Brief uythangende doen hangen. Gegeeven
in 't Jaer onzes Heeren 1494. op onzer lieven Vrou-
wen Avond Conceptionis,

't Scheint dat uit deeze aloude Heerlykheid het
zeer aenzienlyk Geslagt van Everdingen gesproten



is, van het welk in veele Onderhandelingen en ou-
de Brieven word gemeld. Onder anderen bleeven
Heer W R E C H T VAN E V E R D I N G E N , en Heer
W R E c H T zyn Zoon, mede Borgen voor het goed
gedrag van W i L L E M , Broeder Heeren GYs -
B R E c H T s des Heeren van Aemestelle , Proost van
St. Jan te Utrecht, van G Y S B R E C H T Heer van
Amstel , en A E R N O U T , Broeder van Amstel, aen
F L o R i s den Vyfden, Graeve van Holland , in den
Jaere 1285.

Noch waren Borgen voor H E R M A N , Heere
van Woerden, aen den zelven Graeve, en den Bis-
schop van Utrecht, Anno 1287. Heer WRECHT
VAN EVERDINGEN, en Heer HUBRECHT zyn Zoon.
En in het Vredens Tractaet tusschen F L o R E N s ,
Graeve van Holland, en JOHAN Bisschop te Utrecht
gemaekt, Anno 1294. word onder de Borgen van
Graeve FLORENS mede gesteld Heer HUBRECHT
VAN EVERDINGEN, Ridder.

In den Jaere 1304. den 12. October verdronken
in de Leck by Bosichem, Heer JAN VAN EVERDIN-
GEN, Heer WESSEL VAN EVERDINGEN, nevens
Heer JAN VAN RENESSE, en ARENT VAN BUEREN.
Goudhoeve, in Additament. ad Caput 20. Divis 21.

HUBRECHT VAN EVERDINGEN , draegt op aen
Heer HUBRECHT SCHENK, Heer van Culenborg,de
Heerlykheid van Zyderveld: De Opdragt-brief is
gezegeld door Hem en zyn Broeder D I E D E R I K
S P L I N T E R VAN E V E R D I N G E N , inden Jaere
I332.

In de Beschryvinge van 't Utrechtsche Bisdom,
Bladz. 205. vinde ik in een Brief, meldende van
de Stigtinge van een Autaer in de Kerk te Ever-
dingen, dat de Begiftigers zyn geweest, benevens
eenen Diederyk, geweezen Rector der UtrechtSche



Schoole , en Diederyk, by genaemd Hal f -Pape ,
Priesters en Regenten der Kerken van Gaspaerde en
Everdingen; HUBRECHT VAN EVERDINGEN , Ridder,
die, op dat ter zyne gedagtenis, ook van zyn Va-
der Engelbrecht, zyne Moeder Mabilia, zyne Oo-
men Ernst en Lubbert, zyne Huisvrouwe Óthildis,
zyn Vrouws Vader Wessel, en zyn Vrouws Moe-
der Rixa, mitsgaders de gedagtenis van alle zyne
Maegen en Weldoenders, en van alle overledene
Gelovigen gehouden worde, om Gods wille ge-
geven hadt, vyf Ponden Utrechtsch en gangbaer
Geld. De Brief was bezegeld met de Zegelen van
de Dom Kerke, van Oudmunster, en van den Rid-
der Hubrecht van Everdingen.

Ik vinde noch (waer van voor gemeld word,
Bladz. 87.) eenen DANIEL VAN EVERDINGEN, een
Schilboortig Man (Staeter) binnen Everdingen , door
die van Utrecht dood geschooten.

Noch EVERT VAN EVERDINGEN, getrOUWt 1479.
met eene Bastaert Dogter van Heer Gerard van Cu-
lenborg: Heer Evert voorsz. had twee Broeders,
Daniel en Louf van Everdingen.

Noch vinde ik in den Opdragt-brief van Allart
van de Wael, waer by hy Anno 1332. aen Heer
Hubrecht, Heer van Culenborg, opdraegt zyn Ge-
richt van Autena, dat Hy voor behoud de Lyftogt
van Gloria van Everdingen, zyne Groot-moeder.

Noch eenen WESSEL WESSELZE VAN EVERDIN-
GEN , in een Brief van 't Jaer 1395.

Het Wapen van dit Geslacht is geweest als Bo-
sichem, dog in Couleur veranderd, voerende drie
schains van de rechter na de linker zyde nederda-
lende Balken van Sabel (zwart) op een goud Schild.

Omtrent Everdingen is aen te merken, dat het
een Leen is van Holland, van ouds bezeten by het



alom vermaerd Geslacht van Utengoye, want Heer
Gysbrecht Utengoye bezat het al Anno 1269. als
voor staet, dat het is een Hooge Heerlykheid,
hebbende Hoog, Middelbaer en Laeg Rechts-ge-
bied, gelyk Golberdingen en Zyderveld meede, wel-
ke nu zyn zamen gevoegt en een Rechtbank uit-
maeken.

Hoe Everdingen en Golberdingen aen de Heeren
Van Culenborg zyn gekomen, is voor op zyn plaet-
ze aengetekend, waerom ik dit hier voorby gae.

De Kerk is een over oud Gebouw, verçierd met
een zwaeren Tooren, met een verheven Spits ge-
dekt; hier stont al een Kerk in den Jaere 1284.

Op Pinxterdag Anno 1498. verbrande dezelve,
gelyk hier voor Bladz. 147. gemeld word.

Onder Everdingen is gelegen de Ridder-Hofstadt
ESSESTEYN, waer van uit den Huise Culenborg,
't zy van Echten Bedde, of van Bastaertdye, het
geen waerschynelyk is, Bezitters zyn geweest,
naederhand eenige met den Bynaem van Abcoude
van Meeteren, zich Schryvende Heeren van Essesteyn.

By Everdingen heeft van ouds gestaen het sterke
Casteel Eversteyn, 't welk door Willem van Beyeren,
Grave van Holland, met hulpe van Frederik van
Blankenheym, Bisschop van Utrecht, nae een lang-
durige Belegering is ingenomen, en ten eenemael
verwoest zynde, al over lange door de Wateren
van de Rieviere de Leek verswolgen is.

Zedert de Hervorming zyn hier Predikanten ge-
weest:

EVERDINGEN en ZYDERVELD
gecombineert.

D. JAN WILLEMSE VAN LOKKEN 1603. vertrekt



naer Heukelom 1606. Uitwyk 1610. Giesen
Oudekerk 1619. gestorven 1620.

D. JULIUS EYSONIUS AB HUSINGA , 1608. ver-
trekt naer Lexmond 1609. uitgedient 1657.

D. PETRUS VAN NYENRODE, 1613. vertrekt naer
Rotterdam 1617. Alkmaer 1631. gestorven
1639.

D. JACOBUS BELLARD, 1618. vertrekt naer Otte-
land 1619. aldaer gestorven 1661.

D. LUARDUS MEINARDI, was Predikant te Lut-
kegast, hier beroepen, 't blykt niet wan-
neer gestorven is.

EVERDINGEN gescheiden van ZYDERVELD.

D. ADRIANUS DE MAN, 1629. gestorven 1667.
D. HENRICUS RHEE, 1667. vertrekt naer Culen-

borg, en predikt zyn AfScheid den 28. April
1672. overleden den 6. Juny 1708.

D. LUCAS BoscH VAN oscH , was Predikant te
Reynoy 1670. hier beroepen 1672. vertrekt
naer Oost-Indien 1674. den 23. Febr. we-
der gekoornen, word beroepen in de Wie-
ringerwaerd 1684. te Noordeloos 1687. word
Emeritus 1721. Sterft 1723. oud 77. Jae-
ren , in het 53ste Jaer zyns Dienst.

D. GERARDUS JEREMIAS STEP, 1674. vertrokken
naer 's Prinsen Hage by Breda 1681. Wil-
lemstad 1695.

D. COENRADUS VAN ECK , was Predikant te Nieuw-
kerk in Gelderland 1679. hier beroepen
1682. gestorven den 30. January 1735.
oud 81. Jaeren en 16. dagen. Dus heeft
zyn Eerw. te Nieuwkerk drie , en alhier
den tyd van twee en vyftig Jaeren en een



half den Predikdienst getrouwelyk waer-
genomen,

D. JOHANNES CORNELIUS VAN NAS , beroepen
1735. is nog in leven en dienst,

G O L B E R D I N G E N .
Vermits Golberdingen onder de Parochie van

Everdingen behoort, laet ik deeze Heerlykheyd
hier volgen, dezelve heeft ten Westen Everdin-
gen , en ten Oosten Culenborg, en strekt zich uit
tot dicht aen de Stad. 't Is een Hooge Heerlyk-
heid en heeft van ouds gehad, zo wel als Everdin-
gen, Hoog, Middelbaer en Laeg Rechts-gebied ,
als voor gemeld is, ook is 't nu een Leen van Hol-
land , van over oude tyden by het geslagt van
Utengoy, als een Leen der Heeren van Cuyk, be-
zeten, aengekoft, nevens veel meer Heerlykhe-
den by Hubrecht Schenk en Wlllem van Duvenvoor-
de, van Willem, Graeve van Holland, Zie hier
voor den Brief van Graeve Willem , van den Jae-
re 1333. en den Verlei-brief, de Anno 1406,
Bladz. 46 en 47.

Omtrent Golberdingen hebbe ik alleen aen te
merken, dat 'er een Capelle geweest is, die by
den Diefdyk heeft gestaen, zynde het muerwerk,
als de Gevel, en het ooster gedeelte van het Choor
in het begin deezer Eeuw nog te zien geweest, en
by my menigmael gezien. Hier van melde ik op
zyn tyd, boven Bladz. 45.

De Stichter is geweest Heer Hubrecht, als blykt
in den volgende Brief:

In den Naame des HEEREN, Amen,
Allen ende een ygelykken, tegenwoordige ende toe-

komende, tot een eeuwige Memorie, Wy HUBRECHT-



Heer van CULENBORG , ende van DER LEKKE ,
maeken mits dezen openbaer, dat Wy na voor gehou-
den rypen rade begeerende voor wereldlyke. Hemel-
sche, voor tydelyke, eeuwige goederen te veranderen,
tot lof en eer des Almogenden Gods, der Heyliger en
Glorieuzer Jonkvrouwe Maria, en des Heyligen Geor-
gi, Consessoris, ende der Heyliger Jonk vrouwe Ca-
thryne, ook tot zaligheid ende remedie onzer ende on-
zer Ouders ziele, willende van de goede ons van den
Alderoppersten verleent in de Parochie tot Everdingen,
onzer Heerlykheid van Culenborg, in den Stigte van
Utrecht, mit expresse consent en vryen believen der
eerweerdige Mannen, Heer en Deken en Capitule der
Kerke van St. Salvator t' Utrecht, tot welke de Colla-
tie en Gifte der Parochie Kerke van EVERDINGEN be-
hoort, ook mit consent, Heer Johannis Tibbe, waer-
agtig Cureyt der Parochie Kerke van Everdingen ,
ende der Parochie voorschreeven, een CAPELLE van
nieuws op te richten, Fundeeren , en begiftigen tot
gedagtenisse voorschreeven, tot onderhout eens Capel-
laens in der tyd der voorschreeven Capelle, voorgehou-
den hier op wyzen, ende neerstigen beraede, van den
gezeyden onzen goeden, als voorzeyd is, van Gode ons
verleend, geeven, gunnen, verkenen ende assigneeren
den voorschreeven Capelle tot profyt ende onderhout
voorschreeven, een Akker vrugtbaer Lands, leggende
in de voorzeyde Parochie van Everdingen, des voor-
schreeven Stichts , tussen Lande Henrik Loef, aen de
bovenste zyde, en Gysberts Kelwaert, aen de neder-
ste zyde, strekkende van de Watergank totter Lekke.
Item een Akker vrugtbaer Lands, leggende op Parys-
ser Veld, des voorschreeven Gestichts, tussen Lande
Claes Marcelis Soon, aen de bovenste zyde, en deErf-
genaemen van Bartolt Willemzen, zoonen Ludiken van
der Moeien, aen de nederste zyde, behouden den ge-



meenen weg des Lands van Soegwyk, gelyk die ge-
woonte eyscht, genaemd ofte geheeten die achter Stee-
ge. Item een insul ofte Eyland rnit alle zyn regten
en toebebooren, liggende tot Golberdingen, wegen den
groenen Weg, tussen Lande de Huysvrouwe van Claes
Huybertsen, ende haere Kinder'en, aan de bovenste zy-
de, ende Christiene Weduwe Dirk de Mans, en Dirk
de Mans zyn Zoon, aen de nederste zyde. Item noch
een insul of Eyland mit alk zyne rechten en toebehoo-
ren, leggende tot Golber dingen des voorschreeven Stichts
tegens die Breetsteege, tussen Lande Hendrik Akryns,
en Dirk Copier, aen de bovenste zyde, en Hendrik
van den Eem, en Olifier, zyn Broeder, aen de neder-
ste zyde, 't welk al te zamen eeuwiglyk aldus vast
ende duerachtig sal syn , mits desen 't recht des Pa-
tronaetschaps, ende t e presenteeren eene bequaeme P e r s o o n totte voorschreeven Capelle, also d i k e n menig

werve die gebuert te vaceeren, by ons, als voorschree-
ven is, Fundeert ende begiftigt, reserveeren also lang
wy in den leeven sullen zyn, en dat na onser dood
onse Nakomelingen in der tyd, Heeren der Heerlyk-
heyd van Culenborg, wesende in eeuwige tyden Colla-
tores Patroni, en Presentatores der voorschreeven Ca-
pelle sullen wesen, en 't recht der Patronaetschap, en-
de te presenteeren hebben, ende bezitten sullen vry en
rustelyken; daer en boven willen en ordonneeren wy,
openbaer en expres in toekomende eeuwigen tyde, den
Capellaen of Regent der voorschreeven, in der tyd be-
last te zyn, en wel zo, dat hy, of een ander bequaem
Priester voor hem, in elke weeke iegelyken toekomen-
den Jaere, enz. enz. En dewyl die voorschreeven Ca-
pelle gernaekt, opgerigt en begiftigt is., in augmenta-
tie des Gasthuyse onser Stad van Culenborg, stellen
wy aen den Discreeten Man Zweder Schinkel, Pries-
ter , Capellaen van den selven Gasthuyse, puerlyk en



simpelykken, om Gods wil, voor d' eerste reyse gunnen
en geeven mits desen solemneelyken ende expres , ende
niet te min presenteeren den zelven Zweder, Priester,
den eerweerdigen in Christo Vader en Heer, Heer Fre-
derik, door Gratie Godes, Bisschop t' Utrecht, tot die
voorschreeven Capelle, biddende ootmoedelyk en inner-
lyk den zelven Eerwaerdigen Vader Heer, Bisschop ,
dat hy de Fondatie ende begiftinge van dusdanige Ca-
pelle voorzeyd en alle ende iegelyk dat voorschreeven
wil geweerdigen mit zyn gewoonlyke magte ende au-
ctoriteyt te confirmeeren, ende des geconfirmeert zyn-
de Capelle onderholden, op Maniere, Forme en Condi-
tien voorschreeven, in een eeuwig Geestelyk Benefi-
cium op te richten ende te maeken, en de goeden en
renten voorschreeven, en andere goeden, die van ons
of onsen Christen Menschen gegeeven zyn, of in toe-
komende tyden gegeeven mochten worden , tot profyt
voorschreeven te decerneren, te worden Geestelyk, en-
de te mogen gebruyken, de Privilegiën ende Vryheden,
die andere Geestelyke goederen hebben ende gebruyken,
behoudens altyd die geregtigheden der Parochie Kerken,
in welken alles getuygenissen, Wy onsen Zegel aen
deesen tegenwoordigen gehangen hebben: Gegeeven in
't Jaer onses Heeren 1396. den dertienden dag van
de maend December.

Z Y D E R V E L D ,
Zyderveld is bestaende uit verScheide Heerlykhe-

den of Gerichten, die van tyd tot tyd, aen de
Heeren van Culenborg door koop zyn gekomen.

Eerstelyk Zyderveld, dat is het Gericht, den
Tyns, en Kerke-gifte op Ziedewinderveld Anno 1332,
in een eeuwigen Erfpacht opgedraegen, door Hu-
bert van Everdingen, aen Hubrecht Schenk, Heer
van Culenborg. De opdragt Brief luid:



Allen den geenen die desen Brief sullen sien of hoo-
ren leesen, doe ik verstaen, HUBRECHT VAN EVER-
DINGEN, Knape, dat ik gegeeven hebbe tot eenen eeu-
wigen Erfpagt, HUBREGT DE SCHENKE , Heere
van Culenborg, en syne Erfgenaemen na hem, dat
Gerigte, den Tyns en Gifte van der Kerken op
Ziedewinderveld, mit alle die Rechte, dat daer toebe-
hoort, uytgenomen die tienden van dien zelven goede,
beide groet ende kleyn, elk Jaers om een paer witte
Handschoenen te betaelen, my of myne Nakomelingen,
op den Kersavond, ende geloove voor my ende voor my-
ne Erfgenaemen, desen voorseyden Hubregt den Schen-
ke, en zyne Erfgenaemen, in desen voorschreeven pagt
goede te houden als een Pagt Heere zyn Pagters schul-
dig is te houden sonder alderhande argheyd, op dat dit
vaste en stade, ende onverbreekelyk bleve van my, en-
de van myne Erfgenaemen, zo heb ik Huybregt van
Everdingen, voorgenoemd, dese Brief besegeld met my-
nen Segel, ende omme die mere Oirkonde ende Veste-
wisse deser dingen , zo hebbe gebeden, D I D E R I K
S P L I N T E R VAN E V E R D I N G E N , mynen Broe-
der , desen Brief mede te besegelen met synen Segel.
Ende ik DIEDERIK SPLINTER VAN EVERDINGEN,
Knape, hebbe doer bede wille, Hubregts, myns Broe-
ders, voorseyd, mynen Segel mede aen desen Brief ge-
daen, in kennisse deser dingen, gegeeven in 't Jaer on-
ses Heeren 1332. des Sonnedags voor Pynxterdag.

Na dezen heeft Hendrik, Heer van Vyanen, in-,
den Jaere 1396. verkoft en opgedraegen, aen
Heer Hubrecht van Culenborg, het Gerigt en Heer-
lykheid van Over Zyderveld, van den Wyvendyk
opwaerts tot Everdingen toe: Breeder te zien in
den Brief, die volgt.



Wy ALFER VAN LICHTENBERG, by der
Genade Goidts, Proest t' Oude Munster t' Utrecht,
doen kond ende kennelyk allen Luyden, dat voor ons ge-
komen is, en voor onse Mannen, die hier na beschree-
venstaen, Heer HENRIK, Heere van Vianen, van
den Goye en van der Ameyde, ende droeg ons op
en gaf over, als onse Mannen wysden dat regt was,
die Gerigte en Heerlykheyd van Over Zyderveld ,
van den Wivedyk opwaerts tot Everdingen toe, hooge
en leege, mitte thynsen, ende mit allen zynen toebe-
hooren, als die Heere van Vianen, van ons te houden
plach, daer die Heer van Culenborg, boven en beneden
naest gelegen is, met zyn Heerlykheyd, ende vertege
daer na op als hy schuldig was te doen, met alle regt
dat onse Mannen wysden dat regt was, doe dat gedaen
was, doe verlyden en verleenden wy regte , voor die
zelve Manne, Heer HUBREGT , Heer van Culen-
borg, ende van de Lekke, alle deze voorschreeven
Goede ende Heerlykheden, mitten thynsen en mit allen
hoeren toebehooren, gelyk voorschreeven staet, te hou-
den van ons en onze Proostdyen, de Heere van Culen-
borg voorzeyd, en zyne Nakomelingen in alzulke reg-
ten , als die Heere van Vianen, van der Proostdyen,
ende een iegelyk syns regts, daer die geschiede waeren
ever onze Mannen, als Mannen Gysbert van der Wey-
de, Melis Arents Zoon, Zweeder van Denemarken,
en Helmig Wouters Zoon, en ander veele gueden Luy-
den. In Oirkonde deses, ende om dat wy wille dat
dit, die Heeren van Culenborg voorschreeven , ende
zyne Nakomelingen vast ende stede blyven en onverbro-
ken, zo hebben wy onzen Segel aen dezen Brief ge-
hangen, Gegeeven in den Jaere onses Heeren 1369. op
onzen Vrouwen Avond , Annunciationis.

In den Jaere 1411. verkoft en droeg op HEN-



DRIK VAN VYANEN , aen Heer HUBRECHT , de
Heerlykheid van LANG BOLGERY , met den Ge-
richte hoog en laege, &c. Dit is een Leengoed
van den Graeve van Holland. De opdragt Brief
is hier voor te zien, bladz. 48. werwaerts de Lee-
zer geweezen word.

De Kerk alhier is een ruim gebouw, in dewel-
ke, zedert deeze Gemeente van Everdingen ge-
scheide is, het Predik-ampt hebben waergenomen.

D. JUSTUS A VELDE , bevestigt den 30. January
1625. vertrokken naer Jaersveld, 1633.
gestorven 1666.

D. A N T O N I U S U B E L M A N N U S , bevestigt den
4. Maert 1633. gestorven 1635.

D. J O H A N N E S F R E D E R I C U S B E L L , beves-
tigt den 23. December 1635. gestorven
1637.

D. J O H A N N E S R o s E u s , bevestigt den 11. De-
cember 1636. gestorven 1658.

D. J O H A N N E S H E Y K O O P , bevestigt den 26.
September 1658. gestorven 1696.

D. J O H A N N E S DE VRiES,bevestigt den 1. No-
vember 1699. gestorven den 1. Mey
1720.

D. S I M O N S I M O N I D E S T E M M I N K , beves-
tigt den 25. Mey 1721. gestorven den
15. November 1735.

D. JOHANNES THEODORUS PETErse NOBBE, be-
vestigt den 12. January 1738. nog in Le-
ven en Dienst.

E I N D E .



N A R E D E .
BEMINDE LEEZER!

DEwyl ik altoos tot nu toe A. W. K.
VOET heb geschreeven, en hier voor
op het Tytel-blad heb laeten drukken,
A. W. K. VOET VAN OUDHEUS-
DEN, heb ik al verwagt, dat hier

over redeneeringen zouden vallen, en zich Vrae-
gers zouden opdoen met deeze of diergelyk een
Vraege; waerom Schryft gy Voet van Oud Heusden ?
gelyk ik al in een Brief gevraegt ben, dien ik heb
beantwoord: Om dit Vraegen en Antwoorden
voor te koomen (want het Schryven valt my lastig)
zal ik hier openbaer dienen aen te toonen, dat ik
met goet recht zo vermag te Schryven, Denk niet
Leezer, dat ik hier in de Hedendaegsche Mode vol-
ge, (meer zal ik nu niet zeggen) of dit myn doen
zal billyken door Voorbeelden van Oude Neder-
landSche Geslagten, die niet alleen den Stam-naem
hebben geschreeven, maer ook daer by gevoegt
den Naem van Heerlyke Goederen, waer van een
groot getal zoude konnen te voorSchein worden
gebragt: Neen ik zal alleen bewyzen, dat ik met
recht vermag te Schryven Voet van Oud Heusden.
Myn Overgrootvader Schreef aldus, P A u w E L s
VOET VAN AUT H U E S D E N , (dus spelden men
in dien tyd) dat ik toonen kan, zynde zyn Hand-
Schrift tot heden bewaerd, dat geschreeven is voor
het Jaer 1597. want in dat Jaer is Hy, als Volon-
tair te Paerd voor 't Vaderland vechtende, by
Breevoord gebleven. Zyn Overgrootvader Jonkhr.
HENDRIK VOET , Heere van den Voets-huise, Col-
venburg, &c. trouwde ruim hondert Jaeren te voo-
ren, omtrent den Jaere 1480. met Ida van Oud



Heusden, Dirks Dochter, en behuwelykte met de-
ze Jonkvrouwe de Heerlyke Goederen te Oud
Heusden, welke gepossideert zyn by zyn Zoon Dirk,
Klein-zoon Klaes, en het Klein-zoon Pauwels voor-
noemd , by wiens leeven deze Patrimonieele Goe-
deren door den Oorlog zyn verdorven, voorname-
lyk ten tyde, dat Christoffel van Ysselstein Gouver-
neur van Heusden was, die een wrok op Heer Pau-
wels had , vergraeven en vernield, onder voorge-
ven ten besten van het Land, als te digt onder de
Stad gelegen; voor welke groote schaede geen
duit is betaeld : Hier mede zyn de Erf-goederen
verloren, die op My, als de Oudste, en nu de
eenigste van de recht nederdaelende Linie, moesten
gedevolveert zyn.

Heer Pauwels Voet van Oud Heusden liet na twee
Zoonen, beide zeer jong, Diderik den oudsten,
myn Grootvader, oud toen elf Jaeren, met wien
ik in tyd verscheel hondert Jaeren; en Gysbert den
jongsten, oud omtrent agt Jaeren, die geweest is
Professor en Stam-vader van de Heeren Voet te
Utrecht. Deze twee Broeders, die in de Studiën
wierden opgetrokken, schreeven volgens de slegte
mode van dien tyd V O E T I U S , en hebben die van
Oud Heusden agter geheten, de Nakoomelingen
van den een en anderen Broeder schreeven alle
Voet, gelyk ook myn Vader Paulus, eenige Zoon
van Diederik.

Vraegd nu imand waerom ik hier eene reize ge-
bruik, den Bynaam Voet van Oud Heusden? En met
het bovenstaende niet voldaen is, dien antwoorde
ik niets, als zynde niet verplicht myn Daerom te
zeggen ; 't moet zulk eenen genoeg zyn dat ik het



met goed recht mag doen. Al genoeg hiervan!
Den NieuwSchierigen wyze ik tot de Geslagt-Rol-
le, begreepen in de Hondert-jaerige Jubel-gedagte-
nisse der Academie van Utrecht, Bladz. 90. en 91.
Vid. Oratio Funebris Essenii, Fol. 6-8.

Noopende het Werk, dat nu afgedrukt is, moet
ik den Leezer berichten, dat de Letter-zetter, of
wie het mag geweest zyn, het woord KEEL niet
verstaende, en mogelyk denkende dat ik my ver-

gist had, tot driemael gezet heeft in plaets van
KEEL of Rood, zo 'er duidelyk in de Copy staet,

GEEL of Rood, Bladz. 8. Reg. 24. Bladz. 14. Reg. 16.
Bladz. 23. Reg. 14.

Verder dient geweeten, dat uit myn pen gerold
is tot tweemael Amsterdam, Bladz. 97. daer Hoorn
moest geschreeven zyn.

Wat nu de Druk-feilen aengaet, die zyn zeer
weinige, waer van hier verre de meeste volgen:

Bladz. Reg. staat lees
11 3 van onder, by het Rechtsgebied het Rechtst gebied.
16 19 En in
17 7 Berst BeeSd
19 10 Banvoetschap Bianroetschap
22 9 van boven, Jaeae Jaere
29 13 Rebrecht Robrecht

34 nood Nood
38 16 Beatrixsten Beatrixstein
65 18 van de Markt ende Markt
71 5 van onder, exCapellae & Capellae
84 6 van boven, ten by wezen van ten by wezen van

den Bisschop verscheide Dienst-
mannen van den
Bisschop.



Bladz. Reg. staat lees
103 11 vanboven, 1425. 1495.
120 5 Galei Galge
126 20 Everard Erard
143 19 Hy overal Hy wierd overal
178 15 gequeet geguet
181 5 vanonder, hoofen keersen
201 24 van boven,en in Cierlyken en Cierlyken
211 2 van onder, Mandersheyt Manderscheyt
245 14 van boven, Pynsen van de Aa van der Aa
391 13 1749. 1748.

Zie daer een zeer klein getal vari Druk-feilen!
In het overige van het Werk zyn 'er bynae geene,
door de groote oplettendheid der Correctoren, te
vinden.

Wat de Plaeten aerigaet; deeze hebben geene
aenpryzinge vart noode.

De Bladwyzer door my opgesteld , die hier volgd,
geeve ik op als volledig zynde.

Ik wensche den Leezer, dat het hem wel gae.

A N K E V E E N ,
den 14. December



B L A D W Y Z E R .
A.

Accoord (minnelyk) wegens
Honswyk, tusschen de Stae-
ten van Utrecht en Floris
den tweeden, 266-271.

Accoord wegens de Brug over
de BisschopS-Grave, 674.

Acte, waer by de Graefelyke
Goederen door de Staeten
des Nymeegsen Quartiers aen de Magistraet in Admo-

diatie worden gegeven, 358-
367. Nieuwe Belastingen in-
gevoerd, 367.

Adolf van Gelre neemt zyn Va-
der gevangen, 106. brengd
hem op het Kasteel te Bue-
ren, 107. word ontzeid door
Heer Gerard, ibid. rukt met
Voet en Paerde-volk in het
Land van Culemborg , en
word door de Borgers gesla-
gen, 109. maekt Vrede, ibid.
word andermael ontzeid,
110. ontslaet zyn Vader,
daer toe gedrongen door
Carel van Borgondie, 115.
spreekt met den zelven bin.
nen Dorlens, ibid. Aenbod
van Carel aen Hem gedaen,
met een booze tael by hem
verworpen, 116. Vlugt,
word agterhaeld, en te Cort-
ryk in gevangenisse gezet,
ibid. door de Gentenaers verlost, 121. tot Veldheer

verkoren, word voor Door-
nik gedood, ibid.

Aenslag van Frederik van Eg-
mond op Utrecht mislukt,
149. zommige der Aenval-
lers gevangen en gevieren-
deeld, ibid.

Afgezondene Wegens de Stad
aen zyn Hoogheid hebben
gehoor, 391,392. brengen
zyn Hoogheid een Gouden
Gedenk-penning, 411.

Alard, Heer van Bueren, trouwt
Ida van Bosichem , en ver-
krygt dees Heerlykheid tot
een Bruidschat, 11.

Alba komt in de Nederlanden,
vangd de Graeven van Eg-
mond en Hoorn, 230. doet
ze onthalzen, ibid. breekt
het Hof van Culemborg te
Brussel af, en regt een Schand
Pilaer op met een Opschrift,
233. kondigd Scherpe Pla-
kaeten af, ibid.

Aleid van Gutterswyk maekt
een Legaet aen de Nonnen
van Marien-Croon, 91.

Amelia Catharine van Waldek
sterft, 321.

Amerongen ( Arent van ) ont-
halst, 91.

Amstel ( Wouter van) nevens
vyftien anderen op een Rad
gelegd, 92.

Anna , Mark - Gravinne van\
Baden sterft, 285.

Anna van Broekhuizen op be-
vel van Alba binnen Utrecht
onthalst, 225.

Ansfrid, Graef van Teisterbant
word Bisschop te Utrecht,
sticht het Klooster op den
Heiligen Berg, scheid van
zyne Huisvrouwe Hilson-
dis, . 7.

Antonis Jan Ariense onthalst
om Beeld-stormery , zyn
Vonnis , 234,235.

Arend van Egmond, Hertog
van Gelre, verjaegt Wil-



lem, Heer van Bueren, 78.
belooft Bosichem te lossen ,
dat verpand was, 88. zyn
verzoek aen Heer Gerard,
104. word door zyn Zoon
gevangen op het Kasteel te
Bueren gebragt, 106, 107,
ontslaegen, 115, komt bin-
nen 's Hertogen-Bosch, ibid.
Hesdin, ibid. word bespot
van zyn Zoon, dien hy voor
de kling daegt, 116. her-
steld zynde, bevestigd hy de
Overdragten tusschen Bue-
ren en Culemborg gemaekt,
117. byzonder de Tol-vry-
heid, ibid. sterft binnen de
Grave, 118. belast zyn hart
in 't St. Geertruiden Kloo-
ster binnen 's Hartogen-
Bosch te begraeven. Waer-
om, 118,119.

Asperen door de Borgondische
ingenomen, 124. zy hou-
den daer slegt huis, 125.
word door de Geldersche
stormenderhand ingenomen
en uitgemoord, 162.

Authorisatie van zyn Hoog-
heid op de Heeren Pieter
Benjamin de Beaufort en Mr.
Everhard François Schim-
melpenning, om het Graef-
Schap over te nemen, &c.

407, 408.

Bagynen brand, 478.
Barbare (Ste.) Kerk, wanneer

en door wien gebouwt, 433.
word tot een Collegiaele
Kerk verheven, ibid. brand
af , 51. weder afgebrand,
297. herbouwd en ingeweid,
299. Altaeren daer inopge-

regt, 449. Vicaryen, 450.
van Gerard Cesar, 450, 451.
van Wouter van Digteren ,
en Jan Gysbertsef van Wou-
ter van Riebeek ,451. Stich-
ting van Aecht en Agniese,
455. de Kerk brand af, word
weder opgebouwt , 459.
Klokken, ibid. Glazen, 460,
461. Naemlyst der Predi-
kanten, 463.465.

Bastaerden van Heer Hubrecht,
53.

Bastaerden ( dertig) van Heer

Gerard, 101.

Bastaerden van Filips den Goe-

den, 125.

Bastaerden van Antonis van

Lalaing, 158.
Bastaerd van Heer Johan, 92.
Bastaerd Van Heer jasper 127.
Bastaerds-Bastaerd, 127.
Batestein (Beatrixftein) ge-

bouwt, 38.
Beeldstormery, 229.
Beesd belegerd en ingenomen

door de Gelderschef 143.
door de Borgondische, 161.

Blokhuis door die van Utrecht
opgeslagen, waerom, 56.

Boeken binnen Culemborg ge-
drukt door Johan Velde-
naer, 133, 134.

Boeken (verbode) door Celle-
broers gevonden, 201.

Boetselaer, ( Rutger van den)
door Willem van Buren
doodgeschoten, 94.

Borgery verdeeld in Compa-
gnien, 605. Panden, ibid.

Bosichem, de Oude Heeren, 8.Bosichem by Jan den Elfden

beleend , 77. word daer
mede verleid, 79.

Brand (vreezelyke) te Culem-
borg, 51.



B r a n d in de Mole-straet, 236.
Brederodens , hoe gekomen

aen de Heerlykheden van
Vyanen en Ameide, 13.

Brief van Reinout Zoon tot
Gelre, ten behoeve Van Jo-
han den zesden, 21, 22.

Brief van vereeniging tusschen
Johan, Heer van Culem-
borg, en Bisschop Rudolf ,

84, 85.
Brief van Vrouw Jacoba, be-

kragtigende de Uitwatering
in de Zirik, 75.

Brief van Bevrediging tusschen
Aelbert van Beyeren en jo-
han de agtste, 34.

Brief der Stichtinge vart het
Capittel in deBarbare Kerk,
434-445. Statuten en nader
Reglement, 444-448.

Brief van johan de elfde Heer,
69. van de Magistraet, 70.
van Bisschop Sweder, 71-74.

Brief van de Watergang door
de Weid-steeg, 76.

Brief van het Hof van Holland,
aen de Regeeringe van Ut-
recht , wegens het Hoog
Rechts-gebied te Honswyk,

138-140.
Brief van Beleening van Schalk-

wyk, 25, 26.
Brief van Jacob van Lichten-

berg y omtrend het bouwen
van de JansKerk, 466,467

Brief van 't Bestant tusschen
Heer Gerard en de Steden
Nymegen, Zutven en Arn-
hem, 117.

Brief van Maximiliaen, waer
mede hy bevestigd de Privi-
legiën van Hartog Arend
aen Culemborg gegeven ,

122, 123.
Brief van Hartog Arent, we.

gens de Heerlykheden van
Bosichem en Zoelmond, 87, 88.

Brief van Opdragt van de
Heerlykheid Caetshage ,

176-178.
Brief van David van Borgon-

die 140.
Brief van Care! den vyfden ,

waer mede hy de Heerlyk-
heden van Palland en Wit-
them voor Baronien ver-
klaerd. 165-168.

Brief van Gelderland waer by
het GraefSchap onafhange-
lyk en Souverain word ver-
klaerd, 308-311.

Briel ingenomen, 238.
Broederschappen in Ste. Bar-

bare Kerk , 460.
Broederschap van 't H. Sacra-

ment ingesteld , 162. aen-
zienlyke Leden van hetzel-
ve, 163. Legaet daer aen
gemaekt, 164.

Bueren Leenroerig geworden
aen Gelderland, 20.

Bueren (Willem Heer van) ver-
koopt de vrye Watergang
van Redichem door de Weid-
steeg in de Meer, 76. word
verjaegt en van zyne Heerly-
ke Goederen beroofd , 7 8 .

Bueren, door Arend vart Eg-
mond ingenomen, 78. word
geschonken aen Frederik
van Egmond, en tot een
GraefSchap verheven, 143.
word door Care/ van Eg-
mond ingenomen, ibid.

Bueren, door Prinsen Volk be-
zet , 238-

Bueren belegerd , door de
Spaensche, en ingenomen:
Moord aldaer geschied, 241,

242.
Bueren ( Willem van) in den



Haeg onthalst: waerom, 94.
Bueren ( Jan van) Proost van

Aken en St. Marien te Ut-
recht, verbrand de Abdye
van Marienweerd, 61. over-
rompeld by nae Culemborg,
64. word gevangen, en op
de ViSch-bank van de Wyven
aen rnooten gekapt, 65. Ge-
denk-teken gesteld , ibid.
Veersje hier op gernaekt, 68.
Spreukje hier van ontleent,

ibid.
Byeenkornste te Schoonhoven,

171.

Caetshage , een Hooge Heer-

lykheid, opgedragen door
Adriaen van Rossem , 176.

Canoniken (twee ) in zakken
gestoken, en te Wyk in den
Rhyn geworpen, 172.

Canoniken van St. Barbar,
derzelver godloos gedrag,

212.
Capelle te Golber dingen, ge-

sticht door Heer Hubert,
45. de Stichting-brief, 710

713.
Capel en 't Oude Mannen-huis

op den Havendyk, 496. Erf
waer op 't gebouwd is ,
TranSport-brief, ibid. Wee-
kelyksche Mis daer in ge-
sticht,497. Fundatie brief,
499. JaerlykSche Rente van
agtien Guldens door Jan
Hackert daer aen gernaekt,
517. vier Morgen Lands
door Vrouw Elisabeth, 523.
nog dito door Cornelis Roe-
tert, 524. nog een jaerlyk-
Sche Rente door Vrouw
Elisabeth van 't negentig

Guldens, 725.
Capellen van St. Anna en Re

dichem, 577.
Capittel van Canoniken in de

Barbare Kerk opgerigt door
Heer Hubert ,433. Brief der
Stichtinge, 434-443. nade-
re Statuten, 444-448.

Carel de Stoute komt in Gel-
derland, word als Hartog
gehuld, 119. beoorlogtde
Switsers, 120. word gesla-
gen by Nancy, ibid. dood
gevonden, ibid.

Carel de Vyfde verheft de
Heerlykheden van Palland
en Witthem tot Baronyen,
165. en Culenborg tot een
GraefSchap, 196.

Carel van Egmond komt in
Gelderland, 143. neemt Bue-
ren in , ibid Beesd, ibtd.
mengt zich in den Oorlog
tusschen Utrecht en den Bis-
Schop, en zend Marten van
Rossem met veel Krygsvolk
die van Utrecht ter hulpe,
170. maekt Vrede met den
Keizer, 173.

Carel Gustaef sterft zeer schie-
lyk, 514. zyn begraefenis,
315-316. OpSchrift op ds
Zwarte Vaen, 517.

Cesar ( Gerard) Knape, Sticht
een Vicarye, 450,451.

Comptoiren (Graefelyke) 596.
Congres te Culemborg, 50.
Cornelis Aertz de Man, om

Wederdopery levendig ver-
brand, 207. zyn Vonnis,
208. word geëxecuteerd,
209. zyn dwaeze Tael en
Schriften in de gevangenisse
geschreven , 209-211.

Culemborg ( Hubert van) ver-
zoent met Heer Gerard,



110. Brief daer van gege-
ven, 110-113.

CULEMBORG, door Roelof
van Bosichem gesticht ,11.
vergroot met den Haven-
dyk, 31. en de Nieuw-Stad,
40. Congres aldaer, 50. de
Oude Stad brand a f , 51.
word by nae overrompeld,
64. de Burgery verdeeld
wegens Religie, 215. vree-
zelyk Oproer breedvoerig
verhaeld, 286-297. krygt
een gevoelige neep om Mor-
tanje ,302. word door Gel-
derland Souverain verklaerd,

308 311.
CULEMBORG beschreeven,

421 waerom zo benoemd ,
421, 422. legd in een ver
maekelyken Oord, beftaet
uit drie Stedekens, 423. de
Poorten , 424. Wal-toorens,
415. Straeten, 4 2 5 , 416.
Markten, 427. Jaerlyksche
Vry-markten, ibid. Weeke-
lyksche, 427-429.

Dideryk. Zie Walger.
DIDERYK, tweede Heer van

Bosichem: Zyn Huwelyken
Kinderen, 9.

Diefdyk verhoogt; de gevol-
gen , 40

Diepholt (Rudolf van) Postu-
laet, word van den Paus in
den Ban gedaen, 59. heeft
een aenslag op Thiel, en
verbrand veele Dorpen , 6o.
de Abdy van Marienweerd,
61. tracht Bisschop Sweer
te doen vergeeven, 63. zoekt
Culemborg te overrompe-
len, 64, dog mislukt, 65.

neemd Utrecht in, en doet
eenige onthalsen, 91.

Doelen , waer geweest, 605.
Doorbraek by Huissen, 236.
DuerenTyd, 201. 253.
Duerte van het G e l d , 97.
Dykgraef en Hooge Heemrae-

den, 604.

Edict (Scherp) van Floris de
Tweede, tegen de ClauSule
van Submissie in Contracten,

259, 260.
ELIZABETH VAN CULEM-

BORG, trouwd met Johan
van Luxemborg, 152. die
ingehuldigd word ,153. be-
lofte by hem gedaen , ibid.
trouwd met Anthony van
Lalaing , 155. geeft een
Bloed plakaet uit, 179.sticht
een Beurs te Loven, 183.
geeft een Ordonnantie te-
gen het wandelen en klap-
pen in de Kerk, ibid. maekt
een Reglement op de
Vleesch-banken, ibid. ver-
bied zeker Boekje , 186.
maekt een Reglement op het
Lyn-pad, 188, sterft, 191.
word te Hoogstraeten be-
graven, ibid. haer Hart te
Culemborg y volgens zeker
Opschrift, ibid. was wel-
daedig omtrent de Armen,
een Weeshuis uit haer nage-
late Goederen te Culemborg,
en een te Hoogstraten ge-
bouwt, 192. Schildery op
de Zael van 't Weeshuis op-
gehangen, 193.

ELIZABETH CHARLOT-
TE, Gravin van Nassauw ,
regeert twee Jaeren, 319.



sterft, word op een Parade
Bed gelegd, en naer Corbach
gevoert ter begraefenisse,

320.
Elizabeth van Diemen te Ut-

recht op bevel van Alba ont-
halst, 233.

Emerentiana ( Ste.) te Culem
borg in groote achting,
weerom , 67. 69, 70, 71.
een gedeelte van haer Hoofd
door die van Marienweerd
aen Culemborg vereerd, 146.

ERARD VAN PALLAND , de
vyftiende Heer , 193 trouwd
Margriet van Lalaing, 194.
zyne Kinderen, ibid. sterft,
195. Opschrift van de Sark ,
waer onder zyne Ingewande
begraeven zyn, ibid.

ERNST FREDERIK, de ze-
vende Graef, doed zyn bly-
de Inkomste, 525. word in-
gehuldigd , 326. verkoopt
het Graeffchap, 341.

Essestein, een Ridder-Hofstad,
708.

Everdingen en Golberdingen ,
by Otto van Cuyk te Leen
gegeven aen Margriet U-
tengoje, 681. de Leen-brief,
ibid.

Everdingen, Golberdingen en
Honswyk aen Culemborg ge-
komen , 26,27. word door
Willem Grave van Holland,
aen Heer Hubrecht opge-
draegen, 46. 683.

Everdingen en Golberdingen
door Holland onder den ge-
meenen Last gebragt: Re-
Solutie hier tegen, 307.

Everdingen een zeer oude
Heerlykheid, en lange voor
't Jaer 1267. 683. Overeen-
komste gemaekt op het

Kerkhof, wegens den Wa-
tergang en het Schouwen
van den Hoogendyk, rond-
om de vyf Heeren Landen,
in den Jaere 1284. 684. heeft
een Hoogdyk Heemraed,
ibid. Handvest van Heer Hu-
brecht, 684. van Heer Jas-

per, 695-.
Everdingen een Hoog en zeer

oud Adelyk Geslacht, 705.
verscheidene daer van opge-
teld , 706, 707. het Wapen.
Schild, ibid.

Everdingen ( Daniel van )
doodgeschooten, 87.

Everdingen , de Kerk afge-
brand , 147. 708.

Everstein belegert, ingeno-
men en verwoest, 708.

Executie aen eenen Jan Hen-

FILIPS THEODOOR, de
derde Graef; zyn Huwelyk
met een Gravinnevan Nas-
fauw, 279. Kinderen , 280.
word ingehuld, ibid. leid
den Twist met de Staeten
van Utrecht wegens de Krib-
binge ter neer, 281. sterft
te Corbach 283.

Fleurtge Dunbier, een bynaem
van Floris van Egmond,
tweede Graef van Bueren,

149.
FLORIS VAN PALLAND,

eerste Graef, 195. word in-
gehuldigt, 197. Eed van den
Graef en Burgers, 198,199.
bouwt de Langsmeer Poort,
brengt de Lekstroom voor
de Stad, 201. geeft een.
streng Plakaet uit tegen de



Nieuwe Leer, 202. maekt
een Ordonnantie op het
Recht van Representatie,
211. een Keur op het Veg-
ten, ibid een Accoord met
Willem, Prinse van Orange,
wegens de Pastorye van Soel-
mond, ibid Trouwd een
Gravinne van Manderscheid
Blankenheim, Ter Sleyden ,
211, 212. word Luthersch,
212. verbied den een den an-
der wegen Religie te Schel-
den, 213. Ordonneert dat
Everdingen, Zyderveld en
Honswyk mogen appellee-
ren aen de Bank te Culem-
borg , 213, 214. was een der
Hoofden van de Verbonde-
ne Edelen, 215. word stout
bejegent van de voornaem-
ste Borgers, wegens het ver-
zoek van de Hervormde,
ibid. ontfangd een onderte-
kend Geschrift van dezelve,
216 222. geeft, voor de twee-
de maeL een Verbod uit van
niemand om de Religie te
beschimpen, 223, 224. ver-
klaerd zich voor de Her-
vormde Leer, en liet dezel-
ve opentlyk in de Gasthuis
Kerk Prediken, daer een
groote toeloop was, 224.
liet een Placaet afkondigen
tegen moetwillige, 225-227.
word ondertast van Govert
van Mierlo, 227. geeft by
Edicte de Gasthuis Kerk aen
de Hervormde, 227, 228.
ylugt naer Weerd, 229. word
ingedaegt, 231. verSchynd
niet, rede daer van, 232.
Trouwt ten tweede mael
met een Gravinne van Man
derscheid Blankenheim, Ge

rolstein, 237. komt weer
over en vind alles in slegten
staet, 243. doed de Pacifi-
catie af kondigen, ib. neemd
de Goederen van zyn Rent-
meester in beslag, ibid. hem
word een Zoon geboren,
244. sterkt zyn Stad, ibid.
maekt een Verdrag met Bue-
ren , Bosichem en Soelmond,
omtrent de Vaert langs de
Bisschops Grave, 245. geeft
een Mandement uit wegens
het onderhouden van 's Hee-
ren dag, 247. verbied de
Papen voor Procureurs te
Spelen, 248, de Swaenen te
stooren , ibid. doet een
Waerschouwinge afkondi-
gen tegens de Berg-verko-
pers, ibid. steld een Munt-
meester aen, 249. Gedenk-
penning geslaegen, ib. heeft
een zeer grooten Twist met
die van Utrecht, wegens
Honswyk. 249. 't komt tot
dadelykheid , 250. heeft
Huiskrakeel met zyn Vrouw
wegens de opvoeding van
zyn Zoon, waer mede zich
de Staeten Generael bemoei-
den , 251. stelt order op de
HuwelykSche Geboden, ibid.
belast dat de Jans Kerk zou-
de hersteld worden, ibid.
word ziek, 252. publieke
Gebeeden voor hem gedaen,
ibid. sterft, ibid. zyn laetste
woorden, 253. word be-
graeven, ibid.

F L O R I S VAN PALLAND,
tweede Graef, word inge-
huldigd, 255-257. de Stad
vereerd hem met 5000 Gul-
den, 257. Trouwd Catha-
rina van den Berg, 258, doet



met zyn Vrouw zyn Intre-
de , 258. krygt verlof van
de Aerts-Hartoginne om te
Witthem te mogen woonen,
ibid. geeft een scherp Edict
uit tegen de ClauSule van
submissie, 259. ontfangd
een Request van de Stad
Bommel, om een vrye Vaert
door het Graefschap, 260.
Apostil, 261. laet een nieu-
we Have graeven, ibid. doet
het Twaelf jaerig Bestand
afkondigen, 262. verbied
Arresten op de Week-mark-
ten te doen, ibid. geeft een
bevel aen de Gerechten van
Everdingen , Zyderveld en
Honswyk, 263. een Remon-
strantie aen de Staeten Ge-
nerael, 263-266. staet het
Hoog Gerichte van Hons-
wyk aen de Staeten van Ut-
techt af, 266. gaet als Ge-
sant naer Deenmarken, 271.
sluit als Gemagtigde nevens
andere een Verbond met
Engeland en Deenmarken,
ibid. Schryft een eigenhan-
dig Testament, 272. voegd
zyne Predikanten by de Clas-
sis van Bueren, 273. geeft
een Interpretatie van het
Handvest van Heer Hubert y
274. is een der Gernagtig-
den om van Bestand en Vree-
de te handelen met Isabella,
275. krygt groot verschil
met de Staeten van Utrecht,
wegens de Kribbinge, 275,
276. wenscht Maria de Me-
dicis veel geluk met de ge-
boorte van den Dauphyn,
276. word ziek en sterft,
zyne laetste woorden, word
begraeven, 277. zyn Lof en

Tyd-veers op hem gemaekt,
278. word dood geschil-
den, ibid.

Floris van Egmond bemagtigd
het Blokhuis omtrend Ra-
vensway , 154. belegert
Tyel, 172. breekt op, 173.

is op de Vredehandel te Go-
rinchem, ibid.

Frederik van Egmond word
beschonken met Bueren, 117.
trouwd Aleid van Culem-
borg , 98. word eerste Graef
van Bueren, 99, 143. word
gevangen door Adolf van
Gelre, 107. word ten twee-
de mael met zyn Broeder
gevangen, 124. verslaet de
Gelderschen omtrent Ra-
vensway, 147. had een aen-
slag op Utrecht, die mis-
lukt, 149. nam de Weerd
in, ibid. Overeenkomst met
hem gemaekt, ibid. sterft,
ibid.

Frederik van Winssen, zyn
Graf-schrift, 469. Laster
wederlegd , 470. zyne Na-
koomelingen, 471.

Fundatie van van Baden, 577.
Fundatie Brief van het Elisa-

beths Gasthuis, 499.
Fundatie-Brief van het Wees-

huis, 530.

Gasthuis (Antonis en Elisa-
beths) gesticht, 175.

Gasthuis Kerk , eerste open-
baere Predikatie daer inge-
daen, 224. word aen de
Hervormde gegeeven , 227.
vernieuwd, en tot den Lu-
therSchen Godsdienst be-
quaem gemaekt, 313, 314.



Gedenk - penning van Graef
Floris, 249.

Gedenk-penning op de Inhul-
diging van de Staeten des
Quartiers van Nymegen,

356-358.
Gedenk penning (Goude) aen

zyn Hoogheid overgegeven
door Afgezondene van de
Magistraet, 411.

Gedenk-penningen vervaer-
digt op 't bevel vande Ma-
gistraet , ter gedachtenis
van de Opdragt van het
Graefschap aen den Heerc
Prinse van Orange, 410, 411.
de Verklaering, 412-415.

Gedenk-teken van Filips, Bas-
taerd van Lalaing, 156-158.

Gellekom ('t Huis te) ingeno-
men , 170. wreedheden daer
gepleegd, 171.

GEORG F R E D E R I K ,
Voogd van Henrik Wolraet,
vereert het Clooster Jeru-
salem aen de Stad, 285.
stild een vreezelyke Op-
roer, 286. 297. word vyf-
de Graef, 304. zyne Kin-
deren by eene Gravinne van
Nassauw, 304, 305. word
ingehuldigt, 305. doet een
Stad en Land-Recht opstel-
len, 3X7. word verheven in
den Vorsten-stand, en geeft
daer van kennisse aen den
Raed, 318. belast de Johans
Kerk te repareereri, 319.
sterft te Arolsen, en word
te Corbach begraven, ibid.

GERARD, de negende Heer
van Culemborg, trouwd
Barta van Egmond, 38.
zyne Kinderen , 38 , 39.
bouwt den Ronden of Wit-
ten Toorn, 39. leend aen

Willem, Hartog van Gelre,
duizend Rynsche Guldens,
40. Brief daer van gernaekt,
40-43. wanneer gestorven,

GERARD, de twaelfde Heer
van Culemborg , bekomt
door zyn Huwelyk met Eli-
sabeth van Bueren veele
Heerlykheden, 92. word
verleid met Everdingen,
&c. 93. sticht de Proostdy
in die St. Barbare Kerk, 94.
koopt Linden, Ter Lede,
Ommeren, 95. maekt een
Keur op den Meineed, 95-97,
zyne Kinderen, 98. teeld
dertig Bastaerden, 101. ont-
zeid Adolf van Gelre , 107.
maekt een Verbond met den
Hartog van Cleve, 108. ver-
zoent , 109. ontzeid hem
andermael , 110. sluit een
Huwelyk tusschen zyn Zoon
Jasper en Johanna van Bor-
gondie, 114. maekt een Be-
stand met de Hoofdsteden
van Gelderland, 117. sterft,

125.
G E R B R A N D , eerste Heer

van Bosichem , zyn Huwe-
lyk, Wapen, &c. 8.

Gerrit, Bastaerd van Culem-
borg , maekt veel onrust, 53.
veroorzaekt twist met die
van Utrecht, 86. doet een
togt op Culemborg, 91. zes-
tien van zyne Gezellen op
Raden gesteld, 92.

Geslagt-Rolle der Heeren van.
Bueren, 79 82.

Gilde-Brief van het Schoenma-
kers Gild, 129-132.

Godt dank Jan van Bueren,
&c. een oud Deuntje nog
niet vergeeten, 68.



Golberdingen een Hooge Heer-
lykheid, 710. Capelle al-
daer , ibid. Stichting-Brief,

710-713.
Govert van Mierlo , zyn Ge-

Sprek met Graef Floris, 227,
Graeven van Teisterbant, 2.4.
Graf-Schrift van Heer Jasper,

en Johanna van Borgondie,
151.

Grafschrift van Frederik van
Winssen, 469.

Gyt (Scheele) een bynaem van
Frederik van Egmond, 149.

HAndvest van Hubert den
vyfden, de Anno 1416. 617.

Handvest van Jan den vierde,
de Anno 1436. 621.

Handvest van Gerard den twee-
den, de Anno 1458. 627.

Handvest van Antony van La-
laing, de Anno 1533. 629.

Handvest van Georg Frederik ,
649.

Handvest van Heer Hubert aen
Everdingen en Zyderveld

gegeven , 684. van Heer
Jasper, 695.

Have buiten de Leck-poort ge-
graeven , 164.

Have buiten de Golberding-
Sche Poort, 261.

Haven-dvk , ( de) aengelegd
door Heer Johan, voltrok-
ken door Heer Gerrit, 39.
om-muurt, 56

Heeren van Bosichem, 8.
Heeren van Culemborg, 12.
Hein Haes en Jan van Sand,

gevierendeelt, waerom, 63,
64.

HENRIK, de zesde Heer van
Bosichem , 11. zyn Gemalin ,

ibid. Sneuvelt in een slag by
Luik, ibid.

HENRIK WOLRAET v ier-
de Graef, door D. de la Ca-
ve. gedpopt, krygt Veniam
AEtatis, 300. trouwt met
een Gravinne van Waldek ,
ibid. geeft een scherp Man-
dement uit tegen de Klop-
pen , ibid. leid veel Smaet
om Mortanje, 303. verlaet
zyn stad, trekt naer Honga-
rye, sterft te Graits , 303,

304.
Hierges vermeestert Bueren,

241. Oudewater en Schoon-
h o v e n , 2 4 2 .

Hilsondis Gravinne van Stryen,
sticht de Abdye van Thoor,

7.
Hotf (het) van Culemborg te

Brussel op bevel van Alba af-
gebroken, word Ao. 1732.
betaeld door de Staeten van
Brabant, met honden dul-
zent Guldens, 310.

Honselaer (Loef van) schryft
een Brief aen die van Culem-
borg, wegens den Duiker
door de Weid-steeg, word
deftig beantwoord, 168.

Hoofd (Steene) in de Slots
Poort gemetzelt, waerom,

65.
Honswyk , twist daer over tus-

schen die van Utrecht en
Culemborg, 104. Verklae-
ring van Willem Suermond\
ibid. nieuwe twist, 120.
Twist wegens het Hooge
Recht-gebied aldaer, 137.
groote onlust met Utrecht,
waer door veroorzaekt, 249.
Gevegt op den Steenweerd
voors:evallen, 250. het Hoog
Gericht afgestaen aen de



Staeten van Utrecht, op
voordeelige Voorwaerden;
Brief daer van gemaekt,266-

271.
Hubert van Everdïngen ver-

koopt Zydervelt aen Huibert
de zevende Heer van Culem-
borg, 27.

HUIBERT,de twede Heer van
Culemborg, 12. trouwt eene
Juffrouw van Zuilen , ibid.

HUIBERT, de vierde Heer
van Culemborg, bouwt een
Kasteel aen de westzyde der
Stad, 15.

HUIBERT, de vyfde Heer
van Culemborg, maekt zyn
Kasteel Leenroerig aen Gel-
derland , 19.

HUIBERT, de zevende Heer
van Culemborg, trouwt Ju-
dith van der Leck , zyne Kin-
deren, derzelver Huwely-
ken, 24, 25. koopt Schalk-
wyk , 25. word 'er mede be-
leend, 25, 26. koopt met
Willem van Duvenvoorde ,
van Willem van Henegouwe,
Graef van Holland, Gas-
paerde , Everdinge, &c. 26.
kreeg by verdeelinge Ever-
dinge , Golberdinge en Hons-
wyk, koopt Zyderveld, 27.
ook Autena, ibid. leend een
groote Somme gelds aen
Reinout, Grave van Gelre,
28. krygt in bewaeringe het
Huis Ter Horst, ibid. word
Borge voor Hartog Reinout
van Gelre, ibid; helpt den
Bisschop te Utrecht de Gun-
terlingen verdryven, hoe dit
toeging, 29. sneuveld in een
Veldslag tegen de Luiker
Waelen omtrent Hasselt ,31.HUIBERT , de tiende Heer

van Culemborg, koopt Over-
zyderveld, 45. sticht een
Capelle, ibid. trouwt Jo-
lente van Gaesbeek, 46. ont-
zegt den Hartog van Gelre ,
47. Lang Bolgery Word aen
hem opgedragen, 48. ont-
zeid den Bisschop ,49, sticht
een Capittel van agt Canoni-
ken, 50. maekt Vreede, ibid,
sterft in 's Gravenhage, ibid.
zyne Bastaerden, 52.

Huibert (den) een vrye Water-
gang door Jan van Arkel
aen Everdingen en Zyder-
veld gegeven, 20.

Huwelyk gesloten tusschen
Jasper van Culemborg en
Johanna, van Borgondie ,
114. Heerlykheden die hy
ten Huwelyk bragt, ibid.

J a n . Heer van Arkel, geeft
een vryen Watergang aen
die van Everdtngen en Zy-
derveld, 20. verkoopt een
vrye Waterloosing aen Gys-
bert Utengoye, &c. 21.

Jan de Clompener, binnen
Munser wreedelyk ge-
dood , 83.

JAN, derde Heer van Culem-
borg , 13. sticht de Barbare
Kerk, 14. verandert zyn Wa-
pen , ibid. is op den tocht
met den Bisschop van Ut-
recht, ibid. ontkomt het ge-
vaer zeer gelukkig, 15. word
binnen Culemborg begrae-
ven, ibid.

JAN, de zesde Heer van Cu-
lemborg, zyn Huwelyken,
koopt mede een Waterlo-
sing van Jan van Arkel, 21.



taet in een goed blaedje by
Reinout van Gelre, ibid.
bouwd de Barbare Kerk, 22.
geeft aen zyn Poorters het
eerste Stadts-recht, 23.

JAN, de agtste Heer van Cu-
lemborg , breekt het Kasteel
ten westen de Stad gebouwt
af, 31. bouwd een nieuw
aen de oost zyde, ibid. de
Voor stad den Haven-dyk,
31, 32. sterkt zyn Stad, 32.
was in geduurige Oorlogen
met het Sticht, ibid. waer-
om , ibid. brand en roofd ,
ibid. houwd de zyde van
Eduard, 35. maekt Vrede
met Aelbert van Beyeren, 34.
was in den Slag van Baeswy-
ler, 35. heeft verscheide
Bastaerden nagelaten, 36.

JAN, de elfde Heer van Cu-
lemborg , 53. zyne Gemae-
innen, ibid. Speelt den Heer
van Gemen een slegte poets,
54. zyne Kinderen , ibid.
bouwd de afgebrande Kerk
weder op, 't Gasthuis met
de Kerk, 55. ommuurt den
Haven-dyk , 56. stelt een
JaerlykSche Dankzegginge
in wegens de Verlossinge zy-
ner Stad, 69. dat ook van
de Magistraet gedaen , 70.
en van Bisschop Sweer be
kragtïgt word, 71. geeft
een Handvest aen zyneBor-
gers, 83. had een grooten
twist met den Bisschop van
Munster, wegens de Baro-
nie Weerd, ibid. Ontzeid den
Bisschop , ibid. vereenigd
zich met Bisschop Rudolf ,
en de Stad Utrecht , 84.
Brief van de Vereeniging,
84, 85. word verleid met de

Stichtse Leen-goederen, 85.
was Heer van Bosichem en
Soelmond, dat bevestigd
word met een Brief van Har-
tog Arnoud, 87. belegerd
Amersoyen, en neemt het 111,
89. ziet met genoegen de
onthalzing van Dirk Jacob-
sen en Arend van Ameron-
gen te Utrecht, 91. sterft;
zyn lof ; Bastaerd by hem
nagelaeten, 92.

JAN VAN LUXEMBURG ,
trouwt Elisabeth van Cu-
lemborg, 152. word Inge-
huldigt, 153. Eed aen de
Burgers, ibid. sterft, 155.

JAN, de vierde Heer van Bo-
sichem: zyn Huisvrouwe, 9.

Jans Baptiste (St.) Kerk, 466.
door wien en wanneer ge-
bouwt , ibid. was al een Pa-
rochie Kerk voor het Jaer
1424. 467. Missen gesticht,
ibid. de Tooren gebouwt,
468. Klokken, ibid. twee-
mael gerepareerd,469.eens
op bevel van Floris den eer-
sten , 251. wederom op be-
vel van Georg Frederik, 319.

JASPER, de dertiende Heer
van Culemborg, 125. zyne
Kinderen , 126. noch een
Bastaerd zoon , 127. neemt
den Tooren van Schoonder»
woerd in, 133. besteld het
Schout Ampt te Schalkwyk,
134. Brief daer af gegeeven,
135. geeft aen die van Amers-
foort geleyde, 136. raekt
met die van Utrecht in groo-
ten twist, wegens het Hoog
Rechts gebied te Honswyk,
137. klaegt aen den Leen-
heer, 138. Brief van 't Hof
van Holland aen die van Ut-



recht, 138-140. geeft een
Kade-brief aen die van Ever-
dingen en Golberdingen, 144.
een Handvest aen Everdin-
gen en Zyderveld, 146. geeft
een Scherp Geschrift uit te-
gen de Heeren van Wisch,
147, 148. geeft een Handvest
aen die van Honswyk, 150.
sterft te Gent, 151. zyn en
zyn Wyfs Graf-Schrift, ibid.

Jerusalem) een Klooster der
Kruis-broeders, van groo-
ten omtrek, 483. door wien
gebouwd , wanneer inge-
weid , 484. Kloosterlingen
hoe genaamd, waerom, ibid.
geeven Jaerlyks een Ouden-
Schild, volgens een Brief
waer in de Rede begrepen is,
485--487. maken een Con-
tract met die van Marien-
weerd, 487--494. het Con-
vent komt tot verval, 494.
word gegeeven aen de Stad,
49V. verkoft, ibid. afge-
broken , ibid.

Jesuit deelt Water uit voor
zieke Beesten, 383. grooten
toeloop , 384. houd op,
ibid.

Jesuiten in Culemborg geko-
men, 271.

Indaeging van Graef Floris den
eersten, 231, 232.

Inhoud (voornaeme) van het
Testament van Graef Floris
den tweeden , 271,273.

Inhuldiging van Graef Floris
den eersten , 197-199.

Inhuldiging van Graef Floris
den tweeden j 255-257.

Inhuldiging van Graef Filip
Theodoor, 280.

Inhuldiging van Graef Georg
Frederik, 305.

Inhuldiging van Louise Anna ,
320.

Inhuldiging van Ernst Frede-
rik, 326-340.

Inhuldiging van de Staeten des
Quartiers van Nymegen,

340-356.
Inhuldiging van den Prinse van

Orange; 392-404.

K a d e - b r i e f aen die van E-
verdingen, &c. gegeeven,

144-146.
Kasteel, waer te Bosichem ge-

staen heeft, 9.
Kasteel aen de west-zyde der

Stad, door Heer Huibert
gebouwd ,13. afgebroken ,

31.
Kasteel (het) beschreeven, 429.

door wien gebouwd, ibid.
het Neder-Hof, 430. Voor-
burg , ibid. Kaetsbaen, tbid.
's Graven - Hof, ibid. ver-
vald, en word het Boven-
Hof afgebroken , uitgeno-
men den Witten Tooren,

381. 431. 496.
Keiser Carel de vyfde verheft

Culemborg tot een Graef-
Schap binnen Brusselden 21.
October Anno 1555. 195,

196.
Kerk (St. Barbare) 433-466.
Kerk (St. Jans) 466-471.
Kerk (St. Peters of Gasthuis)

471-475.
Kerken (Roomsche) en Naem-

lyst der Pastooren en JeSui-
ten, 579-580.

Kloppen: Mandement tegen
dezelve, 300-302.

K.raeyvanger (Hendrik) tot
Muntmeester aengesteld ,



LALAING (ANTONIS
VAN ) trouwd Elisabeth van
Culemborg) 155. doet een
Haven graeven, 164. belas-
tinge tot vergoeding der on-
kosten , ibid. Word Graef
van Hoogstraeten, 168. Stad.
houder van Holland, 170.
stuit de woede van den Ut-
rechtschen Bisschop, 172. is
op den Vreden - handel te
Gorinchem, 173. word als
gevolrnagtigde des KeiSers te Utrecht ingehuldigt, 173.

geeft een Handvest aen Cu-
lemborg, 176. sterft en word
binnen Hoogstraeten be-
graeven, 178. zyn hart te
Culemborg, 191.

Lang Bolgery aen Culemborg
gekomen, 48,716.

Langsmeer Poort, 424.
LaSerye, 576.
Leen-brief wegens de Stichtse

Leen-goederen , 84, 85.
Leen-kamer ( de Graefelyke)

393. Stadhouders, 394. Grif-
fiers , 595.

Leerdam door de Geldersche
ingenomen, 124.

Leerdam ingenomen, 147. we-
der veroverd, ibid.

Leistinge: wat het is, 42.
Linden , Leede, &c. aen Cu-

lemborg gekomen, 95.
LOUISA ANNA, zesde Gra-

vinne, word ingehuldigt,
320. geeft een Ordonnantie
uit op de Schoolen, en het
klein Zegel, 321. geeft den
Hond aen Perceelen uit in
Erfpacht, ibid. Verkoopt
Maurik , Lienden, Leede,
Aen Ouden-weerd, Omme-

ren en Hagestein, 322. Ver-
trekt naer Erbach, ibid.
sterft aen een Polypus, 3254

Lyste van het Zilver Ao. 1396.
op het Kasteel bevonden, 444

JMLagistraet en Stads Regee-
ringe 597» de tegenwoor-
dige , 603*

Mandement wegens het on-
derhouden van des Heeren
dag, 247,248*

Margriet van Oastenryk, wie
derzelver Moeder is ge-
weest, 196.

Marien kroon, een Kloostef
van Jongvrouwen, wanneer?
gesticht, 475. Legaet van
Aleid va;/ Gutters<zfyk, 476.
bevestigt door Heer Jan by
zyn Brief, 477. Geschenk
van Heer Antonis en Vrouw
E/i/abeth, 478. Ordonnan-
tie voor de Kloosterlingen
oaderhouden^So.4.82.word
vertimmert en verandert in
een Nieuw Hof, 483.

Marien- weer d beschreeven -
61. geplundert , 143. de
Monniken nemen haer toe-
vlugt in Culemborg, 161.
komen woonen in 't JeruSa-
lems Klooster, 239. verarmt,
239. verklaeringe daer van
gegeven by de Magistraet
van Culemborg, 239-241. de
vaste goederen verkoft, 246.
oorzaek van het verval, 247.

Maurik en Eck aen Culemborg
gekomen, 21.

Melchior, Bastaerd van Culem-
borg, word Schout, 158.
Acte van aenstellinge, 158-

160.



Melchior van Culemborg ,
spreekt een stoute Tael, 215.

Misse {WeekelykSche) gesticht
door Aecht en Agniese, Ge-
Susters, Helyas Aerntsoens
Dochters, de Stichting-
brief, 455. Goederen daer
toe beweezen, 457.

Mortanje (Hans Diderik de )
vervoerd Catharina van
Orleans, 302. krygt geley-
de , 302. worden opgeeischt
door Holland , en op de
weigering van de overgifte
eenige benden Ruiteren en
Soldaeten gezonden, die
slegt huis hielden , 303.
Mortanje ontkomt het ge-
vaer, ibid.

Muntmeester aengesteld, 249.

Naemlyst van de Bastaerd-
Kinderen van Heer Gerard ,

101. 103.
Naemlyst van de Ordinaris en

Extraordinaris Raeden, 591.
593.

Naemlyst van de Stadhouders en Griffiers der Leenen,594,

595.
Naemlyst der Drossaerden ,

599. Richters ,ibid. Borge-
meesters, 600. Schepenen,

601.

Naemlyst der Predikanten vanCulemborg, 463-466.
Naemlyst der LutherSche Pre-

dikanten, 474.
Naemlyst der Predikanten van

Everdingen, 709.
Naemlyst der Predikanten van

Zyderveld, 716.
Naemlyst van de Heeren Scho-

larchen, Rectoren en Con-

rectoren der Latynsche
Schoolen, 578, 579.

Naemlyst van de Pastooren en
Jesuiten, 579. 580.

Neust (de ) de oorSpróng der
benaeminge, 664.

Nieuwe Styl ingevoerd, 324.
Nieuw-Stad gebouwd, 40.

doorwien, 423.

O m d r a g t op Ste. Emeren-
tiana 's Dag ingesteld, 73.
wierd in vreugde doorge-
bragt, 68.

Onafhangelykheid van het
Graefschap by die van Gel-
derland met een Open-brief
beveiligd en erkend , 308-

311.
Ontfangers van de Graefelyk.

heids Comptoiren, 596,597.
Ontzeg-brief van Hubert van

Culemborg , aen Reinald,
Hartog van Gelre, 47.

Ontzeg-brief van Heer Ge-
rard, aen Adolf van Gelre ,
107. nog een, 110.

Oorlog tusschen de Heeren
van Pavyen, Parys, Redi-
chem, Caetz en Langsmeer ,
hoe deeze is afgeloopen,

16-18.
Opdragt-brief van Lang Bol-

gery, 48-
Oproer binnen Culemborg,

286-297.
Opzet (godloos) van twee Die-

naers, om Bisschop Sweer
te vergeeven, 63. worden
gevierendeelt, 64.

Ordonnantie voor de Jonk-
vrouwen van Marien-kroon
opgesteld, 480-482.

Ordonnantie van Everdingen,



Zyderveld, aen de Bank te
Culemborg, 213, 214.

Orgel aen de LuterSche Kerk
vereerd door Jonkheer de
Montfort, 321.

Orgel in de Barbare Kerk ge-
maekt, 340.

Otto van der Lippe, Bisschop
te Utrecht, trekt op naer
Coeverden, 15. Sneuveld in
den slag, ibid. word deer-
lyk mishandelt, ibid.

Oudewater ingenomen en uit-
gemoord , 242.

Overeenkomst tusschen Thiel
en Culemborg, 154.

Overeenkomst tusschen Bosi-
chem, Soelmond en Culem.
borg, nopens de Bisschops-
Grave en den Neust, 202.
665. goedkeuringe van Wil-
lem, Prinse van Oranje, 671.

Overeenkomst tusschen die van
het Klooster van Jerusalem
en de Abdye van Marien-
weerd, om by de eerste in
te woonen, 487-494.

Over-zyderveld aen Culemborg
gekoomen, 45.

Pacificatie van Gent, 243.
Palland tot een Baronie ver-

heven , 165.
Panden; wat derzelver post is,

606.
Parochie Kerk te Bosichem op-

gedraegen aen St. Jans Ker-
ke te Utrecht, 12.

Pest: Ordre daer omtrent ge-
steld en afgekondigt, 253 ,

254.
Peters (St.) of Gasthuis Kerk ,

471. brand af, weder op-
gebouwd, ibid. eerste Pre-

dikatie daer in gedaen, 472.
geschonken aen die van de
Nieuwe Religie, ibid. ver-
bouwd, en aen de Luther-
Sche opgedraegen, 472, 473.
Naemlyst der Predikanten,

474.
Plakaet van Graef Floris tegen

de Nieuwe Leer, 202.
Predikanten van het Graef-

Schap scheiden van de Classis
vau Gorinchem, en worden
vereenigt met die van Bue-
ren, 273 , 274.

Proeys (Beernt) t' Utrecht op
zyn bed dood geslagen , 54.

Proostdy in de St. Barbare
Kerk gesticht, 94, door
Heer Gerard, 458.

QUARTIER VAN NYME-
GEN, de agtste Graef,

341.
Quartieren van Elisabeth van

Bueren, 100.
Quartieren van Georg Frede-

rik, 461.
Quartieren van Elisabeth

Charlotte , ibid.
Quartieren van Carel Gustaef,

317.
Quartieren van Henrik Wol»

raed, 461.
Querela ad Culemburgenses

in obitum Gulielmi IV. 417,
418.

QuytScheldinge, bekoornen by
het GraefSchap , 236.

Raed-ka rne r (de) 581. de
oorSprong , ibid. Instructie
voor de Heeren Raeden,

ibid.



ibid. nadere Ordonnantie,
586-590. Ordinans Raeden,
591. Extraordinaris, 593.

Recht van Representatie: Or-
donnantie daer op gemaekt,

211.
Remonstrantie (merkweerdi-

ge) van Floris de tweede aen
Haer Hoog Moogende, 263.

266.
Renesse van Rynouwen (Jan

van) overrompeld Utrecht,
verjaegd Sweer van Culem-
borg , 59

Request der voornaernste
Roomschgezinde Burgers,
aen Graef Floris overgele
verd, 216-222. word ge
drukt, 223.

Request van die van Bommel,
aen Floris de tweede gepre-
Senteert, 260. Apostil, 261.

R O E L O F DE GROOTE,
vyfde Heer van Bosichem, 10.
Overste Veld-Heer van Kei-
zer Hendrik den vierden,
ibid. trouwde de Dochter
van den Graeve van der Lip-
pe , sterft binnen Aken , ibid.

ROELOF, de zevende Heer
van Bosichem, 11. trouwd
met de Dochter van den
Heer van Heinsberg , ibid.
besteed zyn Dochter aen den
Heer van Bueren , ibid.
bouwd Culemborg, ibid. de
eerste Heer, 12.

Schalkwyk , hoe aen Culem-
borg gekoornen, 25.

Schoole (Latynsche) 577.
Schoonderwoerd verbrand ,

124.
Schonauwen gebouwd, 23.

het Wapen-Schild, ibid.
Schout van den Broek, en

Heemraeden van 't Gernee-
ne Land, 676, 677.

Schuld-brief van Willem, Har-
tog van Gelre, ten behoeve
van Gerard van Culemborg ,

40-43.
Sententie tegen Dirk Jan Coe-

nensz. 180. Cornelis Dirkse
van Wamel , 182. Dirk Cor-
nelisz. 187.

Sententie van Antonis Jan
Ariense, 234. ,235.

Sententie van Mr. Cornelis
Loots, geweezen Raed, wat
hy uitgevoerd heeft, 312 ,

313.
Slag omtrent Coeverden, 15.
Slag van Baeswyler, 35.
Sluis (groote) by het Spoelge-

bouwt , Wetering gegrae-
ven , Molens verzet, &c.
tot onuitSpreekelyke Schae-
de van het gemeene Land ,

322-324.
Soldaeten in de Leck verdron-

ken, 241. een van allen ont-
komt het wonderlyk, ibid.

Sophia Henriette , Hartoginne
van Saxen , sterft in het
kraem bed, 324.

Stadhuis ( het) beschreeven ,
431. door wien gebouwd,
ibid. By-Schrift boven den
ingang, 432.

Stads Recht (Eerste) van Jan
den tweeden, 607.

S T A E T E N D E S QUAR.
TIErs VAN NYMEGEN,
de agtste Graef, verkrygen
het GraefSchap door koop,
341. worden ingehuldigt,
342. geeven de Graefelyke
Domainen aen deMagistraet
in Admodiatie, 358-367.



Verkoopen het Casteel tot
een Afbraek , 380. voeren
nieuwe belastingen in , 381.
doen een vernieuwd Stad en
Land-Recht opstellen, 381.
383. draegen het Graefschap
op aen Willem Carel Hen-
drik Frifo, Prinse van Oran
ge, Brief aen Zyn Hoogheid,
387-389. Antwoord, 300,

391.
Steven van Bosichem doet af-

stand van eenige Landen om-
trent den Yssel en Leck ge-
legen , 13.

Synode (het Zuid-hollandsche)
alhier allereerst gehouden,
68, hoe dit uitgewerkt is,

368. 376. Latynsch Veers
van Abraham Wagardus ,

377-379'
Sweer van Culemborg krygt de

Provisie van het Utrechtsche
Bisdom, 57. komt binnen
Utrecht, ibid. word gein-
throoniseert, 59. doet Ru-
dolf den Postulaet in den
Ban , ibid. word verdreven,
ibid. sterft te Basel, 60.

TEISTERBANT is een
oud Graefschap, 2.deszelfs
Graeven , 2, 3. de Naems
oorsprong, 4. de uitgestrekt-
heid , 5. hoofd-plaets, ibid.
word gescheurd , en gaet te
niet, 6, 7.

Testament van Floris den twee-
den, de voomaemen inhout,
272. word geopend naer zyn
dood, 273.

Thiel, de Hoofd-plaets van
Teisterbant, 5,6.

Tol-vryheid van Culemborg in

Holland, Zeeland en Vries-
land, 33, 652. Brief, ibid.

Tol-vryheid in Heusden, 45.
652. Brief, ibid.

Tol-vryheid in Gelderland,
40. 45. 65. Brief van Wil-
lem van Gulik, ibid. van
Hartog Reinald, van Har-
tog Arnald, 653.

Tol vryheid in het Sticht, aen
beide zyden der Yssele, 64.
657. Brief van Bisschop
Sweer, ibid. van de Magi-
straet van Utrecht, 659, van
Bisschop David, ibid. Ge-
wysde van het Hof, 661, be-
sluit omtrent de Tol-teke-
nen, 663.

Tooren aen de Kerk van St.
Johan gebouwd, 174. wan-
neer, en door wien, 468.

Tooren (Witten) door wien
gebouwd, 430. ontsnapt de
verwoesting, 431.

Tooren (St. Pauls) gebouwd
door Gysbert van Vyanen,
38. afgebroken en vernield ,

38. 496.
TranSport-brief van het Graef-

Schap aen de Heeren Staeten
des Quartiers van Nymegen ,

347 , 348.
TranSport-brief van hetzelve

aen den Prinse van Orange ,
&c. 404-406.

TranSport-brief van het Erf ,
waer op het Oude Mannen-
huis gebouwd is , 496-

Twist tusschen Johan en Ger-
rit van Culemborg, Broe-
ders, waerom, 36-38.

Twist tusschen Arent, Hartog
van Gelre, en syn Zoon A-
dolf, 105.

Twift met Utrecht over een
Kribbinge , 275. Canon van



weerzyde op batteryen ge-
stelt, 276. word by een min-
lyk Accoord vereffend, 281.
Brief daer van gemaekt,

281-283.

U itspraak van het Hof van
Holland , wegens de Tol-
vryheid van die van Culem-
borg, 150.

Uitwatering in de Zirik, door
Vrouw Jacoba bekragtigd,

75.Uitwatering van 't Gemeene
Land langs de Vliet gekoft,
door wie, 677. Brief van
Johan van Arkel, ibid.

Unie te Utrecht gemaekt, 245.
Utrecht krygt het te quaed met

Diepholt , die vlugt , 90.
neemt de Stad by verrassinge
in, ibid. doet eenige ont-
halzen, 91.

Utrecht word bynae ingeno-
men door Frederik van Eg-
mond, 149. dit mislukt zyn-
de worden zommige gevie-
rendeelt, en de stukken ten
toon gehangen, ibid.

Utrecht raekt in Oorlog met
den Bisschop Hendrik van
Beyeren, 170.

Utrecht word belegert en in-
genornen, 171. verScheide
onthalst, ibid. twee Cano-
nikken in zakken gestoken
en in den Rhyn geworpen,

172.

Veers (Latynsch) van Abra-
ham Wagardus op het hou-
den van het Synode, 277-

279.

Veers van D. Kloekhoff, ter
verklaering van een Gedenk-
penning, 412-415.

Veers (Latynsch) van Abraham
Perrenot, op de smertelyke
dood van zyne Hoogheid,

417, 418.
Veersje op Jan van Bueren ,

68.
Veersje op Jan met de Lippen,

100.
Veldenaer ( Johan) Boekdruk-

ker te Culemborg, 133 ,134.
Verhael van de plegtige Inhul-

diging van Ernst Frederik ,
Hartog van Saxen, 326- 340.

Verhael van de Inhuldiging
van de Staeten des Quartiers
van Nymegen , in derzelver
gecornrnitteerdens , 342-

356.
Verhael van de Inhuldiging

van den Prinse van Oranje ,
392-404.

Verlei-brief van Tulle, Hons-
wyk, Everdingen en Golber-
dingen, 46, 47.

Verschil, afgedaen by het Hof
van Holland, tusschen de
burgers van Culemborg, en
de Tollenaers van Gorin-
chem en Schoonhoven, 150.

Verwelf in de Barbare Kerk
gemaekt, 368.

Verzoek van den Hartog van
Gelre aen Heer Hubert, 28.

Verzoek (vierderlei) van die
van Culemborg , aen den Ko-
ning Van Spanje , 236. Ant-
woord, ibid.

Vicary door Gerard Cesar ge--
sticht, 56. 450.

Vicary door Wouter van Dig-
teren, &c. gesticht, 93.

Vicary gesticht door de Uit-
voerders van het Testament



van Wouter van Riebeek,
451. de Stichtings-brief,

451-455.
Vry-markten (JaerlykSche en

WeekelykSche) 427. heeft
van ouds en noch een groote
vryheid en toevloed, 428.

Vyanen, (Heeren van) oor-
spronkelyk uit Sweer, Hui-
bert van Culemborgs twee-
de Zoon, 13.

Walger en Diederyk, hoe

Broeders zyn geweest, 4.
Water-geuzen, 238.
Waterloozing langs de Vliet,

de Linge, van Jan van Ar-
kelgekoft, 21.

Week-markten , op dezelve
niemand te Arresteeren, 262.

Weerd aen Culemborg geko-
men, 24,

Weeshuis (het) de Fundatie-
brief, 530.

WILLEM, derde Heer van
Bosichem, 9. zyne Gemae-
linne, ibid. Sneuveld in den
Veldslag by Winkel, ibid.

Willem van Beyeren verklaerd
de Borgers van Culenborg
Tol-vry in Holland, 33.

Willem , Prins van Orange,
vlugt naer Dillenlurg , 229.
word ingedaegd, 231. komt
de verdrukte Nederlanders te hulp, 237.

W I L L E M CAREL HEN-
DRIK FR1SO, Prinse van
Orange, tot algemeen Stad-
houder aengesteld , 385. al-
gemeene Vreugde-tekenen,
386 by Opdragt de negende
Graef, word ingehuldigd,
391-404. Schaft af verSchci-

dene Belastingen %. door de
Geldersche Regeering inge-
voerd, 410. Gedenk-pen-
ning gemaekt, 411. sterft,
416. Veers van Abraham
Perrenot, 417,418.

WILLEM, Prinse van Oran-
je, de tiende Graef en vyf-
en twintigste Heer, 418.

Witthem tot een Baronie ver-
heven , l65.

Woudenberg (het Huis) ge-
bouwd, 23. verkoft aen
Gysbert van Abkoude, 32.
by verrassinge ingenomen,
ibid. word belegerd en door
den Bisschop ingenomen en
geslegt, ibid.

Ysselstein door de Geldersche
uitgeplonderd en verbrand ,
108. veele der Daeders in
den Haeg onthoofd en op
Raden gezet, ibid.

Zeggen (aerdig) van Gran-
velle, 230.

Zeven Jaers-geld aen Thiel
betaeld, wie daer in droe-
gen , 6.

Zierikzee ingenomen, 242.
Zoen-brief tusschen Frederik

van Blankenheim, de Ste-
den Utrecht en Amersfoort,
en Heer Hubrecht, 55.

Zoen-brief van Sweer, als
Elect, en den Raed van
Utrecht, 58.

Zoen-brief van Hubert van
Culemborg, met Heer Ge-
rard, 110 - 113.



Zyderveld aen Culemborg ge-
komen, 27.713. bestaet uit
verscheide Gerechten en
Heerlykheden, 714. Zyder.
veld opgedraegen door Hu-
bert van Everdingen, aen
Hubert Schenk, 714. Over-

zyderveld opgedraegen by
Hendrik van Vyanen aen
Heer Hubert , 715. Lang
Bolgery door den zelven op-
gedraegen aen den zelven,

E I N D E .


