Dit boekje is door den ondergeteekenden
gekocht van Gerrit Lustig te Huizen,
een kleinzoonof achtertkleinzoon van
Lambert Rijken Lustigh die het
waarschijnlijk uitgeschreven heeft
naar een boekje van den heer
Corn Brouwer te Naarden zelfs
en uit stukken van Hubertus Beven …. 56v
Er zijn echter aanteekeningen van
Lustig zelve mede in.
12 juni 1828
A.Perk
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De Historie met alle sijne aenhangselen sijn van ons goijlant
soo in sijne privilegie Hantvesten Schaarbrieven wilcueren Boschbrieven raascheijdingen en conffirmatie
brieven ende Sententien Stransporten ende voorts alle andere
brieven vrijheden en costumen
Soo die in oijde, als in desen tijt
in onsen onse Steede naerden
en in den dorpen van ons goijlant
tot ons Erfgoijers nut En
gebruijk sijn etc.
Privilegiummen
Van den Keijser van Roomen Otto den
eersten van die name ende die was een
aalman een duijtsche Imprium tot te
aalmannen gestransffirmeert sijnde
welcke voornoemde Keijser in alles
seer perfect ende victoriues was, gelijk
Carolus Magnus, een sorgvoirdigh beSchermer der Kerstenheijt overmits
hij het waardigh was ende verdiende
de digniteijt van ’t Imperium
ende hij bragt veele ongelovige menschen
tot het geloove in Christus, Ende dese
keijser sterft ende wort begraven
in Sinte Maurits kercke tot Maagdenburgh welcke kercke hij selven
hadde gestigt geffondeert en gedoeteert
Item in ’t Jaar onses Heeren en Saligmaker
Jesu Christi DCCCC en III in de maant Januarius doen heeft die voornoemde eerste

Keizer Otto 1 met zijn echtgenoote

Keijser Aalman Otto op begeerte van den
graave Wichmanius graave van Sutveen
Die hem in verscheijden Sware Strijden
trouwelijk en Stantvastelijk hadde
helpen overwinnen veele menschen
en goederen gegunt en gegeven dat sijne
dogter Lutgaart soude wesen de eerste
abdisse in en over de Kercke van Elten
ende voort soo ontfangt hij deselve kercke
en abdisse ende ook voort het gantsche
colligium van Elten in sijne beschermenisse ende wort daar momboir over, in
alsulcke manieren als hij de drie kloosteren
met namen van Essen, Quindelingenburgh, en
van Gaudersijn bij hem ontfangen waren
Item voorts soo heeft dien voornoemden keijser
aen het voornoemde collegie van Elten
gegeven een privilegie, van dat geen regten
of ijmant uijt kragt van regte, haar regt
in kercken Steden ackeren of in eenige
andere possessien haar toe behorende
in sijn keijserlijke rijcke ende hier namaals noch mogten verkrijgen, in geene
saken regtelijk ter audientie in regten
te trecken, ofte van hun Luijden te
moegen Eijsschen eenige Lasten van delven
graeven ofte haars ondersaten tegen
reden te bedwingen benadeelen, noch ook
geen ongewoonlijke dingen van haar te
eijsschen, maar voor eenen Advocaet
die sij Lujden kiesen sullen om haren
saken re tracteren.
Item, voort soo geeft hij den voorz. collegie
van Elten de tollen in den Eijssel om
Loon van godt daar voor te ontfangen
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Datum in Nimmagen in ’t Jaar
C
ons Heeren IX : & III
Privilegium
Van den anderenOtto Keijser van roomen
soon van den voorz. Otto keijser, in alles getrouw ende een naarstige beschermer
der Heijliger kercke veel strijden hebbende
tegen de ongeloovige, ende in de Laaste
Strijt al sijn Heijr verloeren hebbende
in Calibria maar met gantscher herten
Sinte pieter aenroepende soo wort hij
hij verlost, ende hij hadde tot eenen
keijserinne ende Huijsvrouwe des keijsers
van Constantinopel genaamt Theophana
ende hij sterft tot roomen en wert
eerlijk in Sinte pieters kercke aldaar
begraven.
Item in ’t jaar ons Heeren en Saligmaker
Jesu Cristi IXC: ende LXVIII soo was die
andere Otto keijser en de rooms koninck
ende heeft gegeven de voornoemde godtshuijse van Elten door bede sijner
voornoemde huijsvrouw ’t Lant van
Urck, ende desgelijkx alle het geene hij
hij hadde in ’t graafschap van Naerdinclant, en in Hamelant, ende daar
bij aende abdisse gaf hij magt, en dat sij
vrije magt soude hebben omdat te
besitten en om daarvan te moegen ordonneren
en dispenceren na haar believen, indien
sij dat dede in den oirbaar der goederen
van ’t voorx. godtshuijse van Elten.
Datum in ’t Jaar ons Heeren
C
IX LXVIII in Julio te Pistorie
Privilegium
Van den derden Otto keijser van roomen
dese was overal, soo in den keijserrijcke
als ook in de naam, waardiger na sijns
vaders eerbaarheijt en uijttermaten
getrouwheijt aen den Heijligen kercke
veele strijden geluckigen gedaan, godt almagtigen en sijn Heijligen altijt devoet
geweest groote eer doende en bewijsende
aen de reliquien en aen de Heijlige plaatsen
eijndelijk en ten Laasten na veel arbeijts
gerust en sijn leven geijndigt tot roomen
en aldaar eerlijk in Sinte Pieters
kercke bij sijn vader begraven
in tijden van desen voorz.
keijser Otto den derden van

die naam, Soo gechiede veel
wonders ’t welcke hij mondelijk heeft vertelt, Soo als
hij tot Nimmagen was.
Item, te Maagdenburgh in Sint Maurits
kercke daar die eerste keijser Otto begraven is, daar was een Aartsbisschop
genaamt Ude, die door een mirakel van onse
Lieve Vrouw geleert was geworden
maar aldaar door sijn quaat leven seer
wonderlijken verdoemt Cassa de Lude
quia Justitie Sortes Udo
Item Carolus geslagt wert verworpen
uijt den rijck van Vranckrijck ende
die graaff van Parijs die nam het
selve rijck aen hem.
Item van den Hemel regende het eens
koorn en vrugts genoegh voor een Jaar
ende kleijne viskens in ’t Lant van
Albonia genaamt.
Item in duijslant regende het meer
als eenmaal vier van den Hemel
ende de Sonne hadde een Sware Eclips
en de mane scheen te veranderen in
bloet, ende aertbevingen gevoelde men
ende vertelde dat hierop quam een
swaar pestilentie.
Ja nade doot van desen grooten keijser
soo werden die Cuer vorsten geseth niet
door gebreck van die van Sassen
maar omme te schouwen ende te
voorsien toekoemende perickelen
ende gebreken door de welcke na gevoelen van sommige die Arent
veele pennen verlooren heeft
en is’t besorgen ten lesten
in ’t eijnde geheel naakt en
bloot staat te worden.
Privilegium sequitur
Item in ’t Jaar onses Heeren IXC XCV
was die derde keijser Otto van roomen
ende heeft uijt devoetien willen verbeteren dat sijn oude vader keijser van
roomen de eerste Otto gegeven heeft
om te stigten dat godtshuijse tot Elten.
inden eersten soo vertelt hij in sijne
Bulla dat graave Wichman dat godts
huijse Elten gestigt ende gefundeert
heeft bij sijne voorz. oude vaders
tijden, die welcke gegeven hadde graave
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Wichman overmits dat hij hem getrouwelijk gedient hadde een groot deel
van goeden ende vertelt ook hoe dat
graaff Wichmans dogter Lutgaart
de eerste abdisse van de kercke tot
Elten was.

godtshujse, ende noch gaf Baldericus over
alle die goeden welcke de abdisse Lutgaart
plagt te besitten met den godtshuijse van
Elten van welcke goederen die namen hier
eens deels naarvolgen te weten, halff
Embrich, Halff Aarnhem, half Aspelle en Putten.
Item soo heeft voort desen voorz. keijser
Otto de derde in desen selven Bulle, gegeven
den godtshuijse van Elten alle die goeden
benoemt in den Bulle, welcke goeden Baldericus voornoemt den Clooster kerkcke
laat volgen ende daar twist en gescheelde
om geweest was, ende dat confitmeerde
dese voorz. kejser met allle sijn toebehoren
aen de voornoemde godtshuijse ten nam de
voorschreven gifte van Baldericus aen hem.

keizer Otto I met Bisschop Baldericus

Item soo vertelt hij voort als graave
Wichman doot was dat hij noch een
ander dogter hadde genaamt Adela
ende die hadde eens man geheten
Baldericus ende dese dogter en
Wil niet consenteren noch volgen ’t geene dat
haaren vader graaff Wichman aen dat
voorscreven godthuijse gegeven hadde
seggende ende alligerende dat haren voorz.
vader des niet magtig was te doen dan
bij haren consente, agtervolgende ’t inhouden van den Spiegel van Sassen.
Item voort vertelt hij dat dese twist
tusschen den godtshuijse te Elten, ende
tusschen de suster Adela duerde tot
de anderen keijser Otto, ende die dede
groote arbeijt om hen Luijden te vereenigen maar hij en mogte hen Luijden
niet vereenigen nogh veraccorderen.
Item voort vertelt hij noch dat Lutgaart
die abdisse sterft ende men soude een
ander kiesen, doen geboet hij beijde partijen
aen beijde sijden bij hem te koemen tot
Nimmagen ende daar heeft hij hen
vereenigt ende haar geschillen neder
geleijt, Alsoo dat Adela met haar
man Baldricus heeft overgegeven alle
haar regt tot den godtshuijse tot Elten
behoudelijk dat hij keijser Otto voornoemt ook soude geven den voorz collegia
van Elten alle die vrijheijt die hij gegeven
hadde aen de drie Cloosteren geheeten
Essen Quidelingenburgh en Gaudersijn ende sij
setteden den keijser momboir van den voorz

Item voort behalven dese voorz. goederen
soo geeft noch desen voornoemden keijser
al ’t geene dat sijn vader de andere keijser
Otto gegeven heeft als Naardinclant Urck
Etc. den collegie van Elten, ende verleent het
hen met alle sijne nutschap prophijt ende
oirbaarlijk in eene vrije ende Eeuwigen
Eijgendommen als in Han vrijt hoeven ende
Landen gebouwet ende ongebouwet
Bosschagun
ende visscherijen, moelens, kercken, wegen
en onwegen, rentten die sij hebben ende noch
verkrijgen moegen met alle dat den Clooster
toebehoort, ende diensten ende tollen van de
visscherije in de dorpen Salen ende
in den rivier van den Issel dat genoemt
wort die Katentol, ende al dat sijn vader
den godtshujse voorz. gegunt en gegeven
heeft dat confirmeert hij.
Item voort soo gebiet hij dat in den godtshuijse
van Elten, ende in alle Steden hen toebehorende geen Hertogh ofte graave ofte
andere regteren geen wille daar over
hebben en sal, noch geen dienste ’t sij van
paarden ofte anders of van graave of
van geen knegtelijken dienst van den voorz.
godtshuijse met sijn toebehoren, Eijsschet.
Item voort verleent hij hen luijden dat sij
moegen kiesen een advocaet die hun
lieden saken tracteren.
Item voort soo sullen die van Elten moegen
kiesen bij consent den Heer van Utrecht
een abdisse onder hen selven, als daar
een abdisse sterft.
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Item voort dat sij lieden moegen blijven
ongemoijet
van ijmant ’t sij geestelijke of wereltlijcke, sij
sullen Jaarlijkx senden een pont silvers te
roomen.
Item ten lesten soo neemt dese voorz. keijser
den godtshuijse van Elten met allen sijnen goed
ende toebehoren onder sijn momboirschap
C
Actum te Nimmagen Anno IX XCVI

Item voort verbiet hij dat geen keijser
of koninck of geen Heer sal moelesteren
of hinderen ’t geene den graave Wichman
gestigt en gegeven heeft aen dit godthuijse of goede sonder regt, ende verbiet dat niemant sal quaat of contrarie
wesen of doen de menschen ondersaten
ende dienaren die onder Elten geseten
sijn.
Item ende gebiet voort waart saken dat
ijmant contrarie dede den artikelen
van desen bulla dat hij terstont in des
paus ban gecondemneert is.

Paus Victor II

Privilegium van den paus Victor
Victor die tweede paus almanius fuit Orbonus vernerbilis timore imperiale ffactus
est papa Sic enim disposita fuit apostolica
Sedes Hoc tempore quia Sancti vivi duplici
timore Sesubtraxerunt scilicet divino et
Humants qui tanto officio se indignos arebitrabantur et tijranidium romanorum quotidie sustiner teduit sed compellente imperatore qindone nihil ominus accesserunt
simuliter duplic timore tenebat enim deum
offendere sic vacati et etiam offensam
principis iste Victor Simoniacis deposunt
in concilia fflorentino et etiam ffornicarus
Item dese voorz Victor de tweede van de
name paus heeft geconfirmeert en gegeven
dat die godthuijse van Elten met alle sijn
goede die hem keijseren ende andere Heere
gegeven hebben en noch geven sullen
vaardigh staan ende blijven sullen vrij
ten Eeuwigen dagen, Ende daar en sal niemant Heerschappij of seggen of in hebben
dan alleen de abdisse van Elten ende als
die abdisse aflijvigh wort soo sullen sij een
ander abdisse mogen kiesen onder hen
bij consente des bisschops van Utrecht.
Item deses voorz paus heeft ook geseth
dat sijlieden te roomen souden brengen
in teken dat sij onder Sinte Pieters kerce
behoorden een pont silvers

Hier vinde ic geen datum bij: en apperent ook niet bij voorenstaande
Victor die tweede paus almanius fuit OrboVictor II was Duitser Orbonus??
eerbiedwaardig?
nus vernerbilis timore imperiale ffactus
door de angst ("imperiale" kan niet, wsch. "-li"
bedoeld) van de
keizer? om het rijk? is hij paus geworden.
est papa. Sic enim disposita fuit apostolica
Zo immers was het gesteld met de
Apostolische
Sedes hoc tempore quia Sancti vivi duplici
Stoel in deze tijd omdat de Levende Heiligen
door een dubbele
timore se subtraxerunt scilicet divino et
angst zich kennelijk onttrokken aan het
goddelijke en
humanis qui tanto officio se indignos arebimenselijke, die zich een zo belangrijk ambt
onwaardig achtten
trabantur et tijranidium romanorum quoen schoon genoeg hadden om dagelijks de
tirannie van die van
tidie sustinere teduit sed compellente impeRome te moeten verduren, maar gedwongen
door de Keizer
ratore qui, donec nihil criminis accesserunt
die, zolang zij geen enkele misdaad begingen
...
similiter duplic(i) timore tenebat enim deum
in een dubbele angst hield, namelijk God te
offendere sic vacati?? et etiam offensam
kwetsen zo ..... en ook een belediging van de
Keizer,

Op den 15 januarij 1706 doen hebben Ic
de vrijheijt gehadt, om dit voorz tot
naer den ten huijse van mijn Heer Cornelis
Brouwer thresorier van de voorz. stede
te moegen sien Etc. ende bevonden met

4

een ander schrift hier meede te
accorderen, doch dit nu geschreven op den
15 Junius 1723, Bij mij Lambert Rijckse
Lustiger
Uijt de voeren aangevoerde placcaten
previlegien en Bullen van Otten
de eerste, tweede, en derde keijse(ren)
van die name, van Roomen ende van
den Paus Victor de 2 van die name
gehalven de andere placcaten previlegien en bullen, die wel meer in
getale bij de kercke van Elten sijn
daar uijt komt klaarlijck te blijken
dat de abdissen van de kercke van
Elten in den tijt van 312 Jaren, terwijl
sij souvareijn van ons goijlant was
altijt opperste magt soo in ’t geestelijke als in ’t wereltlijke, over ons
goijlanders heeft gehadt, Ende het
en blijckt uijt geen Letteren of Schrift
dat eenigh Heer in dien voornoemden
tijt eenigh oppermagt over ons goijlant
heeft gehadt. Soo dat onse vooroudere
onder hare regeringe een stil en gerust
Leeven hebben gehadt, ende ware het soo
gebleven geweest in opsigte van hare
regeringe soo souden wij menschelijken
te spreken met soo veele inlantsche
als uijtlantsche beroertens oorlogen.
[in de marge bijgeschreven in modern handschrift]
“Opmerking waarschijnlijk niet van Lustig”

Toen Karel de Groote de Saksen onderwierp
processen van tienden van meer en en van
meenten en van Sware schattingen
niet gegeven noch niet onderworpen sijn
geweest, Want de godtshuijsen doen niet
en noch in ons Lant niet sulcke Heerschappijen onderworpen sijn, als de wereltlijke magten, Ja alsoo de menschen
doen ter tijt in ons Goijlant woonende, niet
geheel sonder eenige oneenigheden geweest sijn soo men dencken magh, Soo sijnse
dogh daelijk sonder eenige kosten door
de abdisse van Elten die hier bij de vuers
een huis en hoffstede hadde, daar sij veel
opquam, voort versoent en vereenigt geworden dogh de tijden ende de menschen
in de tijde ende voornaam de menschen
rontom ons woonende soo die van ’t Sticht
Utrecht
als wel in ’t bisonder den Heer Gijbert van
Amstel die door sijn magt en rijckdom soo stout

wierde dat hij niet alleen verscheijde Leen
goederen van dese en van geene Heeren
die met Leengoederen van de abdisse waren
beleent, sonder toestemming van deselve
abdisse hadde gekogt maar daar en
boven, hem selven soo veel meester van
Goijlant maakte, dat hij al in den jare
1222, in de stad Nardinc sijn woonplaats
en Heerschappije begon te voeren gelijk
in ’t vervolgh nader blijcken sal
Volgt eerst dese brieff
In den namelijke Heijlige ongescheijdelijke
drievuldigheijt. Ick Willem door godts
genade grave van Hollant, wille eenen
ijgelijken te kennen te geven, Soo tegenwoordig als toekoemende dat Ik voor de remedie mijns siels ende van mijn voorouders
overgegeven hebbe 100 ponden aen de kercke
van de Heijlige Maria in Rijnsburgh ’t ontffangen in onse eerste inkoemen in Delft
Pinacker, en in Maaslant en in Fflerdinck
onder sulcken fforme dat men in ’t eerste
jaar sal betalen 50 ponden ende in ’t weede
jaar 50 ponden de abdisse met de voorz.
100 ponden, sal wederkoopen tot eijgendom
van haar clooster onse goederen in
Buckisschop van den Heere Gijsbert van
Amstel ende het selve Clooster van Rijnsburgh sal eeuwiglijk besitten de voorseijde
goederen met vollen regt dat sij beseten
sijn van ons en van onse voorouders, daar
enboven de vrouwe abdisse sal betalen
50 ponden aen de soonen van Heer Egbert
van Amstel, ende het gemelde Clooster
van Rijnsburgh sal alsoo genieten eeuwiglijk al het regt en inkomsten in Buckisschop soo van het gesaijede als ongesaijede, maar voor die aelmoessen
[modern priegel handschrift, op los blad?]
Hofsteden van de Abdisse
Bonhom P 326 Limieten van fooiland
??? Warnaer Hofstede op de Abdisse van Elten
Hofstede, vande Abdisse van Elten hofstede op
de blaauwe Sark, vande blaauwe Sark op de
Hoddemeer van Hoddemeer op laddemeer
vande ludde meer op de oude meer.
onder verklaring van Rus????
id 329. Van Wacherwegh op de Niereboom? op
Sacita Capel, van Sacite Capel op de Hofstede gelegen tusschen den
Hoge Boschen
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der Vosbergen, welcke hofstede de abdisse van
Elten toe te
behoren plaets, en van dien Hofstede tot
Breuckelveen
waert streckende oostwaert wederop totte
hofstede
in de Loostrecht die enen genoemt Peter
Derksen toebehoort
Pag. 6. aanhangsel op de Limieten ?? de
strukken van Utrecht ???????
Ende dat Goijlant voort streckt # tot een aude
hofstede
genaamt der abdissen hofstede van Elten en van
daer tot een
staande water genaamt Hoddemeer etc.
# van Warnaer hofstede
De blaauwe Sark achter Westbroek zie Bont.
328 Vosbergen komt wel
voor bij de Jurisdictie van Naarden 1455, doch in
den hoek van Naar?
land ????? Gravenland of bij Bu??? inalle
volgen stukken ???toe
[modern priegel handschrift]
Lemiet van Warnaerhofstede op de uiterste
boom aan de Zuideinde van de Goyerbossen,
zoo dat daar of indie omstreek de hofstede moet
geweest zijn; ik heb ook wel gedacht op de
Maartensdijk; lopende alsdan bo?? op de
blaauwe Zark, doch dit stondt ma?? ????? tusschen ’t bosch en Vosbergen, waarschijnlijk is
die streek altijd laag geweest.
Zoude deze hofstede ook kunnen geweest zijn
de huten en toom waarvan bijv. meer is
gesproken wordt als gelezen te
Hilversum ???? erfleen gegeven
Zie nasporingen over de ligging van ? Aalman
t??? te Naarden omstreeks 1520 stukken over de limieten.
[het lijkt alsof er een stuk tekst weg is tussen dit
blad en
blad 10, volgens mij loopt de tekst niet door]
De vrouwe de abdisse sal een priester
ordineren om aen een bisondere altaar
om gecelebreert te werden tot onsen
gedagtenisse ende van Aleidis onse
huijsvrouwe ende onse voorouders op dat
onse soo redelijke daar soude seeker
en vast blijven ende van onse nakoemelingen ongestoort gehouden worden
Wij hebben doen verstrecken dit tegen-

woordige schrift met onsen segel gedaan
in ’t Jaar der genade 1222, onder den ban
van de sake sijn getuijgen den abt Egmunt
van Kennemerlant, Willem deecken van
Rijnlant Willem persoon van Voorholt
Hendrick van Norge, Aelbrecht Cappelaan priesters, maar Wereltlijke
Maria graaffvin Isbrandis Bartholomeus Ibicoo van Haarlem Diderick
van Wassenaar, Jacob Casteleijn en
Willem van Egmont
[in de linker marge]
NB: dit is bij maniere van sijn testament
Maar het sal niet ondienstig sijn
omme hier bij te stellen en bij te
schrijven den volgenden brief van
den Heer Gijselbrecht van Amstel
die hij schrijft aen de abdisse
van Rijnsburgh.
Brief van Heer Gijsbert
van Amstelle aen
Emessa abdisse in ‘t
Clooster van Rijnsburgh
van dato den 10 dagh
ffebruarius 1223
Aan de Eerwaerdige vrouwe Emessa
ende aen Ada suster van den Heere
graave nonne ende aen het gantsche
convent in Rijnsburgh Gerard Schiltknape van Amstel Saluijt ende
gebeden in den Heere, gij sult weten
dat wij vooraengenaem hebben
dat gij tot gebrugh der kercke
moet verlossen de goederen van
Buckiscope, ende om aen die goederen
te renuncieeren wij hebben van
onse sijde gestelt tot Buckiscope den
toonder deser tegenwoordige brieve
Heere Menso van Wesepe ende sullen
voor wel gedaan houden ’t geene dat
deselve Menso van onsen ’t wegen
sal doen op de voorseijde goederen
als of sij van ons * alsoo verre
als gij sult geven van * ponden
Hollantsche penningen om verlossing van die goederen ende wij
hebben van onsen ’t wegen gestelt
den selven Menso, omme de voorseijde penningen te ontfangen ende
de tegenwoordige brieve tot dat
wij sullen aen die goederen personelijk wedergeseijt hebben
in tegenwoordigheijt van den Heere
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graave van Hollant, gegeven
in Nardinc in ’t Jaar 1223 den
10 dagh ffebruarius.
In dat selve jaar van 1223 doen is
den voorz. graave Willem die
eerste van die naam gestorven
en begraven in ’t clooster van
Rijnsburgh, agtervolgens het graft
schrift dat noch in den jaare 1635
op sijn graftstede aldaar te
sien was.
Wilhelm de eerste graave van
Hollant is overleden in ’t jaar 1223

Hier op wort wort sijn soon Willem
de
de 2 naam graave van Hollant
die sterft ontrent in ’t jaar 1244
hij was ook rooms koninc
eer hij stierf.
Sijn soon Ffloris de vijfde van die
naam die wort na de doot van
sijn voorz. vader graave van
Hollant en Zeelant etc.

Item noch een graft schrift
Alijdis dogter van den graave van
den graave van gelderlant
sijne huijsvrouwe is overleden
in ’t jaar 1218
Item noch een graftschrift
Ada dogter van Willem den eersten
grave van Hollant abdisse in Rijns
burgh, is overleden in ’t jaar 1258
In den voorgenoemden jaare 1223
doen wiert graave Willems soone
Floris de vierde van die naam
graave van Hollant etc.
uijtwijsende
een privilegie bij hem aan ’t clooster
te Rijnsburgh gegeven in ’t jaar
1223 op donderdagh na de onthoofdinge
van Johannes den dooper wegens
het vrij door varen van den tolhuijs
bij Moerdregt te weten, voor die mannen van Rijnsburgh en Buckiscope
die onder hare kercke toebehoorden.
ontrent het jaar 1235 doen sterft
graaff Ffloris die vierde van
dien naam.

Floris V

Dese graave Ffloris konincks soon
Edelmoedigh ende uijtsteck
goet voor sijne ondersorten en
seer geluckigh in sijne oorlogen
maar geheel anders was het gestelt met den Heer Jan bisschop
van Utrecht in die dagen want
die en kon niet weeren dat die westvriesen, hem, sijn edeldom en magistraat, uijt Utrecht dreven.
Ja die oproerige westvriesen ofte
kennemerlanders die en wouden niet
langer staan onder die bisschop
van Utrecht maar wilden liever
wesen onder den keijser, bij welcke
oproerige kennemrlanders den Heer
Gijsbert van Amstel als gouverneueer
van Amstellant hem daar bij
voegde als overste, ende segh ick,
Soo jaagdense, den bisschop, den
Edeldom, en den magistraat, niet alleen
uijt Utrecht, en setteden eenen nieuwen magistraat aldaar aen, maar
roofden en plunderden het gantsche
Stigt soo danigh dat het eenige jaren
werck hadde om te herstellen
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Ja den bisschop Janne die wiert hier
door soo verarmt, dat hij genootsaakt
was, om het Slot Vredelant en ook
den Steede Montfoort, aen Gijsbert
van Amstel voor een goede somme
gelts te moeten verpanden woude hij
met de sijnen vreede hebben doch
den bisschop wederom in Staat rakende
versogt aen Heer Gijsbert van Amstel
hij woude de veronderpande Sloeten Steede
van Montfoort, ende andere Kerckelijke
goederen wederom voor de somme van
penningen daar het voor veronderpant was aen hem bisschop laten
toekoemen, maar den Heer Gijsbert
van Amstel, rijck magtigh en veele
maagschap hebbende vraagde niet
na bisschop, noch nae eenige andere Heijrkrachten, ende alschoon den bisschop
hem slagh leverde soo verloor hij
den slagh, waarom Heer Gijsbert
van Amstel des noch te stouter wiert
soo dat den bisschop Janne genootsaakt
wiert om een verbont in te gaan
met Ffloris graave van Hollant de 5
van die naam, ende alsoo die Heere
Gijsbert van Amstel, hem ook bij na van
Naardincklant, van Muijden etc. hadde
meester gemaakt soo is ’t dat Godelende
abdisse van de kercke van Elten
om dese en om andere oirsaken meer
goet vint, om haar regt dat sij noch in
naer Dincklant hadde aen den Edelen
Hooggebooren Heer den Heere graave
van Hollant Seelant etc. genaamt.
Fflorentius in een eeuwige erffpagte aen te strantsporteren
welcke principale stransport brieff op perkement geschreven in ’t Latijn, die is door
een openbare Notaris woonende
tot Naarden getranslateert
en soo uijt het Latijn in onsen
duijtschen tale van hem overgebragt, ende alsoo die voore
transport brieff dient om niet
alleen daar uijt te konnen
bewijsen, had, en op wat wijse
den voornoemde graave van Hollant, en vervolgens onsen zouvareijne staten van Hollant &
van Westvrieslant aen onse
Heerlijkheijt van Nardincklant
en Goijlant gekoemen sijn
maar ook in ’t bisonder dat in
dien voornoemden transport
brieff van het gebruijck van

onse Goijschen gemeente niet
eenen woort daar van ingemelt wort, waar uijt aenmerckelijk te besluijten is:
dat het gebruijck der gemeente
al voor hare tijden, en in
hare tijden, een vrij eijgen
regt was, de eijgen natuurlijke erffmannen toebehoorende en gebleven is
welcke stransportbrieff van woort
tot woort hier onder sal geschreven worden.
eerst de voorreden die den
stranslateerdeer den doet
In den name des Heeren Amen
in ’t jaar na de geboorte onses Heeren
1404 de 12 in dictie op dijnsdagh
den 25 van Hoijmaant ontrent
des middaags in het tweede
jaar van het opperste priesterdom des aldersaligsten Heere en
vader in Cristo sHeeren Alexander duer godts voorsienigheijt
paus diens naam de sesde in
tegenwoordigheijt van mij openbaar schrijver.
ende der ondergez getuijgen hiertoe bisonderlijk geroepen ende genoodigt de eerwaardige en voorsigtige mannen personaliter
constitutie personelijk hiertoe gestelt met namen Nicolais Ricoldi,
Arnoldus Nicolai ende Egbertus Boot
Burgermeesteren der Stadt Naarden
Laici van Utrecht hebbende in haare
handen eenigh schrift op perkement geschreven met twee uijthangende segels
te weten, des doorluchtigen Hertogs Fflorens
graave van Hollant ende des eerwaardigen
Heer Jan (elect) verkoorne der kercke
van Utrecht hebben mij ondergez. openbare schrijver met behoorlijk aenhouden
versogt, dat ick dat gemelde schrift
soude tot mij neemen insien en ondersoeken
ende het selve haar op een geloofwaardige
maniere soude overschrijven uijt schrijven
ende tot een openbare gestaltenisse
brengen deshalven hebbe ick ondergeschreven schrijver, soo als voorsijt is versogt
schrift, soodanige als voorz. is, tot mij
genoemen ingesien en naarstigh doorsogt
Ende het selve gaaf geheel ongeschonden
ongeberst en in geenen deelen verdagt
maar van alle schennis ende agterdogt
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teenemaal bevrijt gevonden ende desselve
overgeschreeven uijtgeschreeven afgebeelt
ende tot dese openbare gedaante gebragt
welckers voorz. schrift inhout alsvolgt
Wy Ffloris graaff van Hollant doen kont
alle die desen tegenwoordigen sullen
sien ofte leesen openbaarlijk getuijgende dat wij ontfangen van de eerbaren vrouwe Goedenlende (ofte
Gredelende) abdisse der kercke van
Elten , ’t Lant dat genaamt wet Neerdincklant met alle haar toebehoren
ende met alle haar regten in wat
naam sijlieden moegen geagt werden
die denselven abdisse en haar kerck
int voorz. Lant toebehooren met
alle regten daar meede het voorz.
lant den voorz. Abdisse toekomt, dat
Ick sal houden voor viginti quinq(en)
1
libris , utrechtse penningen van goet
aloi, welcke rente wij en onse oire de
abdisse van Elten die nu ter tijt sijn sal
op den winterschen Sinte Maartensdagh
eeuwelijk alle Jaar beloeven te betalen
gelijk hier boeven is uijtgedruckt, op
straffe van bannissement des tot gesproken vonnis voor de eerwaardige vader
Heer Jan dier godts genade (elect) verkoorne van Utrecht, dogh soo wij in’t voornoemde oordeel des bans sullen koemen
te vervallen dat godt verhoede ende een
gantsch jaar duer in deselve gerichtelijk
blijven sitten leggen sonder de voorz. Rente
te betalen soo sal ’t verseijde lant
met alle sijn toebehooren en regt tot
de abdisse vrij en vranck wederkeeren
sonder dat het voorz. Lant eenige Heerschappij
of regt van ons of onse erfnavolgers
hier namaals sal behouden, wij doch sullen
niet te min dat vonnis gebonden en verknogt blijven tot dat wij de opgehoudene
rente ten vollen sullen hebben betaelt
na ons overlijden sullen onse erfgenamen
tot erfgenaam het voorz. Lant van de
abdisse van Elten die in der tijt wesen sal
tot een vaste rentte als boven geseijt is
eeuwiglijk te ontfangen, sij sullen oock op
straffe van den ban des gemelden uijtsprake
aen de betalinge derselver rentte op
gelijcker manieren haar selven verbinden welck soo sij binnen ’t jaar na haar
voorsaats doot niet en sullen hebben
volbragt, sullende van alle regt der
vervolginge voor soo veel het voornoemde
1

Vijf en twintig pond

lant aengaat gantselijk vervallen sijn
ende het selve lant sal met alle sijn toebehooren
en regt aen de abdisse vrij en volkomentlijk vervallen.
Wij bekennen ook openbaarlijk dat de gemelde Gredelende abdisse van Elten
als sij het voorz. Lant te weten
Neerdinclant met alle sijn toebehooren
ende regten als eene vaste rentte
ons en onse oiren opgedragen en vergunt heeft, dat sij doe die rentte en
inkomsten der muncken van Elten
die sij noch in ’t voorz. Lant heeft en
behout, ende met namen heeft uijtbesondert.
Wij beloeven ook dat wij en onse Erfgenamen sullen bevorderen dat de rentmeesters der voornoemde muncken in
Neerdinclant lant woonende den muncken selfs kunnen rentten en inkomsten
sonder eenige swarigheijt op voorwaarde
ter plaatsen en met munte als van
ons haar behoorlijk en gebruijkelijk
is geweest sullen betalen.
Daar en boeven heeft noch de voornoemde
abdisse haar leenmannen die met goederen in Neerdinclant gelegen van haar
beleent sijn met namen en uijtdruckelijk uijtgesondert, in welcke goederen
noch wij noch onse erfgenamen noijt
eenigh regt sullen hebben. Verstant
die goederen dij Gijselbrecht Heer van Amstel
van de Leenmannen des selver abdisse
gekogt ende verkregen heeft.
welcke goederen daar meede sij van de abdisse
waren beleent in Neerdincklant gelegen sijn
om dat sulcken uijtsonderingh of verkooping duer de abdisse selfs of haar toestemminge noijt en is voorgegaan heeft
sij ons en onse Erfgenamen dat selve, met
het dickmaal genoemde lant en sijn toebehoeren te behooren en te besitten toegelaten, dit alles gedaan voor onsen
eerweerdigen Heer Jan duer godts genade
elect van Utrecht in welckers oirkonde
wij desen tegenwoordigen brief met onsen
segel, te gelijk met het segel desselven
elect hebben doen verstercken.
Nos vero Johannes dei gratia traiectensis electus delucide protestamur
quod omnia supradicta prouit supernis
sunt expressa coram nobis acta sunt
et nos de expresso consancum ac limtate
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domini fflorentij comitis praenominati
sententiam excommunicationis in eundem
tulinnus extunc ut exnunc et fiuinus
in his schriptis quando pencionem praenominatium non solverit et plene superius
est expressum et intestunomium praedictorum
abipso comite rogati sigillo nostro roboranimus presens schriptium, datum apud
vredelant anno domini millesinoo ducentesimo octogesimo in die benedicti saruvij
in duijts, datum voor Vreedelant den
26 dagh van wintermaant Anno
1280 op Sinte Zervaes dagh
De et super quibus omnibus et singulus
r
pronissis idem Burgerm praenominati per me notatium infra scriptum
ipsis fiei et confici petierent unum
vel plura publicums?u publica instrumentum ac instrument acta sunt
hac insinitate nerdensi in ecclesia
parochiale eusdem cumtatis sub
anno juductione mense die hora, et pontificatu quibus supra discriptus
praesentibus ibidem honoralibus
et discretis viris Nicolaes Heijn nac
non Johanne Sivederi Schulte to eiusdem
cinitatis laci Traiectensis diocacis
testibus petitis et Rogatis
Collationata et diligenter auscultata
est praesen cipia per me N.Neerden
clericus traiectensis diocesus publicum
imperiali auctoritate notarium et
concordat cum suo originali teste
manu mea propria presentibus
subscripta.
Et ego Gerardus ffilius Meijnsonis
de Naerden clericus traiectensis
diocasis publicus sacra imperiali
auctoritate notarius quia premissio
omnibus et singulis dum suc ut
praenutitur agerentur et fierent una cum
praenominatus testibus presentibus
et personaliten interfiu edoqen sic fieri
vidi et audiui ideo hoc praesens publicum
instrumentum per alium fidilem me
negotijs nesessarijs praedito fidilter
concriptum exinde confeci subscripti
et in hanc publicam formum redigi
signo et nomine meis solitis et consiaetis
signaiu in ffidem et testimonium omnium
et singularium praemissorum rogatis
et raquisitis
Gerardus Meijnsonis
de Naerden notarius

Praefatus comus Fflorentius
occisus est a Gerardo de Velsen
anno 1293 et tradidit spiritum
ubi jam summum altare
in Muijderbergh
men moet weten dat den ouden Heer Gijsbert
van Amstel die in den jare 1222
een brief uijt Naarden aen de abdisse
van Rijnsburgh schreef een Huijsvrouwe hadde die genaamt was
Bertrande ‘s Heeren Jans erfdogter van
IJsselsteijn, alwaar desen ouden Heere
Gijsbert van Amstel bij verweckt heeft
vier soonen met namen Heer Willem
proost van Zint Jan tot Utrecht, Heer
Arnout die de goederen tot IJsselsteijn
besat, Heer Otto van Amstel ende
Heer Gijsbert van Amstel, welcke laaste
Heer Gijsbert van Amstel nadien hij
vernam dat graaf Fflorens van Hollant
met veele Zeelanders voor het slot
Vredelant lagh onder het commando
van de Heeren Brederode ende Kostijn
van Renesse, en met veel meer andere
oversten, soo samelde heer Gijsbert van
Amstel, soo veel volckx bij een als
hem moegelijk was, ende quamen
hem ook te hulpe Heer Harmen van
Woerden die van sijne maagschap
was en Johan van Heusden en veelmeer
andere hulperen, want graaf Floris van
het slot Vredelant opte slaan dat was
Heer Gijsbert den oogen merck te meer om
dat sijn broeder Broeder Arnout als gouvernueer

op ’t slot Vredelant belegert lagh, ende soo hij
dat met magt van volck niet ontsettede
soo wiste hij wel dat hij hem dan
soude aendoen waar hij was, hier
op soo trock heer Gijsbert van Amstel na graaff Fflorissen leger toe
graaf Floris dat vernemende, die
treckt met een goet gedeelte van sijn
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volck ook na Gijsbert toe, latende
voor het slot Vredelant soo veel
volck dat hij haar daarmeede
konde insluijten, waar op de voorz.
legers bij Loenen op de Vecht tegen
den anderen in Batailje quamen
en wert in den eersten aenval
wel dapper gevogten, maar heer
Gijsbert van Amstels leger dat
raakte in disordre en begonnen de
vlugt te nemen, ende in ‘t vervolgen
van dien, soo kreegh graaf Fflorissen
volck, Heer Gijsbert van Amstel
en veel avonturiers die bij hem waren
gevangen. Ja den zegen van overwinninge
was grootelijkx bij graaf Ffloris volck
alhoewel Heer Gijsbert van Amstel
veel meer volckx bij hem hadde
als den Heere graave Floris, soo
verloor hij die slagh en wiert
selffs gevangen.

laasten den gouvernuer van Montfoort
siende dat hij die stadt en ‘t slot van Montffoort niet langer konde houden soo gaf
hij die steede en ‘t slot van Montfoort
op genade aen den Edelen Heere graaff
Ffloris over, Hier op raakten Harmen
van Woerden, den bisschop, en den graave
Fflorens in process, dogh na lange procederens, soo wiert Harmen van Woerden
bij het keijserlijke regt, uijt al sijn goet gewesen, gelijk in ‘t vervolgh hier van blijken sal.

Sijn broeder Arnout die op het slot
Vredelant lagh: dit siende en
hoorende dat sijn Heer broeder
den slagh niet alleen verlooren
hadde maar sijn broeder Gijsbert
ook gevangen was, soo boede hij het
slot Vredelant aen den Edelen Heer
graave Ffloris, behoudens lijf
en leeven, aen hem op, twelck
Heer grave Ffloris aen hem consenteerde, mits dat hij en sijn broeder
Gijsbert te samen in gevanckenisse
mogten gaan, gelijk sij van daar
in Zeelant wierden gevoert
en hebben te samen daar in gevanckenisse geweest ontrent 5 Jaar
graaff Ffloris het slot van Vredelant in sijn magt gekregen hebbende trock van daar na alvoerens behoorlijk guarnisoen in ‘t slot
Vredelant geleijt te hebben na Montfoort
Welcke stadt en slott den bisschop aen
Heer Harmen van Woerden ter leen hadde
gegeven, maar om dat heer Harmen van
Woerden, den heer Gijdbert van Amstel
te hulpe was geweest ende hij ook tegen
den bisschop hadde gerebelleert, soo beleijde den Heer graaf Fflorens met een
groote magt de stadt en ‘t slot van Montfoort, dogh Harmen van Woerden die was
alvorens daar uijtgevlugt, ende na dat
graaf Fflorens den geheelen winter daer
voor die die steede en ‘t slot van Montffoort lagh, soo verdestriueerde hij het
geheele lant van Woerden, ende ten

Wij Willem broeder der Heeren Gijsbert des
Heeren van Amstelle en proost van
Sinte Jans tot Utrecht, ende wij Gijsbert
Heere tot Amstelle ende wij Arnout
broeders van Amstelle, maken kont &
dat wij eenen twist hadden met onsen
Heere den bisschop Janne van Utrecht
ende met eener edeler manne onsen
Heere, Heeren Ffloris graave van
Hollant, Waar bij dat wij in Vanckenisse quamen, der voorgenoemde twee
Heeren &: vertijen Nardingerlant
Muijden en Muijderpoort, Windelmerebroeke, en het Reijgerbosch met alle
sijne behoorte, voorts dragen die van
Amstelle den graave op al hun goet
en ontfangen dat van hem weder ter
leen, noch beloeven sij, dat de gifte
van Amsteleredamme die gegeven was
Heeren Janne Persijn, en al wat daar
toe behoort als van

een seer geleert schrijver genaamt
Petrus Schriverius, die seijt en schrijft
in sijnen toetsteen dat dese twee volgende
brieven van zoennisse tusschen de Heeren
van Amstel en graaf Florens en tusschen
Harmen van Woerden en graaf Floris
op de graaffelijkheijts kamer noch
voor handen sijn.

[in de marge]
Copie Copia Ende dat sijn de
Borgen die sij de grave geset
Hebben uijt Hollant Heer Jacob
van der Woude Heer Gijsbert
Bokel en Heer Gijsbert de Put
van der Eme ridders Wouter
en Willem Heeren Simons broeders
van Haarlem Jan des Heeren
soonen: Diderik Heer Simons soon
van Theijlingen Willem van Oostgeest Florens Fflorens soone
Derwot Gijsbregts Gijsbregts soone:
Troners van Moordregt, en
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Jan van Toleus sijn knapen, en uijt
den bisdomme sijn ons borgen
Heer Wouter van Amersvoorde:
Heer Hendrik sijn soone.
Heer Gijsbregt uijt den Goije
Heer Twegt van Everdingen
Heer Wrecgt sijn soone Heer Gijsbregt van Schalkvijk, en Heer Diederik van Sulen ridders Hubregt
van Vlimmen Wouter van Langerake, Amelis van Muiden
en Gijsbregt van der
Buske kna van

[vervolg gewone tekst]
Als van verbueren goed gestade te
houden & stellende van alles borgen
uijt Hollant, en uijt het Stigt, mitsgaders
de beloften van de borgen in ‘t generael
en speciael, ende met desen zoene
werden ter nedergeleijt alle veten
en dingen die geschieden in den volck
gegeven in ons Heeren Jare 1285 in Sinte
Simons en Jude Avont.
Copie Copie
Ick Harmen van Woerden maken kont etc.
dat ik eenen twist hadde met mijnen Heere
Janne gekoren bisschop van Utrecht
ende met eenen Edelen manne mijnen Heere
Heeren Fflorens graave van Hollant
waar bij ik uijt mijnen goede gewijset
wert, ende uijt mijnen Heerschare van Woerden en uijt den lande &: van den twiste
die geschiet is tusschen den graave
van Hollant mijnen Heere ende den heere
van Amstelle en sijne broeders die mijne
magen sijn, ende ik hare hulpere gewesst
hebbe &: drage den graave op al sijn goet
en ontfangt dat wederom van hem ter
leen, en beloeft geen partijschap te dragen &: voorts magh Harmen van Woerden
sijne dogter niet te manne geven sonder
des graaven wille en rade.
[in de marge]
ende dit sijn de borgen die
ik den grave gesettet hebbe
uijt de bisdomme van
Utrecht Heer Gijsbert de Heer
van Amstel Heer Arnout
sijn broeder Heer Gijsbert
uijt den Goije Heer Wrecht
van Everdingen Heer Hubregt
sijn soone, Heer Gijsbert van
Schalkwijk Heer Hendrick
van Stoutenburgh Heer
Diederik van Sulen, Gijsbregt
uijt den Goije Hendrik van Wulven

Wouter van Langerak Amelis van
Muijden, Gijsbregt van de Bossche
ende Gerard van der Vliet
--------Op Hemelsvaarsdagh den jare 1294
doen maaken Heer Janne
Bisschop van Utrecht een
vreede met graff Fflorens
van Hollant tot Dort

reconstructie Kasteel Woerden gebouwd rond 1410

[vervolg gewone tekst]
Voort beloeft hij dat Steenhuijs dat de
graave te Woerden heeft doen maken
hem gelden sal tot sijnen wille, ende
dat van hem houden, altoos te blijvene
sijne ledige huijs, op, enaf te rijden
Stellende ook borgen uijt den bisdomme
van Utrecht, en uijt Hollant met den
severe beloften &: gegeven in ons
Heeren Jare alsmen schreeff 1287
op den sondagh van Palmen.
doteert
Naardingerlant, dat is, Naerden en
Goijlant
Muijderpoort dat is Muijderberge
soo eenige schrijven, doch ik segge
door Muijderpoorte moet men verstaan
het al oude slot tot Muijden, voornaam
dienende tot een een poort voor scheepen
voor goederen, en voor passgiers
die in en uijtkoomen mogten etc.
Windelmerebroecke, dat is, Bijlemermeer.
Reijgerbosch, dat plagt te wesen
een vermakelijcke plaats, gelegen tusschen Amsterdam
en Ouderkerck.
Hoort hierop de rijmen van Melis
Stocke die in die dagen leeffde en in
die dagen schreeff wanneer dese
saken voorvielen etc. &

Den Bisschop Janne
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Soo dat hij badt den Eedelen graave
dat hij hier toe hulpe gave
die het oock dede, en trock de hant
met Heijrkragt voor Vredelant
als hij er een wijl hadde gelegen
dede hij als heeren plegen
hij voer wegh, en liet aldaar
een deel lieden die daar naar
Vredelant belagen doe
de Heer van Amstel settede toe
en gaderde dat hij gaderen mogte
‘t Huijs te ontsette was sijn gedogte
en quam te Loenen op eenen dagh
als ‘t graaven volck dat versagh
bespraken sij hen en berieden
dat sij een deel van haren lieden
lieten leggen voor den Casteel
en voeren over met volckx een deel
de ander hadde volckx soo veele
dat ongelijke sulcken speele
doen sij hare lieden hadden geschaart
gingen sij voort onvervaart
Die selve lieden die daar waren
ende door vogten geenre scharen
daar wert Heer Gijsbert gevaan
de andere waren alsoo ontdaan
ende gesconffieert alte male
men brogt heer Gijsbert voort
als sijn broer Arnout dit verhoort
sprak hj met sijn broeder t’ hant
En boet opte geven Vredelant
behouden lijf en leede
men ontffinck hem daar ter steede
ende men voerdese in Seelant doe
die graaff Fflorens sette toe
en belagt hant Montfoort
en bleeff liggen rete voort
den somer en den winter daere
en wirp hem in te menigen ure
menigen swaren blauwen steen
als den geenen wel scheen
die binder brugh waren beseten
ten lest moest wesen als gij sult weten
dat sij in hant moesten gaan
die graave ne woude niet ontfaan
hij ne mogte mede doen sijne wille
openbaar luede ende stille
Het verginck als ‘t wesen soude
hij deder meede dat hij woude
dat huijs dede hij doen besetten
‘t sijne wille al sonder letten
Harmen bleef uijt den lande
de andere gevaan al hadde hij schande
menigte dagh en menigte wiele
daarna gevielt al sonder ghiele
dat sij versoenden jegens den graave

en setten borgen van grooter have
dat sij nimmermeer soo koene
jegens den graaff te doene
Ende wie daar iest jegens misdede
die verbuerde sijn lijf en leede
ende al sijn goet ende leen
ende der borgen waren negeen
hij soude verbueren al sien goet
is dat haar eenigh misdoet
ende daar jegens niet seggen souden
dat sij qualijk waren gehouden.
dus verre
Staat nu vorder aen te mercken ofte
dese heer Gijsbert van Amstel ende
Harmen van Woerden hare voorz.
versoenbuere ven wel hebben nagekoemen
dat sal in ‘t vervolgh blijcken van neen
want eerstelijk gaat Harmen van
Woerden en geeft sonder consent
van den graave Ffloris aen Gerrit van
Velsen sijne dochter in Huwelijk
Welck tegen sijn voorz. accoort brief was.
uijt welcken hoeffde van vertredinge
alle de verdere onheijlen van den
graave Ffloris van Gerrit van Velsen
van Gijsbert van Amstel, van Harmen
van Woerden, van Hugo van Baarlant, van
Willem van Tijlingen, van Willem van Saanden
van Arent van Benscoop, van Gerrit van
Craijenhorst ende van veel meer anderen
die haar hebben in die sake van Gerrit
van Velsen ingelaten gelijk den aendagtigen leser in ‘t vervolgh breder hooren
sal.

----------------------------------------------------------------"Al dede Gherijt van Velsen quaet,
dat quam alleen bi sulker daet
dat sijn wijf was jammerlike vercraft
Daertoe dede de Grave sijn macht
ende onsuverde sijn goede wijf."
Dit is een strofe van Melis Stroke
Gerrit van Velssen was getrouwd met
Met Elisabeth dochter van Harm van Woerden .
Aan deze Elisabeth had Floris zich vergrepen
Elisabeth zou van moederskant een kleindochter
Zijn van Gijsbrecht III van Amstel
Arent van Benescoop verdronk in 1304
Arent was een zoon van Arnoud van Amstel
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dickwils aen om die te trouwen, soo dat Gerrit
van Velsen tegen den graaf seijde, en dat
met een stout gelaat. ik en wil u boelen
hoer niet hebben, waar op die graave seijde
gij sult die hebben, heer Gerrit van Velsen
die agte die graven woorden niet, maar
terwijl die grave in Zeelant was, soo
gaat hij trouwen met Elisabeth de eenige
dochter van Harmen van Woerden die ook
een nigte was van heer Gijsbert van Amstel
graaf Ffloris dit verstaande, dat Harmen
van Woerden den tegens sijn accoort, en heer
Gerrit van Velsen tegen sijn wille
sulckx gedaan hadde, soo vonde hij goet
om Gerrit van Velsen die sijnen zecretaris was ambassate te senden in
verren lande, ende terwijl Gerrit van
Velsen verre wegh was, soo rijt graaf Ffloris
met weijnigh gerit bij hem op ‘t huijs te
Kroonenburgh, Gerrit van Velsens vrouw
ontfangt den graave haare heere seer
[in de marge]

Onder soo veele ridders als graave
Fflorens van Hollant de 5 van die naam
hadde, soo scheen geen van de minneste
te wesen, Gerrit van Velsen, want
graaff Ffloris gaf hem te woonen op ‘t
stercke slot Kroonenburgh staande
wel eer nabij Loenen op de Vecht.
Desen Gerrit van Velsen, die was in sijn
leven een kloeck en Edelmoedigh ridder
sterck en middelbaar van lichaam
en vroem ter wapenen, ende die hadde
een broeder, die schuldigh wierde bevonden, dat tegen het leven van graaff
Floris hadden geconspieert, Waarom
dat graaff Ffloris hem daarom liet
onthoofden, ende alsoo men vermoede
dat Gerrit van Velsen meede van die
conspiratie wist, sou houde graaf Ffloris
desen Gerrit van Velsen ook wel
daarom een jaar gevangen, dogh na dat graaf
Ffloris hem daar niet kon overtuijgen, soo stelde
hij Gerrit van Velsen niet alleen voor vrij
maar hij verhief hem noch hooger als
te voore, om hem meer en meer noch
te trecken tot sijn vrientschap, dogh die
graave Ffloris, die hadde eene boele (soo
men seijde) die woude hij heer Gerrit van
Velsen tot eenen Egtwijve geven, maar
Gerrit van Velsen en woude die niet hebben
dogh den graaff die prees dien Jonckvrouw hem

Jan Gijsbrants? van Leijden
seijt in sijn cronijke sij
beijde den grave in haar heijmelijke slaap kamer, Ik
segh, soo heeft sij den grave
occasie gegeven &:

Seer minnelijk en tracteert hem na
waarde, den graave versogt haar te
spreken over saken van gewigt
Sij gaat met den graave in haare
en beste en cecreetste kamer Sij geen
geen of weijnigh quaat denckende
hij graaf hij sluijt de deure toe
Hij volbragt sijn voornemen en wille
met haar ende nadien hij noch een
weijnigh vertoeft hadde, soo rede hij na
Utrecht toe, dese Jonckvrouwe tegens haren
wille van den grave bekent sijnde, ende
namaals bemerckende dat sij van den
heer graave bevrugt was, leijde sij
alle hare cieraet af, en was seer
bedroeft, seer dickwils beschreijende
haren misval dat aen haar was geschiet
Gerrit van Velsen eijndelijk van sijne
commissie 't huijs gekoemen heeft
aen den grave daar van rapport gedaan
en niet wetende van de voorz. daat
heeft oorloff gekregen van den graave
en reijst met haaste na sijn vrouw
op Kroonenburgh, Welcke sijne voormelde
vrouwe vonde sittende in groot verdriet
klagende aen haar man Gerrit van
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Velsen, hoe sij misbruijkt en met
kinde was: Gerrit van Velsen die
troostede haar ende seijde dat sij
dese sake aen haar vader soude
seggen 't welck sij dede, en badt haar
vader en haar man men woude dat
aen haar vergeven, want het alles
tegens haren wille was geschiet
Hoe Gerrit van Velsen, met een
boos opset voornam om den
Edelen manne Fflorens grave
van Hollant te verraden
Etc:
Gerrit van Velsen die heeft eerst raat
gesogt aen sijn wijffs vader Harmen van
Woerden, ende spreeckende met hem van
dese materie, soo swoer heer Gerrit van
Velsen bij sijn ridderschap, hij soude dat
ffeijt aen sijn vrouw gepleegt wreken
ende van dien dage aen soo quam Gerrit
van Velsen bij graaf Fflorens niet meer
ten Hoeve, maer overdagt nagt en dagh
hoe hij best dat leet aen sijn vrouw en aen
hem gedaan soude vergelden, soo oock
Harmen van Woerden, die en kon oock niet
vergeten het quaat dat den graave Ffloris
aen sijn dogter hadde gedaan, Ja Harmen
van Woerden die was noch seer misnoegt
op den grave Fflorens, wegens dat hij al
sijn goet aen graaf Fflorens hadde moeten
transporteren en nu van sijn goet
maar een Leenheer was, ende dese twee
heeren Gerrit van Velsen, en Harmen van
Woerden die beprateden, den Heere Gijsbert
van Amstel die een out man was, ook soo verre
dat hij consent gaf om op middelen bedagt
te wesen om sijn leet mede te helpen
wreeken, want hij ook door den voorz
graave den Eijgendom van sijn goederen
was quijt geraakt, voort beweegden
sij met haar drien, noch veele andere
heeren, die ook niet houdden van de
regeringe van graave Fflorens, hierom
vonden sij goet, om den heer Gerrit van
Velsen teeck? al stilletjes te senden
na Camerick, daar heeft Gerrit van
Velsen bij hem doen koemen, den bisschop
van Durans uijt de naam van den koninck
Edwart van Engelant, ende den graave
van Kuijck wegens Brabant, en noch twee
raatsmannen wegens Vlaanderen
welcke aldaar quamen te besluijten
als dat men den graave van Hollant
genaamt de vijfde van die naam. soude
levendigh vangen, ende hem soo gevangen
brengen in Engelant, en houden hem

dan aldaar in een eeuwige gevanckenisse, ende dat gedaan sijnde, dan sijn
echte soon Jan, die nu al met des
voornoemde koninck van Engelants
dochter getrout was, tot graave van Hollant
te beroepen en te ontfangen &:
Hoe Gerrit van Velsen Harmen
van Woerden, ende Heer Gijsbert
van Amstel, en meer dere
verraders, den Edelen Heere
Ffloris graave van Hollant
verraden, ende in den bossche
van Goijlant gevangen namen Etc:
De meeste schrijvers van de kronijcken
die schrijven eenpaarlijk, dat graave
Ffloris van Hollant Etc. in den jare
1296 verraderlijk gevangen ende
van Gerrit van Velsen met 21
wonden doorsteken en gedoot heeft
Doch wij Naardenaars en wij dorpen
in Goijlant, wij hebben eene aentekeninge, van doot graave Fflorens, voornoemt, in den jare 1293 van Gerrit
van Velsen jammerlijk gemasacreert
en voor de altare in de kerck van
Muijderbergh gestorven is
Den graave Ffloris van Hollant Etc.
niet wetende van het verraderlijck
opset, dat sij verraders aan sijn persoen wilden uijtvoeren, komt tot
Utrecht om daar nederleggen eenigh
verschil, datter was tusschen den heer
van Zuelen, en tusschen den heer Gijsbart van Amstel en Harmen van
Woerden, (dat ik dencke maar een loose
ffeijntje geweest te hebben) den graave
met sijne ffamiele en eenige ridderen
gaan op voormiddagh in den Dom ter
kerkcken en hooren misse etc. ende uijt
den Dom komende soo geeft een out
wiveken aen den voornoemden graaf
een kleijn briefken, 't welck hij sijnen
Zecretaris dede lesen, waarin geschreven stont, skoninckx kint
aeanmerkt het geene dat den konincklijken propheet David heeft geprophiteert
seggende selffs de man mijnes vredes, opwelcken ik vertroude die mijn broot att
heeft de verssenen tegen mij grootelijkx
verheven, psalm 41 veers 10.
Den Edelen graave hebbende niet konnen
dencken dat diegeene die sijn broot met
hem att, souden quaat doen, heeft op dat briefje
weijnigh gelet, maar gaat met sijne ridders
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bij den prelaten een vrolijke maaltijt
houden dat gedaan sijnde, soo heeft den
graave hem een weijnigh tot ruste begeven
gelijk princen eertijts plagten te doen.
Een weingh gerust hebbe de heer Gijsbert
van Amstel weckte den graave op ende seijde
mijn genadigste heere kom sta op wij moeten
uijt jagen rijden gelijk geseijt is ende
wij sullen de valckeniers met hare valcken
mede nemen, den graave seer groote genuegte
en plaijsier hebbende in 't jagen en met
vederspul, die rede met een schoonen
valck op de hant, en met wijnigh knegten
bij hem den stad van Utrecht uijt
ende koemende ontrent den bossche van
Goijlant, soo quamen uijt die bossche
veele verraders op paarden geseten
ende omcingelden den voorz. graave
Heer Gerrit van Velsen welke 't hooft
van dese verraders was, die heeft eerst den
toom van 't paart daar graaf Florens
op sat, aengegrepen, en gesegt tegen den
graaf nu sijn hooge sprongen gedaan
gij sult wesen ons gevaan.
Den graave van Hollant, als een onversaagt
prince die wierp den valck van sijn hant
en toegh sijn swaart uijt om hem te verweeren, en hadde liever te sterven
dan aen sulcke verraders gevangen te
geven, maar dat en mogte hem niet baten
want die valsche verraders, die haren
heers kledinge aen hadden, en een partije
die dien dagh noch van sijn spijse gegeten
hadden, die namen dien vorstelijken
prince alsoo met verraat en met gewelt
gevangen, ende op dat hij geen hart geluijt
soude maken, soo bonden dese verraders
twee hantschoenen voor sijn mont
en voorden hem soo eerst op 't huijs te
Kroonenburgh, dogh denckende daar
niet seeker te wesen, soo voerden dese
verraders hem in dien nagt van daar
op 't huijs en slott tot Muijden, Ja terwijl
sij verraders daar eenige dagen met
hem waren, en overlijden hoe sij hem
best van daar souden voeren na Engelant
menende hem te water van daar te
voeren, dogh dese verraders, die en hadden
dese sware sake van gevangen nemen soo
heijmelijk niet konnen doen, ofte des
graven dienaars die bij 't gevangen nemen
waren, en ontkoemen waren, die maakten
dese boose en quade ffeijten voort aenstonts
al omme bekent.

Floris V

Hoe Gerrit van Velsen den Edele
Heere graave Ffloris van
Hollant met sijn eijgen
handen soo stack dat hij
daar aen stirff etc.
Dit gruwelijk stuck van verraderije
en van 't gevangen nemen van soo een
hooggeboren goetaerdigh gloriues prince, dat
wiert terstont door het gantsche lant
verbreijt en wie het hoorde diens herte
wiert niet alleen bedroeft, maar die
dagt ook voort op middelen om hem te
helpen en te verlossen van de handen
sijner vijanden, die verraders, ende onse
voorvaders die Naerdenaars en Goijlanders dit stuck van verraderlijk
gevangen nemen eerst wetende die maakten
dat selve voort met een vaartuegh in
Kennerlant en in Waterlant bekent
Welcke Kennemerlanders Waterlanders
en Goijlanders, haar selven aanstonts wapenden, en met malckanderen affspraken
dat sij Kennemerlanders etc. met schepen
en schuijten voort aenstonts van ter zee
na Muijden souden overvaren, en die
Goijlanders van ter lande daar bij haren
goeden heeren te verlossen.
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Die verraders van het slot affsiende, sagen
soo veele schuijten en schepen met volck
geladen tot haar afkoemen, weesden men soude
haar in ’t slott besetten gelijk stock oude Goijers
dit aen mij wel voor meer dan 50 jaren vertelt
hebben Hierom die verraders in aller haast
den graave vastbonden op een kleijn
wit paart, ende sijn alsoo met hem
wegh gereden, de Kennemers haar siende
ende agtervolgende, ende die van Naerden
met den luijden uijt den vier dorpen van
Goilant, haar sigh vertoonden tegen te
koemen, waren die verraders niet alleen
vol anxt, niet wetende hoe sij best met
hem ontkomen souden, maar nabij
Muijderbergh sijnde, weecken sij met hem
van den gemeen wege aff, ende soo meenden
sij met hem, op den harden lande van Goijlant
te koemen, doch ontrent 200 roeden ten
suijt oosten van Muijderbergh daar lagh
een sloot, genaamt de Weteringh, daar
raakte den graave met sijn paartje in
noch heden ten dage wort die sloot genaamt
Gravensloot, en ook wel Moortsloot
die verraders die quamen in den eersten
noch meninge te doen om den graave
met sijn paartje daar uijt te krijgen
maar siende haar selven van voeren
en van agteren genoegsaam beset
soo is't dat alle die verraders van den
graave van hem affvloeden, en lieten
hem soo sitten op dat paarde in den voorz.
sloote, behalve Gerrit van Velsen met
eenige van sijn dienaars, ende alsoo Gerrit
van Velsen een hart vol en boosaardigh
mensch was, en den graave seer hatede
soo trock hij in toornige moede sijn
Swaart, den graave dat siende, biddende hem
hij woude sijn handen niet slaan aen
een konincklijk kint, en aen sijnen heere
Hij woude van sijn bastaart dochtertje
een gravinne maaken, maar Gerrit van
Velsen die vinnig en bloetdorstg man
die was niet in sijn boos herte voldaan, voor
dat hij in den graave sijn lichaam 21
wonden en steecken hadde gedaan, en
doen is hij wederom te paarde gesprongen en soo hene gegaan, latende den
grave noch leevende soo in den voorz.
sloot gebonden op sijn paartje sitten.
Dit moort stuck soo gedaan sijnde, ende
den verraders en den moorder mede
wegh gereden sijnde, doen kaemen de
Kennemers Waterlanders en Goijlanders
al t samen bij den doot gewonden grave
ende maakten hem los van den paarde
en voerden hem sagjes van daar, ende

bragten hem voor den outaar in de
kercke tot Muijderbergh, ende midderlerwijl noch een weijnigh met hem
sprekende, soo hief hij sijn oogen op na den
hemel, ende beval sijnen geest in de
gratie en handen godts, ende soo stirf hij
voor den altare in de kercke tot Muijderbeergh, ende vertrouwende na den aart
der liefde die wij aen alle menschen
gunnen, dat hij wel onder de martelaren
als een bloet getuijge magh gerekent
en gestelt worden &.
desen Edelen Hooggeboren prince Fflorens
grave van Hollant en van Zeelant &:
die was een Edel manne en een gloriues
prince, groot van statuere kloeck en
magtigh van kragten, schoon van aengesigt wel sprekende, en milt van gaven
en een goet musijck sanger en eenen
ijgelijken regt doende, ende voornaam
een van de eersten geweest die aen
Hollant Zeelant en aen WestVrieslant beschreven previlegien en Hantvesten heeft gegunt en gegeven
waarom hij ook van den gemeenen volcke
seer gelieft en bemint was etc.
De Kennemerlanders Waterlanders, en
Westvriesers, nadien sij aen de Naardenaars en aen de dorpluijden van Goijlant
versogt en verkregen hadden om het
doot lichaam van den grave Ffloris
tot Alcmaar te moegen voeren en
brengen soo sijn eenigen van haar
daar toe gecommiteert, en hebben
sijn doot lichaam aldaar in haren
Hooftkercke gebragt, het ingewant
uijtgedaan, ende in een verheven tombe
geleijt, welcke tombe met roode Leeuwen
in een geel velt (in 't Coor) beset sijn
ende sijn lichaam gebalsemt sijnde, wiert
onbegraven mede in 't Choor geset.
en bleef daar soo lange in 't Choor staan
tot dat sijn soon graaf Jan uijt Engelant quam
ende het selve daar van daan haalde
en tot Rijnsburgh in 't Clooster eerlijk liet
begraven, gelijk gij in "t vervolgh hooren sult
Voort wort noch verhaalt een wonderlijk
voorval, van 2 winthonden die den voortnoemden grave Fflorens van Hollant
van een van sijn nichten aen hem geschonken waren, welcke 2 winthonden
ook bij hem waren, doen hij van de verraders op de Goijsche heijde gevangen
genoemen wiert. Sij liepen met hem
meede tot Kroonenburgh en van daar op
het huijs te Muijden. Ja sij liepen met
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hem mede van 't huijs te Muijden tot de
plaatse daar Gerrit vanVelsen, hem
vermoorde, dat sagen sij aen, daar gingen
sij op de kant van de sloot bij hem leggen
ende doen men hem in de kerck tot
Muijderbergh bragt, doen gingen sij
meede, ende doen men sijn doot lichaam
na Alcmaar voerde, doen waren sij mede
in 't schip: Ja doen den voorz. grave tot
Alcmaar in de kercke stont, doen gingen
sij noch bij den bare aen sijn voetenent
leggen, ende en wouden niet eeten noch
oock niet drincken, hoewel men aen haar
zoetemelck presenteerde, ende bleven soo
gestadelijk bij sijn doot lichaam leggen
ende souden daar bij gestorven hebben
indien me de selve daar niet vandaan
gehaalt hadde, &.
Gelieft vorder met aendagt aen
te hooren en te lesen de wrake
die om des graven doot gedaan is.
Alle dese saken dus klaagelijken geschiet
sijnde, soo sijn veele van die verraders
ten eerste het lant uijtgetoegen
als heere Harmen van Woerden die in vreemde
landen reijsde ende hier en daar hem selve
quam te verbergen, en eijndelijk in armoede
quam te sterven, ende de heer Gijsbert van
Amstel die van Heer Gerrit van Velsen
was verleijt en bedroegen, die worde van
sijne vrienden in andere landen onderhouden
en quam noch eens hier maar mogt niet
blijven, en stirf mede in andere landen
en alle goederen moesten sij hier verlaten
en wierden die alle verbuert verklaart
voort soo was het gantsche lant over dese
gedane verraderije en moort in rep en
roere, ende de Kennemerlanders Waterlanders, Goijlanders, die setteden voort toe
na het huijs te Kroonenburgh ### waarop
vele verraders waren gevlugt ### ende beleijden dat met veel volck rontom, enden voorts
quamen die Zuijt Hollantsen en Seelanders
haar te hulp, en schreven brieven aen
veele vorsten die van graaf Florissen
maagschap waren, als aen Jan van
Avennes grave van Henegouwen, en aen
Jan des graven Ffloris zoon en bisonderlijk aen den grave van Cleve, ende die laast
gemelde grave met veel volckx bij haar
voort huijs te Kroonenburgh gekoemen
sijnde, soo droegen sij hem het opperste
commando van "t leger op ende terwijl
men met veele instrumen besigh was
om het voorz. slot van Kroonenburgh
te winnen, soo schreef den Heer van Cuijck

die mede van de verraderije, ende dat
Gerrit van Velsen en meer andere verraders op het huijs te Croonenburgh waren
wel wiste, eenen brief aen den grave
van Cleve, in welcke brief hij aen den
grave van Cleve, hij vriendelijk versogt
hij woude doch maken dat alle die
geene die op den Huijse van Kronenburgh waren, haar lijf mogten behouden, den grave van Cleve die
schreeff wederom een brief aen den
Heer van Cuijck, dat hij sijn best daar
toe doen soude, hier om soo sag men dat
hij meer van sijn volck voort Slot
liet koemen om te beter de verraders hare lijven te doen behouden
doch hier van quam de mare onder
het volck, dat den grave van Cleve
de moordenaren haren lijven woude
behouden Ja den Heere Loeff van Cleve
sijn broeder dat vernemende, ende
ook hoe qualijken dese saak bij
den gemeenen volcke opgenoemen
wiert sprack sijn broeder den grave
van Cleve hier over aen, en seijde
mijn lieve broeder wilt gij uselven
onteeren, dat gij sulcke verraders en
moordenaars sout trachten hare
lijven te behouden, Ik segh u voorwaar
soo gij u wilt onderwinden dese moordenaars hare lijven te behouden
soo sal desen volcke ons allen in
stucken slaan, hierom soo rade
Ik u, en Ik wil ook, dat soo ras
als wij het Slot Kronenburgh hebben
gewonnen, en de moordenaars
magtigh sijn: dat wij die dan aen de
steden van Hollant en van Zeelant
overgeven en laten haaren wille
daar mede doen, want soo wij dat niet
doen, soo waar het beter geweest
dat wij huijs gebleven, Ja den grave
van Cleve die sagh ook wel aen
den gelate van al het volck, dat het
best voor hem en sijn volck was, dat
hij sijn broeder raat quam op te volgen
hierom soo begon men met ernst het
Huijs te bestormen en te beklimmen.
En namen het met magt in, ende
alle die daar waren die nam men
en stelde men in goede versekeringe
Doch daer quam onder de Kennemers
ende onder andere Hollantse volcken
een gerugt, dat den grave van Cleve
noch van voornemen was, Gerrit van
Velsen en sijn metgesellen in 't leven
te behouden ende om dat voor tekoemen
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en te beletten, soo liepen de Kennemers
en andere Hollantse volckeren tot de
wapenen, en riepen met luijder stemmen
soo ijmant soo koen waar om die moordenaars weg te voeren om haar leven
te behouden, die souden sij aenstonts
kapotteren, den grave van Cleve
dat bemerckende gaff Gerrit van Velsen dien
moordenaar ende alle de andere verraders aen de Hollanders en aen de Kennemerlanders over om daar mede te doen haren
wille, ende die hebbende in haar magt
soo deden sij Heer Gerrit van Velsen opentlijk voor alle den volcke seggen en belijden
hoe dat hij sijn verraat hadde aengeleijt
en hadde uijtgevoert, en had hij den grave
Ffloris van Hollant vermoort hadde
Hier op volgde dat men de gevangen verdeelde
na dat Gerrit van Velsen al eenige weecken
in een quaat stinckent gat op 't Slot tot
Muijden; met sware ijsere kettingen was
geboijet geweest, welck stinckent gat in
welcke noch leggen die sware ijsere kettingen, daar Gerrit van Velsen aen vast gemaakt
is geweest, ende daarom noch heden ten
dage genaamt wort Gerrit van Velsen
gat, in welck ongesont stinckent gat in den
jare 1686, eenen Pieter de Visscher geboortigh van Naarden, en gewesen schout en
buijrmr. van Huijsen, door den Bailliuw van
Goijlant Marten Ffontain ontrent 10 dagen
dagen, in gevangen heeft geseten, waar in
hij sijn spraak en gesont verloor en weijnige
tijt daar aen stierf) de verdelinge dan
van de verraders en moorder wiert aldus
gedaan, die van Dordrecht die hadden Hugo
van Baarlant, de Kennemers die hadden
Willem van Theijlingen en noch 2 andere
die van Delft hadden Willem van Saanden
Die van Haarlem hadden den Heere Arent
van Benscoop, ende die graave van Cleve
hadde Gerrit van Craijenhorst met noch
vier anderen, welcke alle werden onthooft ende elck in den sijnen op raden
geset, ende die van :Leijden die hadden
Gerrit van Velsen. Ende desen Heer
Gerrit die wierde tot Leijden die alder
grootste pijne aengedaan boeven eenige
andere, want hij wert al leevende en naakt in
een tonne gestoten, die met scharpe nagelen
en spickeren in de sijden vol geslagen was
ende wierde alsoo drie dagen voor den noene
door alle die straten van Leijden gerolt
ende noch in leeven sijnde soo deden sij hem
hem noch andere sware pijnen aen
die niet beschreven sijn) voort soo hebben
sij hem al leevende op een rat ofte kruijs

geleijt, en met vier paarden sijn lichaam
van den anderen geschuert, ende doen
sijn kop aff gehackt, ende elcke vierde
deel, op de voernoemde vier steden op
hare hooftpoorten ten toon gestelt
doch die van Leijden die hebben het
affgehackte hooft van Gerrit van
Velsen, op eene hooge stenge, bij haren
vierde poort op hare hooftpoort ten
toon gestelt, andere ten ex(em)pel etc:
Voorts al wat van Gerrit van Velsens maagschap was, tot negende lit inkluijs, dat
wiert gedoot, en hare lighamen op raden
geset
Ja veele van deselve, sijn uijt den lande
gevlugt, en andere hebben haar onder
de boeren verhoelen gehouden, en betaalden meede schot en lot, waar van
noch alsoo op die wijse eenigen sijn overgebleven ende waarvan wij alhier int
dorp Huijsen noch eenen nasaat hebben
gehat genaamt Pieter Jacobsen van Haatsvelt, hij wiert alhier in ons voorz. dorp Huij(zen)
in den jare 1605 secretaris en schoolmr.
doch niet wel dragende in die voorz. ampten
Soo is hij voor eerst op de sware klagten
van onse kerckenraat bij goet vinden van
de classicale vergaderinge tot Amsterdam
alhier geexcommuniseert en het kosters
ampt ontseijt, en de na drie jaren op belofte
van beterschap wederom aengenoemen
doch niet beter, maar van tijt tot tijden
noch swaarder met te lasteren, den
predikanten den Buijrmeesteren, en sijn
ampten niet wel waarnemende ende
voorts een irregulier leven dagelijkx
leijdende, soo is hij eijndelijk om sijn
hartneckigh en quaat gedragh ook
van zijn zecretarisschap afgeraakt
ende eijndelijk in armoede alhier gestorven ontrent in 't jaar 1623, hij liet
een soon na genaamt Abraham die
ik noch gekent hebbe, ende die Abraham
liet een soon Jacob, en twee dogteren na
van welcke noch twee dogteren in 't
leven sijn, met een woort, het was altemaal, en als noch hartnigkigh
volck &:
voorts soo hebben de Hollanders dat huijs te
Kronenburgh ter neder geworpen en hebben
Dirck van Haarlem aengestelt tot Drost
van Muijden en Bailiuw van Amstellant
en Goijlant, welck slot van Muijden den Edelen
Hooggeboren grave Ffloris in denjare
1266 heeft alsoo doen maken als noch
is. Voorts niet lang na dat Gerrit van
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Velsen geexcicuteert was, soo maakten
de gemeijne steden van Hollant Zeelant
en Westvrieslant, met den ridderen en
schiltknapen een verbont, ende daar in
belooffden sij malckanderen, dat sij noijt
ofte nummeer met die souden versoenen ##
die schuldigh waren aent verraat en moort van
graaf Ffloris maar altijt daar wrake overdoen,
ende uijt den lande verdrijven, allen den geenen
die van Velsen, van Amstel, en van Woerdens
bloede waren, ende dat ook niemant van hen
nakoemelingen eenighe wapenen van haar
soude moegen dragen voeren of gebruijken
Ja alle Edelen die van dese drie voormelde
in Hollant in Edeldom van haar waren
die moesten ook hare stempel en sijt wapen
ter neder leggen en nimmermeer voeren
off gebruijken ende alsoo hebbende altemaal
haar edeldom om het verraat en moort
aen graaff Ffloris gedaan voor eeuwigh
verlooren ende ik hebbe al voor lange
jaren twee gecopieerde placaten, doen in
die tijden gemaakt en uijtgepliceert
gesien, Ende doen des graaven Fflorissen
soon Jan uijt Engelant in Hollant en in
Zeelant quam doen heeft hij niet alleen
de voorgenoemde placateen geconfirmeert
maar noch meer anderen dienaengaande
met de edelen des lants gemaakt en gestatueert en overal gepubliceert
&

Jan van Hollant

Den grave Jan die eerste van die naam den
voorz. grave Fflorissen zoon, die
heeft het doode lichaam van sijn
voorz. vader, van Alckmaar doen
halen, (dat daar in 't choor van haar
kercke dus lange gebalsemt hadde

gestaan) ende van daar laten voeren
tot Rijnsborgh en heeft het aldaar
in 't Clooster eerlijck bij sijn
overleden vrouwe Beatricx begraven
Ja alsoo den voornoemden graven Ffloris
noch een jonge bastert soon hadde doen
hij vermoort wierde, soo heeft dien
Heer Witte van Haemstede soo genaamt
de doot van sijn vader, seer dickwils
ook gewroeken, te langh voor mij om
te beschrijven.
Alsoo Graaff Fflorens volgens de voorschrevene stransporte, bij Gredelende abdisse
van Elten aen hem gedaan voor Vredelant
op den 26 December 1280, onse eerste
Heer en grave van Neerdinclant en van
ons Goijlant is geworden, soo sal het wel
seeker sijn, dat onse voorvaderen
uijt Hooffde dat hij onse lantsheere
was geworden, niet alleen bij hem
sijn gegaan, en hem geffiliciteert hebben
met den Heerlijkheijt van Goijlant, maar
ook seekerlijk van hem ootmoedelijk
begeert en verkregen hebben
seeckere previlegien en hantvesten
wel overeenkomende met de regten
vrijheden en costumen, die wij alhier
na het gebruijk en na de nature des
lants waren gebruijkende &.
Gelijk men dat klaarlijk kon lesen
in de previlegie brieff die de Naardenaars
van Willem Hertoge in Beijren en grave
van Hollant Zeelant en heere van Vrieslant in den jare 1350 om een nieuwe stede
te moegen bouwen verkregen hebben
welcke previlegie en Hantvest brieven
de Naardenaars daar in bekennen
met het ruenueeren van haar oude
stad verloren te hebben &.
Te meer is het waar, dat de Naardenaars
en onse voorvaderen in Goijlant van
onsen Hooggeboren voornoemden
prince den Edele Heere grave van
Hollant &: Fflorentius van hem gunstelijk gehad hebben seer goede en
pro phijlijke previlegien en Hantvesten
Want waarom soude sij soo bereijt en
volveerdigh met alle haar magt opgetrocken hebben, om haren Heer des
lants, doen sij maar hoorden dat hij verraden en gevangen was, te helpen verlossen. Ik segh, dat is een klare blijck
dat hij onse voorvaderen in Goijlant
wel en veel goet hadde gedaan.
Ja desen onsen eersten prince van Hollant
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die was binne Leijden geboren hij verdreef
in sijn leven sijne vijanden als de wint
het drooge stoff der Aarden doet
Wat veenen die van Eemnesse
binnen de limiten van Goijlant
van den grave Willem van Henegouwen, van Hollant & van
hem gepagt hebben in den jare
1339.
Copie
Allen dengeenen die desen brief sullen
sien off hooren lesen, maken wij kont
Willem Hoeftvliet Roeloff Meijnen soone
Steffaen Geven sone, Willem Missen sone
Rijckhout Gevens, Jacob Nagelz Lamphert Jacobz, Willem van Nagelz
Meijns Gijsen, Jacob Beij: Jacob Everaert
Bertol Namenz en Willem de Leuwe
Schepenen op Eemnesse, dat wij Schepenen
voornoemt, ende Jacob de Wilde; Willem
Missen, Lamphert Missen, Jacob Missen
Volckwij de Pijper, Jacob Namenz, Jan
Creul, Egbert Pieterz, Willem Dam, Arent
Lucarti, Pieter Polle, Arent die Rijke, Meijns
Huijgen, Jacob Pieterz, Goede Luce
Lourens Jacobz, Luce Willemz, Jonge
Pieter, Meijns Albertz, Gerrit Geenenz
Nanne Ermgaerden, Willem Aireman
Gerrit Rampe, Hanninckensoen, en Meijns
Pieterz buijrmannen van Eemnesse
dat wij van der Buijremeent wegen van
Eemnesse over een gedragen sijn met heere
Janne van Polanen Bailliuw van Kennemerlant
ende van Vrieslant, Heere Gerrit van Heemskercke Bailliuw en rentmr. van Amsterlant
ende van Waterlant, Janne van Zassenen
en met Gerrit Aliwijn van ons Heeren
wegen des graven van Henegouwen en van
Hollant, en hebben gepagt in eenen
Eeuwiglijken pagt tot onsen Meenten
behoef van Eemnesse een stuck veens
leggende langes Eemnesse over die ree
tot Goijlant waart op 't Noorteijnde te
meten van der ree hondert roeden breet
en dat ree regt duer te gaan van de eijnde
van hondert roeden voorz en elckman
kaart met
beide
eemnesse
circa 1710

in Eemnesse woonende of daar in geervet
is, 't sal hebben nevens sijnen lande alsoo
groot en kleijn alsoo breet als 't hem daar
gebueren magh, ende Klaas Nanninckz
sal hebben nevens de landen dat sijne
was, en hij aen Gijsbert Goevertz verkogt
heeft, hier af sullen wij geven onsen Heere
die graven off sijnen gewairden boede van
elcke morgen gebouwet en ongebouwet
een Grooten Sconinckx Tournois alle
jaar die thinse te betalen, alle jaren
op Sinte Martijns dagh in de winter
ende die sal hij alle jaar ontfangen
doen op dien dagh in den Midden Waart
van die veene, oft tot onse kercke als wij
daar eenen kercke hebben, ende alsoo
wij sijnen thins op dien dagh niet en betaalden, die souden geven des anderen
daags dubbelde thins, of anderhalf schat
te pande van dien dubbelden thins.
ende een boete van twee Grooten, voort sullen
wij hem geven de thiende van coorne, van
vlasse en van hennepe den elffsten schoof
dat elffsten Lam dat elffsten varcken
den elffsten gans en den elffsten imschot
elck tot sijnen regten ten dagh als
daar regt in den lande is, voorts sullen
onse meente ofte der gemeene bueren
off bouwluijden die in Eemnesse geervet
sijn metter woone koemen op dese veene
voorz. binnen den eersten jare na des
Bisschops doot van Utrecht die nu bisschop is of dat hij des bisdoms quijt geworden is, off dat onse Heere die graven
voorz. dien brieff van den bisschop
voorz. heeft die wij besegelt hebben
ende als wij overkoemen sijn metter
woone, soo sal onse Heere die graven ons
helpen dat wij een kercke gekrijgen
soo sullen wij moegen parochieren
waar wij willen, voort als wij metter
wone overgekoemen sijn, soo sullen
wij kiesen een dorpregt, in ons Heeren
graven lande, ende als sulcke regt
sullen wij hebben voorts soo sullen wij hem
dan dienen in sijnen dienste, gelijk anders
sijne luijden, met een kogge van tien dogten
op ons selffs kosten, voort is 't voorwaarde
waar dat sake dat sij twintigh van onse
buijren waren voorz. die dese veen niet aennemen en wilde, Soo soude onse Heere die
grave voorz. die veenen alsoo groot, als sij
luijden toebehoren mogte selven behouden
ende soude het gelt dat wij hem daar af
geven sullen minderen morgens gelijke
Ende waren daar meer buijren in Eemnesse
die des veens niet hebben en wilde die veen
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souden wij gemeene bueren behouden, ende
onsen Heere die graave voorz. sijn gelt
sijn(en) dienst ende sijnen thins daar af gelden
ende daarbij soude hij onse meente den
veenen gewaren gelijk den anderen ende
desen veen sullen wij erven op onse erfgenamen
gelijk eijgelijk goet, ende op dat wij ende onse
erfgenamen ende nakoemelingen alsse trouwe
luijden alle voor waar den voorz eeuwiglijken
ende trouwelijken houden willen onsen Heer den
graave voorz ende sijnen nakoemelingen als
trouwe luijden heuren regten heere schuldig
sijn te houden, soo hebben wij schepenen van
Eemnesse voornoemt van alre meentenwegen
van Eemnesse desen brieff open besegelt
met onsen segelen, gegeven op ten Elff duijsent
maagdendagh in 't jaar ons Heeren 1339.
Die copie hier voor beschreven die staat in't
register
op de graaffelijkheijts Kamer E:L:32 fol 601.
met meer brieven hier van roerende.
Dit uijt het voorz. register van Hollant
getoegen ende daar jegens gecollationeert
in absentie Jans van Outshuesden
meester van de registeren bij mij Et.
van Boveen clercq van de selve registeren
en accordeert E.v.Bouveen niv:
Copie
Wij Willem graave van Henegouwen Etc:
maken cont allen luijden van Goijlant
om onsen willen ende onsen oirbaar
bij raden onser luijden Heere Jans van
Polanen ons Bailliuws van Kennemerlant
ende van Vrieslant Heeren Gerrit van
Heemskercke ons bailliuw en rentmr.
van Amstellant ende van Waterlant
Jans van Sassenen, ende Gerrit Aliwijns
overeengedragen met die van Eemnesse
also dat die van Eemnesse, van ons hebben
sullen die veenen te Goijlant Waart
over de ree ten noort eijnde hondert roeden
breet ende dat regt daar te gaan van den
eijnde van hondert roeden tot op den Eijnde
van drie hondert roeden in manieren
dat die van Eemnesse daarover niet hebben
en sullen noch gebruijken tot Goijlant Waar(t)
ten ware dat sij 't kogten bij goeder luijden
moede van Goijlant, ende die van Goijlant
en sullen binnen den palen voorz. op die van
Eemnesse niet hebben off gebruijken ten
ware dat sij ´t kogten bij der goeder luijden
moede van Eemnesse voorz. in oirkonde
etc: gegeven den woensdagh op der elff
duijsent maagden dagh Anno 1339.

NB getoegen uijtten register van Holl(an)t
ende daar jegens gecollationeert
Bij mij: ?? Outheusden
Johan van Diest de 45 bisschop van
Utrecht, die regeerde in den jaaren van
1322 tot aen den jare 1340 toe, soo slappelijk, en soo slegt, soo selffs, als ook
ses sijne mederegeerders, dat hij bijna
sijn geheele bisdom verset hadde.
Terwijl dese Bisschop Jan van Diest tot Utrecht
met de sijnen soo slappelijk regeerden, soo is 't
geschiet gelijk voorz. staat, dat Willem
grave van Henegouwen, van Hollant Etc.
volkoemen Heer is geworden van Eemnesse
maar op wat een maniere hij daar aengekoemen is, vint ik niet beschreven, want met
het swaart heeft hij het op die tijt niet
gewonnen want hij heeft den bisschop
Jan van Diest noijt beoorloogt, apperent soo
heeft Jan voornoemt desen dorpe van
Eemnesse meede aen graaf Willem van
Henegouwen Etc. benevens het slot van Vredelant
voor een seeckere somme van penningen
veronderpant en aen hem opgedragen ende is
alsoo bij provisie ook opperheer geworden van
Eemnesse ende heeft dese Willem als grave van
Hollant, dat schoone en pleijsante dorp van
Eemnesse altijt beseten doen ter tijt 4 jaren
aen den anderen, tot Jan van Arckel
de 47 bisschop van Utrecht, het slot Vredelant
en desen dorpe van Eemnesse, wederom van
den graave van Hollant quam te lossen voor gelt
Ja: Jan van Arckel de 47 bisschop van Utrecht
in de jaren 1342: 43 en 1344 de veronderpande
sloeten van Vredelant, Vollenho(v)e, Overijssellant, en meer andere sloeten en dorpen gelost
hebbende in verren vreemde landen gereijst
om sijn rentten daar optehalen, ende terwijl
den voornoemde bisschop uijt was, soo wierden
die regeerders en burgers van Utrecht soo stout
dat sij den graven Willem eens op een tijt als
hij binne Utrecht was soo hooveerdigh stout
te injureren en te philipenderen, dat hij in
toornige moede aen haar den oorlogh
aenseijde ende vergaderde hier op seer
haastelijk veel volckx met wapenen
ende daar wiert en dagh met een open
velt bescheijden om malckanderen slagh
te leveren, Den dagh aengekoemen sijnde
leverden sij malckanderen den slagh, en
daar wierde seer dapper gevogten, maar
die, die Stigtse knegten verloren den
slagh doch een weijnigh daar nae, doen
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leverden die Utrechtsen nochmaals een
slagh tegen den grave Willem van Hollant
maar sij verloren het wederom, den
grave Willem van Hollant, beleijde hier
op den Stadt van Utrecht, ende soo verre
koemende dat hij se haast soude bestormt
hebben, ende middelerwijl hadde die regeerders en burgers aen haren bisschop geschreven, ende die haastelijk gekoemen sijnde
sprack en versogt vrede 't welck op sekere conditien te langh om hier te beschtijven aen haar wiert vergunt, dogh om
eenige poincten daar van te seggen, soo moest
die regeerders met 500 borgers met bloote
hooffden, en op hare bloote voeten voor des
graaven tent koemen, en bekennen hare
schult, en bidden om vergevinge en om
lijffs gena, gelijk sij deden, voorts moesten
sij den grave noch op haren eijgenkost
noch dienen met 500 man ende die mueren
20 roeden langh moesten sij ter neder werpen
ende men moest altijt voor den grave eene
straat in haar stadt houden, waar door
hij kon in en uijtrijden na sijn believen.
Welcke strate in den jare 1517 noch de
Hollantse Strate wierd genoemt, ende
dit bestant wiert sodanigh gemaakt
dat den bisschop Jan van Arckel en den
grave van Boloijs het selve voor Martijn in de Winter noch breder souden
declareren, hier op treckt den grave
Willem op Sinte Maria Magdalenen avont
van Utrecht af, ende die Utrechtsen
hier over verblijt sijnde ordonneren
en statueren, dat men alle jaar eens
op daags na Maria Magdalenen dagh
een solemnelen processie rontom
den Stad soude doen, in teken dat dit
waare geschiet, en dat godt hare
haar en hare Stadt voor een geheele
distructie bewaart hadde, Welcke
jaarlijkse processie bij haar is gehouden den tijt van 200 jaren
voort soo heeft den voornoemden
grave Willem, wederom op nieuw vergadert veel volckx met wapenen
ende is daar mede gevaren na Staveren in Vrieslant, ende sijn volck
met geen goede ordinantie aen lant
geset. Soo is het gebuert dat hij selfs
en veel van sijn volck daar wiert
doot geslagen, en soude geschiet sijn
op den 6 october 1345, Jan van Arckel
de 47 bisschop van Utrecht dit verstaande
dagt voort op middelen om dit te
wreeken want so ras en was Martijns dagh

Kasteel TerEem hier woonde Bisschop Jan van Arckel

in den Winter niet voorbij: off hij maakte
dat de meeste van sijn edelen die hem en
sijn stadt in de voorz. belegeringe tegen
geweest waren, wederom onder sijne
zubjectie quamen, ende die die het niet mee
gemack wouden doen, die dwongh hij met
wapenen ja selffs soo trock hij met groot
volck van wapenen na het schoone en
plaijsante dorp van Eemnes, ende daar
voor gekoemen sijnde, soo ontwonde hij
sijn banieren ende nam het met gewelt
in en de sloegh daar in doot, alwien
hem daar in verweerde, ende stack
op vele plaatsen den brant in 't dorp
ende gingh met een grooten roof heen
ende dat was daarom soo hij seijde
om dat sij nu al eenige honderden
van jaren onder den bisschop waren
geweest, ende nu eenige jaren met
regtveerdige titulen en regten ond(er)
den grave van Hollant waren gekoe(men)
ja het is sonneklaar uijt het regt der
thinse penningen die eertijts de
Hollantse graven van de Swaaden
Maatlanden gelegen aen de Westsijde
van de riviere de Eem, dat de abdissen van Elten, doen sij van den
keijser Otto de tweede van die naam
aen die heerlijkheijt van Goijlant
quam, dat doen bij die voormelde gifte, hare
grondrechte was, van de Soeste kapel af
en van daar Oostwaarts aen de riviere
de Eems, ende soo voorts de riviere de Eems
Noortwaarts op tot eene schijdinge, waar
in doen ter tijt het lant van Eemnesse
gelegen was, maar sijnde doen ter tijt
meest onbewoont en onbruijckbaar lant
Doch die bisschoppen van Utrecht die altijt
genegen waren om meer en meer
hare palen uijt te setten die hebben
bij de abdissen van Elten so veele
vermogt dat sij die gronden voornaam
die buijten dijk sijn, apperent van deselve
voor niet ofte om godtwille van
haar abdissen, aen de kercke van
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Utrecht gekregen mits aen die abdissen te laten het regt van thinse
penningen staande alberijts op de
Swaden Maatlanden daar in gelegen, ende soo is 't gekoemen dat de
bisschoppen van Utrecht aen die gronden, daar nu ter tijt Eemnes op staat
gekoemen sijn, ende soo is 't ook gekoemen
dat de abdissen van Elten en vervolgens
de garven van Hollant aen de thinsen
die de boeren van Soest van Baren en
die van Eemnesse plagten te geven
daar aen gekoemen sijn.
Ja waarlijk dat Eemnesse met alle
hare gronden in heel oude dagen aen
de Heerlijkheijt van Goijlant toe behoort
heeft dat blijkt ook klaarlijk uijt
dien twist dien de Goijlanders met
die bisschoppen van Uijtrecht over
die nieuwe limiet scheijdinge eenige
hondert jaren aen den anderen
met haar hebben gehadt Etc.
Voorts soo is't geweest dat die van Eemnesse
na soo eene harde stoot gehadt te
hebben van bisschop Jan van Arkel
daarom niet voort van den grave van
Hollant sijn afgeweecken maar hebben
haren dorpe daarna voor den grave
van Hollant noch 2 jaren gehouden
als wanneer in 't jar 1348 na dat 2
jaren met Maigriet gravinne van Hollant een vrede hadde gehadt, den
voorz. bisschop met den onverstandigen
Willem grave van Hollant wederom
in Oorlogh quam, ende wanneer desen
bisschop met den voorz grave Willem
op een groenvelt genoemt Lapersvelt
gelegen nabij Eemnesse, eene overwinnende batailje op dat velt hadde
gedaan, ende in dien slagh den Heere Melis
van der Muiden ridder en op die tijt Heer
van de Loosdrecht, met meer andere Hollantschen Heeren hadde gevangen bekoemen, en hier op gerantsioneert
waren, soo moesten die van Eemnes
in dat jaar 1348 uijt noot dwanck
wederom onder den bisschop koemen.
Staat ook aengetekent bij Jan van der Beke
Utrechtse, ende in Jan Gerbrants van
Leijdens Cronijcken, Hoe dat de inwoonders van den dorpe van Eemnesse haar
met die Hollanders soo verre hadden
geingageert, dat sij de naam van Eemnes
hadden verlaten, ende haren dorpe
de naam van Oost Hollant aengenomen.
Voort in dat selve jaar 1348 doen
quam den grave Willem van Hollant

met veel volck van wapenen bij
IJselsteijn, en dagt den bisschop van
Utrecht soude daar koemen om hem
daar slagh te leveren, maar neen
den bisschop die sonde 4000 gewapende
mannen in't lant van Woerden ende in
Amstellant, daar doen tijt die oude
Stadt Naarden en die dorpen van Goijlant onder begrepen waren, ende
runieerden ende staken in veele
dorpen daarin brant, en roofden
daar ook soo veel uijt als sij konden
den voorz. grave van Hollant dat hoorende
die verbrande daar op Jutphaas
dit ruinieeren branden en rooven
aen weder sijden geschiet sijnde, dan
quam Hertogh Jan van Brabant ende
graven Jan van Cleeff, en Jan van Beadmont
grave van Boloijs en Leijden desen
twist wijsselijk ter neder ende maakten
een bestant tot Sinte Martijn in de
Winter toe
Het bestant uijt sijnde, den bisschop
Jan van Arckel kon niet rusten die
treckt met veel volck van wapenen
voor Oudewater, en krijgt dat in
Den grave van Hollant die hadde onderen tusschen een goet Heijr van volck
bij Schoonhoeven vergadert, den voorz.
bisschop komt den grave daar slagh
leveren, en den bisschop behout het
velt, ende door tusschen spreken van
eenige Hooge Heeren maken sij wederom
een bestant, dat dueren soude aen Martijn in de Winter 1350 toe, dat bestant
weer uijt sijnde, maakten sij een bestant
voor langer jaren, doen graaf Willem
van Hollant door quaade raatgevers, die
seijde in 't jaar 1355 den bisschop den oorlogh aen, ende nadien den grave van
Hollant den Bunschoters hadde verslagen en in Bunschoten gejaagt, ende
den bisschop Muijden en Weesp hadde
ingenomen, soo is 't in dat jaar 1356 op den 14
maart geschiet, dat Heer Gijsbert van Nienroede
ridder een vroem en strijtbaar helt
op ordre van grave Willem van Hollant
met veel volckx binnen de nieuwe stadt Naarden
en op Goilant quam, ende aldaar sijn volck
in goede ordinantie gestelt hebbende
trock hij van daar na Soest om wrake te nemen
van 't ongelijk dat den bisschop aen die van
Muijden en Weesp hadde gedaan, en pilgeerde en verbrande Soest, daartegen
is gekoemen van wegen den bisschop
den Maarschalck Otto van Laar
Bij hem hebbende veele Amersfoorders
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en quam met deselve in Eemlant, om
met den Heere Gjsbert van Nienroede
te batailjeren, dat aenginck, Heer Otto
van Laar met 36 poorters van Amersffoort wierden daar gedoot, ende die
Hollanders hadden victorie, dogh in
die batalje daar in wiert dien Heere
Gijsbert seer swaar gewont en wiert
op piecken uijt de batailje gedragen
en bergden hem en quamen met hem
behouden binnen Naarden roepende
Victorie Victorie, Hertoge Willem grave
van Hollant, door dese victorie seer
moedigh wordende, die heeft op den 22
Maij 1356 met veel volckx van wapenen
in den gestigte getoegen, beleggende en
winnende het slot Nievelt en staken
den brant daar in, en demoiljeerden
dat slot Nievelt, ende terwijl dese
2 jaren van 1355 en 1356, de Eemenesser
al wederom onder den graafschappe
van Hollant waren gekoemen, ende
Jan van Arckel siende dat de kans met
hem bekeeren, versogt aen den voorz.
grave Wllem paijs en vrede 't welck
aen hem in dat jaar 1356 wierde vergunt
welcke vredebrieff: Ik bij leven en gesontheijt ter regte plaats hoope hier
in te beschreven, doch hier moeten
noch andere brieven tusschen bijden
koemen.
Copie van de thienden op
Muijderbergh.
Universis presentia visuvis Schultetus
et schabum de Nerdinclant Salm cum
notitia veretatis noveretis quora
tempore cums memoriam penitus
ignoramus Curatisine rectoris Ecclecia
de Naerden qui pra tempore fuerunt
deciman de Muijderbergh integraliter
et sine contra dictione aliqia
sugulis amus de parte prebende
presbijteralis recipere cunsul
verunt usque ad illud tempus quo
discretus vie dominus Lambartus
Rodde miuc persona ipsus ecclecia
optunut dictam Ecclesiam et in dam
fuit canonice justitutus presentium
testemoni literarium sigillo nostra
universitatis Roboranimus
datum anno M:CC: Nonagesimo
nonen in vigilia Beata Magdalena

Noch eene copie van de thienden
op Muijderbergh
Wij Willem grave van Henegouwen
van Hollant, etc.: maken kont allen luijden
dat van de twiste die geweest is, tusschen
den personen van Naerden van der eene
sijde, ende den gebueren van Muijderbergh
van de andere sijde, alse van de thie???
van Muijderbergh, des sij van beijde
sijden aen ons bleven sijn onse seggen aldus
dat die van Muijderbergh die thienden
voorz. ten Heijligen hebben sullen
met vijf goeder knapen uijtter parochien van Naerden die hen de persone
noemen sal, en of en willen sij des niet doen
soo sal die persoenre die thienden houden
met seeven stoelen als regt is, ende hier
mede sullen sij gescheijden blijven, in
oirkonde des open brieffs besegelt met
onsen zegelen, gegeven tot Albrechts
berge op den elf duijsen maagden dagh
in 't jaar ons Heeren M: CCC: een en
twintigh.
Dese twee copien sijn geextraheert
in de register kamer van Hollant
uijt een register getekent L:13 folio
Po bij ordonnantie van den luijden
van de rekeningen in den Hage
XX, in Junio 1515 Bij mij.
XX V Cornelisz
Van eene rascheijdinge tegens die
van Loosdrecht &:
Allen den genen die desen brieff
sullen sien off hooren lesen doen
verstaan Amelis van Mijnden ridder
dat Ik overeengedragen sij met mijnen
vrienden die ik daar toe genomen
hebbe als Sijmon van Theijlingen
Gijsbrecht van Muijden mijn oom
ende ook mijnen schepenen van der
Loosdrecht, als Jan Schout Willems
Jacob Heijnez Andries Herbergensz
Willem Jansz Boijens ende Jan Cobile
als om eene vriendelijke scheijdinge
tusschen den goeden luijden uijt Goijlant
aen de eene sijde, ende mij ende mijnen
luijden van die Loosdrecht aen die andere sijde, in den eersten als die palen
op koemen gaan tusschen haren
?neders luijden van Abcoude, ende die
uijt Goijlant ander raden toe tusschen
die van Dorschelen ende den vander
Loosdrecht, ende voort van die pale an
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die andere pale die gesteken is bij ons
Heerenraden van Hollant teijnden
Jan Ossenlant ende voort te houden
een vredebaar sloot agt voeten
wijt, vier voeten op de eene sijde, ende
vier voeten op die andere sijde, ende
dese rade sal gaan alsoo verre
als mijn geregten gaan opten
Loosdrecht, alsoo als dat begonnen
is, ende dese scheijdinge sal ick
houden Wittelijken ende wel, Ick
ende mijne nakoemelingen ten
ware dat mijn Lieven Heere van
Hollant die anders scheijden wouden
in oirkonden desen voorwaarden
soo hebbe ik Amelis voorz. desen
Brieff besegelt met mijnen zegel
tot een oirkonde, ende soo hebben Sijmon
van Theijlingen, ende Gijsbert van Mijnden
voornoemt om mijnen bede wille desen
brief besegelt, ende om dat het waar is
ende wij schepenen van de Loosdrecht
gemeenlijk selver geen zegelen en
hebben, soo oirkonden wij onder haar
drier luijden segelen alsoo als sijn
geschreven hier voorstaan, gegeven
in 't jaar ons Heeren M:CCC:XLIII
op pinxteravont.

ende van Vrieslant, doen kont allen luijden
dat wij van ons liefs broeders Hertoge Willem
ende den onsen gestade ende vaste houden
ende conffirmeren ende willen dat gestade
blijven, alsulcke scheijdinge tusschen den
goede luijden uijt Goijlant aen de eene sijde
ende Heeren Amelis van Mijnden ende
sijnen luijden van de Loosdrecht aen die andere
sijden alsoo die brieven begrijpen die daar af
gemaakt sijn met segelen Amelis voorz.
Sijmon Theijlingen, en Gijsbert van Mijnden
voor hem ende voor den schepenen van
Loosdrecht, die doe in de tijt waren, want
schepenen selve geen segelen en hadden, ende
gebieden dat vast en gestade te houden aen
beijden sijden, in oirkonde desen brief besegelt
met onsen segel gegeven voor midde winter des
sonnendaags Sinte Deominicus in 't jaar ons
Heeren 1360.

Oud-Loosdrecht

Die conffirmatie van onse scheijdinge tegens Loosdrecht.
Aelbrecht bij godts genaeden Palens grave
op den Rijn Hertoge in Beijren Ruwaart
in Henegouwen van Hollant van Seelant

Hen die van Dorschelen ende den vander
Loosdrecht, ende voort van die pale an
die andere pale die gesteken is bij ons
Heerenraden van Hollant teijnden
Jan Ossenlant ende voort te houden
een vredebaar sloot agt voeten
wijt, vier voeten op de eene sijde, ende
vier voeten op die andere sijde, ende
dese rade sal gaan alsoo verre
als mijn geregten gaan opten
Loosdrecht, alsoo als dat begonnen
is, ende dese scheijdinge sal ick
houden Wittelijken ende wel, Ick
ende mijne nakoemelingen ten
ware dat mijn Lieven Heere van
Hollant die anders scheijden wouden
in oirkonden desen voorwaarden
soo hebbe ik Amelis voorz. desen
Brieff besegelt met mijnen zegel
tot een oirkonde, ende soo hebben Sijmon
van Theijlingen, ende Gijsbert van Mijnden
voornoemt om mijnen bede wille desen
brief besegelt, ende om dat het waar is
ende wij schepenen van de Loosdrecht
gemeenlijk selver geen zegelen en
hebben, soo oirkonden wij onder haar
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drier luijden segelen alsoo als sijn
geschreven hier voorstaan, gegeven
in 't jaar ons Heeren M:CCC:XLIII
op pinxteravont.
Die conffirmatie van onse scheijdinge tegens Loosdrecht.
Aelbrecht bij godts genaeden Palens grave
op den Rijn Hertoge in Beijren Ruwaart
in Henegouwen van Hollant van Seelant
ende van Vrieslant, doen kont allen luijden
dat wij van ons liefs broeders Hertoge Willem
ende den onsen gestade ende vaste houden
ende conffirmeren ende willen dat gestade
blijven, alsulcke scheijdinge tusschen den
goede luijden uijt Goijlant aen de eene sijde
ende Heeren Amelis van Mijnden ende
sijnen luijden van de Loosdrecht aen die andere
sijden alsoo die brieven begrijpen die daar af
gemaakt sijn met segelen Amelis voorz.
Sijmon Theijlingen, en Gijsbert van Mijnden
voor hem ende voor den schepenen van
Loosdrecht, die doe in de tijt waren, want
schepenen selve geen segelen en hadden, ende
gebieden dat vast en gestade te houden aen
beijden sijden, in oirkonde desen brief besegelt
met onsen segel gegeven voor midde winter des
sonnendaags Sinte Deominicus in 't jaar ons
Heeren 1360.
in den jare 1342 des dijnsdaags
na beloeken pinxteren, doen
geeft Wilhelm grave van
Hollant tot brussel sijnde een
visstapel aen de oude stadt
naerden, welcke visstapel
bij Hertoege Willem van beijren, als grave van Hollant
etc aen de nieuwe stadt naerden bevestigt en geconfirmeert
wert, op, en in den jare 1355
Heroge Wilhelm van beijren grave
van Hollant Seelant Heere van Vrieslant ende der verbreijder der graafschap van Henegouwen, doen cont
allen luijden, want wij onder ons liefs
ooms grave wilhelms die godt genadigh sij brieven en registers gevonden hebben, eenen openen brief gemaakt
ende geordonneert bij den gemeene rade
doen ter tijden ende om oirbaar
ende prophijt onses gemeenen lants
roerende onse steede van naerden
ende sprekende van woorde ten woorde
als hier na beschreven staat

Ruine van Huis ter Kleef in Schoten(Haarlem)
Eens verblijf van Willen de Cuser

Wilhelm grave van Hollant Zeelant
ende Heere van Vrieslant maken kont
allen luijden dat wij bij ons gemeene
rade overeengedragen sijn om oirbaar
onses gemeene lants ende
sonderlingen bij Heeren Dirck van
Bredenroede Heeren Sijmon van Thijlingh
Heeren Wilhelm van Outshorne, Heeren
Jacob van Bijnchorst, Heeren ffloris van
Boeckhorst, Heeren wilhelm de Cuser
gerrit Heijmenzz ende gerrit Aalwijnz
soonen, dien wij het sonderlingen beveelen
hebben, ende hebben vismarckt van allen
den visschen die men landen sal in onsen
landen van Hollant, van kennerlant ende
vrieslant, geleijt hebben in onsen
stede van naerden, in al sulcke regt als
hier na beschreven staat
In den eersten sal men ons geven van elck
Hondert worpen cabbeliaus agt tal waardige cabbeliaus visschen, ende wat beneden
ses worpen is, dat en sal niet geven, ende
daar ses worpen sijn, die sullen eenen halve
visch geven, ende twaalf worpen eenen heelen
visch, ende des gelijk nadien dat de heele
worpen veele vallen
item van een hondert schelvissen twee
schelvissen, ende des salmen tellen
doen elck hondert visch, vijf snees en
een halve
item van elcken tal wijtings vier wijtingen
ende des salmen tellen negen snees voor
een tal
item van elcken tal brasems vier brasems
ende negen sneese voor een tal
item van elcke tal aals twee worpen
item van elcke talle schollen, vier
schollen neegen sneese voor een tal
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item van elcken hondert snoecks
een snoeck
item van elcken hondert carpers
een karper
item van elcken tal harinx, vier
haringen, ende negen sneese voor een tal ende
vier haringen
ende waar dat sake dat imant
dese visch laken woude als hij aen
den marckt quam, dat hij ouder
ware als hem die koopman verkogte, dat soude die koopman houde
bij sijnen eede, ende woude die koopman des niet doen soo soude op de
telre koemen ende dat te bescheijden, toe seggen bij seggen bij sijnen
eeden, ende van elcken verschen
goede soo sal die koopman sijn gelt
hebben op den selven dage dat hij
uijtlevert, ende van souten goede
op den andere dagh
ende soo wie van dese vpprz saken den
anderen bekommeren wouden soo soude
men hem op den selven dagh regt doen
tusschen tweede mannen tals
voort meer imant in sanders schip te
koemen anders dan die geenen die
visch op voeren sal
ende soo wie visch loede in den graafschappe van Hollant ende die op
scheepte tusschen muijden en kampen
andere dan tot naerden die verbuerde
als die visch waardigh ware, alsoo
dicke als hij dat dede
voort soo wie telre wesen sal, die sal
der toe sweeren elcken man reden
te doen als voorz is, dade hij daar
tegens ende men t wettelijken op hem
proeven mogt, dat spude hij beteren
ende agter dien nimmer meer
telre wprden
ende alle dese voorz saken te meer deren off te minderen, ende ofte daar
eenigh stoot in viele dat hpuden wij
altoos tot onsen verklaren
ende op dat wij willen dat dit vaste
ende gestade blijve, soo hebben wij

desen brief open besegelt met onse
segele gegeven tot Brussel des dijnsdagh na beloecken pinxteren int jaar ons
Heeren 1342
Soo hebben wij desen brieff geconfirmeert
ende wille hem vaste en gestade houden
hebben, ende vernieuwen in alle sijne
ponicten als sij voorz staan ende
geloeve onse poorters van naerden
coorz die poincten te houden is alle
manieren als die hantvesten begrijpen hebben tot eeuwiglijken dagen
in oirkonde desen brieff besegelt
met onsen segele gegeven tot Sinte
geertuij ten bergh das manendags
na Sinte pontianus dagh int jaar
ons Heeren M:CCC:LX
[n de kantlijn]
NB Ik hebbe uijt een out
schrift gelesen dat willem Cuser in dese
voorz previlegiebrief vermelt in den jaar
1332 niet alleen een bailliuw van rijnlant
was maar op ordre van den goede grave
Willem van Hollant met veel volckx uijt
waterlant en amstellant den bisschop
te hulp quam en vaarden over die
Lecke en namen wrake van den Castelijn
van Hagesteijn genaamt Hendrick en
keerden met vrede wederom etc.
Waar uijt naacktelijk blijckt
dat die van de oude stad naerden
hare previlegie en hantvest brieven die sij aldereijts van de graven
van Hollant hadden in hare
distructie en verbrandinge van
hare voorz oude stadt verloren
hadden, gelijck uijt den volgende
previlegie, die van naerden daar
in schijnen te kennen te geven
Hoewel ik wel boecken tot naerden
gesien en gelesen hebbe die veel
ouder waren als 500 jaren
Ja wouden die naerders hare
oude beschreven boecken openen men soude sigh grootelijkx
verwonderen wegens het
geen daar al in beschreven
staat, maar sullen wel
wagt houden, want etc.
van eene nieuwen steede
re moegen maken etc
Wilhelm Hertoege van Beijren grave
van Hollant van Seelant ende Heere
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van Vrieslant, maken kont allen
luijden, want inse getrouwe stede
van naerden, om onsen willen van
den onsen swaarlijck verderst is
ende hare hantvesten die sij van
insen ouderen hadden verloren
heeft, soo en is onse wille niet, dat sij
daar bij aen hare regten ende vrijheijt niet vermindert sijn maar wij
willen dit aen haar vermeerderen
en niet verminderen daaromme soo
hebben wij haar geoorloft ende oorlooven mits desen brieve te begrijpen
eenenen nieuwe ergent sij ons ende
haar ter besten oirbaar staat, bij
rade van Hendrick van Heemskercke
ons bailliuws aldaar in den lande
ende den geregte van onsen steden
amsterdamme muijden ende weesp
die te besitten ende te betimmeren
in alsulcjken regten die stede van
naerden plagt te staan eer sij verbrande ter tijt toe dat sij ons uijt
schrifte betoogt hebben hueren
ouden hantvesten daar wij huer
hantvesten uijt versegele ende
vernieuwen moegen ofte ter tijt toe
dat wij haar nieuwe regten ende
vrijheijt geven, voort soo geven wij
haar oorlof bij desen luijden rade
voorz een veste maken om die stede
daar sij t begrijpen sullen, ende bidden
allen onsen goeden luijden die daar
ontrent begrepen sijn, dat sij onser
stede van naerden vorderen ende helpen vesten willen ende graven, wantter
onse luijden (ende landen wel meede
gesloeten sullen wesen) in oirkonden
desen brieff besegelt met onsen segel
gegeven int jaar ons Heeren M:CCC:
en vijftigh des anderen
daags na pinxteren
Men siet uijt desen brieff klaarlijk
dat Willem hertoge van beijren
etc. hier in bekent dat die oude stede
naerden om sijn willen van den
sijnen seer swaarlijk verderft
en verbrant is, men leest daar
ook niet in waar hij was toen hij
desen brieff aen die naerdenaars
gaf. ook niet dat eenige raden bij
hem waren toen hij desen brief
gaf doch hij seijt dat het sijn Lieve
en getrouwe Steede was etc.

In de jaren 1349 X 1350, toen stonden in
Hollant twee partijen tegens malckanderen op de eene partije die wierden
genaamt Hosckse en den anderen
Cabbeliausse, den eenen houde het met
de moeder nargriet keijseringe en
gravinne van Hollant ende den anderen met haren outsten soone Hertoge
Willem van beijren grave van oostervant, de voornaamste oversten van de Hoeckse
waren, de heer Hendrick van bredenroede
de heer philips burgrave van Leijden, ende
de heere van Wassenaer, de heer Jan van
der Lecke en polanden, de heer Jacob van
Binckhorst, en met meer andere ridderen en
schiltknegten, ende de voornaamste
overste van de cabbeliausse partije die
ware Heer Jan van Arckel des bisschops
vader, en den heer Jan van Egmont, ende
de Heeren gerrit en Hendrick van Heemskercke, ende voort meer andere edele
ridderen en schiltknegten, ende als dese
twee partijen van dage tot dage meerder
wierden, soo ist geschiet dat die Hoeckxsen
het alder eerst begisten te rooven te branden, te vernielen te verdistrueeren, te
moorden. vrouwen te verkragten te vangen
te spannen, ende voorts alle tirannigheden
te doen, noijt in Hollant diergelijk gesien
of gehoort, ende die Hoeckxse partije
wel wetende, dat die burgers van die oude
steede naerden niet alleen van die cabbelausse partije waren, maar daar bij
oock wel wetende waren, dat die
voordeijde stadt naerden eene previlegie van eenen schoonen vistapel
excerceerden commanderen over
de geheele Zuijdersee, soo dat ook niemant int gehele lant van Hollant
sullen vistapel van cabbeleauws
X was hanterende dan sij lieden
waarom de voorz Hoeckxse partije
om redenen voorz uijt haat en nijt
seer onversiens in den voorjare van
1350 binnen naerden sijn gekoemen ende
hebben die Heerlijke en neringrijke oude
stadt naerden seer swaarlijck en seer
jammerlijk verdorven verbrant en soo ver
destribueert, dat sij van die dagh aen
voorts gepeijnst en met malckanderen
overleijt hebben, hoe beste een nieuwe
steede te krijgen, Willem hertoege van
beijren, die lange weijgerigh was geweest om in Hpllant te koemen, die
wiert eijndelijk noch soo verre bewoegen
dat hij heijmelijk te gorkum quam
ende die van delft dat vernemende
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die haalden hem al stilletjes van
daar in haar stadt, ende daar tot
delft mede heijmelijk sijnde, doch sijn
goede en getrouwe heeren ridderen
dir vernemende , gingen mede al heijmelijk aldaar bij hem, ende maakten
(soo ik vertrouwe aldaar) tot behoeff
van willem hertoege van beijren etc, eenen
goede vasten en getrouwen besegelden
brieff, ende seijden voort tegen hem helijk
sij menigwerf in haare brieven aen hem
geschreven hadden dat sij niet langer
onder sijn moeders regeringe wouden
wesen want dat sijn moeder de oirsaak
was van al de verwoestingen, die geschiet
waren, en noch dagelijkx quamen te geschieden, ende alsoo uijt desen gemelden
brieff kan gesien worden, wie die geene
sijn geweest, die het swaart tegens de
Hoeckse partije hadden opgevat, en noch
ten behoeve van willem Hertoege van
beijren etc waren voerende, om Hollant
onder sijne magt te brengen, soo sal ik
desen brief hier in schrijven, en luijt
als volgt
Allen den geenen die desen brief sullen sien
ofte hooren lesen, maken wij kont
schout schepenen burgermeesteren raat
ende die gemeene steden van dordrecht
van delft, van Haarlem, van Leijden
van Sint heerbenberge van amstelredam
van alckmaer, van oude water, van schiedam, van rooterdam, van medemblick, ende
van vlaardingen want wij ons onderwonnen hebben onsen lieven ende geminde
Heere Hertoege willem van beijren grave
van Hollant van Zeelant ende Heere van
Vrieslant Heere te maken ende magtig
sijns lants ende ondersaten
hebben grooten scholt die hij schuldigh is, daar
wij hem wilt godt off ontredden sullen
ende om dat wij te doen moeten hebben
jegens menigerhande lade, ende dadingen van sijnre wegen, daar ons
sien staat swaren wangunst ende
viantschap in te verkrijgen, ende
om dat wij alle alleene sijne saken
niet en moegen bewaren ende bevrijden, soo hebben wij alle steden
voorz te samen gelooft ongeschert
bij onse seeckerheijt ende bij onser
trouwen: waar dat sake dat imant
uijt desen voorz in wangonst ofte
in viantschap quame tegens ijmant
off eenigerhande saken die hij hantteerde hadden van onsen Heeren
gravenwegen voorz of daar of roeren

mogte of onder steedenregt eenige voor?
of om eenigh mans in te voorz steeden
dat wij dat gemeenlijken ende ongeschijden
wederstaan sullen ende dregen tot
allen dagen ende malckanders hulpers
daar in te blijven met sinne ende met
goede, voortwaart sake dat ijmant van
desen steden voorz eenigen twist hadden
die eene tegens den anderen, des souden
die andere steden magtigh wesen dien
twist te soenen ende te verlijcken
ende alle saken voorz behouden onsen
Lieven Heere den grave ende sijne nakoemelingen al te doene dat wij schuldigh sijn te doene, ende sonder al argelist
ende waar dat sake dat ons Heeren gebraake, sonder oir van sijnen lijve
dat godt verhoede, soo hebben wij gemeenlijk gelooft geven heer te
ontfaan wij en sullen gemeenten ontslaan na sulcke brieven als onse
lieven geminden heer dicke voorz
bescheijden heeft met sijnen brieven
dat onsen lieven heere keijser sijn
vader daar godt de siele af hebbe
met regt ende met vonnisse van sijnen
hooge mannen t graffschin van Henegouwen van Hollant van Seelant, ende
Heerlijkheijt van Vrieslant schicte ende
bescheijde te erven, ende waart dat
sake dat aen desen brieve gebraake
een segel of twee daaromme en soude
desen brieve voorz niet vermindert
wesen van eeniger magt, ende om dat
wij steden voorz alle beloften ende
overeendragen voorz vast ende ongescheijden houden willen tot eeuwigen
dagen, soo hebben wij desen jegenwoordigen brief in kennisse der waarheijt
besegelt met onsen segelen int jaar
ons Heeren 1351 des manendaags na
sinte mauritius dagh
op mauritiusdagh dat na den ouden stijl
plagt te koemen op den 14 julij: toen
Leverde moeder en kint tusschen den
briel en sgravesande malckandere
een sware batailje, in welcke het kint
de overhant hadde, ende de moeder
den slagh verloor, en vlugtede in
engelant, soo dat op maandagh daar
aen den voorenstaande accoort brief
is gemaakt ende in dat selve jaar
doen wonnen die cabbeliausse van die
Hoecksen noch 17 castelen en sterckters
af, soo dat de moeder met die Hoeckse
genootsaakt wierden om vreede te
moeten maken, gelijck geschiede, ende
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de conditien waren dat de moeder het
graaffschap ban Henegouwen soude hebben ende den Edelen manne grave
willem die soude dat graaffschap van
Hollant en van Zeelant etc voortaan rustelijk besitten etc
voorts concludere ik dat de beschuldige die de schrijvers hebben gedaan
als dat Jan van Arckel de 47 bisschop
van uijtrecht, de oude stadt naerden
soude verwoest en verbrant hebben
niet waar wort bevonden, maar
dat het niemant anders gedaan
heeft dan die Hoeckse partije in
Hollant want dat is te begrijpen uijt de
previlegie brief van naerden voorz en
om dat wij doen geen oorlogh met dien bisschop hadden, ende om dat dien bisschops
vader toen met onse cabbeliausse partije was:
doch ik segge hadden die Burgers van
de oude stadt naerden, dat niet gepractiseert, en niet gedaan, maar hadden
haren ouden stadt wederom opgebout
en herstelt, dat sij met minder kosten
hadden komen doen, soo hadde niet
alleen haren ouden stadt noch wel
geweest, maar soude jegenwoordigh
een van de beste, en neringtijkste koopstadt in gantsch Hollant geweest hebben
want als men aenmerckt, hare oude plaatse, haar gronden en hare gelegenheijt
op de welcke ik bi laagwater wel
geweest hebbe, ende had die stadt
op de oever van de Zuijderzee gelegen
is geweest, ende als ik aen,erck dat men
toen goede specie genoegh hade om
Hooge dijken daar van te konnen maken, om bestant te sijn tegen hooge
watervloeden, soo moet ik seggen
dat het voor haar selven en voor
ons goijlant, en voor gantsch Hollant
een schadelijke saak is geweest, die
oude stadt te verlaten en een nieuwe
gebouwt te hebben, want in den jare
1634, toen optineerde dirck aartz Cocq
een rijk coopman tot amsterdam van
de ridderschap edelen en steden van
Hollant en westvrieslant, een octroij
om van het uijtterste van het noordelijkste hooft van de bepaalde haven
oostwaarts en westwaarts te moegen
krippen, ende een dijk tegen de zee
aenleggen, en dese specie daar toe
noodigh agter uijt van daan te halen
doch onder conditie soo hij de goijlanders
haar gemoede daar van kon geven

de dorpen van goijlant consenteerden
maar die vannaerden niet daarom
is het agter gebleven, ende hadden
die naarders dat gedaan, soo hadden
sij altijt voor de see een waarborgh
gehadt, en ofschoon dien voornoemde
heer Cocq, omtrent 100 morgen lants
daar aen soude gehadt hebben, soo
moeste hij tot een wwuwige recoguitie
van ijder morgenlants jaarlijksz aen
de graaffelijkheijt betalen drie guld.
ende ons goijers soude ook van hem
noch jaarlijkx pencroen bekoemen hebben, hadde het voortgaan, maar
nu soo is sedert den jare 1634 veel meer
als 100 morgen goet lant aen de woeste
see over gegaan en wort dagelijks met
soutwater beloopen, ja eenige oude
en goede patriotten hier van wetende
en dit siende, stampen met hare voeten
tegen den gront aen ja eenige duijsenden van morgens soo maarlant als
boulant sijn wij sedert quijt geworden
dat sij die oude stadt verlaten, ende
een nieuwe gebout hebben X

volgt nu den zoenbrieff
die in den jare 1356 bij
willem grave van Hollant
en bij Jan van Arckel
bisschop van utrecht gemaakt is X
Zoen brieff van Willem Hertoege
van beijren grave van Hollant
ende Jan van arckel bisschop
van utrecht 1356
wij willem Hertoege van beijren grave van
Hollant van Seelant ende Heer van Vrieslant
maken kont ende kennelijk allen luijden, dat
wij van allen twisten ende schaden die in den
oorloge dat geweest heeft tusschen den gestigte
van
utrecht ende haren hulpe op die een sijde ons
en onse hulpe op die andere sijde gevallen, dat
sij tot desen dage toe eenre geminnelijker soene
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bij wille en bij goet duncken ons raats onser
goeder luijden ons lants ende onsen steden in
een gedragen sijn, met eenen eersamigen vader
in goede, Heeren Johan avn Arckel bisschop tot
utrecht met sijnen luijden landen ende steden
in welcke soene wij besoent hebben op onse
sijden
in den landen ende steden ende sie geene die
onse
hulpers geweest hebben in desen oorloge, ende
die bisschop ende die stadt van utrecht voorz
hebben besoent op haar sijde alle sijne luijden
landen ende steden ende alle die geenen die sijn
hulpers geweest hebben in dese oorloge, sonder
alleen die wij uijtgesegt hebben met onse opene
brieven in sulcker manieren
((hier hoort dat wat in de kantlijn staat tussen
gevoegd te worden)
dat wij geene noch vergelijkinge met haar sullen
doen in eeniger manieren, sij sullen mede in
dese soene wesen ende houden uijtgenoemen)
dat die Heeren van
IJsselsteijn in dese soene niet koemen en sal,
tensij
bij wille des bisschops ende der stadt van utrecht
voorseijt, voort soo sullen die eerste ballingen
van utrecht sijn sij papen of leeken versoent sijn,
ende verlijkt ende vrijelijken hares goetste
gebruijken ende niet nare die stadt van utrecht te
koemen dan op een mijl na, ende die leste
ballingen sullen versoent sijn van een saaken die
sij metter graafffelijckheijt in desen oorloge
gedaan hebben behouden den bisschop ende
ser stadt van utrecht voorz sulcken voorwaarden
als die brieven begrijpen die sij malkanderen
daar op gegeven hebben
ende hares goets vrijelijk te gebruijken ende niet
te
verkopen al soo lange als sij leven mit alsulcker
voorwaarde, waar het saje dat imant van hem
selve de dede op den bisschop ende op der stat
van utrecht ofte imant van haren hulpe aen lijf
of aen goede die verbuerde sijn lijf en goet
ende daar soude men den bisschop ende stat
van utrecht, op den haren voor regten, soo
wanneer sij t vereijssten, ende regt daar op
begeerden binne onsen graaffelijkheijt voorz
ende waar dat sake dat hij ontkoeme, die de
ondaat gedaan hadde die soude uijt onse
graaffelijkheijt verdreven sijn eeuwiglijk, voort
soo sullen die ballingen uijt onse graaffelijkheijt,
noch die geen die wij niet en besoenen geen
onthout hebben in de gestigte van utrecht op
onse graaffelijkheijt schade te doen ende des

gelijkx en sullen die ballinge uijt den gestigte
voorz geen onthout hebben binnen onse
graaffelijkheijt voorz op ten stigte van utrecht
schade te doen, voort sijn t voorwaarden dat die
bisschop vende stadt van utrecht voorz dat huijs
van Vredelant met geregt ende rentten die daar
toebehoren alsoo als t voorset is sellen hebben
voor seven en dertighhondert pont alsulcken paijement als tot utrecht gange
ende loop heeft, ende alle gevangenen
quijt op beijden sijden omredelijck teringe
en kost, ende die voorseijde gevangen sullen
in suijverlijke en in seekere gevanckenisse
blijven tot een half jaar toe, naar der
datums deser briefds, als aenbeijde sijden
valt te doene van desen voorseijden poincten
ende waart sake dat die bisschop ende die
stadt van utrecht voorz dat huijs tot
+ vrieslant binnen desen halfven jaare
lossende, ende hem overgelevert worden
+ vredelant
ende Heer van den rade haars borgers
die hij gevangen heeft met sulcken goede
als sij bij hem hadden, ende hem genomen
heeft doen hijse vinck, den bisschop ende de
stadt van utrecht niet overleverende, soo souden
sij daar voor behouden steen en staetbaenen
van Liesvelde die sij nu gevangen hebben
ofte gebraken sijt, soo soude sij alsulcke
ponden behouden voor hare borgers, ende
voor haar goet, als den Heer van Arckel
ende Johanne Heer van Culemburgh redelijk
ende moegelijk dan sul doncken te wesen
maar waar dat saak dat wij binnen den
half jaar voorz dat voorz huijs van
Vredelant den bisschop ende stadt voorz
niet leveren en konden, soo moegen sij
haar gevangen schatten, behoudelijk
der selve nochtans sullen wij verbonde
wesen dat huijs hen te leveren als wij
des magtigh sijn, omsulck gelt als voorz is
voort vanden veenen gelegen tusschen
Heemnesse ende goijlant, mach die
bisschop van utrecht voorz met
seeven stoelen op sijn eedt eene regte
lake te gaan tusschen den Harden
lande van goijlant ende eemnesse
daar die kijf of geweest is, ende en woude
die bisschop voorz des niet houden
soo mogten wij met seeven onsen mannen
op onsen eedt een regte lake gaan
van dese voorz veene
voort so sal die bisschop ons believen
die Heerschop van Amstel ende van
Woerden met allen haren rentten
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mannen en toebehoren, in allen
manieren, als den Heere van Amstel
en van Woerden van den gestigte te
houden plagen behouden elcker male
sijns regts ende wij sullen voort meer
den gestigte van utrecht voorz
uijtreijken jaarlijkx alsulcken pagt
als die Heeren van Amstel ende
van Woerden den gestigte voorz daar
af te geven plegen, ende en woude
ons die bisschop dat voorz goet niet
beteren, soo soude het blijven staan
in allen manieren dat het stonde
ende was, eer dit oorlogh begant
behoudelijke elcke malck des regts
ende wanneer wij hem die brieven van
den soene overleveren besegelt, soo
sal die bisschop ende stadt van utrecht
voorz ons overleveren dat huijs tot
Woerden voorz ende sellen wij hem
weder uijtreijken ende betalen al sulke
gelt als hij aen den huijse van woerden
vertimmert heeft tot seggen des
Heeren van Arckel jans Heere van
Culenburgh, voort soo sal die bisschop
voorz ende sij prelaten gebruijken
haar geestelijk regt in allen
in alle manieren ende regt als sij deden
eer den oorlogh began ende hem van
alle plegt, ende geestelijk regt dat in
dese oorlogh geroert quijt te wesen
alsoo dat niemant daar af gemoeijt
en blijve, voort soo sal elck der Heere
hare mannen beloeften ende beleenen
die haar goet in dese oorlogh opgedragen ofte verbuert hebben, ende van
alle bruecken quijt te wesen die in
desen oorlogh roeren, voort soo sal alle
goet daar man af beklaget heeft
of met klagen verwonnen is in desen
oorloge quijt wesen, ende vrij als t was
eer dese oorlogh begant, voort soo sal
men betalen al t goet dat binnen den
vreden ofte binnen den bestande genomen
is daar goede open brieven af sijn
daar men mede betoonen magh
voort soo en sal niemant des bisschops
weijde van utrecht bruijcken, hij en
sal der op woonen, ende den bisschop
oirbaar wesen, voorts soo en sal niemant
die in den lande van utrecht woont, poorterman ofte gebuer worden in onse graafffelijkheijt voorz, hij en ware daar met
ter woon ende dies gelijke en sal niemant
van onse graaffelijkheijt voorz borger
ofte man worden in den gestigte van
utrecht, hij en koeme daar metter woon

ende worde hem aen ge erveth soo en salmen den borgeren van utrecht noch eenige
welgeboeren Sinte martijns dienstman
die in den gestigte van utrecht wonagtig
waar haar lijf noch haar goet beklagen noch beletten van schade noch
van schulde tusschen der nade ende bede
graven, alsoo als den bisschop ende den
gestigte voorz van outs toe behoort
heeft ende was eer dit oorlogh began
ende dies gelijke en sal men geenen welgeboren sinte martens dienstman
besetten binnen der stadt ofte binnen
dan lande van utrecht voorz ofte die
binnen dese voorseijde palen sitten
als voorz is, uijtgeseijt dat geregt datmen van ons hout gelegen binnen der
stadt van utrecht, onder die lakensnijders
voort soo sijnt voorwaarden waar dat
sake dat die stadt van utrecgt haren
borgeren in eeniger manieren corrigeerden des en soude wij noch onse graaffelijkheijt niet bewinden, voort soo sellen
alle reijsenbrant dooden leemten ende
smerten X: t sij van papen of van leecken
dat buijten vrede geschiet is, quijt ende
versoent sijn, voort alle schattinge
ende verdoegenisse sullen quijt wesen
op beijde sijden alsoo verre als die dagen
met daar af gelegen en sijn, ook soo magh
die stadt bischop ende die stadt van
utrecht voorz, soenen tegens die geene
die wij buijten geset hebben of sij willen
ende komen sonder braake tegens onse
graaffelijkheit ende waar ook dat sake
dat imant van onse stede den gestigte
voorz of haren hulp die met hem besoent sijn misdade aen lijf ofte aen goet, dat
souden wij regten aen haar lijve ende goede
ende dies gelijk waar ijmant van haar
sijde die ons ofte onse hulpe die met ons besoent sijn misdade aen lijve ofte aen goede
dat soude die bisschop ende die stadtregten
aen haren lijve ende aen haren goede
ende alle voorz poincten sijn te verstaan
sonder argelist ende dese voorgenoemde
soen in alle manieren ende voorwaarden
als hier voor in dese brief beschreven staat
hebben wij Willem Hertoege van beijeren
grave van Hollant voorz gehoftet
ende mit gelooven onsen stede alsoo etc X
jaar 1000 drie hondert 56
eene Heerlicke previlegie voor
de nieuwe steede van naerden
bij willem Hertoge van beijren
grave van Hollant etc. aen haar
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gegunt en gegeven op den 20 maij
1355
Hertoge Willem van beijeren grave van
Hollant van Seelant ende Heere van Vrieslant, ende verbeijder des graafschap van
Henegouwen, maken kont allen luijden, dat
wij met goeden voorsien ende wel beraden
gegeven hebben ende geven voor ons
ende voor onse nakoemelingen graven
van Hollant, onse poorteren tot naerden
ende onse poorteren die daar in woonen
sullen omme menigen trouwen dienst
dien sij ons ende onse voorvaders gedaan
hebben ende ons en onse nakoemelinge
noch doen sullen, alsulcke regt ende
vrijheden als hier na beschreven staat
eeuwelijk durende
eerst soo sullen de palen van hare vrijheden wesen als sij nu begraven
hebben ende ter tije wert in dertigh
roeden verre
voort soo sullen sij tot vrij varen met
allen haren goeden voor allen
onsen tollen in onsen landen, ende
waar dat eenige van onsen poorteren
hem misgrepen voor onse tolle
uijtten naerden, die soude dat beteren
als t regt is van der tollen hout, voort
soo sullen sij der poorteren brieven
brengen als sij voor onse tollen varen
dat sij onse poorters sijn tot naerden
ende daar binnen woonagtigh sijn
voort soo sal men hem noch haar goet
besetten noch bekommeren in onsen
landen te water noch te lande, anders
dan in onse vrije stede, het waar sake
dat sij verwillecueren voor regten
ende voor wetagtige luijden ofte dat
sij met verscher misdaar begrepen
worden, of dat de klager met open
brieven betogen mochte
voort soo sullen wij onsen bailliuw van
naerden van onsen wegen jaarlijkx
op ten dertiende dagh die schepenen verkiesen met monde of met brieven
voort soo wat saken binnen onsen stede van
naerden geschieden die sal daar binnen
beregten alsoo schepenen wijsen dat regt is
voort soo wie eenen man dootslaat ende daar
mede begrepen wort, die sal verliesen sijn
lijf ende half sijn goet wert hij verwijst
alsoo regt is ende de ander helft sal

blijven sijnen wijve ofte sijne wetagtige
kinderen ofte sijne regte erfgename
hadde hij wijf of kint
voort soo wie dat eenen mensche leemde
die waairts op drie pont hollants wert hij
verwonnen als regt is, of sijn regterhant
voort soo wie eenen mensche een coorwonde
stake die wairt op drie pont hollants, wert
hij verwonnen als regt is
voort soo wie dat eenen knijf of swaart of
eenigh verboirt wapen toegen die waar
op een pont hollants
voort soo wie dat vochte met eenen vuijst
dat was op thien schellingen hollants
voort soo wie een huijs aen vochte bij dage
die was op vijf pont hollants, en bij nagte
op thien pont hollants
voort soo wie den regten met twee geswoere
of twee geswoeren eenige mannen eenen
vrede biede, die des vrede weijgerde, die waart
op drie pont hollants, alsoo dicke als hij
en weijgerde tot drie werven toe
ende weijgerde hij vierde werven, soo
sout men hem aentasten van onsen wegen
ende van der stedewegen, ende dan soude
sijn lijf staande in onsen genade
voorts van allen boeten sullen wij hebben
een tweede deel, ende die stede met de schout
ende met den schepenen dat derden deel
ende van die derden deel sal die poorte hebben
die helfte ende die schout metten schepenen
die andere helfte even gelijk te deijlen
sonder van dootslagen ende van vrede
braacke die sal alleen aen ons koemen
voort wat schepenen wijsen dat sal
regt wesen, ende soo wie daar wederseijde die wairts op XXVIII ponden hollants
ende nochtans soudet voortgaan dat sij
gewijset hadden
voort soo wie dat anderen schepenen
eede sprake die wairts op veertigh
schellingen hollants alsoo dick hij
dat dede ende dat soude andere schepenen proeve komen ende daar en
soude anders geen bedragh af gaan
voort soo geven wij onsen stede van
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naerden alle die visscherije die hun
binnen huere vrijheijt in hoire grafte
vervallen magh ende die wigte
ende die maten binnen der poorten
ende sij sullen ons onse bede geven
ende onse Heervaart vaaren gelijkcken anders onse steden na hare
groote van hueren volcken ende
van haren goeden
voort soo sal men geen vonnisse langer scheade
noch verschen dan drie veertien nagt het
en sij dat tot die schepenen begrepen bij
haren eeden dat sijs niet vroet en sijn
ende soo sullen sijt halen binnen die naaste
veertien dagen tot amsterdamme of
elwaart binnen onsen lande dat sijs
vroet moegen werden
voort wat poorters dat t gemene regt
ontffaat, dat sal ons lief wesen ende die
sal met alre woenste binnen den eersten
ses weecken metten woone koemen
binnen onsen poorte voorz
voort soo wie dat men aenspreeckt met
regte binnen der poorten van schade of
van schoude, die magh antwoorden
schoude of onschoude begrepen
voort soo hebben wij gegeven onsen
poirteren voorz soo wat kueren
dat sij maken bij onse schout ende bij
den gemeene tot ons en onse steede
oirbaar die moegen sij houden tot onsen
wederseggen, ende soo wat onsen schout
ende die meerdere meijnen van den geregte
beter gekuert dochte dan gelaten dat sal
voort gaan als voorz is, ende alle dese
voorz poincten ende vrijheden hebben
wij hem gegegen behouden ons onse
Heerlijkheijt ende onser graaffelijkheijts welt ende om dat wij ende
onse nakoemelingen graven van
Hollant lle poincten voorz houden
willen ende gehouden willen hebben
van onse nakoemelingen onse poirteren
woonende binnen onsen poorten van
naerden voorz, soo hebben sij desen
brief open doen besegelen met onsen
segelen gegeven tot dordrecht op den
XX dagh van maij int jaar ons
Heeren 1355 onderstont
Jussu domine Conites
Hannerongen

adrelatronium dominorum
Johas de drongen ijethts ij
Hendricus poppois XVII
Lagerstont
D: Oud(?) de iselsteijn
gecollationeert jegens sijn orginelen
ondertekent als weren geschreven
op parcament hebbende eenen uijthangende groenen wasschen zegel
aen een dubbelde staarte, wesende
gantsch gaaf ende ongecancelleert
ende daar mede op ten XIII: aprillis
1612 accorderende bij den Heer van Hollant
en utrecht geadmintteerde notario
in margin getekent C gerritsen
NP: 1612
copie van seekere thinse
penningh in Eemnesse etc
In Eemnesse buijtendijk XXXIX dortse placke
Eemnesse binnendijk
XL dortse placke
Baren
Baren
XXXVI dortse placke
item dese is schuldigh altijt te
betalen roeloff van baaren
en sijn nakoemelingen
ffacit 115 dortse placken
item die van der Eembrugge
mijns Heeren Hoeve van gaesbeeke
toebehorende nu dat Clooster in de
Berck
X Botkens
pieter Lambertsz Hoeve die men niet
en weet wiese toekomt
X Botkens
item dat vrouwenklooster
ij
botdragers
item adriaen willemz
i botdrager
item poulis jacobz wedu:
i
botdrager
item Jan rutgerz
ij botdragers
item Jan gerritz wonende
in Zoestveen
i botdrager
item de Jonckvrouw van renes
oude Jans weduwe van renes i botdrager
item oude naerden
vi botdrager
somma xiiij botdragers
doemsche Hoeven
item Heere jan de gruijter
Stoep heijnricx
xx botkens
Roelof Hoeve
item Rijck Hout Evertz en
item gijsbert dirckz
x botkens
Vleijgesem
item Jacob gueden erfgename en
item gerrit kurtgen
x botkens
Merchen Hoeve
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item Rijck Hout Willemz en
item albert Heplant
x botkens
Crutijnex Hoeve
item olde munster en
item jan de bruijne en
item Willem gijsbertz
xij botkens
Camp Hoeve
item rutger aartz en
item dirck noteboom
x botkens
somma
xcii botkens
[n kantlijn in modernschrift staat nog geschreven
dat er nog meer botkens betaalt zijn, maar het
schrift is erg kriebelig.]

copie van de thins de welcke
die van baarn etc die de swaden
hebben jaarlijkx moeten
betalen
Aelbrecht etc: doen cont allen luijden
dat wij bi onsen rade overgedragh sijn
met de lantgenoten van baarn, die de
swade hebben ende met die van soest
met die van Eemnesse beijde van binnendijk ende van buijtendijk en met die van
sonne, als van alsulcken thins als sij ons
schuldigh sijn te betalen op sinte marten
dagh in den winter te baarn op dat kerckhoff in dusdanige manieren, dat sij onse
bailliuw ende renttm(eester) van amsterlant
ende van waterlant die nu is of namaals
wesen sal, daar hij ons goede rekeninge
of doen sal alle jaren, geven ende betalen
sullen tot onser behoef op sinte martine dagh
ende opt kerckhof voorz als van den thinsen
voorz vijf ponden en ses schellingen
ende voor alck pont onse Hollantsche
schilt, die wij nu ter tijt doen slaan of paijement daar voor naar der waarde, ende
dese thins hebben wij van der abbiss
van elten in pachte ende waart sake dat
sij ons meerde ponde met regt af wonne
dan voorz is, soo soude die thins genoeten voorz van den ambachte voorz
elck meer geeven, ende soo wie van de
[in de kantlijn]

: Hieruit zou men zeggen dat deze
thins reeds onder de abdissen bestond
en niet het gevolg was van de verpachting
van 1345

Thijns genoeten voorz alsoo veel voor
niet en betalen op den dagh en kerckhoeve
als voorz is daar sullen die Lantgenoten voorz alsoo veel voor op dat
wij of onse tenttm(eester) voorz tot onsen
behoeff voldaan ende betaelt ware
als voorz is, ende als dan die gemeene
in onsen landen koemen of haar goet
dier haar thijns niet betaelt en
hebben op ten dagh en kerckhoff voorz is
ende die lantgenoeten van baarne voorz
dat weten laten ons of onse bailliuw v
oorz off onse andere die naers in den
bailliuwschap voorz soo willen wij dat sij die
besetten met regte, ende die houden ter
tijt toe dat die lantgenoten haar gelt
weder hebben dat sij daar voeren uijt
geleijt hebben ende haren kosten die
sij daaromme gedaan hebben, in oirkonde rtc: gegeven in den Hage op den
26 dagh december int jaar 1393
doch dese voorz copie die was
het jaar getal van 1318, dat niet
waar is want de voorz aelbrecht
grave van Hollant die is int laast
van t jaar 1358 eert grave van Hollant
doch ik dencke eene andere copie
ror naerden van t voorz accoort
gelesen te hebben van t jaar 1359
doch het voorenstaande jaar getal
hebben ik uijt de nagelaten copie
van domene Hubertus bergh
altijt mijn voorz gevoelen sal waar
sijn, dat geheel eemnes int jaar 968
aen onse Heerlijkheijt toebehoort
heeft ende onder conditien aen den
bisschop etc.
[in de kantlijn]
NB waar die thinse penn heen
gevloegen sijn weet ik niet regt of die uijtgekogt sijn, en of die aen ons goijers gekoemen
sijn, en wij die op een tijt bij aen, die van eemnes
int maken van een scheijtbrief quijt gescholden
hebben dat ik denck gelesen te hebben.

copie van aenwijsinge wegens
het veen toebehorende den
persoen vredrick van drakenburgh
Albrecht etc: doen kont allen luijden
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want Vredrick van drakenburgh: Burger t ytrecht, onse langetijt vervolgt heeft
goedertirentlijken en ons dickwils getoont had dat hij veen leggende heeft te
gader met onse goede luijden ende ondersaten
van goijlant, ende dat hij daar noijt scheijdinge of bewijsinge krijgen en koste dat hij
weten mogte, waar of, hoe sijn veen gelege
ware, daar hij groote schade bij geleden heeft
als hij aen ons gebrocht heeft soo hebben
omme ootmoedelijke versoecken wille, Vredrick
voorz ende omme bede wille van sonderlinge
vrienden dier ons voor gebeden hebben
bevoelen ende gemagtigt bevelen en magtigen mits desen brieve onsen Lieven en
getrouwe Heeren Jan van Heenvliet Bailliuw
van Amstelland en de waterlant ende twee
van onse luijden van onse geregte van amsterdam dat sij trecken met vrerick voorz
in goijlant, ende van onse wegen hem aldaar
bewijsen sijnen veen daar hij aen ende
of gaat, ende geven Vredrick voorz oirlof
ende consent sijne veenen als hem die bewesen is, aen te tasten en te graven ende te
gebruijcken tot sijnen beste proffijte, ende
oirbaar als sijnen anderen vrij eijgen goet
sonder te misdoen tegens ons of jegens
onse heerlijkheijt, ende soo wes bewijsinge
onse bailliuw ende geregte voorz
in de voorz stucken doen sullen
dat geloeven wij voor onse en onse
nakoemelingen vredrick voorz
ende sijnen nakoemelingen vaste
en gestade te houden behoudelijk
ons onsen palen Heerlijkheijt ende
goets onvermindert in oirkonde etc,
gegeven in den Hage op den derden
dagh in maije anno 1397
getoegen uijt eenregister rustende
in de kamer van den registeren
van Hollant daar op geschreven
staat Wiltvangh ende daar jegens
gecollationeert bij mij
c
ix- ?eunkeVesden
Hier is niet bij wat en hoe veel veenen
de voorz Vredrick van drakenburgh
door den bailliuw ent geregt voorz
hem aen gewesen is
Doch ik vinde een verklaringe op den
6 november 1502 bij gerbert gerbrantz
van Hilversum out 80 jaren gedaan
dat vredrick van Drakenburgh Janse
voortijts doen ontrent 60 jaren geleden
een wijde graft begon te graven van
Leeuwenpaal uijtwaarts naar goijlant
voort veen daar hij ter selver tijt bij die

van goijlant uijtgedreven was, om dat die
van goijlant niet beter wisten, ofte het
hoorde aen Hollant, welcke graft sedert
noch nader in goijlant gebragt is na dat
het selve lanten veen lange stille gelegen
hadde geen wonder seg ik dat lant en veen
lagh van hem in goijlant. gelijk hij bekent in
den voorz brief
Die scheijdinge die den Heer
Willem van bredenroede
tusschen ons ende van
loosdrecht geleijt heeft
Willem van Bredenroede ridder bailliuw
van amsterlant ende waterlant, doen cont
ende te weten allen luijden dat want alle
wijle ende langentijt de dinge ende de twist
is geweest tisschen mijns genadigen
Heeren Luijden van Hollant in goijlant, geseten op die eene sijde, ende tusschen die van
den Loosrdrecht ondersaten Heeren Wouter
van Mijnden mijns neven op die anderen sijde
alsoo van eenre rae ende scheijdinge die
tusschen
hueren veen wesen ende gaan soude soo sijnse
des an beijden sijden eens seggens onder eenre
scheijdinge an mij gebleven, dat te scheijden
ende een rae daar tusschen te bewijsen
na der bester conde die ik hier afgeven den
conde, ende over mits beveelnisse mijns
Liefs Heeren van Hollant, ende ook om dat
ik desen voorz luijden gaarne verlijcke
ende gescheijden sage, soo hebben ik mij des
seggens aengenomen, ende bevonden ende
hebbe ook die brief van die scheijdinge gesien
ende gelesen die voortijts gegaan sijn bij tijden
Heer amelis van Mijnden die hij besegelt
heeft, ende daar op een confirmatie brief
die mijn lieven Heeren van Hollant daar
op gegeven ende besegelt heeft ende om dese
dingen hebben ik selver gesien ende daar
omme getoest ende vrage ende na eer scheijdinge die ik in der brief voorz gelesen
hebbe ende na der beste conde ende
waarheijt die ik hier af vinde, soo segge
ik mijn seggen in den forme gevoegen ende
manieren, dat hier na beschreven volget, dat is te weten dat ik segge dat een
rae gaan sal van gijsken snijders lant
dat leijt op die suijtsijde van den nieuwe wege die uijt goijlant komt gaan
an der Loosfrecht, ende nu ter tijt die
nieuwe wegh heet xxxiiij roeden van den
voorz wege te goijlant wert in daar
die pale nu steeckt 12 voeten voor elcke
roede gemeten
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voort van gijsbert Hasen lant ses ende
tuigentigh roeden van den nieuwe wegen
voorz te goijlants wert nu tot ten palen
waart die daar in steeken
voort van Willem Schiuten lant een halve
acker wege voorz hondert en twee roeden
een halve roe min daar Claas Calle an die
noortsijde leijt te goijlants wert in gemeten
voort van Jan Ossen lant van der nieuwe
weege voorz hondert roeden te goijlanta
wert in, ten pale toe daar die nu staat
voort van Jan Paasschen lant van den
nieuwe wege voorz t sestigh roeden te goijlant
wert in, tot ten pale toe die daar nu staat
voort van Willem Menez lante van den
nieuwe ege voorz xlvij roede te goij0
lants wer in, tot ten pale toe die daar
nu staat
voort soo is mijn seggen alsulcke turf als die
van den loosdrecht gegraven hebben nu ter
tijt binnen deser voorz raeden te goijlants
wert in, dat sij die turf op dese tijt behouden
sullen ende haren oirbaar daar mede doen
maar ist sake dat sij daar ijmant uijt goijlant of wie dat hij sij eijt of geloeft hebben dat sullen sij houden ende voldoen
gelijk sij dat beloeft hebben souden eenigerhande argelist
voort soo is mijn seggen dat heer wouter
van der mijnden een ambagt heer van
de Loosdrecht is, ende hij hier omme veel
kosts ende arbeijts gedaan heeft ende
omlusten omme gehadt heeft, eer hij het
hier toe gebragt heeft soo sullen wij Heeren
wouter voorz uijt goijlant geven ende bewijsen
binnen desen rade te goijlants wert in, ses
morgen veens te landen leggende alsoo dat
hij wel beladen is ende goeden veen heeft
sonder argelist
ende hier mede soo seggen ik desen voorz
luijden verlijkt ende gescheijden ende dit
altoos te houden gelijk als hier boeven
bepaalt benoemt emde geschreven staat
bij eene oeene van ij M: oude schilden
ende soo wie dat seggen an eeniger sijden
voorz verbreecke of breecke die verbuerende desen voorz peene van twee duijsent oude
schilden, soo dicke ende soo menigh werffe
alsr geviele, als duijsent olde schilden

tot behoeff mijns Liefs heeren van Hollant
ende VC (1500)
olde schilden tot behoef
der geenre daar die seggen voors en
gebroecken worde ende diet houden
ende VC olde schilden tot mijnre behoeff of des bailliuws behoeff
die in der tijt hier bailliuw ware in
amsterlant ende waterlant, alle
argelist ende ferbel, ende alle behendigheijt in desen seggen uijt geschijden
in oirkinde deser dingen, soo hebben
ik mijn segel an desen brief gehangen
geseijt ende gegeveb int jaar ons
Heeren M:CCC: LXXXI tigh des
manendaags na sinte martijns
transtatie
een conffirmatie van der
scheijdinge tusschen ons
en die van de Loosdrecht
Aelbrecht bij godts genaden palens
grave op ten rijn Hertoege in beijren
ruwaart van Henegouwen van
Hollant van Seelant ende van Vrieslant etc, doen cont allen ende te wetene
allen luijden want onsen goeden luijden van naarden ende die van Loosdrechte lange in gescheele geweest hebben
van sulcken veen als tusschen hen beijden
gelegen is, ende waar in dien veen een
ambacht scheijdinge sal wesen, soo hebben
wij bevoelen ende beveelen onsen bailliuw van amsterlant ende waterlant
een scheijdinge daar af te doen alsoo
dat hij daar af een scheijdinge gedaan
heeft van onsen twegen ende die
scheijdinge willen wij dat voort gaat ende
sij op beijden sijden alsoo hem genoegen
laten, behoudelijck ons onser heerlijkheijt ende sulckx regt als wij te voeren
an die veen hadden ende behoudelijck
ons oock dat wij van den ses morgen
veens die heeren wouter van mijnden
toegeseijt sijn, niet en conseteren noch
Heer wouter van der mijnden, die niet
gebruijcken en sal eer wij ter waarheijt
vernoemen hebben dat die bueren van
naerden magt hadden die te geven, ende
beveelen hem an beijden sijden dit aldus
te houden, ende hier en beoeven malckanderen niet te moijen in oirkonde desen brief
besegelt met onsen zegelen gegeven
in den Hage dijsdaags na dertienden
dagh int jaar ond heeren duijsent
iijc lxxxtigh

38

Hoe die stede van naerden
tot hulpe en opbouw van
Hare kercke: aen hare kerck
geven. hare gerechtigheijjt
aen twee slagen veens
kont en de komelijk bij allen luijden
dat wij burgemeesters schepenen
ende raide der stede van naerden bij
consent van onse gemeijnte gegeven
hebben onse kercke tot ten timmeringe
te hulpen die twee slagen veens die ons
gevallen sijn met die van bussum te
deelen alsoo alswijse metten gemeenen
landen van goijlant van de vier slage
gedeelt hebben des ons die eerste
slagh gevallen is met die van bussum
naast de Heeren veen ende dat ander
slagh daar naast gevallen is den
meenen landen in goijlant ende dat
derde slagh ons met die van bussum
ende dat vierde slagh den gemeenen
landen opgaande bij onsen veens uijtwaarts in allen manieren soo wes
onsen stede van dien vier slagen
toe behoort dat geeven wij onsen kercke
also voorz is, alsoo groot ende kleijn
alst wij daar leggen hebben ende
ons boeren magh in oirkonde des
brieffs besegelt met omsem steden
segel: gegeven int jaar 1380 den 7
dagh najaars dagh

Hoe willem van den bredenroede aen die van naarden
oirloff geeft om haar veen
ut goijlant te moegen laten
voeren etc
Ick Willem van Bredebroede ridder
Balins van amsterlant ende van
waterlant doen cont allen luijden
dat ik den goeden luijden van naarden
van mijns lieffs Heerenwegen
van Hollant oorloff gegegen hebben
hueren veen vrij te verkoopen te verhueren te graven ende uijt goijlant
te voeren ende te verkoopen tot hueren
oirbaar, ende alle die geene die weder
hem gekogt hebben ofte gehuert hebben
ofte hier namaals noch weder koopen
off huijren sullen als van allen dien veen
die ik hem van mijns liefs heeren wege
toegevenden hebben, alsoo groot ende
alsoo kleijn als die palen steecken
ende die brieven daar van inhouden
ende die boedem van desen veen, altoos

an die van naarden te blijven in oirkonde des briefs besegelt met mijnen
Zegel gegeven int jaar ons Heeren
duijsent iijC LXXXiij tigh 1384
(in kantlijn) dese brief staat fol 90
en gecollationeert tegens sijn
principale ende accordeert bij mij
X: Aalmanz
verwangelinge van de
slagen veens etc
kont ende kennelijk sij allen luijden
dat wij Jan Lubberts, Lambert Harmenz
Gerrit Willemz, Pieter Lampherz, Jan
Lammertz, Lubbert Hijdemanz, Klaas
Lepelaar, scheel gijse, gerrit denger
gerbrant arentz, peter ende lambert wichaarts soonsn schepenen in
Larecarspel ende in den Broecksom
over eens gebragen sijn metter steede
van naerden dat die kercke van naerden gebben sal die twee uijtterste slage
in den veen, van die vier slagen die
die van naerden met ons gemeen hadden, ende wij daar tegens behouden
sullen die twee middelste slagen van
die veen voorz om dat wij eit met gunste
met dem amderem pverdragen sijn, soo
hebben wij Jan Lubbertz, Lambert
Harmenz, gerrit willemz, peiter lamphertz ende Jan Lambertz schepenen
voorz onsen zegelen aen desen brief
gedaan, want wij Lubbert Thijdemanz
Klaas Lepelaar, scheel gijse, gerrit
deger, gerbrant arentz, pieter ende
Lambert Wijchaarts soonen schepenen
voorz op dese tijt selver geen zegele
en hebben soo oirkonden wij onder den
schepenen zegel voorz gelijkerwijs
of wij desen brieff selven besegelt
hadden gegeven int jaar ons Heeren
1387 op sinte thomas avont
Hantvesten ende previlegie
brief wegens de jaarmarckten en weeckmarckten
verkregen int jaar 1380
Aelbrecht bij godts genaden pals
grave op ten rijn Hertoege in beijren
ruwaart van Henegouwen van
van Hollant van Seelant ende van vrieslant dooen kont allen luijden dat wij om
dienste die ons onse goede luijden van
naarden gedaan hebben ende noch doen
moegen ende om hare stedeken te
vorderen ende te beteren hem sulcken
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gracien gedaan hebben ende geven
alsoo dat sij binnen die stede van naerden
hebben sullen ende houden twee vrije
jaarmarckten binnen elcken jare
des sal de eenen wesen des donderdaags
naar beloecken paaschen ende die andere op elff duijsent maagdendagh, elck
(elf duizend maagden dag valt op H Ursela 21
okt)
duerende agt dagen lanck ende drie dagen
voor dat men Cruijce regt ende drie dagen
na dat ment vellet ende geven eenen ijgelijken die de voorz marckten versoecken
of daat koemen omkoppen of verkoopen
een vast vrijgeleijde met haren goeden te
vaeren ende te keeren, geduijrende den
voorz tijt uijt, dat die marckten dueren
sullen als voorz is, uijt geseijt die ons, of ons
lants openbare viant sijn, of ballingen
geleijt met regte of met vonnisse, voort beloeven wij onse giede luijden van naarden
ende geven dat sij eenen weeckmarckt houden moegen in hueren steede, ede die sal
liggen op ten donderdagh in elcken weecke
die ook te hanteren ende te bruijcken ten
besten oirbaar als men in de andere stede
plagt te doen, ende om dat wij willen dat onse
stede van naarden voorz dit wel ende vaste
gehouden sij, voor ons ende onse nakoemelingem tot eeuwigen dagen, soo hebben
wij desen brief open besegelt met onsen
segelen gegeven in den Hage swoensdaags
naar dertienden dagh int jaar ons
Heeren M:C.C.C. en taghentigh
previlgien ende Hantvasten
die Hertoege Aelbrecht etc
met sijnen rade aen die van
amstellant en goijlant in
den jare 1387 gegeven heeft
welck principaal amsterdam
in bewaringe heeft
Eij Burgermeesteren schepenen ende
raden der stadt van amstelredamme
doen cont allen luijden dat wij hebben
eenen brief wel besegelt die toebehoort
den gemeene stede van amstelredam
ende goijlant, die gantsch ende gave is
sprekende van woorde te woorde, als
hier na beschreven staat
In den name des vaders
des zoons en des
heijligen geeste
Albrecht bij godts genaden palsgrave op ten rijn, hertoge in beijren
ruwaart van Henegouwen van

Hollant van Zeelant ende van
Vrieslant doen cont allen luijden
dat wij wel besonnen ende gesproken
met onsen raden hebben gegeven
om mitschap ende oirbaar ons
ende ons lants voor ons ende onsen nakoemelingen eeuwiglijk duerende onsen
goeden luijden van amsterlant ende
van goijlant binnen steden ende buijten
in allen dorpen al alsulcke vrijheden
ende regt als hier na beschreven staat
van de schepenen te kiesen
In den eersten dat wij of dien wijt
bevelen of onsen bai;;iuw die nu is
of namaals wesen sal, althoos schepenen kiesen sa; binnen steeden ende
op den dorpen alsoo veel alst costumelijk is, op onsen vrouwen dagh te Ligtmisse
van de redelijkste ende vroetste knapen ende die sullen een jaar schepen
blijven ende daar gifte, noch meijde of
te nemen ende soo wie gifte of meijde
daar off gave, ende men in der waarheijt betuegen mogte, bij der ouder scheepenen eede, die soude ons elck geven twee
en dretigh pont ende hij en soude daar
na niet in regte koemen, ende daar en
sullen geene schepenen noch rade te same
wesen in eenre stede of dorpe die nare
magh sijn dan regte agter susterskint
uijt geseijt binnen onsen stede van amsterdamme soo en sullen geen schepenen noch
raden te samen wese die regt eerste leden
sijn of daar en ommen geboeren maar die
rade moegen der schepenen regte eerste
leede wesen ende niet nader
Van regt ende vonnisse
Voort soo en sullen wij of onsen bailliuw
of regters, eenen eijgelijken regt ende
vonnisse doen van alle saken na
vonnisse van de schepenen ende regt
ende costumen des lants binnen den
stede of dorpe daar die saken geschiet
sijn.
Van vangen of gijselen
Voort so sullen wij noch onsen bailliuw
noch ijmant van onsen wegen ijmant
te gijsel dagen van geenen saken noch
vangen noch bekommeren, noch binden
doen aen lijve, noch aen goede, alsoo verre
als hij verburgen magh regts te verbeijden van eenige saken die hij misdaan
magh hebben of misdoen sal, daar sullen
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wij of onse bailliuw of ijmant van onsen
wegen hem voor beschuldigen binnen
een jaar naar dien dat de sake geschiet
sijn of die broeucken sullen quijt wesen
ten ware dat hij binnen der tijt voorvlugtigh waar.
Van dootslaan
Voort soo wie eenigh man doot sloege binnen
onsen landen voorz. ende daar met regt
in verwonnen wert na den regten van den
landen, die sal ons geven hondert pont van
sijnen goede, maar waart daar meer dan
eenen man in beswoeren die sal ons elck
geven van sijn gelt sestigh pont, ende daartoe
sal hij den doot slagh beteren des dooden
magen, bij den bailliuw, ende bij den
geregten daar die sake geschiet sijn, off hij sal
vredeloos des lants blijven, ende daar sal de
Bailliuw maar een stemme in hebben, ende
van der soen sal den bailliuw hebben tien pont
die schout drie pont dat geregt drie pont des
bailliuws clercq twee pont, ende die hantdadigh hier af is, die sal selven die soene verburgen ende betalen, ende hij sal gaderen
van sijn magen als hij gesoent heeft, van
elck agter susterskint, vijf schellinck, ende
nare ende verre elck na sijn beloop, ende
niet meer, ende is 't sake dat die hantdadige
niet en soent ende vredeloos des lants blijft
soo sullen sijn onschuldige magen die in
onsen lande woonen geven tot maaggelt
elck agtersusters kint vijf schellingen
ende niet meer, ende dat sal gaderen die
met regte borge hier af wesen soude naden
van den landen op ter gemeene magen kosten
om den minsten penningh te gaderen, ende dat
maaggelt sal ontfangen ende hebben die
regte klager voor die erfsoene een derdendeel, ende dat ander sullen die gemeene magen
hebben en deelen elck na dat hij gebooren
is, ende hier meede sullen die eene magen
tegen den anderen gesoent wesen, ende die
soene sal men houden op lijf ende goet, ende
soo en magh die hantdadige niet soenen, ten
sij bij onsen willen, ende bij der magen willen
en dat gelt sal den bailliuw doen uijt panden
ende betalen, ende hij sal hebben voor sijnen
kosten uijtten soene vijf pont, voirt waar 't
sake dat die hantdadige begrepen wort
met verscher daat, ende daarinne verwonnen alsoo regt is, dat sout men regten aen
sijn lijf ende daar en souden wij noch niemant
nijet af hebben, ende daarmeede soude de
eenen magen tegens den anderen gesoent
wesen, maar wair dat saken dat hij den
dootslagh beteren mogten dat ons

ende des dooden maagden genoegde, ende met
sijn selfs goede, soude hij sijn lijf houden
ende hij en soude geen maaggelt gaen
gaederen voor soo en sullen sij van genen
dootslagh meer maaggelt geven, waart
dat sij gesegen wort, dan van den
agter suster kint vijf schellingen
Die in een dootslagh benoemt wert.
Voirt soo wie in een dootslagh benoemt wert
ende daar niet in beswoeren, die sal hebben
voor sijnen kost alsoo lange als hij uijtgeleijt wert elck dages vier schellingen
ende die kost sal gaan uijtten gemeenen
soenen te voeren, ende 't ijnde de veertien
dagen sal den bailliuw regt voort regt doen
van den dooden man.
Voirt soo wie eenen lam sloege, ende daar
met regt in verwonnen wert daar, souden
wij af hebben twintigh pont van sijnen goede
ende hij soude die leemte beteren bij den
bailliuw ende bij den geregten daart geschiede of hij sal vredeloos des lants
daar voor blijven, ende daar sal den
Bailliuw maar een stemme in hebben
ende van der soene sal den bailliuw hebben
drie pont, dat geregte een pont des bailliuws
clercq tien schellingen, ende hij sal gaderen
van sijnen magen van elcken agter susters
kijnt twee schellingen, ende elck nae sijn
beloop, ende wert hij vredeloos des lants
soo sullen sijn onschuldige magen, geven
tot maaggelde elck agter susters kijnt
twee schellingen, ende dat sal gaderen
die regte borge hier af wesen souden, opter
gemeene magen kosten, ende dat sal hebben
die lam is, ende die bailliuw sal doen uijtpanden
ende hij sal uijt den soen hebben voor sijn kost
twee pont, ende die soene sal houden op goet
ende lijff
Van Keurwonde *
*Een wond van bij wettelijke verordening
strafbaar gestelde lengte of diepte, pvdl)

Voirt so wie een Coerwonde dede, ende
daar inne met regt verwonnen wert, daar
sullen wij af hebben ses pont ende hij sal
die Coirwonde beteren bij de geregte daar't
geschiede, of hij sal vredeloos des lants
blijven, ende van der soene sal dat geregte
hebben tien schellingen voor haren kost
ende dat sal hij uijt sijn selfs goede gelden.
Van 't aenbrengen
Voirt so sullen die geenen die aenbrengen
van dootslaan van leemten ende van
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coerwonden den aenbrengh doen bij het
geregt daart geschiet is.
Van Vredebraake
Voirt soo wie eenen vrede braak tot regt
agter susters kints maagh toe dat onnoselijk geschiede ende van der selver
sake niet en werde, daar de vrede of stonde
ende daar af bedragen worde, alsoo dat het
geregt daart geschiede bij haren Eede kende
dat hij 't gedaan hadde daar souden wij
af hebben twee en dertigh pont.
Van Vredebraak Etc.
Voirt soo wie een vredebraak tot regt
susters kijnts maagh toe in allen manieren
als voorz. is ende daar af bedragen
worde als voorz. is, daar souden wij af
hebben twee werven twee en dertigh pont
maar waart dat sake dat het geregt
kende dat eenige van desen Vredenbraake
geschiede met weten de vrede ende met voorsote, of van der selven sake werde, daar die
vrede af stonde, of nare O?om regt susters
kint vrede braak ende daar of bedragen
worde, in allen manieren als voorsz. is
die verbuerde sijn lijf ende half sijn goet
ende soo wie dat dese vredebraak ende die
boeten niet verburgen magh binnen ses
weeken daar na te betalen dat sal men
regten aen sijn lijf, ende nochtans sullen
wij hebben dat hij heeft, ende dese maagschap van dese vredebraak sullen beijde
aldus na wesen als voorz. is, Ende
waar die eenen Hooger aen de maagschap als die ander dat sal men middelen
en deijlen, maar soo wie binnen onsen stede
van Amsterdamme een vredebraak, ende
daar af bedragen worde. alsoo dat het geregt
kende bij hoiren Eede dat hij 't gedaan hadde
die verbuerde sijn lijf ende half sijn goet.
Van Steden te verbieden.
Voirt soo wie dat die stede van Amsterdamme
of van Naerden bij den geregte uijtleijt, die
sal sijn tijt uijt wesen bij sulcken koren als
daar op geset waren.
Over vreede te misdoen
Voirt soo wien over vrede misdaan wert
dat salmen hier en boven beteren bij den
geregte daart geschiede ende dat sal die
Hantdadigen verborgen te beteren, of men
sal regten aen sijn regterhant.
Over vrede geslagen te worden.
Voirt soo wie over eenen vrede geslagen wort

die moet hem regten voirt op den staande
voet wel weeren tegens denselven man
die hem slaat, sonder eenige vrede weder
te brecken.
Van gewelt
Voirt soo wie den anderen van gewelt
aanspreken die daar in den onregte of
geviel met regte, die soude ons geven
vijf pont, ende die schade te beteren
bij den gerechte daar 't geschiede
Schepenen noch Sevenen te [college
van zeven geerfden]
corrigeren
Voirt soo en sullen wij noch niemant
van onsen wegen geen Seven noch Schepenen corrigeren soo wes sij bij haren
Ede wijsden of gaven, ten waar dat
wijse betuijgen mogten dat die oude Schepenen bij hairen Eede kende dat sij daar
meijde of genoemen hadde, soo souden
sij ons elck geven die dat gedaan hadde
twee en dertigh pont, ende hoir wijsen
ende geven soude ongestade blijven ende
nimmermeer in regte koemen.
Op Schepenen off Seevenen
te spreeken
Voirt soo wie op Schepenen of Seven Eede
spraake ende ment met Schepenen betuegen mochte, die soude ons geven
twintigh pont, voirt soo en sal die
Bailliuw of regter niemant dagen van
Broecke uijt ter stede of dorpen daar
die sake geschiedt sijn, maar daar beregten na vonnisse der schepenen
Van dinck stooringe
Voirt soo wie een dinck stooringe dede
met vechtenderhant, die verbuerde
twintigh pont, voirt soo en moegen
geen kinders hoir ouders goet verbueren, bij haar ouders lijve
Van Huijsstooringe
Voirt soo wie Huijsstooringe dede met vechtenderhant, ende daar af bedragen worde van
twee goede knapen die sijn vijanden niet en
waren die verbuerde tien pont ende bij
nagte twintigh pont, ende kondse den regter
niet verwinnen, soo soude hij hem ontschuldigen met twee goede knapen die sijnen magen
niet en waren, off hij soude die kuer betalen.
Van verbueren jegens den Stichsen
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Luijden
Voirt soo en sullen allen die geenen die nu in
onsen landen voorz., woonen binnen steden
of buijten of hier namaals in woonen sullen
niet meer verbueren in onsen landen voorz.
ende tot alsulcken regt staan van alle saken
tegens alle die geenen die in den gestigte
van Utrecht woonen binnen steden off
buijten off hiernamaals in woonen sullen
gelijck dat die gestigtse Luijden in des
bisschops stadt of stede of lant verbueren
op onse stede ende lants luijden voorz.
Van Beesten te weijden.
Voirt soo en sal niemant genen beesten weijden
op ten zeedijk of op ter riet uijtterdijk tussen
Amsterdamme ende Muijderbergh, uijtgeseijt die geringde varckens, ende daar
schoutte of eenen gesworen schutter toete
setten, elck imants goet te schutten bij IIII
Schellingen
ende die van der Nieuwe Amstelre moegen
selver
hare Amsteldijk enden den ouden loopvelt ende
den kercklaan weijden ende oirbaren, ende wie
se
alsoo dick als hij 't dede.
Van riet te winnen.
Voirt soo en sal niemant winnen voor
Sinte Pietersdagh ad Cathedram, binnen
vijfftien roeden naa den dijcke, bij
een pont tot onsen behoeff tusschen
Amsterdam ende Muijderbeergh.
Van verloren gelt te geven
op Schout ambaghten.
Voirt soo wie sal den baljuw noch niemant van sijnen wegen of dat in sijn
oirbaar komt, geen verlooren gelt
off goet nemen van geene schout ambachte binnen onsen lande voorz.
ende soo wie verlooren gelt of goet
gave als voorz is, die soude ons geven
32 pont, ende nochtans en soude hij
geen schout wesen daar ment in der
waarheijt bevinden mochte bij der
schepenen rede daar 't geschiede.
Voirt soo en magh niemant meer verbueren
in onsen landen voorz van geenen saken
dan half sijn goet, ende die andere helfte
sullen hebben sijn wijf ende sijn kijnderen
of sijnen regten erffgenamen.
Van Azinge [buren recht, aasdom] ende
Heemraat

Voirt die van der oude Amstele, ende die van
der Nieuwe Amstele, sullen die Azinge
ende Heemraders daar aff wesen
ende sij sullen schepenen hebben gelijck
andere dorpen in onsen landen voorz.
ende tot alsulcken regt staan ende
schouwen als anderen schepenen doen
ende die den Zeeburgh sullen schouwen
drie schepenen tot Nieuwer Amstele
twee Schepenen tot Amsterdam, een schepen
tot Ouder Amstele, ende een schepen tot
Otenwale gelijck dat die Heemraders plagen
te doen sonder kost daar af te hebben.
Voirt soo en sal men geen seven deel leggen
op onschuldige luijden in onsen landen voorz.
Voirt soo wes men niet besoenen en magh
daar sal men den vreden afbieden
tot vertijden van den jare.
Vonnisse te beroepen in dorpen
Voirt soo en sal men geen vonnissen beroepen
in geen dorpen in onsen lande voorz.
maar waar daar eenige man van der
eenre partije die dat vonnisse aenginge
ende des begeerde, soo soude die schepenen
halen dat vonnisse tot Amstelredamme
op ter gemeene kosten die in den onregt
bevielen ende wes die schepenen van Amstelredamme van regt uijt gaven dat
soude voortgaan.
Van Bastaarden goet te maken
Voirt soo wie bastaarden goet maakten
dat soude weder aen hem koemen, of aen
sijnen regten erfgenamen sturve die
bastaart sonder wettige geboorte
van regt te doen
voirt wie dat regt begeert voort geregt
dien sal men regt doen, of niemant en
sal men regt doen in steden of int
lant voorz uijt gekoemen gasten
van andere poincten ende
broecken
voirt van eenige poincten of broecken
die hier niet in geroert en sijn nich beschreven die sal men beregten daar sij geschieden naar der bester reden bij vonnisse
van schepenen na hantvesten, na koeren
na regt ende costumen der stede ofte
t lant daar sij geschieden
wat die Bailliuw sweeren sal
voirt soo sal die Bailliuw die nu is, of namaals
wesen sal, eer hij het berigt in der bailliuwschap den heijligen sweeren tot amstelredamme voor den geregte ende voor twee van de
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geregtsluijden van elcker stede of dorpe
binnen onser landen voorz alle dese poincten
te regte te houden, ende te doen houden, ende
dien eedt sal hem staven die outste van den
raide van amstelredamme, ende waart
dat hij dat braake ende menedigh worde
dat godt verhoeden moet, soo soude den
daar hij aenbraake of sijnen vrienden
dat toonen den geregte daar geschiede
en de den geregte van amstelredamme
ende dat geregt daart geschiede met
twee van sijnen vrienden bij ons, of
of bij onsen raide koemende ende dat toonen
ende soo sullen wij onsen raide den Bailliuw alsoo beregten dat hij afflaten, ende
dat sal ons den bailliuw beteren tot onse
willen ende die sal men quijt wesen tot sonder
kosten of schade te lijden ten waar dat
hij met regt ende vonnisse in broecken
verwonnen werde in alle manieren als
voorz is, voirt soo sal dat geregt van amstelredamme ende geregt daart geschiede
met twee van des mans vrienden dit versoecken ende vervolgen aen ons of aen onse
raide op ten steden ende op ten gemeenen
lants kosten voorz bij den reijmen uijt te
gaderen
wat die steden den t lant
gewillecuert hebben
voirt soo hebben alle die steden ende dorpen
das lants voorz verwillecuert dese voorz
koeren te regte te houdene ende te gegevenen
behoudene de hantvesten die de steden
off lants van ons of van onse ouders
hebben als van poincten die hier niet
in bescgreven en staan, maar soo wat
hier in beschreven staat dat sal men hier
uijt berigten
ende omme dat wij alle dese voorz poincten
wittelijken ende wel meenen te houde voor
ons ende onse nakoemelingen onse goede
luijden van amsterlant ende van goijlant
ende hoeren nakoemelingen eeuwiglijke
te dueren uijt geseijt moort, moort vant
vrouwenkragt ende raa rooff ende die
hem jegens ons lijst wapen der hant, ende
die wus dede binnen den raijsloot van onse
reijgersloot ter ouder amstel ende aen
onse comijnen in goijlant ende anders
niet, ende hij daar af in der waarheijt
bevonde worden bij der schepenen eede
daar t geschiede dat souden wij beregten
met onsen Heerlijkheden, in kennisse
der waarheijt, soo hebben wij desen
brieff besegelt met onsen zegele

ende omme meerder seeckerheijts wille
soo hebben wij gebeden onsen lieven soone
willem van beijren van Henegouwen ende
van Hollant grave van oostervant, ende
ook bevoelen onsen lieven ende getrouwen
raide alse van arckele heer tot hagesteijn onsen neve Heere van bredenroede
ende van ghenip den heere van Egmonde
ende van ijselsteijn den heere van gommegijs den praest van bergen in Henegouwen
Heeren philips van wassenaar ende
Heer wouter van meijnden ridders
dat sij desen brief met ons besegelen willen
ende wij willem van beijren van henegouwen
ende van hollant bij der genaden godts
grave van oostervanc, ende Jan van
arckele heere tot Hagesteijn Reijmont
van bredenroede ende Heer van gennio, arent heer van Egmonde ende van
ijselsteijne Jan Heer van gommeghijs
willem praest van berghen in henegouwen, philips van wassenaar, wouter
van mijnen ridders, hebben om bede
wille ons lieffs Heeren van Hollant
voorz ende bij gebet van hem
op sinte mauritius avont in den jare
1392 doen wiert Altijt, een dogter van
Jan van poelgeest, des Hertoegs albrechts bode in den Hage doorgeslagen
ende willem kuser de hoffmeester van
Hertoegh albrecht van beijeren, die dese
joncvrouw woude beschermen wiert ook
daarom op haar doot geslagen, welcke
moordenaars met haren aenhanck
gingen vlugten waarom den grave albrecht
haar alle quam uijt den lande te banne
ende also het wel waar was, dat des
Hertoeg albrecht outste soon willem
grave van oostervanc niet alleen van
dese moort wel wist, maar ook voornaam een conspiratuer van dese voorz
moort was, soo vlugte de hij meede, ende
Hertoegh albrecht om dat hij die schoone
joncvrouwe seer gelieft hadde, ende
om dat coenraat de vader van willem
kuser daar oock om wrake begeerde
soo beleijde Hertoegh albrecht met veel
volckx van wapenen het stercke slot
outhena wetende dat daar verscheijdene van die moorders op waren, welck
casteel den grave met accoort in kreege
ende geduijrende desen twist van vader
en zoon soo verrenueerde coenraat
kuser op ordre van grave albregt, alle
die sloeten en castelen, die de moorders
en conspiratuers toebehoorden
en de wijlder van dese conspiratuers die 54
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int getal waren, seer veele in den gestigte
gevlugt waren, ende door den bisschop beschermt wierden etc. soo heeft hertoge
albrecht daarom doe volgende placaet
gestatueert en geplubiceert, en luijt
van woort tot woort als volgt
Albrecht bij godts genaden palsgrave op
ten rijn hertoege in beijren graven in henegouwen van Hollant Seelant ende Her van
vrieslant doen cont allen luijden dat wij
overdragen sijn met goeden voorsien met goetduncken ons raats, om gemeenen oirbaar
ons gemeijns lants onsen steden ende onsen
ondersaten van Hollant ende van Zeelant, dat wij
gegeven hebben ende geven allen luijden woonende in Hollant ende Seelant binnen de steden
ende daar buijten eene vrijheijt ende hantvesten
als hier na beschreven staat in den
eersten, waar dat eenigh poorter uijt eenigh
van onsen steden uijt hollant ofte uijt seelant
een ongeval deden dat hij doorslage eenen man
die een borger ware uijtter stadt van utrecht
binnen onsen palen van Hollant ende van
Seelant die man en sal tegens ons niet
verbueren noch lijf noch goet, maar hij sal vrij
onbekent onbekommert, sonder eenige
moijenisse onsen lant off steden vrij gebruijcken,
gelijckerwijs dat hij dede, eer dat die dootslagt
geschiede, dit sal wesen in sulcken schijn, dat hij
tot alretijt als hij vervolgt wort van den magen die
verlies hebben borge setten sal den doorslagh
te beteren, ende die borgte sal hij doen
binnen ses weeken na dat die magen vermaant
hebben voor den geregt, ende t eijnde den ses
weeken soo sal t geregt van de stede daar
hij poorter is een soene af seggen te houden
ende te voldoen, voort waar t sake dat eenif
man geen poorter en waar ende geseten
off wonahtigh waar binnen onsen palen
van Hollant ofte Zeelant, een borger
van utrecht dootsloegt ommen onsen palen
voorz
die sal ook genieten alle vrijheijt voorz
maar hij die over bodigh wesende magen die t
verlies hebben beteringh te doen als sijt vervolen in allen manieren als voorz staat
maar waar dat saak dat eenigh borger
van utrecht eenigh ongeval geschiede, dat
hij dootsloegh eenen mensche die woonagtigh
waar binnen onser palen van Hollant off
van Zeelant daar men bewijsinge af doen
mochte dat hij ses weecken in Hollant ofte
Seelant afte daar buijten, soo wat tijde hij
getoeft wert, soo sal men daar over regten
sonder verdragh en de is t dat sake dat hij niet
getoeft en wert ende dat lant ruijmt

agter dien tijt en sal hij in Hollant ofte in
Seelant niet meer koemen op sijn lijf, waar
ook dat sake dat hij quam binnen onsen
palen voorz soo berlenen wij allen onsen
ondersaten, dat sij dien man moegen dootslaan
sonder verveirnisse tegens ons ofte ijmant
anders eenige beteringe te doen dit sal
geduijren ter tijt toe
dat die stadt van utrecht alinge alle poincten
voorz off gelaten hebben op allen onsen
luijden ende ondersaten, in oirkinde desen
brieff besegelt met onsen segels gegeven
in den Hagedes sonnendaags na onser vrouwendagh nativitatis int jaar ons Heeren
duijsent drie hondert vier en t negentigh
(noot: 8 september)

notabene, niet alleen soo is dit placcaet
om de voren genoemde moorden gedaan
aen Joncvrou Alijt en aen Willem kuser
maar het schijnt ook dat die stadt van
utrecht sulckx aen die, en aen andere
Hollantse en Zeelantse toeloeten etc.
van den vistapel
Albrecht bij godts genaden palsgrave op ten
rijn Hertoege in beijren grave van Henegouwen van Hollant van Zeelant ende Vrieslant, doen kont allen luijden dat wij bij onsen
gemeenen lants eenen vischmarckte
van allen den vischen die men landen sal
in Hollant in kennermerlant ende van vrieslant geleijt hebben in onsen stede van
naarden, in al sulcken regte als hier nabeschreven staat
in den eersten sal men ons geven van elcken
hondert worpen cabbeliaus agte talwaardige
cabbeliaus visschen, ende wat beneden ses
worpen is dat en sal niet geven, ende daar ses
worpen sijn sullen eenen halven visch geven
ende twaalff worpen een heelen visch, ende
desgelijkx na dien dat de worpen veele
vallen
item, van hondert schelle visschen, twee
schelle visschen ende des salmen tellen
voor elcken hondert vij sneese en een
half
item van elcken tal wijtincx vier wijtingen, ende des salmen tellen neegen
sneese voor een tal
item, van elcke tal brasems vier
brasemen neegen sneese voor een tal
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item van elcken tal aals twee worpen
item van elcken tal scholle, vier scholle
negen sneese voor een tal
item van elcke hondert snoecke
een snoeck
item van elcke hondert carpers
een karper
item van elcke tal harinx, vier haringen
negen scheese voor een tal gerekent
en vier haringen
ende waart sake dat ijmant dese visc laken
wouden als hij aen die marckt quame dat die
ouder ware als die koopman verkogte, dat
soude doe koopman houden met sijnen eede
ende en woude die koopman dat niet doen, soo
soude op ten telre koemen, dat te bescheijde
bij sijnen eede
ende van allen verschen goede, sal den
koopman
sijn gelt hebben, op den selven dagh dat hij
uijt levert ende van souten goede op den
anderen dagh
ende soo wie van dese saken voorz den
anderen
bekommeren wonde, soo soutmen op ten
selven dagh regt doen tusschen twee er
mannen taal
voirt niemant meer aen sanders schip te koemen
dan die geenen die de visch op voeren sal
ende soo wie visch loede in der graafschappe
van Hollant ende die op scheepede tusschen
,uijden ende kampen, anders als tot naarden
die verbuerde tegens ons die visch, ofte alsoo
veel gelts als die visch waardigh ware, alsoo
dick als hij t dede
ende waart dat hier ijmants tegens dede
ende men dat betuijgen mogte met twee goede
knapen die poirters ware binnen naarden
soo moegen die van naarden die geenen die
dat dede aenhalen ende leveren de schout
man ende goet, tot onsen behoef ende daar
houden tertijt toe hij voldaan heeft
voirt soo sullen onse poorters van naarden
ons geenen tale vissche geven van eenige
vissche die sij voeren

voirt soo wie telre wesen sal die salre roe
sweeren elcken man te doen als voorz is
dade hij daar tegens ende men t wettlijk
op hem preuven mogte dat soude hij beter
tot onsen willen en de agter dien nimmer
telre wesen
ende alle dese saken te meerderen
noch te minderen, ende of daar eenigh
stoot in viele dat houden wij tot onsen
verklaren altoos
ende om dat wij dit voor onse en onse nakoemelingen onsen goeden luijden voorz
ende hoiren nakoemelingen alle dese
poinctkten vaste ende gestade houden
willen tot eeuwigen dagen toe, soo hebben
wij desen brief doen besegelen gegeven
in den Hage op den vierde dagh in junio
int jaar ons Heeren 1395
van dingtalen ende regte die
den schout ende schepenen
tot naarden sullen beregten
Albrecht bij godts genaden paltsgrave
op ten rijn Hertoege in beijren, grave
van Henegouwen van Hollant van Seelant ende Heere van Vrieslant doen cont
allen luijden dat wij aengesien hebben
den grooten verderffelijcken schade, die
onsen stede van naarden geleden heeft
met branden in tijden voorleden, ende
hebben deselver onser stede daaromme
dat sij te beter voortkoemen moegen gegeven ende geven mits desen brieven
dat onsen schout van naerden alle dingtalen
ende regte die voortaan meer gevallen
sullen op ten lande ende erffenisse die
gelegen sijn van heijliaarslaan
uijtermeer in de see alsoo ver de
als dat hare gaan magh, ende
van de lodijk aen cruijsbergen, ende
dat regt aen luttiken enge ende voort aen
de drift toe, ende voort bedongen om in der
aee welcke landen ende erffenisse tot deser
dagen toe gelegen geweest sijn in den ban van
muijderbergh ende onse schout van muijdenbergh met onse schepenen aldaar die nu
ter tijt sijn alle dingtalen beregt heeft
ende willen dat voortaan onsen schout van
naerden met onsen schepenen aldaar die nu
tijt sijn og namaals wesen sullen tot eeuwigen
dagen alle dingtalen voorz het sij van
schoude, ban kieren, van dijcken, van watergangen, avn erffenisse, of dagelijckxse schulden die ons luijden ende ondersaten binnen
de voorz palen geseten elckx op ten ander
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te doen moegen hebben beregten met regten ende met vonnisse in alre manieren
als daar toe behoort, ende onse schout
ende schepenen van muijderbergh in tijden
verleden gedaan hebben behoudelijk
ons ende onse bailliuwen voorz tot desen
dagen toe geplegen ende bedreven hebben
in oirkonde desen brief besegelt met onse
segelen gegeven in den Hage op ten lesten
dagh in desembri int jaar ons Heeren
M:CCC: ses ent negentigh
uijt desen brieff kan men niet alleen sien
hoe haar oude stadt naerden verderft
en verbrant was in tijden verleden maar
ook hoe die schout en schepenen van muijderbergh in voorleden tijden een dit nieuw naarden
daar stont haar regts gebiet overal het
t geene, dat nieuw naerden nu krijgt , hadden
van een haven te moegen maken
en de van haar stede schot te
moegen setten, ende omme
uijt de twee oude afgaande
Burgermeesteren eene te
moegen verkiesen, ende soo
drie burgermeesteren te
moegen Jaarlijkx hebben
albrecht bij godts genaden paltsgravee op
ten rijn Hertoege in beijren grave van
Henegouwen van Hollant van Zeelant
ende heere van vrieslant doen cont
allen luijden, dt wij om menigen trouwen
dienst willen, die ons ende voorvaderen
onse goede luijden van naarden tot menige
tijt hebben gedaan, ende wilt godt noch
doen sullen hem gegeven hebben ende
geven mits desen brieve sulckx Hantvesten ende vrijheden als hier naar
beschreven staat, in den eersten dat
onse burgerm(eesteren) ende schepenen van
naerden die nu sijn ende namaals wesen
sullen hoir schot sullen moegen versetten
ende onse steden goede aldaar in manen
ende geboeden bidden eende alle saken
doen die der selver onser stede aengaan, buijten ijmant anders hem des
van onsen twegen te bewijnden
voirt soo hebben wij onse voorz goede
luijden geoorloft ende geconsenteert
dat sij eenen Haven sullen moegen delven, ende
doen delven uijtter see in der meenten, die
sij voort binnen ende door onse voorz
stede leijden sullen moegen alsoo verre
als hun nut ende oirbaar duncken sal
welcke haven sij behouden ende bevis-

schen sullen moegen sonder wederseggen
van ons off van imant anders
voirt soo sullen die twee nieuwe burgermeesters eenen van die twee oude burgermeesters kiesen, elckx jaars met hem
een jaar burgerm(eester) te wesen, ende niet
langer om onse voorz stede goet both te
bewijsen, ende te bewaaren, ende alle
hare oude hantvesten die sij van ons ende
van onse voorvaderen hebben die geloven
wij hem te houden in alle manieren
als sij begrepen hebben, ende inhouden
ende waar imant van onse dienstluijden
die daar jegens dede dat wouden wij houden
ende verhalen aen sulcken gelde als sij
op haaren dienste staande hadden, ende
want wij voor ons ende onse nakoemelingen
behoudelik onse Heerlijckheden alle
dese voorz poincten houden ende onverbroecken gehouden willen hebben onse
goede stede van naarden tot eeuwigen
dagen, soo hebben wij desen brief op en doen
besegelen met onsen segelen hoer aengehangen gegeven in den Hage op ten agsten
dagh in augusto in t jaar ons Heeren
1403
soude hier nu wel koemen volge
onse schaarbrief bij hertoegh albrect
geconfirmeert int jaar 1404, maar etc
op een ander plaats koemen
Hertoegh Aelbrecht op Sinte Luciendagh
in de maant december 1404 in den Hage
gestorven ende aldaar in de capelle
begraven sijnde, soo wort sijn outste
soone Willem wel grave van Hollant
die daar maar 13 jaren regeert en
sterft int jaar 1417, ende na die
doot van dien grave willem, soo wort
ook wel sijn eenige erfdogter genaamt Jacoba gravinne van Hollant, maar van de doot van Hertoegh
Aelbrecht aff, soo wort sijn jonger
soon Johan van beijren onse Heere des
Lants van goijlant etc, ende alsoo hij
bereijts al bisschop tot Luijxk was
ende die Luijckenaars in den jaere
1406 hem van den bisschoppelijken stoel
affstieten omdat hij veel dingen werden
en niet priesterlijk quam te bedienen
waarom hij ook moest vlugten in de
stadt maastricht, ende stelden een
ander bisschop Heer Hendrick van perwijs in sijne plaats, voorts beleijden die
Luijckenaars maastricht alwaar
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(in de kantlijn: waaronder veele goijlanders
waren gelijk onse previlegie vermelden )

Hertoege Johan van beijeren etc, in die
dagen onse lantheer sijnde, soo hebben
onse goijlanders veele hantvesten en previlegien van hem verkregen waar
van wij dese volgende sullen uijtschrijven

Jan van Beieren Jan zonder vrees

Johan van beijren in besloeten was
sijn broeder Hertoege Willem grave
van Hollant dit verstaande, die versogt
sijn swager hertoege Jan van Bourgonjen
dat hij hem woude te hulp koemen
ende helpen ontsetten sijn broeder
Johan van beijren, jan van bourgoendien
consenteert en komt haastelijk met
veel volckx den grave willem van Hollant
te hulpe, dese twee magtige vorsten, vergaderden hare heijrkragten eende toegen
met deselve int lant van Luijck, roovende
en brandende soo veele sij conden, Hendrick
van perwijs den nieuwe bisschop van luijk
liet het belegh van maastricht opbreken
ende met dat volck, en met al het volck
van Luijk soo trock hij op, om de grave
Willem van Hollant etc bij tongeren
op de heijde eenen slagh te leveren
twelck aengingh op een sondagh den
23 sebtember 1408, dogh na anderhalf
uer gebattaljeert hebbende verlooren
die luijkenaars den slagh, ende men
sloegh van haar doot ontrent 40 duijsent
mannen men nam luijk in, ende herstelde Jan van beijren wederom tot bisschop van Luijk ende men perste die
Luijkenaars 220 duijsent goude vranckrijckxs croonen af, ende doen reijsden die
twee voorseijde vorsten met grooten eeren
elck na sijn vaderlant etc.

van menigerhande hantvesten
verkregen van Hertoege Johan
van Beijeren Heere van naerden en goijlant etc. op den 26
dag van maart 1407
Johan van beijren bij der genaden godts
nu ter tijt elect van Ludick grave
tot Loen, Heere van voorne van woerden van muijden van weesp van naerden
ende van goijlant etc. doen kont ende
kennen mits desen opene brieven, dat
wij ons oirbaar ende nutschap wille
ona lants voorz ende tot haren versoecken met onse goede luijden ende ondersaten van naerden overdragen sijn behoudelijk altoos onse ondersaten voorz
alle alsulcke Hantvesten ende brieven
als sij ende hoir voorvaders van onsen
lieven ende genadigen Heere ende vader
des goet genadigh sij ende obnse voorvaders
verkregen hebben die den poincten hier
na beschreven niet tegen en gaan noch
daar in begrepen sijn
in den eerste soo willen wij ende bevelen
dat men alle vonnissen die onse schepenen
van naerden niet vroet en konnen werden
ende bij hoiren eede begrijpen dat sijs niet
vroet en sijn dat sullen sij halen na
inhout harer ouder Hantvesten
item, waar dat sake dat onse dienaars
imant van onse ondersaten poirters ofte
buijrluijden vangen wouden, of aentasten
of daden vangen en aentasten ende
onse dienaars van de magen des gevanens
of van den regt versogt worde om den
gevangenen te verburgen regts te verbeijden dat sullen onse dienaars doen
ende den gevangenen laten verburgen
bij schepenen daar die sake geschiet ware
ende waar dat sake dat onse dienaars
al imant van hoire wegen des weijgerden
den gevangenen man te verburgs als
voorz is ende sij een werven ende ander
werven dat vermaant worde, soo sullen
wij onse dienaars ofte bailliuw afsetten
en niet meer dienst bevelen, ende die man
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sullen wij uijt doen slaan ende laten verburgen als voorz is, sonder hem van de
gevanckenisse koste of schade of te lijden
ende geen regt te houden in onsen lande
voorz die knapen hadde voorregt
item, waar dat sake dat eenigh man lant
aensprake soo soude uijt elcke weer lants
een seven wesen die daar meeste ingelant waar
item waar dat sake dat onse goede luijden
voorz eenige noot p[ quam van den water
dat souden sij heeren sonder misdoen
tegen ons ende deden sij imant schade
dat soude sij beteren bij schepenen daart
onder geschiede
voirt dat alle degeene die nu woonen
in onsen lande en stede voorz of namaals woonen sullen binnen stede
og daar buijten niet meer verbueren en sullen in onsen landen voorz
ende tot sulcken regt staan van
allen saken tegens alle de geene die
buijten onsen landen woonen dan
sij verbueren op onsen luijden voorz
item soo sullen dienaars die nu
sijn of hier namaals wesen sullen
al sulcke regt hebben als poirters
off lantluijden voorz
voirt soo wat regte imant van onse
poirteren van naerden te doen hebben sal buijten de geregten van naerden int lantregt over al in onsen
lande voorz, dat vonnis dat magh hij
daar af laten halen tot Leijden
op der geenre kosten die in den onregt beviele
item wat landen gelegen sijn binnen
onse stede regt van naerden daar
sullen onse poirters van naerden
moegen sluijden inleggen ende houden
ende weteren ter zeewaart uijt
tot haren oirbaar, ende geloven
onse ondersaten van naerden voorz alle
dese voorz poincten onverbroecken te houden
ende te doen houden behoudelijk ons altijt
onse Heerlijkheden in oirkonde desen brief
besegelt met onsen segelen gegeven in den
jaar ons Heeren 1407 op den 26 dagh in martis

van Bier te moegen tappen
van Heervaart ende van buijten
ongelden vrij
Johan bij der genaden godts palensgrave op ten Rijn Hertoege in beijeren
ende nu tertijt elect van Ludick
grave van Loon Heere van Voorne, van
woerden van muijden van weesp van
naerden ende van goijlant etc.
doen kont mits desen onsen openen
brieven, dat verdragen sijn met onse
steede van naarden, dat wij onse stede
voorz des dienstes ende heervaart
van onse Ludickse oirloge verdragen
hebben, ende en sullende tot dien dienst
ende Heervaart niet meer gebieden
moch doen gebieden, ende en sullen
ons geen gelt meerder gelden tot onsen
oirloge voorz, ook soo en sullen wijse
niet versetten noch overgeven aen andere
Heerschappije, voirt soo en sullen onse
poirteren onser stede voorz die binnen
woonachtigh zijn geen ongelt gelden
van hoieren goederen dan binnen onsen
stede voorz uijt geseijt dijkgelt sluijsgelt thiense tiende ende tollen alsoo
gewoonlijk is
voir soo sal alle man binnen onsen
voorz stede geseten bier moegen tappen
daar t hem beste genoegen sal
voirt soo wat poirteren na desen tijt ingenoemen sullen werden binnen onsen stede
voorz die en sullen aldaar binnen int
regt niet wesen, sij en hebben daar
vier jaar binnen poirters geweest
in oirkonde desen brief beseget met
onse segele gegeven int jaar ons Heeren
1408 des andere daags na Sinte bartholomeus dagh
andere previlegien van deselve
Johan van Beijren
Hertoege Jan van Beijren bij der genaden godts elect van ludick
grave van Loen Heere van voorne
van woerden ende van naerden etc.
doen kont allen luijden dat wij voor
ons ende onse nakoemelingen onse
getrouwe stede ende ondersaten van
naerden gegeven ende verleent hebben
geven ende verlenen mits desen onse
tegenwoordige brieve omme getrouwe
diensten wille die sij ons gedaan hebben
ende noch doen sullen dese priviegien
ende vrijheden ende te gebruijcken tot
eeuwige dagen
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in den eersten dat onse Bailliuw die
nu is of namaals ween sal noch imant
van sijnent wegen onse poirteren van
onse stede van naerden voorz tot geene
regten dagen of moijen en sal buijten
onse stede van naerden voorz
van eenige bedrucken die sij begaan
of misdaen mogten indien sij onbesaakt
daar of in onse stede van naerden quamen, daar sij of te regt staan sullen
binnen der selver onser stedena
vonnisse onser schepenen aldaar
uijt geseijt doorslagh koerwonden leemten aangebrueck ende sevenklagen
ende die seven poincten als moort
moortbrant vrouwen verkragt, rarooff die hemtegens ons wapenen
ende misdaden aen onse wilt en wildernisse
item, dat niemant schepen noch in onse
stede rade van naerden sijn en sal, hij
sij gegoet van staande getimmerde
of leggende erve van de waarde
van twee hondert oude schilden
item dat die voorz onse stede rade van
naerden ende poirteren aldaar sullen
moegen alsulck sijle ende wateringe
off leggen die gelegen sijn tusschen de
coeplaatse dijk ende hillegerslaan
in de meerdijk ende wederleggen aen
eenre sluijsen off meer als onse landen
oirbaarlijken wesen sullen ende die sluijsen
ende wateringe te verhoogen ende te schouwen
tot onser eerd, ende alsulcken als nu ter
tijt de sijle leijt, in oirkonde desen brief met
onsen segelen besegelt gegeven inde stadt
van utrecht op den XI dagh van junio int jaar
ons Heeren 1411
Hantvesten op wat ure ende
tijt die schout regts beginne
toe dingen
Hertoege jan beijren bij der genaden godts
elect van Ludick grave en leenheere
ba voorne van woerden, van muijden
van naerden ende goijlant, doen kont
allen luijden dat wij om sonderlijcke gonste
wille die wij dragen tot onse goede luijden
ende ondersaten van goijlant ende ook
omme hoire oirbaar phrouphijt soo hebben
wij hem lieden gegonnen ende verleent
gonnen ende verlenen mits desen onse
opene brieve dat onse schout al daar
ten dage dat men dat gewoonlijck is
te dingen en regt te spreeken, dat

dingen beginnen en open doen sal tusschen
twaal ueren te noene ende een uere
naar den noene, ende niet eer noch
anders ende dat voirt uijt te regten
als behoorlijk is, in oirkonde desen
brief besegelt met onsen segelen
gegeven int jaar ons Heeren 1412
op den sevende dagh in maijo
previligien van den Bossche
ende van de veenen
Hertoege Jan van Beijeren bij der
genaden godts elect van Ludick
grave te Loen Heere van muijden
etc. doen cont allen luijden
dat wij geoorloft ende geconsenteert
hebben oirloven ende consenteren mits desen
onsen brieven onse stede van naerden ende
onsen gemeenten van goijlant, waart saken dat
sij bevonden eenige luijden van buijten
in onsen ofte hoiren schade het sij in
den Bossche ofte in onsen veenen, dat sij
die aen moegen tasten ende vangen ende
sendense op onsen Slott tot muijden, ende
waart dat sij hant gemeen worden met
malckanderen, ende vechtende dat sij hem
niet gevangen wouden geven, ende daar
bleven dooden leemten ofte koerwonden
dat sij dat doen moegen sonder misdoen
tegen ons, ende voirt imant die turff
gravet in onse veenen ofte hoiren
veenen dat sij die turf moegen aentasten
verderven ende verbarnen van onsen
wegen sonder misdoen van ons alsoo
verre als sij t begeeren van onsen bailliuw, dat hij een van sijne dienaars bij hem
seth van onsen wegen ende dit sal geduijren tot onsen wederseggen toe, ende voirt
soo was koorne die van de Loosdrecht bouwen in den onsen dat sij die moegen aentasten ende voeren op onsen slot tot muijden sonder verbuerenisse van ons, ende
des ten oirkonde soo hebben wij onsen segel
hier beneden op doen drucken gegeven
int jaar ons Heeren 1418, elf dagen in marti
na den loop onsen Hoeve, ende was beneden
opt spatium geschreven per dominum leodense
zupradictum, et de enio speciali
mandato presentibus dominus vicedmo
domini pradicti et gerardo Heemskercke
militibus, ende ondertekent Enijch
de wondre
gecollationeert jegens de originale
ende accoordeert bij mij
X: aalmancij
NB
Ik bevinde uijt het volgende, dat Hertoegh
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Willem grave van Hollant, ende gerrit
van Heemskercke, uijt de naam van
Hertoege Johan van beijren, noch een
cedulle van scheijdinge tusschen die goede
luijden van de loosdrecht, en die van ons
goijlant hebben gemaakt en besegelt
ontrent moet geschiet sijn int jaar 1406
die vinde ik niet, maar sal wel tot naarden
Laren of Hilversum, dogh soo die cedulle
eene nadere verklaringe inhoude, soo
hebben onse voorvaderen apperent goet
gedagt, dese volgende maar willem
int ligt beschrijven etc.
scheijdinge tusschen die van
Loosdrecht, ende ons goijlant
gedaan en verklaart bij Johan
Hertoge van beijren etc.
1422
Johan bij de gratie godts palsgrave
op ten rijn Hertoege in Beijeren
zoon van henegouwen van Hollant
van Seelant etc. doen cont allen luijden want
onse getrouwe stede van naarden ende onsen
luijden ofte gemeene buijren van goilant
aen die eenre sijde ende die goede luijden
van den Loosdrecht aen de andere sijden, over
lange tijden twist ende geschillen gehadt
hebben omme dar paalscheijdinge tusschen
hun beijde, soo hebben wij beijde die partijen
bij ons gehadt, ende bij onsen gemeenenrade
daar ons alderhande bescheijt getoont
ende bij gebragt wort van brieven die haare
willem van brederoeden in voorleden tijden
als bailliuw aldaar ende Heeren Amelis
van meijnden gesegelt hadden, ende namentlijken soo toonde ons onse steede van naarden ende die van goijlant een cedulle van
eenre scheijdinge, die onse lieve broeder
Hertoege Willem van beijren saliger gedagtes
ende onse getrouwe heere gerrit van
emskercke in onse name gescheden ende
besegelt hadden, daar wij ons meest
aen hielden ende noch houden, ende soo
die selve cedulle een verklaringe hout
soo seggen wij onse verklaringe daarop
in der maten hier na volgende, dats te
weten, op die suijtsijde daar klaas Calle
woont die maten neemt ende hout van de
zijpweghe tot goijlant waart 200 roeden een
halve roede min, dat men des gelijkx meeten sal
van den zijpwegh op Willems acker van
meijnden te goijlant etc. daar nu de sijpwegh
staat ende van dane voirt te gaan aen Melis
lant van Zijle t ende was daar en binnen
gelegen is van den Zijpwegh opwaarts
te meten elcken acker 20 roeden lanck

ende alle landen ende veene die daar
boeven gelegen sijn, het t sij neffens
die ses ackeren off anders die sullen
onse goede luijden van naerden en
goijlant hebben ende behouden in alle
alsulck danige regten als hoir brieven
die sij van onse voorvaderen Zaliger
gedagten ende van ons daar afhebben
inhouden ende begrijpen, ende wij selven
gegeven hebben, of doen geven, behoudelijk
ons altoos onse gronde regten ende
heerlijkheijt in oirkonde desen brief
besegelt met onsen segelen gegeven
den 12 dagh decembri int jaar ons
heeren 1422
Op den 4 maart 1423 toen geeft dese Jan
van beijren aen dorpe van Hilversum
eene voortreffelijcke privilegien
ende Hantvesten, wegens getrouwe dienst
die sij lieden aen sijne voorvaderen
ende aen hem gedaan hadde ende
wel voornamelijk wegens den
laasten oorlogh gedaan tegens die
van utrecht etc. maar dese brief
die sal op en anders plaats in sijn
geheel in dit boeck uijtgecopieert
staan, Ja wij goijsche dorpen
die hebben van dese Jan van beijren
ook noch eene previlegie van dato den
25 maart 1407, sal staan in dit boeck op
een ander plaats

in den jare 1418 toen rebbeleerden die van
Iselsteijn tegen vrouw Jacoba gravinne van
Hollant etc ende alsoo op die tijt die gravinne
bij haar moeder in Henegouwen was, soo en
konde die vrouwe voort hier niet wesen, daaromme soo trock Hertoege Jan van beijeren
met sijne goijlanders ende met veele edelen
uijt Hollant wederom voor Iselsteijn wonnen de
twee gebroeders, Willem en Jan van egmont den
voorz stadt wederom af en bragten deselve
stede iselsteijn onder hollant, waar voor die gemelde gravinne haar alle quam te bedancken
Met den beginne van den jare 1419 toen maakte
vrouwe jacoba met haren oom Jan van beijren
een vriendelijk accoort, niet alleen dat Jan
van beijren als souvaureijn en erffelijk soude
hebben dordrecht woerden voorne en veel
meer andere steden slotten en Heerlijkheden
in Hollant maar hij wist de bij dit accoort
ook palatijn stedehouder over gants Hollant
Seelant etc
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Hertoege Jan van beijeren soo als voorz is
grave van Hollant etc geworden sijnde
begon te commanderen over zee en lant
die heer vrederick de 51 bisschop van utrecht
ende de overijselse steden, ende die burggrave
van Leijden philips, ende die van Leijden
en de heer Willem van brederoede, ende
alle andere van de Hoeckse partijen, die ten
mars hen met malckanderen op en seijden Jan
van beijren den oorlogh aen, hier op
trock Jan van beijeren het pantsier aen
ende beleijde ten eerste de stad Leijden
die hij met accoort won, ende Jan van
Beijren die maakte het die utrechtden
ende die Hoeckse partije soo benaut, dat
dat na twee jaren oorlogh 1420 & 1421
den bisschop met hem vrede makende
met uijtsluijtinge van de Hoeckse partije
in den jare 1423 ontstont daar een oorlogh tusschen vrouwe Jacoba en haar
man Jan van brabant, ende alsoo vrouwe
Jacoba de engelsen te hulp kreegh
en meenden Henegouwen voor Jacoba
te winnen, soo riep Jan van brabant Jan
van beijren te hulp, ende dat soude Jan
van beijren gedaan hebben, ten ware
dat eenen Jan van der Vliet, dese Hertoge
Jan van beijren niet vergeven hadde
want die Jan van der Vliet volgens
het gevoelen van Jan van beijren selve
soo hadde hij hem weten soo danigh
wat in te geven, daar hij aen sieck
werde, en binnen drie dagen daar
aen stierf, ende soo stierf Jan van beijren
in den Hage op den H. dertienden dagh
1424 dat is op den 13 januarij 1424
ende worde in t coor aen de suijtsijde
int Jacobiner clooster aldaar begraven
(in de kantlijn, Jan van der Vliet onthooft
en gevierendeelt ende die stucken wierden
op de poorte van de vier hooftstede ten
toon gestelt)
Jan van beijeren overleden sijnde, toen
namen die meeste steden van Hollant
Jan van brabant aen tot haren
lants Heer, doch naerden en goijlant
en meer anderen die namen Hertoege
philps tot haren Lants heere aen
Willem van brederoede met sijn oom
reijnout van brederoede in den jare
1427 met schepen en volck wieringen
en texel ingenoemen hebbebde, soo
hoorden dat die borgers van Haarlem
amsterdam Hoorn enckhuijsen naerden

ende van andere steden, de welck in
aller haast volck en schepen bijeen
kregen, en voeren daar mede heen
na wieringen, ende leverden die
hoeckxse partije die het met vrouwe
Jacoba hielden eenen zee en lant
slagh, doch die Hoeckse partije verloeren
den slagh, en men kreegh heer Willem
van brederoede met veele van sijn
volck gevangen, ende men bragt de gevangenen tot enckhuisen ende na raat
gehouden te hebben hoe men met die gevangen handelen soude, soo onthoofde men
daar 80 personen van, doch Heer Willem
van brederoede die schenckten men sijn
leven omdat hij uijt sulcken edelen bloede
gesproeten was, voirts droegh vrouwe
Jacoba aen philips hertoege van bourgoendien en t graafschap van Hollant en
van Seelant aen hem op, en voorts was
in lange jaren geen strijt meer met die
Hoeckse partije. Ik soude nu wel voort
overgaan om alle de previlige en confir
matie uijt te schrijven die Hertoege philips
aen die van naarden en aen ons goijlant
gegeven heeft maar sal eerst een accoort brief
die de Heeren van Nienroede aen den
persoen van naerden in den jare
1423 gedaan hebben
voor den persoen van naarden
Wij otto van nienroede ridder en de
Jan van nienroede knape beleijden
ende bekennen, mits desen tegenwoordigen
brieven dat wij voor ons end nakoemelingen schuldigh te sijn den persoen
van naarden nu in der tijt off die namaals koemen magh ofte den geenen
die hij t beveelt, met eenre volkoeme
magt eeuwlijk duerende jaarlijx
VIII mudde rogge ende vier mudde garsten
alsulcke mate als tot naerden gewoonlijk is in der tijt der betalinge, roerende
uijt ter tienden die wij houden ter leene
van den abdissen van elten gelegen in
goijlant, die wij voor ons ende onsen erfgenamen belooft hebben te betalen tot
dertienden misse naast koemende, of binnen een maant daar na onbegrepen
ende alsoo voort jaarlijkx een wegh
duerende commer wij te leveren
binnen der stede van naarden den persoen
voorz off den geenen dien hij t beveelt
als voorz staat sonder eenigh wederseggen, alle argelist uijt gesondert.
in kommisse der waarheijt want ik
otto voorz op desen tijt selver geenen
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segel en hebben, soo hebben ik gebeden
gijsbert van nienroede mijnen soon
desen brieff over mij te besegelen ende
ik gijsbert voorz hebbe om bede wille
mijns heeren vaders desen brieff besegelt
met mijn zegel ende ik Jan van nienroede
voorz hebbe ik desen brief mede besegelt
met mijn segel gegeven int jaar ons
Heeren M.C.C.C.C.XXIII den X dagh
in martio
Dese persoen van naarden die was een
rectoor schoolvoegt, ofte anders genaamt
proffessor hooft leeraar opper
leeraar in nardinclant, in naarden
voorseeker soo hebben de abdissen van
elten gewilt dat de tiende Heeren van
nardinclant, aen dien rectoor van
naarden uijt de tienden van muijdenbergh die in oude tijden veel meer waren
als nu overmits hare jurisdictien breeder uijt strecken, als nu: aen die selve
persoen die in dertijt wesen soude, moeten
gegeven worden om dien dienst van geestelijke wercken dit te moeten genieten
uijt geestelijke inkomsten etc
Ik bevinde dat in den jare 1299, Lambertus
Codde, die persoen was, ende dat
int jaar 1450 louwerens gijsbertsen
die persoen was, doch met de refformetie
is het vierde part van de tienden in goijlant aen de graaffelijkheijt gekoemen
Hoe dat philips hertoege van
Bourgongie, die stede int lant
van goijlant aen waart ende
hoe naerden en goijlant hem
als lants heer aennemen
philips Hertoege van Bourgoendien grave
van vlaanderen van artois ende van
Bourgoendien palatijn Heere van Saluiss
ende van mechelen, doen te weten, alle
luijden want bij den overledenen van
wijlen onse lieven ende genadigen
oom hertoege Johan van beijren soon van
Henegouwen van Hollant van Zeelant
saliger gedagten alle die landen steden
ende sloeten ende ook die andere Heerlijkheden die hij hadde, ende hem toebehoren binnen sijnen levenen, ons toekoemende sijn, ende verstorven als sijnen
regte Heere ende erfgename, soo est
dat wij hieromme begeere te gebruijken
ons regts hebben aen ons getoegen
die landen steden ende sloeten ten
wijlen onsen voorz oom toebehorenden

ende meenen ons van dien te bewinden
ende aen ons te houden, ende sonderlinge
onse stadt van naerden waaromme
wij bevelen allen onse regten en ondersaten bidden ende versoecken allen anderen wient aengaan magh dat sij die
goede luijden onsen voorz stadt van
naarden doen alle die vrientschap
hulp troost en de bijstandigheijt
die sij sullen moegen ende beschudden
ende helpe bewaren van alle overlast
die men hem soude moegen andoen bij wien
het ook ware, ende hieromme wille hem
soo bewijse onse voorz ondersaten, dat
sij goede gehoorsaamheijt te loevene
sijn, ende die andere dat wijs hem schuldigh sijn danckte te wetenen, ende sij begeerde dat wij voor hem daden in gelijken
saaken, oirkonde van dese soo hebben
wij desen brief gedaan segelen met onsen
kleijnen in absentie van onsen grooten
zegel, gegeven in onse stadt te Brugge
den XX dagh in martio int jaat ons
Heere 1424
Conffirmatie van allen
hantvesten
philips hertoege van Bourgongien grave
van vlaanderen van artois van bourgongien palatijn Heer van Zalius ende
van mechelen ruwaart inder de landen
van Hollant Zeelant end vrieslant
doen cont allen luijden, dat wij om goede
gunste ende liefde die wij dragen ende
hebben tot onser goede stede van naarden
ende hueren gemeenen poorteren overmits
sonderline diensten die sij ons gedaan
hebben ende noch og godt wil doen aullen
der selver onser stede van naerden geconfirmeert ende gevestigt hebben confirmeren ende vestigen mits desen brieve
al sulcke hantvasten previlegien regten
ende brieven als sij van onsen lieven ende
getrouwen oom hertoege Johan van beijeren
saliger gedagten ende van sijnen voorsaten graven ende gravinnen te Hollant geworven gekogt oftig gekregen magh hebben, soo
dat wijse daar in houden stijven ende stercken
sullen na inhout hoere brieven ende hantvesten voorz in oirkonde desen brief besegelt met onsen zegele hier aan gehangen gegeven in onsen stede van mechelen
op den 2 dagh van maart int jaar ons
Heeren M:C.C.C.C. vijf en twintigh
na der loop van onser Hoeve van Hollant
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Burgermeesteren schepenen
ende raden van de stede
naarden transpoteren
eenige landerijen aen hare
kercke tot naarden
Wij Burgermeesteren schepen ende raide
der stede van naerden doen cont ende
te weten allen goeden luijden, dat wij
van onse gemeente wegen gegunt
ende gegeven hebben, gunnen ende geven
onsen kercke tot naerden alle de veenen
die de stede leggende heeft ende gelegen
sijn boeven die acker die klaas Heijngius
soon en jan gerrti meijnirtsen te samen
hebben tot den Harden toe, daar op die
oostsijde naast gelegen is, Beer Ottenz
ende op de suijtsijde naaste gelegen sijn
Jacob van Hoogeveen, arent gerrit meijnertz
en gijse molner, ende gelooven van onser
stede wegen voor ons en onse nakomelingen
onsen kercke dese veenen te waren en te
vrijen, die te graven, ende te doen delven
wijck ende wijkwal daar te Lijden spreetvelt tot hueren schoonsten, die turf uijt
goijlant te voeren oirbaren ende gebruijken tot haren oirbaar prouffijt
in kennisse der waarheijt onsen steden
segel hier aen gehangen int jaar ons
Heeren 1429 op den 4 dagh in januari
veen verkogt, doch den boedem
aen naarden te blijven
copie
wij burgerm(eesteren ) schepenen ende raide
der
stede naarden doen kont ende kennelijk allen goeden luijden mits desen openen
brieve, dat bij taide consent ende goetduncken van onser gemeents voor ons en de onse
nakoemelingen van der steede wegen verkogt
hebben, eendragtelijk oetgen oirlicxsen, gerrit
bruijnicxen, en gerrit jacobsz ofte den
houder des brieffs bij desen voor hoeren
willen, dat derden deel van den Hoogen veen
gelegen op de noortosst sijde van Jacob
goossen, ofte meten tot cortehouff waart
aen,
dat is te weten dat oetgen voorz
die helft van die derden deen van de hooge
veen voorz alleen gekogt heeft ende
wij gelijden van desen veenen voorz
geheelijk en al betaelt te wesen den
lesten penningh met den eersten
wittelijk ende wel, ende gelooven voor ons
ende onse nakoemelingen van der stede
wegen oetgen oirlicxz gerrit Bruijnicxz

ende gerrit jacobsz, off den houder
des brieffs off hoir nakoemelingen
dese veenen voorz te vrijen en te waren
te graven of doen graven te delven of
doen delven, wijk ende wijkwal daar
in te leijden of doen leijden, est te doen
waar spreetvelt tot hoeren schoonsten
den turf konnen vrij uijt goijlant te voeren
ende wanneer die turf uijt is gegraven
die boedem aen inse stede te doen blijven, ende wairt saken dat oetgen oirlicxz gerrit bruijnicxz ende gerrit
jacobsz off die houder des brieffs
of hoire nakoemelingen, hier eenigh belets hinder of schade in geschiede, dat sij desen veenen voorz
niet gebruijken en mogten tot harem
prouffijte ende oirbaar als voorz is,
dat souden wij of onse nakoemelingen
van der stede wegen desen personen
voorz off den houder des brieff of huere
nakoemelingen opregt beteren ende
betalen, sonder eenigh wederseggen
alle argh list ende subtijke van den uijtgesondert in kennisse der waarheijt ende
soo hebben wij onsen steden segel hier aengehangen gegeven int jaar ons Heeren 1443
op sinte anthonis avont conffesser
Hoe gijsbert van nienroede
ende van velsen aen de kercke
van naarden een groot stuck
affgeveent lant transporteert
Ick gijsbert van nienroede, ende van
Velz. bekennen ende lijee voor mij ende
voor mijne erfganamen dat ik verkogt
hebbe ende overgegeven int geregt van de
Loosdrecht, die kerck van naerden alsulcke
lant ende erve, ende vrij eijgendom als gelegen
leijt in den Zijp, ende albert reijrth van mij
in pagte gebruijkt heeft, welck lant heer wouter
van meijnden mijn oude vader sakiger gedagten
mijn moeder hier voortijts in huwelijkxe
voorwaarden gegeven heeft na uijt wijsinge
des brieffs die ick die kercke voorz daar afgegeven hebbe, van welck lant ende erve
die kerckmesters der voorz kercke mij
wel betaelt ende vernoegt hebben den lesten
penningh met den eersten, ende schelde daar
quijt voor mij ende mijn erfgenamen die
kerckmeesters van naerden ende die
kerck voorz ende allen den geenen die daar
af quitantie behoeven moegen behoudelijk
dat ik en mijn dogter ariaan alsoo lange
als wij leven ontfangen ende opbueren sullen
van der kercke voorz alle alsulcke
lijffpacht ende lijfrente als ons die voorz
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kercke van naarden in eenen lijfrents
brieff gelooft bebrieft ebde besegelt
heeft, oock mede Loeve ik of mijn erfgenamen van dit voorz lant ende erve
tot geenen toekoemenden tijden naatalen
noch aenspreeken sellen met eenigen regt
geestelijk of wereltlijk of met eenigen
seventuijgen, wij sullen dit voorz lant
ende erve vrij laten gebruijken eeuwelijcken der kercken behoefft voorz alle
argh list uijt gesondert in kennisse der
waarheijt soo hebbe ik gijsbert voorz
desen brieff besegelt gegeven int jaar
1457 op den X dagh van maart
Tranffix van t selve
allen den geene die desen brieff sullen sien
off hoorn leesen doen wij verstaan Jan
van oudewater schout, Willem van Suellenbergh, Barent proijes albertz, Jan van
Bloehoeven ende vrederick de voegt van
Rijnvelt schepenen van utrecht dat voor ons
quam int geregte gijsbert van nijenrooij
van velz ende beleijde des segels ende
opene briefs, daar onsen tegenwoordigen
brieff doorgesteken is, ende alle die poincten
ende voorwaarden die deselve brief inhout
ende begrepen heeft in oirkonde dese dingen
soo hebben wij schout ende schepenen voorgeschreven onse segelen aen desen brieff
gehangen gegeven int jaar ons Heeren
1466 des donderdaags na Sint Vitus ende
modestusdagh

voor ons ende onse nakoemelingen van
onser stede wegen gegeven hebben ende
geven puerlick om godts willen ende saligheijt der sielen den susteren die daar
woonen ende namaals woonen sullen
in de huijsinge gelegen in de bussumerstraat vrij poorterschap om haar armoede willen eeuwiglijk duerende, ende
mede te houden (off hen godt versage) alsoo
veele scharinge als een paar volckx
hout ende houden sal, na inhout der schaarbrieven ende overdragten die de stede voorz
metten gemeenen landen van goijlant hebben
ende hier namaals hebben sullen, voirt
soo hebben wij gegeven met desen brieve
den susteren voorz, waak vrij te sitten ende
tot geenen gemeenen werck te gaan binnen
der stede noch buijten datter stede aengaat
ende eenigh tilbaar goet afte cleijnodien dat
eenigh suster in dese voorz huijsinge brengt
daar in te blijven sonder eenigh regt daar
inne te plegen, voirt soo sullen die susteren
voorz die in dese voorz huijsinge sijn
ende namaals wesen sullen een redlijke
ende beleeffden man kiesen tot eenen
monboir haar dingen te bewaren
binner der stede ende buijten waar dat
sij deste doen hebben, ende tot allertijt
als hen noot is, in kennisse der waarheijt
ons stede segel hier aengehangen int
jaar ons Heeren duijsent vierhondert
en seventien des saterdaags naar Sinte
paulusdagh convercio 1417
Onternt dese tijt toen hebben die broederen van den convent van Wijnsum
genaamt outnaarden, van Stadt en
Lant, dubbelde scharinge etc. verkregen apperent bij een brief off int resolutieboeck ingeschreven
dese copie in een Brieff voor de susteren in
haar jare
de convente van Sinte maria
qualijk geseth van dato den 1440
moet staan 1460

zegel Mariaconvent 1572

voor de susteren in den convent
tot naerden een poorterregt
brief etc.
copie
Wij Burgermeesteren schepenen en de raide
der steede van naerden doen cont ende te
weten allen regteren ende goede luijden
mit desen onsen openen briefve dat wij

wij Burgemeesteren schepenen ende gemenen raat der Stadt naarden doen cont
en de kennelijk mits desen opene brieve
allen goeden luijden dat wij wel besproken ende beraden met ten wijsheijt
vroetschappen ende rijckdomme van onse
gemeente voor ons en de onse nakoemelingen gegunt hebben mits
desen tegenwoordigen brieve onse geminde susuteren van sinte maria convent
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nu ter tijt woonagtigh aen onse stede kerckhoff dat sij sullen moegen vervaren van die
stede daar sij nu wonagtigh sijn, in dat
oost eijnde van onser stede op die erven hofstede ende wooningen die sij daar gekogt
hebben off hier namaals sullen moegen
koopen, die te bevreden te betimmeren
ende te bewaren na hueren schoonsten
oirbaar in allen manieren na cloosters
wijse als hen dat beste dienen magh, ende want
wij bekomen dat door een clooster geen openstraat en dient noch openwegh behoort
soo oorlooven wij hen den doorwegh die daar nu
leijt te leggen buijten haar klooster aen
onsen stede muijren insgelijke regte, als die
andere wegh plagt te leggen, voirt op dat
onse susuterem onse Lieve Heer soo veel te
vredelijker sullen moegen dienen, ende trouwelijker voor ons en onse goede stede sullen
moegen bidden, soo hebben wij hem geoorloft,
ende oorloeven hem eem vestpoort te maken
door onse stedemueren onder die Burgwal
met een welff of boeven die Burgwal na dat
het hen best dienen magh ende voort soo
oorlooven wij hen een bruggetjen daar te maken
van vier voeten wijt met een valbrugge
die van haar selven op slaan sal daar sij
behoudeliche alleen sullen moegen overgaan
tot hoiren Hoeven over die graft ende hoir
Hoeven daar te versoecken ende dat bruggetje
metter vespoort sullen sij bewaren ende
besluijten dat onse stede daar geen hinder
off enkoeme, ende voirt dat agter die
stede vesten agter huer erven sullen
sij moegen bevreeden aen beijder eijnde
dat daar geen gemeen loop wesen sal
agter die stede mueren noch over dat
bruggetjen, ende voort sullen sij doen
maken een heijmelijk gemack binnen
of daar buijten daart best dient ende
dat sal men ook alsoo vercieren en doen
maken, dat daar redelijckerwijs niemant op spreeken magh: dat het hinder-

lijk is, off schaelijk, ende viel daarna
eenigh kranck in, sal men altoos
beteren bij den geregte, dat nu of hier
namaals wesen sal, ende voirt soo
willen wij onsen susuteren hulpelijk en
vordelijk wesen tot alretijt daar wij
komen ende moegen in redelijke saken
die sij op ons hier namaals sullen moegen
begeeren tot hueren behoeff, alle dingh
sonder arglist ende want wij dit vast
ende gestaden willen houden voor ons
en onse nakoemelingen ten eeuwigen
dage onverbroecken, soo hebben wij onsen
stede segel aen desen brief gehangen
gegeven int jaar ons Heeren 1440 des
eersten manendagh na palmdagh
notabene
Ik weet seecker dat die brief voorz.
op manendagh na palmdagh in den
jare 1460, is gegeven
copie

Hoe die Stede van naerden aen
die Susteren van den convente
van Sinte marienklooster, een
stransporte doen in den Jare
1496
Wij Burgermeesteren ende gemeene
raide der stede van naerden doen cont
ende te weten allen luijden die desen onsen
brieff sullen sien ofte hooren leesen
dat wij wel bedogt bij de raide consente
ende goet duncken van de geheele vroetschappe emde rijkdom van de voorz
stede verkogt hebben, en mits desen soo
verkopen wij voor ons ende onse nakoemelingen onse geminde susteren van sinte
marien convente ende de Sinte ffranciscus
ordre staande binnen onse stede voorz
den vrijen eijgendom van twee wegen loopende in de voortijden door haren hoff gelegen
aen onse gemeente weijden Calvarien
genoemt ende dat aengewas daaraen
dat nu tertijt Hartvelt is, ende buijten
om met een sloot bevreet, ende voort al
dat toeseggen ende opseggen dat onsen voorz
stede magh gehadt hebben tot dese dage toe
op dat voorz convent aengaande de timmeringe des selven convents, en die wegen
die daar door plegen te loopen in vorige
leden, of anders hoe dat het wesen magh
in eeniger manieren alsoo alst nu betimmert staat ende begrepen is, ende voortaen van alle anderen muragien onsen
stede aengaande vrij te wesen omme een
seeckere somma van penningen die ons, onse
susteren geheelijk en wel betaelt hebben
tot onsen willen ende tot prophijt van onse
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stede voorz ende wij weder geheelijken
gekeert hebben in den noit oirbaar
van onse voorz stede, ende daarom
waart sake dat de voors onse susteren
hinder letsel ofte eenige moijenisse
in toekoemende tijden brengen in den
gebruijk van eenige van de voorz poincten
soo hebben wij geloeft ende mits desen
soo geloeven wij voor onse en onse
nakoemelingen den voorz onser geminde susteren te verantwoorden
ende voor te staan op onse stede kosten
ende ook soo wat kosten ende schaden
dat die voorz susteren daarom leden
haar wel weder van onse stede goederen sonder eenigh wederseggen op
te regten ende in anderen dingen bijstant te doen, daar t noot is of wesen sal
op dat sij godt te beth ende devotelijker
voor ons en voor onser stede bidden
moegen alle dingh sonder argelist
in kennisse der waarheijt soo hebben
wij burgerm(eesteren) voorz bij consent als
boeven
desen voorz brieff met den voorz stede
segel besegelt en hier aengehangen
gegeven int jaar ons Heeren 1496
op den 29 dagh in den april
Roerende der voorz
convent rosmoelen
Wij Schout Burgermeesteren schepenen
en rade der stede van naarden doen
cont ende te weten allen luijden, als dat
wij bij rade consent ende goet duncken
van den geheelen vroetschap ende rijckdom
der voorz stede, omme te voorsien ende
schuwen groote inconventien last die bij
oorloge den voorz stede haastelijken
opkoemen magh, ende tot noot druftigheijt
prouffijt ende onderhoudenisse der selven
stede, gebeden dan pater ende allen susteren der convente Sinte marien staande
binnen den voorz stede ende metten selven alsoo overkoemen ende geaccordeert
als dat sij luijden sullen setten ende in
raak ende daakhouden binnen haar
convente tot hoir selffd en al ons poirteren
behoeff een goede stercke ende gangbare
rosmoelen ende deselve soo bevreden
dat sij niet ligtelijk gemoortbrant magh
werden, hebben wij daar omme bij
consente als boeven, om da dese rosmoelen
Beth ende galicker bevreet magh werden
toe geschickt gegunt ende ten eeuwigen dagen
vrij gegeven aen weingh erff aen haar

ledigh erff gelegen dat sij leggende hebbende opt oost eijnde van den voorz wallen, dat
tusschen de convente ende voorz stede
wallen ruijm en de gelijk een wagen met
hoij rontsomme die convente passeren
sal moegen, ende aangaande het loon
soo hebben wij de convente voorz geordonneert en de toe gewilkert bij consent
als boeven verhaalt is, ordonneren
toeseggen ende wilcueren mits desen
als dat sij van elck mudde rogge welck
met des convemts paarden bearbeijt
ende gemalen sal worden hebben sullen
te loon drie groot Vlaams, ende wes onse
poorteren met huer selffs paarden daar
sullen malen sal dat convente van elck
mudde hebben twee groot vlaams, halve
mudde schepelen ende anderen kleijnen mate
naar advenant item van weijt off taruwe
met den convents paarden twee stuijvers
anders elff duijts, item beockweijts en
haver met des convents paarden het
mudde een stuijver, anders een blanck
allet voorz sonder argelist oirkonde en in
burgerm(eesteren) schepenen ende raide de
voorz desen
brief metten voorn(oem)de stede segel besegelt
gegeven int jaar ons Heeren 1513 op sinte
pontiaertavont

copie

previlegie voor naerden omme
te moeten 21 personen op de
nominatie brengen ende dat
niemant binnen 500 roeden roeden nabij de stad magh timmeren off woonen 1442
philips bij der gratien godts Hertoege
van bourgongien van Lothringen van
brabant van Limburgh grave van Vlaanderen van artois, van bourgoendien palatijn van Henegouwen van Hollant van Seelant en van naemen, marckgrave des heiligen
rijks, Heere van Vrieslant van Salijns ende
van mechelen, doen cont allen luijden dat
wij tot ootmoedige vervolge van onser getrouwe
stede van naerden, ende om dienste wille
die sij ons ende onse voorvaderen graven
van Hollant gedaan hebbben ende om emde
onse nakoemelingen of wil noch doen sullen
der selver onser stede gegonnen ende gegeven hebben gonnen ende geven mits desen
brieve sulcke poincten van regten ende
vrijheden als hier naar gezchreven volgen
in den eerste dat alle jaar op onser
Lieve vrouwendagh purificatio, vergaderen sullen in eenen huijse daar hem
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die outste burgerm(eester van onse stede voorz
in der tijt wesende wijsen sal goet tijts,
voor middage alle onse poorteren van
naarden die gegoet sijnt tot hondert goude
engelse nobelen toe, off die waarde
daar off, ende die daar af te schoete
geven agtien groote die welcke vergadert wesende sullen sij bij loete
off bij de meeste gevolge van stemmen
als hem dat gelieven sal kiesen, een
ende twintigh goede eerbare mannen
gegoet wesende tot der somme van
100 nobelen voorz daar of sij die namen
in geschrifte overleveren sullen onse
bailliuw van goijlant in der tijt wesende
ende uijt die voorz 21 personen soo sal
onsen bailliuw voorz aff die wij dat bevelen sullen, kiesen seven schepenen
die een jaar kangh schepenen wesen
sullen ende niet langer, ook mede sullen
die geene die aldus te loete aff kuere gaan
sillen allen jaar op ten dagh voorz
mede kiesen kerckmeesters, schaarmeesters wardijnen van der draperijen
ende andere gewoonlijke dienaren tot onse
ende onser stede eere ende prouffijt
ende die dienaars sal onse schout van
naarden eeden als van outs costumelijk
is, voorts hebben wij onsen stede voorz
gegont ende geconsenteert dat geen
bastaart in de geregte van onser stede
geseten sal wesen, noch ook dat geen man
te kuere off te loete gaan in den geregte
van onse stede wesen sal, hij en sij ingeboeren van onser stede off van goijlant, ten waar
dat hij seven jaar of langer poirter van
naerden sal geweest hebben, voirt hebben
wij onse stede van naerden gegonnet ende
gegunt
dat voortaan niemant timmeren noch woo
nen sal op 500 roeden na buijten de vesten
van onsen voorz stede, sulcke roeden als
daar men bnnen onser stede voorz de erven
schuldigh is te meeten, op een boete van 100
pont te verbueren, soo wie contrarie dede
daar wij aff hebben sullen die eene helfte
ende onse stede voorz die andere helfte
ende want wij voor onse ende onse erven
ende nakoemelingen graven ende gravinnen
van Hollant alle dese voorz poincten, ende
elck in bisonder onser stede van naarden
houden willen ende gehouden willen hebben
ten eeuwigen dagen soo hebben wij des ten
oirkonde onsen segel aen desen brieve gehangen gegeven op de 22 dagh in meije
int jaar ons Heeren 1442, ende onderstont
geschreven, Bij mijnen Heere den hertoege

ende van sijnen raide de Heere van Lalaingh
Heere gerrit van Zijl pieter bladelijn
Boudewijn van Sweeten Mr Hendrick
uijtten Hoeve, mr Lodewijk van der Oecke
mr Bartholomeus Riloti nije ende meer
andere ende ondertekent G:de Seeton
gecollationeert tegens de principalen
brieff ende geaccordeert bij mij gijsbert
pietersz secretaris der stede van
naarden en getekent g:pietersz
op manendagh den 2 april 1708 toen hebbe
ik tot amsterdam in een huijs dat ik
wel kenne in een geschreven schrift
gelesen hoe dat den bailliuw van goijlant die in den jare 1556 bailliuw was
uijt die nominatie van 21 personen
om datter eenige maagschappen
in waren die den anderen te na in
bloede waren, te weten die nader
waren dan agter susuters kinderen
soo niet en woude daar uijt verkiesen
waarom sij die nominatie moesten
vermaken, doch hebben die van naarden in den jare 1621 van die staten
des lants een octroij versogt en verkregen om in plaats van 21 personen
op de nominatie te moegen brengen
maar 14 personen, voorts blijvende
die oude voorz preligie in haar
kragt twelck op heden alsoo niet
geopserveert wert
previlegie van philips etc
wegens een visstapel tot
naerden 1442
philips bij der gratien godts Hertoege
van Bourgongien van Lothringen
van branbant en van Limgurg, grave
van Vlaanderen van artois van bourgondien palatijn van Henegouwen
van Hollant van Seelant ende van namen
marckgrave des heijligen rijckx heere van
vrieslant van salins ende van mechelen
Laten weten alle onse ondersaten van Hollant van Zeelant ende van vrieslant
binnen steden en daar buijten ende sonderlinge den geenen die hun geberen met
visch uijt onsen landen te voeren over die
Zuijdersee, want onse voorvaderen graven
van Hollant voortijts gegonnet ende gegeven
hebben onser stede van naerden regten
ende privilegien van een stapel van visch
of daar te leggen in sulcker manieren
dat geen van onse ondersaten met eenige
visschen landen off opstapelen sal, tursten die vechte ende den eijsel dan bin-
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nen onsen stede van naerden ende aldaar
hueren stapel houden in der manieren als
die privilegien die onse stede daar af hebben
inhouden ende begrijpen, soo est dat wij om
onse voorz stede te houden en te stercken
in hoiren regten van den voorz stapel
u allen ende alcken van u bisonder met
regten ernste ontbieden ende bevelen dat
gij met uwen visschen die gij uijt onsen landen
voeren sult trecket ten stapel binnen onser
stede van naerden, ende daar mede nergent
en lant noch op en slaat over die suijdersee
tusschen de vecht ende den eijsek dan binnen
onsen stede van naerden na uijtwijsinge
haar lieder privilegien op een boete van
twintigh nobelen tegens ons te verbueren
soo wie die contrarie dede, ende waart
dat imant meende dat hij hier inne van
sijne regte verkort waar die magh
koemen bij onsen gemoinden gouvernuer
ende raide van Hollant om dat te kennen
te geven, ende sullen se gaarne hooren
ende regt laten wedervaren, ende op dat
die geene die hier tegen dede gecorrigeert
ende die boeten van twintigh nobelen
off genoemen sullen moegen werden, soo
hebben wij beveelen ende gemagtigt beveelen en magtigen allen onsen dienaren
dat sij allen den geenen die met visschen
over de suijdersee gevaaren sullen hebben
sullen aan vaarenden ende beosoecken, ende
soo wil sij bevinden dat geen teijcken en hebben
van onse schout van naerden dat sij tot
naerden te stapelenen geweest hebben, sie
sullen sij die boeten off nemen, ende daar af
sullen sij hebben, die excicutie doem sullen
den vierden penningh, bevelen daaromme met
ernste alleen onsen dienaren binnen onsen
stede ende daar buijten op hueren dienst
dat sij die voorz overhorige ernstelijk besoecken ende de voorz boeten afnemen, want
waar dat imant van hun daar in overhoirigh waar dat wouden wij houden aen hoiren
lijf en goede boeven dat sij van onsen dienst
verlaten sullen wesen dit sal geduijren toto
onsen wederseggen, in oirkonde desen brieve
en onse segelen hier opgedruckt gegeven
op ten dertienden dagh in october int jaar
ons Heeren M:C.C.C.C. twee en veertigh
Bij mijnen Heere den Hertoege grave
van Hollant ter relatie van mijnen
Heere van Zalingh ende anders
den raide: g: Bavoen
Hoe veel de onschuldighe magen
van eenoge vechtelijke vrede
hebben sullen, ende het ander

koemen het t seventuegh sal
gebruijcken
philips bij der gratien godts Hertoege
van bourgoendien van Lothrijck van
brabant ende van Limbutgh etc
grave van vlaanderen, van artois
van bourgonien palatijn van Henegouwen
van Hollant Seelant en vrieslant
ende van namen, marckgrave des H:
rijckx Heere van vrieslant van salins
ende van mechelen, onse casteleijn ende
bailliuw van muijden ende goijlant
gijsbert van nienroede saluijt, alsoo
wij int jaar XLVI bij stade goet duncken
ende overdragte van onse gemeene ridderschappen ende goede steden van onsen
Landen van Hollant ende Vrieslant geordonneert ende gesloeten hebben om
oirbaar ons gemeenelants twee poincten
te weten dat eerste want dickwils
ende menighwerff groote ongenuegte
en vechtelijk ende heschil hebben tegens
malckanderen daar doorslagen leemten of quetsinge gebueren dat daar
wraake af gedaan wort aen die magen
van die eenre sijde of van der anderen
die met mede in wairde noch in velde
(en wede) en sijn, als dat vechtelijk
geschiet ende die ook leet is tot ten
vechtelijk dat geschiet twelcke en
onbehoorlijk dunck is, ende hebben
daaromme bij den selver overdragt
geordonneert ende gesloeten dat soo
wanneer in onsen lande van Hollant
of van Vrieslant tusschen eenige
personen ende van wat state dat se
sijn ende conditie wwnigh vechtelijk
geschiet daar doorslagen leemten
of quetsingen afkoemen dat die magen van beijde partijen die niet in
wairde, en mede in velde geweest
hebben in den selven vechtelijk
terstont na den vechtelijken voorz
eene goede vaste vrede hebben sullen
ses weecken lanck op dat binnen dien
tijt een iegelijk aen beijde sijden die
vrede begeert, een vrede moegen doen
soecken en maken als hem noot duncken sal, ende waart dat imant binnen
de voorz ses weecken misdaan worde
van der een of van der andere dat sal
gerekent worden gedaan te wesen
boeven vrede gelijk of boeven eenen
goeden hantvrede gedaan waar
ende dat men in alle onse landen
van Hollant ende Vrieslant
Daar men gewoonlijk is, keuren
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te maken van de voorz ordonnantie
ende overdragt keuren maken sal
om te beter verbonden te werden
van t seventuegh
ende dat andere poinckten hielt in
dat ter overdragt was, hoe en
wat manieren dat men die seventuijgh van dier tijt voort over alle
deselve onse landen gebruijken
en hantteren sal ende anders niet
aldus luijde voort want tot sommige plaatsen in
onse lande veel subtijlheden ende uijtwegen
gebesigt worden in regts vorderinge
die onse ondersaten tehen malckanderen
hantteren in aenspraken van landen
die sij op malckanderen met den seventuijge dat een oude costume is van
regt die sij misbruijke, soo hebben
wij bij raide en goet duncken van
onse gemeene ridderschap steden ende notablen ende verstandelen personen
van onse landde voorz geordonneert
over een gedragen ende gesloeten
een manierie hoe en in wat boegen men
voortaan dat regt van seventuijgh
gebruijken ende hantteren sal ende niet
anders, ende soo wie waar die anders
gebruijkt ende plege worde dat en
sal van geenre waarde wesen
Dats re weten dat die seven naaste
ackeren die aar aen en winnen
noch en verliesen aen beijde sijden
gelegen na der ouder costuijmen den
agste acker Heeren deijlen sukke
sonder ban en boetem dats te verstaan
dat uijt elck stuck lants tusschen
twee Heijnslooten niet dan een seven
wesen sal, ende dat stick lants sal
ten minsten groot wesen een morgen
lants off ses hondert roeden lants
ende off daar meer als een persoen
eijgendom hadde in dat stuck lants
soo soude die geene daar uijt tuijgen
dier meeste lant in heeft ende waren
daar meer dan een in gelijk lant
soo sullen sij daar omme cavelen
wie dat tuegen wesen sal, ende soo wie
dat in de onregt viel die sal den seven
hoiren kost betalen te weten, elck
van den sevenen hoir kost, van elcken
regtdagh twee goede grooten, ende waar
eenigen van deselven die verder sate
dan een mijle soo sullen sij daar af
geven van elcke mijlen twee goede
grooten des en sullen die
schouten niemant dagh van regt ontseggen
van eenien zeventuijgh, sij en sullen eerst

borgen nemen voor den seven kost ende
desgelijkx van den verweerder ook, en sal
niemant seven wesen van eenige landen
hij en sal jaar ende dagh in besitten van
den landen geweest hebben eer hij daar
aff tuijgen magh, ende als van den landen
gelegen op ten geest, off anders waar daar
geen Heijnslooten en sijn, is indien te verstaan, dat elck stuck lants daar men
uijt tuijgen sal, groot wesen sal, een morgen
ten minsten als voorz staat ende op dat een
iegelijk van wat state dat hij sij dese voorz ordonnantie en overdragt kundigh moegen wesen
ende hem weten moegen daar na te regten
twelck op die tijt met onse opene brieven
al kundigh was ende want wij verstaan
hebben datter eenige sijn an onse ondersaten binnen onse stede van muijden ende
anders waar in onsen lande van goijlant
geseten die tegens en contrarie die voorz
ordinantien ende overdragten gedaan
hebben end dagelijkx doen ende hantteren
ende sonder meest op die poincten van den
seventuige, in prejuditie ende verminderinge
ons ordinantien ende overdragten gemaakt
om welvaart ons lants als voorz is
daarom mede dat wij niet schuldigh en
sijn van den voorz personen te vreden te
wesen in dien dat het soo waar, soo est
dat wij die immers die voorz ordonnantien
ende overdragten gemaakt bij ons gemeen
lnde nagevoegt ende gehouden willen hebben
daarom gebiedende ende beveelende met
sonderlinge ernst dat gij deselve ordinantien en de overdragten in alle
hunne poincten doet agtervolgen ende
onderhoudn over al in uwen bedrijve
ende die selve overdragt doet aldaar
van nieuws openbaarlijk verkondige
en iegelijken van ons wegen al daar
overal in uwen bedrijven verbiedende
daar ies tegens te doen in eeniger wijs
ende naar dat imant contrarie dede
soo beveelen wij u ende magtigen mits
desen die overhorige te corrigeren van
hoire overhorigheijt als dat behoort
tot exampel van alle anderen ende
dit n geenre wijs en laat, want wij t
alsoo gedaen willen hebben, in oirkonde deses briefs ons en segel hier
op gedruckt gegeven op ten seventienden dagh van decembri int jaar ons
Heeren 1446 bij mij etc
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Van 12 notabelen mannen te
verkiesn ende van haar stede
schot te setten, en wat kueren
sij maken, in, en over haare
stede, moeten hare inwoonders
daar na reguleren
philips bij der gratien godts ertoege
van bourgoindien, van Ltharingen
van brabant en van Limburgh
grave van vlaanderen van artois van Bourgoendien palatijn van Henegouwen van Hollant Seelant van namen marckgrave
des heijligen Rijkx Heere van Vrieslant
van Salins van mechelen, doen kont allen
luijden, alsoo de burgermeesteren schepenen
ende raide van onse van naarden, in sekere
Hoire supplicatie bij hoire gedeputeerde
ons en onse Lieve getrouwe stedehouder
generaal ende raide gestelt ten sake onsen
lande van Hollant Seelant bij maniere van onderwijsinge te kennen hebben doen geven Hoe dat
deselve onse stede van naerden gelegen is
op te palen van onse landen van Hollant binnen
de welcke alrehande neering derleije loop ende
die verse vreemde personen wonagtigh ende
dagelijkx koemen woonen een hoop ende
andere die den geregte onser voornoemde stede
luttel of niet veel en ontsien, noch hen lieden
hen poegen te obidieren hoire geboeden, mits
welcke die van onse geregte seer qualijken van
sukken luijden innen en gekrijgen moegen
onse schot, bede bruecken en andere pennelijcke lasten die onsen voorz stede dagelijkx
opkoemen, waarom onse voorz stede, ende
goede geregten aen ons ootmoedelijk
begerende om goede regimente ontsigh polidien
justitien onse voorz stede gebragt te worden ten
oirbaar ende prouffijte van ons, en ook in
onderhoudenisse ende welvaart der selver onse
stede ende ingesetenen van naarden seekere
poincten artijkelen in huere zupplicatie verklaart
dat ons believen woude dese;ve poincten te
willen consenteren en dese vestigen met onse
opene besegelde brieve die welcke poincten hier
naar verklaart staan, te weten, eerst dat die
burgermeesteren schepenen ende geregte out
ende nieuwe, onse voorz stede van naarden alle
jaar hun versamen soude moegen op ten agsten
dagh naar onser Liever vrouwendagh Ligtmisse,
die tot hun kiesen sullen uijt den vroetschappe
ende rijkdomme onse stede bij de meeste
stemmen twaalf goede notable mannen
ende die gebieden op die peene elck van ses
ponden tegens ons te verbueren tot
hoiren raide te wesen in allen saken
ons en onse voorz stede aengaande tot
allen tijden als sij van onsen geregte vermaant

sullen werden ende dat die van onse geregte
met die twaalf peronen voorz alsoo gekoeren sijnde ende met hen luijden overgeroepen onsen schout van naarden dan van
onsen wegen maken ende ordonneren soude
moegen de poirteren inkoemende en inwoonende onse voorz stede van naarden Willekueren ende kueren om die daar mede te
brengen ende te bedwingen tot onderdanigheijt ons regts, welcke kueren die van onse
voorz gerechte ende onse voorz schout van
naarden met die voorz twaalf personen
metten vroetschappen ende rijkdomme
soude malckanderen helpen stijven ende stercken ende daar hoiren eedt op doen die te
houden ende te volkoemen ende wes kueren
ende boeten ende peijnen onsen voorz geregte
met onsen schouten off schout voorz twaalf
mannen personen ende rijkdomme daar toe
geroepen hier op ordonneren souden, dat sij
die op ten onwilligen excicuteren ende
vervolgen souden moegen tot onsen prouffijte
Voirt dat die burgermeesteren in der tijt
wesende alle schot Bede kuere, ende boeten
binnen hoire jaren uijtgaren soude moegen
dat binnen hoiren tijt uijt geseten ende verbuert soude wesen op te boeten van tien pon=
den tegens ons te verbueren of dat die voornoemde burgermeesteren die overhorigen
overleveren soude met allen anders agten
stallen, ende dat onse schout al daar dat toto
onsen behoeff uijt pamden sal op ten derden
penningh meer off den onwilligen daar voor
vangen Ende waar dat bij onsen schout eenigh
gebreck in die pandinge of gevanckenisse
geschiede, dat dan die burgermeesteren met
den schepenen magt van onsen wegen hebben
moegen die pandinge te moegen doen op ten
geenen die hier af in gebreecken souden wesen
onse bede schot off andere ongelden te betalen
alsoo wel van de peijne en boeten als van den
principalen naa uijtwijsinge der kuere die daar op
van onsen wegen geordonneert soude worden
emde soo dickwils als onse schout daar af
gebreckelen viele soo soude hij tegens ons
verbueren toen pont, ende waar imant een loop
of andere die onwilligh viele sijn schot bede
kueren of boete te betalen en niet en hadde aen
te verhalen, noch geen borge en hadde te stellen
dien soude onse schout tot versoeck onse burgernmeesteren van onse stede voorz gehouden wesen aen te tasten ende te vangen en
in gevanckenisse te houden ter tijt toe
dat hij sijn schot, bede, off kuere en boeten
metten peijnen betaelt soude hebben
ende twee pont voor sijn arbeijt
voirt waar imant die onse schout burgermr.
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of geregte onse voorz stede van naerden
met kragte dit weder staan woude ende hier
tegens dede met kragte of eenigh van hun
hieromme mis dede met woorden of met
wercken sonder quetsinge, dat blijkelijck
waar bij kennisse van onse schepenen
aldaar, dat hij daar aen ons verbueren
soude twintigh pont, maar die onse voornoemde schout burgermeesteren schepenen of
anderen van onsen tegte ldaar om dese
sake wille wondende of quetsende die soude
verbueren tegens ons lijff ende goet
Ende off daar imant waar die voor sijn
schot bede of boete vlugtigh worde
ende hij daar na binnen onse stede van
naarden bevonden worde dat onde voorz
schout of bij gebreecke van hen die burger
meesteren onser voorz stede dien vangen
ende doen vangen soude moegen ende in gevanckenisse te houden tot ter tijt toe dat hij
ten vollen daar van betalinge gedaan hadde
naar uijtwijsinge der kueren ende want
wij die genegen sijn onse voorz srede van
naarden toe houden in goede justitie
regimente ende policien, daaromme ter
ootmoediger bede der selver onse stede
van naarden alle die poincten ende artijkelen hier boeven gespecifficieert ende
verklaart gonnen believen consenteren
ende vestigen mits desen onse brieve, die
twaalf personen daar mentie hier af
in t lange gemaakt is te moegen kiesen
kueren binnen onse stede aldaar
te maken, ende te ordonneren tot vordernisse
van ons en onse voorz stede ende anders dat
deselve poincten ende inhouden ende
begrijpen niet uijtgesondert behoude ons
in alle onse Heerlijkheijt ende Hoogheijt
ende ontbieden ende bevelen een oegelijk
onsen ondersaten aldaar wij sij sijn
op alle dat sij tegens ons verbueren moegen
die selve poincten onse voorz steede van
naerden te laten gebruijken naar inhout
desen onsen brieve, sonder daar tegens te
doe in eenigerwijs want wij t alsoo gedaan willen hebben geduijrende tot onsen
wederseggen, in oirkonde desen brief ende
onse segele hier aengehangen gegeven op
ten tweede dagh in junio int jaar ons
Heeren 1459 ende op ten ploije stont gechreven Bij mijn Heere den hertoege ter
relatie van sijnen stedehouder ende
raide van Hollant getekent
Lodijc

Hantvesten van dat men geen
maaggelt meer gaaren magen
van dootslagen ofte Leemten ect. Anno 1462

Philps de Goede 1419-1467

Philips bij der gratie Godts Hertoege
van Bourgondien Grave van Vlaanderen van Artois ende van Bourgondien
palatijn Heere van Zalijns ende van
Mechelen Ruwaart en de overlande
van Hollant Seelant ende van Vrieslant
doen cont allen luijden dat wij ontfangen
hebben die ootmoedige Zupplicatie
van onse welgeminde den gedeputeerden
van onsen goeden steden ons landen vab
Hollant ende Vrieslant inhoudende
hoe dat in deselven onsen landen gewoonlijck is, in t maken van zoenen van dootslagen ende van leemten die dickwils
daar geschieden, men plegt op te bueren
ende te gaderen van den vrienden ende
magen die geenre die dat alsoo doen, seekere
somme van penningen die men hiet maaggelt
ende die te geven den geenen die de voorz.
dootslagen ende quetsingen gedaan hebben
omme daar meede te beteren die selve dootslagen en de quetsingen gedaan hebben
verktijgen bij wijlen te canse van dien voore
maaggelden veel meer penningen dan sij
behoorden omme te soene die selve
dootslagen en de leemten welcke penningen
sij gewoon sijn te houden tot hoir selffs baat
ende prouffijt, en de is te vermseden dat, dat
sleve maaggelt hen Luijden bijwijlen
willen geeven die voorz. dootslagen ende
Leemten te doen tot groots quetsen ende selven
-vermijnensen den -n onere van onse Hoogheijt Justitie ende eerlijkheijr ende tot
grooten hinder agter deel ende schade van
onse voorz. ondersaten, en de node meer wesen
soude: indien daar ijme niet voorsien en
worde met onser behoorlijker Remedien
soo sij seggen daaromme sij ons ootmoedelijen gebeden hebben en de versogt waar
omme wij ten vollen genegen ende begeeren
te voorsien op t geene dat voorseijt is, ende
onse voorz. omdersaten behoeden ende be-
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schermen van alle onrigten schaden ende
lusten soo veel als om ons is hier op gehadt
gaede advis deliberatien van raide gewilt
hebben geordonneert ende verklaart willen
ordonneeren ende verklaren mits desen
onsen brieven dat soo wanneer eenigen
dootslagen leemsten quitsinge ofte gevolgt
geschien sal in onsen voorz. landen van
Hollant ende vrieslant bij een persoon off
meer sijne hulpen dat niemant daar meede
off beswaart en sal wesen van geenre sijden
dan die geene die dat doen ende in weerd ende
in velde sijn daar die dootslagen Leemte gevolgt
ofte quitsinge geschieden sal ende allen
die intschuldigen onagenaem beijde sijden
die niet mede in veirde ende in velde geweest en
hebben sullen eenen vreden hebben ses
weeken lange geduite rekenen van dien dage
datte t voorz. slaan ende gevegt of dootslagen geschien sullen sijn ende te einde
die voorz. ses weeken soo sullen die onschuldige magen van geenre sijde niet Langen in
vrede staan en de waart off t gevielt dat
Jmant die onschuldige maagen sloegd off
quitsede om eenige dootslagen Leemten
off quitsinge off gevegt dat geschien mogten
die geene die doot dede sal daar af bij onse
gerechte gecorrigeert worden gelijce of
hij een hantvrede gebroecken hadden
ende als een dootdlager Leemteoff andere
quitsinge gesoent sal worden, dat sullen
alleen gehouden sijn te doen op haar selffs
kosten die geene die dat selve gedaan hebben
ende die daar in vairde ofte in velde
geweest sullen hebben, daar die dootslage
Leemte ofte quitsinge geschien sal sijn
met eren hulperen ende mede plegeren
sonder dat men Imant anders sal moegen
bedwingen met regte eenige maaggelt
te geven tot dier Zoend
Oock soo en sullen onse dienaars amptluijden noch niemant anders Imant eenige
consent geven maaggelde te mogen gederen op dit peijne van tegens ons verbueren die somme van hondert ponden
Hollants bij den geenen die des contracie
dede ontbieden daar omme ende bevelen
onsen lieven ende gerouen Stede houden ende
Luijden van onsen raide in Hollant residentie
houden in den Hage onsen Bailliuwen
Schouten ende Drossaarden ende alle onse
andere ambachtluijden ende dienende van
onse voorz. Landen van Hollant ende Vrieslant hueren Stede Houderen ende eenen
Jegelije van hun luijden bisonder, oortse
dese onse jegenwoordige ordonnantie wille
ende verklaringe met allen den inhouden

van desen onsen brieven sij en elck van hen
onderhouden ende doen onderhouden sonder
die te breeken off eits daar tegen te doen
in eeniger manieren doende dese brieve
elck binnen sijnen bedrijve verkondigen
uijtropen ende openbaren tot allen plaatsen
daar men gewoonlijck is uijtroepinge te
doen ende voirt om dat men van desen brave
tot heeld plaatsen behoeven sal soo willen
wij dat aen t videmus van desen selven
gemaakt onder t zegel authentijcq off Copije
gecollationeert ende getekent bij een van
onse zecretaris gelooven gegeven sij
gelijk tot desen origenelen brieve die welcke
wij hebben doen besegelen met onsen zegel
gegeven in onsen Stadt van Brussel
den 18 dagen van November int jaar ons
Heeren 1462
eenen zauveguarde brieff
Philips bij der gratien Godts Hertoege van
Bourgondien van Loterijen van Brabant
ende van Limburge, grave van Vlaanderen
can Artois van Bourgoendien palantijn van
Henegouwen van Hollant van Zeelant
Namen Marckgrave des
A: rijke Heere van Vrieslant van Salins
ende van Mechelen, onsen Stadthoudert
generaal van Hollant Saelant ende
Vrieslant ende alle anderen onsen regteren en de dienaren der selven landen off
hoire Stadhouderen ende eenen Iegelijken van hen bisonder Zaluijt
Ter ootmoediger bede van onsen lieden
ende getrouwen Zecretaris meester
Jan van Wandelen ende de burgeren
poirteren ende inwoenderen van onse
voorz. Stede van Naarden onsen ondersaten, wij denselven Mr Jan van Wandelen die welcke ter couse van sijnen officie
is in onse sondelinge proteptextie ende
Zauvuagarde ende ook de voorz. poirters
ende inwoonders van onse voorz Stede van
Naarden hebbenhebbe, mitsgaders huere wijven
ende kinderen huijsgesinne knegts ende
dienstboeden ende alle huere havelijks
ende erffelijken goederen, huijssen hoeven
regten possien ende besitten in onsen
bisonderen Zauvogarde protexie ende
beschemmige van hueren goeden Regte
alleenlijk waarom wij u ontbieden onse
bevele ende elcke van u bijsonder dat
gij den voorz. supplianten behoet bewaart
en beschermt van onsen wegen in alle huere
regtvaardigen possessien enbesitten regten
castuijmen ende vrijheden sult sijnde, ende
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ende huere ouders voor hunluijden hebben
geweest vredelijk van ouden tijden ende van den
geenen daar af sij aen u begeereb sullen
verseekert te sijn voer gen lieden die sekerheijt
doen ende geven wel ende getrouewlijk na de
costumen van den landen en de beschermt hun
lieden van allen kragten onregten ende
ongelijken verdrangen moelestatie ende van
allen onbehoorlijken nuwheden dewelcke op dat
gijse bevondet geschiet sijnde, in prejuditien
ende vermindertene den van desen onsen
Zalvegarde, soo stelt endedaer stellen ter stont
ende sonder vartreden in huer eerste state ende
behoorlijkheden ende doet ons ende de
verschreven Zupplianten gebuerlijke beteringe
daaraf doen ende ook dese ons salvagarde ende
beschermenisse beteekent ende bekundigt
of doet beteeckenen ende bekundigen tot allen
steden aen allen personen daar t behooren sal
ende daar off gij versogt sult worden alsoo
dat men dat schuldig is te doene bij regte, ende
in te kenden van dien set of doot setten onse
aankens gewapent ende geschilt met onser
wapenen bij alsoo off daar merckelijke vreese
waarop dit huijse schuere landen possessien
ende allen anderen goederen van de voorz, supplianten verbieden de van onsen wegen allen
den geenen daar of gij versogt wert op seekere
ende groote peijnen wegens ons te verbueren
dat sij den voornoemde supplianten huere wijven
ende kinderen huijsgesinne knegten ende
diensboeden ende alle huere havelijke goederen
ende erffelijke goederen huijsen hoeven
possissien ende besitten of eenige andere
goederen en misgoen of verkorten in eenige
ebde volkoementlijker te volbrengen deputteert
ende bestelt den voorz. supplianten tot huern
redelijken resten eenen of meer van onse
sargianten off anderen dienaren est dat si se
begeeren den welcken wij nochtans verbieden
ales rennisse van saken gegeven in onsen Stadt
van Brugge op ten 10 dagen van februwarie
in t jaar ons Heeren 1457
Bij mijnen Heere den Hertoege terrolatie van sijnen grooten rade
N: C: Bantam
Die Raide onses genadigs Heere Hertoege
van Bourgondien gestelt ter sake
sijnde landen van Hollant van Seelant
ende van Vrieslant den eersten duer waarder ons genadigen Heere die Hertoege voornoemt van sijnen raide van Hollant of andere
sijne officien en dienaren hier bij versogt
zalaijt laten u weten dat eenige gedeputeerde
van verstede van Naarden op ten dage van
Huijden aen ons vertoont hebben seekere opene

brieven van mandamente ons genadigen Heeren
die hertoege gegeven onder sijnen grooten
sege in sijnen stadt van Brugge op den 10 dage
in ffebruwaria lestleden inhoudende ende
verklarende had dat deselve onsen genadigen
Heere om seeckere saken willen sijne genade
daar toe poraende ende sonderlinge om dat
van sijne stede van Naarden sijne onderstaen
of eenige van hen luijden hoirden quaat willens
verdagtende sijn ende daar sij quaat vermoeden bij hebben moegen heeft daarom op allen
kragten ende onrechten die de borgerijn parteren ende inwoonende sijnre voorz. stede
van Naarden sijne ondersaten mitsgaders haire
wijven ende kinderen huijsgesinnen knegten
ende diestboeden en t alle hire havelijken ende
erffelijken goederen huijssen hoeven regten
possissien ende besitten ontfangen genoemen
ende gestelt in sijne sonderlinge en speciale
salvegarde protexia ende beschermisse om
selverheijt huere personen ende bewaarnisse
van huere goederen ende beveelt ons die bede
onse genadige Heere met sijnen voornoemde
brieve van Sauvegarde de voornoemde van
Naarden in lijve ende in goeden te behouden
ende te beschermen van sijnre genade wegen,
ende hun luijden te onderhouden in alle hunne
regtvaerdigen possissien ende besitten van
hueren regten costumen ende vrijheden
daar wij hun luijden bevinden sullen ende die
sij ende huere ouders tot haar toe gebruijkt
hebben deselve daar inne te stijven ende te
starcken ende te bewaren van alle kragten
verdrangen ende onbehoorlijkheden, ende
voirt dat wij die voornoemde Zalvagarde
over al daar dat dienen ende men dat begeeren
sal souden openbaarlijk doen condigen aen
allen personen ende tot allen steden ende
plaatsen na inhout der keurbrieven
alsso dat behoort ende gewoonlijk is, soo
est dat wij agter volgende de brieven van
Zalvegarde ons gebadigen Heere hertoege
voornoemt u ontbieden ende beveelen
met regter ernste dat gij des versogt
wesende trocht over al in den landen van
Hollant Zeelant en Vrieslant aen den personen ende ook aen allen goeden steden
ende tot allen plaatsen daart behoorlijk is
ende van nooden wesen sal, aldaar
ende also de inwoonende poirteren
ende ondersaten van Naarden aen u
versoeken ende begeeren sullen
ende aldaar van wegen onsen genadigen Here openbaarlijk uijt roept
ende verkondigt die slavegarde en de
bewaarmisse des selves ons genades
Heeren alsoo men dat schuldige is
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van doene, bevelende eenen iegelijke
inhiuden van den voorz, salvagarde
te agtervolgen ende te volkoemen
in allen haren poincten, alsso dat
na allen regten dient ende behoort
ende in teken van dien soo steller
off doet stellen ons genadigen Heeren
-aankens gewapent ende geschult
met sijne wapens bij alsoo oft daar
merckelijke vreese waar op dit huijsen schueren landen possessien
ende allen anderen goederen van
den burgeren poirteren en inwoonende
van Naarden verbiedende voirt van
wegeb ons genadigen Heeren die hertoege
allen dan geenen daaroff gij of versogt
wesen sult dat sij die personen van de
voornoemde burgeren poirteren inwoonende ende ondersaten van de Stede van
van Naarden voornoemt, hoire wijven ende
huere kinderen huijsgesinne knegten ende
dienstboeden, alle huere havelijke ende erffelijke goederen huijsen haeven possesien
ende besitten in den salvagarde begrepen
ende verklaart niet en misdoen noch doen
misdoen in eenigen wijs op de verbuerenisse
van lijve ende van goeden ende alsoo wie daar
tegens ter contrarie van de salvaguarde
dede, dat woude wij heerlijke van wegen onsen
genadigen Heeren doen regten aen sijn lijf
ende aen sijn goet, sonder imant die te
verdragen als aen den geenen die den Hoogheijt
ons voorz. genadigen Heeren met een willen
verminderen ende verkorten wouden
in oirkonde desen brieff besegelt mette sigaette
ons genadigen Heere den Hertoege voornoemt
hier op gedruckt gegeven in den Hage op den
derde dagen in maarte in t jaar ons heeren
1457 na den loop des Hooffs van Hollant
Lodijck
een acte van morgen
gelt dat die van den gestigte niet moegen vorderen van die Hollanders
gehoort bij mijnen genadigen Heere in
sijnen Hoogenraide pieredenen over gegeven
in geschrifte bij den gedeputeerde des
gestigts van Utrecht, waar bij sij meenden dat de Hollanderen in den gestigte
van Utrecht ge-erft ende gegoet schuldige waren tot ten morgengelden
nieulinox aldaar op geset te contribuere en te gelden gehoort
---jus gelijke silcken redenen als
die voorz. Hollanderen daartegen

hebben ten contrarie ende goeden
rijpenraat daar op gehadt soo is bij
mijnen voorz, genadigen heere ende
sinen hoogenraat geseijt ende verklaart
dat die voorz. Hollanderen in den
voorz. gestigte ge-erfft ende gegoet
niet schuldige en sijn tot ten voors.
margengelde eenigsins te contribueeren ofte te gelden van houren erven
ende goeden wegen die sij in den selven
gestigte hebbende leggende, ende offt
geviele dat sij bedwongen worde
bij aentastinge haren erven daar
gelegen off andersins dat margengelt
te betalen, soo hem van wegen mijnen
genadige heere voorz. toegeseijt
dat sulcke gelt ende schade als sij daar
bij betaelt ende geleden-- sullen hebben
verhaalt ende ver-echt sal wesen
op die erven ende goederen die die van den
gestigte hebben laggende onder mijnen
voorz. genadige heere in sijnen landen
van Hollant om te bekeeren t geene
dat van den voorz. Erven ende goeden
gegeven sal werden in recompensatie
ende opregtinge van den geenen die alsoo
beschadigt sullen sijn bij den voorz. van de
gestigte alsoo verre als dat behooren sal
aldus uijtgesproeken bij mijnen Heere
den bisschop van Doornicke in den Hoogen
raide mijns genadigen Heeren te Brugge
op ten 20 dagen in meije in t jaar 1463
daarin bij was Senhoven
van t selve margengelt
eenen brief van den Hertoege
Philips van Bourgondien
berustende tot Schoenhoven
Wij Burgermeesteren schepenen en raide
der Stadt Schoenhoven doen cont allen
luijden dat wij in onse bewaarnisse
hebben tot behoeff van gemeenen Steden
van Hollant eenen brieff gantsch ende gave
ongeraseeert ongeecalleert, ende wie besegelt inhoudende van woort tot woorde
als hier naar volgt.
Philips bij den gratien Godts Hertoege van
Bourgondien van Loterijk van Brabant
en van Limburge grave van Vaanderen
van Bourgondien palatijn
van Hengouwen van Hollant van Seelant
ende van Namen marckgrave des Heijligen Rijcke Heere van Vrieslant van Salins
ende van Mechelen allen onsen drossaar
den bailliuwen casteleijnen amptenluijden
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officieren gesworenen dienaren ende
ondersaten ende al in onsen landen van
Hollant Seelant ende Vrieslant Saluijt
alsoo die gedeputeerde van onsen steden
van Schoenhoven, Oudewater , Woerden
Weesp Muijden ende Naarden over en
uijt de name van allen den ingesetenen
van onse voorz. landen van Hollant, ons te
kennen gegeven hebben hoe dat onlangs
geleden seekere ge deputeerden des gestigts
van Utrecht in onsen grooten raiden bij
ons wesende ingeschrifte overgegen hebben alderhande redenen daarbij sij
meenden dat onse ondersaten van Hollant
die ge-erft sijn in den gestigte voorz.
schuldige souden wesen te gelden tot ten
mergingelde dat al daar in den gestigte
voorz. op geseth is ende daar
tegens van wegens der ondersaten van
onse voorz. landen van Hollant alderhanden merckelijke redenen ten contrarie gepropondeert worden ende na dat
alle saken ende redenen van beijden sijden
alsoo overgegeven wel gehoort ende overgewogen sijn geweest, soo is bij ons ende
bij onsen voorz. grootenraide geseijt
ende geappoineteert voor regt dat onse
voorz. ondersaten van Hollant die in den
gestigte voorz. ge-erft sijn niet schuldigen
en sijn noch wesen en sulken in den
voorz. margengelden niet te contribueeren noch over te gelden ende gevielt
soo dat bij aentastingh van hoiren erven
sij bedwongen worden eenige margengelt te betalen, soo is hun luijden van
onsen wegen toe geseijt dat siche gelt
ende schade als sij daarbij geleden
sullen hebben of noch namaals lijden
mogten, dat dat verhaalt sal wesen
op di erve en goede die de voornoemde
van de gestigt van Utrecht in onsen
voorz. landen van Hollant liggende hebben gelijkt dat blijckt bij der acte hier
aengehegt ede want wij dan in der waarheijt wel overnoemen hebben dat althans
wel ende groote menigte der ondersaten
onsen voorz. landen van Hollant om des
voorz. margengelts willen, Beschuldigt
sijn van hoiren landen van Hollant
in den gestigte gelegen ende noch meer
geschapen waren, op dat daarinne niet
breder voorsien en worde, soo est dat wij
die altijt genegen sijn onsen voorz. ondersaten in hoiren goeden rigten te vorderen
ende te doen onderhouden als wij schuldige
sijn, u daaromme en een Iegelijk van u
bijsonder ernstelijk ende schapelijk

gebieden dat gij alle ende elcke in t sijne
soo wanneer dat eenige ondersaten
van onsen voorz. landen van Hollant
om t voorz. margengelt beschadigt
woude in eenigen manieren ter cause
van dien over regt ende aen U klagtigh quamen
volgen, dat gij dien terstont sonder
vertreck aen goet kort ende onvertoegen regt daar van doen naarvolgende de voorz. acte ende den
appoinctemente bij onsen voorz. grooten raide hier op gegaven sonder daar
van in eeniger gebreeken gevallen
soo dat sij ergeen redenen meer hebben
bij ons te koemen noch ook van U
te beklagen, want wij dat alsoo gedaan
brieven ende onsen zegelen hier aengehangen op den 21 dagen van juio in't
jaar ons Heeren 1463 in kennisse den
waarheijt want wij burgermeesteren
schepenen ende raide der stede van
Scoenhoven voorz. desen besegelt
brieff met de acte hier aen gehegt
alleen sprekende als voorz. staat
onder ons leggende hebben, soo hebben
wij onsen steden zegel aen desen
brieff gehangen s daage na Sinte
Jacobs dages apostel in t jaar ons
Heeren 1463 ende beneden op ten
ploije staat geschreven bij mijn Heere
den Hertoege ter rolatie van sijnen
stede houden ende raide van Hollant
grevier gecollationeert tegens t Vidimus
ofte brieve voorz. ende accordeerde
alleens bij mij --: Aalmans
Dezen voorz. Philips de eerste van die
name Hertoege Jan van Bourgondien dien soon
die was die 26 grave van Hollant etc. hij
hadden niet veel oorlogen in sijne regeringe
want alsoo hij een magtige Heere en prince
van meer als 15 lantschappen was soo hadde
hij een groot ontsagh etc. in t midden van
sijn regeringe soo bewerckte hij het alsoo bij
den paus Calixtus dat sijn eijgen natuerlijke bastert soon David van Bourgondien
die al bisschop was van Terwaan ende van
sijn vader bij den voorz. paus al genobileert
en wettig e gemaakt was, wiert in den jare
1456 de 55 bisschop van Utrecht, en regeerde
met veele mogelijkheijt 40 jaar ja den voorz.
Philips Hertoege van Bourgondien, als een
goede grave van Hollant etc. regeerde ook
ons lant als een goet prince den tijt van 40
jaren, hij was geboren op Sinte Pieter en Paulus
dage in t aar ons Heere 1395 ende hij rustede
in den Heere op den 10 dag van Junio 1467
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out 72 jaren, hij liet in sijn leven tot Amsterdam een wonderlijk vaartuijge maken
genaamt een Catte, waar mede men namaals noch veele Kuren quam uijt te werde
ende alsoo dese voorz. Hertoege Philips in sijn
leeven te weten in den jare 1462 aen sijn
soon Karel ons Goijlant hadde gegeven ons
daar Heer van te wesen, soo soude Ik nu
wie Romen voortgaan, om sijne hantvesten
en previlegien ecr. ende andere moelijkheden aen gegeven en gedaen, maae vinde
goet eenige andere saven en schriften voor
voor af te laten gaan want eerstelijk soo kan en
soo mag ik met waar getuijgen, hoe dat ik al voor
meer dan 26 jaren geleeden ende noch
lestelijken op den 11 april 1707 ende 0- den 7
ffeb. 1708 tot Amsterdam ten huijse van mijn
Heer Isaack Roijman Heere van soo genaamt
Oud Naarden bij hem met alleen hebbe
gesien gelesen en Herlesen een oude brief
op papier geschreven bij den prior in
Wijnsum want die plaatse voortijts
soo genaamt was , waar op twee segels
bij die van Naarden daar op gedruckt
waren, het eene int zecrete, ende
het andere het openbaarlijk stads
wapen, het cecrete was wat geborcke
doch die stuckjes daar van daar in
bewaart, het openbare was noch gaaf
goet en ongebrocken in welcke brieff
den prior van de reguliere priesterlijke
ordre van sinte bisschop Augustijnt
kenne geeft dat sij broederen bij
hare convente en haar Cloosterkerck
in Eijgendom hadden 34 morgen goet
boulant ende 21 morgen uijt verkoren
groen maarlant, ende 13 paarden ende
33 hoornbeesten, ende dat sij een besegelde
brieff hadden verkregen bij Stadt en
lant aen haar vergunt om Jaarlijks
6 paarden en 10 koijen op de gemeente
van goijlant te moegen weijden, ende
dat sij soo veel turff uijt de goijsche
veenen mogten halen als in hare
convent van nooden was, ende hoe dat
sij een draperije, visscherijd schoenmakerijd, kackbromderijd, ende een olijmoelen hadden, ende had veel rijnse
guldens dit alles jaarlijx kon op brengen ende had
in kantlijn in nieuwer schrift
van dit artikel is nog een copij copie gevonden
het handschrift van de Here Koning
(schrijver van het Muiderslot)
--------- van Naarden en Goijlant
zie het zelve ub de omslag of

portefeuille Naarden

ende hoesijbroederen daarom aen die nieuwe
Stadt van Naerden ernstelijk versoecken
om onder hare beschermenisse te moegen
wesen etc. maar hebben ook ter selertijden
bij dien voornoemden heer Roeijman de eer
gehadt vanbij hen te ogen sien lesen ende
herlesen, een nieuwe uijt gecopieerde brief
op parkement beschreven bij een stads
zecretaris tot Amsterdam, welcke
brieff bij hen was in zecretaris prothocol
geingeristreert, om te beter in wesen te
blijven, den onder voornelde brieff: die
was gedag en gejaar teekent op den
seven dagh van april mcccc drie en
vijftigh: ende den nieuwen brieff die was
uijt gecopieert in october 1643
copie voegt hier op den brieff die den
Burgemeesteren Schepenen
en raiden van de Stadt Naarden
aen die riguliere priesteren
broederen wonende in t convent
op outnaarden gegunt en gegeven hebben ect.
Wij Burgemeesteren Schepenen end e
gemeene raide der Stadt Naarden doen cont
ende te weten alle goede luijden met desen
onsen openenbrieff dat wij van onser Stede
wegen gegeven hebben, ende geven voor ons
ende voor alle onse nakoemelongen puijlijk en om Godts wille, ende voor onse ouders
sielen die hier voormaals gestorven
ende begraven liggen tot Oude Naarden
die rigulier priesters broeders ende met
al hoir inwooners die int Clooster
woonen ende of hier namaals noch inwoonen sullen of Godt wil ende dienste
Godts daar doen ende off aen sullen
die gij wij tot te samen alsulckenvrijheden dat sij hebben sullen, alle dat
ebbe ende gewas sat hen aen wasset
of hier namaals noch aenwassen mag
bij der hulpe Godts alsoo verre als hoir
lant nu gaat ende streckt dat sij nu hebbe
of hier namaals krijgen moegen
tot een Vrijen Eijgendomme toter Clooster
voorz. beheeft hoiren vrijenwillen daar
mede te doen ende voirt meede soo sullen
sij onder dese Stadt poirterschap besluit
ende beschermt wesen, hen te verantwoorden ende te doen in allen saken ende regten
die hem opkoemen moegen, of die sij te doen
moegen hebben gelije als wij doen voor onde
poirters die binnen onse stede wonagtige
sijn behoudelijken dat si alle jaar eens
onser stede gaan sullen twintigh Vlaamse
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grooten tot vermaninge der burgemeesteren dan in der tijr wesende, ende voorz.
schot te verminderen en biet te vermeerderen ende alle argelist uijt gesonder
in komisse der waarheijt soo hebben wij
onser steden zegel aen dese brieff
gehangen gegeven in t jaar ons Heeren
1454 op Sinte Paulus avont convercio

met het begin der refformatie alhier
soo is het geschiet dat de voorz. riguliere cloosterbroederen doen sagen
dat mettertijt haar geestelijken
broederlijke zociteijt op haer plaats
genaamt Out Naarden ten eenemaal
soude te niete loopen, daaromme soo vinden
sij Godt om alle haaere vaste goederen
aen de stad en weeshuijse tot Naarden
te stransporteren ende doen de dat alle
om Godts wille aen deselve stadt en weeshuijse met conditien, dat den voorz. weeshuijse jaarlijkkx aen die broeder ende
aen die broeder soo veel, ensoo veel ende
dat voor soo lange als sij leefde, soude hebben, ende belieff met malckanderen alsoo
een somme van drie hondert guldens, ende
na ontrent 40 jaren daar na soo waren
alle die broederen gestorven, ende op die
wijse is het weeshuijs tot naarden aen geheel Out Naarden gekoemen gelijk ick
al voor meer als 25 jaaren in het voorz.
in het stranrport, dat voor schepenen
tot Naarden in den Jare 1579 op den 12
october gepasseert was, gesien en gelesen
hebbe t Naarder weeshuijs die als voorseijt
dus om Godts wille aen geheel Out Naarden
gekoemen en starnsporende Heeren
schuijten van Amsterdam voor een somme
van vijf en veertig duijsent gulden in twee
termijnen te betalen, gelijk in het strantstransport al voor mer als 26 jaren bij mijn
Heer Isaack ieman op Out Naarden gesien
en gegelesen hebbe die coorz. Heeren Schuijten
dus als voorz. staat aen Out Naarden gekoeme
hebben het in twee verdeelt, ende die het
restelijkenste gedeellte kreegen die bouwde daar
een nieuw huijs dat noch in een goede stant is
ende die hadde die beste maat ende die het
oostelijste kreege die boude van de steenen
die noch aen de kloosterkerck waren een
goet boerenhuijs, doch in de jaren 1672 x 1672
terwijl die ffransen hier waren doen leden
die huijsen heel, maar sijn mettertijt coornaam die Oude Naarden den huijsen door mijn
heer de Willem die op den 23 november 1722

overleden seer verbetert in de door hem die
geheele plaats soo tegen de zee den thuijn
vijver en vijverberge, stallingen en andere
woninge in t bisonder seer moijen plaijsirige verbetert en opgemaakt.
staat ook te noteren dat soo ras en hadden
het voorz. weeshuijs die voeren genoemde
somme van 45 duijsent gulden niet ontfangen
off men gaf die somme op renten aen die
stadt daar den ome met die penningen te
doen graven en te doen maken eenen treckvaart van den op Muijden, maar daar
niet genoege meede hebben die soo ligtede, de
Stadt Naarden, van haar weeshuijs noch op
en daarbij een somme van 15 duijsent
guld. ende de voorz. Stadt daar eenige jare
van intrest gevende, soo wierde haar Stadt
door de veelheijt van hard schulde ende
voort door den fransen oorloge soo onmagtige dat se aen niemant rentten gaff
waarom weesmeesteren intrent den jare 1712
genootsaakt waren om met haar Stadt een
accoort in te gaan dat het kapitaal van
sestige duijsent gulden soude doot sijn, maar
dat de stadt voor soo lange sij eenisins konde
geven en betalen, aen haar weeshuijs jaarlijkx soude daar voor aen de selve gedaen
en betalen, een sommetje van penningen dat
aen mij
noch niet net geseijt is. ik alsoo die Stadt Naarden die voornoemde somme van 60 duijsent
gulden
in handen van Dirck Visnith haren burgemeester hadden gegeven om als fabricute
directuen en admnistratier van de te graven
treckvaart de betalingen daar van te doen
soo is het gebuert dat in maij 1650 de
Burgemeesteren
schepenen en vroetschappe van Naarden eene
goede rekening van den voorz. Dirck Visnith
woude hebben t welcke hij soo ras niet quam
te doen als sij het wouden hebben, waarom
de Burgemeesteren met schout en schepenen
tot twee a drie reijsen toe, en met een diender
bij haar tot huijs van de voornoemde
Dirck Visinth gingen om sijn persoon op den
stadthuijse gevangen te brengen welck
Dirck Visneth met sijne soonden telckens
met swaar drijgen afweerde ende eindelijk rekeninge doende quam hij veel goets
tekort, want hij hadde middelen wijle veel
landerijen gekogt en betaelt ende daarom
bij t slot van rekeninge stelde men het soo
dat hij een groeve somme noch schuldige
bleeff aen t weeshuijs, twelcke hij naderhant
met goet en met gelt, soo wat goet gemaakt
heeft, ende hij is eijnelijk noch met eeren
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en geen meer in t graft gekomen.
Dahnen Slot van Muijden ende
die Stede van Naarden ende de
dorpen van Goijlant van den graaffelijckheijt van Hollant nimmermeer vervreemden noch
daar van affscheijden sal
geseijt enbelooft in den jare
1462
Karel van Bourgondien grave van
Charlois heere van Casteel --- ende van
betuwew, doen cont allen luijden, alsoo mijne
genadigen Heer ende vader ons gegeven ende
opgedragen heeft dat slot van Muijden ende
de steden dorpen en t lant van goijlant met
allen hoiren toebehoren ende inse gemeend
goede luijden ende ondersaten der voorz,
Steden ende dorpen ende t lant van Goijlant en
der huldinge die sij onlangs geleden gedaan
hebben ons ootmoedelijk gebeden hebben dat
selve slot ende die steden dorpen ende t lant
van Goijlant voorz, niet te willen vercheijden
noch van vreemden van der graaffelijkheijt van
Hollant daar sij van seekere lange jaren aen
geweest hadden soo est dat wij genegen
wesende tot ter bode van onsen voorzijden
goeden luijden ende ondersaten belooft hebben
ende beloeven mits desen onsen brieven voor
ons en onse nakoemelingen dat wij dat
voornoemde slot van Mujden ende die steden
dorpen landen ende ondersaten van Goijlant met
hoiren toe behoiren nimmermeer tot geenen
dagen vervreemden noch verscheijden
suleen in als noch en deels van der voorseijde
graaffelijkheijt van Hollant maar wij sullen ons
aan der selver graafelijkheijt houden geheelijk
onvermindert gelijense tot noch toe geweest
hebben, des te getuijgen hebben wij onsen zegel
hier aen doen hangen gegeven in onse stadt van
Muijden voorseijt op den 25 dage in augusti int
jaar ons Heeren 1462 bij mijnen Heer de grave
gro-n
Die willekuer bij de Stede
Naarden gemaakt in den
jare 1454
Item, soo wie den anderen op seijde dieff
schalck
verrader, off gij sijt een luigenaar die verbuerde een pont gereserveert den Heer sijn
actie
Item. soo wie een messe toege die verbierde
een pont, ende die daar mede vecht die
verbiere een pont

item, soo wie den anderen logende die
verbueren
een pont
item, soo wie den anderen met een vuijst
slaage die verbuerde een pont
item, soo wie tot eenen vechtelijk liep anders
dan met sulck wapen als hij dagelijkx
dragende is die verbuerde een pont
uijt gesondert die in anderen rigten sijn
item, soo en sal niemant Langer messen
dragen dan daar die lemmetten langer
afwesen sullen dan een roede voet op die
verbuerrte van een pont alsoo dicke als
hij daar op bekuert worde van een van de
geregte ofte van twee poorters en de wairt
sake dat daar eenige man van buijten quam
die langer messen droege, dat soude hem
sijn waart seggen of des waarts huijsgesin
dat hij sijn mes afleggen most of die waart
soude die kueren moeten gelden, en de waar dat
die gast overhoorige waren soo soude die gast
die boeten gelden.
item, soo wie den anderen versogt tot
sijnen huijse daar hij woonde met
vechten der hant die verbuert drie
pont ende die geene die verslogt wort
die mage hem werden sonder eenige
wilkueren daar aen te breeken
item, soo wat vrouwen off maagden die
daar vochten die verbueren een pont
item, soo wie vrouwen hoir schouwde
dat niet bewijselijk en waar die verbuerde
een nobel of die steen te dragen om die
stede, off een jaar die stede te ruijmen.
item,
soo wie ondaat doet aen wagenen
aen putten aan huijs off aan hoeven die
verbuerde drie pont ende soo waar ondaat
geschiet imant in sijn huijs of bij sijn huijs
dat hij weet dat die stede willekuer begrepen heeft ende dat niet aen en bragt
die verbuerde een pont
item, waart sake dat imant goet overgave
over op enen grave die sal dat binnen ses
weeken aen die geregt brengen, ende
een brieff daar af te maken often is
van geen der weerde
item, des gelijckx die in huwelijckxe voor-
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waarden goet loeffde od voorwaarde
maakte dat souden mede bebrieven
binnen ses weeken off die tuigen souden
van geen der waarden wesen
item, soo en sal niemant wijn off bier tappen
dan bij der stede geijcte mingelen of pinten
binnen der stede vrijheijt bij een pont hier af
magen bekueren een van de geregte of twee
poirters
item, soo mage niemant binnen der stede
vrijheijt
met terringe eenige boeverije doen dan met
schrijven bij twee pont hier af magh bekueren
een van de geregte off twee poorters
item, niemant dobbelscoelen op te houden
in sijn huijs bij drie pont
item, niemant boeverijen in der Kercken
noch op ter kerckhoeven te doen met
kolven ballen of klooten noch aan der kerck
off tooren te schieten met boegen of bussen
noch worpen met steenen bij een pont, ende
soo wie sijn kinderen hier af bekuert wert
dat sal men de ouders afnemen, sonder eenige
weer daar afvoor te doen
item, niemant te keijser marckten, noch
keijser marckten in sijn huijs te houden
bij een pont
item, soo wie brant is sijn huijs haddende dat
selve niet eerst openbaarde ende riep, die
verbuerde vijf pont, ende binnen vijf huijsen
naar dat die brant is geen goet uijt te brengen
bij der selven veene
item, soo sal elck agtendeel van der steede
haar brantleeren brant troegen brantseijlen hebben als noot is, ende van outs
geseth is, ende die ganghagtie te houden
bij ses stuijvers, alsoo dich als bekuert
worden
item, elck tien man een brantleer te hebben
bij ses stuijvers
item, elck huijs daar volck woont
een oesvat, een lanttairne, ende een
puthaak te te hebben bij vier stuijvers
item, niemantbacken noch vier in den
oven te leggen, dan tusschen der sonnen
opganen ende nedergangen of onderganck
bij seven stuijvers

item, niemant vlas noch henp in den oven
te leggen off te drogen bij een pont
item, niemant kaarsen te gieten
bij nagt bij een pont
item, niemant koorn off hoij te leggen
over den oven bij een pont
item, niemant te wesen off sal saterdaags sijn voorstraten ende agterstraten daar luijden woonen voor den vespertijt schoonmaken ende dat slijck van der
straten brengen bij drie stuijvers
item, niemant slijck off asschen of eenigerhande onreijnighijt te storten binnen
of tusschen die twee kerckroosten
bij vier stuijvers alsoo die als men hem
bekuerde
item, een iegelije sijn asschen voor uijt sijn
huijs te dragen in een ton in der aarde
gegraven ende alle aterdages die
selve asschen buijten der stede te dragen
tien roede buijten den stedegragt
bij twee stuijvers
item, alle die geene die hoir messe leggen
op ter straaten die sullen sij tot allen
zaterdagen of nemen en hoir straten
schoonmaken bij drie stuijvers
item, niemant huijsen te timmeren aan der
stede straten naar de middelstraat
dan xl voet bij den gemeenen geregt
item, niemant ligt of wier te houden
binnen der voorz. stede noch eenige
neringe te doen of hij is een poorter ofte hij heeft
poorters gemorde gewonnen bij den geregt
bij een pont alsoo die als hij bekuert wert
item, geen poorter aen te nemen hij en sal
binnen
ses weeken met alle sijn woonstal binnen den
voorz. stede metten woone koemen, ende geen
poorter aentemen hij en sal voldoen voor
sijn steengelt
item, niemant poorter te wesen of te blijven
dan bij den gemeene geregt, of bij de gemeene
meenderheijt van t geregt
item, niemant van onse poorters om broot
te gaan bij den huijsen sij sullen eerst koemen
voor onse burgermeesters ende voor die
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gasthuijs meesters ende selve den daar eerst
al haar goet quijt binnen Naarden tot den
armen behoeft
item, alle arme luijden die Caritate ende
aalmisse begeeren aen die gasthuijse meesters
die sullen alle hoir goet na haar doot erve
in t gasthuijs tot ten armen behoef

item, die varcken gerint te wesen die
op ter stede gemeente gaan sullen of binnen
der stede muer die sullen geringt wesen met
ieseren ringe door haar nuese bij twee stuijv.
andere mag mense schutten waar mense vint
item, soo mage een iegelijken die varcken in sijn
warmoes thuijn uijt schutten bij twee stuijvers

item, soo en sal niemant in der kerck bidden
dan onse poorters bij vijf stuijvers

item, niemant met backsteen of keeselsrenen
te rollen op ter stede graft bij twee stuijv:

item, niemant dijksooden te graven noch te
slaan binnen der stede vrijheijt bij tien stuiv.

item, alle die gedaen die lant hebben buijtendijk
ende binnendijk ende binnen die riueneer die
sullen haar hooft sloot maken veertien
dagen voor maij bij vier stuijv, ende daar sal
die schout ende die schepenen op schouwen
ende
over Sint Jacob bij vier stuijv: ende alle hooftslooten agt voeten wijt ende niet nauwerte
maken

item, niemant te meten met geen der hande
maten
sij en sij eerst getekent metter stede voorz.
gebrande mate bij vier stuijvers
item, niemant rievier visch te koopen binnen
een half mijl naar de stede bij een pont
item, niemant ingewant of groem van visch
op ten straten te leggen maar te vergaderen
in een tobbe ofte manden ende als hij eenmaal
gehiuden heeft dan uijtter stede te dragen tien
roeden verre buijten den graft ende elck
sijn stede daar hij gestaan heeft schoon te
maaken bij seven stuijvers.
item, geen varcken op het kerckhof te gaan
bij twee stuijvers, soo diere als men het schout
item, geen goet dat men op heijgen dagen in
den kerck veijlt te koopen noch verkopen
anders dan op wercken dagen bij een pont
item, niemant over den stede grafte te
waden, noch over de stede muere te klimmen
noch niemant steen te nemen van den
mueren bij drie pont
item, niemant laken op de stede muere
te leggen of hangen noch drogen bij een
pont
item,
soo moegen wijnkoopsluijden van
een koop tuijgen daar sij over geweest
hebben ses weeken naar den dage
dat die koop geschiet is gelijken die
schepenen ende die in den onregt beviel
die soude die schout geven voor sijn dagen
ende dese getuijgen sullen te schoete staan
op tien groot of saar boeven

item, soo mage die schout met twee schepenen
regt doen den geenen die zeevaardige sijn
van onse poorteren ende niet beijden en
moegen ende vloetvaardige sijn te varen
item, soo mage een outschepen met een nieuwe
een vrede maken een jaar dat hij schepen geweest heeft gelijcen die nieuwe
item, niemant ontschouw te doen voor lant
off huijsinge daar men een off betuijgen
mage met sijn twee naaste bueren of gebruijkt
heeft off hij sal betalinge bewijsen bij
een pont
item, alle stoepen voor die porten gemaakt
te wesen binnen veertien dagen na desen dage
elckx dages bij een pont
item, soo wie van onse poorteren den anderen
voor regt hebben wil die sal hem metter stede
boede des sommen daags des manendaags
ende
des dijnsdaags voorbieden ende dat te grooten
daar hij hem voor doet bieden
item, soo wie van onse poorteren een gast
besath
binnen der stede vrijheijt, ende een ander van
onse
poorteren daar bange voor worde die soude
koemen op ten eersten regtdage te regt ende
weddeb schout ofte onser out of hij is vellige
sijns regts ende daar sout men dan met regt
op voortvaren als men een gast is schuldige
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te doen na onse sede hantvesten ende voort
soo en sal niemant van den geregte of
stedeboede
burge worden voor dien geenen die hier van
schade
of schoude besets worde bij een pont
item, geen ruge voeringe heet noch hoij ofte
anders ruege voeringe voor aen de lange straat,
ende ook den bussemerstraat ende den
dwarstraat te setten bij een pont, soo dicke als
men die bekuert

allen saterdage tusschen Hendrick goosenshuijs
en tijtgenshuijs aen dat kerckhoff op sulcke
kueren als daar op staan
item, niemant arme luijden te herbergen binnen
onser stede dan int gasthuijs, ende niemant
langer int gasthuijs te blijven dan een nagt
ende dan binnen veertien dagen niet weder
binnen der stede te koomen bij vijf stuijvers

item, niemant gansen ofte voegelen te verkopen
op ter marckten sij en sijn op en ende opgedaan
bij de gansen en voegelen verbuert ende geen
voegelen te verkopen dan op ter stede banck

item, alle nieuwe lant te schouwen agter
Sinte geertruijtsdages dages over dages dat
die stede uijt gegeven heeft bij ses stuijvers
ende des sal die schout voort schouwen
des eersten daags naa meije dage Sint
Jans dage, Sint Jacobs dage, ende voort
wes des lants noot is bij der delver kueren

item, niemant gansen te houden dan die
voegelaar
die moegen houden twee voegelen gansen
ende die sullen sij houden buijten die bevreden
weijden ende buijten imant schade ende wairt
sake dat sij schade daden die mag men dootslaan sonder verbueren

item, soo sal een iegelijk mauwerck van
dijcken wegen ende weteringe aen vaten
agter Sinte Pieters dage dat des lants
noot is ende schouwen des eersten daags
na maije dage naa pinxstere dage naa Sint
Jans dage gemaact te wesen bij alsulcke
kueren als daar van outs op staan

item, soo sal die schout dat regt beginnen te
negen uren off daar voor ende terstont
regt te houden off een iegelijc mage t huijs
gaan sonder verbueren

item, soo sal de schout pande ende eijgeninge
geven van alle schepenenbrieven gelijck sij
inhouden, item soo sal men betalen voor elck
een leeuw

item, soo wie sijn ouders off vrienden wil in de
kerck graven die sal dat graft weder
toeleggen met een zerck of grauwen
estrick buijten des kerck kosten bij een pont
item, soo wil weeskinderen goet te regeren
heeft die sal elck jaar koemen bij de
burgemeesteren ende bij den bijhouder
ende doen rekeninge bij drie pont ende
voort te beteren bij den geregten waarts
dat hij des nijet ende de
item, geen paarden noch varckens te gaan
onder die raam bij vier stuijv:
item, niemant buijtens lants paarden te
koopen sij en sijn goet ses muijns Heeren
pickers schilden
item, niemant ongeluebte paarden op ter
gemeente te slaan, sij en sijn thien pickers
schilden waart
item, alle die geene die geseten sijn aen die
dwarsstraat tusschen Schondenhuijs ende
tijtgenshuijs die sullen die straten schoonmaken

item, soo sal den schout tot allen ses weeken
eijgeninge geven van allen met schouden
item, soo wie bekuert worde daar men een pont
off begeerde die ver buerde ses stuivers
alsoo dicke als hij t dade
item, soo en moet niemant van onse poorteren
wollen gaan koopen tegen imant binnen
onse stede dan oirloff ende consenten van de
wardijns bij drie pont ende een jaar uijtten
stede te wesen ende die boeten sullen gaan
als voorz. is ende hier mage af bekueren
een van de geregte of twee poirters.
item, soo wie den anderen schade dade in hoevonge off in boomgaarden die sal verbueren
een pont est dat die geene die schade gedaan
is wil houden met sijn eedt dat hem die
schade gedaan is, ende die kinderen beneden
de tien jaren bij hoir klederen verbuert
ende waart sake datter imant of bekuert
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wort soo sal die schout dat eerst uijtregten
eer hij ijmant regt sal doen
item, niemant henp of vlas te raten in der
stede graften of in boomgaarts of hoeven
graften, of slooten bij een pont
item, niemant Luefferen te maken voor
sijn huijs die Luefferen sijn aen beijden sijden
open, soo dat die bueren aenbeijde sijden
daar door moegen sien bij drie stuijvers
alsoo dicke als hij bekuert wort
item, niemant roggebroot te backen dat hij verkoopt off elck broot sal swaar wesen tien pont
off vijf pont bij ses stuijvers ende dat broot
verbuert te wesen
item, soo wie in huijs huijringe sitten ende
heijmlijk bij dage enbij nagte uijtvoeren
met haar goet soo mage die geene die dat huijs
toebehoort dat goet aentasten waar hijt
vint voor sijn huijs huijs sonder verbieren
ende soo wie dat goet huijse of holp versteken ende men dat bevonde konden, dat
waar bij twee pont
item, soo wie een wete gedaan worde van onse
burgermeester op ter stede huijs te koemen of
anders waar dat sij te doen houden met
eene boede ende die daar terstont niet en
quame alsoo verre hem die wete waar gedaan in sijn antwoorde die verbuerde vier
goede grooten sonder dats niemant te verdragen
item, agter tien ure niemant in of uijt te
laten in de stede poorten anders dan onse
poortiers of ten sij bij consent van onse burgermeesters bij twee stuijvers

item, niemant van buijten botter of eijder te
verkopen van op ter stede banck ende die
botter sal wegen seven verrelder bij de
botter verbuert
item, niemant kinder te heffen die hij meer
sal geven dan ses oude botkrijens bij een pont
item, voor elck pont sal men betalen vijftien wijt stuijvers
item, ijmant die bevallet ofte verwonnen
wort van eenige kueren die sal sijn kueren
betalen binnen agt dagen na dien dat hij verwonnen is van den geenen die daar toe geseth
sijn ende waart sake dat hij met betaelde binnen
de voorz. agt dagen dan soude hij verbueren
een beijders gulden ende ten eijnde dese agt
dage soo sal hij betalen de boeten ende den
beijer guld: mede totten peene behoef, ende
wairt sake dat hij de peene mette boete niet
enbetaalde t eijnde die agt dagen soo soude dat
geregte met de schout hoir goet verkopen totten
stede behoef ende waart dat sij geen goet en
hadden daar ment aen regten mogten soo
souden sij die stede ruijmen ende niet weder in
tekoemen sij hadden die boete betaelt als voorz,
staat ende enden sij daar noch boeven dat sout
men regte aan haar regterhant
item, aldus is onse geregte oude ende nieuwe
ende metter ruijckdomme van der stede
onder een gedrage en ge sloeten

item, eenige bier van buijten dat van Haarlem
off Amersfoort komt ende daar de tonnen
aff te kleijn sijn dat bier is verbuert ende
bij een schult ende dat sal die nuwe raat
uijtrigten

Dat men alle dese kueren die hier geschreven
staan al dus in winnen sullen in den eersten datmen tien goede maanen in der stede van Naarden jaarlijksx ordonneren sal, ende die sullen ten Heijligen sweeren aante brengen
alle al sulck bruecken als dese willekoir
inhout ende hier voor beschreven staan
alle weeken des dijns daags tot tien uren
bij den geregte op ter stadthuijs bij hoirrede

item, niemant met eenige r hade wigte uijt
of in te wegen dan bij der stede wigte die
bij der stede wigt gemaakt is, eenen swaar
bij vier stuijvers

item, des soo sal onse geregte die burgermrs.
ende die schepenen metter vijve van der
gemeente mede aenbrengen alle des dijsedaags als voorz, staat

item, geen vol der Laken te spoelen daar men
gever wede laken spoelt noch inder de ramen
bij ses stuijvers

item, van alle dese voorz. kueren sal den
Heer af hebben naar inhouden der hantvesten

item, geen wolle noch eeniger hande goet int
gasthuijs te leggen bij een pont

item, soo sal sie schout van een onlust ban
niet meer hebben als een witte stuijver
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item, soo sal men vvertien dagen voor meije
binnen de suwijn die hooftsloot ende die
oversloot schoonmaken agt voeten wijt
bij vier stuijvers ende Sint Jacob meede
bij der selver kuere
item, eenige man of wijf die over sijn echt
trade ende nij andere mannen of wijven
gevonden worden dat waar bij drie pont
daar sal die schout af hebben die twee deel
ende die stede dat derde deel
item, soo wie op den geswoerene Eede sprack
dat waar bij een pont
item, niemant die den andeen in pandinge
brengen woude, die doude hen een wete
doen in sijn antwoorde of twee van sijn naaste
bueren te nemen ende dat te kennen te geven
often waar van geen der waarde
item, niemant paarden of beesten in
dem enge te brengen of daar in te hoeden bij vier stuijvers ende den ongealt geheele jaar bevreet te wesen
-------------Anno 1518 on proffesto purifficationus
item, dat niemant op of over des anders lants
of driesche rijden om sal anders dan de regte
noterwege of Heerenwege bij drie pont
item, dat niemant ook op eenige driesche
maijen of plaggen en sal bij drie pont geresouveert de Heer sijn actie
item, imant die bevonden wort eenige driesche
off enge gras binnen sijn huijs achueren ofte
bedrijven hebbende alwaart van sijn eijegn
engelant gehaalt die verbuerde ook drie pont
die tweededeel van dese voorz. kueren tot prouffijt van den schout ende geregte te samen
ter plecken gedaart gebuert ende aen gebragt wort ende het derde deel tot proufijt
van den vroeger ende aanbrengen des sullen
hier off moegen bekueren ende aenbrengen een
van den geregte ofte twee poirters of twee
buijrmans off een poorter met een buijrman te
samen die goet van name en fame sijn
tuegwaardige personen
item, des voorz. artikelen ende poinncten sijn
voort in de kercken van den dorpen van goijlant
gecondigt ende bij de gemeente bueren
geaccordeert ende ontfangen

item, noch gewillecuert dat men van nu voortaan
niemant regten sullen doen van coopmanschappen ofte goeden de op roomsche Sint Jacobs of
andereijsen gemaakt ofte verkogt worden.
gemeenlants van goijlant haar
willecuer verdragh en schaarbrief
op geregt bij wille en onsent van
Hertoegh Aelbregt van beijren
grave van Henegouwen van Hollant
Seelant ende Vrieslant Etc.
Wij gemeene Waarschaps slant van
goijlant doen kont allen luijden dat wij
metten goeden luijden van Naarden
een voorwaarden en een overdragt
gemaakt hebben bij wille en consent
van onsen lieven genadigen Heere Hertoege Aelbregt van Beijren grave van
Henegouwen ende van Hollant in allen
maineren als hier na beschreven staat
en den eersten, soo sijnt voorwareden
dat die meente die wijte gader hebben
leggen op goijlant ingedeijlt sal blijven
ten eeuwigen dage ten waar dat wij
aen beijden sijden eendragtiglijken
die gescheijden wouden hebben behoudelijk al sulcke slagen als in voortijden
bij onser beijden moetwille gedeijlt sijn
die sullen gedeijlt blijven
voort soo sal die gemeente van Naerden
alle jaar Sint Geerten dages of binnen
agt dagen daar voor kiesen binnen
haren stede vier mannen ende onse
buijrmeesters als kueron= van goijlant
sullen des gelijk dien, ende kiesen uijt
Larecarspel en uijt Huijsen vier
mannen ende die agte sullen op
Sinte geertendage binnen Naerden
wesen ende setten scharinge over die
gemeente meente van goijlant Elckx
bij haren Eede, soo dat die beesten genoeg
te eeten hebben, ende die agte voorz.
sullen alle jaar omme rijden, soo wanneer
die beesten een maant op die gemeente
gegaan hebben, ende setten doen die scharinge op den neder bij haren eede als va?
is, nadat hun goet duncken sal, dat sij dr?
dragen mage, des soo sal die outste burgermeester van Naarden onsen vier sch?setters van naerden eeden, ende waart
sake dat dese agt voorz. niet overdrage
enkonden die scharinge te setten, soo soude
wij dat eerste jaar der stede van naerden
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volgen, ende hadden sij voort gescheeld
dat andere jaar, soo souden die van naerden
ons volgen, ende alsoo voort jare over
jaar die van naerden tene jaar en wij
ander jaar, sonder argelist
voortwaar ijmant die meer beesten
op die meent sloegen dan men daarop
settede van jaar tot jaar ende twee
van den agte voorz. dagten dat het met
wille gedaan waar die verbuerde de
beesten die daar meer op xxxxxx
daar af soden hebben onsen lieven
genadigen Heer van Hollant een derden
deel die steede ent gemeene lant een
derden deel ende die agte schaar xxxx
setters met den geenen die aenbrengen
een derden deel
voortwaart sake dat eenigh gebreck vielt
in onsen vier schaasetters van goijlant
dat sij binnen naarden niet en quamen
ende die scharing niet en setteden als
voorz. is, soo souden die schaarsetters
van naerden die scharinge alleen stten
over dat gemeene lant ende waart gebrek
aen den vier schaarsetters van naerden
ende sij ook niet en deden als voorz. is
soo souden onsen schaarsetters van den
Lande desgelijk doen ende die scharinge
allene stten voor het gemeene lant
voort soo en sal niemant geene beesten
verhuijren noch den anderen waren
op die beesten verbuert te wesen daar
twee van den agten voorz. in der waarheijt vonden dat het alsoo waar ook
mede soo sal men uijt elcken huijse
daar twee paar volckx in woont
twee schaarbeesten meer moegen
houden dan uijt eenen anderen huijse
daar een paar volckx inwoont, ten
waar dat die agt schaarsetters die tijt
wesen sullen dat meerderden of minderden bij haar luijden eeden, dit sal in gaan
int jaar als men schrijft 1404
ende om dat wij gemeene waarschap
des lants van goijlant voorz. allen
desen voorz. poincten waste en gest?de willen hebben ten eeuwigen dagen
inverbroecken, ende wij selve geenen
gemeenlants segde te hebben soo hebben
wij gebeden den eerbaren onsen Lieven
Heeren ende vrienden den proest van beijer
in Henegouwen tresorier van Hollant ende
Gijsken van Dipenbroeck, desen brief over
ons te besegelen, ende wij gerbrant van de

Oonster proost van bergen in Henegouwen
ende Gijsken van Dipenbroeck ridder
hebben om beden wille der goeder luijden
van goijlant voorz. onsen zegelen
hier aen desen brieven gehangen
in getuijgenisse der dingen gedaan
int jaar ons Heeren 1404 op Sinte
Paulus dage convercio
die confirmatie brief die Herttoege Aelbrecht van beijeren
op dato voorz. hier aen doorsteken heeft
Aelbrecht bij Godts genaden palens grave
op den rijn Hertoege van beijeren grave
van Henegouwen van Hollant Seelant
ende van Vrieslant doen kont allen
luijden want onse getrouwe stede van
naerden ende onsen gemeenen lant/
goijers Langen tijt onderlinge gescheelt
hebben om der meente die sij te
gaden leggende hebben in onsen lande
van goijlant ende nu ter tijt met
malckanderen een overdragt gemaakt
hebben die meente voortaan alle jaar
te bescharen en te gebruijken met
beschreven voorwaarden gelijk sij
malkanderen dat bebrieften be/
segelt hebben ende om desen brief door onse
tegenwoordoigt confirmatie doorsteken is inhout
soo bekennen wij voor ons ende onsen
nakoemelingen dat ons dat wete wille is ende
hebben hen dat gecondenteert om des besten
oirbaars willen, ende ook over mits dat sij op dit
pale van onsen lande geseten sijn
voorts van alle voorden die onse stede ende
lantluijden voorz. voor ons ende voor onsen
rade tegens malkanderen gehadt hebben
roerende van der meente voorz ofte van
laeten die de lantluijden niet nemen en
wouden of des gelijk soo was sij aen beijde
sijden daar aen tegens ons gebruijckt
moegen hebben, daar stelden wijse alinge
af quijt, ende willen dat sij voortaan haar
meenten gebruijken ende oirbaren alsoo
sij overdragen sijn en voorz. in oirkond
desen brief besegelt met onsen segelen
gegeven in den Hage op Sint Paulus
dage convercio in jaa ons heeren
1404 na den loop van onsen Hoeve
Hantvesten ende previlegien van Hertoege Johan
van Beijren, gegeven in den
Hage op den 4 maart 1423
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Johan bij der genaden Godts palens grave
op den rijn Hertoege in Beijren soon
van Henegouwen van Hollant van
Zeelant & etc.
doen kont allen luijden dat wij omme
menigen trouwen dienst willen die
onsen goede luijden van Hilversum
onsen voorvadeen ende onse menigwewrffen gedaan hebben, ende wilt goet
noch doen sullen, ende ook om menigen
kost ende schade die sij in onser laatste
vede jegens die van Utrecht kennelijk gedaan hebben den selven gegont
ende gegeven hebben niet desen brieve
sulcke poincten van vrijheden ende
van regten als hier nabeschreven
staat
Bailliuw schepenen te
kiesen
Nu den eerste dat onsen Bailliu die nu is
off namaals wesen sal in onsen name
alle jaar op onser vrouwendagh te
ligtmisse vijf schepenen na inhout desen
hantvesten van Amsterlant ende die
sullen gegoet wesen tot 240 Hollandsche
schilden sonder ffervel of argelist
ende waart sake dat daar ijmant om
scheelde dat sij soo niet gegeot waren dat
soude staan tot goet duncken ende kennissen
der oude schepenen van Hilversum, die laaste
voor hem geweest hebben
ban scheijdingen te maken
tusschen Larecarspel en
Hilversum mitsgaders van
alle bruecken die int goijer
bosch vallen met 12 schepenen
van Larecarspel en Hilversum
te beregten
Voort soo sullen wij die dat bevelen
van onsent wege een banscheidinge maken
tusschen Larecarspel ende Hilversum
had verre dat onse geregt van Hilversum
beregten sal, behoudelijk dat onse geregt
van Larecarspel ende onse geregt van
Hilversum t samentlijk beregten sullen
alle bruecken die int goijerbosch vallen
ofte geschieden sullen met den 12 schepenen
van beijde carspelen in alre manieren
als met de negen schepenen plagt te doen
Beesten van Hilversum
en Larecarspel int Bosch
bevonden, die daar een misbruijk in gedaan hadden

te moegen verborgen
Voort waar eenige man van Hilversum of
Larecarspel die sijn beesten bevonden worden
in den Bosch voorz daar aen misbruijkt
hadde, soo soude hij ende een ijgelijk sijn
beesten verborgen bij goet dunck van
schepenen in den dorpen daar hij wonagtige waar
Van kueren te moegen maken
en beregten
ende onsen schepenen van Hilversum
sullen haar eijge lant oude hare meente
kueren ende berechten als die schepenen
van Laren, hier voortijts plagten
doen souden eenige argelist
geen vonissen tot Weesp
te halen
voort en sal men geen vonissen van Hilversum
tot Weesp halen ten sij van drie ponden
of daar enboeven, ende dan sullen onsen
schepenen van Hilversum voorschreven
geenen onkost op rekenen boeven 50 schellingen onses paijemants
den bailliuw moet binnen een
half jaar van bruecken toespreken
voort soo sal onsen bailliu die nu is of namaals wesen sal onsen ondersaten van
Hilversum van onsen wegen van bruecken
toe spreken binnen een half jaar nadat
die bruecken geschiet sijn alsoo verre
alst onse bailliu aen onsen schepenen ---niet en gebreeckt bij openbare oorlogen of
Heervaaren soude argelist of die brueken
sullen quijt wesen
Conffirmatie op het voorgaande
Ende om dat wij ons ende onse nakoemelingen onsen goeden luijden ende
ondersaten voorschreven alle dese
voorschreven poincten en elck bisonder gehouden willen hebben
vaste ende gestade ende ongebroeke
tot eeuwigen dagen, soo hebben wij des
gen? onsen zegel hier aen doen
hangen gegeven in den Hage op den
vierden dage maart int jaar
ons Heren 1423 na den beloop van
onsen Hoeve van Hollant
gemeenlants van goijlant
haren verdage willecuer
en schaaobrieff van dato
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den 30 naij 1442
Wij Burgermeesteren schepenen ende
raden der stede naarden ende wij
gemeene Byrgemeesters na genoemt
met namen in den vier dopren van goijlant
doen kont ende openbaar allen eerbaren
goeden luijden die desen brief sullen sien
ofte hooren lesen, ende in der waarheijt eenen ijgelijcken bisonder, dat wij
een dragtelijken ende met ganscher
minnen bij rijpen raden ende goetdunke
onser gemeenten in der stadt van
Naarden ende in de dorpen wel beraden
over een gedragen sijn omme meringe
oude prophij te verkrijgen van den gemeente bij der avonturen Godts, als dat genuren
mage ende sal voor ons allen die nu sijn of
namaals wesen sullen in allen manieren als hier
na beschreven staat alsoo dat alle die gemeente
die wij in goijlant gemeente samen leggende hebben gemeente samen bruijken
sullen in alle manieren ongescheijden
als hier besondert staat
In den eerste dat een ijgelijk paar welcke
geseten in den stede van Naarden ofte
in den dorpen van goijlant die veltslage
doen moegen die sullen houden moegen
agt schaarbeesten drie paarden gerekent voor drie schaar, ende daar twee
paar volckx woont in een huijs die sullen
mogen houden elf schaar maar die vier
paarden houden willen die sullen houden
maar tien schaar
Item, geen paarden noch beesten op ten
gemeente te gaan men magse melcken
of mennen bij den beesten verbuert
te verstaan dat elck paart out wesen
sal twee jaar ende die ossen drie jaar
of daar enboeven
item, waart sake dat eenige man sijn
wijf afstrurffve ende geen kinder agter en lieten die sullen dat eerste
jaar houden moegen halve scharinge
ende niet meer alsoo soo verre als sij
die selve hebben
item, soo sal een weduwnaar afte een
weduwe houden moegen een schaar
item, een weeskint tot agtien jaren out
afte daar en boven ende dat sitten
bleve in sijn ouders besturven weer
dat mage houden drie schaar alsoo
verre als hij hem van sijn ouders

aengeeft sijn
item, alle die weeskinderen die te same
sitten in haren ouders besturven weer
ongescheijden in bruijck werden die moegen
houden haar volle scharinge, ende waar
sake datter een of hijlichte ende in de
te samen twee schottel scharinge
half om half
item, eenige man off wijff die te sitten blijft
met sijne kinderen ongescheijden
ende onvertoegen die moegen houden
haar volle scharinge
item, soo en sal niemant schapen houden
binnen den lande van goijlant dan die
van Laren en Hilversum ende des
sal elckx paar volckx moegen houden
XXXiii schapen in een huijs ende daar
twee paar volckx woont in een huijs
weer te samen die moegen houden XLV
schapen, ende die lammerenen van den
Hilversummers ende die Lare schapen
sullen die oijen volgen van die eenen weije
tot den anderen toe, ende die vuelen dat
Naarden, ende die kalveren die koijen te
volgen tot Sinte Geerten dagh toe sonder
verbueren met eeniger arguatie
ende voort soo sullen dese schapen gaan
van den wegh die van Wouter Moijs oploopt
te kraanloij wert aen den wege toe die
uijt den loij loopt tegen Koeckenbergh op
ende dien wegh voort tegens Aartgensbergh op gaat te blijven op die suijder
sijde, ende niet op de noorder sijde
ende voort oostwaarts van Laren op ten
hoeck van Jacob Goossens veen, ende
voort soo salt een gescheijt blijven
tusschen tot Lare enge ende tusschen
Blaricummer enge van dat rou-el rigt
uijt op de Eemnesser kerckmeent ende
enge, daar soo sullen die schapen opgaan
uijt geseijt geert Gerrit de Wilde achter
die is bevreet met Blaricummer enge
ende die schapen van Hilversum die
sullen gaan van Aartgens bergh voort
op den wegh die suijtwaart gaat van
Hilversummersant suijtwaart aen Gijsbert
veen van Ijselsteijn, ende alle die geene
die haar schapen dreven over die voorz.
wegh die mag men schutten elck koppel
die dagelijkx te samen te velde gaan
in een houtschap met ten goeden betoge
dat te bewijsen alsoo gelootelijk is, op drie
die beste weers ende eenige man die
sijn schapen op een anders enge dreef
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ende hadden deden die mag men schutten
op Xii stuijvers
item, soo wie drie en dertigh schapen hout
die sal een schaar min houden op ter gemeente
item, een koe afte een vaarse die bij der grase
tijet die sal bij der grase kalveb souden verbueren ende op ter gemeente gaan
item, soo sullen die van Hilversum houden
moegen voor hare scharinge twee ossen
voor eenschaar, ende die sullen op alsulcke
plaatsen als hem ag graven sal, ende niemant
meer ossen te houden dan twee, ende heeftse
alle die winter op sijn stal staande gehadt
ende waart sake dat sij buijten den plaatse quamen daar sij geweest waren soo verbuerden
sij tot elcken tijden vijf Cromster leeuwen
te weten soo dickmaal als sij geschut werden
item, eenige man die beesten op ter gemeente
hadde jonck of out boeven sijn scharinge
die alinge verbuert te wesen ende daar geen
regt, ende die dat keerde metter hant ende
men hem betuijgen mogt met een van den
geregte of twee poorters of met twee buijrmannen of met een poorter met een buijrman
te samen dien verbuerde tien bourgoenschen
philips schilden, alsoo dickmaal hij dat dede
daar af sal hebben die bailliuw een derde deel
die aenbrengt tweedeel ende soo wie aenbrengt
neemt of bekuert dien selve sal die schout
regte voort regt doen daaraf, ende die dit vallen
sal in sijnen banne, ende voort uijtregten eer
hij ijmant regt doet ende dat mmet te versuijms
als wel redelijk is na vermoegen der
zegelen
item, niemant den anderen beesten of schapen
te waren dan hij selver hout op die beesten
en schapen verbuert
item, geen paarden buijten goijlant te
koopen die op ter gemeente gaan sullen
ten is ses bougoensche philips schilden
waardigh of daar en boven bij den paarden vebuert te wesen
item, niemans varckenen te houden
in den bevreden weijden bij drie stuijvers
dan die stede van naerden ende die sullen
sij houden op de naarderweijde ant Haverlant
inder die wasmeersloot, ende int nieuwe
lant ende quamen sij daar enboevenm dat
waar bij drie stuijvers

item, sal die stede vanNaarden geen
poorter aennemen die veltslage doen
sullen op ter gemeente hij en sij ruijck
ende gegoet tot vier hondert rijders toe
of daar enboeven ende sal geven die
stede XX duijsent steens binnen twee
jaren te betalen
voort so en sal niemant Hijlicken van
buijten goijlant aen die poorters kinderen
van Naarden hij is rijck ende gegoet
tot dire hondert rijders toe of daar en
boeven ende dat desen voor genoemde aldus
rijk sijn dat sullen bekennen ses die rijkste poorters bij haren Eede die in den steede
schotboeck staan eer sij veltslage
doen moegen op ter gemeente
item, niemant uijtter stede noch uijtter
dorpen noch ook geen man na desen dage
nie lant aen te nemen noch uijt te geven
ten waar bij den stede ende bij den vier
dorpen eendragtelijken geconsenteert
ende anders niet
item, soo sal die stede van naarden alle
nie lant dat sij uijtgegeven hebben tussen
Hilversum ende Huijsen daar sij brieven aff gegeven hebben die sullen van
waarde blijven gelijk hare brieven
daar van uijtwijsen ende sullen duijren
van den ingack deser concordantie
ofte vereeniginge tot uijtganck toe van
deser settinge ende tot geen termijnen
langer, ende des soo heeft die stede
van naarden den gebueren van Huijsen
overgegeven al alsulcke lant als sij in
pagt weeren gegeven hebben gelegen
opt Katheet agter Aeltjes Heijn
item, geen man turf te graven der veertien
dagen voor maije bij verbueren van twee pont
item, niemant turf uijt goijlant te voeren
die op ten gemeente gegraven is bij vier
bb uijtgeseijt een schipper die mage tot
sijn barringe uijt voeren een voer turfs
ende die visscherije hebben die moegen
uijtvoeren twee voer turfs voor hare
barringe
item, geen turg te graven binnen den bevreeden weijde, bij drie pont
item, niemant rutsen te graven noch plaggen te
maijen op ter gemeente bevreet bij drie pont
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item, geen e maijen eer agter
Sint Jacobsdage bij een pont
item, niemant gras lies of riet te maijen
binnen der bevrede weijde bij drie
pont
item, niemant meer velt te ruijden
in den veenen dan hij binnen dien dage
uijtgraaft bij drie ponden
item, geen heet noch helm te maijen binnen
den bevreden sanden bij een pont
item, een ijgelijk den anderen sijn Beesten
te schutten en den Enge bij twee stuijvers
item, van allen voorschreven poincten
soo en sal niemant den anderen bekueren
schutten nemen noch aenbrengen hij en sij
rijck ende gegoet binnen mijns Heren
lande tot hindert rijders toe, ten waar dat
hem dat gemeentegt beval elckx in sijne
banne
voort soo sla men voor meije schutten op ten
plaatsen daar die van Hilversum haar ossen
gaan sullen op al sulcke schoetinge als daar die
weijde bij bevreet is, ende die dat schutten
die sullen voor meije die schoetings brengen
daar sij willen
item, des soo sal die weijden bevreet wesen
van Sint Geerten dage tot den eersten
wrckendage na maije dage des daags
op drie stuijvers ende des nagts bij
vier stuijvers
item, alle die geen die uijt den lande van goijlant voer metter woonten dens jaar
geen beesten op ter gemeenten van goijlant
te slaan op die beesten verbuert, uijtgeseijt die op ter vuerse wonen
item, geen schapen te senden of houden in
onderstal bij den schapen verbuert ende
bij tien pont
item, voort en sal niemant gansen houden
dan een voegelaar die mage houden twee
scheringe sonder kuijken buijten
der bevrede weijde, bij drie pont
ende buijten imants schade waren
dat sij in imants schade quamen die
mag se dootslaan sonder verbueren
item, niemant geen duijven te vangen
met netten bij twee pont

item, die broeders van oude naarden
sullen houden dubbelde scharinge
verscheijden
item, die susteren van naarden die sullen
moegen houden elff schaar
item, reijder gijse leijensen die kroepel is
gegunt te hebben een schaar -en schapen op ten gemeente gelijk sijn bueren
item, voort van allen voorz, poincten
n die niet bisondert en sijn boeven
vijff leeuwen bevragen daar af sal
hebben die bailiuw een derde deel
ende die t aenbrengt tweedeel ende
des soo sal dese overdragt staan ende
dueren vijf ent seventig jaar na datum
desen brieff alle argelist uijtbesondert
voort soo is hier mede inbevoerwaart
dat geen man leem graven sat t eijnde naardermaat Huijsenmaat ende ottermaat
in der zee ten is tien roeden verre
van den lande ter zeevaart van een dagelijkx water oostwaarts bij vijf pont
ende daar afmoegen bekueren twee
poorteren of twee buermans die vier
schaar op ter gemeente hebben, ende mede
van allen poincten die voorz. sijn ende verbooeden is dat sij oirbaar sijn in gelooven
onder andere luijden in haren wercken
item, voort sal die stede van Naerden
hebben ende houden haren vrijen willen
mede te doen buijten imants toeseggen
van den vier dorpen van goijlant, alle die
veenen doe gelegen sijn int den Hoogeveen
ende voort als elcke veen als gelegen is,
t eijnden den acker daar nu ter tijt Jacob
van Hoogeveen op woont tot den Solmer
grippel toe, alsoo als die acker gelegen is
gelijc sijn bueren aldaar aen de suijtsjde
naast gelegen is, die acker daar Dirck
Harmenz plagt op te woonen ende aen de
noortsijde daar Jan gerrit Meijertsen opwoont uijter tijt, ende als die veenen
uijt gegraven sijn soo sal die boedem ende
vullinge van dese voorz. veenen blijven
te leggen tot allen regt sonder argelist
behoudelijk dat alle slagen van outs gedeijlt
sullen sijn ende gedeijlt sullen blijven
item, van allen desen voorz. poincten
in desen brief begrepen en dal niemant
nemen of bekueren dan een van den geregte of twee poorters of twee buermans
of een poorter met een buerman te samen
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deijlen
ende om dat voornoemde stede van naerden
dit vaste ende gestade houden willen ende gehouden willen hebben voor ons ende onsen
nakomelingen, soo hebben wi onsen steden
segel aen dese brief gehangen
ende wij gemeente waarsluijden van de vier
dorpen van goijlant geen gemeenlants
segel hebben soo hebben wij Peter
Lambertsen Rijcout Jansen Gerrit Ebbensen
en peter Woutersen als buermeesters
ende waarsluijden van den dorpen vooz.
desen brief met den stede mede besegelt
over ons ende over onsen gemeenen bueren
van den dorpen voorz. ende voor alle onsen
nakomelingen dit vaste ende gestade te houden
ende gehouden willen hebben als voorschreven
staat alle dinge sonder argelist int jaar
ons Heeren M:iiijC ende XLij geschreven
op den derde dagh in maij
XXX
gemeenlants van goijlant
Haar willecuer ordonnantie en schaarbrieff
van dato in maart op
pontiaens avont 1455
Wij Burgemeesteren schepenen ende
--den der stad naarden ende wij gemeen waren uijt den vier dorpen van goijlant
doen kont allen goeden luijden met desen
open brieff hoe dat te samen eendragtelijk
met malkanderen overeen gedragen ende
van willecuert hebben voor ons ende voor
onsen nakomelingen in allen manieren
als hier na beschreven staat dat is
te weten
dat agtster desen dage van Huijden, dat men
hier ondergeschrevenen geen man persoon
--- hij sij uijt den gestigte geen poorter
noch buerman werden mage noch en sal
in der stede van naarden noch in der vier
dorpen van goijlant bij een peen van ijC rijders
ende soo wie hier en tegen dede stede of dorpen
ofte imant van de geregte in der stede of in der
dorpen voorz. die de innamen of aennamen
------ dat voorz. is die soude dese twee hondert
------ selven gelden ende betalen uijt haar
---- goet sonder des niet imant te verdragen
---- hier af sal hebben onsen genadigen Heer
van Bourgoendien een derden deel ende onsen
Stede een derden deel ende die vier dorpen
in goijlant ende dat tesamen gelijk te

item, voort eenigh manspersoon van onsen
poorteren of eenige buermannen uijt
goilant die daar hulickte aen een
stigtswijff, ende waart sake, dat dat
wijff haar man ende kinderen
sturven, soo en soude dat wijf geen gemeente
genieten noch veltsalge doen ten ware
dat sij weder hulickte aen onsen poorteren
afte aen een buijrman van goijlant
van den dorpen voorz. bij den selven
peijnen voorschreven
(in de kantlijn staat:
NB op den 27 maart 1629 doen is bij stede
en lant ontseijt Gerritje Kornelis tot Huijsen
wonagtigh ende van geboorte int stigt,
de scharinge op de gemeente niet te doen)

item, voort en sal poorter noch buijrman
in goijlant voor imant uijt den gestigte
van Utrecht, die in den stede van Naerden
ofte in goijlant woonen verantwoorden
noch haren dagh gaan noch borge voor
haar werden roerende van desen voorschreven poorter saken bij een peen van
XXV rijders
item, alle die geene die nu ter tijt sitten
uijt den gestigte in goijlant die en sullen
maijen spitten noch delven noch geen
saken hem onder winden datter gemeente
aengaat bij een peen van X rijders
item, voort waart sake datter eenigh stigts
man quam metter woen in Hollant
uijt den gestigte die en soude nogtans poorter noch buerman werden moegen
maar hij soude staan in alle manieren
als voorz. is van den stigtse mannen
ende anders niet bij den selven peen voorz.
item, van de peen van 200 rijders ende van
die peen van XXX rijders ende van die
peen van X rijders daar af sal hebben
onsen genadigen Heer een derde deel
die stede een derde deel, ende de vier dorpen
in goijlant een derde deel ende dat gelijk
te de ijlen
item, agter Sint peters dagh soo sal die weijde
bevreet sijn ten eersten wercken dage
toe na meije dagh, ende waart sake datter
eenige beesten hier en binnen op quamen
die mag men schutten ende drijven elckx
in sijnen bannen daar men willen tot
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des schoeters huijs ende woude die
schoeter hem sijn gelt niet geven van
die schoetinge soo mage die geene die
de beesten geschut heeft selver
houden
item, voort soo sullen die guste beesten
gaan op den harden van Abcoudermarckt
tot maije dage toe buijten der bevrede
weijde bij drie schellingen te verbueren
item, niemant heet te plaggen te maijen
of rapen scharen te rapen oostwaarts van
den Blaricummer moelen ende in den
ban van Larecarspel ende Blaricummer
ende van Huijser carspel bij een boet van
drie pont, ende daar af mage bekueren elck
in des anders banne ende daar regt af te
nemen elckx daar hij wil daar af mage
bekueren een van den geregte of twee
poorters of twee buermannen of een
poorte met een buerman
item, van alle dese voorz poincten
kueren voorz. van schutten van veltslagh
ende dat die gemeente aengaat daar af sal
hebben de heer een derde deel ende
diese bekuert twee deel
item, van alle dese voorz poincten sal men een
igelijk een onvertoogen regt doen daar men dat
regt begeert of imant die men daar van regs
wegen of uijt senden
item, van alle dese voorz. poincten mage bekueren een van de geregte of twee poorteen
of twee buermans of een poorter met een
buijrman
item, dese ordonnantie ende overdragt
sal staan ter tijt toe dat die stede van
Naarden met die vier dorpen uijt goijlant
eendragtelijken anders overdragen
alle argelist uijt gesondert om dat dit waar is
ende te samen houden willen ende van een
igelijken gehouden willen hebben soo hebben wij
burgermeesteren der stede naarden onse segel
aen dese brief gehangen ende om dat ik Gijsbert
van Koppesen buerenvan Hilversum selver geen
zegelen hebben van onsen buerenwegen soo
hebbe ik gebede Klaas Koppensen mijnen
broeder dit over mijn te besegelen, ende beden
wille Gijsbert Koppensen voorz. soo hebben ik
Klaas Koppensen mijn segel inder aen desen
brief gehangen ende omdat ik Jan Swanelsen
buijrmeester van Laren selver geen segel en
hebben

soo hebben ik gebeden van onsen bueren
wegen Hendrick Winnuck mijn segel aen
desen brief te hangen ende om beden wiles
Jan Swanesen voorz. soo hebben ik Hendrick Winnunck mijn segel onde aen desen
brief gehangen, ende om dat ik Peter
Elbertsen Buermeester van Huijsen selver
geen segel en hebben soo hebbe
ik gebeden wille Gijsbert weleijge voorz
mijn segel mede aen dese brief gehangen ende dat ik Hendrick Harmenz buermeester van Blaricum selver geen segel
en hebben soo hebben ik gebeden Peter Rutgersen dit van onsen buerenwegen te
besegelen, ende om bedenwille van Hendrick
Harmenz voorz. soo hebbe ik Peter Rutgertz voorz. mijn segel mede aen dese
brief gehangen alle argelist uijt gesondert
gegeven int jaar ons Heeren 1455 op Sinte
Pontiaens avont
ja ik segge en het is de waarheijt
dat het met geen tonge uijt te spreken
is wat al schaeden en van derffenissen
den bisschoppen en de stigtsen van
Utrecht xxxxxxxxxx nieuwe hat
naarden en aen goijsche dorpen al met
branden en rooven al gedaan hebben
Gemeenlants van Goijlant
haar willecuer en schaar
brieff van dato den eersten
maij 1568
Wij Burgermeesteren schepenen en raden
der stede naarden ende Buermeesteren
van den dorpen in goijlant doen kont ende
ende weten dat wij met rijpe deliberatie van
den geenen die hier overgeroepen behoren
te wesen, ende bij huer lieden expresse
consent geordenneert ende gestatueert hebben
ordenneren ende statueren mits desen op
het gebruijk van den gemeenten die wij te
samen ongescheijden leggende hebben al
alsulcke artijkelen en poincten als
hier na volgt
In den eerste dat alle die geene die veltslage
op der selver gemeente dien sullen moegen
sillen elckx ses schaarbeesten daar op moegen weijden den tijt van een en twintigh jaren
ingaande in maij 1568 te weten drie paarden
ende drie koijen
ende daar twee paar volcke in een winst ende
verlies in een huijs woonen sullen moegen scharen agt scharen drie paarden en vijf koijen
maar twee paar volcke in een huijs, een
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iegelijk sijn eijgen kost houdende en eijgen goet
selffs gebruijkende, sullen een igelijk volle
scharinge moege doen
item, een paar volckx haar beesten op den
gemeente na maije geslagen hebbende ende
een van hen beijden stervende sonder kinder
agter te laten, soo sal die daar over blijft
dat jaar geduijrende moegen houden colle
scharinge sonder langer in dien daar geen
deijlinge valt, maar soo daar deijlinge valt
sal maar halve scharinge dat selve jaar
moegen doen sonder langer
item, een weduwnaar ofte weduwe die te
sitten blijft in sijn huijs en goet sal moegen
houden een schaar maar indien sij of hij
met ijmant inwoonden aldan sullen t selve
niet moegen genieten, ten waar sij of hij haar
eijgen kost hielden daar
item, een weeskint 18 jaren out sijnde ende daar
en boeven sitten blijvende in sijn ouders boel
sal moegen halve scharinge doen, indien hem
die selve aengeerft is van sijn ouders ende
anders niet
item, meer weeskinderen te sitten blijvende
in haar ouders boel sullen moegen houden
volle scharinge
item, weduwnaar ofte weduwe die te sitten
blijft met een kint afte meer ongescheijden
sullen moegen doen volle scharinge, ende
anders niet
item, die van Hilversum ende Laren sullen
hare schapen houden na volgende de sententie provicionade geduijrende dese 21
jaren onvermindert de stede van Naarden
Blaricum Huijsen ende lage Bussum haar
goet regt ten pricipaal
item, alle veersen die op ter gemeente gebragt
worden sullen voor Sinte Pieter ad veuculen
moeten kalveren ofte 14 dagen daar na onbegrepen ofte sij sullen verbuert wesen
item, voort alle kalveren die na alderheijlige
dage geteelt worden sullen moegen t
navoelgende
jaar den gemeente genieten ende anders niet
item, ijmant die meer beesten op ter gemeente
schaarde jonck of out sullen die al verbuert
wesen ende waart sake dat ijmant int halen
van deselve verbuerde beesten poogde metter

daat en gewelt ter recisteren ende men hem
dat overtuijgen mogt met den een van den
geregte
ofte met twee poorteren off twee buijr
luijden afte een poorter ende een
buijrman die verbuerde tien bourgoensche
philips schilden, soo dick maal ijmant selve
dede, t een derden deen ten prophijte van
een officier ende de andere twee deelen
tot prophijte van den aenbrenger
item, niemant den anderen beesten ofte
schapen te waren ofte onder te doen onder
deselve van koope ofte andersins omme
ongeregtelijken scharingen te doen
sullen die beesten verbuert wesen ende tien
philips schilden daar boeven, soo wie bijden
geenen diese over doet als diese ontfangt
item, niemant paarden buijten goijlant
te koopen ende op ten gemeente te scharen
ten sij elck paart waardigh bevonden wort
bij oordelen van schepenen in de ban daart
paart geschaart wort, twalf caroliguldens
van veertih grooten vlaams stuck, welck
oordeel partijd versoecke sal moeten
ende vonnisse daar op hebben voor en al
een het selve paart geschaart sal worden
bij de verbuerte van t selve paart ten
ptophijte als boeven
item, niemant binnen naarden meer vercken
op ter gemeente te brengen dan twee, bij
deselven
varckenen verbuert te wesen ten ware die selve
varckenenen daar onno selijken op geloopen
waren
item, miemant voor meije dage turf te graven bij
peene van drie pont ende die turf verbuert ende
sulennen met langer moegen graven dan 14
dagen
na Sint Jan in de somer bij peene als voeren
item, geen turf te graven binnen den bevreden
weijde
bij drie pont soo dick maal hij daar over gecuert
worde, ende die gegraven turf sal ook verbuert
wesen
item, geen biesen te maijen dan na Sint jacobs
dage in den somer koemende bij drie pont ende
die gemaijede biesen verbuert te wesen dat men
eerst sal moeten beginnen des daags na Jacobi
dage de sonne op gegaan sijnde
item, niemant gras lies noch riet te maijen
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binnen den bevreden weijden noch on den aenwasse van den meer bij drie pont ende gemaijde
goet verbuijren
item, niemant meer vlets in den veenen te
ruijden
dan binnen een dage uijtgraven sal mogen
bij drie pont ende gegraven goet te verbueren
item, niemant het noch helm te maijen
binnen den bevreden sanden bij een pont
item, die gemeente sal alle jaar bevreet sijn
Petri adcathedram, ten ware anders een
dragtelijk geconsenteert worde
item, indien ijmant uijt goijlant metter woond
vertoege ende daar ende dagh daar uijt
contnueerlijkck bleve sonder jaarlijkx
te betalen t regt daar toe staande aed
handen van den officier, sal verbueren sijn
Buijrschap veltslagh ende andere wijsheden
na ouder gewoont van den dorpen van goijlant
ende een poorter uijtter stede van naarden
vertreckende ende den tijt voorschreven contiueerlijk uijtblijvende sonder ligten vuer middellar tijt te houden sal verbueren alsulcke vrijheden als naar ouder geopserveerde
gewoonten gebruijkt is, maar die op de vuerse
in de jurisdictie van goijlant gaan woonen
sullen regt van den scharinge moegen genieten indien sij daar toe regt hebben
item, de voegelaars en sullen geen gansen
op ter gemeente moegen houden bij verbuerte
van de gansen
item, die broeders van onde naarden den sullen
dubbelde scharinge houden soo verre sij selfs
scharinge hebben en houden
item, die susteren binnen naarden sullen
houden elf scharen
item, t gasthuijs binnen naerden sal houden
sijn oude gewoonlijke scharinge, ende daar
en boeven agt jonge beesten welcke jonge
beesten sij gehouden sullen wesen te
teijckenen sulckx daar door geen bedrogh
sal moegen gevallen
item, de Leproesen buijten naarden
sullen moegen op te gemeente scharen
alle haar melck koijen en jonge
beesten die sij selffd aen aenvocken
sonder meer

item, voort sal niemant ander beesten
t sij koijen afte paarden op de gemeente
weijde stellen dan die sij daags na maije
dagh geschaart hebben, ten ware
dat koe ofte paart sturve verkogt
ofte verbuijt werde sullen in sulcken
gevalle die gekogte sfte gebuijte beesten
in de plaats moegen scharen, bij den
beesten verbuert te wesen
ende sullen alle andere poicten in desen
niet geroert effect sorteren na vermoeden d'andere oude gemeenlants wille
cueren.
ende alsoo die gemeenten leggende in goijlant
den stede van naarden ende gemeene dorpen
voorz. te samen ongescheijden toekoemen
ende die dorpen nu ter tijt meeste gebruijk
en geniet hebben soo is dat die dorpen
voornoemt in recompensie ten prophijt
van den stede voornoemt jaarlijkx
sullen betalen de somme van sestigh
caro;i guldens van veertigh grooten
stuck, beginnende van dato deses tot
expiratie van de voorz. 21 jaren toe
te betalen martini in de winter als
custinge onder verbant van allen regten
ende regteren, al onvermindert de
sententie en previlegie van Hertoegh
Aelbregt en andersins sonder nieuwigheijt
aen beijden sijden te moegen alligeren
ter sake van dese overeenkomsten
maar deselve in haar geheele ktagt
blijven in alle schijne of desen contracte
niet gemaakt en waren sulckx die tijt van
21 jaren oversteecken sijnde sal die
stede t naaste jaar daar aenvolgende
de voorz, snetentie ende previlegen
doen, ende die van goijlant sanderen jaars
daar aen volgende indien sij geen vorder
overdragt als san en maken des sullen
die dorpen in goijlant betalen al alsulcke
onkosten in t reijsen ende keeren gedaan
bij den Burgemeesters van naarden Jan Aartz
Lap gedeputeerde ten desen dage toegevalle
ende elcke dorp in sijn reguare summarie
bij geschrift overgeld -ert mitsgaders
vijf en vijftig karoli guldens aen andere
onkosten ook gevallen op twee termijnen
de eerste helft nu pinxsteren eerst koemende ende den resterende helft als dese
aenstaanden nieuwe bouw in sal sijn als
custinge regtis sluijtende hier mede alle
rekeningen ten dese dage toe gedaan
ende die selve advojerende en confirmerende, ende dat desen voorz. overdraght
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in allen poincten onderhouden mage
werden soo hebben wij burgemeesteren
schepenen en raden van naarden onsen
steden zegel over ons en onsen poorteren
hier beneden aengehamgen ende want
die gemeene dorpen geen gemaan segel en
gebruijken soo hebben wij Meijns Klaas
buermeester tot Laren ende Rijck
Tijmonz buermeester tot Hilversum
onsen zegelen over ons ende onsen
gemeenen bueren hier onder aengdaam
ende want wij Jan Koppensen buermeester
tot Blaricum ende Tijmon Kornelissen
Buermeester tot Huijsen nu ter tijt geen
segelen gebruijken
Soo hebben wij gebeden Jan Mighielsen
alias gijsen schepen tot Blaricum
ende Bartholomeus Hendricksen
schepen van Huijsen over ons, ende onsen
gemeenen buerenwegen te besegelen
t welck wij schepenen alsoo ter bede
voornoemt gedaan hebben op den
eerste dagh van Maije Anno XXc:
agt en t sestigh in komissie van mij
Willem Klaaz
Buijten op den rugge stont dit
volgende noch geschreven
wert bij den burgemeesters ende buermeesters in t witte van desen geschreven
en geconsenteert dat voegelaars sullen
moegen houden twee gansen buijten
den bevreden weijden ende op den weijde
sittende omme voegelen te vangen sullen
den selve gansen tuejeren afte den
gansen sullen verbuert wesen
voorts aengaande poinct mede in t Witte
van desen geroert te weten, dat niemant
meer voets in den veenen sal moegen
ruijden dan hij binnen een dagh sal noegen
uijtgraven is bij stede en lant verstaan, ende wert verstaan bij desen
dat ook niemant eenigh velt in den veenen
boeven af sal moegen ruijden noch boncken
dan t geene men tot geene turf ofte sooden
en sal moegen maken op peene int selve
poinct begrepen te weten op verbuerte
van drie pont ende het gegraven goet.
NB: staat op te letten
dat alle de voorz.
brieven ende daar
in vermelt alle
kueren en poincten
die daar in spreken

Bij mij ondergez. Alle
voeren staande, accoort
previlegie, willecueren
schaar en kuer en
ordonniantie brieven
uijt gecopieert op den

van maije sinte geerten 24: 25: 26: maije 1723
en sinte pieters daLambertus Rijkz Lustigh
gen en andere dagen
out 67 jaren een maant
alles na den ouden
en 8 dagen
stijl moet gerekent
en versaan worden
qant in den jare 1582
doen is alhier eerst
den nieuwen stijl in
gevoert op ordre en op
het goet duncken van
den Paus Gregorius
-------------------NB. op den 12 januarius
1519 doen sterft
Conffirmatie ende
desen goeden keijser
katifficatie breiff van
Maximiliaen, ende
den Keijser Maximiliaen
op den 28 junio daar
grave van Hollant
aen doen verkiesen
van Seelant Etc. van
de cuervorsten Karel
dato den 5 april 1478
van Bourgoendien konink
van sphanjen, die grave
was van Hollant etc.
Maximiliaen bij de gratien Godts Hertoge van Oostenrijk, van Bourgoengien
van Lothrijk, van Branbant, van Stire
van Carinten, van Crae--, van Limburgh, van Lutsenburgh ende van Gelre
grave van Vlaanderen, van Tirol, van
Artoijs, van Boergoendien, palatijn van
Henegouwen, van Hollant, van Seelant
van Namen ende van Zutpheen, marckgrave des Heijligenrijckx, Heer van
Vrieslant, van Salnis en Mechelen
Allen den geene die desen tegenwoordigen
brieven sullen sien ofte hooren leesen sal uijt
alsoo bij doode ende overlijden van wijlen
saliger Hertoegh Kaarle van Bourgondien onsen
schoonvader wien Godt genadigh sij alle die
Landen steden en slooten ende heerlijkheden
die hemm toebehorden plagten gekoemen voorschreven ende besture van sijn, aen en op
mijnen lieven ende seer beminden gesellinne die
Hertoginne van Oosterijk van Bourgoendien X:
sijnen eenige dogter als geregte hoorende
erffgenaam van den voorz wijlen hertoge
Karel onsen schoonvader ende onder andere
die landen ende heerlijkheden van Hollant
Zeelant ende Vrielant ende agter volgende dien die van onsen goeder stede van
Naarden ende t lant van goijlant op den dagh
van Huijsen ons als Kerckelijk voegt ende
mombaar van onser geselinne voorschreben
seer duegdelijke en minnelijken gehult ende

84

ontfangen hebben tot haren geregten LantsHeer ende grave der voorz. landen van
Hollant, Zelant ende Vrieslant met haren
toebehoren ons daarop doende den Eedt, in
sulcken saken gewoonlijk ende behoorlijk
soo is t dat wij wille ende altijts hanteren
ende gebruijken als wel redelijk is, goede
trouwe tot onser voorz. stede van Naarden
ende t lant van goijlant, bekende die goede
ende volmaakte minne ende gunst die de
selve stede ons ende tot onsen voorz, gesellinge gedragen heeft ende noch dragende is
der selver onser stede van naarden ende t
lant van goijlant om die goede gunst en liefde
die wij ook tot haar dragen ende tot den
gemeenen poorteren ende in woonderen
van dier gecofirmeert geratificieert
ende gevestigt hebben, confirmeren
raticieeren ende vestigen mits desen
selven onse brieven als kerckelijk voegt
ende monboir onsen voorz. gesellinge
voor ons, ende voor onsen Erven en de
nakomelingen graven ende gravinnen
van Hollant Seelant ende Vrieslant
als sulck hantvesteb privilegien
kueren brieven ende regten ende
vtijheden als sij hebben van den grave
ende gravinnen van Hollant Seelant
ende Vrieslant mitsgaders de onse
geselinne voorz. hem luijden gegeven
ende ook verleent heeft, geloevende
als kerckelijk voegt ende momboier
van der selve gesellinne voor ons, onsen
erven ende nakomelingen die eerste vermeerderen dat te verminderen ende desgelijkx onser stede ende t lande van
goijlant met allen onsen anderen landen
in regten ende in justitie te houden ende
te doen onderhouden, ende ook alles hare
goede costumen gewoonten ende herkoemen te opserveren ende te bewaren
sonder argelist onsen Lieven ende getrouwen steede houden ende rade ende
voort allen anderen onsen regten ende
officieren ende ondersaten onsen voorz.
Landen van Hollant, Seelant ende vrieslant
ende allen andeen dient aengaan ende
op aenloopen mage dat sij der voorz. stede
van naarden ende t lant van goijlant
ende allen den poorteren inwoonende van
dien van den inhouden van desen rustelijken ende vredelijken doen ende laten
genieten ende gebruicken souden hen daar
minne te doene ofte laten doen geschien
eenigerhande lestel ongebruick sfte moijenisse ter contrarie, want wij alsoo gedaan
willen hebben, des ten Oirkonde soo hebben

wij onsen Zegel hier aen doen hangen
gegeven in onsen stede van Amstelredam
den dagh van april in t jaar ons Heeren
M:CCCC LXXViij tigh naar paaschen
ende beneden op ten ploije staht geschreven bij mijn Heere den Hertoege ende
ondertekent
Voor memorie hier in geschreven
als volgt
Op den 20 sebtember en op den 10 octob: 1705
doen Halen Schaarmeesteren en den
Stede Naarden als geauthoriseert
van Burgermeesteren Schepenen
en vroetschap der selven stede
Naarden van der gemeente int Haverlant vier koijen en twee paarden
toebehorende den Heer Ffrancoijs
Hinlopen penninghmeester van t Ed.
mog. Collegie ter adminraliteijt ommen
Amstedam asl hebbende op Out Bussum een huijs en veel bouwlanden
welcke vier koijen en twee paarden
bij schaarmeesteren X: voorz.
publijcq sonder eenige ffiguer van
proses, soo van outs gebruijkelijck
op den eerste october nog voornoemt
op dubbelt rantsoen (??) voor gereetgelt
hebben verkogt waar op den Heer Ffracoijs
Hinlopen de schaarm(eesteren) van naarden niet
alleen maar ook te gelijk den schaarm(eesteren)
van de vier dorpen in goijlant, heeft
doen dagvaarden voor den hoeve van
Hollant ende daar voor begonnen
volgens appoinctemente op den 5 october
1705 ende bij den voorz. Hoeve van Hollant is sijns rijsch op den 5 maij 1711
ontseijt den gecondemneert in de kosten
hier op appeleert hij voor den Hoogen
rade die sijnen Eijsen oock ontseggen
bij sententie op den 8 maart 1713
in den jare 1717 toen hebben scharm(eesteren)
van ons dorp Huijsen, een paart van
Klaas Jan Volcerts van onse gemeente
gehaalt, ter oirsaak dat hij dat paart
te veel boeven sijn scharinge daar op geschaart hadde t welck bij vonnisse
verbuert wiert verklaart en soo verkogt publijkcq: men moeste dit paart
meede sonder ffiguer van proses op dubbelt rantsoen verkogt hebben gelijc
die van naerden die voorz. 4 koijen en
2 paarden soo quamen te doen volgens
het al outgebruijk in sulcke verbuernissen
al gewillecuert op de den 3 maij 1442
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Op de 19 maart 1723 toen stellen buijrmeesteren mij aen tot jonge schaarm(eester)
voor de gemeente om dat ampt beneffens
Jacob Melchiorz Boor als oude schaar
m(eester) te helpen bedienen
Om redenen soo wort stede en lantdagh
tot naarden op den 25 maart 1723 gehouden alwaar wij personelijk comparen, en wierden na dien het bekende
fformilier ons voor gelesen was, met
hanttasting in plaats van eede in dat
voornoemde ampt door den precident
schepen Niklaas Leijendecker bevestigt
soo ook die schaarmeesteren van naerden
Laren en blaricum
wij voornoemde schaarmeesteren
van Huijsen die hebben op den 26 april
deses jaar 1723 van onse gemeente
gehaalt een gelubde henst soo men
seijde toebehorende Jacob Gerrits
Koemin ende alsoo daar oude resolutie en gewoonten sijn dat de lubbelingen veulens moeten sijn
en geen hengsten van meer jaren
en dese door kromme wegen tenwel
8a 10 jaren out sijnde, soo is dese
gelubde hengst, bij ons als geauthoriseert van buijrmeester en
verkoft ten overstaan van schepenen en raden
op den 30 april 1723 t sonder eenige figuda
van proces om dat de voornoemde
Jacob Koemin van dit paart wasafgestapt en hadde overgegen om publijck te moegen verkopen
dogh op den 3 junius deses jaars 1723
doen halen wij schaarmeesteren
voornoemt in presentie van den buerm(eester) Isaack Spilt, en den schepen Rut
Perck een paart van onse gemeente
toe behorende Aaltje Hendrickx wed(uwe)
van Gijsbert Jacobs op welck paart
sij boeven haar scharinge op de gemeente geschaart hadde, waarom wij ende selve paart met authorisatie van onse Buijrmeesteren en met
overstaan van onse schepenen en raden
het selve paart publijckelijk voor alle
man sonder ffiguda van eenige proces
na stijle van outs soo gebruijkelijk
op dubbelt rantsoen en voor gereet
gelt, ten selven voorz. verkogt
voorts noch meer andere misbruijken
gecorrigeert verbetert en geredresseert
X

previlegie brieff van Kaarle
van Bourgoendien grave
van Charlois heere van
casteloe X: en van Bethuwe
etc. ende van goijlant

Karel de Stoute 1433-1477

Kaarle van Bourgondien grave van
Charlois Heere van CateloeX: ende
van Behune etc. ende van goijlant doen
kont ende te wetene alsoo mijn genadigen vader ons gegeven ende opgedragen
heeft dat slot van muijden ende die
steden en dorpen, ende t lant van goijlant
in der huldinge die sij onlangs geleden
gedaan hebben ons ootmoedelijk
gebeden hebbenn dat selve slott ende die
ende dorpen ende t lant van goijlant
voorz. niet te willen verscheijden
noch vervrendeb van der graaffelijkheijt van Hollant daar van sij van seer
lange jaren aen geweest hadden
soo is t dat wij genegen wesende tot der bede
van onser voorz. luijden ende ondersaten
beleeft hebben ende beloeven mits? desen
onsen brieven voor ons, ende voor onsen
nakoemelingen, dat wij dat voornoemde slott
van muijden ende die stede dorpen t lant ende
ondersaten van goijlant met haren toebehoren immermeer tot geenen dagen vervreemden noch verschijden sullen, in als
noch in deels van der voorseijde graaffelijkheijt van Hollant, maar wij sullen
aen der selver graaffelijkheijt houden
geheelijc onvermindert gelijck sij tot hier
toe geweest hebben. des te getuijgen
hebbem wij ons zegel hier aen doen
hangen gegeven in onsen slott van muijden
voorz. den 25 augustus 1463 bij mijn
Heere, de grave etc.
J Kos mr.
NB
bij de koptiende
beschreven
een van 1864
een van 1421

gemmelants van goijlant
haren eersten
Boschbrief geaccordeert
op den 24 maij 1437

Aen
Allen den geenen die desen brie sullen sien
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off hooren leesen, doen wij verstaan Johan
van Nieroede, die steede van naarden ende
die gemeenwaren van den dorpen van goijlant dat wij eendragtelijk ende nimmelijk
een overdragt gemaakt hebben, roerende
van den bosch, als dat niemant hout houwen en sal in den bosch bij een boete van
IX philips schilden
en geen schapen nare aen den boch
te gaan dan op twee roeden na bij,op een
halve schilde daar een herder bij is
ende sal die herder niet meer verantwoorden dan drie luijden haar schapen
dat waar elckx op een quartier meer
van een halve schilde ende die schapen ende
ander beesten die onnoselijke in den bosch
liependat waar bij vijf oude botgeus, en de
geen heijde nare den bosch te maijen dan
op twee roeden bij een halve schilde
ende geen steen naar der den bosch te
graven dan op drie roeden na bij
IX schilden
ende waart datter ijmant hout houwde
in den bosch die daar niet in gegoet en waar
dat houtman regten aen sijn lijf als men
dieffelijk goet is schuldige te regten
ende ijmant die in den bosch gegoet is ende
onbegeven kinder heeft die houwden
in den bosch, ende die vader die kinder verburgen woude, soo soude die kinderen tot
al sulcke regt staan als die geene die
daar in gegoet sijn, ende al sulcke boete
gelden als voorz. is, ende woude die vader
die kinderen met verburgen, soo soude sij
tot alsulcke regt staan als die geene die
daar niet in gegeot sijn ende voors, is
ende niemant hout uijt den bosch te
voeren dan in den houw bij IX schilde
ende niemant die hout buijten goijlant verkogte ofte voerde dat uijt den bosch
gekoemen waar dat waar bij houtboete voorz.
ende den eerste houw te houwen int
jaar XXXViij ende voort te houwen tot
alle ses jaren daarna verleden
ende als men houwen sa; a;s voorz.is,
soo sal die stede met den lande voorz.
Johan van Nieroede of sijne nakoemelingen een seekere wete doen op een benoemden dagh tot Hilversum te koemen

ende voor sal Johan of sijne nakoemelingen
voorz. binnen veertien dagen een sekeren
dagh ramen ende daar een wete af doen
der stede ent lant voorz. ende dan soo sal
die stede ent lant voorz, hare houtvesters
kiesen elck in sijnen bedrijve, Als van
out costumelijk is, ende die houtvesters
te senden tot Hilversum op dien dag die
daar geraamt is, ende daar niet en
koemen op den dagh voorz. soo souden die
houtvesters die daar gekoemen waren
varen mercken ende houwen in den
bosch, ende een ijgelijk dant sijn te bewijsen
nadat hij tien de gave als costumelijk is, sonder verbuernisse, ende nimant
tot houtvesters te kiesen hij sij in den
bosch gegoet tot een schel tiende toe of daar
en boeven
ende alle jaar nieuwe houtvesters
te kiesen op Sinte Geertruijten daghegoet sijn tot
een half
schepel of daar en boeven, ende die bekueren sullen des gelijkx
ende des magh bekueren Johan voorz.
ende Splinter van Nieroede sijn broeder
ende Gijsbert ende Johan sijn twee soonen
ende als dese vier aflijvigh sijn worden
soo sal bekueren die regte erfvolgers
van den tiende van goijlant
voort soo sullen bekueren twee poorters
twee buermans ofte een poorter met
en buerman ende die sullen gegoet wesen
als voorz. is
voort soo sal hebben die bailiuw tot ons
genadigen Heeren behoef den derde deel
die stede met den lande een derde deel
ende dient aenbrengt een derde deel
ende voort van anderen klijnen boete
als van den schapen van Heet te maijen
die de bekuert die sal die boete alleen
hebben, ende die sal men betalen binnen
Xiiij dagen of sijn gemoede daar af hebben
ende te schatten uijt sijnen goet sonder
panden op de helfte meer
ende die heggen die buijten den bosch staan
niet bevreedt te wesen van den schapen
of van den beesten, maar niet daar inne
te hacken of houwen bij den boete voorz.
ende dat sal dueren ter tijt toe dat Johan
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of sijne nakomelingen die stede metten
lande voorz. een dragtelijken beter vercierden alle argelist uijt gesondert

item, ander beesten die onnoselijk in den bosch loopen, dat
waar bij vijf olde bothgens

In remisse der waarheijt ende dat dit vast
ende gestade sal blijven soo hebben wij Johan
van Nieroede ende die stede van naarden
onsen zegelen aen desen brief gehangen
ende omdat ik Jan vredericksen buerm(eester)
van Laren geen zegel en hebbe, soo hebbe
ik gebeden Peter Gerbrantsen dit over mij
ende over onser bueren te besegelen, ende
omdat ik Willem Jansen warman buerm(eester)
tot Hilversum geen segel en hebbe soo hebbe
ick gebeden Lambert Lambertsen dit over mij
ende over onsen bueren te besegelen, ende
Ik Klaas Gerritsen buerm(eester) van Blaricum
om gebreckx wille mijns segel hebben ick
gebeden Peter Ebbensen onse schepen dit over
mij ende over onse bueren te besegelen ende
heeft sijnen zegel mede aen desen brief
gehangen tot eenre oirkonde gegeven int
jaar ons Heeren duijsent iiijC XXXVij
op den XXiij dagh in maije

item, niemant heijd nare den bosch te
maijen noch steen te graven op agt
roeden na bij, dat waar bij een schilt

gemeenlants van goijlant
haaren tweeden off laasten
boschbrieff geaccordeert
en geschreven op den
dertiensten XXX dagh van ffebruwari
1514
Allen den geenen die desen brieff sullen
sien ofte hooren leesen doen wij
verstaan Willem Turck van Nieroede
die stede van naarden ende gemeen waren
van den dorpen van goijlant namentlijk
Laren Blaricum ende Huijsen, dat wij eendragtelijk te samen een overdragt gemaakt hebben roerende het goijerbosch
in manieren ende artikelen daar volgende
item, als dat niemant hout houwen sal
in den voorz, bosch bij den boete van
IX philips schilden
item, geen schapen nare den bosch te
gaan dan op agt roeden nae elcke
schaap bij een vierijser
item, die herder soo veel te verbueren
als die schapen
item, daar een herder bi is, en sal die
herder niet meer verantwoorden
dan drie luijder schapen elck schaap
bij een vierijser

item, geen sooijen nare den bosch te sticken
dan op vier roeden na bij op IX schilden
item, niemant geen hout uijt den bosh te
voeren, dan in den regten houw bij IX
schilden
item, war dat ijmant hout hielde in den
bosch die daar niet in gegoet ware
dat soude men regten aen sijn lijf als men
van dieffelijk goet schuldigh is te regten
item, ijmant die in den bosch gegoet is, ende
onbegeven kinder heeft ende hieuwden
in de bosch ende die vader die kinderen
verburgen woude soo soude die kinderen
tot alsulcke regt staan als die geenen
die daar in gegoet sijn, ende alsulcke
boete gelden als hier voorz. is, ende
woude die vader die kinder niet verburgen
soo souden sij tot alsulcke regt staan
als die geene die daar niet in gegoet
en sijn
item, ijmant die hout buijten goijlant verkogte ofte voerde dat in den bosch
gehouwen waar, dat ware bij een houtboete
als voorz. is
item, den eersten houwe te houwen int
jaar 1514, ende voort te houen tot
alle seven jaren daar na volgende
ende als men houwen sal als voorz. is
soo sal die srede metten landen voorz.
Willem Turck van Nieroede of sijne
nakoemelingen erfvolgers van de
thienden in goijlant eene sekere
wete doen op eenen benoemden
dagh tot Hilversum te koemen ende
als dan soo sal Willem Turck of
sijnen erfvolgers binnen Xiiij dagen
eenen sekeren dagh ramen, ende
daar af een wete doen den stede ende
t lant voorz. sullen dan hare houtvesters kiesen elckx in sijnen bedrijve als van outs die costume is
item, die voorz. houtvesters te senden
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tot Hilversum op den dagh die daar
geraamt sal wesen, ende welcke
daar niet enkoemen op den voorz.
genoemden dagh den selven niet te
agten, ende soo sullen die houtvesters
die daar gecompareert ende gekoemen
sullen wesen, evenwel mercken
ende houwen in den bosch voorz.
ende een ijgelijk t sijn bewijsen, na
dat hij tiende gift als costumelijk is
sonder verbueren

item, niemant sal moegen houtvesters
kiesen hij en sij in den bosch gegoet
tot een schepel tienden tot of daar
en boven
item, alle jaar nieuwe houtvetsres te
kiesen op Sinte Geertruijten dagh ende
die gegoet te wesen tot een half schepel tienden tot of daar en boeven
item, die bekueren sullen moegen, in
gelijken gegoet te sijn ende de-s soo
mahh bekueren Joncker Willem
Turck voorz. ende sijn broot dienaren
ende sijnder gemagten, ende als
joncker Willem Turck voorz. aflijvig
geworden is, soo sullen bekueren
sijn regte erfvolgers van de tienden
in goijlant, ende voort soo moegen bekueren twee poorters twee buermannen of een poorter met een buerman
ende die sullen gegoet sijn als voorz. is
item, voort sal hebben behoef een
derden deel ende die stede naarden
metten landen voorz. een derden deel
te samen ende die aenbrenget een
derde deel
item, de heggen die buijten den bosch
staan niet bevreet te wesen van den
schapen ofte van den beesten maar
niemant daar in te houwen bij den
peenen en boeten voorz.
tem, dit sal gedueren ter tijt toe, ende
wijlen Joncker Willem Turck voorz.
of sijne erfvolgers van de tienden in
goijlant met den stede van naarden
en dorpen van goijlant voorz. te samen
een dragtelijken een beter konden
vinden ende maken alle voorz sonder
argelist

oirkinde ende kennisse ter eaarheijt ende om dat dit vaste ende gestade
sal blijven, soo hebbe ik Willem Turck
mijn zegel ende wij burgermeesteren
van Naarden des steden zegel ter sake
ende ik Leeuw Klaasen burgerm(eester) van
Laren ende ik Harmen Jacobz buermeester van Blaricum selven geen
segelen en hebben soo hebben wij gebeden Lambert Harmensen en dit
aen desen brief gedaan al t samen
voor ons ende voor onsen nakomelingen
poorteren ende gebueren gegeven int
jaar ons Heeren 1514 op den 13 februwari
Dat het goijersbosch noch
in een goede stant was
in den jare 1591, dat blijkt
uijt de prece dueren en
sententie van dese volgende uijtspraack etc
klaarlijk
In der sake hangende voor den hoeve
van Hollant tusschen Lambert
Pieterz ende Ebbe Janz als boschbewaarders ende jonker Willem
van Suijlen van Nieuvelt Kasteleijn
ende bailliuw tot Muijden met hem
gevouegt impetranten in Cas van
reformatie ter eenre, ende Lambert Klaasen pangelaar vervangende ende hem sterck makende
voor Hendrick Evertz ende Lambert
Jansen verderver tot Laren gedaagdens
ter andere sijden alligerende etc.
t voorz.Hoff met rijpe deliberatie
van raden duergesien ende over woegen
hebbende alt gunt dat ter marterie
dienende was doende regt in den name
ende van wegen de hoogt overigheijt
ende graaffelijkheijt van Hollant
Zeelant ende West Vrieslant
doet te niet het vonnisse in questie
ende doende dat regters ter eersten
instantie behoorden gedaan te
hebben condemneerden den gedaagdens ende elckx van hen luijden
in handen van den impretranten
te betalen negen philips schilden
ende daar enboven te rstitueeren
al sulck groff hout als sij int goierbosch gehouwen ofte doen houwen
ende daar uijt gevoert en doen uijt
voeren hebben, ofte te betelen
de juste extimatie van dien t appliceren t eene derde part van de voorz.
penningen tot prophijte van t gemeene
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lant, het tweede derden deel tot
prophijte van den officier en de het
derden deel tot prophijt van den
aenbrenger ontseijt de impetrante
haren vorderen eijsesch ende conclusie ende compenseert de kosten
van desen processe omredenen den
Hoeve daartoe naverende gedaan
in den Hage bij meester Leonard
Casenbroot, dirck van Leeuwen
Vredrick Verhorst, Francoijs
de Koninck ende Jacob Paulensen
raatslieden van Hollant ende
geprouncieert den 15 ffebruwarius
1591 t oirkinde t segel van justitie
hier onder aen gehangen in kommisse
van mij ende getekent D: minnesank?
hebbende onder uijt hagende een segel
van roodenwassch aen een dubbele
ffranscijnen staart xxx
reijder Klaasen Boelhouwer tot
Hilversum out tegenwoordigh 72
jaren, die heeft voor veele
jaren tegen mij gesegt dat sijn
moeder tegens hem hadde gesegt
dat sij met haren vader noch eenige
malen int bosch hadde geweest
om wat bladen en krockelhout
te rapen, soo dat het goijerbosch
nu niet langer dan ontrent
130 jaeren wegh is geraakt
maar hoe en op wat een manier
kan ik niet hooren etc.
dat sulckx ik met waarheijt schrijve en soo getuijge met ondertekeninge
van mijn hant op den 8
junius 1723 Lambert Rijkz
Lustigh
privelegien X hantvesten
van Jan van beijren van dato
den 25 maart 1407
Johan van Beijren bij der genaden
Godts intertijt elect van Ludich
grave te loen Heere van Voorn van
Woerden van Muijden van Naerden
ende van Goiojlant doen kont ende kennelijk mits desen open brief dat wij
om oirbaar ende nutschap wille ons
lants voorz. ende tot haren versoek
met onsen ondersaten van Muijden
ende Weesp ende van Goijlant overdragen sijn behoudelijk altoos onsen onder
saten voorz. alsulcke vrijheden hant-

vesten ende brieven als sij ende haare
voorvaders van onsen genadigen Heer
ende vader des Godt genadigh sij, ende sijn
voorvaders verkregen hebben die de
poicten hier na geschreven niet tegen
en gaan noch daar in begreven en sijn
In den eersten soo willen wok oft dake waar
dat onse dienaars ijmant van onsen ondersaten, poorters of buerluijden vangen wouden
of aentasten ofte deden vangen ende aentatsen ende dienaars van des gevangen
magen ofte van den geregte versogt worden
om den gevangen te verburgen regt te verbeijden dat sullen onsen dienaars doen ende
den gevangen laten verbueren bij den
schepenen
daar die sake geschiet sijn
ende waar dat sake dat onsen dienaars ofte
ijmant van haren twegen wijgerden den
gevangen
man te verburgen als voorz. is, ende sij een
wefve ende om de werfve dat vermaanden
soo sullen wij onsen bailliuw of setten ende niet
meer dienst bevelen ende die man sullen wij uijtdoen slaan ende verburgen als voorz. is
sonder hem van der gevanckenisse kost of
schade
te lijden, ende geen regt te houden in onsen
lande
voorz. die knapen hadden voorrregt
item, waar dat sake dat ijmant man lant aen
sprake soo souden uijt elcke weer lants een
seven
wesen die daar meest in gelant waar
item, waar dat sake dat onsen luijden voorz.
Eenige noot opquame van wat er dat souden sij
moegen keeren sonder mis doen te gaan tegen
ons, ende deden sij ijmant schade dat souden sij
beteren bij den scheenen daar t onder geschiede
voort dat alle die geen die nu woonen in onsen
lande voorz. ofte namaals woonen sullen binnen
steden of daar buiten niet meer verbueren in
onsen lande voorz. ende tot alsulck regt staan
van allen saken tegens alle die geenen die
buijtens onsen lande woonen dan sij verbueren
op onsen luijden in onsen lande voorz.
item, soo sullen alle dienaars sie nu sijn of
namaals
wesen sullen alle sulck regt hebben als poorters
of lantluijden voorz.
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item, soo willen wij ende bevelen dat men al
sulcke vonnisse als men uijt onsen lande voorz.
Tot Amsterdam te halen plagt dat men die in alle
kerckstege tot Weesp aen dat geregte van der
parochien van Weesp voorz. ende wat die uijt
geven beschreven onder haren zegel dat sal regt
wesen ende dese dingtalen sullen ontfangen die
rade van Weesp ende die gemeene schepenen
doen vergadere op een boete van twee pont
item, soo sullen onse goede luijden van goijlant
ons niet verder dienen noch te dienst staan
dan onse lantluijden van Weesperparochie
item, soo willen wij dat niemant onsen
gemeente bruecken in sal hij en heeft
lantwinninge gedaan als van outs
costumelijk is
ende geloeven onsen ondersaten voorz. al
dese voorz. poicten onverbroeken te
houden ende er doen onderhouden behoudelijk ons altoos onser heerlikheden, in oirkonde desen brief besegelt met onsen
segel gegeven int jaar ons Heren Mcccc
ende vij op den 25 dagh in maart
item, soo willen wij dat die van Weesper
carspel niet vorder tot geenen diensten
staan en sullen tot onser behoef dan die
stede van Weesp daarom dat sij tot een
cogge ende tente te staan
item, soo willen wij dat die susteren ende
baghijnen woonen in onsen stede van Weesp
gehouden worden alle slsulcke hantvesten
ende brieven als sij van onsen Lieven Heer
ende Vader ende sijnen voorvaders gekregen hebben
item, soo willen wij dat binnen onsen stede van
Weesp van desertijt voort wesen sullen seeven
schepenen die onsen dienaars aldaar settene
ende geloeven onsen ondersaten van der parochien van Weesp voorz. alle dese puncten voorz.
onverbroecken te houden ende te doen houden
behoudelijk ons altoos onser Heerlijkheijt
in oirkonde desen brief besegelen met onsen
segel gegeven int jaar ons Heeren 1407 op den
25 maart
Copie Waar van de pricipale brieff onder den
ouden Heer Mighiel Hinlopen plagt
berustende te sijn maar nu apperent
onder Johannes Hinlopen die een
soon van Ffransoijs Hinlopen is,
berusten de sal sijn

Wij burgermeesteren en regeerders der
Stede Naarden ende buermeesteren
van Laren Hilversum Huijsen en Blaricum
doen kont en te weten alle en een igelijk
die t behoort, hoe dat wij om reele diens
ende weldaden onsen poorteren en buerluijden van Goijlant gedaan ende bewesen
bij de Ed: en vroemen Paulus van Loovan Wegen sijn konincklijke maeijesteijt
kastelijn tot Muijden end Bailliuw
van goijlant eendragtelijken geconsenteert
geaccordeert, gegunt en gegeven hebben
accorderen gunnen en geven mits desen
als dat den pagter ofte bewoonder van
den pagte huijse van den voornoemden
baillliuw en sijn eerwaardige huijsvrouw
Anna van Rosseou hueren kinderen ofte
anderen t selve pagthuijs toekoemende
staande tot groot off oud Bussum gekoemen laastmaal van Lambert Gijsbert
Janz, sal genieten op de gemeente van goijlant t regt van dubbelde schaaringe t sij
off die pagter ofte bewooner van voorgemiddelde huijs t regt van scharinge heeft
dan niet ende beloeven wij burgerm(eesteren)
ende buerm(eesteren) voornoemt over en in de
name van onse poorteren ende ingesetenen
van goijlant den voornoemdem van Loo
sijnen huijsvrouwe kinderen en andere
possiderende t voorz. pagthuijs den voorseijden vrijdo, rustelijk en vredelijken
te sullen laten genieten, sinder wederseggen van ijmant des ten oirkonde, hebben
wij burgerm(eesteren) van Naarden den stede
segel ter sake voorz. hier aen desen brief
gehangen, ende wij Elbert Klaas buerm(eester)
tot Laren Roel Elbertz en uijt ten name
en ter begeere van Hendrik Andriez
buerm(eester) tot Hilversum Jan Mighiels
buerm(eester) tot Blaricum ende Kornelis Klaas
Koster buerm(eester) tot Huijsen overmits
gebreke des gememelants segel hebben mede
onse segelen hier aen gehangen, gegeven
den 28 sebtember 1570 ondertekent
Willem Klaaz Naarden accordeert
met sijne principalen wesende gedateert
en ondertekent als boeven in Amsterdam den 4 junius 1638. was ondertekent
Pelgr. Block, notaris publijcq: onderstont
nagedane collatie jegens den voorz. Copie
authenticq, soo os dese copie daar mede
bevonden te accorderen, Naarden den
4 december 1705, bij mij getekent
Cornelis Brouwer notaris publijcq
XXX
copie

Accoort Brief opgeregt tusschen
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se ingelanden van s gravlant
ende die van goijlant
De staten van Hollant en westvrieslant
gehoort hebbende t rapport van hare
commissarissen, die op t octroij bij haar
Ed: grrot mog: gegeven aen Mr Jan
Engel ende consorten, mitsgaders op
de questien ende fifferenten tusschen
de voorz. inpetranten, ende die van
Naarden ende goijlant ontstaan hebbende
gebonsongeert gesien der slever verbaal
ende schriftelijcke verklaringe volgens
de last ende authorisatie van haar Ed:
mogende op die voorz. differenten gedaan, en op alles rijpelijk gelet, hebben
het besoinge van de voorz. commissarissen geapprobeert, ende dienvolgende verstaan, ende geresolveert, dat
hit octroij aen den voorz. Jan Engel
ende consorten op den 19 maart 1625
gegeven, sal worden geamplieert
met de poicten ende artikelen
hierna volgende, eerstelijk
eerstelijk dat de impetranten van t
voorz. octroij sullen volgen, ende
in eijgendom gelaten werden van de
kromme rade tot de hollantse kamp
toe drie hondert rijnlantse roeden
te rekeken uijt de lantscheijding opwaarts, ofte oostwaarts aen al waar
de impetranten een wal tot hare bevrijding sullen moegen doen leggen
behoudelijk dat de voorz. impetranten
daar boeven het sant, dat sij van doen
sullen hebben sullen moegen doen ha;en
mits laten de korst ten behoeve die van
goijlant, dat van de Hollantse kamp
suijtwaarts aen ren behoeve van die van
goijlant gelaten sal worden alle het
velt tot aen de Loosdregtse wegh bij
de moelen mits de inpetranten daar
door een wegh ende vaart sullen vermoegen te maken, ende te schieten
ter wijte van agt voeten
van welcke Loosdretse wegh wieder
aen de impetranten sal volgen ende gelaten werden t gansevelt tot aen den
tolacker toe mits blijvende hondert
reoden van de utterse wagenwegh, soo
verre de bouwlanden van Hilversum
strecken ent eijnden van deselve bouwlanden
langs de voorz. uttersche wegh tot aen de voornoemde tolacker, onvermindert nochtans
seeker octroij aen de kerck van Naarden
op den 14 julij 1620, gegeven, wel verstaande

dat die van goijlant ten langsten binnen
ses eerstkoemende jaren die helft vant
veen, ende binnen andere ses jaren daar
aen volgende het geheele veen sullen gehouden wesen off te delven, ende uijt te
graven twelck tusschen de voorz. Loosdertse wegh ende den tolacker gelegen
ende overigh sal sijn, beginnende van de
voorz. Loosdregtse wegh beneden
opwaarts ende die veenen van daar
eerst aff delvende, waar van die gront
bij de impetranten van tijt tot tijt
zuccessivelijk naar dat het veen
affgehaalt sal wesen aen gevaart toe=
gemaakt, en behouden sal worden
Dat de ompetranten sullen laten al sulcke
wegen ende maken soo danige bruggen
over de vaart bij haar te schieten, als
nodigh en dienstligh bevonden sullen worden
ende dat tot haren kosten ende sullen de
impetranten voort missen van t gebruijk van de
landen onlanden ende vullingen ten behoud
van die t Naarden en van Goijlant aenkopen en
constitueeren twee rentten op t comptoir van Hollant, de eene van driehondert vijff en
twintigh ponden van 40 grooten jaarlijks vrij gelt,
ingaande een jaar naar dat de zupplanten de
voorz landen aengenomen ende aengevaart
sullen hebben, ende dat tweede van gelijcke
somme, ingaande twaalf jaren daar naar, mits
die van goijlant middelertijt de overige
veenen in manieren als voeren hebben uijtgegraven
hebben voorts haar Ed: mog: verstaan
dat om t voorz. octroij: ende poincten
cvan ampleatie behoorlijk effect
te doen sorteren, twee, off frie van de
commissarissen voor desen gedeputeert
haar met ten eersten tot Naarden
ende in goijlant sullen transporteren
ende met assistentie van den bailliuw
van goijlant ende andere desnoots sijnde
die van Naarden ende regeerders van de
dorpen van goijlant, mitsgaders de im
petranten van den voorz. octroij
de resolutie van haar de Ed: mog:
openen, en in confformite van dien de
limiten tusschen de voorz. partijen
assigneren ende stellen ende vorders
alsulcke ordre geven als tot naar koeminge van den voorz. octroij en Ampliatie ende tot wegneminge van t
misverstant ende turbatie soude
moegen van nooden wesen
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ende ingevalle uijt sake van t voorz.
octroij amplatie ende gevolge
van dien, nu ofte name als tusschen
de voorz. partijen eenige vordere
disputen soude moegen ontstaan, hebben
haar Ed: mog: de commissarissen voor desen
genomineert ende het merendeel van de
selve, ofte die in plaatse van de absente
ende gebreeckige sullen werden gesurvogeert, nochmaals geauthoriseert, ende
authoriseren bij desen omme deselve
quistien ende differenten sommarie, ende
plano te ter minderen, gelijk sij in gelde
conscientie sullen bevinde te behoren
behoudelijk dat de verdere questien
op de limiten tusschen goilant en den
gestigte open staande, bij de voorz.
commissarissen sullen moegen geaccordeert, ende bij ffalte van accoor aen
haar Ed: mog: gerapporteert sullen worden lastende allen ende ijgelijke die
desen soude moegen aengaan ende namentlijk die van naarden ende dorpen van
goijlant, mitsgaders de impetranten
van t voorz.octroij, haar na desen
te reguleren en allen officiren, ende
justiciren, de hant daar aen te
houden, dat t geene voorz. is, nagekomen
en agtervolgt werde
Lestelijk, verstaan haar Ed: mog: dat die
van Naarden en goijlant t voorz besoinge
te acquiseren, ende haar voorts aen
in gehoorsaamjeijt, ende stilligheijt
dragende, acte sal werden gegeven
dat in toekoemende tijden bij haar
Ed: mog: geen notable uijtgiften in
goijlant meer en sullen werden gedaan
in haar prejuditie, ende sonder dat alvoerens de presentatie, ofte contentement t haar der kuere sal wesen
gedaan, gedaan in den Hage den
9 october 1626, onder stont ter ordinantie van de Staten ende was ondertekent ? van der Wolff
na de copie authenticq die aen
de Burgerm(eesteren) van Naarden
en aen de Buerm(eesteren) van goijlant overgekoemen was
op den 15 november 1626
ende was bij de commissarissen ondertekent
Adriaen Pauw van Nijewop
en Nicolaas Rinsekos

copie

van een nader accoort
brieff bij de ingelanden van
s gravelant, en van goij
lant, gepasseert op den
18 maart 1634
De hooft ingelanden, geoctroijeerdens van s gravelant gelegen in
goijlant, gelet en wel in agt genoemen
hebbende, op seekere voorstellen
bij die van goijlant ende sonderlinge
van bij die van Hilversum, aen haar
Ed: gedaan, mede brengende, dat al hoewel, sij van goijlant overboodigh en te vreden waren, allenthalven te obidieeren
t octroij: nopende de voorz. landen
en de amphatie van dien, bij haar Ed: gr:
mog: de staten van Hollant en westvroeslant aen voo geseijde geoctoijeerdens gegeven, mitsgaders alle placaten en bevelen, soo bij haar voor
gemelde groot mog: als bij haar Ed:
groot mogL committeerde raden, van
tijt tot tijt, gevolgt, sonder in toekoemende tijden bij middel van ffeijtelijkheijt
ofte ook andersins hem daar
tegen int minste te sullen opposeren
maar die participanten van de voorz.
landen met desleve als haar eijgen
vrije landen goederen te laten begaan
dat nochtans in dien de geoctroijeerden
souden willen affstaan het t weede
block van haar landen streekende
van de loosdregtse moelen tot suijtoostwaarts op, tot aen den tolacker toe
oock met die conditie, dat de participipanten van Sgravelant, wederom soude
vrij en ontslagen sijn, van de rentten
van ses hondert vijftigh gulden jaarlijkx, die andersins souden ten behoeve
van goijlant moeten continueeren
nevens andere conditien en presentatien
meer hier naar geinsereert dat in sulcke
gevallen de voorz. van goijlant met alleen
haar vernoegt, en obdient tot allen
tijden souden dragen, ende de partipicipanten met haar eerste block
streckende van de kromme rade, tot de hollantsche kamp toe, gerustigh en vredigh
als met haren eijgen landen souden laten
begaan, maar dat al het selve soude geschieden met groote vrientschap ende goede
gunste van alle hare gemeenten, presenterende in gevalle de participanten van
Sgravelant haar daar inne souden willen
te gevalle sijn, soo danigh zolemnelen
en bondigen acten van bewillinge ende
goet genoegen van alle hare ingesetenen
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kleijn en groot voor haar en hare nakoemelingen te leveren als de participanten
eenigerwijse selffs souden moegen begeren
ende tw maken, waren insterende, en den ste
lijk aenhoudende, dat de participanten
int geene voorz. is, souden willen verstaan
ende sulckx de selve participanten wel
insiende, dat sij aen nemende de voorz.
presentatie, ende voorstellen ,erckelijkcke schade ende verminderinge in
haar alreets verkregen geregtigheden
souden lijden, behalve dat sij luijden
bij middel ende oirsaken van voorgepleegde ffeijtelijkheden ende gepsseerde ongehoorsaamheijt, ende andere veele
ende enorme schade alreets geleden
hadden, nochtans haar der genigen
sijnde, om ook in t geene sij niet gehouden
vriendelijk en meer als gebuerlijk
tot haar eijegn nadeel die van goijlant
te gemoete te gaan, souden soo veel als
haar luijden aengaat op t behagen
van haar groot mog: ofye hare
gecommitteerde raden, als die welcke
de voorz. saken ten respecte van
publijquw authoriteijt ofte oock
anders soude moegen aengaan tot het
voorz. voorstel komen verstaan
onder de conditie en bespreke breder
hier na verhaalt, als te weten
souden de geoctroijeerdens van Sgravelant tot behouden van de stad Naarden
en de dorpen van goijlant, affstaan get
voorgeseijde tweede block, streckende
van de loosdregtse moelen tot aen
den tolacjer toe, dat de eijgenaars
als ook huijrluijden die de landen
van t eerste block souden koemen
te gebruijken, alwaart die ook ingeboorene van goijlant waren buijten
wille van die van goijlant, soo lange
sij op de geoctroijeerdens gronden
waren wonende, op de gemeenten
van goijlant hare beesten niet sullen
moegen weijden, nochte ook plaggen
slaan om op de geoctroijeerdens
gronden te brengen
Waartegens sij kuijden vrij en ontlast
sijn van de voorz. jaarlijkse rentten
van 650 gulden, insgelijkx soude inplaats
van een vaart te maken van uijt haar
nieuwe vaart tot opwaarts ten eijnde
ofter hoogte van haar werk moegen
volstaan met te laten leggen ter
plaatse daar t de geoctroijeerdens

gelegen dogten te sijn, van off uijt haar
alreets gegeraven vaart opwaarts
streckende tot het eijnde van Sgravelant, de spatie van ses roeden van haar
geoctroijeerdens gronden, n vermits
dien merckelijk meer als een vaart
van nooden was, uijt welcke gronden
die van goijlant gehouden souden sijn
een wagenwegh ende vaart met den
eersten te maken gelijkck ook indien het de
geoctroijeerdens goet vinden mogte ee
treckwegh te maken van Naarden aff tot aen
hare landen, neffens de ringsloot van de Naardermeer ende vorden streckende water
tot aen haar nieuw gegraven vaart toe
dat sij luijden te selve sullen moegen doen
en de voorz. wegh maken op de weijde
landen, neffens de slooten gelegen, ende
onderhouden uijt het sant daar ontrent
sijnde, ter naaster lage, en ten minsten
schade, sonder eenige vergeldinge
dat oock de geoctroijeerden selve goet
vindende, de ringsloot van de naardermeer, ende vordere vaart tot aen haar
nieuw gegraven vaart streckende int
geheel ofte deel van gelijcke te verwijden, dat sij t selve sullen moegen
doen tot dien eijnde de gronden van goijlant affsteeken ende vergravenm tot soo
veel als de geoctroijeerdens, tot de verbredings dienstigh sullen agten, insgelijks
sonder t selve te vergelden
tot alle welcke conditien de geoctroijeerdens souden com alle vreeden vrientschap wille met die van goilant komen
verstaan met die expresse beloften
en op t vast vertrouwen dat voortaan
de selve geoctroijeerdens, ende hare
nakomelingen, de voorz. landen
vant voorz. eerste block rustelijk
ende vredelijk sonder eenige molestatie, noch in regten noch daar
buijten, sullen besitten behouden
en gebruijken als haar vrij eijgen goet
op de welcke die van goijlant
noch te hare nakomelingen nu, noch
ten eeuwigen dage met en sullen pretenderen de van alle selve verlijen soodanigen solemnelen ende bondigen acte, als naar behoren
gelijck oock de geoctroijeerdens over
haar sijde van de voorz, affstant
ende vorderen conditien tot haren
laste genoemen mede ten behoeve
van die van goijlant, acten sullen
passeren, als t behoort
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alle welcke artikelen bij de Heeren
burgermeesteren van Naarden in
hare vroetschappen, mitsgaders ook
bij de buermeesters van de respective
dorpen van goijlant, haar gemeente
bij fforme van buerspraak daar
over gehouden, gecommuniseert
en al omme en tomme welgeexamineert
hebben na veele onderlinge confferentien
met de Heeren van Sgravelant daar
over tot meemalen gehadt de geseijde
Heeren Burgermeesteren ende hare
geassocieerdens ten desen gecommitteert, mitsgaders de buermeesteren
voornoemt met kennisse van saken
en goet genoegen ter wieder sijden, alle
deselve ingewilligt ende in t vriendelijke voor haar en hare nakomelingen volkoementlijk verdragen en
geaccordeert
Dogh dat bij occasie van desen eenige
differenten, tusschen die van Naarden
en de dorpen van goijlant waren ontstaan nopende het gebruijck van de
voorz. gecedeerde tweede block
tusschen de loosdregtse moelen
en de tolacker gelegen, sustinerende
de Heeren van Naarden, dat hen
luijden ten aensien van de verder gelegenheijt van hare stad en consequentelijen weijnigen gebruik hoe wel gelijke regt van hare gemeente, ende
mitsdien bij de voorz. dorpen ten
Respecte van die haar luijden
vergoedinge tot eenige vergelijkinge, behoorde gedaan te worden
die hen luijden bij middel van eenige
morgen tale, Naar der aen haar
stad gelegen dogh buiten Sgravelant
bij de voorz. dorpen soude toegelaten
worden, soo wast daar naar verschijden presentatien, ende contra presentatie
loff en tot dienaengaande tusschen de
voorz. partijen gedaan mitsgaders
comminicatien in hare bueren daar
op gehouden, bij soodanige manieren als
sij in saken van gewigte gewoonlijk sijn te
doen, eijndelijk de voorz. hare differenten en geschillen soo verre door interessie en tusschen spreken van de
Heeren van Sgravelant bij inductie gebragt sijnde tot tuschen de tien ende
vijtoen morgen, het verdere gesubmitteert, allings en al verbleven hebben
aen de ondergez. Heeren van Sgravelant
om bij der selver uijtsprake als arbi-

trateurs ende amiable composituers
ffinerlijk getermineert en daar van
uijt gesproeken te worden, t geene deselve
is equiteijt ende gevoegelijkheijt
souden verstaan te behoren, beloevende der selver uijtsprake in alle sijne
leden getrouwelijk na te koemen
welcken volgende de selve Heeren
partijen ten wedersijden gehoort, en
op alles geldt, voor uijtsprake verklaart
hebben, dat de dorpen van goijlant, sullen
cederen en affstaan, ten behoeve aen
de stad van Naarden alle soo danigh
regt, als sij in eenige wijse op de quantiteijt van twaalf morgen ter plaatse
voorz. gelegen te roijen als partijen
ter wedersijden genoegsaam is lekent, en op huijden ter presentie
van de voorz. arbiters is verhaalt
enigsins souden mogen hebben, sonder
dat deselve dorpen off der selver ingesetenen, die jegenwoordigh sijn, off te
namaals moegen worden, eenige
actie regt, ofte gesagh op deselve
sullen behouden, welcke uijtspraak
bij de partijen gehoort sijnde, hebben
deselve ten wedersijde geapptobeert beloevende die in alle
sijne leden ende poincten getrouwelijk
na te koemen, ende hebben voorts
de gesamentlijke Heeren Burgerm(eesteren)
en regeerders der stede Naarden
mitsgaders hare E: E: geassocieerdens
als ook de voorz. buerm(eesteren) respective
van de dorpen ter eenre, ende de onder
geschreven Heere van Sgravelant
ter andere sijden, elkanderen beloeft
alle den inhouden van desen, soo beel de
saken tusschen hen luijden aengaat
mede baar te koemen, voor haar en hare
nakoemelingen, onder verbant van die
van Naarden ende de dorpen van goijlant der respective goederen geregttigheden van hare stadt ende dorpen
ende die van Sgravelant hare landen
ende gronden op Sgravelant gelegen
beloevende alle de partijen tot meerder versterckinge soodanige acten te passeren als in de bovenstaande artikelen
is verhaalt, blijvende niet te min onder
tusschen de respective partijen ijder int
geene hier voeren bij hen belooft ofte
geaccordeert is, vastelijk gehouden
onder verbant als voeren, alleen dat dese
gedaan is op de aggrestie ende behagen
van de Ed: groot mog: Heeren de Staten
van Hollant en Westvrieslant, ofte
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hare Ed: groot mog: gecommitteerde raden
in oirkonde dese bij de respectibe partijen contrahenten op de stadt Huijsen
deser stede bij haar gewoonlijkcke
signature bevestigt den 18 maart
1634, was ondertekent, Anthonis
Janz Bergh, Klaas Heijn dirkz
van der Hoeff, Heijndrik Boom
Reijnier Anthoniz, Gerrit Korneliz
Moij, Jacob Simonz Verhoeff
Jan Jacobz X. Andries Bicker
A. Ootjes van Waveren G. van
Davelaar, Abel Matthijsen Burgh
Benedictus Schaap X, dit is Ã. het
merck van Dirck Willemz buerm(eester)
tot Laren, Hendrik Harmenz buerm(eester)
tot Hilversum, Louwen Lambertz,
Kornelis Evertz buerm(eesters) tot Blaricum
dit is + hantmerck van Pieter Kornelis
buermeester tot Huijsen, lagerstont
in kennisse van mij J. de Groot
zecretaris, collatie op den 27 maart
1634, J. de Groot
Anno 1726 den
25 sebtemb(er)
Lambert Rijkxz
Lustigh

dit contract bij mij onder
gez. uijt gecopieert, uijt
de copie van Reijer Boelhouwer aen mij toegesonden, voor ontrent 3 jaar

Reijer Klaasen Boelhouwer van Hilversum
die op den 18 sebtember 1725 out 75
jaar tot Hilversum is overleden
Die schrijft dit volgende op sijne copie
aen mij:
Soo moet ik u eens in bedenken geven
wat voordeel die van Naarden en
goijlant, hebben beoogt om dat se de
Heeren van Sgravelant, hebben versogt om affstant te doen van tweede
block voorz. ende dat sij haar wiede
soude ontlasten van de 650 gulden
jaarlijkx, dat was eijder, doo stad als
dorp jaarlijkx f163 gulden 5 stuijvers
bedenckt eens off het ider soo veel
waardig is.
Daar en boeven maakten de stadt
wieder pretentie, dat vermits hare
stadts verdere affgelegenheijt, dien
voegende minder gebruijk als de
dorpen, haar daar over vergoedeinge
behoorde te worden gedaan, soo sijn
eijndelijck door tusschen spreken
van de Heeren van Sgravelant ver-

dragen, dat de stadt soude hebben
12 morgen lant gelegen ten westen aen
de Naarder off Bussemerweghs nenge
ende ten oosten van de Hilversummer
weijde streckende van Leijetjes Bergh
Zuijtwaarts op, tot een steegh, die uijt
Bussum komt groot ontrent negen
morgen, en dat daar besuijden aen
een kampje van ontrent groot drie
morgen, alwaar de beesten op de
Hilversummerweijde rontom konnen
gaan
Nu moet Hilversum, eerstelijk missen
het vierde part van 650 gulden, dat is,
163 guld. 5 stuijvers, ende dan noch
de 12 morgen van haar gemeene
gemeente, en laat ijder morgen
jaarlijkx, het inkoemen van dien
waardigh sijn 12 guld. beloopt jaarlijkx van de voorz 12 morgen
144 guld. en soo mist bienvolgende
ons dorp Hilversum te samen f 163:5
12 morgen inkoemen f 144:0
f 307:5
ende ijder dorp, als Laren, en
Blaricum t samen
f 163:5
komt Laren f 81:12:8
en Blaricum f 81:12:8
f 163:5 ende Huijsen en Bussum t samen f 163:5
komt voor Huijsen f 122: 8:12
en voor Bussum f 40:18:4
f 163:7 :0 twee stuv:
te veel
ende de stadt Naarden den jaarlijkx
als sij van t morgen jaarlijkx
treckt 12 gulden dat is van de
12 morgen jaarlijkx
f 144 guld
soo mist die stadt jaarlijkx maar f 19:5
f 163:5
ende dan heeft sij haar vierde
part noch, neffens anderen in
het tweede block voorz.
waarom Huijsen en Bussum ook
soo veel niet getrocken, als Naarden
als mede Blaricum wegens hare
verre affgelegentheijt, ja men
soude wel seggen waar hebben
die buerm(eesteren) van de dorpen hare
sinnen geweest
omme de voorz. somme van
650 guld: soo te laten blijven
als het was beloeft
in den jaar 1626 X:
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De stadt Naarden die heeft, (soo ik
beter niet weet) die voorz 12
morgen voort gaan verkopen
en hebben doen veel gelt daar
voor gemaakt, want het koorn
en lant, doen buer en geldigh
was, maar wat kon het helpen
haar kas was leegh, en blijft
noch leegh, dogh hadde Huijsen
ende de andere dorpen dat niet
gedaan, Huijsen hadde alleen
jegenwoordigh, al ijets meer in
den tijt van 90 jaar, als elff
duijsent gulden hier van
getrocken, en moeste dan noch
tot in alle eeuwgheijt dueren
voorts, soo hadden die Heeren van
Sgravekant, van die van Naarden
en van die dorpen van goijlant
in dit contract bedongen om de
ringsloot van de naardermeer
en de karnemelcksloot te moegen
verwijde, en te brengen in hare
nieuwe gegraven vaart
dat is mijns bedunckens, voor de
stadt Naarden groote schade, ende
voor ons dopr Hilversum groot
voordeel geweest
was getekent Reijer Klaas
Boelhouwer Anno 1723 5m/5dag
datter veel onlusten en geweldenarijen
wegens het uijtgeven en aenvaarden
van de velden van Sgravelant in die
jaren van 1625 tot 1634 toe, is voorgevallen, soo met het renueren der werken, als met inquartieren van ruijters
dat is, een waarheijt want onse lantgoijers in t gemeenen wel in t bisonder
die lantgoijers van den dorpe Hilversum, sie waren seert ontvreden want
sij lieden op de hooge en lage hoijvelden, veel schoone weijdingen voor
hare schapen en lammeren hadden
memorie van een brieff die ik in den
jaare 1708, aen mijnen goeden vrient
Reijer Klaaz Boelhouwer rakende
de waranden en wildernissen van
goijlant aen hem geschreven hebben
en luijt als volgt
eersame vroeme en seer waarde, en
getrouwe vrient, Reijer Klaasen Boelhouwer wonende in den dorpe Hil-

versum, na hartelijke groetenisse
soo dient desen op u E?: versoeck, dat
ick mijne stucken rakende de waranden en wildernissen van goijlant, hebben
ingesien, en niet alleen daar in bevonden, datter in de jaren 1618 en 1619
een swaar en groot proses tusschen
die van goijlant en die graaffelijkheijt
is geweest, wegens de plaatsen van
den duijnen waranden en wildernissen
en de plaatse van t gewesen goijerbosch
en met sijn aenkleven van dien, welcke
plaatsen bij de graaffelijkheijt met
kennisse en met approbatie van de
Heeren Staten van Hollant etc.
in den jaar 1614 hadden gaan verpagten
en waar van pagters wierden voor
den tijt van 6 jaren, Gijsbert Backer
Bailliuw van Bergen, David Kolterman
Bailliuw van Kennemerlant, Jaques
Nikel, en Albert Schuijt kooplieden tot
Amsterdam, maar daar bij bevinde
ick oock dat in den jare 1618, in den Hage
bijden anderen sijn gekoemen de voorz.
pagters van den duijnen waranden
wildernissen, en goijerbosch, welcke pagters
doen allereijts den tijt van drie jaren
de voorz. duijnen waranden wildernisse en goijerbosch, met konijnen
hadden beplant, en gepopuleert
en ook met eenige duijnweijders huijsjes
hadden beset, die daar in woonden
ende verder hoe dat die Burgerm(eesteren)
van Naarden, en die buermeesteren
van drie dorpen, Hilversum Huijsen en
Blaricum, den accoort van uijtkoop met
die voorgenoemde pagters, op approbatie
van die graafelijkheijt hebben gemaakt
te weten, dat die burgermeesteren
van Naarden, ende die buermeesteren
van de voorz drie dopren, aen doe voorz.
pagters denckelijk souden restitueren
en betalen een somme van 5270 gulden
voor drie jaren verloop jegens den pesestien, voorts daar en boeven, soo beloeven
de burgerm(eesteren) van Naarden, en die buermeesteren van de drie voorz. dorpen
aen de voorz. bailliuw Gijsbert
Backer, noch een somme van 300 guld:
voor sijn moijeten en versum te betalen
soo ras als haar accoort bij de graaffelijkheijt soude weden geapprobeert
dogh off dat voorz. accoort bij de Heeren
van de graafelijkheijt doen is geapprobeert, dat vinde ik in mijne stucken
niet beschreven, maar vertrouw dat
het wel bij haar Ed:mog: is geappro-
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beert, want ik bevinde, dat eenige
jaren daarna aen den anderen, de
waranden niet sijn verhuijrt, maar
goijlant het van de graaffelijkheijt
in huijr gehadt heeft van wel
soo vinde ik in een ander instrument
dat in den jaar 1628, na dat al voerende
bij die van goijlant, veel schade en
gewelt, aen de konijnen in de waranden
gedaan was, die graaffelijkheijt doot
selve woude gerepareert hebben
ende stock oude luijden die hebben
tegen mij wel gesegt, dat ter langes
den duijnen plancken vrenen ware
geslagen, om daar ende de konijnen
uijt het koornlant te houden, en dat
het eens gebuert is, dat de duijnweijers
een persoen van Huijsen op den stadt
tot naarden hadden gevangen gebragt die hem selven in den nagt
op een gijselkamer doot liep, en noch
een persoon van Huijsen, die vont men
des morgens doot in een konijnegat
ende na dat noch meer andere voorvallen in dien tijt geschiet waren
soo verbrandende de in woonders
van goijlant eijndelijk te gelijk
op eenen nagt alle de duijnweijers
huijsjes etc. waar de vrient reijer
Boelhouwer dit dient om uw, en
Justus Broeckhuijsen te waarschouwen
en te vermanen den duijnen waranden
wildenissen en die plaatse van
het goijersbosch, en wolffskamer
niet ruijmer noch grooter te meten
en beschrijven, als sij in der daat
sijn, want dat souden het toekoemende een swaart krommen sijn
om ins den hals saar mede afftesnijden, en geheel goijlant daar
mede in benautheijt te brengen
en doen trueren etc. Hier nede
den heere bevoelen etc. actum
in Huijsen met den beginne van
den jare 1708 Lambert Rijckz
Lustigh, uw dienaar en vrient
in den jare 1723 doen hebbe ick alle
dese en andere instrumenten. aen
Jacob Kornelis Keelwigh overgegeven, die deselve noch heeft

beraden sijnde dat men alle jaar op onser
Lieve Vrouwendagh te Ligtmisse, voormiddagh
kiesen sullen uijt onse gemeente vier goede mannen die onse poorters sijn die Wardeijns wesen sullen een jaar lanck ende
niet langer van de draperije, ende dese
Wardeijns sullen niet drapenieren off tappe
eenige bier ende dese voorz mannen
sullen wesen beneden haar sestigh jaren
ende niet ouder die men eeden sal op t heijlige
oli kruijs na uijtwijsinge onser stede hantvesten ende die sullen aenbrengen bij haren
eede gelijk goede schepenen in hoiren ambogt
ende waart sake datter ijmant op hoiren
eede sprake die verbuerde tien pont alsoo
verre als sij dat gelijk aenbrengt dat het
alsoo geschiet ware
item, niemant langer te scheeren dat in de
kam van ses ende vijftig ende niet te scheeren dan met sestien draan off met vijtien
draan, bij een pont
item, soo wil smaelre off langer scheerde
dan hier voorz. staat dat is te weten, die
een draat te smal scheert die selve verbuert
hebben twee witte stuijvers, ende van elcke
draat die men te smal scheert daar naa
voegende tot een halve gangh toe, die sal
verbueren twee witte stuijvers
item, soo wil een halve gangh te smal scheeren
die sal verbueren twee pont
item, soo wil een geheele gangh te smal
scheert die sal verbuert hebben vier pont
item, soo wie ffalij schoer in sijn wercken
ende daar aff bevonden worde ende bekuert die sal verbuert hebben drie pont
alsoo dick als hij daar ag bekuert
worde
item, niemant sal stuck wercken off pijplooden lager scheeren dan in de kam
van negen en dertigh off in de kam van
twee en veertigh bij der slever kouren
als voorz. staat van die breede lakenen

wardeijns brief 1454

item, soo en sullen jeen stuck wercken langer dan den touw rieuwe koemen dan vieren twintgh ellenlanck bij ses stuijvers

Wij Burgermeesteren schepenen ende gemeene raden der stede naarden doen kont ende
te weten allen goeden luijden met desen
open brieff dat wij eendragtelijk ende wel

item, die wevers die dat laken wercken
sullen dat garen gelijk inslaan ende t
eijnde den draat te wercken alsoo dick
als sij daar aff bekuerde worden, soo

98

sullen sij daar off verbuert hebben
een halve witte stuijver

ende die sullen wegen veertien een pont
ende niet min

item, waart sake dat die lakenen aanden raam quamen ende weeff vet geschouwet worden ende daarom ambesegelt bleven
dat soude die geene beteren die dat gewoogt
hadde bij goet duncken van wardeijns

item, soo sullen die wardeijns hebben van
sestien kleijne looden een stuijver als van
outs gewoonlijck is, ende waart sake dat
die wardeijns dese groote looden verminderden als voorz, staat dat waar bij een
pont alsoo dick als sij daar aff bekuert
worde-----------ik vinde hier geen meer aen

item, soo sullen alle breede lakenen lanck
blijven gevollent lakens sestien ellen
ende niet korter

item, voirt meer soo sullen allen lakenen
wege welvet welgevoelt ende wel geaverigt
wesen

van de draperije binnen naarden
Overmits dat kortelijk sonderlinge in convenentien gebreeken bevonden sijn onder
den poirteren ende inwoonderen der stede
van naarden den grootelijkx tegengaande
den neringe ende welvaren van den draperije den selven valsheijden met drieman te verkaarden met uijt heemsche
voor wollen andere wolle ande na wol
de diergelijk quade snoode arge lakenen te mercken gelijk hier terstont nu
tegenvoordigh na t luijden van den klock
gebrant werde, soo ist dat die schout

item, voirt meer eenige volder die sijn laken
te naaw maakte ende daarom sijn hakelgaren off schoert worde daar soude die
volder aff verbuert hebben sijn loon

Borgemeesteren schepenen raiden ende diegemeene vroetshap deser stede veraccordeert
ende geordonneert ende gewillkuert hebben
dese na volgende artijkelen

item, geen verwer en sal verwer dan met
goede verwer bij goet duncken van den geregte
ende voirt meer en sal men geen lakenen
meer verbeteren dan eenreijse dan salt
de andere reijse sijn oordeel ontfangen besegelt
off onbesegelt

item, dat niemant hij sij poorte ofte inwoonder hem voortaan vervorderen sal eenige
hande wel te drapeneren dan goede rijnse
wolle bij den lakenen verbuert te wesen daar
van koemende, ende voort gecorrigeert te
worden bij den geregte

item, soo sullen die wardeijns die nu sijn of
hier namaals wesen sullen tot allen tijden
veertien dagen eens omme gaan, ende besien
die touwen ende wairt sake dat sij des niet
en daden ende daar af aengebragt worden
van den geswoeren die op den stedehuijse gaan
sal elcke wardijn daar aen verbuert hebben
een pont ende dat sal men regten der dijnsdaags op ten stedehuijse

item, in dien imant sphaanse wol ofte
castielsche ofte schotse wol binnen desen
stede brogt die en sal hij niet moegen openen
ofte uijtworpen dan bij den wardeijns ende
bij den wol verbuert, ende niet meer die draperije te hebben dan bij den correctie van den
geregte

item, voirt meer waart sake dat die lakens
die eerste reijse korter waren dan sestien
ellen lanck van de volders hant ende daarom onbesegelt bleven daar sal die volder
aen verbuert hebben sijn loon, voirt sal die
volder dat beteren bij goet duncken der
wardijns

item, niemant inder den raam te wesen
als die wardijns omme gaan warderen
op drie ramen naa dan die sij tot hem
roepen bij een stuijver alsoo dick als sij
van de wardeijns daar af bekuert worde,
ende dese voorz. Kueren sullen hebben
die wardeijns tot hoiren doete
item, voirt sullen die wardeijns hebben
van twaalf groote looden een stuijver

item, niemant -ruemen te verklaarden noch
Haarlemsche, noch Hoornsche of andere wol
off na wol binnen desen stede te brengen
bij den wol te verbueren, ende nimmer meer
binnen den stede te drapeneren, ende voort tot
arbitrale correctie te staan van den geregte
item, dat hem voortaan niemant meer en vordert
van den anderen warp ofte wevel of garen te
koopen dan bij consent afte oorlof van den
wardeijns ofte daar sal over geregt worden
als dieffelijk goet, behouden die gemeene onver-
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sproecken drapeneerders die moegen sonder
de drogh van malckanderen leenen of verkopen
t gunt dat hun somwijlen van noode wesen
mage ende dat sonder eenige verbueren ende
ook sonder consent ofte oorlof van den
wardeijns te soecken indien sij malkanderen
gevoegen behulpigh ende vonderlijk sijn, sonder
argelist off bedrogh ofte eenige quetings der
neringen van de draperije
Van een eenigheijt die gemaakt is
tusschen die stede van Amersfoort
ende naarden
van dato den
11 januarius 1506
Wij Burgerm(eesteren) schepenen ende raide
der stede van Amersfoort doen cont allen luijden
mits desen openen brieven dat wij gegeven
hebben gelijk wij geven den eersamen schout
Burgemeesteren en de raide der stadt naarden
ende alle hare burgeren inwoonders ende
ondersaten die hen gebuert verantwoordine een
vrij ende vaste seekere geleijde met hoire lijve
ende goederen te koemen te blijve in onse stadt
ende wederom te trecken voor allen die geenen
daar wij gebieden over hebben, en die om
onsent willen doen ende laste willen niemant te
toeven ofte besetten voor anders imants
gebreken, maar men mage eenen igelijk
besetten met regt voor sijn sels schout ofte
gebreek ende anders niet ende den sleven dan
een onvertoegen regt laten wederfan, sonder
argelist, duijrende altijt ses weeken naar onser
wederseggen uijt te scheijde of onse genadige
heer van Uijtrecht te vreden quame met den
heere ende lande van Hollant dat den eenen
ijgelijken sijnen Heeren doen moegen dat sij
hem schuldigh waart te doen, ook uijt gescheijden seekere sake aen onsen genadigen
raats Heere van Utrecht selfs ende principalijck
aangaande in oirkonde onses segels gereet
aan desen brieff doen hangen gegeven int jaar
ons Heeren 1506 op den 11 jan.
In dese tijt was eenigh verschil tusschen utrecht
en Hollant, dat ook vereenigt wiert, maar die
gelderschen, die begonnen doen veel quaat te
doen in t stigt van utrecht en in Hollant
van een uijtsprake die bij arbiters
gedaan is, wegens de tollen
van Amersffoort van dato den
8 januarij 1540
Alsso seekeren questien geschillen ende
processien geweest sijn, soo voor den raat
van Hollant als daarna bij appellatie

voor den grootenraat tot mechelen tusschen
die van naarden ter eenre, ende die van
amersffoort ter anderen sijden beroerende
de Excicatie ende vrijheijt van de tollen
van Amersffoort daar van die van naarden
pretendeeren vrij en Exempt te wesen, sonder
gehouden te wesen ter cause van hoiren borgeren goederen die door dit voorz stadt van
Amersffoort passeerden of daar binnen gekogt worden eenige tollen off ongelden te betalen, die van Amersffoort sustineerende
ter contrarie welck differenten ende geschillen doe voorz. partijen aen beijde sijden gesubmitteert ende verbleven hebben aen ons
Maarten van Naarden eersts. ende Ffrans
Nieroede raden t keijselijk maijesteijt
in den Hoeve van Utrecht, soo est dat wij als
arbiters ende vriendelijke middelaars
naar lange communicatie bij onse tusschen
spreken die voorz. partijen vereenigt ende
veraccordeert hebben in manieren hier
na volgende te weten, dat die van naarden
van nu voortaan vrij ende vranck met
huere wolle door die voorz. stadt van
amerffoort ende die vrijheijt van dien
sullen moegen passeren t waae ook
waar die wolle gekogt word, sonder eenige tollen off ongelden ter cause van
dien te betalen, behoudelijk dat in dien
sij eenige wolle koopen ende in der waag
van amersffoort ontfangen sullen van
dien huer waaggelt betalen sullen
als andere poirters ende inwoonders
der selver stede, sullen ook nu voortaan
die van naarden crij en vranck moegen
passeren met haar beesten t sij koijen
ossen paarden kalveren schapen ende
andere beesten door die voorz. stadt van
amersffoort ende die vrijheijt van dien
sonder eenige tollen daar van te betalen
ten ware sij beesten kogten binnen de voorz.
stadt van amersffoort in der jaarmarckten ende in al sulcken dingen, alle sullen
die van naarden gehouden wesen, te betalen
die tol als andere onvrijen ende die niet
Exemt en sijn ende aengaande dat weggelt
sullen die van naarden vrij en onbelast
moegen passeren als die van amsterland
uijtgesondert die jaar marckten alleen
dan in dien die van naarden eenige varcken
door die stadt van amersffoort ende die vrijheijd
van dien dreven af deen drijven, dat in
sulcken gevallen die van naarden gehouden
sullen wesen, den ouden gewoonlijken tol gelijk
anderen die onvrij sijn te betalen, ende hier
mede sullen of dooth en te niets wesen alle regt
vorderinge proceduren questien ende geschillen,
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die sij tot noch toe uijt sake voorz. jegens
malkanderen gesustineert ende gehadt hebben
ende die Rosten ter Cause voorz. gedaan sullen
geconpenseert doot ende te niet te wesen aan
beijden sijdem, ende indien in toekoemende
tijden ter cause voorz. eenige duijsterheijt off
onverstant reese, houde wij arbiters te selve
tot onsen seggen ende verklaringe des ten
oirkonde hebben wij arbiters dese voorz.
uijtsprake ondertekent, ende alsoo wij van
amersffoort ende naarden voor ons en onse
nakoemelingen t gunt dat voorz. is, begeeren
ende willen nagaan ende agtervoegen ten
eeuwige dagen, soo hebben wij onse stadts
zegelen aen desen gehangen, ende die een den
anderen een overgegeven aldus gedaan utrecht
den 8 janu. M:Vc ende veertigh naat schrijven t
hoeffs van utrecht
Hoe dat Philips hertoege van Bourgoendien, palatijn van Hollant etc
die stigtsen doet verbieden
van met te delven in die veene
van goijlant
wiltvange
Philips bij der gratien Godts Hertoege
van bourgoundien van Lothrijk van
brabant ende van limburgh graave
van Vlaanderen van artois van bourgoendien
palatijn van Henegouwen van Hollanr van
Zeelant ende Namen marckgrave
des Heiligen rijck van vrieslant van
salijns ende van Mechelen onsen eersten duerwaarder hier op versogt
zaluijt, hoe wel dat van ouder herkoemen
uijt cause van onse Heerlijkheijt ons
s lants van Hollant ons toebehorende
alle die veenen leggende tusschen den
herder van onsen voorz landen van Hollant aen die geene sijde ende der herder
der stigt van utrecht aan de andere sijde
genaamt den Wiltvangh, des niet tegenstaande tot onser kennisse is gekoemen
dat eenige van de bueren van Westbroeck
van Thienhoeven, van Maarsenveen van
Brueckelven ende andere ondersaten
des voorz, stigts hen luijden gevordert
hebben sonder redenen off regt vaardigheijts
bescheijt, maar met magt en gewelde
buijten onse consente te delven ende aen
hen te trecken aen de stigtse sijden, gelijk
noch doen, een groot deel van onse voorz.
veenen dragende tot groote somme van
penningen tot onse groote hunder ende
onterffenisse ende soude geschapen wesen
bij agtervolginge van onse voorz. gedelven
onsen voorz veenen altemaal uijt te
selven ende aen hem te trecken tot onse

meerdere schade ten waar dat wij daar
inne versagen als daartoe behoort, ende
want des ons niet langer en staat
te lijden ons aldus te laten verdrucken en
onterven van onse oude patrimonien, maar sijn
uijtterlijk gesloeten dat te wederstaan ende onse
pale ende Heerlijkheijt te onderhouden tegen
eenen igelijken, bij sulcke wegen als daar toe
behoeren ende met onse veenen onsen Oirbaar te doene, soo edt dat wij u bevelen ende
magtigen met desen brieve, dat gij terstont
treckt aen de voorz. bueren van Westbroeck
van Thienhoeven van Maarseveen van bruekelveen ende aen allen anderen dien gij bevinden sult in onse voorz. veen gedelven hebbende off noch delvende t sij tot harer carspel
kercke of op die plecke van de voorz. gedelve
daat gijse best bij een vinden mogt. ende
al daar doet hen de wete van onse wegen
dat sij van nu voortaan haar handen houden
van onse voorz veenen ende hen die niet meer
en onderwinden in eenigh wijs maar laten
die gebruijcken ongehindert ons en onse arbeijdende tot onsen ptouffijt en oirbaar ende
dat sij ons wederkeeren t geene dat sij ons
aldus intdelven hebben ende alsulcke turf
als op te plecke van den gedelve voorz. nu ter
tijt staat dat sij die niet en vervoiren noch
en laten vervoiren ende ook dat sij ons beteringe doen van de voorz. gewelde en de
kragten die sij ons daar inne gedaen hebben
hun luijden beteijken ende eens voor al
est dat sij ter contrarie doen, wij sullen aen
hem luijden verhalen tot beschermenisse
onsen voorz. Heerlijkheijt ende patrimonie
bij sulcke wegen als wij in raden vinden
sullen daartoe behoorende, ende aff het
gebuerde dat gij de voorz. gebueren nergens
bij een vergadert off vinden mogt, soo willen
wij dat gij de voorz. weten doet de cureijte
van de voorz. carspelen hun lieden
latende die copie van dese onse brieve, op dat
sijnt voort deselve bueren beteijkenen
moegen, mits welcke wij verstaan willen
gelijck off gij de voorz. wete gedaan hadt
aan de jupere personen van de voorz,
bueren ende wes gij hier toe gedaan
sult hebben dat certiffeert ons of onse stadthouder ende raide van Hollant van Seelant
en van Vrieslant, omme voorts daar inne
te doen als ons nuttelijk duncken sal
ende immer verbieden wij u alle kennisse
van saken in oirkonde dese brieve ende
onse zegel hier aangehangen gegeven op den
eersten dagh van augustus int jaar ons
Heeren 1449. aldus getekent bij mijnen
Heeren den hertoege ter relatie van
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den stede houder ende raide van
Hollant J. Bassaart
copie

Van de relatie op t voosz
mandament
aan d'Hooge X Moegende Heeren mijn
Heeren van den raide mijns genadigen
Heeren SHertogs van bourgoendien X
gestelt ten sake sijnen genaden landen
van Hollant Zeelant en Vrieslant
houdende in den Hage Jan van den
Cruijck duerwaarder van der kamer van den rade in Hollant
eere dinst ende waardigheijt met alle onderdanigheijt Hooge en de moegende Heeren gelieven te weten dat ik uijt magte van seekere
opene mandament mijns voorz. genadigen
Heeren aen de marge deses van den welcken
mijne relatie gehecht is getoegen ben in de
Loosdrecht aen de schout ende sommige van
de geregte aldaar aen hen lieden begerende
bijstant van twee off drie goede mannen
omme met mij te trrecken in t stigt tot bruekelveen maarsenveen en westbroeck omme
aldaar te tooenen t voorz. mandament mijns
genadigen Heere ende t volkoemen inhouden
van dien daar die selve van der loosdrecht
mij op antwoorden dat sij met mij niemant
senden en dorsten in den dtigt omme te staan
als getuijgen want dat sij sorgden dat mense
dootslaan mogte, maar gaven mij mede
een knegtken met eenen paarde, dit aengesien mog: heeren ende dat de veensaters
bij mijn alleen quaat te vergaderen geweest
soude hebben, want sij verre van een sitten
ende ook eenige die ik sprack seijden dat
ik trecken soude in de stadt wanttet
die meest aanklaff soo bonje gereden tot
bruekelveen aen de cureijt van hem begerende dat hij woude hoore mijnen last
ende copie van mijne mandament nemen
ende dat hij t voort de bueren en veensaters
kondigen soude op dat sij daar bij in geen
meerder schade en quamen daar op hij
antwoorde als dat hem noch den bueren
die sake niet aenginck maar dat men gaan
soude aen de ecclecie ende burgeren van
utrecht ende woude geen copie houden
voort soo ben ik gegaan tot maarsenaen den cureijt hem toonende mijn
brieven wat gij wilt ik en wil gaan
brieven ontfangen dan van mijn Heeren
van utrecht, voor mogende Heeren
soo ben ik getoegen binnen de stadt
utrecjt tot sint jacobx aen de cureijt
aldaar want die van Westbroeck

aldaar te kerck hooren, ende hebben
deselve mijnen brieven getoont ende
mijne bootschap gedaan, daar op antwoorden dat se geen copie nemen noch
condigen en woude, maar dat ik gaan
soude in den Dom aen de Heeren en toonen
daar mijne brieven wanttet die meest
aenginck ende veel meer als die bueren
want geen van de cureijten copie hebben
en wilden nemen, soo hebbe ik aen elck
van dese carspelkercke die copie
van de breiven selve gespijcker, op dat
se een igelijk sien leesen mogte
ende dit aldus bij mijn geschiet is mog:
Heeren certfficeeren ik u waaragtigh te wesen des de oirkonde mijn
segel hierop gedruckt op ten 17 august
in t jaar 1449
Roerende t proces aengaande
de veenen Wiltvangh
Cum controversie ac. qustiome
matria dudunt subortaat mata sit
juter predessoris illustrissime ac
hierna volgen 5 pagina’s in slecht niet
te te lezen latijn.

nadien den Hertoege Karel
van Bourgoendien grave van
Hollant hier op door sijne
raatslieden Mr Jacob van
Almonde, mr Jan van Ale
wijn en met haren zecretaris Vranck van Essen
doen ter rijt den oude luijden
van goijlant, hier van hadde
laten verklaren, soo drongen
die van utrecht en andere
stigtsen noch evenwel in
goijlant, waarom etc.
van de veenen tegen de kapittel
Heeren van Sint Jans t utrecht
en tegen die van eemnes
copie
die rade mijns alder genadigsten Heeren den
roomsche koninck en Hertoege philips sijne
soone onsen erfagtigen Heer ende prince ersthertoegen van oostenrijk hertogen van bourgoendien gecommittert ter saken hueren
landen van Hollant Seelant ende vrieslant
onsen lieven ende genadigen Heer dirck van
Swieten Heeren Arents soon bailliu van goijlant saluijt ende delectie alsoo die burgermeesteren der stede naarden over en in de
name van de gemeene poirteren ende inwoo-
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nende van dies mitsgaders de bueren ende inwoonende van Hilversum Laren ende blaricum hebben ons te kennen gegeven hoe dat
eenen seekeren tijt geleden queste ende prosesse geresen is geweest alhier voor ons tusschen hen zupplianten ter eenre sijden ende
die Heeren van Sint Jan t utrecht ende die van
eemnesse ter andere sijden, ende dat op de bepalinge van dese landen aldaar dat de voorz
van Sint Jans ende die van eemnesse verkortende mits dese onsen voorz alre genadigste
Heeren ende den ondersaten in hueren palen
van desn landen soo dat seekere commissarissen bij onse ten andere tijden geordonneert
sijn geweest die hen lieden op die bepalinge
ende de possien van onsen voorz alre
genadigsten Heeren ende den voornoemden
zupplianten geinformeert hebben gehadt ende
ook partijen geroepen op die plaats contentieus
ende is soo verre aldaar geprocedeert dat
onsen voorz aldergenadiste heeren
ende de voornoemde supplianten gemeintineert sijn in huere posessie ende die
van de Sint Jans ende eemnesse in ter diceert niet meer aldaar te delven, desen
nochtans niet tegenstaande soo vervorderen hem die van Sint Jans t utrecht
ende die van eemnesse dagelijks te doen
delven turff in desen landen van Hollant spoeljerende de ffacto onsen voorz.
aldergenadigste Heeren en de den
supplianten van de palen van desen
landen contarie de voorz informatie
]ende sententie daar op bij ons gepronuncieert twelcke immer alsoo nijet en behoort ende onsen voorz alregenadigste
Heeren ende die voorz. supplianten
komt tot groot schade ende agter deele
ende want wij hier inne schuldigh sijn
hier inne te voorsien dat onsen voorz
aldergenadigste Heeren ende voorz
supplianten voortaan niet meer gespoljeert te worden van die voorz Sint Jans
t utrecht ende die van eemnesse turf
meer te delven in dese voorz landen
van Hollant soo est dat wij u daaromme
ontbieden committeren ende beveelen
van wegens ons voorz aldergenadigsten heeren dat gij met aller diligentie
ende neerstigheijt voorsiet dat onse voorz
aldergenadigste Heeren ende die voorz supplianten niet meer gespolieert enwerde
van de voorz Sint Jans t utrecht noch die van
eemnesse ofte van haa lieden turf gravers
noch ook niet en gedoogt noch en gehengt
dat die voorz delvers eenige turf al daar
meer delven, ende soo wel doet dat onse

voorz aldergenadigsten Heere en de voorz
supplianten voortaan believen in de voorz
bepalinge ende possessie van dien als dat
van regtswegen behoort van welcke saken
alsoo te doen wij u geven volkoemen magt
authoriteijt en de speciael bevel ontbieden daaromme allen officieren justiceeres
dienaren ende onderstaen ons voorz aldergenadigste Heeren dat sij toto uwen versoecken
judict, doende doen alle hulp assistentie ende
bijstant, sonder der te laten in eenigewijs
op alle t gunt dat sij onsen voorz alder
genadigsten Heeren verdugtende sijn, ende
daartegens verbueren moegen gegeven
in den Hage ondert signet hier op gedruckt
op ten 30 sten dagh van januarij int jaar
ons Heeren 1492 na de Loo-s SHoeff van
Hollant benesen op t Spaoi-- stont geschreven bij mijn Heeren van der rade van Hollant
Seelant ende vrieslant ende was ondertekent
G. Zonnevelt
Leen versogt van de tienden in goijlant
wij Elsa rijns gravinne van goedes genade
abdisse des wereltlijken stights van Elten
bekomen dat voor ons ende mannen van
Leen hier na beschreven van gekoemen is Gijsbert van Suijlen ende hevet toe goeder
tijt van wegen ende tot behoeff van joncker
Joosten van Nijenroede na doode van Johans
van Nijeroede saliger gedagten joffrouw
Joosten vader in dienstmans staat
versogt alsoodanige dienstman leen
ende maarschalck ampte als saliger
Jan van Nijerode voorz ende sijne voorvaders van ons ende onser abdien van
Elten te halden plegen. als met namen
ende alinge thienden van goijlant alde ende
nije aininock opkoemende ende toebehoren=
de, soo de van outs ende tot desen dage toe, in
onse maarschalck ampt tebehooren
plegen naar vermoegen der abdien
boecken ende registere, ende wij elsa
rijns gravinne abdissa etc voorz hebben
gijsberden van Zuijlen voorz, voirt beleent met den selven goeden voorz. tot
eenen dienstman Leen ende abdijen
maarschalck ampt tot behoef joffrouw
Joosten van Nijenroode tot hoiren mondigen dage toe, ende gijsbregt voorz hevet
aen ons dat voorz Leen verheer gewedet
met paarden ende Harnas, Huldingh ende
eedt gedaan als die gebooren behaltelijken onser abdijen ons ende een ijgelijk
sijns regten, hier waren onthaalt
naamen Jan en Evert van Lennip drost etc
ende Barent van Hoevel, desten oirkonde
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hebben wij onse segelen aen onsen brief heijten
en doen hangen gegeven en den jare onses
Heeren 1500 donderdaags na alderheijligen
dagh, collationata fiut copia authonium
Hoflandium apostolica authortate notarium ---???
Infformatie genoemen
wegens de bepalinge
van goijlant
infformatie gedaan den 6 novembri 1502 bij den
rent mr/ generaal van kennemerlant en goijlant
Jacob Jacobz op t stuck van mijns genadigen
Heer in Veene gelegen aen den gestigte van
utrecht ende op die raascheijdinge van der selve
stigte ende der Heerlijkheijt van goijlant daar die
van utrecht over menige jaren binnen getreden en gegraven sijn ij den veenen ende op den
gront van mijnen genadigen Heeren van goijlant
voorz als blijkt bij der confessien gedaan
bij der personen in manieren hierna
volgend
-erft
Jacob Possche van de Loosdrecht out 55 jaren
tuijgt ende seijt bij sijnen eede hoe dat hij ontrent
negen jaren geleden ontboeden is geweest
voor die Heeren van Sint Pieters t utrecht
in t kapittel huijs aldaar hij hoorde lesen
in een boeck van een raascheijdingh die daar
soude gaan tuschen mijns genadigen Heeren
Lant van Hollant ende den stigte van utrecht
ende aldus lesende datter een was die hem
deposant bekennende haastelijk seggende
Hout Hout, hier is een Hollander int Huijs
slaat dat bladt over, soo dat sij lieden doen
sweegen van leesen, ende het voorz boeck toegesloeten wert, ende dese voorz raascheijdinge
geschiede bij tijden en wijlen van Hereoge
Karel van bourgoendien etc
Louwer Hendrix buerm(eester) in den dorpe
Huijsen out 61 jaren of daar ontrent tuijgt ende
seijt bij sijner eede hoe dat ontrent 21 (of 31)
jaren geleden mr Jacob van Almonde raat van
Hollant als gecomitteert van wegen mijns
genadigen Heeren geweest is in goijlant omme
onder -eck te doen van dese sake te doen bij
informatie etc, daar hij deposant hoorde
seggen sijne ouders ende ook van den outsten
van den landen als doe daar over geroepen
hoe dat die regt raascheijdinge tusschen
Hollant ende den stigte van utrecht te strecke
plagt te weten van den mont van der eem
op leeuwen paal van leeuwen paal op de
Hooge boomen van de vaders, van de vuers op
warnars Hoffstede van Warnars Hoffstede
op de abdisse van Eltens Hoffstede op de

blauwesarck van de blauwe sarcke, op
Haddemeer van Haddemeer op Koddemeer van
koddemeer op de oude weer van de weer op
roelofaatz sluijs aend de vecht seggende meede
dat men hier aff breder verklaringe vinden
sal bij informatie gedaan bij wijlem mr.
Jan van Alewijn, Jacob van Almonde raatsluijden ende vranck van esschen secretaris
die als commissarissen doen ter tijt daar
gesonden sijn geweest
Lamph Tijmons van Hilversum gebooren
op de Vuers out 60 jaren tuijgt ende seijt
bij sijnen eede hoe dat meerderen deel van
de Hooge ouders plagt Hollant te sijn
ende dat sijnen oudershuijs op den vuers
in Hollant plagt te staan welcke hofstede nu verre binnen de stigtse leggen
die daar nu huijsen getimmert
hebben op welcke oude hofstede staat
noch een bornput, daar men noch dagelijkx water uijthalende is
gerbert gerbrantsen van Hilversum out 80 jaren
yuijgt ende seijt bij sijnen eede hoe dat ffredrick
van drakenborch jansz voortijts ontrent 60 jaar
geleden een wijde grafte begonnen hadde ter
maken van leeuwen paal of uijtwaart naar
goijlant door t veen, daar hij ter selver tijt
bij die van goijlant uijtgedreven met sijnen
werckluijden tot sulcken meeninge dat het
selve aen Hollant behorende was, welcke
grafte suit noch naderhant vorder in Hollant gebragt is, na dat het selve Lande ende
veen lange jaren stille gelegen hadde ongeweest
die selve personen als boeven seggen noch
ende tuijgen uijt eenen monde dat sij haar
ouders hadden hooren seggen hoe die van die
paarden gestoelen hadden gevangen sijn
geweest op warners
Hoffstede dat die uttetste pale was en daar
off de twee tot Hilversum gehangen worden
ende die derde verdronck hem selven in de graft
daar sij hem meende te vangen, ende gehangen
bij de anderen, sonder wederseggen van de
stigtse
of imant anders
gijsbert janz van de loosdrecht out wesende 52
jaren tuijgt ende seijt bij sijnen eede dat hij deposant bij tijden als hij schoolgingh in sijn
jeugt een copij van eenen principalen brief
hadde binnen sijn oudershuijs te weten van de
radescheijdinge off lantscheijdinge tusschen Hollant ende gestigts van utrecht die welcke copie
soo hij deposant segt bij sijnen eede als boeven
in sijn ouders huijs in de Loosdrecht verbrant
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is geweest in den oorlog van utrecht te weten
in den jare 82 lestleden welcke brief alst
t inhouden van dien deselve deposant geincorporeert ende onhouden heeft van sijnen
jonge dagen dat der selver gesien ende
gekesen hadde ter wijlen hij binnen de
Loosdrecht ter dchoele gaande was
inhoudende van woorden tot woorden naar
sijn onthouden gelijk hij deposant confesseert als boeven in der manieren hier
naar volgende, te wete, da die raascheijdinge tusschen Hollant ende den voorz
gestigte overgesien geraamt ende bevonden
is bij den ouden wijsen van den landen
daar over geroepen sijnde, in presentie van
de gecommitteerde van mijn genadigen
Heere als grave van Hollant ende der
stadt van utrecht, als accorderende naar
sijnen onthouden op t inhouden van den voorz
brieve ofte copie verbrant in sijne voorz
ouders huijs als voorz. is gaande ende
streckende die selve raascheijdinge tusschen
beijde SHeeren Landen, eerst van beneden
opwaarta ende gaande van roeloff aartz
sluijs gelegen op de vecht tot dat neder
Lodijk toe item, van den neder lodijck tot
coddemeer, item, van coddemeer tot
Hoddemeer
item, van Hoddemeer tot tulkensveen, item,
van tulkens veen tot de blauwe sarck, item,
van de blauwe sarck tot mijn vrouw van
Eltens Hoffstede, item, van mijn vrouws van
Eltens Hoffstede tot warnars hoffstede
warnars Hoffstede tot den Hoogen
vuersboom item, van de Hooge vuersboom
tot ten Leeuwen paal, item, van den
Leeuwen paal tot in der mont van der
eem
item, Jan Louwerenz van Hilversum out
ontrent 52 jaren tuijgt ende seijt bij sijnen
Eede, hoe dat hij deposant vernoemen ende
bij preuve soo hem dunckt wel ondervonden
heeft in de westbroeck ontrent 200 roeden
van der kerck aldaar in der Veenen leggende onder in de aarde een sark steen
lanck wesende na sijn preuve en gevoelen
drie roeden, en een roede breet daar t
veen uijtgegraven is, ende nu de ploegh
overgaande is
Jan Lambertz van Hilversum out 76 jaren
tuijt ende segt bij sijnen eede als boeven
na dat mijnen genadigen Heer Hertoegh
Karel Saliger gedagten ontrent drie of
vier jaren voor sijn overlijden een gebodt

hadde doen, doen dat niemant uijtten
stigte op sijnen gront en veenen graven mogte, soo is deselve Jan deposant gekoemen
van der eembrugge duer eemnes daar hij
toeffde ende aldaar een kanne biers dronck
alleene ten huijse van rijcout meijns tates
tot eemnesse, daar die voorz. van eemnesse
van binnendijk en van buijtendijk te samen
vergadert waren uijt beijde kerspelen, die
hij deposant hoorde dat sij aldaar geschil
hadden tegens malckanderen kijvende
om tot verreden ende begeerden die van
binnen dijkx dat de buijren van de buijten dijkx
hem luijden bijstant doen wilde tegens
mijn genadigen Heere wijlen Hertoegh Karle
alsoo sij hem selven bevonden beswaart
ende sijne palen verkort te hebben, contrarie
sijnen genaden bevelen ende geboeden
daar die van buijtendijkx op antwoorden
tot den selven van binnendijkx seggende
siet wat gij doet in dien gij last schade
ofte hinder gekrijgget van den nieuwen
graft bij u gemaakt of anders wij en
willen voor u niet verantwoorden
item, voorz Louwen Hendrickx Buerman tot Huijsen out 61 jaren als voeren
tuijgt ende seijt noch bij sijnen eede, hoe dat
het dorp van eemnesse in tijden voorleden nader aen der eem ofte de stigt
gelegen heeft ende dat die van eemnesse hier voortijts Hollantsche
sijn geweest als blijckt dat sij noch
veele hoeven en hoffstede daar hebben van welcke sij de grave van Hollant
jaarlijkx seekere thinse betalen
moeten met die van baarn en soest, die
nu ook stigtse geheten sijn, soo dat
blijcken magh bij de thijnsboecken
off copijen van dien, hier af wesende
ander den procureur generaal, maar
had het selve aen de stigtse gekoemen
is, en weet hij deposant niet seijt voort
den selven Louwer deposant alsoo dat
die agt ackers het zaatlant aen de
Hollantsche sijde te weten, aen de westsijde van eemnes voorz. even lanck behoorden te sijn, van noorteijnde af als
van leeuwen paal ende die mont van
der eem, daar die beginnen tot den suijteijnde van eemnes toe, sonder de eene
langer te sijn, of nader Hollant niwaartgaande dan andere
item, Heijndrick dircksen van Hilversum out
50 jaren, Hendrick gijsenren out 55 jaren
of daar ontrent, Louwen Hendrikx van Huijsen
out ontrent 61 jaren, Elbert Lamberts
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van blaricum out 50 jaren of daar ontrent
hebben te samen getuijgt ende geseijt bij haren
eede, hoe dat sij geweest hebben agter de westbroeck drie boegschoeten van de kerck of daar
ontrent, daar sij getast ende ondervonden
hebben met seeker instrument daar toe
dienende beneden in der aerde ontrent een
mans lengte diepte een steenrots lanck wesende
vijf roeden of daar ontrent ende drie roeden
breet, t welck sij deposanten houden te wesen
een paalscheijdinge tusschen die landen van
Hollant ende die stigtse agtervolgende de
artikelen van de paalscheijdinge hier voerz
verhalt, noch seggen deselven deposanten
dat sij verhoort hebben, datter noch meer
paalscheijdinge ende gelijke steenen ende
mercken leggen souden die sij bij deligentie
wel hoopen te vinden, want het geene sij onder
de aarde bevonden hebben al harde steen
schijn te wesen bij prueve die daar van
gedaan is, soo dat het geen fondament van
enige huijs huijsen ofte erve en is etc.
ende meer weten sij deposanten op al wel
gevraagt Dat den dorpe van eemnesbuijtendijkx
Huijsen in en ontrent den jare 1200 plagten te
staan op een dijkje dat van de westkant van de
eemse leijt ende van daar ende van daar
quam te strecken westwaarts aen tot aen
die plaats daar nu de buijtendijkxe kercke
staat welcke kercke begonnen is te bouwen
in den jare 1315, dat is een waarheijt, want dat
kan men noch bij klare teeckenen sien te weten
aen die grontwalen, anders genaamt veen
in modern schrift staat er onder:
dit komt mij vreemd voor zie mijne aanteekening
---- 256n. Anno 1339 wanneer de Emnesser be--- een
kerk te dorpen bouwen --- opde veene onder Hollant
kwame wo--zal hier --- 1339 noch zijn
NB dat laatste b--- ---- Eemendijk

dit in die tijden toen dat dijkje daar doen de
eemnenesse buijtendijkse huijsjes op stonden
door overloopen van t zee water ingeschuert sijn welck dijckhe sij hebben geslegt ende nu een weijlant met die Veen
die daar hiet en daar in liggen genaamt wort de zuwen of zuijtwint
toebehorende aen die buijtendijke kercke
ende alsoo die bisschoppenlijke stoel in oude
tijden seer veele goederen, soo van dese
als van geene hebben weten te verkrijgen
off sij hebbeb eerst binnendijk, ende daar
na buijten dijk van de abdissen van Elten
bekoemen, ende alsso dit lant van
eemnesse in die oude dagen maar een
nesse dat is een leege wilde woeste

sloendenne was soo was het niet alleen
weijnigh geagt en men gaf het daarom
voor weijnigh inkoemen wegh, ende bewoont wordende, ende dese nesse tot
bruijkbaarlant metter tijt gemaakt
hebbende, soo noemde men dese plaats
na sij aart en eijgenschap eemnesse
want dese nesse voornoemt die lagh
aen de rievier de eem, ende kreegh
eemnesse soo haren regten naam
ik rutger de boor en Jacob Corneliz
Vuegel en tonis evertz alle oude buermannen van eemnes hebben dit vorenstaande van den dijkje, en van de huijsjes
op den dijkje nu genaamt den zuijtwint
seer dickwils aen mij vertelt, voorts
hebben sij, ende ook Cornelis gerrits vuegel
en meerten stevenz aen mij ook
gesegt, hoe men van de buijtendijkxe kerck
af en soo voort noortwaarts op de
de huijsen voort gebout, den binnen dijk en
rijwegh voort geset, den rijwegh op veele
plaatsen uijtgeveent, den vaart ontrent
het jaar 1650 gegraven, ende veel meer
andere oude dingen van den opkomst
en voortganck van eemnes gesegt, als
wanneer buijtendijk met slooten aen
erven is afgegraven ontrent 1550
al het welcke sij van hare voorouders
soo vertaan hadden ende voorts wel
gehoort en wel te weten, t geene voorz
staat X
voorts noch een memorie van
den wiltvangh ende van de bepalinge van goijlant en van de
outheijt van selve lant
Hier na volgt t geen dat Bruijnink van
Buschuijsen bewaarder van de Carteren
ende registeren van Hollant Seelant ende
westvrieslant in de register kamer
gevonden heeft in een out papier cedulleke
geschreven ende mits het sonderlinge
wel dient omme te bewijsen dat die veenen
die geheten sijn die wiltvangh heel gelegen
sijn binnen der Heerlijkheijt van goijlant
en naardingerlant welcke Heerlijkheijt
over lange jaren toe behoort hebben en
noch huijdendaags toebehorende sijn der
graaffelijkheijt van Hollant soo heeft
die selve Bruijnink den inhouden van t selve
cedulleke alhier in manier van instructie ende memorie deon stellen ende
Registreren op dat het te bet sal moegen
duren ende in wesen blijve tot bewarrenisse ende onderhoudenisse der gaaf-
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felijkheijt van goijlant en de naardingerlant voorz.
memorie
om te bewijsen dat dat veen geheten
de wiltvangh gelegen suijtwaarts van de
Loosdrecht tusschen den Harden van goijlant ende van den stigte van utrecht
toe behorende mijnen genadigen Heere
als grave van Hollant ende Heere van
goijlant soo salmen weten ende verstaan
t gunt dat hier naar volgt.
dan ist dat goijlant ofte naardingerlant een heerlijkheijt en lant is, en geweest is tot eeuwigen dagen op hen selven
sonder te wesen van der stigte van utrecht
off van der graafschappe van Hollant
ende dat bij keijsers van roomen eenen
particulieren Heere gegeven ende verleent is geweest eer eenigh bisschop van
utrecht of grave van Hollant was ende
over vijff hondert jaren bij den keijser en
den particuliere Heere van goijlant
gegeven is geweest aen de kercke van
Elten, van welcker kercke den graave
van Hollant dat in pagte hout met alle
der heerlijkheijt ende toebehoren niet
uijtgescheijden
item, om te weten de bepalinge van goijlant
hoe dat streckende is soo is waar dat in t
noort oost eijnde van goilant legt eenen
wegh geheten wackerswegh daar daar
men paalt goijlant tot op den vuersboom
ende van de vuersboom tot zoestkapelle
van soest kapelle tot op de Hoffstede gelegen tusschen t goijerbosch en den vosbergh
welcke Hoffstede der abdisse van Elten
toe te behoren plagt, ende van dier Hofstede tot brueckelveen waart streckende oostwaart weder opgaande tot den hoffstede in der Loosdrecht die een genoemt
pieter dircksen toebehoort binnen welcke
palen die voorz wiltvangh gelegen is
item, om dit meede te proeven, soo betalen en
sijn schuldigh alle jaren te betalen veel lantgenoten van soest van baarn ende van eemnesse en andere dat stigtse luijden sijn
den grave van Hollant seekere thijnspenn. als Heere van goijlant, dat men
wel bewijsen magh met de registeren
en rekeningen van den graave van Hollant ende met overdragten, hoe sij overdragen sijn over langer dan 70 jaren met
Hertoegh Aalbrecht Saliger gedagten

wat paijement sij van thijnse penningen
schuldigh sijn te betalen, ende dattet
in de pagte van der abdisse van Elten
begrepen is
item, men sal ook wel bewijsen dat die veenen
die plagente leggen buijten de vuerse toe behorende op die tijt die van drakenburgh
binnen die voorz palen gelegen sijn ende
waren ende dat sij bij consent van den grave
van Hollant over langer als 40 jaren
duer sijn lant ende Heerlijkheijt gebruijkt
ende geoorbaart worden ende sijn
item, dat eenige personen seggen dat t bisdom veel ouder is dan die graafschappe
van Hollant ende dat daar omme die voorz
wilrvangh den bisdom toebehooren soude
ende niet den graafschappe nochte stigte
van utrecht ende die geene die dat argument van der outheijt des bisschop doms
ende der graafschaps van Hollant voort
setten soude dan wel moeten bewijsen
dat in der scheijdinge doe dat bisdom
ende graafschap gescheijden en dedeijlt
worden dat doen den bisschop den voorz
wiltvanck toegedeijlt was dat onmoegelijk te doen ware, wanttet binnen den
palen van goijlant gelegen is, gelijk voorz
staat
item, omme te bewijsen dat die vuerse
leijt binnen de palen van goijlant gelijk
voorz staat, soo sal men metter waar=
heijt bewijsen dat over langer dan 40
jaren geleden een dootslagh geschiede
op te vuerse aen eenen persoon van
dirck smith die dootgeslagen was bij
eenen genoemt Heijnrick tijmonz welck
dootslager op dien tijt be den bailliu
van goijlant beregt worde
item, off die stigsen wouden seggen
van een raije die bij Hertoeghs albregts
tijden getoogen was, dat en was niet worden
dan tusschen die van der Loosdrecht ende van
brueckelveen, en niet roerende goijlant
nochtans er wasser drie paalscheijdinge
gedaan op die tijt dan dat men van geene
sijde vorder in de veen delven soude tot dat
die palscheijdinge gedaan soude wesen
item, in teijcken van dien soo os waar dat alder
hande soenen en tractaten sijnt dier tijt
gemaakt, ende bisonder meede die laaste
soene tusschen mijnen genadigen Heer van
Bourgoiendien als grave van Hollant ende
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den stigte in welcke tractaten en soenen
altoos beschreven is dat men die paalscheijdinge doen sat tot vermaninge van den Heere
dogh alsoo ik bevinde, dat dit laaste voorz
geschrift met geen datum off jaargetal
noch ook bij geen persoen getekent is
soo kan ik eevenwel uijt den voorz inhout
ende uijt andere omstandigheden van saken
wel bespueren, dat dese voorz getuijenissen
niet alleen waarheijt is maar ontrent
den jare 1470 van een voornaam persoon in goij
lant woonende beschreven is ja eenen sulcks
persoen geweest, die de oude outheijt ende de
geheele geschapentheijt van de tractaten
ende van de Limietescheijdingen van goijlant
pertinent geweten heeft gelijk ik nu
ook door ervarenheijt het alsoo -lre
in de registers tot naarden laren en hilversum gesien gelesen en bevonden hebbe
ja gelijk men dat selve ten deele in dit
geschreven boeckje ka naspueren
soo te wetsen, ende ik hebber noch meer
van gesien, en noch meer van gelesen
Aangaande de veenen
1514
Die grave van egmondt Heere tot Baar etc:
gouvernuer die precident ende anders die
rade des keijsers van roomen ende des ertshertoege des oostenrijk prince van sphanjen etc. gecommitteert ter saken haaren
genadigen landen van Hollant seelant, ende
vrieslant den eersten geswooren boede
exploictuer van den kamere van den raden
in Hollant hier op versogt saluijt, alsoo de
Burgermeesteren der stede naarden over
en in den namen van de gemeene poorteren
ende inwoonders der selver stede ons te
kennen gegeven hebben, hoe dat seekeren
tijt geleden bij de gemeenen landen van
goijlant ende inwoonende van dien seekere
kueren ende ordinantien gemaakt sijn
geweest ende bij onsen genadigen Heeren geapprobeert sijn geweest -ij den welcken
onder andere gekuert ende geordonneert
is dat niemant van buijten ofte binnen
lants geen turff soude moegen voeren
buijten de landen van goijlant int stigt
ofte elders op de boeten van drie ofte
vier ponden hollants, ende den turff
verbuert tis nu soo dat seekere personen hen dagelijkx vervorderen te delven en daar toe te koopen seekere
groot menigte van turf in den landen
aldaar, ende die voort te verkoopen, ende
te doen uijt voeren buijten den landen

van goijlant voorz in vreemde landen
ende delvers bij groote menigte, soo
met wagenen, soo met schouwen en schepen
sonder te vreesen die voorz boete, overmits
die kleijnigheijt van dien, ende overmits groot
singuliere proffijten, dat sij boeven de voorz
boete daar aan doende sijn tot hueren singulieren proffijten, ende grooten agter deel
van onsen genadigen heeren, ende van de
voorz supplianten, want men sulckx
soo verre geheugde te doen daar en soude
binnen den tien jaren binnen den veenen
van goijlant geen turff meer te vinden
noch te delven sijn daar of sijn voorleden tijden van desen hoeve verkregen
hebben seekere provisie, ende dat die
voorz provisie soo vorderen hem dagelijkx eenige inheemsche, soo veel turffs
te delven ende daartoe te coopen
als hen mogelijk is, ende den selven bij
heijmelijken verstant dat sij met den
uijtheemsche hebben te doen brengen
ofte halen buijten de landen van goijlant
heijmelijken ende bij ontijden hem genoegh
beroemende dat sij lieden bekuert wesende maar drie ofte vier ponden Hollants telcken reijsen verbueren en moegen, versoueckende onse behoorlijke provisie
ende want wij schuldigh sijn hier inne te
voorsien, soo ost dar wij ontbieden lasten
ende bevelen daartoe commiterende bij
desen dat gij treckt van stonden aen binnen
der stede naarden ende landen van goijlant
ende aldaar van wegen ons voorz genadigsten Heeren bij u roepende den officier
van der plecke of noot sij, ter plecken
daar men gewoonlijken is, onse
piblicatie te doen, bij openbare
edictie voor den volcken gebiet
ende beveelt dat niemant wij hij sij
hem en vervorderen eenige turff
buijten den landen, van goijlant te voeren
met wagens schepen sfte met schouwen
op die boeten hollantd voor alck persoon die bevonden wort ter contrarie
doende, ende daartoe drie ponden van
elck wagen schouw ofte schepen
die men bevonden sal geladen met turf
om uijt den landen van goijlant te voeren
ende dat gedaan gebiet ende beveelt
voort den bailliuw van goijlant dat hij
die overtreders die hij bevinden sal eenige
turff uijtgevoert te hebben contrarie
die voorz kueren ende ordinantie, ende
die hij bevinden sal contrarie desen
doende seer scherpelijk straft ende
corrigeert tot exempele van anderen
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ende van des te doene geven wij in volkoemen magt authoriteijt ende speciael
bevel ontbieden daar omme ende bevelen allen officieren justicieren dienaren ende ondersooten ons voorz genadigsten Heeren dat sij u in dit doende
tot uwen versoecken doen alle hulp
assistentie ende bijstant zonder des
te laten in eenigewijs op alle het
t gunt dat sij hueren genaden t hoorn
duchtende sijn, ende daartegens verbueren moegen gegeven in den Hage onder t signet
hier beneden op t spatium van dese gedruckt
op ten eersten dagh van decembri, int
jaar ons Heeren 1514
De veenen in ons goijlant die hebben volop
gedient tot het jaar 1650 toe, als wanneer men dese selve quam te zopereren
en de sijn zedert den jare 1660 genoegsaam
niet meer geweest als soo wat sligt
goet etc.
den Bailliuw van goijlant die hadde meede
tot een recognitie jaarlijkx, soo veel
turff uijt de veenen, als hij op t slott
muijden tot sijn brande van nooden hadde
maar na dat de veenen ontrent den
voornoemden jaren 1660 uijtgevaert ende
uijtgedelft waren soo ist
dat den bailliuw van goijlant met die buermeesteren van Laren blaricum Huijsen
en Hilversum eem goet mondelijk accoort
maakt van voortaan aen hem jaarlijkx
te leveren vier hondert en vijftigh mansen turffs X
copie van een uijtkoop, wegens den
Bailliuws turf X
Op Huijden den XVij julij 1667, sijn den Ed:
Heeren Nicolaes van Vlooswijk ridder
Heere van papencoop etc. drost van Muijden
Baillliuw van goijlant Hooft offiecier
over weesp X: ter eenre, ende klaas
pietersen buerm(eester) tot Laren, cornelis
Lambertsen buijrm(eester) tot blaricum, ende
Jan gerritz buerm(eester) tot Huijsen, in die
qualiteijt voor haar selven, ende vervangende de buijrmeesteren van Hilversum ter andere sijden verdragen
ende geaccordeert als respective
gedaan wert bij desen, te weten. dat de
voorz buijrmeesteren van Laren blaricum Huijsen ende Hilversum in plaatse
van den turff die sij jaarlijkx den Ed:
Heere drost als bailliuw van goijlant
schuldigh en gewoon sijn te brengen
ter quantiteijt van vier hondert

vijftigh manden turff aen den opgemelden Ed: Heere drost als bailliuw
jaarlijkx sullen opleggen ende betalen
een somme van drie en sestigh guldens
ende dat geduijrende hij Ed: Heer bailliuw
in office sal sijn, verbindende Ed: voorz
buijrm(eesteren) in Ampto tot naar koeminge
deses alle de voorz dorpe goederen ende
inkomsten geene exempt deselvene stellende ten bedwanck als naregten in
oirkonden sijn van desen gemaakt
ende onderteijkent twee alleen sluijdende
actens gedaan binnen der steede muijden in kommisse ende bijwesen van mij
Crispijn Boeije zecretaris der selver
stede muijden datum Utfura
bij mij ondergez. uijt
gecopieert jegens
het principale
Lamb. Rijckxs
Lustigh

Mr: Vlooswijck van
papecoop
C. Boeije

alsoo tusschen het sticht van utrecht
ende amstellant en goijlant, seer dickwils twisten en oorloogen sijn geweest
dan om het geestelijke en wereltlijke
regt, ende dan wel eens om Woerden
en Iselsteijn ende dan om de Veenen
en om de bepalinge van goijlant, soo is
het met den beginne van den jare 1481
gebuert, naar dat die van utrecht eene
groote victorie op die Hollanders hadden
verkregen, soo hebben sij hare listen
en lagen ook aengewent om naarden
met verrassinge in te krijgen t welck
haar geluckte,

want op een donderdagh
smorgens geheel vroege soo als door ordre
van Jacob Janz burgerm(eester) de bussemer
poort geopent was quamen ontrent 10
stigtse en stoute gewapende knegten
met mantjes en korven aen haar armen
ende met platte brede emmers en vaten
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op haar hooft even of sij ter marckt
souden gaan om boeter en eijeren te verkopen
sij soo de poort ingekoomen sijnde, dooden
de wagters bij de poort, voorts geven sij de
luese aen hare mackers die buijten in de
lagen verborgen t die daar op ook voort
aenstonts wel gewapent binnen quamen
die van binnen die rumoer hoorende sprogen van haar bedt eenigen grepen de wapenen aen ende raackten met de stigtse
knegten hantgemeen, dogh dese saak
haar soo onverwagt op t lijff koemende
waren sij niet bestant om te komen
hare vijanden uijt drijven, daarom na
dat de stigtsen ontrent vijftigh
borgers hadden gedoot, soo raakten
sij geheel meester van de stadt
terstont plonderden sij voort de
borgers huijsen die knegten van utrecht
schreven wel brieven aen de utregtse
haar mede sellem dat sij meede souden
koemen dat sij de stadt in hadden
die nochtans niet quamen, om dat die gesonden waren op den wegh wierden doot
geslagen, die utrechtse soldaten die brgonnen te vresende dat der wat quaats
voor haar ophanden was, vergaderde
soo veel boere wagens als sij komen
bekoemen. ende lade den daar op hare
rooff, ende souden die stadt in brant gestoeckem hebben, hadden die burgers
dat niet afgekogt voor een groot somme
gelts, ja namen voor de beloefde penn
140 personen med, ende namen ook soo
veele koebeesten mede als sij met konnen drijven doch in het selve voornoemde
jaar 1481, soo hebben die van naarden
met hulp van amsterdammers en
met hulp van andere bontgenoten
het gantschen platte lant van
utrecht ingenoemen doodende wel 1500
stigtse knegten, ende braken tot den
gront aff de stercke kastelen van
Eemnesse en westbroeck ende haalden
eenen grooten roof uijt den stigtsen
landen ende uijt dien ruijken buijt soo
hebben die van naarden, aen haren waleen toren doen bouwen genaamt het
vliegen gat, aen welcke dese weijnige
woorden in een hart steen uijt gehouwen
tot eeuwiger memorie wegens dese groote
victorie ingehackt te lesen waren
swijgt utrecht, ofte swigt utrecht
wel toorn daar het aen te lesen stont
ik wel gesien hebbe, maar dese toorn
die is in den jare 1681, bij het vermake
van hare stadts wallen en graften

afgebroecken etc.
Ja die amsterdammers die hebben in
dese victorie ook wulcken grooten en
rijken buijt daar uijt bekoemen, dat
die ook ter eeuwiger dagtenisse
ende in teken dat de utrechtsen den
meesten tijt voor haar magt moesten
swigten, mede in een hartsteen aen de
muertoorn van de cloveniers doelen
doen houwen dese woorden, swijgt
utrecht: voorts soo hadden die van
amsterdam en naarden in dese overwinningen veele gevangenen gekregen
waar van sij veel rantsoen gelden kregen
Ja in teeken der waarheijt wegens
het voren staande soo is waar dat
noch Huijsen ten dage inde buijtendijckse kercke tot Eemnes aen
den noorder plancken binnenwant
met witte verruw letteren dese
woorden staan, doen met schreef
duijsent vier hondert taghentigh
en een, doen wasser in eemnesse een
groot geween, daar bleven twee en
t seventigh menschen doot, godt
helpt die sielen uijt den noot
Int jaar 1486 doen is bijkans de geheele
stede naarden door een onversienelijk vuer verbrant
& 83: 1484
in dese voorz jaren 1480: 81: & 1484
waren sware oorlogen tusschen
Hollant ende het stigt, want die
van utrecht die hadden haren bisschop
david van Bourgoendien afgekuert
ende JonckHeer Engelbert van Cleeve
tot haren voegt verkoren en gehult
david van Bourgoendien die kreeg veele
ridderlijke Hollander te hulp, als Heer
Joost van Laleijn Stadthouder van Hollant
Heer ffrederick van ijselsteijn de Heeren
van Nienroede joncker Willen van
egmont en voornaam den ridder petijt
van Zalizaart (Salasar) die een vlugtelingh
uijt vranckrijk was etc.
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in den jare 1484 doen hebben de Hollanders
met hare bontgenoten, den stadt van utrecht
soo nauw belegert gehadt, ende sulcken
engte gebragt, dat sij genootsaakt waren
haren afgesetten bisschop david van bourgoendien wederom tot haren bisschop aen tenemen, ja in dit belegh doen wiert dien Ed:
Hoog vermaarden heer joost van laleijn
Stadthouder van Hollant etc. soo als hij
buijten bescherminge stont, door twee
schutters te gelijk schietende met kuisbussen soo swaar gewont dat hij des anderen
daags daar aen stirf, hier op versogten
de Hollandsche steden, aen haren prince
maximiliaen, hij woude doch soo goet wesen
en stellen wederom aem eemem nieuwen
stadhouder over Hollant etc twelck dien
prince quam te doen, ende stelde tot stadthouder over Hollant etc den Edelen Heere
grave van Egmonde, als Hollander geboren
ende ten tijde van desen voorz
stadthouder soo hebben die burgerm(eesteren) van naarden van hem
verworven een mandement
om die dorpen van goijlant te
bedwingen ten eijnde, om mede
hare stadts wallen en gragten
te helpen repareren ende
luijt te dagvaardinge als volgt
Die grave van Egmonde Heere tot baar etc.
stadthouder generaal ende anders die rade
ons alder genadigste Heere den roomse koninck
ende onsen Heere sijn soone erst hertoege
van oostenrijk, hertoege van bourgoendien etc.
gecommiteert ten saken van hoire
landen van Hollant Seelant ende vrieslant
den eerste geswoeren boede exploictier
van der kamere van der rade in Hollant
hiet op versogt saluijt, alsoo die schout
Burgerm(eesteren) en schepenen der stede

naarden ons klagende te kennen gegeven
hebben dat sij om de bewaarenisse van de voorz
stede van naarden bij nagte en ook bij dage
goede en seekere hoede dragen souden, ende
dat die ondersaten ontrent die selve stede
geseten schuldigh ende gehouden sijn te koemen in de voorz Stede van naarden te helpen bewaren ende vasten der selver stede
te helpen diepen schoonmaken en staketten
slaab ende stellen, twelck sij van Ouden
tijden alsoo geplegen hebben te doen, soo
sijn nochtans deselve ondersaten daar van
onwilligh, ende in gebreecken, dat de voorz
Zupplianten ende ook de voorz stede, die
daar gelegen is op te ffrontieren ende palen
van den lande aen den gestigte van utrecht
komt tot groote agter deel ende noch meer
doen sal, ende ist dat hen lieden daarinne
niet voorsien en wort met onse behoorlijke provicie, alsoo sij seggen ons daaromme ootmoedelijk biddende ende want wij om de bewaarnisse van der voorz. stede van naarden met alle behoorlijke diligentie in deser
saken voorz willen, soo ost dat wij u daaromme ontbieden ende bevelen, ende daar toe
committeren mits desen off noode sij, dat gij
terstont treckt in de dorpen gelegen ontrent
de voorz stede van naarden, ende u aldaar
int lange informeert of die ondersaten
ontrent deselve stede woonagtigh endegeseten
in tijden van nooden gepleegt hebben die voorz
stede van naarden, bij dagh ende bij nagte
bewaren, ende dat blijke daar van al int
lange bij goeder verklaringe ingeschrifte
stellet, ende indien u daar van blijkt, of soo
veele dats genoegh sij, gij als dan terstont
treckt aen de personen van de ondersaten
ontrent
der selver stede geseten, die gepleegt hebben
die voorz hadde ende bewaringe te doene
of tot hoiren woonstede, ende bij u roepende
den officier van der plecken hum lieden van
wegen ons voorz aldergenadisten Heeren
gebiet ende beveelt, op seekere groote pene
tegens sijnen genaden te verbueren, dat sij terstont hen luijden laten vinden in de voorz
stede van naarden, ende die helpen bewaren
ende beschermen dij dagh ende bij nagte die
vesten helpen diepen, die kastetten maken
ende anders, daar in doen, als sij ende huere
voorsaten geplegen hebben te doene, ende in
cas van oppositie, de peenen ende bevelen
stadt houdende, dagvaart de opposanten te
koemen en te wesen voor ons tot delft
offte ter plecken daar wij als dan wesen
sullen tot sulcken redelijken en betamelijken
dage als hun luijden betekenen sult omme
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te seggen die redenen van oppositie, ende partijen gehoort, voort in de sake te procederen
alsoo na regten daar tot dienen ende behoren
sal, ons daar omme certificerende, wes gij hier
inne gedaan sult hebben ende u wedervaren
sult voelen, gegeven tot luijden onder t signet
van Hollant hier aengehangen op ten
3 junio in t jaar ons Heeren 1480
ondergez. bij mijns Heeren
den stadthouder generade ende rade
van Hollant Zeelant ende vrieslant
Bakkij
gecollationeert tegens sijn principaal ende accordeert bij mij
P. Aalmanus
Een mandement dat de dorpen
van goijlant ten halven kosten
die stede mueren van naarden
souden moeten helpen maken
Die grave van Egmont Heere tot Baar
stadthouder generade, ende anders die
rade van ons aldergenadisten Heer
t roomsche koninck ende Hertoege philips
sijns soons ertshertoege van oostenrijk
hertoege van bourgondien etc, gecommitteert ter saken huerer landen van
Hollant Seelant ende vrieslant den
eersten gesworenboede exploictier
van kamere van den rade in Hollant
hier op versogt zaluijt, alsoo die burgermeesteren schepenen ende gemeene
poorteren der stede van naarden, ons
te kennen gegeven hebben, hoe dat ontrent
der selver stede gelegen sijn vier dorpen
als huijsen laren blaricum ende hilversum
die welcke in veele stucken gemeen sijn met
ten voorz zupp(lianten) ende altijt huere reffugium ende beschermenisse alsoo tegens
hare vijanden als anders binnen den
voorz stede nemende sijn, ende sij in dat
cas binnen der selver stede altijt wel
ende goetelijken ontfangen geweest mat alle
hoire roerende goederen die sij daar inne
gebrogt hebben gehadt, nu is waar, dat
inlangs in de winter lestleden seekere
vaken ende stucken van de voorz stede
nader gestort ende in de gragten gevallen sijn
die welcke de voorz supplianten overmits
die groote Lasten ende kosten, mitsgaders
irreparabile verliesen bij hun lieden gehat
ende geleden mits der oorlogen die seekere
jaren herwaarts geweest sijn, niet mogelijk en is
die voorz mueren ter repareren, ende dir voorz
stede weder te maken omme die vijanden
daar uijt te weeren ende te keeren in dient
noot viele, ten ware dat die voorz vier dorpen

hun lieden daar inne te hulpe quamen
gelijk sij wel na regten schuldige sijn te doene
twelck nochtans die inwoonders van de voorz
dorpen wijgerigh sijn te doene, tot grooten agter
deel van de voorz supplianten ende noch meer
sal, indien nun luijden bij ons daar inne niet
voorsien en worde niet onse behoorlijke
proviesie ende reme dien van justitien, alsoo
sij seggen, daaromme sij ons gebeden hebben
soo ist dat wij over gemerckt t gunt dat voorz is
ende bisonder dat die voorz stede van naarden
gelegen is op te ffrontieren ende uijterste
palen van dese landen, u ontbieden ende
beveelen, daar toe committerende bij desen
offt noot sij dat gij terstont treckt ten
versoecke van de voorz supplianten
aen de personen van de burgerm(eest)ren
schout schepenen ende in woonderen van de
voorz dorpen oft tot huer luijden woonstede
ende hen luijden, ende elck van hen int
bisonder van wegen ons aldergenadigste
heeren bij u roepende den officiere van den
plecker in dien t noot sij, seer scherpelijk
gebiet ende beveelt dat sij terstont ende
sonder verteck metten voorz supplianten
treden int maken ende repareren van de
voorz gebroecken mueren tot allen plaatsen daar t van nooden wert die te reformeren omme slaan onder hen luijden die
helft van die pennegen tot de voorz
refformatie ende reparatie behorende
die leveren in handen van den geenen
die daar toe geordonneert sullen werden
om de reparatie en reformatie te doen doene
ende die arbeijder daar mede te betalen
in sulcker schijne alst van nooden est
ende sij haar refugium ende beschermenisse met wijf kinderen en goederen
binnen der voorz stede moegen nemen
ende die, soo dat sij supplianten des moegelijk te vreden sijn, ende in cas van opvaart de voorz opposanten refudanten
ende deinquanten te koemen, en te comareren voor ons alhier in den Hage tot
tot sulcken redelijken ende betamelijken
dagen als guh hun luijden betekenen sult
omme te seggen de redenen van huer luijden
oppositien wijgeringe ende vertreck die
de voorz supplianten te verwntwoordene
ende voorts in den sake te procederen als
naar regtswegen daar toe dienen ende behooren sal, ons cerifficierende was gij
hier -i-e gedaan sult hebben, ende u wedervaren sult wesen gegeven in den Hage ondert
signet hier aengehangen op den 21 dagh van
maije int jaar ons Heeren 1491, ende ondergeschrevenen bij mijn Heeren den stadthou-
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der generaal ende rade van Hollant Seelant
ende Vrieslant
Zonnevelt
(in de kantlijn staat 21 mei 1490)

gecollationeert tegens sijn principaal ende accordeert bij mij
P: aalmanus
met het begin van den jare 1516 toen stierf
op t hoff in den Hage den Ed: Heere grave
Jan van Egmont out boeven de tnegentigh
jaren, na dat hij het stadthouderschap
van Hollant Zeelant ende vrieslant
met groote lof en eere den tijt van 32 jarren
geregeert hadde
item, in dat selve jaar 1516 toen wier den
Ed: Heere grave Hendrick van Naassouw
stadthouder van Hollant etc. generaal
requesse van de vermoegende
Heeren van den raide geordonneert in Hollant etc.
geven ootmoedelijk te kennen die schout
Burgemeesteren schepenen ende raide der
stede naarden hoe dat die selve stede gelen
is, op die uijterste ffrontieren van desen landen tegen t stigt ende gelderlant in harden
en droogen landen waarom gij moegende
Heeren tot diverse stonden eijnde onlangs
bij uwe besloetene brieven, hen luijden belast ende bevoelen hebt dat sij om de bewaarnisse der selver stede bij nagte ende bij gae
goede ende seekere hoeden dragen souden
ende die dorpen ontrent hun luijden gelegen
als Huijsen Laren blaricum ende Hilversum
ontbiedem souden bij nagte ende bij dage goede
ende seekere hoede helpen dragen omme de]selve stede wel te helpen bewaren fortificieeren ende reparenen soo wel in vesten
mueren bolwercken staketten als anders
tot bewaarnisse van deselve steede nootlijken ende behoeffelijken wesende gelijck
sij oock van allen tijden plegen te doene
ende sij voortijts bij diverse mandamenten
van in min Heeren daar toe bedwongen
sijn ende oock van regts ende redenen
wegen behoren te doene, gemerckt
dat sij daar bij gedeffendeert sijn, ende
oock tot allen tijden des noots sijnde
met lijff ende goederen hare refugium
toevlugt ende beschermenisse nemen
ende als dan minnelijk ontfangen werden
met lijve ende goederen desen nochtans
niet jegenstaande, soo sijn desleve dorpen

ende ondersaten van dien onwillgh ende
wederspaniigh de voorz zupplianten
te assisteren ende behelsaam te wesen
in waken die vesten te ruijmen staketten
ende bolwercken te maken ende andere
nootelijke fortificatien te doen, al tot
grooten agter deel ende periculen der
voorz stede ende landen van Hollant, ende
noch meer soude soo verre bij u moegende
Heeren hier inne niet voorsien en worde
Bidden daaromme dat u moegende heeren
believen willen hun te verleenen provisie
van mandament uijt kragte van welcke
de ingesetenen van de voorz dorpen op
seekere peijne tegens onsen genadigen
heer te verbueren, bevoelen sij dat sij
van stonden aen metten voorz supplianten
treden in t repareren ende maken van de
voorz vesten staketten mueren bolwercken
wallen ende anderen nootlijken fortificatien der voorz stede tot halven
kosten, met ook tot allen tijden als t
noot is, ende sij bij de voorz supplianten
versogt wullen werden te koemen waken
bij dage nde bij nagte om die voorz stede
te helpen bewaren ende stercken, dit
doende gij sult vermoegende heeren
wel doen
een missive aen den Bailliuw, dat hij die dorpen daar
toe bedwinen sal, te repareren waken den vesten staketten muren bolwercken
wallen ende andere fortificatien te helpen maken
en waken
Die grave van naassouw: van Vijanden Heere tot breda stadthouder
generaal ende anders die raide des
koninckx van castilien van Leon
van granaden etc, erst Hertoege van
oostenrijke gecommitteert ter
saken sijner genaden landen van
Hollant Seelant ende Vrieslant
eerbare bisondere goede vrient
wij souden u hier inne besloeten
seekere requeste, ons overgegeven bij
schout burgermeesteren schepenen ende
raide der stede van naarden versoeckende seekere provisie, ende want wij
eenen ijgelijken regtende justitie administeren willen, soo est dat wij aen
inschrijven, ende niet te min lasten, ardonneren ende beveelen van wegen der
conincklijke maijesteijt dat gij de voorz
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requeste wel ende in t lange visiteer
ende van stonden aen die dorpen van
goijlant remonstreert t inhouden van de
voorz requeste ende hen luijden naar
ouder herkoemen ende cortuijmen bedwint dat sij terstont metten supplianten
treden in t werck ende reparen ende
maken aen de vesten staketten mueren
bolwercken wallen ende anderen nootelijcken ffortifficatien der selver stede
van naarden tot halven kosten, encd dat
sij tot allen tijden als sij bij den zupplianten
versogt sullen worden, ende van nooden
wesen sal te koomen waken bij dage ende
bij nagte in den voorz stede omme die selve
te helpen bewaren ende stercken ten ware
dat gij eenige saken hadt ter contrarie
daar van gij ons sult moegen adverteren
om die antwoorde gesien in der sake gedisponeert te worden soo t behooren sal
eerbare bisondere goede vrient, onse Heere
Godt sij met u: geschreven in den Hage op
ten 12 dagh in julio anno 1516 ondertekent
Heijricx, ende buijten op de rugge stont
geschreven: eerbare onse bisondere goede
vrient Willem van Diest casteleijn van
muijden ende bailliuw van goijlant etc.
Naarden naarden, wat hebt gij die goijsche
dorpen al veele kosten schaden ende
moijelijke lasten aen gedaan, soo in dese
voorz sake als seer dickwils in veel
meer anders saken, te veel om hier in
te verhalen, want dat en was het niet
alleen, de stadt te helpen repareren
ende helpen bewaren, maar hare vijanden dit hoorende ende hier over vergramt wesen de die plaagden die goijsche boeren deste meer met rooven
en branden etc. waar door die inwoonders van die dorpen van ons goijlant
die inwoonders ende die stede van naarden, millionen duijsenden van malen
hierom en daarom hebben vervloeckt
en verwunst, ende godt betert, noch dagelijks verwunssen, ja het is te beklagen
dat die van naarden sulcke verkeerde
sunden hebben gehadt van de boeren op
onse goijsche dorpen soo te quellen, dan
met het eene, ende dan met het ander
doch nu is het heden ten dage, soo verre
gekoemen, dat terwijl onse goijsche
lantlieden, van godt nu wijser ende
verstandiger gemaakt en geworden
sijn, dan onse eenvoudige voorvaderen
eertijds waren sij deselven niet meer
soo opentlijk sukken het netje over

haar hooft halen ende niet meer
met haar soo leven als de kat met
de muis, ja de inwoonders van de dorpen
Huijsen en Hilversum, die sijn met hare
coophandel geleertheijt, ende met hare
magt, ende met hare oprechtigheijt, beter
in staat dan die burgers van Naarden
ende sterckt ook haren naam in moegentheijt brij verder uijt, dan die van
Naarden
in den jare 1507 & 1508, een ander gelooff waardige schrijver die met meer waarheijt bij mij
aen genoemen, die schrijft dat in den jare
1505 binnen naarden lagh een jonckheer
Robrecht
van Arenbergh als kapiteijn van t lant van
goijlant, die met sijn volck,, veel schade met
roven en branden op de betuwe en veluwe
in t lant van gelre quam te doen, waarom
die gelderschen in dat selv jaar 1505
in t dorp Hilversum quamen ende de Hilversummer boeren gevlugt soo staken
die gelderschen dat dopr in brant, ja op
die selve tijt toen lagh Carolus van Egmont
Hertoege van gelder, bij utrecht op de Bilt
ende hadde maar twee duijsent voetknegten
bij hem ende meende daar mede utrecht
met verrassinge in te nemen maar dat
misluckte hem, omdat het desseijn uijtqam
voorts meende hij weesp ook in te krijgen
dat hem mede misluckte hier op maakte
den voorz hertoege van gelre met den koninck
van Castilien onse grave van Hollant etc
een loose vrede, die hij voort brack, want
soo ras en was den voorz koninck van Castilien
onsen grave van hier niet vertrocken naar
Spanjen ofte den hertoege van gelder die
rebelleerde wederom ende nam in den
jare 1507 naarden weesp ende muijden in
twelck ik bemerckt hebbe uijt een latijns
schrift geschreven in t previligie boeckje
tot naarden, boeven welck latijns schrift
staat t woort Gelria ende voorts hoe het
wederom aen Jollant quam. met een ander
Latijns schrift boeven welck latijns
schrift staat het woort Hollandia
in de kantlijn staat geschreven:
In 1508 weesp en Muijden, niet Naarden
De geldersche zijn op voore geweest
niet in
Die verzen bestaan alleen, t eene in een
ter t eeuwige lof;
t anderen een sch---dicht op Hertog Karel

Alsoo die inwoondere van die tijt aff aen
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dat sij haar oude stadt van naaeden
verlaten hebben, niet in staat hebben
geweest, om haren nieuwe stede uijt
haar selven te koemen bouwen maken reparieren off onderhouden, maar
alle tijt van anderen hulperen bijstant
hebben gahdt, ende noch heden ten dage
bij den staat van ons lieve vaderlant
wert gerepareert ende in sijne mueren
wallen bolwercken, traveleijnen halve
manden conterscharpen zeebaarsen
garften ende tuijgen, en ammonitie
huijsen etc. wert gemaakt ende is gemaakt
enwert onderhouden, soo id het dat het mij
lust om hier in en bij te schrijven, seeker
contact die de gecommitteerde raden van
hollant op t versoeck van de burgerm(eeste)ren
van naarden in den jare 1645, wegens hare
stadts ffortificatien hebben verkregen en
op geregt en de luijt als volgt
dese Copie die hebbe ik uijt hare
en onse stadt en lants resolutie
Boeck, die ik uijt gecopieert ende
onder mij berustende hebbe
de gecommitteerde raden van Staten van
Hollant en westvrieslant, gehoort hebbende het rapport van de Heeren haar
Ed: mog: commissarissen geinspecteert
gebbende de ffortifficatien wercken der
srede naarden, sijn over eengekoemen en veraccordeert met Jacob Sijmons Verhoeff
en Reijer Janz burgermeesteren der
selver stede als bij de resolutie van de
E: vroetschappen aldaar van dato den
1 april laatsleden daartoe geauthoriseert, dat burgermeesters ende tegeerders der meergemelde stede tot desselfs
kosten ende lasten, alle de ffortiffivatie
wercken der selver stadt ende namentlijk mede het contescharp met deselven aen kleven van dien niets ter werelt
uijtgeondert tegenwoordigh volgens den
bestecke bij den controlluer alewijn
van Assendelft, sullen repareren ende
brengen in behoorlijken staat mitsgaders
aller der selver wercjen voortaan
altijts te repareren ende in goede staat
te houden sullen, mits daar voor tot
laste van den lande genieten ten aensien van de tegenwoordige reparatie de
somme van ses duijsent vier hondert
negentien ponden vijff schellingen en
twaalf deniers te veertigh grooten
ten ponde eens te betalen ofye rekontreren tegens de restanten van verpondingen der gemelde stadt van de jaren 1644

en 1645, als te weten op den jaar 1644
2065 ponden 14 schellingen 12 deniers
ende 4353 ponden 11 deniers over den
jaren 1645
ende voorts ter sake van ondehoudinge
der meer gemelte wercken alle jaren
de somme van 250 ponden, daar van
het eerste jaar verschijnen sal
den eersten maij ders volgende jaars
1747, ende dat in plaatse van 150 gelijcke ponden ter sake van het onderhouden van het conterscharp ende
scheeren van den doorn, tot noch toe genoeten, behoudelijk dat de voorz ffortifficatie wercken met den aen kleven van dien bij de voornoemde burgemeesteren en regeerders sullen
werdn gerepareert ende onderhouden
tot genoegen van haar Ed: mog: ende
dat deselve tot dien eijnde soo nu als
voortaan van jare tot jare door der
selver gecommitteerden sullen werden geinspecteert, ende de voornoemde
burgermeesteren aen genoemen alle
het selve door hare vroetschappe te
doen approberen, ende daar van aen haar
Ed:mog: overteleveren acte ofte resolutie in fforma, gedaan in den Hage
den 25 julij 1645 onderstont, ter ordonbantie van de gecommitteerde raden
ende was getekent Herbert van Beaumont
collatie accoorderrt bij mij
zecretaris den 27 augusti
1650: Jua Vrijdermoet
van de jaren
op de twee poorten staat
1675 af tot den in hartsteenen uijt gehouwen
jare 1690 toe
dese letteren CIJIJCL XXI
hebben de Staten
dat is, 1681
van Hollant wel
50 milionen guld:
aen die stat te kosten geleijt
van de Brouwerijen binnen
de nieuwe stadt naerden
begonnen met previlegie
te brouwen
eerstelijk een accoortbrieff
gemaakt bij armen en rijken
wij Burgerm(eesteren) schout schepenen ende
raide
ende gemeene poorteren ende inwoonende van
de stede van naarden doen cont allen luijden
hoe dat wij om den gemeenen oirbaar welvaart
onderhoudenisse ende vermeerdeinge van de
neringe ende policie van deselve stede minnelijke ende een dragtiglijk alsoo wel arme
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als rijcke met malckanderen gesloeten
ende overdragen sijn, als dat men binnen der
voorz stede ordonneren sal seekere Brouwerijen ende brouwers die daar binnen der voorz
stede bier brouwen sullen op alsulcke ordonnantie ende manieren als men binnen den stede
van amersfoort dat bier brouwt, dats te
weten, van tien mudden havers drie mudden
garsten, ende twee mudden tarwen 16 vaten
biers Hamburge mate, daar af dat die
geenen die dat brouwen sullen gehouden sullen
wesen dat wat biers te geven om elf stuijvers
ende in dien dat coorne soo veel of soo luttel
gelde als dat men de prijs van de vaten biers
soude moeten minderen of vermeerderen, dat
als dan die verminderinge of verhooginge
staan sal ter ordonnantie van den geregte
der voorz stede, welck bier dat men op ter
voorz ordonnantie binnen der voorz stede
brouwen sal, wij alle te samen, ende een
jegelijk van ons bisonder gehouden sullen
wesen te drincken ende in te leggen, bij
vaten ofte bij halve vaten, als wij gewoonlijk sijn te doene van den buijtenbiere
ende dat op die peene van tien goude Leeuwen alsoo dickwils als contrarie geschiede te verbueren de eene helft tot
de voorz stede behoef ende dde anderen
helft tot mijns genadigen Heere behoef
uijtgedaan alleen die bieren die koemen
van overzee als oosten bieren bremer
bieren ende Hamburger bieren, ende dat
wairt saje dat ijmant van den geenen die
binnen den voorz stede bier brouwen sullen min coorns dan voorz is deden tot die
voorz 16 vaten biers, off van dat selve coorn
dat bier langer brouwen dat tot de voorz
16 vaten, maten voorz dat sal wesen op
die voorz peen van tien goude Leeuwen
alsooo dickwils als geschiede, voirt soo
sijn wij met malckanderen minnelijk overdragen als dat alle de voorz poicten
den voorz brouwerijen aengaande bij
die van den geregte der voorz stede, vermindert ende vermeerdert sullen werden
alsoo dicke ende menigwarven als hun
luijden dat niet ende oirbaar duncken
sal, sonder wederseggen van ijmant van
ons allen, alle dinck sonder argelist
in komisse der waarheijt, soo hebben
wij der voorz stede segel van naarden
voornoemt hieraen doen hangen op den
6 dagh in maart int jaar ons heeren
1475 na den loop shoefs van Hollant
Conffirmatie

Karel bij der gratie godts, Hertoege
van Bourgoendien van Lotharingen van
brabant van lunburgh van Lutsenburgh ende
van gelre, grave van vlaanderen van artois
van bourgoendien, palatijn van Henegouwen
van Hollant van Seelant van namen ende
Sutpheen, marckgrave des Heilige
rijkx Heere van vrieslant van Zalijns ende
van mechelen, doen cont allen luijden alsoo ons
schout burgermeesteren schepenen raide ende
alinge de gemeene poorteren ende inwoonende
van onse stede van naarden in onsen landen
ende Heerlijkheijt van goijlant, onsen lieven ende
getrouwen precident in absentie van onsen
stadthoudert ende die andere luijden van onsen
raide in onsen landen van Hollant Seelant ende
Vrieslant te kennen gegeven hebben, doe dat sij
nu onlangs geleden om dem gemeenen oirbaar
ende welvaart van onsen voorz stede, ende om
de onderhoudenisse ende vervorderinge van der
neringe ende policie der selver onser stede minnelijk ende een dragtelijk alsoo wel arme als
rijke met malckanderen overdragen gesloeten
gemaakt ende geordonneert hebben seekere
ordonnantien kueren ende statuten van seekere
brouwerijen van bieren in onsen voorz stede van
nu voortaan te brouwen op alsulcke conditien
ende fforma ende manieren als die
brieven van die daar afgemaakt ende besegelt is
met den segel der selver onser stede van naarden daar dese onse tegenwoordige brief doorgesteken ende getrafigeert is inhout ende begrijpt, ons hier op ootmoedelijk biddende ende
versoeckende die selve ordonnantien kueren
ende statuijten ende inhouden van den voorz
brieven te willen believen vestigen confirmeren ende ratificieren ende want wij de
voorz everdragt ordonnantien kueren ende
statuten over danckelijk ende bequaan
willende ende begeerende altijts de vermeerderinge ende verbeteringe van de gemeijne
neringe ende goede policie, oirbaar ende
welvaart van onse voorz stede van naardden als wel regt ende redenen is, soo ist
dat wij den voornoemde overdragte ordonnantie kueren ende statuten mitsgaders
mede alle t inhouden van de voorz brieven
daar dese door getransfigeert is, belieft
gevestigt ende geconfirmeert hebben, believen
vestigen confirmeren ende ratificieren mitsdesen onsen voorz brieven ontbieden daaromme ende bevelen onsen bailliuw van goijlant voorz ende voort aleen anderen onse
Justicieren officieren ende ondersaten
van onse stede naarden van de voorz
wient aengaan ende aenkleven, magh dat
sij den voorz ordonanttien kueren ende sta-
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tutuen van deser onser confirmatie ende ratificatie van der selver rustelijk ende vredelijk
doen ende laten gebruijken geduerende tot
onsen wederseggen, sonder hen luijden te doen
noch te doen doene, nochte te laten geschieden
eenigerhande hinder letsel off moeijenisse
ter contrarie, want wij t alsoo gedaan
willen hebben in oirkonde desen brieven
ende onsen Zegel hier aen gehangen, gegeven
op den 12 dagh van maart in t jaar ons
Heeren 1475 na de loop van onsen Hoeve
bij mijn Heere den Hertoege ter relatie
van sij hen precident in absentie
van sinen stedehouder generaal
ende van de anderen van den tade van
Hollant Seelant ende Vrieslant
--------int Jaar 1477 den 13 dagh na kersmis
in den winter, wort Karel dootgeslagen in de slagh bij nansij, en wort tot
nansij begraven
Van de brouwerijen binnen
naarden verder voort te
setten, ende hier op versogt
conffirmatie
Wij Burgermeesteren schout schepenen raide
ende de gemeene poorteren ende inwoonende
van de stede van naarden doen cont allen
Luijden, hoe dat wij omme der gemeene oirbaar ende welvaart onderhoudenisse
ende vermeerderinge ende policie van den
selver stede minnelijk ende eendragtelijk
alsoo wel arme aals rijke met malckander
gesloeten hebben ende overdrsgen als dat
men binnen den voorz stede ordonneren sal
seekere brouwerijen ende brouwers die daar
binnen den voorz stede bier brouwen sullen
op sulcke ordinanten ende manieren als
men binnen der stede van amersfoort dat
bier brouwen, dat is te wetene, van tien mudde
Haver drie mudde garste, ende twee mudde
tarwe, sestien vaten biers of na goet ducken
van den geregte van naarden voorz Hamborger maten, daar of dien geenen die dat
brouwen sullen gehouden wesen dat vat
biers te geven naar de waarde van t voorz
coorn tot goet duncken van den geregte van
den stede van naarden voorz Hooge ende
Lage, welck bier dat men op te voorz ondennantie binnen den voorz stede brouwen sal
wij alt samen voorz ende een jegelijk bisonder
van ons gehouden sullen wesen te drinken
ende in te leggen bi geheele ende halve vaten
als wij gewoonlijk hebben geweest
van doene van de buijten bieren, ende
waar dat sake dat ijmant van den

geenen die binnen der voorz stede
bier brouwen sullen min coorens dan
voorz is daden tot de voorz 16 vaten
biers van de voorz maate dat sal wesen
tot goet duncken van den gerechten van
de voorz stede, ende tot hoire correctie
ende in de ecxcijsen van alle vreemde
bieren tien stuijvers begeerden ende
van binnen bieren drie stuijvers te geven van de volle vaten, halven ende
vierendeels naar advenant ende beloop
daar van, ende off bi alsoo verre dat
dese voorz ordonnantie van de brouwerije voorz op eenige tijt geen effect
en sorteerde, noch voortgangh en hadde
dat als dan die oude gewoonlijke ecxsijsen van ons geuseert, ende gebruijkt
sal worden van alle bieren, in komisse
der waarheijt soo hebben wij der stede
Zegel van nnaarden voorz hier aen
doen hangen op ten 18 dagh in augustus
in t jaar ons Heeren 1506
Conffirmatie
phillippus bij der gratie godts
koninck van Castilien van loon
van granada etc: erst Hartoge
van oostenrijk prince van arragon
Hertoege van bourgoendien van lothrije
van brabant van stijer van cramte van cramvan limburgh van gelre grave van Habsburgh van vlaanderen en van tijrode van artoijs van bourgoendien palsgrave van Henegouwen, lantgrave van elsaten marckgrave van burgauwen, ende des Heijligen
rijkx, van hollant, van Zeelant, van phirt
van kijburgh, van namen ende Suotheen
Heere van vrieslant op ter Win dischmarck
van portenauw, van Zarlijns, ende van mechelen, doen cont allen luijden alsoo schout
Burgermeesteren schepenen raide, ende
alinge de gemeene poirteren ende inwoonende
van onse stede van naarden in onsen lande
ende Heerlijkheijt van goijlant, onsen lieven ende
getrouwen stadthouder generaal en de raide
van Hollant Seelant ende vrieslant bij huere
upplianten te kennen gegeven hebben hoe
sat sij nu onlangs geleden, omme den gemeene
oirbaar ende welvaart van ons voorz stede
ende omme der onderhoudenisse ende augmentatie van der neringe ende policie der selver
onser stede minnelijk ende eendragtelijk alsoo
wel armen als rijke malkanderen overdragen
beslooten gemaakt ende georconneert hebben
seekere ordonnatien kueren ende statuen
van seekere brouwerijen van bier in ons voorz
stede van nu voortaan te brouwen, ende koe-
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men t selve bier sal geven in t verkoopen
ende den acxcijns daar af te betalen
op al sulcke conditien ende in forma ende
manieren als den brief daar afgemaakt
ende besegelt is met Zegele der voorz
onser stede van naarden daar desen
onsen tegenwoordigen door gesteken
ende getrantffixeert is, dat inhout ende
begrijpt ons hier op ootmoedelijk biddende
ende versouckende die selve ordinantien
kueren ende statuten, ende allen den inhouden van den voorz brieff te willen
believen vestigen confirmeren ende ratificieeren, ende want wij de voorz overdragte ordinantien kueren ende statuten
overdanckelijk ende bequaam hebben
willende ende begeerende altijt de augmentatien ende verbeteringe van de gemeene neringe ende goede pilicie omme
oirbaar ende welvaart van onse voorz
stede van naarden als welregt ende redenen is, soo ost dat wij bij advijs ende goet
duncken
van onsen voorz sadthouder generaal
ende raide, die voornoemde overdragt ordinantie kueren statuijten mitsgaders
allen den inhouden van den voorz brief
door de welcke onse letteren getrafixeert
hebben, believen vestigen ende confirmeren
ende raifficieren mits desen ontbiedende
daaromme ende beveelen den selven onsen
stadhouder ende raide, onse bailliuw van
goijlant ende voirt allen anderen justicieren
officieren ende ondersaten wiet aengaan ende
bevelen magh, dat sij den voorz van onsen stede
van naarden, van den voorz overdragt ordinantien kueren ende statuijten, ende dese onse
confirmatie ende ratificatie der selver rustelijk ende vredelijk doen ende laten gebruijken
geduijrende tot onsen wederseggen sonder
hun lyuijden te doen nochte te doen doen
ofte laten geschieden eenigh hinder latsel
ofte moijenisse ter contrarie, want het ons
alsoo belieft in oirkonde van desen, soo hebben wij onsen Zegel welck van onsent wegen
gebruijkt wert binnen onsen Hoeve van Hollant hier aen doen hangen, gegeven op ten
13 dagh sebtembri int jaar ons Heeren
1506
Bij den koninck ter relatie van
den voorz stadthouder generaal
en raide van Hollant Zeelant ende
vrieslant
Volgens een voornaam cronijckschrijver Jan gerbramtsen van Haarlem tot Leijden gebooren
soo soude dese philippus koninck van Castilien

op den 26 sebtember in dat selve jaar 1506
in Sphanjen overleden wesen out 28 jaren
sijn hert soude te Jerusalem bij sijn overoude
vaders philips hert begraven wesen
met segt dat dese philippus soude vergeven
sijn etc.
copie copie van eene sententie uijt den walsche
getranslateert ende overgebragt in den
duijtsche tale, wegens een optreck ende
eene verjaginge die de naardenaars
aen eenige personen van muijden hadden
gedaan, nemendevan haar wagens
paarden en turf, ende questsende sommige personen
Karel bij der gratie godts Hertoege van Bourgoendie, van Lotharingen, van brabant, van
lungburgh, van Lutsenburgh ende van gelre
grave van vlaanderen, van artoijs
van Bourgoendien, palatijn van Henegouwen
van Hollant, van Zeelant, van naarden ende
van Zutpheen, marckgrave des Heijlige
rijkx, Heere van vrieslant, van Zalijns
en de van mechelen, allen den geenen
die desen tegenwoordige letteren sullen
leesen Zal uijt, hoe dat onlangs seeckere
processe geresen ende hangende geweest
is, voor onse lieve ende getrouwe stedehouder ende luijden van de kamere van
onsen rade in Hollant tusschen onsen procuruer over en in de name van ons als
Heere van goijlant, eijsschers ter eenre
sijde, ende dat lighaam ende gemeene
inwoonderen van onse stede van naarden
verweerders ter andere sijden, ende dat
op het geene dat de voorz eijsschers
seggende inde voorstellende was, dat seeckere tijt geleden die van den geregte met
groote menigte van burgeren ende inwoonderen van onsen voorz stede waren
getrocken uijt der selver stede met klock
geslagen met ongewonden banieren
met macht ende bij ffaite buijten onsen
weten believen ende consenth, als hoir
hheer ende prince in den dorpe van Anckeveen in de jurisdictie van weesper
karspel t welck buijten hare palen
ende jurisdictie was, ende hadde daar
met kragte genoemen die wagens pwwrden ende turff van Splinter van Zijl
Jan Roeloffsen, Jan Heijnensen ende van
de andere inwoonderen van muijden, ende
hun luijden geappliceert, ende bekeert alst
hun luijden dat goet gedagt heeft, makende
monopolie, ende vergaderinge rebellerende
tegens ons ende onse Hoogheijt, ende Heerlijk-
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heijt, soo als dat niemant geoorloft is, uijt
sijne plaatse te vertrecken met klocke geslagen, ende met openen ongewonden banieen
sonder weten, consenth off believen van sijne
Heere ende prince welcke verweerders
bij de wegen ende middelen voorz hadden
mits hairen grooten gewelden en kragten
genoemen ende aen getast, eenige van de poirteren van muijden voorz ende die selven
met hoiren paarden ende wagenen die sij
voerende waren genoemen gearresteert ende
gehouden, omme dat sij tegens die van Hilversum seekere menigte van turfven gekogt
hadden, omme die te vorderen tot hoiren huijsen
ende daar af te gebruijken gelijk sij gewoonlijck waren, ende hadden daar en boeven
eenige van die van muijden gewont ende
gequest
die welcke de voorz turfven gekogt hadden
ende ook die wagenen paarden ende andere
beesten die van muijden toebehorende genoemen met kragte ende gewelde, ende alsoo gebrogt binnen onsen voorz stede van naarden
ende dat arger was, hebben die selve verweerders in hoir wederkeren bij eenige van
hun doen nemen twee koijen, twee paarden
ende andee beesten toebehorende eenige van
de inwoonders van Hilversum die dewelcke
dat den voorz turff verkogt hadden, seggende
ende mainctenerende de voorz verweerders
dat die geene die de voorz beesten
toebehoorden niet soo stout wesen en souden
die weder te koemen halen, met meer andere
dreijggelijke woorden meer concluderende daar
omme deselve eijsschers ten eijnde dat bij
sententie van den voorz in onsen raide van
Hollant geseijt ende gedeclareert soude werden
dat de verweerders in t gunt dat voorz is gedaan te hebben, hadden misdaan ende verbuert alle hoire previlegien hantvesten
vrijheden enderegten bij hen luijden bij ons
verkregen, ende van onse voorvaders tot
dier tijt toe, ende dat ook gecondeneert
doude wesen, tegens ons ende onse ptoffijte
in der somme van vier duijsent leeuwen
off in alsoo veele als der voorz van onsen
rade redelijken duncken sal te wesen, ende
als van den geenen die bevonden souden wesen
bij namen ende toenamen geweest te
hebben van de voorz klocke geslagh
ende van te dragen of voorgestelt te hebben
deselve ongewonden banieren deselve eijssche
was concluderende te gens hen luijden, ten
eijnde dat ter cause van dien geseijt soude
werden dat sij misbruijkt ende verbuert
hadden tegens ons lijf ende goet, of dat sij
anders daar op gecorrigeert soude wesen

alsoo verre als redenen dat eijschte
op welcke eijsen, ende conclucie de voorz
verweerders hadden geantwoort ende
geseijt, had dat met den geenen van den landen van goijlant, sij hadden seekere Veenen
ende moiren leggende in haren gemeen
ofte gemeente genoemt, ende om de voorz
onse landen van goijlant seer luttel houts
hadden off andere gereetschappe dienende
dienende tot de buere, men hadde daaromme
over lange daar te voeren geordonneert dat
niemant verminderen, vervoeren noch doen
vervoeren soude eenige tirven uijt insen lande
van goijlant op die peene en verbuerenisse
van vier ponden te verbueren de geene die ter
contrarie daar af deden tot onsen prophijts
nochtans ende dat niet jegenstaande heeft het
belieft den voorz Splinter van Zijl met meer
anderen in verminderen van der selver ordonnantie, te vervoeren te laden ende naar hen te
nemen veele ende groote menigte van turven
buijten onsen landen van goijlant, wlcke saken
gekoemen wesende ter kennisse van die voorz
van onser stede van naarden, die welcke daar
geonden hadden, seeven off agt van hare burgeren metter officier van onser voorz stede van
naarden omme de overtreders te bekueren
ende te beslaan van boeten bij hen lieden
tegens de voorz ordonantie verbuert naar forma
ende inhouden der selver, twelcke sij alsoo
gedaan hadden, int welcke de voorz overtreders
niet en hebben willen Obedieren, maar souden
dat eer met kragt ende gewelde dat beslaan van
boeten wederstaan hebben, ende tot een teijken
van dien soo hadden sij hun vervordert seekere
menigte van turven wegh te voeren recisterende
met alle hueren magten tegens den voorz onse
stede van naarden, omme welcke saken, ende
na dat van deselve kragten ende gewelden
gekoemen was ter kennisse van die van onser
voorz stede, eenige van hen luijden vertoegen
als doen uijtter stede omme hulp en bijstant te
doene hoire meede borger ende officier, sonder
eenige wapenen of harnas te dragen, dit aldus
hangende seekeren tijt, die voorz Splinter van
Zijl was ontkoemen, aldaar agterlatende sijn
paarden wagen ende tarven, de welcke de voors
borgers ende officier weder dede brengen on
onsen voorz. stede twelck hen lieden na regten
ende redenen geoorloft was te doene, ende
ktagtende gewelt met ktagt weder staane,
ontkende voirt de voorz verweerders dat sij
den klock geslagh niet onhebben doen, doen
niet temin kennende soo wanneer de burgers van naarden hun vertoegen ende quamen om hoir mede burgeren hulpe ende
assisitentie te doene als voorz is, als dat
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sij doe de klock een slagh hebben hooren
slaan sonder meer, twelck tegens haren
danck ende wille was, mits welcke klaarlijck blijke mogte, dat in geenre manieren
met ten klocke geslagen vergaderden
noch uijt onser stede vertoegen ontkennende ook geheel ende al, eenige vergaderinge gemaakt te hebben, daar sij mede
uijt onser voorz stede met ongewonden
banieren getoegen soude wesen, maar was
waar dat een man van Ligtensinne, ende
wel bij dranck quam loopen ter plaatsen
daar die burgers van naarden waren
alrede op wegh om te gaan naar hen lieden
medegesellen, nam sijn schorte kleet
dat hij hadden van witte linnenlaken, ende
bont op eenen stock loopende metten burgeren sonder eengh Harnas off wapene
aen te hebben, als een verbaast ende
onsinnigh mensche, twelck in geenen
manieren en behoort genoemen te worden
ofte gereputeert voor banieren of teijkene
van wapen van oirloff seijden voort deselve
verweerders, dat die sake niet gedaan noch
op geseth tegens ons of onse hoogheijt ende
Heerlijkheijt, maar alleen tot welvaren
van den landen. ende omme die onderhoudenisse van de kueren statuijten ende ordonnatien gemaakt op t stuck van de voorz
turven in onsen landen van goijlant, soo
wanneer dat men die heeft willen voeren
uijt onsen voorz lande gelijck die overtreders van dien, hun peijnden te doene, dewelcke
na dat de sake geschiet ende tegens hen
lieden gedaan was. omme der redenen
voorz, waren gekoemen met hoiren wagenen ende paarden op t voorz gemeente
van naarden, daar die getoeft waren
omme die bruecken ende boeten daar sij omme
ter saken voorz in vervallen waren
ende alsoo en hadden die verweerders on
geenren wijs geexploicteert buijten hunne
jurisdictie ofte vrijheden, noch anders gedaan dan sij behoorden, ontkennende
voirt eenige burgers van muijden gewont
ofte gewquest te hebben ter cause van de
ladinge van de turven gelijk als die eijssers
met meer andere redenen procedeeren
ende allegatien dat de voorstellende was
bij den selven verweerders tot hoir onschult ende ontlastige dienende mainctinerende ende concluderede ten fine
dar bij sententie van die van onsen raide
in Hollant voorz gewijst ende verklaart
soude worden wij ende quijt ende van alles
geabsolveert van duegdelijken ende onbehoorlijken eijsch ende concluijsie

van onsen voorz procuruer ende dat
daar op bevoelen soude werden silentie
ende een eeuwigh swijgen, welcke partijen
alsoo gehoort van de eene sijde als van
de andere int lange, soo wel int aen spreken
als int verweeren ende ook in replicque
ende duplicque, de selve waren bij den selven
stedehouder ende luijden van onsen raiden
in Hollant geappoincteert in fauten contrarie
ende in eenen ondersoeck, soo dat daar na
seekere gecommutteerden bij ons daar toe
geordonneert hadden ondersoeck gedaan
tusschen de partijen, ende alsoo geinstineert
door processe tot ten eijnde ende diffenitive
toe, ende t selve alsoo gebrogt ende gedtelt
in state van wijsene, weder overgesonden
den voorz onsen raiden in Hollant, welcke
processie gesien, ende daar na dat partijen
geremuncieert hebben van alle procedure
ende geconcludeert inregten, heeft bij den
selven van onsen raiden, ende bij hare
Zententie diffinitive, geseijt. gewijst, ende
verklaart geweest, dat men goede ende
regtvaardige sake de selve eijsschen
hem beklagende was van den selven verwoorders, ende dat den selven met grooten
onregte, ende sonder sake hun daar tegen
gepaseert hadden, hun luijden daar omme
condemptnerende te repars ende beteringe
te doen tegen ons van hoiren excessen ende
wercken eerlijk ende prophijtelijk te wetene.
ende schepenen van onse voorz stede van
naarden die waren int jaar Lxiiij, in dien
sij noch levende waren, ende die
burgerm(eesters) ende drie schepenen van
naarden tegenwoordigh met twaalf van de
notabelste van de voorz stede ende desgelijkx
Mathijs gijsen, gooswijn stilleganckmaker
genoemt in t selve processe soude koemen
ende presenteren hun voor den voorz van onsen
raden, te wetene, die voorz drie
burgerm(eesters) ende tiensche ponden ponden
ende twaalf van den notabelsten, Blootshooft
ende ongegort ende die selven gooswijn ende
mathijs in linnen kleren omgort elckx van hun
luijden gooswijn ende mathijs eenbarnende
wasligt wegende een half pont, beennde
ende belijdende hare voorz misdaat
roepende ende biddende genade aen de
voorz van onsen raden, in den namen
van ons, ende te offeren die voorz wasligten in onsen Capelle van den Hage
voort dat heijlige Zacrament, ende
daar enboeven souden gehouden wesen
de voorz goossen stille ganckmaker
een bedevaart te doene ten heijligen
drie koningen te kuelen binnen drie maan-
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den eerst koemende, ende daar af te brengem
drie goelijke certificatie ende betoon
in handen van onsen voorz raden
ende noch een andere bedevaart te doen
te roomen wanneer hij des van onsen
voorz raden versogt soude werden
ende de voorz mathijs soude gehouden
wesen een bedevaart te doen te
nuwenseel tot vermaninge van onse
voorz raden, condempuerende voort
de van onse voorz stede van naarden
tot onsen prophijten in den somme van
vier hondert leeuwen ten prijse van
sestigh groot stuck te betalen ende de
voorz mathijs gijz in een somme van
twintig schilden van 28 groot sruck
te betalen de eene helft tot sint Jansdagh baptista eerst koemende, ende de
andere helft tot kersmisse daar naarvolgende apsolverende van t zurplus
den voorz verweerders van den eijsscher
ende conclusie van onsen voorz procuruer hun inposerende daar aff
een eeuwig swijgen
van welcke sententie onsen voorz procuruer, ende ook de voorz verweerders
jlico tot ons, ende onse lieve ende getrouwen
cancellier ende luijden van onsen grooten
rade appellerende releverende ende excicuterende den een den anderen als in
sulken saken toebehoort, ende ten dage
daar op dienenden comparerende den
voorz partijen ofte procuruers
in hueren namen in onsen voorz.
grooten rade, van wegen de voorz appellatien, vertonende huere letteren van de relivementen in sake van appele, verklarende de beswaarnisse van deselve appellatie
ende concluderende in huer goeden regt
ende de inthuneerde sustineerde ter contrarie, ook in materie van appelle, versouckemde niet te nimme dat selve proces gemaakt
ende beleer bij de voorz partijen voor de
voorz van onse rade in Hollant genoemen
soude wesen als proces bij geschrifte
ende voor sulck gewijst, eijndelijk
de selve partijen gehoort, in onsen grooten
raden tot eenen seekeren betekende dage
hun luijden geseth: ende t sedert soo hebben
de voorz appellamten abtempnerende ende
toelatende t voorz appelatien t selve
proces doen brengen in onsen voorz grootem
rade ende dat gedaan de voorz partijen
hebben met alle naarstigheijt ende gebeden te willen Jugeren t selve proces ende
hen lieden daar op doen regt, ende justitie

doen te weten dat gesien ende gevisenteert
t selve proces bij onse Hoeve van parlemente te mechelen, in den welcken ende insetting van dien wij de kennisse ende Judicature van dese materie ende van alle
anderen van daar ter voerend begonnen
ende aen geleijt hangende in onse voorz
grooten rade gegeven hebben ende al overwoegen dat in deser saken dienende was
met dat daar aen kleeft met hroote
ende rijpe deliberantien ons voorz Hoff
Bij arrest ende voor regt gestelt ende stellen
de voorz appellatien mitsgaders deselve
sententie met dat ter aenkleeft te
niet, ende sonder eenige beteringe, ende
van nieuws wijsen tot condempnatie
ende condempneren de voorz verweerders tot onsen prouffijte voor de abusen
kragten ende gewelde bij hen luijden
voorgestelt ende gedaan in der manieren voorz in de somme van vier hondert
ponden ten prijse van xl grooten
van onse munte van Vlaanderen
elck pont hun lieden absolverende
van t zurplus van de eijsch, ende aensprake van onsen procuruer in kennisse van dien hebben wij doen stellen
onsen Zegel aen desen tegenwoordigen
gegeven in onsen Hoeve van parlement
tot meghelen voorz ten ix dagh van
noembri, int jaar van gratien
1474, aldus getekent bij den Hoeve
de Haalwijn
copie copia
uijt den walsche tale, getranslateert, ende overgebragt
in den duijtshe tale, ffinaleijk
wegens onse goijsche gemeente
uijt gewesen in den parlemente
tot mechelen in dato den 19 november 1474
Kaarle bij der gratien godts Hertoege
van bourgondien van Lothringen
van brabant, van Limburghm van Lutsenburgh
ende van gelre, grave van Vlaanderen, ende
artoijs, van bourgoendien, palsgrave van
Henegouwen, van Hollant, van Zeelent
van namen ende van Zutpheen, marcktgrave des Heijligen rijkx Heere van
vrieslant van Zalijns ende van meghelen, allen den geenen die desen jegenwoordigen letteren sullen sien Zaluijt
alsoo onlangs queste ende processe gemoveert ende hanfgende is geweest, voor onsen
lieven ende getrouwen den Stadthouder ende
luijden van onsen raden in Hollant, tusschen
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onsen procuruer generaal, voor ende in
den namen van ons als heere van goijlant
Eijsscher ter eenre sijden, ende die burgermeesteren schepenen ende gemeenten
van onse stede van naarden, ende die gemeene dorpen van goijlant, als bussum, huijsen,
laren blaricum ende Hilversum, elckx
voor soo veel hen aenginck ter andere
op t gunt dat die voorz eijsscher seijde
ende proponeerde dat wijlen onse pradessoors graven van Hollant die godt ontfermen wil, hier voortijts genoemen hadden
bij transport ende erffpagte van de religiuse abdisse van de convente van Elten
het gemeen lant van goijlant, met alle
sijn regten vrijheden ende Heerlijckheden
domeijnen ende anders sijne toebehorende
omme een seekere somme van penninge
de welcke sij daar van elck jaar responderende ende op dese titule de welcke
wad redelijk ende regtvaardigh, hadde
sint altijr genoeten, ende t voorz lant
altijt gepassideert vredelijcken, ende
hoe wel dat uijt kragte wnde door middel
van de voorz stransporte die beemden
weijden, veenen, mouren, bosschen, heijden
waranden ende wildernissen, gelegen ende
wesende in ende binnen alle t voorz lant
ons alleenlijk ende int geheel soo wel in
den gront als in der proriteijt competerende ende toegenorende, sonder dat ijmant
anders hem magh pretenderen of vermeten daar inne te hebben regt, in eeniger manieren, dese nochtans niet tegenstaande t hadde belieft den ingesetenen
ende inwoonders van onsen voorz stede
van naarden, ende van de voorz dorpen
van goijlant verweerders bij hare onbehoorlijke wille ende sonder te hebben
eenige titule te usurperen naar haer
te trecken, ende tot hun luijden proffijten
te appliceren de voorz beemden weijden
veenen, bosch, heijden, waranden ende wildernissen, ende daar inne te leijden ende te
doen weijden huer beestenm paarden koijen
varckens ende schapen, sulckx hem dat
goet gedagt hadde, geheel in alsulcken
manieren off het selve geweest ware
huer luijden erfnisse ende vaderlijkcke erve
ende dat sij daar innen als noch presevereerde, ende hadden gedolven, ende dolven
alle dagen uijt de voorz veenen ende mouren
alsaar makende turven van die welcken sij keerden tot haar luijden proffijten, ende hadden
believen ppk gehouwen ende doen houwen
uijt den voorz bosch ende houwingen soo
grooten quantiteijt van houtte alst hem belieft

heeft ende t selve verkogt, ende gedistrubueert
t hun lieden proffijte, ende dat meer was
die voorz verweerders hemsleffs makende
Heer van ons voorz landen van goijlant
hadden hem uijt huer eijgen prive authoriteijt
ende onbehoorlijcken willen aengevaart
te naken allen manieren van kueren
ende ordonnantien, ende daar inne te committeren ende te stellen houtvesters, ende
andere officiers op t weck van de gouvernement ende houwen van de voorz houtten
welcke saken niemant geoirloft was te
doene sonder consent van sinen prince, ende
daar toe hadden sij van de voorz veenen
bij hen gedolven gemaalt, veele schoone
arbeijdelijke landen, omme rogge ende
ander saat daar op te saijen, ende deselve
landen te appliceren tot hen, ons beroovende
mits dien van onse Heerlijkheijt gront
rentten ende domeijnen van onse voorz
landen van goijlant, ende noch niet te vreden
sijnde met den voorz voornemen ende ongelijcken hadden hem ook onderwonden
ende geinjungeert te verkoopen ende vervreemden ende te transprteren groote
menigte van de voorz mouren ende veenen
metten gront ende eijgendomme van dien
voor weijlanden gelijckerwijs klarelijcken blijcken magh bij dien dat in
den jare xlij verkogt hadden een
groote partije van de voorz veenen
soo wel in den gront als eijegndomme
gelegen bij Loosdrecht ende bij Cortehoeven, welcke verkoping vab geene
waarde mogte sijn, omme dat niemant
verkopen, ende transporteren magh
t goet van een anderen, concluderende de
voorz eijsscher omme dese redenen
ende anderen bij hem gealligeert, ten
dat geseijt ende verklaart soude sijn
dat de verweerders met onregt ende quade
saken voorgenoemen ende geusurpeert
hadden op ons, ende onse voorz Heerlijkheijt doende de sake voorz souden daarom
gecondemneert sijn, hem daar van te decisteren ende af te scheijden ten eeuwigen dagen ende ons laten ende gedogen
daar van te genieten ende gebruijcken
als van onse regten, rentten, domeijnen ende Heerlijckheden, ende daar toe
gecondemneert, ons weder tegen ende te
betalen de proffijte vrugten ende gewinnen die sij daar van hebben gehadt
ende waar genoemen sijn sint jaar
1424 dat wijlen onsen waarden Heere
ende vader, daar godt die siele of hebben
eerst quam aen de voorz Heerlijkheijt
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van goijlant geextimeert tot 5000
rijnse guldens tjaars ende dat van xli jare
in als bedragende tot tweemaal hondert
ende vijf en veertigh duijsent rijnsche
guldens behouden juste extimatie ende
voorts ons weder te geven ende te restitiuren
de voorz veenen bij aen verkogt, den
voorn(oemde) van Loosdrecht van CorteHoeff
ende elwaark-- tot huere regte waarde, ende dat
sij daar onboeven noch souden gecondemneert
sijn omme de excessen abusen ende mesuijsen
bij hem gecommitteert in t gunt dat voorz is
in de somme van 10000Leeuwen t onsen
proffijte off tot alsulcken anderen weder=
keringe ende betringe als den voorz onse
raden in Hollant duncken souden redelijk
te sijne daar op van wegen de voorz verweerders geseijt ende geantwoort hadde
geweest dat sij ons bekenden te wesen Heer
van goijlan, ende hen onse getrouwe ende
waaragtige ondersaten, ende voorts dat
in onsen voorz landen van goijlant, was
een communie genoemt gemeente, in de welcke
gelegen ende staande waren, die beemden
weijen, veenen, mouren, bosch, heijden ende
waranden daar die voorz eijsscher
mentie afmaakte van welcke gemeente
met hoiren toebehoren die voorz verweerders hadden genoeten ende gebruickt
rustelijk ende vredelijken van alle oude
herkoemen ende soo lange tijt dat geen
memorien ten contrarie en was ende
en souden den eijsscher niet konnen doen
blijken dat men daar aff andersuits gebruickt
hadde, sint die tijt dat t voorz lant van
goijlant met volck beseth ende bewoont
was geweest met welck klaarende
kennelijk was dat sij daar van behouden
hebben behoorlijcke scriptie, welcke
sij seijden te wesen na regten van al sulcker
waarde geheel in sulcker manieren
als off die sake geoctroijeert gadden geweest
bij privilegie, door middel van welcke
prescriptie die voorz verweerders verkregen hadden, regt ende possesie van de
voorz gemeente niet alle hoir teobehoren
sonder dat daar ijmant anders jet toe te
sien ofte kennisse te nemen heeft
seijden noch dat wijlen Hertoegh albrecht
grave van Hollant, hadde hier voortijts
bij sijne brieve expresse bekent de voorz
gemeente toe te behoren den verweerders
ende dat sij luijden daar van genoten ende
gebruijckt hadde, niet sonder titul, maar
uijt kragt van de voorz ende prescriptie
ende gewoonte, ook soo en hadde sij t voorz
genoth ende besith niet gehadt uijt hoir

eijegn prive auctoriteijt noch sonder consent van den prince, maar bij beliefte
weten en wel van den graven van Hollant
want het bleeck, dat eertijden seelere
tractaat ende accort hadde gemaakt
geweest tusschen den voorz verweerders
door die welcke sij wiste hoe ende in wat
manieren sij behoorden te genieten de voorz
gemeente, welcke accoort ijk
tractaat, besegelt worde bij de tresorier
van Hollant ende heer gijsbrecht van diepenburgh, ende na gecomfirmeert, ende geapprobeert bij de voorz Hertoegh albrecht
grave van Hollant, voor hen, sijnen erven
ende nakoemelingen, seijden voorts de
voorz verweerders, dat sij met goede
saken ende titule van de voorz presprescriptie hadden moegen doen wejden
ende voijen huere beesten paarden koijen
schapen ende andere in de voorz beemden
ende veenen, ende ook te houwen ende te
nemen hout uijt den voorz bosch, gemerckt dat
de selve gelegen waren in de voorz gemeente
met hueren toebehoren, ende in welcke
bosch ende fforeeste de verweerders onderhielden de houwinge van ses tot seven
jaren naar den oirbaar ende proufijt
van de voorz bossche, ook hadden de
voorz verweerders wel moegen maken
kueren ende ordinantien, Houtvesters ende
serchanten in den voorz bossche genoemt
goijerbosch, want men mogte soo wel jurisdictie presciberen als ander goet, ende
tot een teken van dien, soo hadden wijlen
Hertoege Jan van beijeren als Heer van goijlant eertijts gegeven ende geoctroijeert
den geenen van den voorz dorpen van laren
Hilversum ende blaricum, dat sij lieden
souden willen kennisse nemen van alle
beternisse ende quaden misbruijck in t
voorz goijerbosch, om dies wille dat sij
luijden de naaste daar aen gelegen waren
ter anderen soo hadden die voorz verweerders ook goet regt te delven in de voorz
veenen ende mouren gelegen in de voorz
gemeente uijt middel van de oude gewoonte
ende prescriptie, ende immers dat in den
jare 22 de voorz wijlen hertoegh Jan
van beijeren gemaakt heeft een eijntelijke scheijdinge ende divisie tusschen
die van goijlant ende die van Loosdrecht
in de welcke expresselijken verklaart was
dat die van naarden ende goijlant behoorden te hebben ende te behouden tot hoir
gebruick alle die voorz landen ende veenen insgelijken hadden die verweerders
toegelaten geweest te maken arbeijde-
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lijck en vrugtbaarlant om daar op
te zaijen koorn ende ander saat van de
heijden ende andere plecken binnen de
voorz gemeente ende dat sij gebruike
van haare eijgene, daar aen hadden
sij hem in geensins misgrepen, noch ook
in t geene dat sij van de voorz veenen
eenige reijsen verkogt ende gedistrubueert hadden omme penningen die daar
afgekoemen waren, geimplejeert te
hebben in huer luijden affairen ende
nootdruftigheijt, concliderende bij
desen redenen ende middelen ende
anderen bij hem gealligeert ende geproponeert, dat sij gewesen ende geprponeert ten eijnde dat sij quijt ende ontslagen
ende geabsolveert van den onbehoorlijken
ende onredelijcken eijsscher den welcke
daar van geimponeert soude wesen een
eeuwigh swijgen, welcke partijen alsoo
gehoort ter eenre ende ter andere sijden
in t lange soo wel in den eijsch, ende verweer als in replicke ende duplicque
die selve hadden bij den voorz stadthouder ende luijden van onsen raden
in Hollant geappoincteert geweest
in ffaiten contrarie ende eenre onder
ondersoecke ende naderhant hadde
seecke inse gecommitteerde gedaan
dat ondersoeck van de voorz partijen
ende geinstineert huer voorz proeces
ter dfinitive toe exclusive, ende het
selve gejustineert ende gestelt sijn de
in state van w---ne, wedersamende
voorz onse raden van Hollant xxxxxx
xxxxxxxxxxxx gesien, welck proses
na dat de voorz partijen gerenuncieert
hadden van voorz prodictie ende conclusie in regte, is bij den selven onsen raden in Hollant, ende bij hare sententie
diffinitive geuigeert ende verklaart geweest, dat de voorz eijsschere hem met
goede ende regtvaardige sake hadde bekroont
ende beklaagt gehadt van de voorz verweerders, ende dat sij met onregt ende quader saken daar jegens geoppossieert hadden
hem daar omme condeonnerende te decisteren, ende te eeuwige dagen te scheijden
van de voorz veenen turflant bosch
ende fforeesten weijen beemden waranden
ende wildernissen gelegen in onsen voorz
landen van goijlant met hoiren toebehoren
ende aenkleven, sonder hem eenigsins daar
van te onderwinden ofte aen te genieten van
den landen uijt den welcken die voorz veenen
souden van doen voortaan afgenoemen ende
uijt gedolven worden, noch van de tiende die

daar aff sullen op t geene dat sij jegens ons
hem souden moegen misfrijpen ende daar
toe onse indignatie, ten sij nochtans dat sij
daartoe van ons hadden, expres ende speciael octroij verlof ende licentie, ende aengaande van de voorz andere weijden, heijen
ende gemeenten hadden die van onsen voorz
raden geweesen, ende verklaart dat die verweerders blijven souden in de possessie ende
genietinge van dien ter tijt toe dat sij daar van
versteeken souden sijn met andere betere regte,
ende van den misbruijken gecommitteert in
desen stucken bij de voorz verweerders in t
gunt dat ter sij verkogt hadden de voorz veenen
ende den boedem van dien opgebuert ende
ontfangen die tienden daar toe behorende
xxxxxx gedolven die turven van de voorz
heijden, afgehouwen die boomen ende
houwinge van t voorz goijerbosch, sonder daar
van te hebben eenige regtvaardige titile off
oirloff ende licentie van ons, ofte van onse
voorsaten, die voorz van onsen raden hadden
den voorz verweerdersgecondemneert tot onsen
proufijte, te weten die voorz van onse stede van
naarden inde somme van agthondert Leeuwen
van xl groot stuck ende die voorz van de vijf
dorpen te samen in de somme van seeven
hondert leeuwen ter prijs als boeven, te betalen
geven ende leveren de eenen helfte op Sint Jans
baptista doe eerst koemende, ende de andere
helfte tot kersdaghdaaraen volgende,
absolverende de voorz verweerders van der
impetitien ende eijsschen van den eijsscher,
ende daar op hem imponerende een eeuwigh
geswijgh, van welcke sententie onsen voorz
mocureijr in t geene dat die possessie ende
genieten van de voorz andere heijden, weijen,
ende gemeente toe gewesen was den
verweerders, ende ook te kleijne
condemnatie appelleerde terstonts aen ons
ende onsen weerden ende getrouwen cancelier
ende luijden van onsen grooten raden, ook soo
appelleerden fformelijk de voorz verweerders
relevveerde ende excicuteerden ter eenre
ende ter andere sijden, gelijck in sulcken sake
behoort, ende ten dage daar van dienende
compareerden de voorz partijen of procuruert
voor hem in onsen voorz grooten raden van
wegen des voorz appellanten in ffaiten leggende
hoire brieven van relivimente in materie van
apeel hadde verklaart geweest de ongelijken
ende gesien van huer luijder voorz appelatien
ende geconcludeert pertmentelijcken in materie
van appelle, ende die voorz geintimeerde, elckx
in sijn qualiteijt, hadden gesudtineert ter
contrarie neemende conclusien contrarien ter
geender van de appellanten ook in materie van
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appelle versoeckende niet te min dat prozes
gedaan ende beleijt bij den voorz partijen voor
den voorz raden van Hollant ontfangen werden
als proses bij geschrifte ende als sulckx
gejugeert ten behoorlijken eijnde
eijntelijken de voorz partijen in onse voorz
grooten rade gehoort is bij hueren consente
voorz proces ontfangen geweest als proses bij
geschrifte, ende dat te wijsene A Bene Vel
Malo ordomerende de voorz appellanten
dat te doen brengen in den sleven onsen
grooten rade tot eenen seeckeren dagh hem
daar toe gepreffigeert ende beteeckent, ende
naderhant die voorz appellanten optemperende
ten voorz appellanten hadden t voorz proses
doen brengen in onsen voorz grooten rade,
ende dat gedaan hadden die voorz
partijen seer waarstelijken versogt te willen
wijsen t voorz proces, ten eijnde als behoort
ende hem daar op te doen ende seggenregt
Doen weten, dat gesien ende gevisenteert
t voorz proces bij onsen Hoeve van parlement
te mechelen, de welcke wij hebben t bij Instructie
gecommitteere de kennisse van dese materie
als van alle anderen begonnende ende
hangende in onsen voorz grooten rade, ende
geconcidireert t geene dat behoort gesien ende
geconcidireert te werden in desen pertie, ende t
gunt dat magh ende behoort te moeveren, met
groote en rijpe deliberatie ons voorz Hoff heeft
bij arreste ende voorregt te niete gedaan ende
doet te niette de voorz appelatien, mitsgaders
de voorz sententie daar van sij nederhangen,
sonder boete ofte beteringe ende nieuwe
gewijsde, heeft ons toegewesen geweest
ende wijst ons toe de eijegndomme van
de voorschrevene commisie genoemt gemeente, ende van de beemden, bosch, houwing,
marasschen, weijen, heijen, waranden, wildernissen ende veenen, wesende in de voorz
gemeente ende lant van goijlant boeven
gedeclareert, behouden den voorschreven verweerders haar gebruick
in de voorz beemden marasschen
weijen heijen warandenwildernissen
bosch, houwinge ende veenen begrepen
in de voorz gemeente, omme daar van
te genieten ende te gebruiken, te weten
van de voorz beemden, marasschen
weijen, heijen, waranden, wildernissen
sonder te raken off het te onderwinden
in den regt van de conijnen ende andere
wilde beesten, van de voorz bosch, ende
houwinge bij den geenen hebbende arbeijdelijk lant betalende tiende alleen
lijkck, ende van de voorz veenen ende
moiren omme hen lieden nootdruftig

teijt, ende sonder daar van te verkoopen, off andersins te leveren
den uitheemschen, ende omme dt misbruik
bij de vweerders gecommitteert in doen
ter contrarie t voorz Hoff condempneert hem in de somme van negenhondert pont ten prijse van xl groot
onser vlaamsche munt t pont
ende absolveert hen van t Zurplus
van der impetitie ende eijssch van
onsen voorz procuruer, ende omme
te stellen ordonnantien ende maniere
op te gebruickenisse van den voorz veenen
ende bosch ten eijnde dat hier namaals
daar in niet misbruijckt en wort
bij den voorz verweerders t selffde
onse Hoff sal ordineeren, seekere
gecommitteerde die hem informeren
sullen op te manieren die hier naar
gehouden sullen worden bij deselve
verweerders roerende de voorschreven
gebruijckenisse, de welcke rappoteren
sullen hun onfformatie binnen seekeren
dage die huer daar op gepreffigeert
sal worden, omme deselve gesien
te ordomeren op te materie van de gebruijckenisse voorz alsoo dat van
regts ende redenen wegen behoren sal
in oirkonde van desen hebben wij doen hangen onsen segel aen desen jegenwoordigen
gegeven in onsen voorz Hoeve van parlemente ter voorz plaats van meghelen
den 19 dagh van november int jaar van
gratien 1474, ende op de ploije van dese stont
geschreven, bij de heere aldis geteeckent
d: Halewijn
pertinente beschrijvige wanneer
Kaarle Hertoege van Bourgoendien
van Lothringen, van brabant etc.
grave van vlaanderen, van artoijs
van bourgoendien, palsgrave van Henegouwen, va Hollant, van Seelant
etc. dat voorz Hoff van parlemente
te mechelen heeft ingesett
Kaarle dien stoute ende Hoog gebooren
en Hoogmoedigen prince en vorst
nadien hij met de keijser vrederick
van roomen etc tot hier eenen
grooten ende kostelijken ffeeste
hadde gehouden, soo wint hij goet, om
intestellen ,dat tot mechelen een
Hoogen en opperste hoff soude wesen
genoemt een consistorie des parlement
even op die wijse als binnen parijs in
vranckrijck doen al gehouden wiert
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in welck Hoff van parlement binnen
mechelen door ordre van den voorz
Kaarle wierden ingevoert 32 personen
te weten, agt geestelijke wijse en seer welgeleerde persone, als Bisschop van doornick,
den bisschop van Atrecht, ende
den bisschop van Bizancien etc.
voort waren daar 12 edelen ende ridderen
als heere Willem Hugonet doctoor en ridder
die cancelier was, ende den Heere pieter carondilet ridder die precident was van het parlement ende de heere proest van rijssel
des Hertoegen zoon van Zavoijen, ende die
Heere grave van megen heere van Hunbercourt etc. ende voorts noch 12 experte
en excilante doctooren in den regten
als meester Jan die Leeuwe etc. met voch
elff andere ende alle dese parlements
Heeren waren gehabitueert en gekleet
met rooden swarten off met Blauwe mantelen, alles na den gelegenheijt en tij des
Jaars, even als in des koninckx van vranckrijckx parlement gebruijckelijk was
ende desen voorseijden Heeren waren geagsigneert en wierden uijt den voorz prince
Kalrels kamer jaarlijkx aen deselve
groote gagien en rentten gegeven, ende quamen altijt met overdaete paarden ende
muijlen ten Hoeve rijden, ende in desen
Hoeve van parlemente quamen die causen
processen en saken, die in sijnen landen
beklaagt en geappelleert hadden, om daar
diffinitive sententie te bekoemen van
welcke sententie men niet hooger kon appelleren, maar men moest daar mede
te vreden wesen, ende soo wie een pleijt in
desen parlement aenleggen wilde, die
moest imponeren en geven 60 goude Croonen mits wagtende daar van dan uijtsprake, dat gelt werderom off niet voorts , soo
hadde dien prince geconstitueert ende
geset een advocaat voor den armen
welcke advocaet hij ook voorsien hadde
met groote gagie ende was genoemt des
princen advocaet ten eijnde om dat den
armen die vermelde 60 goude kronen
niet behoefden in te leggen als mede om
geen gelt te geven den advocaten, ende soo
godts wille den armen te bedienen laten
ende soo mede regt te krijgen alsoo wel
als den rijken, voorts, soo stelde
die prince Karel hem selven met
alle sijnen landen, provintien, ende
Heeren, onder den Heeren van den
voornoemden parlemente, (gelijck
in onsen vooren staande sententie

ook klaarlijken blijckt) voorts, perstringerende ende bevelende bij
eenen swaren eedt, en jurament
dat sij sij niet ligtelijk een diffinitive
sententie geven souden, voor en al
eer sij neerstelijck alles ondersogt
geexamineert en gepndeert hadden
Ja dat sij bij haren eedt, noch om
lieff noch om leet, noch om giften
noch om gaven, noch uijt vreese
van dese, noch haat van geene, een
regtvaardigh vonnisse souden
hebben te geven, ofte dat hij haar
swaren smadelijken doot, als gehangen te worden in hare
Haubijten van den parlemente
item, noch hadde dei prince aldaar tot
mechelen doen bestellen twee kameren
eenen voor den principalen renttm(eesteren)
ende eenen anderen voor den meesteren
van de ffinantien ja dese voorseijde
parlements Heeren, die hebben ontrent
paasschen in den jare 1474 hare eerste
sittinge, als parlements Heeren tot
mechelen begonnen, ende sijn apperent
onse voorz twee vorebstaande sententien, hare eerste deffinitive vonnissen
geweest die sij in dat jaar der gratien
uijt gesproecken hebben
doch wij erffgoijers, wij hebben noch
meer sntien die in hare voornoemden
grooten parlementsraat uijt gesproecken
sijn welcke ik bij leven gesontheijt magt
en met believen godts noch hoepe op
sijn tijt, en plaatse, hier inne te beschrijven
Int jaar 1462 toen verkogt Hertoege arent
van gelre aen Hertoegh Kaarle van
Bourgoendien etc, sijn Hertogdom van
gelder voor een somme van 92 duijsent
gouden rijnse guldens ende om
seekere rentten, die x jaren dueren
souden mits soo hij eerder stierf
soude hij komen besit nemen van
dat lant van gelre alles gedaan in
kennisse van de Ed Heere Hertoege Jan
van Cleeve, en Heer Willem van Egmont
Int jaar 1463 op sinte matthijs avont
doen int binnen den stede grave overleden
den voorgenoemden Hertoege Arent
van gelre, waardoor het lant van
gelre, en het graafschap van Zutpheen, moest de volveren en koemen
op den voorz Karel van bourgoendien
maar die inwoonders van gelderlant
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en van Zutpheen dat hoorende wouden
dat niet gelopven, ende seijden den eenen
tegen den andere als si in de herberge
saten den Hertoegh van bourgoendien
raast, hij is dol wat meent hij dat hij
gelderlant of sutpheen sal hebben
off koemen winnen, veel eer sal den Hemel vallen en de aarde versincken
eer hij het lant van gelre etc. sal
winnen, ja riepen al spottende, laat hij
koemen met sijne Hollanderen, wij
willen ons liever doot vegten dan onder
sijn gehoorsaamheijt te wesen etc.
Huerom den Hertoege van bourgoendien
hem opmerkende ende met sijn heijrkragt
nimwegen belegerende ende dat met
kragt winnende, soo quam hij met sijn
heijrkragt op den Hoogen Elterenbergh
ende logeerde in het klooster aldaar
ende sloegh in den velden van Hoogh en
neer elten sijn volck in tenten neer
daar sijnde quam men gedeputeerden van
Sutpheen, van Arnhem ende van meer
steden uijt gelderlant bij hem
ende maakten met de Hertoege Karel
een verbont ende namen hem ook aen
voor Hertoegh van gelre, ende van
daar gereijst tot Zutpheen, die hem
aldaar hulden en aennamen voor
Hertoegh van gelre, en voor grave van
Zutpheen, ende in de stad van Sutpheen
wesende dien quamen daar bij hem
de gedeputeerden van den Overijsselse
steden , kampen deventer swol ende namen hem mede aen voor hertoege van
gelre en voor grave van Zitpheen, ende
op die tijt, brogt hij doen ook onder sijn
gehoorsaamheijt den Heer van oswalt
van oldenburgh, wiens Heerlijkheijt gelegen
was tusschen sutpheen en emmerich
van zutpheen trock hij na Arnhem
ande wierd ook daar gehult als hertoge
van gelre en grave van Zutpheen, ende
daar sijnde, soo quamen daar bij hem
de gedeputeerden van Harderwijk grol
dothecum hattum elburgh doesburgh
ende voorts alle andere steden van gelderlant, die hem ook aennamen en hulden
voor Hertoege van gelria en voor grave
van Zytpheen, ende maakte aldaar
tot sijnen stadthouder en precident van
dat gantsche lant van gelre Heer Willem
van Egmont Heer van IJselsteijn, voort
sette de hij in alle steden vroeme kapiteijnen ende bragt ook een sware schattige
op t gantsche lanr van gelre en zutp.
ende soo bragt Karel van bourgoendien

het gantsche lant van gelre en sutpheen
onder sijne heerschappij en magt
(in de kantlijn)in t jaar 1477 op de H: dertiende
avont doen wert dese karel voor de stad
nanci in Lothringe dooth geslagen

doch na de doot ban karel voorz, soo dreven die van arnhem, alle officianten
van karel uijt haar stadt, ende wouden
adolf van gelre, tot Hertoege van gelre
hebben, adolf van gelre werpt hem selven op als Hertoege van gelre, hier over
wert hij gevangen komt door voorspraak
wederom uijt de gevangenisse, maar dese
adolff van gelre, die wiert in een slagh
na bij doornich, van een ffransman
soo als hij uijt sijn gelit gereden was, gedoot, voort soo mede na de doot van
karel, dat parlement van meghelen
in groote disorder geraakt door dien
dat veele Heeren van den parlemente
gevangen en verjaagt wierden, ja in
eenige jaren, soo en sat dat parlement
biet doch is naderhant wederom
herstelt en in ffluer gekoemen
ja men plagt daar in seer wijse, ende
geleerde mannen te hebben etc
int jaar 1478 & 1479 rebelleerden
de geldersen tegen de hollanders
ende hadden in haar lant doen koemen
Hertoegh frederick van bruenswijck
den voorz Hertoegh van bruenswijck
wert sieck reijst na sijn lant de gelderschen, nemen wederom tot voegt van
haar lant aen den Heer hendrick van
swartsenburgh bisschop van munster
die geldersen en die hollanders doen den
aerderen groote schade aen
ja het soude geen werck geweest hebben
om die geldersen te overwinnen, hadden
die hollanders eendragtigh geweest
maar die Hoechxse partije die riep
goet gelders, ende de cabbilians niet
hierom kon men deselve qualijk geheel
t onderbrengen tot dat maximiliaen
keijser en als grave van hollant, voornam
om alle de geldersen onder sijn gehoorsaamheijt te brengen, de geldersen
dat bemerckende, makende haastelijk
vrede met die grooten vorst, ende namen
hem aen, en hulden hem te nimwegen
als hertoege van gelre en grave van sutpheen
int jaar van 1492 toen is kaarle van gelre
in t lant van gelre gekoemen, nadat hij
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lange jaren in vranckrijck hadde gevangen geseten en door de geldersen daar uijtgebragt ende soo met magt van de fransen
tot nimwegen gebragt ende heeft hem
in alle steden van gelderlant laten
hulden als Hertoege van gelre en grave
van Zutpheen, seggende hij was Hertoege
adolffs soon, hen quam dat hertoegh
dom van gelre toe alschoon sijn groot
vader Hertoege Arent van gelre, dat
lant van gelre aen Hertoege Kaarle
van bourgoendien als grave van Hollant aen hen verkogt waar uijt
seer veele vreemde en noijtgehoorde
oorlogs wercken van rooven en branden sijn ontstaan en geweest
in de jare 1494 toen wert Karle van
gelre, bij uijt sprake van de vier cuer
vorsten des rijkx het lant van gelre
aff gewesen ende dese sententie die
wiert door de voorz vier cuer vorsten
tot maastrigt uijt geroepen aldus
dat kaarle van gelre, als oock sijne
voorvaderen van den jare 1423 af
geen regt hadden gehadt, tot het voorz
Hertoeegdom van gelre, want die stam
van gelre, door de doot van hertoegh
reijnout van gelder met helm en met
schilde begraven was, ende dat sijn
grootvader aernout, en sijn vader adolf
dat lant van gelre van den keijser niet
hadden ter leen ontfangen, maar hadden
dat versuijnt en veragt, ende waren derhalven meer dan 50 jaren tegens de
keijserlijke maijesteijten eebel geweest
daarom spraken sij bij dese sententie
ook dat Heere Karel voortaan genoemt soude worden den heere Karel van
Egmont, en niet vab gelre, dogh die karel
en die geldersen die stonden daarom
van dat lant niet af, maar houden
dat evenwel met gewelt in dan wierden
sij verslagen en verjaagt, dan quamen
sij rooven en branden dan voor weijnig tijts
bestant gemaakt dan wederom geoorloogt, ten laatsten doen quamen de hollanders
aen sijn huijs kloppen, en seijden Hertoege
van gelder bent gijer met huijs
gij hebt de hollantse koijen gehaalt. siet dat
gijsebe
[beetje raar eind van het stuk.}

Muiderslot gravure van Claes Jansz Visscher 1617

Een commissie brieff voor
en Bailliuw van goijlant
als casteleijn van t slot tot
muijden etc. van dat den
12 november 1513 ende van
den eedt daar op gedaan den
26 december 1513
Maximiliaen bij der gratien godts
gekooren keijser altijt vermeeder
des rijckx koninck van germanien
van Hongarijen, van dalmatien
van croatien etc, ende kaarle bij der
selver gratien erst Hertoege van oostenrijck prince van sphanjen van beijde
cecilien , van Jeruselem etc, hertoege
van bourgoendien, van Lotharingen, van
Brabant, van stier, van Carniten, van
carmoele, van Limburgh, van Lutsenburgh, van gelrem grave van Vlaanderen
van Habsbourgh, van tijrol, van Artoijs
van bourgoendien, palsgrave van henegouwen, lantgrave van Elsaten, prince
van Swaben. marckgrave van rurgau
ende des Heiligen rijckx van Hollant,
van Zeelant, van phiert, van keijbourgh
van namen en van Zutpheen grave
Heere van Vrieslant, van der martsen
van Slavonien, van portenau, van
Salijns, en van mechelen allen den
geenen die desen onsen brieff sullen
sien Zaluijt, a;soo sedert die reductie
van onsen stede van weesp ende sloote
van muijden in onse gehoorsaamheijt
wij tot bailliuschappe van goijlant
ende casteleijnschappen van muijden
als noch niet voorsien en hebben als wij
verstaan, mits welcke van nooden sij
jmant daar toe te ordonneren en committeren van onsen wegen nut ende bequaam
daartoe sijnde, soo ist dat wij desen aengesien ende om der goeder kennisse
die wij hebben van den persoon van onsen
Lieven ende getrouwen Anthonis van
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Lalingh Heere van montigui. volkoomentheijt ende goede ernstigenheijt gemaakt
gestelt ende geordonneert ende comitteren mits desen onsen brieve onsen
bailliuw van goijlant en casteleijn
off Kapiteijn van muijden voorz met
hare toebehoorten, ontlastende ende
dragende van dien alle anderen wien dien
sijn, ende gevende den voornoemde Heere
van Montignij volkooemen magt authoriteijt ende sonderlingh bevel deselve
officien van bailliuschappen van goijlant
en casteleijnschappen van muijden met hare
toebehooren voorz van nu voortaan
te houden excerseren ende bedienen onsen
regten Hoogheijt ende Heerlijkheijt daar inne
te bewaren, ende te besorgen onse mannen
ende schepenen van deselve bailliuschappen
gelegen, de mannenregte wet en justitie te doen
en laten geschieden allen den geenen diet aen
hem begeeren ende versoecken sullen, ende
in de saken en stucken tot sijner kennisse
behoorende, ons voorz slot van muijden te
bewaren, goede scharpe wake daar inne
te doen, ende doen, doen, naar den gelegenheijt
van den tijde, ende voorts alles te doen, des
een goet en getrouw bailliuw van goijlant
en casteleijn van muijden schuldigh is, en
behoort te doenm ende dat tot den selven
officien en diensten staat ende behoort
gedaan te sijn, tot alsulcken regten, wedden
vrijheden nutschappen proffijten ende vervallen, ende ook tot sulcken lasten als daar
toe staan ende behooren van oude tijden
waar op den voorz Heere van montignij
gehouden wert den behoorlijken eedt te
doen in handen van onsen lieven ende getrouwen neve, ende gouvenueer van Hollant
die grave van Egmonde, ende voorts cautie
ende borgh te stellen, op datsnoot sij in handen
van onse lieve getrouwe, die luijden van onse
rekeninge in Hollant die wij daar toe committeren ontbieden daaromme ende bevelen
den selven grave van egmonde ende van
onse rekeninge voorz dat die voorz eedt gedaan werde, cautie, ende borgh gestelt bij de
voornoemde Heere van montignij als voorz is
sij onse stadthouder precident ende luijden
vanonsen rade in Hollant ende allen anderen
onsen regteren justicieeren officieren
dienaren ondersaten wien dit aangaan
en aenrueren magh haren stedehouder
ende een igenlijk van hen bisonder soo hen
soo behoevende, doen laten ende gedoogen
den sleven Heere van montignij ende voorz
officieren vant bailliuschap van goijlant
ende casteleijnschap van muijden met hue-

ren toebehoren, mitsgaders van regte
wedden, vrijheden, nutschappen proffijten
ende vervallen voorz rustelijk, vredelijk
en volkoementlijk genieten, ende gebruijcke
sonder hem te doen, of laten geschieden
eenige hinder belettenisse molessinisse
contrarie, want ons alsoo belieft
des oirkonde hebben wij onsen zegel hier
aen doen hangen gegeven in onsen stede
van gentt, den 12 dagh van november
1513 ende van de rijke van ons keijser
te weteb van germanien 28, ende van Henegouwen 33 aldus getekent op ten ploije, bij
den keijser ende mijn Heer den erst
Hertoege in hueren rade ridderen
ende gecollationeert bij Roelant Bailet
notarium, ende op ten rugge van den
principale was geschreven, op ten dagh
van Huijden 26 van december 1513
Anthonis Lalingh: Heere van montignij tot Culemburgh etc genoemt in t
witte van dese heeft gedaan den de
hoorlijken eedt van den bailliuschappen
van goijlant ende casteleijnschappen van
muijden daar in t mentie van gemaakt is
in handen mijnen genadigen vrouwen den
erst hertoginnen van oostenrijk etc
actum tot meghelen ten dage en jare
als boeven, aldus getekent, mij jegenwoordigh Hanneton
conffirmatie van eeb anderen
Kaarle prince van sphanjen
eerst Hertiege van oostenrijk
grave van Hollant, Heere van
vrieslant, van dato den 3 junio
1515
op ten dagh van huijden den derden junio
xvc ende xv, mijn genadigste Heere die
prince van sphanjen eerst Hertoege
van oostenrijk Hertoege van bourgoendien van brabant, grave van Hollant
Heere van vrieslant etc. gekoemen sijnde
binnen desen sijn stede van dordrecht
aldaar hij gevonden hadden die stede
staten van sijnen voorz lande van
Hollant ende vrieslant vergadert sijnde
in goede notabile getalle, heeft van selven staaten boen seggen ende vertoonen
bij monden van de meester Nicolaes Everhardi precident van Hollant, hoe hij
aenmerckende dat onlangs geleden
na dien dat hij tot sijn mondige jaren
gekoemen, ende bij der keijserlijke maijesteijt sijn genadige Heere ende grootvader
die duerende sijn tijt van sijn onbejaartheijt sijn voegt ende momboir geweest
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hadde, geemancipeert ende gestelt hadde
geweest tot ten regimenten van sijnder
genaden landen ende Heerlijckheden
mits welcken die voorz staaten
ontlast ende verdragen waren van den eedt
die sij der selver keijserlijke maijesteijt
in der voorz qualiteijt van voogt ende
momboir gedaan hadden, alhier gekoemen was om bij den selven can den Staten
als grave van Hollant ende Heere van
vrieslant ontfangen ende gehult te
worden in der voegen ende manieren
als sijn edelen voorouders ende sonderlingen Hertoege philips ende kaarle, ons
wijlen coninck philips van castilien
sijn genadigen heer ende vader ontfangen ende gehult geweest waren, welcke
saken gehoort bij den voorz van den State
hebben williglijck geconsenteert in den
huldingen van mijnen genadigen Heer
die hem eerst den eedt gedaan heeft
in der manieren hier na beschreven
Wij kaarle bij der gratie godts prince van
sphanjen eers hertoege van oostenrijk
etc. als grave van Hollant ende heere van
vrieslant geloeven ende sweeren solemnelijck die heijlige kercke vor te staan ende
in haren regten ende vrijheden tonderhouden
ende doen onderhouden, weduwen ende
weesen
te beschermen, ende in regts ende redenen
te houden en te doen onderhouden die regten
hantvesten ende previlegien van onsen ridderscchap goeden steden ende
gemeenenlanden
van Hollant ende vrieslant, voortijts verleen
ende gegeven bij wijlen onsen grooten vader
Hertoegen philips, karel ende haren voorvaderen grven ende gravinnen van Hollant
ende heeren van vrieslant saliger memorien
voort ook den regten previlegien Libertenten
statueten, octroijen, gratien, staten, ende atterminatien, generalijken ende specialijcken
koemen die noemen magh onsen voorz ridderschap steden ende platten landen gegeven
geoctroijeert, ende geconsenteert bij wijlen
saliger memorien onsen Heere ende rade
des koninckx van castilien eerst Hertoege
van oostenrijk etc. grave van Hollant ende
Heere van vrieslant, in der manieren als die
van onsen landen van Hollant ende vrieslant
ende een igelijken van hun luijden duegdelijken
gebruickt ende geopserveert hebben ofte
schuldigh waren te gebruicken tot nu toe te
houden ende te doen onderhouden, ende ook
confirmeren ende vestigen bij desen onsen eedt

ende ingelijckx die voorz ridderschap steden
ende landen in justitie te houden ende te doen
onderhouden, ende die goede ende oude
costumen gewoonten ende Herkoemen te
serveren ende te bewaren, ende voort die
voorz ridderschap, steden ende landen, ende
ondersaten van dien ten doen als een goet
prince ende Heer schuldigh sal wesen te doene,
alsoo moet ons godt Helpen, ende alle heiligen
Ende daar na soo hebben die voorz staten
mijn voorz genadigen Heere oock een eedt
gedaan als hier na volgt
dat sweeren wij dat wij hulden en ontfangen u alder genadigste Heere Kaarle prince
van sphanjen eerst Hertoege van oostenrijk
als onsen geregten gebooren Lantsheere
ende prince grave van Hollant, ende Heere
van vrieslant uwen genadigen hoogheijt
heerlijkheijt ende graaffelijcken regten
getrouwelijken te waren ende tonderhouden, alle uwen genaden dienaren ende
officieren elckx na sijne toebehoren
huer diensten doende ende exbucerende
te obidieren ende te assisteren goet getrouwende gedienstigh te wesen tot beschermenisse van uwen edelenpersoen ende sta
als wij van regten ende redenen wegens
schuldigh sijn te wesen, ende voort alle te doen
dat goede getrouwe ondersaten der graaffelijkheijt van Hollant ende van vrieslant
schuldigh sijn te doene, soo moet ons godt
helpen ende alle heijligen, van welcke
dingen aldus geschiet sijnde, mijn voorz
genadige Heer tot versoecke van den voorz
staten ende ook tot elckx seekerheijt heeft
geordineert ende bevoelen mijn philips han-ren sijn genadigen eersten secretaris
aud-encier desen tegenwoordigh acte
te maken ten eijnden dattet waste gestadigh ende van waarden blijven soude tot
eeuwigen dagen toe, actum in de voorz
stede van dordrecht ten dage ende jare
als voorz is, in den presentie van mije
genadigen vrouwe, vrouw margriet gebooren
eerst hertoginnen van oostenrijk, hertoeginne
van Zavoijen etc. mijn Heer ffredrick van
beijeren palsgrave bij rijne philips
van Cleve Heere van ravesteijne, Heijdrick
grave van naassouwen Heere van breda
Willem van Croij Heere van thiermes overste
kamerlingh, Heere Jan Egmont gouvernuer, ffloris van egmont Heere van
Sunte martijnsdijck
stedehouder generaal van Hollant
Heer Jan van Lescannonge ridder
Heere can chanbeke cabcelier
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fferrij van Croij Heer van rens overste
hoffmeester, kaarle van Lalaijn
anthonis van Lalaijn Heere van
montiguij ende van Culemburgh, die
proost van oude munster, de voorz
meester nicolaas rurardu precident
meester abel van Colster ende
Jacob mauritse raden ordinairs en den
raatkamer van Holant met veel meer
anderen in grooten getale, ende mijn
ook tegenwoordigh ondergez. metten
grooten letteren Chaerles, ende
geteijkent Haneten ende noch
ondergez gecollationeert tegens
de originele acte, bij mij Willem van
Dam gecollatineert tegens een copie geanctentueert bij den Zecretaris
van den Hoeve van Hollant Willem
van Dam ende geaccordeert bij mijn
en dese tijden toen isser seer sterck
gearrebeijt om verpondingen op de
landen te verkrijgen, die eijntlijck
na veele moijten daar op verkregen is
Anno 1515
in den jare 1407 doen ontstonter een sware
oorlogh tusschen den Eedele Heere grave
willem van Hollant met de bisschop van d---rick en nederstigt tegen Hertoegh reijnout
van gelre ende gulick met de heeren van
arckel ende jonckheer willem sijn soon
daar t lant van arckel seer mede verdorven wort, ende dese twist quam om dat die
van gorcum den Hertoegh van gelre tot hare
lantsHeere hadde gehult, doch het staat
aentemercken dat het is gebuert in dien
oorlogh, dat wel tien geldersen tegen
geen een Hollander kon bestaan, want
eens op een tijt soo hadden die geldersen
het dorp HeecHuijsen in de brant gestoecke
dat vernam de Heere Jan van Kroonenburgh
die op die tijt Casteleijn van Heusden was
die hier op soo veel volck bij een vergaderde als hij kon, en trock met deselve daar
mede na de gelderschen die wel tien tegen
een waren ende alsoo het doncker en nevelachtigh weer was doen hij de geldersechen
met een groot geluijt aengreep, soo meenden
de gelderschen, dat geheel Hollant op hem aenquam begonnen sij verbaasdelijk te vlugten
en weg te loopen, den voornoemden Casteleijn haar agter na volgende nam van de
gelderschen meer volck gevangen, als hij selfs
sterck was en andere verdroncken in de mase
maar in het vluchten en weg loopen
van die geldersen, soo geschieten een wonderlijk avontuer dat belachens waart is

daar waren seven geldersen in haar
vlugten bij een die soo verbaast waren
in t weg loopen dat sij niet wisten waar
heenen sij loopen soude die eijndelijk quamen int voornoemde dorp Heechuijsen dat
sij verbrant hadden, ende verberden
haar selven in een varckenschot
als die nagt aen quam die soch en stiet
met sijn muijl aen die duer daar sijn in
waren die seven geldersen die in dat varckenschot waren wierden seer vervaart
meenden dat het de hollanders hare vijanden waren, riepen met luijder stemmen
wij geven ons op in uwe handen slaat ons
doch niet doot wij geven ons gevangen die
Lantluijden van het voorz dorp, dit geroep
hoorende die quamen seer snellijkden
den soch haren Hooftman te hulp. en
namen alsoo die seven geldersen gevangen, ja, Jan van beijeren onsen lantheer
doen sijn de, dit hoorende dat sijn broeder
Willem graaf van Hollant in sulcken wonderlijken oorlogh met die geldersen was
maakte een vreede met sijn voorz broer
en met den voorz Hertoeg van gelre
als dat gorcum voortaan wesen soude
een lit van Hollant etc.
In t jaar 1428 toen hebben die van
utrecht een sterck blockhuijs van
muer ter eem aen den rievire de eem
gemaakt, ende in t jaar 1458 verbetert
en volbout welck blockhuijs ofte
slott met wallen en grafte voorsien
in de jaren 1700:1:2:3:4:5:6:7 en 1708
tot de gront toe afgebroecken is t
in den jare 1427 toen quamen die Hollanders
met een vlootje schepen met volck geladen
voor Spakenborgh ende ontscheepten
daar haar volck ende namen het
steetje bunschoten met weijnigh gewelt
in, ook Legerden de Hollanders op die tijt
toe eemnesse, en beleijden amersfoort
dat sij niet en wonen, ja op die tijt doen
leijden die Hollanders een wonderlijkschip tot amsterdam gemaakt
de Katte voor de mont van de rieve de eem
waarom dat geenschepen na amersfoort
ofte van amersfoort in de Zuijdersee
konnen koemen, die van utrecht hadden
wel eens terechte te lant hier tegen gemaakt maar konden daar mede
die Katte niet weg krijgen soo bleef den
Katte die heele winter daar ook voor
leggen, ende doen het begon te doijen
soo quamen een ijsgangh die de Katte
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het agterste voor om draijede, de soldaten die in de sterckte te lant lagen
dit siende meenden dat die katte alsoo
gemaakt waar dat men se kon draijen
soo men wilde liepen uijt hare sterckte
wegh, midderlerwijl in die wintertijt
namen die utrechtsen bunschoeten in
en wirpen de wallen op veel plaatsen
in de graft, gelijk heden noch kan
gesien worden etc.
Willecuer Bij de dorpen van
goijlant op geregt, hoe dat
sij wederom alle landen
kampen velt en vullingen
binnen 30 jaren aen gemaakt
en bedijkt aen den gemeenten
souden brengen, ende malckanderen in alle saken dat
den gemeente btreft bijstante doen op een boete van 100
guldens, gedaan in marto
1521
wij gemeene dorpen in goijlant met
onsen buijrmeesteren schepenen
ende raat in onsen dorpen voorz
lijden ende kennen mits desen dat
wij met rijpen rade wel gedelibereert
wesende hebben eendragtelijken overdragen om gemeen proffijt van der gemeenten in goijlant, dat wij eendragtelijken weder tot ter gemeenten aenbrengen sullen, al alsulcke
lant ende kampen, velt ende vullingen
als binnen dertigh jaren van der
gemeenten van goijlant aengemaakt
ende gedijckt is gebruikt verkogt
ofte verhuert magh wesen
sonder ons gemeen consent na uijt wijsen
onser hantvesten, welcke lant ofte
kampen, velt ende vullingen ende vullingen die selffde diet aengemaakt hebben ofte gebruijcken houden willen
ende houdende als sijn , als haar eijgen
goet, sonder eenigh consent regt ofte
redenen daar toe hebbende twelckt is
ende komt in grooter prejuditie, hinder
ende agterdeel van der selver gemeene
inwoonders van goijlant, ende noch
breder ende meer der koemen mogt
indien t selve niet gestraft, ende geschut
en worde, wantet oock principaal tegen
onsen previligen ende hantvesten is, die
ons van onsen Heer des lant, gegunt
endegegeven sijn inhoudende dat wij die
gemeenten als meenlant gemeenlijken
bruecken sullen, ende met misbruijcken

ongescheijden ende ongedeijlt blijven sullen
ten eeuwigen dagen etceters, ende indien
datter eenigh Hinder gebreck ofte geschille onser gemeenten off quamen van t
selffde te doen als voorz staat, dat
hebben wij gemeen dorpen voorgeschreven
overgegeven mits desen, dat wij gemeen
lant goijers dat malckanderen uijt
sullen helpen dragen metter regt ende
daat, goet gelt ende raat als ons dat
van nooden sal moegen wesen, ende dat
niet te laten op hondert curente guldens
tegen malckanderen te verbueren
sonder wederseggen met eenige regt
geestelijk ende ofte wereltlijck
item, noch op ter selver tijt hebben
die gemeen dorpen voorz een minnelijk
accoordi ende overdragt gemakkt
te weten, dat sij gemeen lantgoijers
in geene manieren tegen malckanderen doen, off doen, doen, en sullen
maar altijt malckander een dragtelijk voor te staan te helpen te stercken
in alle manieren als dat alre best noegelijk is, om alle onsen previlegien
regten wilcueren ende hantvesten
duegdelijk ende eerlijk te onderhouden
alsoo wel geestelijk als wereltlijk
die welcke (godtbetert) nu in der tijt
gecanceleert verdruckt ende Corrumpeert worden, oock indien datter eenigh
Buijrman in onsen voorz dorpen hier
inne verkort werde buijten sijnen schulden, die sal sijnen bueren te kennen geven
ende soo sullen wij gemeen dorpen voorz
na gelegenjeijt den voorz buijrman
dat weder helpen staan tot sijnen
regten met onsen gemeen dorpen kosten
sonder argueren, ende want wij gemeen
dorpen voorz alle dese punten voorz
houden willen, ende ongebroecken willen
hebben van nu voortaan ten Eeuwigen
dagen, soo hebben wij gebeden onsen
Buermeesteren in der tijt dese tegenwoordige wilcoer brrief over ons gemeen
bueren te willen besegelen te weten
van Laren Wijgert Willemz buerm(eester)
over welcken Melis Evertz out buermeester gesegelt heeft duer bede Wijgert
voorz te weten, van Huijsen Klaas Gijsbertz buerm(eester) selver ende van Hilversum peter Gerritz buermeester
heeft gebeden Lambert Thijmonz oude
buerm(eester) over hem te besegelen, ende
van blaricum Ebbe de jonge heeft
gebeden Jacob Willems over hem te
besegelen want sij luijden in der tijt
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geen Zegel en hebben ofte gebruijcken
ende twelcke wij melis evertz Lambert
thijmonz ende Jacob Willems ter bede
Wijgert Willems peeter gerritz ende
ebbe de jonge buermeesteren geern gedaan
hebben geschiet int jaar ons Heeren
duijsent vijfhondert ende een en twintigh
op Sinte benedictus dagh in marto
gecollationeert jegens sijn orgniale
met vier uijthangende Zegels
besegelt daar mede bevonden
te accorderen Bij mij etc
op sondagh den 25 october 1716, doen hebbe
ik tot Hilversum het principaal op percament beschreven ende daar aen
hangende vier gave zegels met mijn
oogen gesien en gelesen etc
Lambert Rijks Lustigh
Anno 1483 op den 6 sebtember doen gaff
utrecht
haren Stadt over aen maximiliaen
rooms keijser en grave van Hollant etc.
en de ook dat de Hollanders haren quarnisoen altijt mogten hebben van de Katrijnen poort ende die Hollanders, die
maakten die poorte met Bolwercken
seer sterck, in meninge om die altoos
in te houden, en de daar door te beletten
dat sij niet meer mogten rebelleren
doch die burgers van utrecht die mogten
die Hollanders niet wel lijden, waarom
dat die burgers in der jaar 1489 haar
meester maakten van de Hollanders
en poort, ende in den jaar 1491 doen nam
den Heer van yselsteijn met verrassinge de tollesteese poort in, maar
hij wiert van de burgers weer uijt gedreven, soo dat de Hollanders hare
magt van utrecht weer quijt raakten
hebbende utrecht alsoo ses jaren
aen malckanderen in de magt der
Hollanders geweest
in der jare 1528 toen hebben de Hollanders
de borgers van utrecht bedwongen
om keijser karel voor haren Heer aen
tenemen, ende hem eedt gedaan in Handen
van den Heer van Hoogstraten, als van
sijn maijesteijt daar toe gecommitteert hierom dem voorz keijser
karel als Heer van den Stadt utrecht
ende de steden en lant van utrecht
een ordinantie maakt, als volgt
keijser karel, in den jare 1528
Heer van de steden en landen van

utrecht aengenoemen en gehult
sijnde die heeft in den jare 1529
dese volgende ordonnantie
over alle den platte landen van t
stigt van utrecht doen publiceren
ordonnantien
Kaarle Bij der genaden godts Roomsche
Keijser altijt vermeerder Rijckx
Koninck van germanen, van Kastilien
etc. onsen lieven ende getrouwen den stadthouder ende den luijden van onsen rade
in onsen Stadt Steden en landen van
utrecht Zaluijt, ende dilectie, soo wij verstaan hebben dat op het platte landt
ende dorpen van onser stadt stede, ende
Heerlijkheijt van utrecht groote ongeregtigheijt van Justitie sij, overmits den
oorloen die aldaar grooten langen tijt
gerengeneert heeft willen daar voorsien
tot welvaart van onsen vasalen ende
ondersaten, wij gehadt uwe advijs bij deliberatie van onse seer lieve ende geminde
vrouwe ende moije eerst heroeginne van
oostenrijck hertoeginne ende gravinne van
Bourgondien etc. voor ons regente in onser
lande van herwaarts ove ten advijs van
onsen seer lieven ende getrouwenden Hoeffs
ende luijden van onsen Zecrete rade neffens
haar wesende ordonneert ende gestatuteert hebben ordoneren ende statueren
dat die justitie op den plat lant ende
dorpen van onsen voorz stadt ende
steden van utrecht voortaan geadministreert worden sal, soo ende in der manieren als hier na volgt
item, in den eersten, dat in elck dorp
voorz platlant sal wesen een eerlijck
man tot eenen schout die sijn eedt doen sal
in handen van onsen maarschalck
in quartier om uijt onsen name regt
en justitie te doen, ende in handen van
onser vassallen daarbij die lage geregte hebben, om uijt onser ende die
selver versallen na justitie te administreren
dat schout schepenen ende buijren in elck
dorp ofte heerlijkheijt regt sullen beginnen te doen smorgens ontrent tien uren
sonder voortaan te beijden naar het
dalen der sonnen maar die geene koemen
staande regte en sullen niet willigh sijn
dat schout ende bueren niet en sullen
sitten drincken gedurende den tijt dat
sij tegt doen
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dat schout met geen van de partijen
te voeren verdinckt sullen maken
van eenige boeten ende bruecken
maar sal hem selven onpartijdelijck dragen ende den partijen ofte
hoeren voorspraak laten dingen
t gunt dat tot hoeren regten dient
dat indien eenigh van partijen off hoeren
voorspracken voor den geregte jujuriuselijken spraake op sijn tegen partijen
off op den schout schepenen of imant
van den geregte, die sleve sal arbitralijken
gecorrogt worden naar gelegenheijt
van den saken
dat alle jaar eonse maarschalcken
off te vasallen lagen geregt hebben
sullen die schepenen in hoeren jurisdictie
op die gewoonlijke tijden vernieuwen ende
een eedt doen afnemen, als dat sij een igelijk regt ende justitie doen sullen
sonder gunst oste wangunst te dragen
tot eenige partijen
dat men niemant tot schepenen setten en
sal dan mannen van eeren van goede
ffame ende name, die den anderen niet
bestaan en sullen in den derden graat
off nader indien men sulck bevinden
dat schout ende geregte alle jaar houden
sullen vier geregtdagen ofte open dagen
ten gewoonlijcken tijden, ende aldaar alle
dage regt ende justtie doen, van schade
ende schult, soo lange daar iet t doen is
dat die aenlegger sal op die regt dagen sijn
klagte doen drie dagen aen een die voorganger op sijn gewoonlijke banne ende
ende boeten sal moegen uijt blijven, maar
indien hij ten vierden dage niet en quame
men sal hem panden ende pant afhalen
ende een wete doen indien hij dan des anderen dage niet en komt verantwoorden
soo sal men den aenlegger eijgenen
dat in dien de voorganger ten beteijkende
dage komt sal die aenleggen sijn eijsch
doen met sijn brief ende beschreijt, indien
hij eenigh heeft daar van hij sijn partije
des tot sijner kosten versoeckende
copie, sal geven, welcke als dan sal op
die staande voet antwoorden ten waar
hij dat uijt dede in welcken gevalle hij sijn
raat hebben sal tot XIIII dagen, ende
de tijt overstreecke sijnde, sal die voorganger met sijnen brieven ende bescheijt

koemen ende dan aenlegger copie geven
die daar op ook sijn beraat sal moegen
nemen te XIIII dagen ende dien tijt verstreecken sijnde, sullen die voorz geregte
die partijen in t langh gehoort sijnde
vonnisse wijsen als bevinden sullen
naar regte te gehooren, ende die verliesen sal verbueren die gewoonlijke
boete tot prophijt van den schout
dat die uijtheemsche woonende buijten
die landen van utrecht, sullen over dwarsnagt regt hebben tot die saken bij vonnisse
geeijnt is
ende insgelijk sal men over dwarsnagt
regt doen van lantpagt binnen s jaars
verschenen van arbeijtsloon
ende verteerde kosten
als imant lant erve off eijgen overgeven
wilt, sal t selve doen voor den schout ende
ten minsten twe schepenen of bueren
ten platte lande daar t lant ofte erve
gelegen is daar van die schout hebben sal
van elcke overgever drie stuijvers ende
elck van den schepenen ofte bueren drie
groot, ende om den selve brief besegelen
het sij of daar veel overgevers sijn dan niet
sal die schout hebben twee karoli guldenen
ende twee stuijvers
dat in dien ijmant den schout ende schepenen
versogt dat sij souden koemen binnen utregt
of in een ander stadt off dorp in t lant van
utrecht om overgifte ofte anders te ontffangen, sal hij hem luijden die kost gins
ende weder betalen ende boeven dien dubbelt regt geven
van een overgifte van een huijs ofte
van een plrgt tot jaarlijckxe rentten off
erffpagt brieff sal die schout voor sijn
zegelen hebben eenen karolus gulden
ende van een pligt van seekeren dage
te betalen sal die schout hebben drie
stuijvers voor sijn segel, twelck betalen
sal die den brieff begeert
van een inleijdinge ontwaringe te doen
opganck off ganck te verbeijden in t lant
huijs erff off boedel, sal die schout hebben
vier stuijvers van elck persoen
van ijmant te besetten sal die schout hebben een grootken, ende van een weet te doen
sal die schout off sijn geswoeren boede
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hebben van elcke wijle drie stuijvers
weh ende weer voor een gereekent

brief ende bescheijt, en copie daar van in sijne
hant om sijn partije te geven als voorz is

dat men van nu die voorganger tot sijnen
eede niet sal toelaten op sijn onschult
tot doen als die aenlegger sijn vermet
wil bewijsen bij twee wi-tagtige getuijgen

ende indien die boedelharder niet verantwoort ofte uijt en doet, sal die aenklager eijgenen

oock en sullen voortaan, die kuerluijde
die huijr waar ofte beternisse van den
landen niet moegen verkoopen, vermangelen hoeren kinderen off ijmant anders overgeven ten sij bij expres consent
van den eijgenaar
dat die schepenen voerden welcke
voort in Certificatie gepasseert
sullen worden, sullen die getuijgen
neerstelijck examineren t gunt daar
sij op beleijt worden, ende dat getrouwelijcken doen sullen bij geschrift in
tegenwoordigheijt van der getuijgen
dat als ijmant aenroerende goet huijs
hoff lant ofte eijgen geeijgent is, soo
sal die schout dat gelt binnen der maant
moegen opleggen den derde pennick
meer, ende eijder maant weder uijtponden ende laten leveren ter somme
toe, ende ook den derden penninck meer
met alle geregtelijcke onkosten
ende van der Eijgenschap te besetten
aen lant huijs of hoff staande getimmert
off jaarlijkxe rentten, sal die schout hebben
een karolus gulden
ende aen eijgenschp aenroerende
goet drie stuijvers als die partijen
segel begeert
als een Eijgenschap bij sententie
verworven is, op staande timmer
huijs hoff lant eijgen ende erf en sal men
dat goet niet moegen leveren dan a;s die
eijgenschap drie maant out is
dat indien ijmant hem in een boedelw wil
doen leijden sal t selve moegen doen tot
allen tijden als hem belieft ende selten
naasten boedel harder een weete doen
ende voeren dan noch twee klagen op ende
dan panden te XIIII dagen ten welcke dage
die klagen sijn eisch doen sal ende die
boedel harden sal rekeninge ende bewijs
doen met die boedelcedel off hij sal uijt doen
ende te veertien dagen daar na koemen int

dat soo wie pant niet een plegt aen roerende
goet, off an staande timmer lant ende eijgen
ende erff sal, sal over XIIII dagen daar na
eijgenen met brief in handen eijsch doende
ende sweerende datter niet op betaelt is
ende dat soo werde het met uijt gedaan
ende voort
ende indient uijt gedaan wort soo sal
men dat woort uijt regten in der manieren
voorz ende die verlieser sal boeven die
gewoonlijke boeten van den ban tot proffijte van den schout ende geregte betalen
cier carolus gulden ende vier stuijvers
dat die geene die pant voor ende pagt met
een gift ofte erfpagt sal van XIIII dagen
twee boeden verbieden ende dan eijgenen
te ware die voorganger dat uijt deede
twelck hij doen magh in die manieren ende
op die boete ende bruecke voorz ende indien
die eijgeninge gedaan wort is die voorganger sijn goet quijt sonder langer te verbeijden
ende als hem ijmant in lanthuijs off
hoff doet leijden off ontwaringe doet
off ookdoet verbieden opganck off ganck
ende aen vanck off oock op huere gront
besatinge doen sal, sal men den besitter
des goets off den bruijcker daar van een
een geregtelijker weet doen, ende leggen
een regt dagh op welcke dagh magh die
besitter off bruijker des selve goets aent
geregt koemen ende verhooren die saken
ende als dan magh hij hem daar weder
uijt doen setten, ende en dede die besitter
of bruijker des niet, soo sal den aenlegger
sijn gehont doen, ende die besitter of bruijker sal willigh wesen, ende vervallen
van t goet
dat indien bij den voorganger uijt gedaaan
wort sullen partijen over XIIII dagen daar
na weder te regt koemen ende als dan
die aenlegger sijn bescheijt toonen ende
den besitter indien hij begeert copie
geven tot sijner kosten die te XIIII dagen
sal koemen antwoorden behelpen wil
ende copie geeven als voorz is
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dat die knegten sullen mondigh ende uijt die
voegdije sijn tot haren vijftien jaren
ende die meijskens tot hueren twaalf
jaren, maar en sullen geen van beijden
moegen haar goet off erve verkoopen
voor haar twintigh jaren dan bij consent
van haren naaste vrienden

ende in dien schout en schepenen in gebreeke
sijn sullen verbueren agt karolus guldens
en agt stuijvers

dat men die voorganger den eijsch van aenleggen in geschrifte sal geven in groote
saken als t selve versogt wort

indien hij sijn mes treckt sal verbueren
een karolus gulden

dat indien die schepenen off bueren partijen
gehoort hebben hem selven niet wijs en
konnen om vonnisse te geven, soo sullen sij dat
oordeel moegen steden ende de dingtalen
van partijen in grschrift doen stellen
om daar mede ter gewoonlijker plaatse
te reijsen ende hem te beraden bij twee of drie
van hem luijden daar toe beij de partijen
van dien onkosten in leggen sullen daar van
elckx van de schepenen of bueren hebben sullen
van elcke mijl drie stuiv: dat reijsen ende voor
een gerekent welcke onkosten in t gunt dat sij
geven sullen voor consultatie sal sijn tot lasten
van den verlieser ende die winden sal sijn gelt
weder gegeven worden
dat iendien partijen niet in leggen op willen
soo sal die schout die penningen verleggen
ende die verlieser sal hem den selven met
den derden penningh beter weder geven
dat van nu voortaan alls bij vonnisse diffinitieff van schout schepenen off bueren
in die sake eens gewesen sal sijn, geen
van partijen en sal andere de werff
voor dat geregte om die selve sake
vorderen vervolgt moegen doen
maar en hem dunckt beswaart te sijn
salt gewijsde moegen beroepen, an onsen
stadthouder ende rade neffens hem
wesende
dat dat oordeel twelcke beroepen wort
sullen die schout twee schepenen of bueren
brengen in handen van onsen secretaris
ten langsten binnen een maant nader
infformatie van der beroep aen hem gedaan
met het bescheijt dat sij van partijen ontffangen hebben doende een behoorlijcken
eedt van dat niet vermindert of vermeerdert en hebben, ende sullen betaelt worden
van elcke mijl gerekent, den schout drie stuv:
ende den schepenen of bueren drie groot

ende dat soo wie uijt toornigen moede
vechtende een ander met een vuijst
slaat, sal verbueren tien stuijvers

indien hij ijmant daar mede wont sal
verbueren twee karolus guldens ende
daar en boeven arbitralijk worden gecorrigeert nagelegenheijt cab deb
saake
dit al bij provisie ende ter tijt toe bij ons
off onsen nakoemers anders geordonneert
sij ontbieden u daaromme dat bij u geroepen onser maarschalcken den vasallen
lage geregte hebbende, ende anderen onsen
officieren van den voorz platte lant
ende dorpen gij hem die voorz ordonnantie
te kennen geeft, ende hem van onset
wegen beveelt ende gebiet, dat sij en elck van
hem in sijn qualiteijt voortaen in der administratie van der justitie ende des daar aen
kleeft hem hebben volgen ende reguleren
naar inhout der voorz ordonnantie, ende
die selve onderhouden ende opserveren ende
voort gebiet allen onsen ondersaten die selve
aengaan mogten, dat sij onse voorz maarschalcken ende enader officiers edelen
ende den andere lage geregte hebbende
justitie administreren, pbidieren, ende hem
bij staan indien sij des sijn, want ons alsoo gelieft gegeven in onsen stadt van mechelen
den 23 dagh martij int jaar ons Heeren
1529, ende van onse rijcke te weten van den
Roomsche ende germanien 10. ende van
castillien etc 14, ende was ondergez. bij
den keijser ende in sijnen rade ondertekent
dese voorz ordonnantie die vinde ik geschreven
in onse goijsche willecuer en ordonnantie boeck
Den voorz keijser Kaarle die hadde
in den jare 1531 tot den gemeenen
velvaart van alle sijner landen
ende ondersaten onder anderen geordonneert en gestatueert, dat een
ijgelijk stadt in de provincie van
utrecht sijne costumen en uzantie
tot noch toe conffucilijk quamen
te gebruicken in de policie ende
justitie, de wethouders ende de offi-
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cieren doen daar in hadde geast
dat sij de selve hare usantien, ende
costumen in geschrifte aen hem
soude hebben over te brengen
dat niet na behoren wiert gedaen
ter oirsaak, dat die burgerm(eesteren)
schout schepenen en raden van utrecht
te kennen gaven, dat sij drie manieren van regten in haar stadt
hadden, te weten, raatregt, schepenen
regt ende oudermans regt, foor welcke
in haar stadt veele saken onordentelijck geadministreert wierden, tot
grooten losten en nadeel van hare
goede poorteren en inwoonders, soo versoecken die schout burgermeesteren
schepenen en raden van utrecht, datter
een beter stijl en beter manieren
in haar usantien en costumen van
procederen bij haar werden ingevoert, waar naar een ijgelijk
hem konde reguleren
op dat het dan in hare stadt van
utrecht met beter reglement de justitie
mogte werden gehouden, soo wort bij
haaren schout burgermeesteren schepenen en raden een andere en beter
maniere van regte plegingen in de policie en justitie bij haar in geschrifte
aen de voorz keijser karel gepresenteert met versoeck biddende, hij
woude dogh soo goet wesen, ende approberen privigeren en ratifficieren
die nieuwe opgegevene ordonnantie stijl
van procederen welck quohier van opgevinge doen eerst in den raat provintiael
tot utrecht ende doen in des voorz keijsers
secrete raat, ende eijdelijk na dat des
voorz keijsers suster die coninginne douaigiere van Hongarie regente etc alle
haar advijs en goet duncken daar op gegeven en toestemminge daar op verleent hadden, soo ist dat den voorz keijser
kaarle met sijn authoriteijt, ende met
sijn volkoemen magt ordonneert ende
heeft gestatueert voor eeuwigh
edict, dat tot ruste, ende tot welvaren
van de stadt en brijheijt van utrecht
dese volgende goede policie in de justitie
bij ordonnantie heeft doen geven en
doen publiceren, doch alsoo dese ordonnantie in 46 rubrijcken elck met sijn
puncten en articulen seer groot sijn
soo vinde ik goet den leser te wijsen na
het groot ordonnantieboeck op den stijl
van procederen binnen utrecht gedruckt

int jaar 1641 doch dir groot ordonnantie
boeck eijndigt met den jaar 1660
maar de voornoemde ordonnantie
bij de voornoemde keijser kaarle
aen de stadt van utrecht, voor een
eeuwighedict geordonneert ende
gestatueert daar heeft den voorz
keijser sijn segel aen doen hangen
op den 5 dagh van julio in t jaar ons
Heeren 1550, ende van sijn keijserrijck
het 31 ende van sijn rijken van castilien
en anderen het 35 jaren, hij was binnen turmhout toen hij sijn zegel aen
de voorz ordonnantie quam te hechten
Den voornoemde keijser kaarle de vijfde
van die name koninck van germanien
van kastilien A: eerst hertoege van oostenrijk, Hertoege van Bourgoingien etc. grave
van Vlaanderen etc palsgrave van
Henegouwen van Hollant etc, prince van
Swaben, marckgrave des H: rijkx
Heere van Vrieslant, en van utrecht etc,
donunatuer in asia, en in afrijcka
die was geboren en gedoopt tot gent
in t jaar 1500 den 25 feb: ende na
dat hij op t laast van sijn leven int
clooster Sinte Just begaf, soo sterft
hij daar in, int jaar 1558 en wort
begraven tot Sinte laurens van Escurial
hebbende 40 jaar keijser geweest
van eenen sententie die
eerst in den Hage uijt gesproecken is int jaar
1517 ende daar na bij sententie geconffirmeert in den
grooten raat van mechelen
int jaar 1520
In die sake gemovert voor de Heere
van Hollant tusschen de bueren van
Hilversum ende van Laren impetranten aen de eene sijde. ende die van naarden gedaagdens aen de andere sijde
t voorz Hoff gehoort het rapport van
de commissais daar voeren partije
geconparteert sijn geweest, bevinden
de selve partijen ten principalen
in ffeijten contrarie ende appoincteert dat sij schrijven ende van haar
schrifturen dienen sullen te veertien dagen naast koemende ende
aengaande de provincie bij de voorz
impetranten ende gevougde geeijscht
ont seijt hen t selve Hoff sulckx als
sij luijden die begeerende sijn, verklaarende voorts dat die voorz
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partijen gebruijcken sullen die
weijen ende heijen contentieuz
met haar beesten ende schapen
sulckx sij die tot noch toe gebruijckt
hebben agter volgende t accoort
tusschen hun luijden gemaakt in dato
den 3 maij anno 1442 ende reserveert
de kosten ban dit incidit tot uijt
eijnde toe van den principale sake
gedaan in den Hage op den 30 dagh
van meije anno 1517 bij mijn Heer die
precident heer gerrit van assendelft ridder meester jan van
duijvenvoorde, jasper lievense, joost
sasbout ende gerrit muijlert raastluijden van Hollant, enderstont mij
jegenwoordigh, en was geteekent
Hadelin
NB. Concidirabele sake staan in die proceduren, soo als ik deselve meer als
eenmaal in sijn geheel tot Hilversum
in de buerkist berustende gesien
hebbe, soo wegens eenige oude gebruijkenissen al voor den jare 1442 geuseert had dat de rijken, de armen
in t gebruijcken der gemeente verdruckt
haddden ende had dat die van laren
en Hilversum al meer als 200 jaren
schapen geweijt, en daar in gehandelt hadden, als meede. had dat
daarom etc in dien voorz jare 1442
voorz accoort was gemaakt
ende hoe dat het daarom doen ter tijt
ook soo behoorde te blijven etc
want naarden Huijsen blaricum ende
out en nieuw bussum doe woude int parint particulier soo wel als die van
laren en hilversum schapen houden
en weijden, dat die van laren en van
Hilversum tegen stonden om dat het
bij de voorz accoort en schaarbrievf
aen niemant anders iun goijlant was
toegestaan als aen haar in t particulier
gelijk als noch heden ten dage bij haar
lieden int particulier gedaan wort
doch naarden in t algemeen Huijsen
int algemeen blaricum in t algemeen
out busssum in t algemeen nieuw bussum
in t algemeen die verhuijren elck jegenwoordigh in t bisonder hare nengen
om met schapen op sijn tijt daar op
te weijden gelijk dat geschiet twelck jegenwoordigh met de schapen messe daar bij
gerekent veel gelt voor eijder dorp en
gehugte jaarlijkx opbrengt etc.
geconffitmeert de voorz

sententie
Kaarle bij der gratie godts gekoeren
Rooms koninck toekoemende keijser
Altijt vermeeder des rijkx, koninck
van kastilien van leon, van granade
van aaragon, van navarre van beijde
Cicilien van Jerusalem, van valence
van majarcque, van sardene, van Carcica & eerst hertoege van oostenrijck
Hertoege van Bourgondien van
van Lotharingen van brabant, van Stier
van carinten van Carmola van Limburgh
van Lutsenburgh ende van gelre, grave
van Vlaanderen, van Habshouwsen
van Swol, van Artois, van bourgondien
paslgrave ende van henegouwen. lantgrave delffaten, prince van Swaben
marckgrave van burgouw ende des
Heilige rijkx, van Hollant, van Zeelant
van phiert, van libourgh van namen
ende van Zutpheen grave Heere van
vrieslant van den Windeesmarcke
van portenauw, van Solma ende
van mechelen, allen den geenen die
dese letteren sullen sien Zaluijt
Alsoo seekeren tijt is geleden te moeten,
in de maant van maij in t jaar 1517
proces ende quwsti geresen is geweest voor onsen lieven ende getrouwen
stadthouder ende andere lieden van
onsen rade in Hollant tusschen de gemeene bueren ende dorpen van Hilversum ende laren int quartier van
goijlant eijsschers over een sijde ende die
burgermeesteren schepenen ende raat
onser stede van naarden alsoo wel in
haaren name als in de name van haar
ingesetenen, ende die buijrm(eesters) van den
dorpe van Huijsen ende die buijrm(eesters)
van den dorpe van blaricum oock in
de name van hare gemeene ingesetenen
Ende die burgemeesters van out bussum
ende nieuw bussum daar mee de gevougt
voor haar Luijden int recht verweerders
ter andere sijden
Doen te weten, dat gesien en gevisenteert in
onsen grooten rade proces van den partijen
voorz ende al dat bij dien magh blijcken, ende
geconcidireert ende overwoegen alt geene dat
tot deser materie dienende was ende behoorde
geconcidereert ende overwoegen te sijn, wij met
goede rijpheden inde deliberatie van raat
bij dese onse sententie diffinitieff ende over
regt seggen, dat de appellanten geappelleert
hebben sonder grieff sal de sententie van
den geappelleerden sorteren effect sullen
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allen attentatien gerepareert sijn, ende
condemneren de appellanten in de boeten
ende in de kosten, de tauxatie van dien gereserveert de luijden van de voorz grooten
raat des oirkonde hebben wij onsen segel
hier aen doen hangen gegeven in onser
stadt van mechelen den II dagh in julio
in t jaar ons Heeren 1520 ende van onsen
rijke te weten, van den roomsche het tweede
ende vann Kastilien en andere rijken het
vijfde, op te blijcke stont, bij den koninck
ter realtie van den rade, ende geteekent
Jettin, hebbende de onder uijthangen een segel
in rooden wassen aen een dubbele ffrancijnen staart, maar collatie gedaan
te hebben jegens sijn principale soo sijn
dese copijen daar mede boven den te accorderen, actum in naarden den 20 december
1705, bij mij cornelis brouwer not: publijck
NB: hier uijt kan men sien en leesen hoe regt
en sententie is geweest over den inhout van
onse schaarbrieff van den jare 1442 door
welcke sententie onse kueren daar in goet
gekuert en bevestigt sijn etc:
Dictune van de sententie gepronuncieert bij den Hoeve van Hollant
tisschen de Burgemeesteren schepenen ende regeerders der stede
naarden over en in name
van de gemeene ingesetene aldaar
requiranten aen de eene sijde
ende Jan melissen schepen van
Laren, ende anx thoemassen
Buijrmeesters tot blaricum
seijns Heijdricksen Buerm(eester)
tot Huijsen, ende philips meijns
schout van Hilersum gerequireerde aen de andere sijde
t voorz Hoff met rijpe deliberatie
van rade duer gesien ende overwogen hebbende al t gunt dat
ter materie dienende was bevinden dat men het proces termineren magh, sonder enqueste
te doen op de ffeijten behrepen
in de voorz reprochen, ende
doende regt van wegen ende
in de name des keijsers van de
romeijnen koninck van germanien, van kastilien etc. als
grave van Hollant Seelant ende vrieslant Condemneert den voorz gerequireerden te gehengen ende te gedoogen, dat voor
dit aen staande haar van seeven en
veertigh, die agt schaarbeesten ge-

moedereert sullen sijn tot ses schaarbeesten, voor den geenen die regt van
schaaringe in der gemeente, in questi
compereert, ende condemneert den selven gerequireerdens in de helft van
de kosten van desen instantie tot tauxatie ende moderatie van den voorz
Hoeve, compenderende de ander helft
om redenen den selven Hoeve daar toe
porrende is gedaan in den Hage bij gerraart Heere tot assendelft Heemskercke &: eerste raat preciderende
abel van courtter, quilleijn segers ridderen
mr cornelis suijs, willem snoeckert ende
cornelis van weldam raatsluijden van Hollant
ende gepromucieert op den 22 december
aano vijftien hondert ses en veertigh
t oirkonde t Zegel van Justitie hier aen gehangen in kennisse van mij ende was op de
ploye geteekent C:Armez(?)
Hier op appelleerden de dorpen van goijlant
voor den grooten raat en parlemente
maar wierden daar bij ook verklaart
niet alleen qualijk en ffrivoel geappelleert te hebben, maar wierden daar
bij ook gesentreert, dat de vonnisse
Bij het Hoff in den Hage gewesen ter regt
was geweesen ende dat die voormelde
sententie volkoemen effect moest hebben, ja wierden in dien grooten raat van
parlement tot mechelen daar bij ook
gecondemneert in de kosten daar
gevallen ter tauxatie van haren grooten rade aldaar gepronuncieert
op den eersten sepbtember 1548
Sententie bij den grooten
raat van parlemente tot
mechelen, confform de voorschreven sententie, bij de raatsluijden van Hollant, in haren
Hoeve uijtgesproecken, ende
met de proceduren van dien
gelijk als volgt
copie:
Kaarle bij der gratie godts rooms keijser
altijt vermeerder s rijkx koninck van
germanien, bam kastilien, van napels, van
cicilien, van maillorcke, van Sardine, van
den Eijlanden Indien, ende vastelande der
Zee occiane eerst hertoege van oostenrijke, Hertoege van bourgoindien, van lothringen, van brabanr, van Limburgh, van
Lutsenbourgh, ende van gelre, grave van
Vlaanderen, van artois, van bourgondien
palsgrave ende van Henegouwen, van
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Jollant, van Zeelant, van fferrette
van Haguenault, van namen ende
van Sitpheen, prince van Swabe
marckgrave des heijligen rijkx
Heere van Vrieslant, van Solms, van mechelen, van de stadt steden en landen van
utrecht overijsel ende van groeningen
ende dominatuer is asia ende in affrica
allen den geenen die desen opene letteren
van sententie sullen sien Zaluijt
alsoo die burgermeesteren schepenen ende
regeerders onser stede van naarden
over en de in de name van de gemeene ingesetenen aldaar bij seekeren hen luijden
Zupplicatie gepresenteert in onse rade in
Hollant op den 20 dagh maart 1544 aldaar
vertoont, ende te kennen gegeven hadden
hoe dat in goijlant gelegen waren seekere
landen geboemt die gemeenten die bij die van
naarden ende andere inwoonders van goijlant
gebruickt waren bij scharingen ende alsoo
voortijts seeckre questi tusschen den gebruikers
gevallen waren soo hadden die voorsaten van
die supplianten, ende die van de dorpen van
goijlant in den jare 1404 gemaakt seecker
acoort t selve onder anderen inhoudende
dat die van naarden alle jaren op sinte geertruijten dagh of agt dage daar te voeren
van Huere stede kiesen souden vier goede
mannen, ende van gelijcken de vier
buerm(eesters)
van goijlant uijt de dorpen van laren en huijsen
ook vier goede mannen nut ende bequaam
sijnde om te wesen schaarmeesters der voorz
gemeente, die alle jaren bij hueren eede op ten
voorz sinte geertruiten dagh souden doen de
voorz scharinge sulckz dat die beesten wie
gevoet mogten werden ende soo verren sulcke
schaarmeesters met en konden accorderen souden die van naarden t eerst
jaar die schsringe setten ende die van
goijlant t andere jaar ende soo verre
dan weder geschil viel, welck contract
bij wijlen Zaliger memorien aelbrecht
van beijren grave van Hollant geconfirmeert ware geweest, dat daar naar te
weten, in den jare 1442 bij consente van de
burgerm(eesteren) schepenen ende regeerders
onser
voorz stede van naarden, ende van die
van de dorpen van goijlant seekere wille
kueren waren gemaakt geweestm inhoudende datelck persoon die regt hadde tot
de voorz scharinge voor de tijt van 75
jaren doen eerst koemen de stellen
soude agt schaarbeesten twelck sulckx

ware onderhouden geweest, maar alsoo
binnen middelen tijde t lant seer gepopuleert
ende menigvuldig geworden was, sulck dat
in dien deselve willekuere die ook lange geexpireert was, noch onderhouden ware de
voorz gemeente geschapen was te niette te
gaan alsoo sij niet magtigh en waren de
menigvuldigheijt der beesten te voeden t welck
aen gemerckt ende ten eijnde daar inne
bequamen regel gestelt worde, soo hadden
de voorz supplianten aen den voorz van
goijlant versogt om eene nieuwe scharinge
tot minder getal te setten, maar want t
selve van goijlant tot geene redelijckheijt
verstaan en wilden, hadden de voornoemde
Zupplianten tot prophijte van de gemeente
volgens voorz contract op Sinte geertruijtten dagh anno 1544 voorz de selve scharinge
vermindert ende gemoedereert van agt
schaarbeesten tot sesse ende hoe wel de
voornoemde supplianten t selve doende
niet en hadden geExcedeert voorz geconffirmeerde accoort, maar om gemeenlants oirbaar ende prophijtgedaan, des
mochtans niet tegenstaande de voornoede van goijlant en hadden hen daar naar
willen reguleren, als waarom de voornoemde
Zupplianten genootsaakt hadden geweest
t selve te kennen te geven den voorz van
onsen rade in Jollant al daar sij op hueren
te kennen geven verkregen hadden seekere
besloeten letteren aen den burgemeesters
en regeerders van de dopen van laren, Hilversum blaricum ende Huijsen den welcken
hun luijden bij den selven letteren van onsent
wegen bevoelen was te koemen en te compereren op den 10 dagh van april 1545 coor
seeckeren onsen raden die sij daar toe deputeren ende admitteren souden, de welcke
hen luijden met den voornoemden supplianten
hooren souden op het inhouden van den voorz
requeste ende den voornoemde partijen was
eenigen, soo verre hen lieden doenlijck
ware, in dien niet, van alles rapport te doen
omme voorts bij den voornoemde van onsen
rade in Hollant daar op geapponicteert
te werden soo dat behooren soude ende ten
voorz gesetten dage dienende ofte anderen
daar voeren onderhouden, Copareerden
de voorz partijen voor meesters Cornelis
Zuijs ende arnout sasbout onser raaden
ordinarissen in Hollant Commissarissen
daar op gedeputeert vanwegen de voornoemde requiranten emploijerende huer luijden
voorz questi, voor haren Heesch, waar
bij de redenen ende middelen in der
selver requeste begrepen en bij meer an-
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deren van huerent wegen gealligeert en
geconcludeert geweest, ten ffinde die voornoemde van goijlant gerequireerde gecondemneert werden te gehengen ende te
gedogen dat die agt schaarbeesten elcken
huijsman in goijlant geconsenteert
voor t voorz jaar vijf en veertigh
gestelt sal worden op ses schaarbeesten
ofte tot anderen sulcken ffine ende conclusien als het hoff bevinden soude den
requiranten oorbaarlijkste te wesen
makende Eijsch van kosten schaaden
ende intressen
En welcken Eijssche van de requiranten
de voornoemde van goijlant gerequirerden hadden gedaan dienen van antwoorde, ende bij dier seggen ende alligeren
dat bij ons ende onse voorsaten graven van
Hollant den goijers ende dien van naarden
voor seekere dienst gegunt ende gegeven
ware geweest tot haar lieder sustentatie seekere landen heijden hoogten
ende dobben om die gelijckelijk bij hen
luijden den gebruickt te werden bij seekere
bij seekere getale van beesten, soo dat sij
luijden over een dragen hadden deselve
gemeente ende Heijden te gebruicken voor
elck persoon met agt schaarbeesten, agtervolgende welcken, soo hadden die van naarden ende de goijlanders de voorz gemeente
mat agt schaarbeesten gebruickt gehadt
tot op ten dagh van desen processe, sonder
dan imant hem beklaagt hadde, dat die gemeente te Hooge beschaart was gewest
twelcke deselve gemeente a;s noch wel soude
kunnen verdragen, soo verre de voorz
requiranten die uijtheemschen ende vreemden
niet oe en lieten, ofte huer luijden schaaringe niet en verhuerden als sij dagelijckx
de doen,niet alleen van huere scharinge
maar oock van den geenen die sij van den
arme gekogt hadden, ende alsso de voornoemde gerquireerden (als wesende meerder ingetal) wel te vreden waren met de voorz
scharinge van agt beesten, soo behoorden
oock de voornoemde requiranten (wesende
minder in getal) ook te vreden te sijn met de
voorz scharinge van beesten, sonder dat
tot hen lieden voordeel doen mogten contract
van den jare 1404 bij hen luijden boeven gealligeert welcke meer dede tot voordeel
van de gerequirerde, alsoo alle jaren op sinte
geertruijten dagh schaarmeesteren gestelt
wierden, niet om de scharinge te Hoogen ofte
te lagen, daar t contract niet af en vermelt
maar om bij den selven schaarmeesters
de scharen beregt te worden, ende toe te sien

datter niemant boeven sijn scharinge
de gemeente en beschaarde, ende te beletten
voor soo wel in hun is die verhuijringe
van de scharen ende inbrenginge van de vreemdelingen hoewel bij die voornoemde requiranten die saengaan de dergelijkx ter contrarie
gedaan wiert ende aengaande het tweede
accoort ofte willecuer van den jaar 1442
ook boeven geroerte seijden de voornoemde
gerequireerden dat het voorz accoort bij
onse bij onse voorsaten niet geconfirmeert
ware gewest noch en hadde het selve
de requitanten niet onderhouden geweest
noch en hadde oock na de expiratie van dien
geen nieuwe accoort geconcipieert geweest
maar was die scharinge altijt gebleven
(als die over twee hondert jaren geweest
hadde) als voor elcken persoon agt scharen ende in hiel het voorz tweede accoort
dat het niet verandert en soude sijn dan bij
gemeene consent van de vooenoemde requiranten ende gerequireerden, in welcke
veranderinge deselve gerequireeerden niet
en hadden willen consenteren, noxh als noch
niet en dagten te consenteren, alsoo de gemeente inet te hoogh beschaarten was
bij allen welcken redenen en middelen, ende
bij meer anderen van wegen der voornoemde
gerequireerden gealligeert deselve gerequireerden hadden gedaan contenteren tot
niet intffanckelijk ende dat de vooenoemde
requiranten huer lieder versoeck ontseijt
soude sijn makende insgelijkx Heesch van
kosten schaden ende intresten, ende nadien
de voormoende partijen hadden gedaan dienen
van replicque en duplicque Hinc inde
respectivelijk, ende ook van huer luijden
titulen ende munimenten onder den voorz
commissarissenm sij hadden selven commissarissen versogt huer lieder rapport
te willen doen, ende voorts hun lieden regt
ende justitie geadministreert te worden
op huer lieder voorz productie t welck
raport daarna gehoort bij den voornoemden van onsen rade in Hollant de selve van
onsen rade aldaar hadden verklaart
dat de voornoemde partijen niet desligt
en mogten werden sonder ffeijten xxxxx
xxxxxxxxxxx ende dat sij daaromme
commissarissen hebben souden dewelcke hem
infformeren ende enquesten doen souden
op huer lieden voorz ffeijten binnen twee
maanden doen eerst koemende agter volgens
welken appoinctemente deselve partijen
hadden Hinc inde gedaan maken seekere
enqueste ordinaris bij commissarissen
van den Hoeve daar toe gedeputeert, ende
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voorts gedient van reprocken ende salvatien
ende geconcludeert in regt ende regte begeert in sulcker wijs dat t proces van
partijen naderhant oversien ende gevisenteert in onsen voorz rade in Jollant
de luijden van den selven onse rade hadden
bij hen luijden sententie gepronuncieert
op de 22 dagh van sebtember 1546 gecondemneert de voornoemde gerequireerden
te gehengen en te gedogen dat van het
jaar 1547 die agt schaarbeesten gemoedereert souden sijn tot ses schaarbeesten
voor den geenen, wien regt van scharinge
competeert in de gemeente in questie
condemneerden voorts den selven
gerquireerdens in de helft van de
kosten van desen processe t huer
lieder tauxatie ende moderatie
compenserende de andere helfte
om redenen van welcke sententie
de voornoemde schepenen van Huijsen
Hilversum ende blaricum soo wel in
huer luijden name, als in de namen van
allen den inwoonders van goijlant voorz
hen luijdende de bevolende xxxxxxxxx
daar bij beswaart, ende geinteresseert te sijn, hem gedragen hadden als
appellanten aen ons ende aen onsen
lieven en getrouwen den precident
ende luijden van onsen grooten rade
ende daartoe verkregen onse behoorlijke opene brieven uijt kragte
van den welcken sij hadden gedaan
daghvaarden den voornoemden van
onsen rade in Hollant, ende intimeren
den voornoemde schepenen onser stede
van naarden, te koemen ende te Compareren tot seekeren overstreecken
dage in onsen voorz grooten rade, ende
ten voorz gesetten dage dienende, off
andere daar voeren onderhouden
compareerden d voorz partijen, bij
huer Luijders procuruers in regten, van wegen de voorz appelatien
verhalende t inhoeden van huer lieder
voorz open kueren van vennen court
hadden verklaart geweest de grieven
van huer Lieder appellatien, sulckx
als hen luijden goet gedagt heeft
gehadt, ende bij de redenen ende middellen van huerent wegen gealligeert
geconcludeert ten ffine dat sij ontfangen worden als appellanten geseijt
en verklaart wel geappelleert te
hebben, ende voort meer al pertinentelijken in materie van appelle, makende Eijssch van kosten, waar jegens

van wegens den vooenoemde geintimeerden geantwoort ware geweest
ende behoudens den sijnen van decertien, ende van niet ontfanckelijk voorantwoorde gesustineert, de voorz sententie van den voornoemde van onsen
rade in hollant, waar van geappelleert
was als boeven, seggende voorts dat
het proces aldaar beleet was t proces
bij geschrifte, ende dat over sulckx
onfangen oversien ende getermineert
behoorde te sijn Ex eufdem zotis
ambene vel male, concluderende voort
meer ook al pertinentelijken in materie van appelle, makende omsgelijkx
Eijsch van kosten, ende de sake gepresenteert sijnde om bij den appellanten
in der selver te repliceren defaut ware
gegeven ende verleent geweest, de voornoemden geintimeerden ten versoecke
van huer lieder procuruer tegens
de voornoemde appellanten, welck
defaut deselve appellanten soude moegen purgeren, ende afslaan binnen
veertien dagen doen eerstkoemende
andersints ende den selven dagh verstreeken sijnde t proces van de voornoemde partijen beleijt in onsen voorz
rade in Hollant hadde bij den Hoeve
van doen ontffaan geweest, als proces
bij geschrifte omme gewesen, ende
getermineert te worden ex euf dem
actie als boeven, ende alsoo de voornoemde appellanten t voorz deffaut
niet geprgeert en hadden binnen den
dagh daartoe gepreffigeert, soo haddan de vooenoemde geintimeerden
huer Lieder saak ten Hoeve gedient
ende ons daar naar seer ernstelijken
versogt haar luijden regt en justitie
geadministreert te worden op huer
lieder voorz proces, daarom gecompareert soude tot meer stonden bij
hare procuruers gecomnitteerden
ende Zollicituers in onsen voorz
grooten rade doen te weten, dat ten
alderlesten oversien ende gevisenteert
in den selven onsen grooten rade t proces
van den voornoemde partijen ende alle
t geene dat bij dien gebleken is geconcidireert voorts ende overwoegen behoorde
te sijn, ende dat heeft konnen ende
moegen moveren
Wij met rijpe deliberatie van rade hebben
geseijt ende verklaart, seggen ende verklaren bij deser onser sententie diffinitive
ende voorregt, dat wel gewesen is geweest
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bij den voornoemden van onsen rade in
Hollant, ende qualijck geappelleert bij den
voornoemden appellanten, sal de voorz
sententie waar van geappelleert is geweest a;s boeven sorteren haren voloemen ende geheelen effect. ende hebben gecondemneert ende conemneren den selven appellanten in de boeten van den ffrivolen appel, mitsgaders in den kosten van
desen processe, de tauxatie van den selven
kosten gereserveert de luijden va onsen
groote rade, ten oirkonde hebben wij
onsen grooten Zegel hier aen doen
Hangen gegeven binnen onsen stede van
meghelen den eerste dagh van sebtember
in den jare ons Heeren duijsent vijff hondert
ende aght en veertigh, van onsen
keijserrijcke t negen en twintigste
ende van onsen rijcke van sphanjen
beide cecilien en anderen drie en
dertigste, bij den keijser ter elatie
van den rade, was ondertekent jettin
hebbende een groot segel in rooden
wassche onder aen hangende met
een dubbelde ffrancijnen staart, naar
gedane collatie jegens den principalen
soo is dese copie daar mede bevonden
te accorderen, actum in naarden
ende tot oirkonde soo is desen bij mij
ondeergez op den 6 november 1706
cornelis brouwer
not: publ.
Uijt dee voorz proceduren en sententie
blijckt hoe dat meer als twee hondert
jaren te voeren ionse meente met agt
schaarbeesten voor een ijder
meent hebben als lantgoijer al
gebruijkt was geweest, maar het
blijkt oock klaarlijk bij dese sententie dat men doen moest en begon
onse meente te bescharen met
ses schaarbeesten, gelijk als noch
Hedendaags geuseert wert, docj
ik woude die proceduren die den Hage
gehouden sijn wel eens sien, soude etc.

Hantveste ende privilegien van keijser kaarle
de stede van naarden aengaande van de exu
Kaarle bij der gartien godts gekoren roomse
keijser altijt vermeerder Rijkx koninck
van germanien, van Castille van Leon
van arragon, van navarre van napels, van
cecille, van maiorq, van Zardajue, van den
eijlanden Indien, ende vaster eerde, van de

Westersche zee, eerst Hoertoege van oostenrijk, Hertoege van bourgoingen van Lothrijck
van brabant, van Lunburgh, van Luxenburgh
ende van gelre, grave van vlaanderen, van
artoijs, van bourgoindien, palsgrave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant van fferette
van Hagnenault, van namen ende van Zutpheen
prinse van Swaben, marckgrave des Heijlige
rijckx, Heere van Vrieslant, van Zalms, van
mechelen, ende dominatien in Asia en africa
allen den geenen die desen onsen brieff
sullen sien Zaluijt
wegen onsen beminden de burgerm(eesteren)
schepenen ende raat van onser steede van
naarden, soo wel voor hem luijden als over
ende in den name van den poorteren ende in
woonderen der selver stadt is ins vertoont
ende te kennen gegeven geweest, hoe dat die
voornoemde toonderen, --f---ren voorsaten
in wette om te vervallen die groote kosten
ende lasten, die de voorz stede in verleden
tijden gehadt ende geleden heeft ter cause
van den oorlogen, van gelre, utregt, montfoort
vrieslant, ende andere affairen van die re
hebben voortiijts verkogt op t lichame van
der selver stede, veele emde diverse rentten
soo wel lijfrenten, als losrenten belopende
sjaars tot groote merckelijcke somme
van penningen in welcken rentten die noch
loop ende cours hebben, die voornoemde toonders mitsgaders die poorters, ende ingesetenen
der selver stede hem Luijden, ende haren
goeden verbonden ende geipothequeert hebben
nu ist dat veele ende diverse personen wonende in der voorz stede, sommige dier vreese
ende perijkel van den oorloge ende andere
duer krancke neringe van der draperije
twelck die principale negotiatie ende onderhoudenisse is, van den poorteren der selver
stede, vervorderen hem dagelijkx daar uijt
te vertrecken, uijt hueren wijfs kinderen
ffamilie ende goeden, dat meer is hij licken
buijten deselve stede, ende boven dien veele
goeden gelegen binnen der selve stede versterven ende zuccessie, legaten, makingen
ende anders devolveren, tot anderen haren
nagebueren, ende vreemden luijden, alt welck
komt tot groote laste van den anderen ingesetenen, die de rentten ende anderen affairen
van der voorz stede, alleene dragen ende
supperteren moeten, sonder dat die geene
die uijtter stede vertrecken hijlicken
ofte eenige goeden erven, ende aen koemen
bij zuccessie te stamente off anders willen
huer luijden voorz goeden quijten van den
voorz lasten, soo dat uijt desen, ende dat men

143

aldaar meest alle lasten vervallen, ende
betalen moeten uijtten buersen van den poorteren die selve sijn geaccacioneerde uijtter
voorz stede te vertrecken, ende elders gaan
woonen, dat wesen soude tot geheele desolatie,
die de populatie ende verderffenisse der voorz
stede die gelegen is op de ffrontieren onses
lants van Hollant aen t stigt van uttrecht, ende
lande van gelre, ten ware dat hem luijden bi ons
hier inne voorsien werde van onse gratie, ons
daar om ootmoedelijk biddende, dat gemerckt
het gunt des voorz is, ons believe hem luijden te
octroijeren ende te accorderen, te moegen
ontfangen tot prophijt van de voorz stede
den vijftienden penningh van den poorteren
ende inwoonderen die uijtter voorz stede
met hueren goeden elders metter woonen trecken willen, of dat hem luijden off anderen bij
zuccessie testamente off anders eenige goeden
aenkoemen die sij uijtter selver stede soude
willen voeren t sij in plaatsen ons zubject sijn, off
niet ende daarop doen expedieren onsen
openen Brieven in behoorlijcke fforma, soo ist
dat wij die saken voorz over gemerckt, ende hier
op gehadt t advijs van onsen lieven ende
getrouwe die luijden van onsen rade ende
reekeningen in Hollant begerende die welvaart,
ende onderhoudenissen genegen wesende tot
huere bede ende zupplicatie, hebben
geoctroijeert, geconenteert ende geaccordeert,
octroijeren consenteren
ende accorderen uijt sonderlinge gratie
bij desen onsen brieve, dat soo wanneer
eenige poorteren of poorter, en inwoonders
der voorz stede van naarden, daar uijt
sullen willen vertrecken met hueren goeden
het t sij dat hem luijden die toebehoren
off aengekoemen ende gedevolveert sijn
bij successie of andere legaten ende makegingen om te gaan wonen in anderen onsen
steden off plaatsen van onsen landen ende
heerlickheden van HarWarSaver die selve
thoonderen ende hueren nakoemers sullen
moegen van sulcke personen heffen ende ontffangen van Exue, soo veel als een poorter
van de stede of plaatse in de welcke die
voornoemde poorter van onser stede van
naarden soude willen trecken aldaar
soude moeten betalen indien hij met sijn
goeden in deselve onse stede van naarden
soude willen koemen woonen, ende off het
gebuerde dat een poorter der selver stede
van naarden wilde gaan woonen in eenige
stede off plaatse ons ende onsen Landen niet
subject sijnde, wij willen ende ordineren, dat
sulcke poorter gehouden sal sijn te betalen
den vijftienden penn. soo wel van den goeden

die hij ten tijde van sijn vertrecken sal hebben
als die geene die bij zuccessie off andere
legaten ende makingen hem sullen op koemen ende versterven, ende dit soo lange als
ons believen sal, ende tot onsen wederroepen
ende wederseggen ontbieden daaromme ende
bevelen den voornoemde van onsen rade ende
reekeningen in Hollant schouten van dordrecht,
delft, Leijden, Haarlem ende amsterdam, schout
van naarden ende allen anderen onsen
justiciren ende oficiren ende ondersaten wien dit
aengaan sal moegen hueren stedehouderen,
ende een igelijk van hen soo hem toebehoren
sal, dat sij den voornoemde toonderen van
desen onsen gratie, octroij ende accoort in der
boegen en manieren als boeven
doen laten ende gedogen rustelijk ende vredelijck genieten ende gebruijcken, sonder hem
luijden te doen noch te laten geschien eenigh
hinder latsel off moijenisse ter contrarien
want ons alsoo belieft, des t oirkonden
soo hebben wij onsen zegel hier aen doen
hangen gegeven in onsen stede van mechelen
den eerste dagh van sebtember int jaar
ons Heeren duijsent vijff hondert ende agt en
twintigh, ende van onsen rijke te weten
van den roomschen de elfde ende van
spahanjen de twaalfde, ende beneden opt
spatium geschreven op ten 13 in maij int jaar
1529 soo sijn dese openen beselde brieven,
octroije naar volgende haren inhouden bij den
luijden van de reekeningen in den Hage gedaan
registreren in twee geluwe registeren
beginnende primair maij 1527 ffolio LXII t voorz
register rustende in den kameren van de
reekeningen in den Hage voorz en onderteijkent
bij mij W. dam
gecollationeert tegens een copie geautendiceert
bij de zecretaris van naarden klaas pieters
en accordeert bij mij elbert lap:
Anthonis ffeecksen wort
van den Heere bekeert
en daar over gedoot
Nadat Anthonis ffeeckesen van naarden
lange in de Hooge schole tot leuven gestudeert hadde, ende in de konsten en geleertheijt seer wel hadde toe genoeme
soo is hij eijndelijk van daar na naarden getrocken alwaar hij sijnen tijt in
alle ijdelheijt toegebragt heeft, gelijck
sommige studenten dickwijls gewoon
sijn te doen, want dagelijkx heeft hij
niet anders gedaan, dan dat hij met
sijn geselschap heeft gaan vermaken
tot dat het den alvermogende godt quam
tebehagen, aen hem een ander verstand
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te geven, ende hem wel teregt van een
zaul, tot eenen paulum te refformren
en te maken, want in den jare 1530
soo is het van den Heere geschiet dat
desen voornoemde Anthonis feeckx
gaande met eenige mannen buijten de
stadt naarden wandelen dat de Heere
onse stercke godt, hem in sijn herte
soo danigh sloegen, dat hij neder viel
ende wiert van vier mannen als
voor ontrent doot te sijn, soo t huijs
gedragen, en wederom tot hem selven
gekoemen sijnde, soo heeft men in
hem te regt bevonden, dat de heere
onse almagtige godt hem voort aenstonts
tot een paulum gemaakt heeft
want van die tijt aen, soo heeft hij niet
alleen sijn ijdel en ongebonden leven
affgeleten, maar wiert ook door de
kragt van godt geest een getrouw discipel
Jesu Christie, hij hadden voor dese sijne
bekeringe al een verstandige geest
om aartsche dingen te bedencken, en
te doen, want hij hadde bij hem selven
het kiste maken geleert, ende al wat
hij daar meede won, dat deelde hij
midelijk aen den armen, voorts heeft
hij hem beneerstigt, als eenen paulus
na de mate sijner geven, de regte wegen
des Heeren, de menschen voorte stellen
grootelijkx bestraffende de insettingen
der menschen, en voort Lerende hoe
dat men alleen moest houden aen godts
woort, hij hadde ook een groot mishage
aen de verordineerde prinsdoms Heijlige
dagen, ende aen den gruwel der misse
en vagevier met den aen kleven van dien
waardoor hij bij den ware godtsaligen seer bemint was, die ook dagelijkx
bij hem gingen, om van hem uijt den
woorde godts geleerten onderwesen te wordentwelck ook geen kleijne maar seer
groote vrugt heeft te wege gebragt
doch den Zatan onsen erfvijant, den
vader der luegenen, die heeft door sijn
(in de kantlijn staat geschreven:
hij heeft den pastoor hendrick Coq
en der onder meester der school
beide te Naarden het helderder
begrijpen gebragt --------------- )
instrumenten daar tegen gewoelt, om dat
te verhinderen want die ruste den niet
voor dat sij het soo verre bragten
dat hij bij den procuruer generaal
meester Brunt van Amsterdam beklaagde
geworden is in t Hoff van Hollant als dat

hij die geene soude sijn, die verleijdinge
en oproer onder den volcke tot naarden
dagelijckx verweckte, waarom hij van
dien gemelden procuruer generaal
ten Hoeve intboeden wierd, alwaar hij
ook vrijmoedelijck gecompareert is t
vergeselschap t wesende met meijnart
van heusden, welck meijnart daar
na een tollenaar wierde te armuijden
in Zeelant, want die is met hem tot
voor des procureurs huijs gegaan, alwaar
hij voor de duere bleef sitten. om Anthonis voornoemt daar in te wagten
Anthonis ffeckxz bij den gemelden
procuruer in gekoemen sijnde, seijde
nadat hij behoorlijk eerbidighe uit
afgeleijt hadde, dat hij die persoon was
die hij van naarden ontboeden hadde
ende dat hij bij hem quam, om aen
de eene kant om de waarheijt te verdedigen, en aen de andere kant, om de
beschuldigers van valsheijt te overtuegen, ja na dat nu Anthonis, met
den procuruer in onderhandelunge
was, en wel in sinderheijt dien hij sprack
van de paapsche misse, bekende den
procuruer generaal met hem t geene hij van
de misse voor stele, en seijde dat hij ook
van die meijninge was, maar om dat hij
van sijn ampt een eere niet soude werden
berooft, soo hielt hij dat verborgen
voorts seijde den voorz procuruer tegens
Anthonis ffeckxz gij kont vrijelijck
vertrecken, ende als ik in vorder hooren
wil sal ik ontbieden, ende Anthonis
ffeckxz thuijs gekoemen van de haagsereijs soo seijde den eenen dit, en den
anderen dat, doch de stercke godt, die
werckte met sijn geest en genade al
meer en meer voort in hem, soo dat hij niet
op en hielde tegens de paus misse aflaten
bevaarden, en tegen t aenroepen der
Heijleijgen vagevier en andere zuperstitinse dingen . te leeren en te waarschouwen, ende voort met eenen den
luijden te leeren den regten geloove
en leeven, na des Heeren woort
waaro hij bij den godtvrugtigen
wiert gelieft ende bemint waartegen
mis papen en andere Hooffden van
die ffactie, seer bitterlijk raasden
soeckende alle middelen om hem bij
het gemeene volck lelijk uijt te maken
maar siende dat sij soo doende niet en
wonnen, soo sijnse seer verbittert op hem
geworden, want hem eens op straat
vindende, wirpen sij hem met steenen
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meijende alsoo de waarheden godts, in hem
te dempen, doch hij hem hier vriendelijk
tegenstelde, en seijde, waarom dat sij
hem nu soo vijandelijk quamen te haten
dewijle hij Cristum en sijn woort
leerde, daar sij hem te voeren in sijn
ijdel wandelinge beminden, maar dit en
mogt al niet helpen, daarom soo hebben sij hem weder om ten Hoeve beklaagt
ende de heeren van naarden, door dese
sijne vijanden aen geset sijnde, schrijven
een brieff aen den voornoemden procuruer Mr. Brunt, hij woude niet nalaten
Anthonis ffeeckxz bij hem te ontbieden
twelck hij niet dorste paten, sent daar
om een duerwaarder na naarden
om hem aen te seggen, hij soude aenstont
van naarden vertrecken (want hij
was is sijn consientie overtuegt
als te voeren verstaan is, dat anthonis niet anders als de waarheijt leerde)
off dat hij anders met den duerwaarder
bij hem moest koemen, de nabestaande
vrienden van Anthonis ffeeckxsen
die woude hebben dat hij niet na
den Hage reijsde, vresende het mogt
qualijk met hem affloopen, maar
neen, Anthonis ffeeckxz die seijde
ik ben bereijt niet alleen voor die
waarheden te staan en te leijden
maar deselve ook met mijn doot te
bevestigen, want ik sie den brudegom
mijner ziele door des geest des geloofs
aen sijnen ronden taffel, omringt met veele
Zalige Zielen en Heijlige Engelen
ja hij trock van blijtschap sijn beste
klederen aen, ende reede alsoo met den
duerwaarder op een wagen na den Hage
ende daar gekoemen sijnde, soo wiert
hij aenstonts op een gijselkamer vast
geset ende als hij daar een wijle tijts
geseten hadde, soo wier hij geexamineert, en wel bisonderlijk over het
stuck van de misse, waar op hij hem
kloeckelijk heeft verantwoort, ende
als sij nu niet aen hem konnen winnen
noch ook niet van sijn regtveerdighmakent gelooff afftrecken, soo hebben
sij hem alleen doen setten, en verboede
dat niemant bij hem koemen soude
om penne inckt of papier te langen
hij hadde e voeren veel aensoeck van
Heeren burgers en edelluijden, die meest
alle groote neerstigheijt deden om hem
van het ware Cristelijk geloof af te
brengen, ende wel int bisonder dede
sulckx den Heere van Assendelft den

welcken hij met alle vrijmoedigjeijt
atwoorde, doot di geene die hem moetwillens van de waarheijt die in het
woort godts is, wouden doen afscheijden
dat die sondigde tegen den H: geest
welcke sonde in dit, noch in het toekoemende leven niet vergeven wort
ende hij seijde, dat men Cristi, en sijn
woort niet schamen moest, hierom hij
seer dickwils de spruecke Cristi
Herhalende Lucas 9 veers 26

De Heeren van t Hoff die hadden wel garen
gesien, dat hij hem heijmelijk versteken
hadde, maar toe sij hem somtijts eenige
gelegheijt gaven, maar hij en wilde
sulckx niet doen, de wijle hij verseekert
was godts woort regt geleert ende
niemant daar in misdaan hadde
als hij dan een langentijt geseten
hadde soo wiert veroordeelt om onthooft te worden, twelck aen hem
ook geschiet is, doch doen hij na de
geregtplaatse geleijt wierde, doen
heeft men aen hem gesien een groote
vrijmoedigheijt en blij gelaat
danckende godt door Jesu Cristum
dat hij hem weerdigh kende als een
schaapken Cristi voor de goddelijke
waarheijt die na de godt zaligheijt
is, opgeoffert te meogen werden
zingende , ik arm schaapken aen der
Heijden etc, hij trock de muijeln van
sijn voeten en de kousen van sijn
beenen en gaff die aen een armen
seggende, ik kan u heden niet meer
geven, godt geve u voort dat u ontbreeckt
Men heeft tegens hem niet anders
weten na te brengen dan dat hij
het volck verleijde, het was een
jonghman out sijnde ontrent 24 jaar
op maandagh den 2 april 1708 doen hebbe
ik tot amsterdam sijnde, de vrijheijt
gehadt, om ten huijse van de weduwe
van den heer Bergh, welcke Heer
Bergh een zoon was van Hubertus
Bergh een geleert jongman een geschreven historie van goijlant te
moegen lesen, in welcke geschreven
historie, ik doen de vooren staande
sake van de voornoemde Anthonis
ffeckxz hebbe gelesen
Int jaar 1636 toen heeft eenen Antho-
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nis ffeeckxz van naarden, apperent
een man affkomstigh van de voornoemde anthonis ffeeckxz, een vierde part
van een glas in t choor van onse kerck
gegeven, sijn naam, en wapen staan
noch heden ten dage int selve glas
Ja ik weet dat noch personen van dien
stamme gesproeten int leven sijn
ja op dat die sake van anthonis ffeekxz
des te langer bij geregte en veroeme
cristenen, in getuegenisse soude
blijven, soo hebbe ik die voorz sake
hier in beschreven want de gedagtenisse der regtveerdingen sat tot zegeningen sijn maar de naam der godtloosen sal verrotten, segt Zalmon
sprueken X veers 7
L.R. Lustigh
De gemeene dorpen haren
willecuer van dato op
Sinte Benedictusdagh in
maarto, 1521
wij gemeene dorpen in goijlant met
onsen buermeesteren, schepenen
ende raat, in onsen dorpen voorz
lijen ende kennen mits desen dat
wij met rijpen rade wel gedelibereert
wesende hebben eendragtigelijken
overdragen om gemeen prophijt van
der gemeenten in goijlant, dat wij eendragtelijken weder totter gemeente
aenbrengen sullen, al sulcke lant ende
kampen velt ende vullingen, als binnen
dertigh jaren van der gemeenten van
goijlant aengemaakt ende gedijcky is
gebruijkt verkogt, ofte verhuert
magh wesen, ofte oock aengemaakt
en bedijckt magh werden, sonder ons
gemeen consent, na uijt wijsen onser
hantvesten welcke lant ofte kampen, velt ende vullingen die selffde diet
aengemaackt hebben ofte gebruijcken houden willen ende houdende
als sijn, als haar eijgen goet, sonder
eenigh consent regt off redenen daar
toe hebbende t welcke is en comt in
groote prejuditie hinder en agterdeel
van der selver gemeenten inwoondere
van goijlant ende noch breder ebde
meerder koemen mogt indien t selffde
niet gestraft ende geschut en worde
want het oock principaal tegen onsen
previlegien ende hantvasten is, die ons
van onsen Heere des lants gegunt ende gegeven sijn inhoudende dat wij die gemeente
als meenlant gemeenlijcken bruijcken

sullen ende niet misbruijcken ongescheijden ende ongedeijlt blijven sullen, ten eeuwigen dagen etzetera, ende indien datter
eenigh hinder gebreck ofte gescheele
onser gemeenten aff quamen van t selfde
te doen als voorz staat, dat hebben wij
gemeen dorpen voorz overgegeven mits
desen dat wij gemeen Lantgoijers
dat malckander uijt sullen helpen
dragen, met regt, ende daat, goet gelt
ende raat als ons dat van noode sal
moegen wesen, ende dat niet te laten
op hondert currente guldens tegen
malckander te verbueren souden wederseggen met eenige regt geestelijk ende
off werleylijk, item, noch op ter selver
tijt hebben die gemeen dorpen voorz
een minnelijk accordi ende verdragt
gemaakt hebben te weten, dat sij
gemeen Lantgoijerd in geenre
manieren tegen malckander doen
off doen, doen, en sullen, maar altijt
malckander eendragtelijk voorte staan te helpen, te stercken
in alle manieren als dat alderbest
moegelijck is, om alle onser previlegien
regten wilcueren ende hantvesten
duegdelijk ende eerlijck te onderhouden alsoo wel geestelijk als wereltlijk
die welcke (godt betert) nu in der tijt
geconcelleert verdruckt ende corrumpeert worden, oock indien datter
eenigh buijrman in onsen voorz
dorpen hier inne veronregt worde
buijten sijne schulden, die salt sijnen
bueren te kennen geven, ende soo
sullen wij gemeen dorpen voorz
na gelegenheijt den voorz buerman dat weder helpen staan tot
sijnen regten met onsen gemeen
dorpen kosten sonder argueren
ende want wij gemeen dorpen voorz
alle dese poincten voorz houden
willen ende ongebroecken willen
hebben van nu voortaan ten
eeuwigen dagen, soo hebben wij
gebeden onsen buermeesteren
in der tijt dese tegenwoordige
wilcuer brieff over ons gemeen
bueren te willen besegelen,
te weten van Laren Wijgert Willems
buermeester over welcken melis
Evertsz oude buermeester gesegelt
heeft dier bede Wijgert voorz te weten
van Huijsen klaas Gijsbertz buermeester
selver, ende van Hilversum peter gerritz
buermeester heeft gebeden Lambert
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Tijmonz oude buermeester over hem
te besegelen, ende van Blaricum
ebbe de Jonge heeft gebeden Jacob
Willemz over hem te besegelen
want sij luijden in der tijt geen segel
en hebben ofte gebruicken, ende twelck
wij melis Evrtz, Lambert Tijmonz
ende Jacob Willemz ter beede Wijgert
Willemz, peter gerritz, ende Ebbe
Jonge buermeesteren geern gedaan
hebben geschier int jaar ons Heeren
duijsent vijff hondert ende een en twintigh op Sinte Benedictusdagh in marto
twas gecollationeert jegens sijn
orginele met vier groene uijthangende segels besegelt ende daar
mede bevonden te accorderen
den 25 october 1716 toen hebbe ik het principaal
met sijn vier uijthangende zegels op percament geschreven tot Hilversum ten Huijse
van Reijr Klaasz Boelhouwer, noch in handen
gehadt en gesien
Dit rijmgedigt aen die wrede tijrannen
die den voornoemden Anthonis ffeecksen
van naarden en anderen hebben
ter doot gebragt
Den voegel phanix soo men seijt
wort t leven door de doot bereijt
hij brant sijn selven heel tot as
en wort dan weer soo als hij was
soo dat dit vreemt en seltsaam dier
beij ster aen leeft door t eijgen vier
wel aen tijrannen, wilt gij gaan voort
ent Edel Cristen volck soo vermoort
brengtse vrij tot stoff en as
t getal wort grooter dan te voren was
men siet het meer groeien aen
als gij ter doot hebt gedaan
Hoe ist nu met het paapse vagevier
Ik woude dat ik het wist met de mist
het wort beijde van dage tot dage
meer en meer uijtgepist en verguist
o blinde leijtslieden der blinden
weet gi niet als den eenen blinden
den andere leijt, sij beijde in de gragt
vallen, matthei 15 veers 14
Voor memorie dit volgende, wegens het vervolgen en martiliseren van soo veele
ach soo veele vroeme ware bekeerde
Cristenen, die om de goddelijke waarheijt
hebben moeten sterven etc.

allsoo het onbeschrijvelijk is om alle de
vervolgongen moorden branden verdrincken
verworgen hangen en op allerhande wijse
de ware godtvrugtige belijders vervolgt
en ter doot gebragt, soo sal ik int kort
van eenien hier in voeen etc
Int jaar 1436 toen wer thomas redevensis
een carmoliter monick die in vranckrijk
geboren was. tot roomen verbrant
om dat hij oordeelde, dat de roomse kercke
refformatie van nooden hadde etc.
Int jaar 1508 toen wert een vrouwe in engelant verbrant om haar goede belijdenisse
en godtvrugtigh leven doch den cancelier
Whijtington die wiert soo als die vrouwe
geexcicuteert was op een wonderbare
wijse door godts bestier door een stieros die met sijn hoornen in sulcker manieren sijnen buijck heeft opgesparret
dat hij doot ter aarden viel emde
den stieros liep met sijn dermen op sijn
hoornen soo wegh, tot een straffe voor hem
om dat hij die vrouwe onregtveerdigh
veroordeelt hadde etc.
int jaar na de geboorte onses zaligh
makers Jesu Cristi 1517 toen geeft den
antichrist paus Leo de 10 van die naam
een florentiner van geboorte, door een
Jacobiner monick tot Wittenbergh in sa-senlant ter celius genaamt, doen laten
verkopen afflaatbrieven, voor de sonde
van levendigen, en dooden, welcke voornoemde ( tercelius in sijn zermoenen
onder anderen daar soo schandelijk en
soo godtslasterlijck van predickte, dat
soo haast als imant daar een brieff
van kogt niet alleen voort sijn sonden
vergeven waren, maar hadde hij
vader, moeder, broeder, suster ofte
eenige anderen vrienden van hem in de
vageviere, die souden soo ras, als hij het
gelt in den kist wirp voorts met een
spronck daar uijt sijn en voort met
hare zielen in den Hemel varen
tegen dese goddeloose en lasterlijke
afflaat brieven, en prediken, daar
begon Lutherus eerst tegen te maken
eenige articulen die sulcke schanderluse afflaat brieven en prediken
veroordeelde, welcke hij voor de kerckduer aenplackte daar en tegen dese
tercelius willende den voornoemde
prins behagen quam hij veel monicken
en andere paasse nagtulen bij een
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te roepen, om tegen Luther te schrijven, ja dese monick tercelius die was
die was ook niet stille, want in sijn sermon
noemde hij Luther een ketter, die men behoorde te verbranden, waarom dat Luther
gedwongen wiert om de waarheijt van
sijne articulen, noch breder te beschrijven
hier tegen schreven de zophisten van
Leuven en Kuelen en Luther wederom
tegens haar soo dat het met Luther soo
verre quam. dat hij ook begon aenteroeren het onderscheijt tusschen goddelijke geboeden en tusschen menschelijke
instellingen ende voort toonde hij aen het
schandelijk misbruijk int avontmaal
des Heeren en int opofferen voor levende
en dooden etc. den voorz paus, merckende
dat Babilon begon te vallen, die heeft hier
op met alleen den voornoemde Luther in
den ban gedaan maar ook alle Luthers
artikulen als ketters vervloeckt en verdoemt, en geordonneert alle deselve artikelen te verbranden, ja die babiloense Hoere
die haar selve hadde droncken gemaakt
van het bloet der heijligen, die maakte
ook noch veele princen droncken van hare
Hoererije, als den keijser, koningen en vorsten
menende door t vermoorden en martiliseren
van soo veele godtsvrugtige Euangeli predikers
haar selven in staat te stellen
dat hare quade vederen niet mogten
uijt gepluckt worden, doch dat is die moorders ontschoeten gelijk de uijt komste
met de tijt geleert heeft
want na dat den voornoemde paus Leo
die in de maant december 1521 was overleden, soo wiert in sijn plaats tot paus
gekoeren, eenen adriaen fflorentius
van utrecht Cardinaal van Sinte Paulus
die eertijts schoolmeester des groot magtigen keijsers Caroli des 5 was geweest
desen Adrianus met grooter eeren van
den kardinalen tot roomen ingehaalt
ende gekroont sijnden heeft na lange, en
verscheijden handelinge die hij met
Luther hadde eijndelijk bekent dat
die roomsche kercke refformatie
van nooden hadde, doch hij leeffde
niet lange daar na want hij stirff
op de 14 sebtember 1522
in den jare 1540 toen sijn twee oude vrouwen tot brussel om de euangelise waarheijt Levendigh on den aarde begraven
In den jare 1542 op den 23 januarius toen

wiert tot Orchies magarita Boulard
een eerlijke weduwe, al meede om de euangelise waarheijt levendigh in de aarde
gedolven, welcke grouwelijke maniere
van doot konick Kaarle van sphanje
alsoo aen de vrouwen hadde geordonneert
hij was ook keijser van het duijtserijk
(in kantlijn: anno 1546 den 18 ffebr. toen
sterft tot wurtenbergh in duijtslant
martinius Luther, wort daar eerlijk
begraven)

Int jaar 1546 op den 27 meert toen is
Johannes diazius van Cnaca in Sphanjen geboren, tot nieuwburgh in duijtslant, door raat van sijn broeder om
de euangelisse waarheijt, door een buel
met een bijl int hooft te slaan vermoort
(in kantlijn: door sijn broeder gewerckt op
Cains maniere)
Int jaar 1546 soo is het in schotlant gebuert
dat eenen joris Sphocare schotsman
een trouw dienaar Jesu Cristi nadien
een schotscardinaal hem seer nijdigh
was en liet vangen, en voorts het
soodanigh bewerckte, dat hij moeste
gewurgt en verbrant worde, desen
Joris soo als hij na bij den paal stont
om gewurgt en verbrant te worden
soo voorseijde hij den voornoemde cardinaal
doot, seggebde soo den cardinaal nu
uijt den venster kijckt en ewckhalst
na mijn doot, soo sal hij uijt deselve
vensteren gedoot sijnde gehangen
twelck binnen weijnigh weeken aen
hem vervult is, want na dat den voorz
cardinaal. met den grave van rethuse
een groot geschil. en gekijf hadden gehadt
soo swoer den graaf hij soude den kardinaal
dat vergelden, hier toe kreegen hij gelegenheijt en nam met behulp van
Edellieden sijn kasteel in en doorstack
mer een ponjaart den voorz kardinaal
van Sinte Andries genaamnt Davis: Betoum, ende hierom soo hingh hij het doode
lichaam van den voorz kardinaal
uijt den venster, ziet hier uijt de
regtveerdige wrake godts wegens het
onschuldigh bloet vergieten etc
straft menigmaal godt, haar soo niet
hij straft haar wel menighmaal
met pharoes herte etc.
ten tijden van de goddelose coninginne maria
van engelant, soo sijn seer veele bekeerd
en ware gelovige Cristenen in dat konink-
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rijk ter doot gebragt onder andere Johan
den Hoper bisschop van glocestre ende
robert fferroe bisschop van sinte David
in den lande van wals engelant, desen
Laasten bischop robert fferroe die
hadde onder den koninck Edward wel
2 jaren om het ware euvangeliums wille
tot londen gevangen geweest, ende na dat
hij dat perijkel des doots doen ontkoemen
was, soo wiert hij daarna wederom ten
tijde van de voorz coninginne maria, gevangenoemen, en wiert sijn proces wegens
de ware religie in handen van sijn vijanden gestelt die hem condemneerden omme
den viere levendigh verbrant te worden
gelijk sij dat ook in de stadt carmaden
alwaar hij bisschop van plagh te wese
aen hem hebben geeccicuteert hij
stirff met alleen godt zaligh in den Heere
maar hij was ook een man seer
statvastigh in woorden en daden
ja hij was soo vast in de H: schrift
geffondert, dat niemant daar iets uijt
kon voort bringen off hij kon seijgen
in wat boeck en in wat kapittel die
woorden te lesen waren hij was langh
van lichaam en sterck daar bij
en bruen van colure & hij is verbrant
op den 26 ffebruw: 1555

sonden dien hem druckten, en van sijn
ffonamenteel gelooff, ende met bisonder
dat hij den paus en met al sijn valsche
leringen, als anticrist verwerpt, maar
ik houde staande dat boeck dat ik
geschreve hebbe van de verborgentheijt
des nagtmaals cristi, tegen den

Int jaar 1556 toen is het gebuert in engelant dat den bisschop van Cantelbergh
thomas crammerus primaat van
dat rijk een lieddelijk sagtsinnigh man
en met veele duegden voorsien ende
de ware Leer des euvangeliums
voorstaande en leerende waarom
de voornoemde tirannige marie hem
liet vangen en maakte dat hij een
sententie des doots tegen hem kreegh
om levendigh verbrant te worden
dese goede man, die wiert door veele
practijken soo verre gebragt dat hij
een kleijn brieffje met sijn hant ondertekende, waar bij hij afstant quam
te doen van de ware leerde, hier op
ging huij uijt de gavanckems en quam in
den tempel en hoorde aldaar een
doctoer in de theologie genaamt
Cole, misdoen en preken, terwijl
soo wierde hij van godt in sijn consciente
soo overtuegt van sijn affstant dien hij
uijt vrese des doots gedaan hadde, dat hij
het niet konde verswijgen waarom
hij openbaarlijk voor alle man in
deselve kercke met alleen een trouwe
en ware belijdenisse doet, soo van sijn

In den jare 1557 toen wiert een pastoir
tot Heenvliet in Hollant genaamt heer
Engel, een out man van 80 jaren, die na
dat die kennisse der waarheijt in t
euvangelium geopendaart van godt
uijt genaden delagtigh was geworden
en tegens de meeste artickelen
int canon van de misse leerde, soo
wilde sij hem daar van afbrengen
maar niet konnende, soo gaan sij hem
verraden, hij seer doof sijnde, wist
niet wat sij seijden, sij seijden tegen t
volck, hij staat van sijn leringen af
twelck bevonden wierde, een luegen te sijn

Bisschop van Wichester, ja seijde hij
mijn leringe in dat selve boeck geschreven, die is soo opregt en heiligh
dat ik haar niet en vrees te presenteren voor den oordele godts, ja sijn
hertgrondigh berouw over het tekenen
met sijn hant wegens voorz
briefje, dat was soo groot dat niet alleen
alle des coninginne raats Heeren daar
verwondert stonden, maar toen hij
noch int midden des viers lagh (want
doen hij sijn hanttekeninge wederriep
moeste hij gedoot worden) doen sterckte
hij sijn hant uijt waarmede hij getekent
hadde en seijde gij moet eerst de vlamme
gevoelen, ende hier op soo seijde hij
o eeuwige barmhartige godt ontfangt
mijne ziele in de weerdige offerhand
van uwen zoon Jesus Cristus, hierop
rustende hij en ontsliep zalighlijck
in den Heere

Anno 1537 den 4 october,doen baart Jana
Seijmers coninginne van Engelant bij haren man
Koninck Hendrik de agste een soon genaamt
Eduward, welcke koninck Hendrick sterft
int jaar 1547, ende na hem wer sijn voorn.
soon Eduward de sesde van die naam koninck
van engelant, ende doen was men wat goets
Hoepende in de refformatie, doch hij sterft
op den 6 julij 1553, out 16 jaren, ende na hem
wert sijne suster maria koninginne van
Engelant, die de refformatie wederom verwierp, ende sware vervolginge tegens de
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refformatie aenwende, doch dit duerde
niet lange, alsoo hare suster elisabet
die geboren was den 7 sebtember 1533, en int
jaar 1558 koninginne van Engelant wert
out 25 jaar wederom alle vervolgingen
die tegen de refformatie gedaan was
niet alleen dede ophouden maar stabi
seerde wederom volkoemtlijk de
gerefformeerde religie in engelant, met
het begin van t jaar 1559, dese koninginne Elisabet van engelant, die was een
schoone kloecke vrouwe blanck haijr op
hooft, bruijn van oogen, ende een geleerde
verstandige en welsprekende prinsesse
konnende latijn, ffrancoijs, grieckx en
spaans, sij sterft binnen Londen inengelant int
jaar 1603 out 70 jaar
(in kantlijn: 24 maart oude en den 4 april nieuwe
stijl)
int jaar 1562 toen is het generael Concilium tot trenten begonnen, alwaar
de ambassaduers van den keijse
van sphanjen, en andere potentaten
elck haar begeren door hare gesanten, aen de vaders kardinalen
bisschoppen, en andere van den paus
daar gesonden, hebben vertoont
dogh daar en is niets veel bisonders
aengaande haar leere in gedaan
dan hare dwalingen daar in bevestight, en hare decreten wat stercker
gemaakt, ende int jaar 1563 toen
hebben sij dit concilium geijndigt
hare diffinitive besluijten, die
wouden sij in hollant ook laten
doorgaan, maar konden die niet door
krijgen, ter oirsaak, dat godt een heijlig ligt, in veele mnschen haar
verstant wrogte, waar mede sij de
duijsternisse die int pausdom is
verlieten, de koninck van vranckrijk
en andere prinsen, hebben de besluijten in dit concilium genoemen mede
niet willen aennemen etc.
Anno 1566 op den 3: & 4 april doen vergaderden
int stille tot brussel de meeste edelen
das lants, tot tusschen 300 & 400, rn quamen op den 5 april in range gaande met
mantels, vier aen vier en leverden
soo een requeste in, aen de hertoginne
van parma gouvernante van de nederlanden, maar dat verwecte bij den
konink van sphanjen meer quaat
als goet, want men noemde voort van
die tijt aff aen, die edelen geusen off

bedelaars, ende alschoon die
gouvernante op de trenge placcaten
eenige versagting gaff, soo quam sij
dat niet na, daarom, soo begonnen
de gerefformeerde religie in nederlant
openbaarlijk te prediken, eerst in
westvlaanderen, daar na in overijssel
Hollant Zeelant utrecht en elders
ende in Bosschen, en in open velden
soo als maar bij een konnen koemen:
tot antwerpen daar preekt men ook
eerst int open velt, daar na in de stadt
den Heer van Bredenroede was daar aengenaam, om dat hij de gerefformeerde
religie was toe gedaan voorts soo is
het in dat jaar 1566 ontrent Iperen
in vlaanderlant gebuert dat terwijl
men noch int velt preekte de stoutigheijt
nam om de beelden en cruijsen die bij
de wegen int velt stonden quam om
verre te werpen en aff te breeken
den prince van orangien, van margarita
gouvernante, van Brussel, tot antwerpen gekoemen, die houde het antwerpen volck door sijn tegenwoordigheijt
noch wat in ruste, maar daags na
dat hij op den 21 augustij vertrocken
was soo gongen de beeltstormingh op de
22 aug: 1566 niet alleen tot antwerpen, maar door geheel nederlant
soo hevigh aen, dat men over al riep
vive les geus, ende soo begon t meer met een
groote ffurie, de Beelden en outaren in
alle kercken, en in alle cloosteren
aff te werpen en aen stucken te breken
Ja, het gingh soo verre, dat men tot antwerpen en daar alomme groote vrijheijt
kreegh om te moegen openbaarlijk de
gerefformeerde en Lutherse religie
preeken, voorts soo hebben de gerefformeerden tot antwerpen woonende
met de anderen goet gevonden een
request te doen presenteren aen de
koninck van Hisphanjen, ten eijnde om
volkoemen vrijheijt van hare voorz
religie te moegen hebben, en sonden den grave
van Hoogstraten daar mede na den
koninck in Sphanjen, in welck reqest
de gerefformeerde excuseerden, die
Beeltstormingh, en t geen datter vorder
gepasseert was, ende bewesen dat het
geloove van godt uijt den hemel komt
ende dat geen religie met gewelt kon ingedrongen worden, en baden hem dat hij wilde gamalies raat voegen, en het welck door vreese
en gewelt niet te dwingen, sij seijden ook te
gelooven de bijbelse schriften, en de 12
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artikelen des gelooffs, ende wilden haar
zubmitteren tot een vrij concilium, generaal off nationaal, van duijtslant vranckrijck engelant, en andere omliggende landen, daar en tusschen soo begeerden sij
vrijheijt van excertie van haar religie
beloovende alle behoorlijke onderdanigheijt
aen maijesteijt en aen hem te betalen alle
schattingen als anderen, ende daar en boven
boeden sij aen voor hare vrijheijt van religie
drie millionen guldens, off dertigh tonnen gouts
alligerende veele exempelen van princen
die sulckx gedaam hebbeb, en sij hebben
ook aen sommige duijtse vorsten hier
van geschreven, versoeckende hare voorspraak in desen, maar dit alles was bij
den koninck en voornaam bij sijnen sphaansenraat niet aengenaam, maar dreven
den spot daar meede:
Anno 1567, den 11 april toen moesten niet
alleen de gerefformeerde binnen antwerpen
Hare predicken laten, maar ook vertrecken
uijt de stadt, waarom de prins van orangien van antwerpen ook vertreckt na
Breda, den Heere van bredenroede, die was
ontrent dese tijt met een legertje bij
sijne stadt vijanden, tot dat het meeste
volck van de gerefformeerde uijt
antwerpen en andere plaatsen ontkoemen was.

van sphanjen, eenen vreemden en
nieuwen raat aen, genaamt den
Bloetraat: van van welcke bloetraat hij wilde precedent wesen
doch men stelde vargas precident
een wreed hoerejager, die een weeskint, die van sijn maagschap was
verkragt hadde,
de sphaanse inquisitie, ofte Bloetraat die begint op den 9 sebt:1567
met het gevangen nemen van de graven
van Egmont en Hoorne, en van veel
meer andere Hooge personagien
den 19 december 1567, doen daagde
hij den Heere prinse van orangien
en sijn broeder graaff Lodewijk
van nassouwen, den graaf van Hoogstraten, van den Bergh, van Kulenbourg
en den Heere van bredenroede en
meer andere, in, om tot Brussel te
koemen, welcke ingedaagde Heeren
niet en compareerden, maar
haar non comparitie in schrifte
verantwoorden, dogh den procureur
kreegh sijnen rijsch, dat haar lijven
en goederen verbuert waren.
in den jare 1568, doen sag men veele
strenge placcaten, die den hertoegh
Alva met den bloetraat tegen de
predikanten en geusen uijtgaven

Anno 1567 in maij toen vertreckt Duc: de Alva
met sijn 2 bastaart soonen don
ffrederico, en don ffernande de toledo
en met 9000 sphaanse voetknegten
en met 7000 zavojaarden en italianen
en met 2000 soo ligte als sware paarden, en met veele avonturiers en vrijbuijters, en met een menigte wijven
en hoeren, uijt sphanjen, mede verdeelt onder vaandelen
op den 22 augustus desselve jaars
1567, doen komt den voorz duc:Alva
met al sijn volck tot Brussel
in dat selve jaar 1567 toen stelt
duc Alva, met believen des konninck

int jaar 1568, den 1 junius, doen heeft
duc alva tot brussel doen onthalsen
dese nabeschreven Heeren en Edelen
Gijsbert, en Diderck van Batenburgh
Pieter Dandelot, Philips van Winglen
Maximiliaen Cock, edelman van den grave
van Egmont, Jan de Bloijs van Therlon
Philip Triest van Gent, Bartholomeus
de Wale, en Artus de Batsen
item Hartman Galama, en Zieurt
Begina, vriese edelen
Jacques del Pendam, ffermin peltier
Constantin Brussle, Jan Rumault
Louwis Charlier, Pieter en Philips
Waterleijs broeders
den 2 junius 1568
Jan de Montiqui Heere van Villers
den Heere die Dhuij Quintijn Benoijt
Bailliuw van Engen en
Kornelis Nien predikant
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daar na tot Vilvoorden veele
Heeren gedoot, als anthonis van
stralen eertijts Borgermr. van
antwerpen, jan casenbroot heer
van backersele raatsheere van
den grave van Egmond: en den pencionaris van meghelen en meer anderen
op den 3 junius 1568, doen werden de
edele heeren graven van Egmond
en Hoorne, op een wagen geconjoveert
met 3000 sphanjaarden, van gent
gevoert tot Brussel
Hare sententie wiert den 4 junius
1568, en bi j duc: alva indertekent
uijt gesproken
ende op den 5 junius 1568,doen wierden die twee edele heeren graven
van Egmond en Hoorne tot Brussel
onthooft

Liet een vrouw en geen kinderen na,
sijn broeder fflorens van montmorenci
heere van montique gouveneur van
doornick, ridder van t gulde vlies, die van
de regente in sphangien was gesonden
om des koninckx herte te vermorgen
wegens de strengheijt van de placcaten
die wiert in sphangien buijten Segovia
mede haastigh onthooft
gelijk dat alles breder, bij Emanuel
van meteren kan nagesien
worden &:
in den jare 1571, doen eijscht duc de alva
bij placaat van de nederlanden
den 10 penningh, twelck de burgers
voor een tirannije stelle en wilden dat
niet geven, waarom hij se quam
tot brussel in haar dueren op te
hangen, even wel kon hij het niet
door setten
int jaar 1572, den 24 augustus, doen
begint de moort tot parijs, met den
admiraal Chastellion en men
vermoorde aldaar in vranckrijk
binnen weijnigh dagen, ontrent
36 duijsent gereformeerdem

Lamorel van Egmont, prince van gavers
grave van Egmont gouvevuer van
vlaanderen en artoijs, ridder van der
ordre des gulden vlies en raat van
state & dien was out doen hij stierff
46 jaar, liet bij sijne huyijsvrouwe
3 soonen, en 8 dogteren na, hij
was een schoon sterck en vroom man
weijnigh sijns gelijck in hooffse manieren
Philips van montmerrenci, grave van
Hoorne & admirael van der zee, kamerlingh en kapiteijn van de guarde
des koninckx, ook ridder van de gulde
vliese, en raat van state & dien was
out doen hij stierff 50 jaar, een lange
fraij, ffris, en verstandigh heer

int jaar 1572, den 24 novemb. oudes tijt
doen vermoort duc: Alva de
burgers en besettelingen tot
naarden, ende dat tot 468, toe
en steeckt den brant alomme in
den stadt, in welcke distructie
veele micirabele eelendigheden
voor vielen, waar van ik maar
eenige sal ophalen die gruwelijk
sijn geweest, don ffrederico bastaart soon
van duc: alva die liet den trommel
slaan, alle burgers moesten in de gasthuijs capelle koemen, men soude haar
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een nieuwe eedt, ten behoeve van
den koninck van sphangien laten doen
eenige burgers gingen niet, dogh de
meesten al: pater Joseph, wiert
belast, hij moeste op de roomsche
maniere het vergaderde volck de
laatste benedictie seggen en geven
en soo als hij dat begon te seggen
soo vloegh een ijgelijk na de dueren
en vensters, omme uijt te raken
maar eijlaijs, de sphanjaarden
die stonden met hare roers en piecken
aen wedersijden van de dueren, en
schoeten, en sroecken al door watter
uijt quam, tot dat die alle vermoort waren vorder soo reden de moordadige
ruijteren met haare paarden langes
de straten en op de wallen en wien
noch uijt hare huisen quamen dien
sij sagen, die vermoorden sij,

dogh noch eenige burgers knegjes,
die raakte in die ffurie noch over de
graft den eene na Loosdregt, Weesp
en den anderen na andere plaatsen
soo best ontkoemen konnen
ja een Borgers soon van naarden
de moort tot naarden op de wijse
ontkoemen sijnde, die quam seer
verbaasdelijk tot Huijsen in een
Huijs loopen en seijde tegen de
vrouwe van t huijs, moeder moeder
bergh mij, en liep voort soo door t
voorhuijs int agterhuijs, en kroop
int stroo, doch daar saten sphaanse ruijteren bij t vier, die vraagden

die vrouwe, off dat haar soon was
die vrouwe segt neen, die ruijteren
loopen na agteren, en steeken
met haar rapieren, den jongeling
in t strro doot, dit is waar gebuert.
ende noch is waarheijt, dat mijn vaders
grootvader Lambert rijckz Lustigh
na welcke ik genoemt ben, op dien
voorz moort dagh, mede in groot
gevaar sijns levens raakte
want daar waren op die tijt en dag
in ons dorp sphaanse ruijters gelegen
die daar oppassen moesten, dat
soo ras sij sagen, dat den roock en brant
tot naarden opgingh sij haar
moesten posteren op de bergen en
wegen na bij naarden, om de vlugtigen burger van naarden, te
dooden, ende soo ras sij den brant sagen
soo wouden sij van mijn overgrootvader
hebben, dat hij een van sijne dogters
aen haar mede gaf, om haar den wegh
te wijsen, tot aen de duijnbergen toe
twelck hij niet consenteerde, sorgende
voor schenden, waarom sij hen doen
drongen om dat selver te doen, doch sij consenteerden, als hij haar tot op de duijnbergen gebragt hadde, sij dan aen mijn over
grootvader souden overgeven een
scherp, haar spaans veltteijken
om daar meede in vrijheijt wederom
thuijs te koemen, ende die ruijteren
op die duijnbergen gebragt hebbende
soo gaven sij aen mijn overgrootvader, haar
]sphaans velt teijken wel, maar
onderwegen tisschen ons dorp en die
duijnbergen, soo ontmoete de mijn overgroot
vader, eenige partijen sphaanse ruijteren die hem wouden doorschieten, meijnend
dat hij uijt de moort van naarden ontkoemen
was, doch mijn overgrootvader die quam
t elckens, met woorden wijsen en met het
spaans velt teeken te toonen, dat hij het
ter nauwer noot, niet doot raakte
welck perijkel mijn overgrootvader noijt
quam te vergeten, ja het is ook de
waarheijt dat drie burgers tot naarden
van eenige soldaten sware packen van
naarden tot bussum droegen, alwaar
het hooftquartier was, en haar aldaar
de packen aff genoemen hebbende, soo
meenden sij daar mede perdon te hebben
maar helaijs twee van deselve wierden
tot bussum op een bouwkamp seer jammerlijk met rappieren door stoecken
ende het soude den derden ook soo gegaan hebben, indien hij het niet intijts
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in een paardenstal onder de messe ont
kroepen hadde, alwaar hij hem, drie
dagen in verbergde, en doen op een nagt
daar uijt gaande quam hij in ons dorp
Huijsen, Item, een borger tot naarden
genaamd Hubert Willems van Eeijcken, een
smit, die en woude aen de sphanjaars
geen eedt doen, waarom si hem op t lijf
vielen, en gaven hem 15 wonden met hare
rapieren, en terwijl sij hem die wonden
gaven, soo houde hij met sijne handen
de bloote rapieren soo danigh vast
dat alle de vingeren van sijne handen
affsneden, voorts sneden sij moordenaars
hem het hooft af, en wierpen hande
vol bloots, in sijn dogters aengesigten
die op hare knien lagen, en baden
om t leven van haaren vader
ook is het waarheijt dat wel 20 mannen
op de toorn gevlugt waren, en meende
haar daat te verbergen, maar onder
belofte van perdon, soo kregen sij die vertoorn aff, en om laagh hebbende, dooden
sij deselve, alle moordagen stucken te
beschrijven, is mij onmoegelijck
want sij spaarden van de manluij jonck
off out niemant niet, als Lammbertus
Hortensius rector, en pater Joseph,
dog de vrouwen die schoffeerden sij wel
maar van deselve niet veel gedoot
een vrouw, een dagh outkraams, en op
hare blooten voeten gaande met haar jongh
geboerenen kint, die wiert noch van een duijtse
ruijter, een stuck geconvoijeert na
ons dorp Huijsen, alwaar sij in dit kout
sneewigh en vriiesent weer, noch behouden
aen quam, alle hare moorden en branden
gedaan sijnde, soo lieten sij door de omleggende boeren de wallen in de grafte
smijten, en lieten alle de vermoorde
menschen, drie dagen onbegraven leggen
en doen moesten die omleggende boeren
deselve mede begraven, voorts verklaarden sij de stadt van alle hare previlegien
en vrijheden berooft te sijn, en waren
al soo verre heen, dat sij de meenten rontom
naarden al hadden laten affmeten
om deselve voor eijgen geconquetseerde
lande, te verkopen, doch de tijts veranderinge van de oorlogen, die belette
het selve, dat die noch niet verkogt
wierden, gelijk ik sulckx in een gedruckt

boeckxken tot naarden ten huijse van
Do. Johannes pinockius hebbe gelesen
128 jaren, hebben die van naarden
alle jaar dien moort dagh laten
preecken, godt geve, dat noijt die stadt
diergelijken overkoeme, want dat
waren dagen van moort, brant, en benautheijt

op den 2 december 1573 doen vertreckt duc. alva van Brussel
na sphangien na dat hij den tijt
van 6 jaren, als een tiran in
dese nederlanden geoorloegt
en geregeert hadde
want het is openbaar dat hij
tiran, inmenschelijcke wreetheden
met het moorden, branden vangen
sphannen bannen verdrijven rooven
plonderen, en met het consisqueren van goederen, en met hangen
en met radbraken, onthalsen
en met andere ontallijke tormenten meer, soo aen jongh, als
out, gepleegt, en gedaan heeft
ja hij dorste hem over maaltijde
noch wel beroemen dat hij meer
als agtien duijsent men schen
alleen door buels handen hadde
laten doden, behalven die door
sijn krijsvolck, in sine oorlogen
terdoot hadde gebragt, ja sijn
precident van sijn bloetraat
die met hem vertrock, klaagde noch
dat hij veel zagtmoedigheijt
in t ombrengen der menschen
betoont hadde, te weten, Vargas:
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