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B. Woelderink 

HET BEZOEK VAN SIMON STEVIN AAN DANTZIG IN 1591 

In mei 1979 was ikindegelegenheidinhetkadervandecultureleuitwisselingen 
tussen Polen en Nedcrland de staatsarchieven te Dantzig (Gdansk) en Thorn 
(Torun) te bezoeken. Onder de rijke hoeveelheid documenten te Dantzig van 
belang voor onze geschiedenis in het algemeen en de handolsgeschiedenis in 
het bijzonder, vie! mijn oog op een tot op heden onvermelde brief gedateerd 
22 juni 159! geschreven door het Rotterdamse vroedschapsJid Fop Pietersz. 
van der Meyden aan het stadsbestuur van Dantzig. In het kort samengevat is 
de inhoud van de brief als volgt.' 
Van der Meyden heeft kennelijk de afgeiopen twee jaar verschillende brieven 
van het stadsbestuur van Dantzig ontvangen waarin het bij hem informeerde 
naar een persoon of personen, die geschikt zouden zijn om een plan te 
maken voor de verdieping van de haven van Dantzig, weilicht ook om de 
directie te hebbcn bij de uitvoering van een dergelijk werk. Van der Meyden 
antwoordt nu, dat hij over deze zaak met Jan de Groot, burgemeester te 
Delft en met Simon Stevin heeft gesproken en dat zij bereid zijn een 
opdracht te aanvaarden. 
Daarvoor is het nodig om de situatie ter plaatse op te nemen. Simon Stevin, 
die in de vorige zomer (dwz. die van 1590) het te druk had voor een bezoek, 
is nu als brenger van deze brief op weg naar Dantzig. Met name de 
aanduiding "brenger van desen" vcrstrekt in combinatie met de aanwezig-
heid van de brief in het stadsarchief van Dantzig, de zekerheid, dat Simon 
Stevin in de zomer van het jaar 1591 in Dantzig geweest is. Door deze 
zekerheid worden de schamele gegevens over het leven van Stevin verrijkt. 
Deze in dit verband belangrijke brief is het uitgangspunt geworden voor een 
korte bijdrage. Daarin geven we eerst een beknopt overzicht van de levensloop 
van Stevin. Vervolgens gaan we in op zijn relaties in de omgeving van Rotter
dam omst reeks het jaar 1590. Ook schenken we aandacht aan Fop Pietersz. van 
der Meyden, Stevin's Rotterdamse pleitbezorger. Als afsluiting volgt de inte
grate tekst van debrief van 22 juni 1591. 

/. Kori oYcrztcht van de levensloop van Simon Stevin 

Stevin staat sinds enkele ticntallcn jaren hoe langer hoe meer in de 

1. Staatsarchief Dantzig (Wojewodzkie Archiwiim Paristowe w Gdarisku). archief van 
dc stad Dantzig, inv, nr. ?00, 5.V796. 
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wetenschappelijke belangstelling. Weliswaar was zijn naam nooit geheel op 
de achtergrond geraakt, maar veel verder dan een algemene notitie over zijn 
relatie tot prins Maurits in het kader van diens militaire vernieuwingen en de 
voor de stadhouder vervaardigde wonderbare zeilwagen, reikte de kennis 
over het algemeen niet. De auteurs die veel hebben bijgedragen tot een beter 
inzicht in de grote betekenis van Stevin voor de ontwikkeling van de 
wetenschap zijn E.J. Dijksterhuis, die in 1943 een biografie aan hem wijdde. 
waarvan in 1970 een verkorte versie in de Engelse taal is uitgegeven-; 
vervolgens G. Doorman, die in zijn publicaties over de geschiedenis van het 
octrooiwezen verschillende documenten over technische vindingen van 
Stevin wereldkundig maakte' en tenslotte D.J. Struik. die in zijn samenvat-
ting over de geschiedenis van de exacte wetcnschappen in de eerste eeuw van 
het bestaan de Republiek der Vcrenigde Nederlanden een bijzondere plaats 
voor Stevin inruimde.'' 

Al voor het verschijnen van Stevin's biografie van Dijksterhuis, bedachten 
de beide Romeins Stevin met een plaats onder de "erflaters" van onze 
beschaving en prezen zij hem als een der meest kenmerkende van onze 
renaissance-geleerden in zijn veelzijdig enthousiasme voor wetenschap en 
techniek, maar ook voor de toepassing van de Nederlandse taal. waardoor 
de lai'sering van de wetenschap zeer gediend werd.'̂  
Aan de hand van deze auteurs delen we de hoofdzaken uit Stevin's 
levensloop mee. Daarbij moet nog aangetekend worden, dat het aantal 
persoonlijke gegevens heel schaars is. 
Stevin nu werd geboren te Brugge in het jaar 1548. Zijn vader was een Brugs 
poorter, zijn moeder een poortersdochter, bij wie ook een burgermeester van 
de stad een kind verwekt had. Buitenechtelijke geboorte was in de 16de eeuw 
niet belastend voor hen, die het overkwam. 
Hoe of waar Stevin is opgeleid is niet bekend. Omstreeks 1570 vervulde hij 
een kassiersbetrekking te Antwerpen, de toenmalige metropool van de 
Nederlanden. 
In 1581 arriveerde Stevin vanuit Middelburg te Leiden, waar hij vanaf 1583 
colleges aan de jonge universiteit volgde. Maar een jaar daarvoor verscheen 
al de eerste publicatie van zijn hand — nog gedrukt bij Plantijn te 
Antwerpen — onder de titel Tafelen van interest, mitsgaders de construciie 
derselver ghecalculeert door Simon Stevin Bruggelinck. De komende twintig 

2. E.J. Dijksterhui.s, Simon Stevin ('s-Gravcnhagc, 194.̂ ); idem, Simon Sicvin ("s-
Gravenhage, 1970), beknopte Engelse versie. 

3. G. Doorman, Oclrooien voor uitvindin^en in de Nederlanden uii de I6dc - I8de eeuw 
('s-Gravenhage, 1940); idem, Eerste reeks iianvulllngen ('s-Gravenhage, 1942): idem. 
Techniek en Octrooiwezen in hun uanvang Cs-Gravcnhage, 195,1), 

4. D..I. Struik, Het land van Stevin en Hiiy,^cns (Nijmegen, 1979') 
5. J.M. Romein en A.H.M. Romein-Vcrschoor. Erflaters van onze heschavini;. Neder

landse gcstaltcn uit zvs eeuwen (Amsterdam, 197,'("'), p. 18.V208, "Simon Stevin". 
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jaren waren gelet op zijn publicistische arbeid de vruchtbaarste van zijn 
leven. Na 1600 overhoersten dc praktische werkzaamheden. 
De combinatie van theorie en praktijk deed Stevin een "ingenieursschool" 
bepleiten, die gehecht werd aan dc universiteit van Leiden. Maar anderen 
gaven daar les, zoals de Delttse Ludolf van Ceulen, die er door toedoen van 
de curator van de Universiteit Jan de Groot benoemd werd. De Groot zullen 
we nog meer ontmoeten. Aan deze ingenieursschool werd geheel in de geest 
van Stevin in het Nederlands les gegeven. 

Weer een vaststaand punt in het leven van Stevin is het jaar 1603. Toen vend 
zijn benoeming plaats tot "afftekenaer van de kwartieren in het leger" en als 
zodanig werd hij toegevoegd aan de staf van de kwartiermeester-generaal. 
Tijdgenoten bleven hem echter meer beschouwen als een adviseur van de 
prins. dan als een ambtenaar van de Generaliteit. 

Niet lang hierna huwde Stevin op ruim 60-jarige leeftijd en kreeg nog twee 
zoons en twee dochters. Hij overleed in de eerste helft van 1620. Zoon 
Frederik werd niet oud. maar ontving wel een deel van zijn opleiding bij de 
begaafde Isaac Beeckman. Beiden hebben gegrasduind in de papieren van 
Simon Stevin, zodat er in later tijd nog maar een onvolledige hoeveelheid 
manuscripten aanwezig was, die met pieteit door de tweede zoon Hendrik 
Stevin zijn uitgegeven in de bundel Moteriae Politicae (1649) en in het 
Wisconstich Filosofisch Bedrijf (1661). 

Het is duidelijk, dat het ontbreken van gegevens uit de levensperiode voor 
1581 — het jaar waarin we Stevin te Leiden aantreffen — veel biografen er 
toe gebracht heeft hypcnhescn op te stellen. Een aantal daarvan vindt men 
nog in de eerste druk van de "erflaters" uit 1938. Zo zou Stevin tussen 1571 
en 1581 een grote reis door Europa gemaakt hebben. Immers uit zijn boeken 
blijkt kennis van \eischillende wijd uiteenliggende Europese steden. Dijk
sterhuis is van mening, dat bij het ontbreken van enig bewijs de Europa-reis 
naar het rijk der fabelen verwezen moet worden. Wel erkent hij. dat Stevin 
Dantzig en Elbing zelf bezocht moet hebben. Het tijdstip kon hij niet 
achterhaien.'' Het bewijs voor een bezoek aan het Oostzeegebied is te vinden 
in een van de door Hendrik Stevin uitgegeven werken nl. dat onder de titel 
Van den liandel der waterschuyring onses Voders Simon Stevin (1667), waar 
we kunnen lezen: 

"Nadien ic Simon Stevin hier lot Dantzic gecomen was om de sandtplaten ende 
tonnen door middel van instrumcnten wech te nemen..." 

en even verder betreffende Elbing 

"Welke inventien hij Simon Ste\'in mcttcn E. Raedt overcommen is te vcrclarcn op 
stilcke voorwaerde. dat se niet mt were gestcit en sullen worden in" geheel noeh ten 

6. Dijksterhuis, Stevin (1970). p. 4 en p, 101. 
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deele, sonder dat den E. Raet an hem Stevin of an syn volmachtige. daeraf eerst 
vernoegen zal".' 

De laatste mededeling duidt mijns insziens gelet op de introductie van een 
gemachtigde op een incidenteel bezoek. De heruitgave van alle werken van 
Stevin door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 
de jaren 1955-1966 volgens de methode, dat links de fotografisch gerepro-
duceerde tekst en rechts een moderne Engelse vertaling is afgedrukt heeft 
voor wat betreft de werkzaamheden van Stevin in het Oostzeegebied in 
Polen de aandacht getrokken. In 1979 publiceerde Stanislaw Dobrzycki een 
artikei over de door Stevin voor Dantzig en Elbing vervaardige plannen 
echter onder de mededeling, dat hij in de archieven te Dantzig en in de 
literatuur over beide steden geen spoor heeft kunnen vinden over de plannen 
of over de uitvoering daarvan." Wel zijn er Nederlanders betrokken geweest 
bij waterstaatkundige werken in Dantzig in 1618 en volgende jaren. De 
bronnen over die werkzaamheden waren al gepublicecrd in Kernkamp's 
Baltische Archivalia.'' 

2. De relaties van Stevin in de omgeving van Rotterdam omstreeks 1590 

In deze paragraaf schenken we aandacht aan een korte periode in het leven van 
Stevin. waarbinnen het jaar 1591 valt, waarin onze hoofdpersoon zijn 
werkbezoek aan Dantzig heeft gebracht. Rotterdam en omgeving nemen we 
ruim, want de aandacht richt zich eerst op Delft. 
In 1584 valt een eerste relatie tussen Stevin en Delft aan te tonen. Stevin had zich 
kennelijk op een typisch Hollandse problematiek toegelegd nl. die van de 
waterbeheersing en waterlozing. Het Delftse gemeentebestuur gaf hem de 
mogelijkheid nieuwe vindingen in de praktijk te toetsen. Hierdoor kwam 
Stevin in contact met Jan (Cornets) de Groot, de vader van de grote Hugo de 
Groot. Stevin en Jan de Groot legden zich samen toe op het verbeteren van de 
werking van de watermolen. 
Verschillende malen verkreeg Stevin in deze jaren patenten van de Staten van 

7. The principal works of Simon Sicvin. ed. E, Crone e.a,. Dl. V (Amsterdam, 1966), p. 
258 corr, met p, 62. Een tweede zinsnede die Stevin's bezoek aan Dantzig bewijsl is in dil 
deel p. 300 corr. met p, 82: "Een manier die my veel beter bevalt heb ic gezien tot 
Dantsic". Doorman (Techniek. p. 219) was al tot de conclusie gekomen, dat Stevin 
Dantzig of voor 1577 of na 1584 mod hebben bezoehl n.a,v, zijn mededelingen over 
waterleidingwerken, 

8. StanislaW' Dobrzycki, "Projekty Hydrolechnicze Stevina Dla Gdanska. Elblaga I 
Braniewa (Druga Polowa XVI w.)", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 24 (1979), p. 
377-388. Ik dank de dirccteur van het Staatsarchief te Dantzig dr. Cz. Biernat voor zijn 
spontane toezending van dit artikei en alle verdere hulp. die ik van hem heb genolen. 

9. G.W. Kernkamp. Baltische Archivalia (R.G.P. Kleine Serie dl. IV; 's-Gravenhage, 
1909). 
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Holland of de Staten-Generaal voor vindingen aan molens.'" Blijkens een 
attcstatie van het Delftse stadsbestuur van 29-8-1590 en een akte gepasseerd 
voor notaris Viruly te Delft van 26 September 1591 zijn deze vindingen ook op 
Delftse molens toegepast met het oog op een gunstiger circulatie van het water 
in de grachten. De samenwerking tussen De Groot en Stevin blijkt onder meer 
uit een contract, dat in afschrift voorkomt in de registers van de Rekenkamer 
van Holland en dat door Doorman is gepublicecrd.'' Dit contract behelsde de 
bepaling, dat De Groot zou delen in de opbrengst van de twee laatst verleende 
patenten. Volgens dehiervoorvermeldeattestatie van het Delftse stadsbestuur 
zorgden de verbeteringen van Stevin voor een drievoudige waterverplaatsing, 
vergeleken bij de oude situatie. Een gegeven, dat we misschien met enige 
voorzichtigheid moeten benaderen zoals aanstonds zal blijken. 
Het Delftse experiment trok niet ver vandaar dc aandacht. In het oud-archief 
van het Hoogheemraadschap Schieland te Rotterdam bevindt zich een bestek 
van 6 april 1589, waarop Joost Govertsz., timmerman te Gouda, heeft 
aangenomen het maken van een watermolen "opte nijeuwe vondt".'^ De 
Groot verstrekte een garantieverklaring, waarin te lezen valt 

"dat deese moelen zoeveel waters sal maelen ende uuytwerpen als twee van de beste 
achtcante moelens in Schieland doen"." 

Tenslotte worden we nog ingelicht door een post uit de ambachtsrekening van 
Kralingen uit het jaar 1593/94 luidend: 

"Noeh bij den schoudt.amboochsbewaerders, seven scepens door versouck van meester 
Stevyn omme rectil'icaiie te doen maecken. daervan hij versouck hadde gedaen met 
requeste aen mijn heeren de hooge hyemraeden van Schyelandt, omme te hebben 
seeckerhcyt van mijn heeren oft sij met de molens well waeren gedyent offtc nyet. Ende 
hebben mijn heeren hem gerefcreert bijapostillc aendenschoudt,amboochsbewaerders, 
scepencn ende ingelanden van Cralingen. Soe heeft den secretaris seeckere tuygen 
gedaeeht omme certificatic volgende den requirants interrogatorie doen maecken 
cn/.enz.".'"' 

De in Kralingen afgelegde verklaring was gunstig. Nu had Stevin dat nodig, 
want de bestuurders van IJsselstein waren in het geheel niet tevreden overde 
molens. die op zijn aanwijzingen daar gebouwd waren. Deze affaire is tevens 
het einde — voorzover bekend — van Stevin's werkzaamheden met molens 
ten behoeve van stads- of polderbesturen. Relatief gezien verstrekken de 

10. Doorman. Octrooicn. p. 82, p. 86-89; idem. Aanvutlingcn. p. 17-20; Stevin, Principal 
Works, dl. V. p. 11 en 12. 

11. Dit contract is volledig afgedrukt in Doorman, Aanvullingen. p. 17-20. Zie voor de 
genoemde akten van het stadsbetuur van Delft en nolaris Viruly: Stevin, Principal Works. 
dl. V, p. 325. 

12. Oud archief van het Hoogheemraad.schap Schieland, inv, nr. D 4, fol, 67, 
13. idem, inv, nr, D 4, fol, 120. 
14. idem, inv. nr. P 31/1. fol. 14v. 
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documenten over de molens veel gegevens over Stevin. Men kan stellen. dat 
zijn molenconstructies niet tot blijvende resultaten geleid hebben. De 
samenstellers van het volledige werk van Stevin spreken in het hoofdstuk 
aan dit onderwerp gewijd van een zeker onvermogen om vindingen op 
papier te vertalen in concrete apparatuur.'' Temeer daar Stevin afhankelijk 
was van de timmermeesters, die zijn ontwerpen in werkelijkheid moesten 
vertalen, was dat een zwakke stee in het geheel, die weilicht in Delft en 
Kralingen niet, maar in IJsselstein wel geleid heeft tot het falen van "de 
nieuwe vondt". 
Een uiterst belangrijk gevolg van de "molenepisode" is echter het contact 
dat Stevin opdeed met Jan de Groot. In beider samenwerking zien we de 
zichzelf pntwikkelende ingenieur Stevin samen met een vertegenwoordiger 
van de zelfbewuste, aan het bestuur van stad en land deelnemende, 
bovenlaag van de Nederlandse burgerij, gegrepen door onderzoekingsdrift 
en nog niet belemmerd door het standsgevoel van de latere regenten. 
Het contact tussen Stevin en De Groot moet werkelijk intensief geweest zijn. 
Constantijn Huygens beschreef Stevin als een huisvriend van de De 
Groots." Hugo de Groot vervaardigde in zijn jeugd niet alleen het Latijnse 
dichtwerk voor de beroemde prent van de zeilwagen, maar poogde nog in 
zijn Loevesteinse gevangenschap via Stevin het contact met prins Maurits te 
herstellen." 

3. Fop Pietersz. van der Meyden. Stevin's Rotterdamse pleitbezorger. 

Het geslacht Van der Meyden heeft drie generaties lang een vooraanstaande 
positie te Rotterdam ingenomen. 
Fop Pietersz. van der Meyden was de eerste. Geboren in 1549 en begonnen 
als kaaskoper en haringreder — Rotterdamser kan het haast niet — rees zijn 
ster na de opstand tegen Philips II, waar Rotterdam zich in 1572 bij 
aansloot. Ook het tweede huwelijk met Maritge Leendertsdr. Schilperoort in 
1576 zal zijn materiele basis verbreed hebben, wanneer we letten op de 
omvangrijke beschrijving van de erfenis, waarop de kinderen uit dit 
huwelijk van hun moeder recht hebben.'* 
Fop Pietersz. werd in 1580 lid van de Rotterdamse vroedschap en bleef 
daarin zitting houden tot aan zijn overlijden in 1616." In deze periode 

15. Stevin. Principal Works, dl. V, p. 316 e.v. 
16. De jcugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven (uit het Latijn vertaald, 

toegelicht en met aanlckeningen voorzicn door A H . Kan; Rotterdam, 1971). p. 46, 
17. P,C, Molhuysen, Briefwisscling van Hugo Crotius. dl, II, I6I8-I625 (R.G.P, Grote 

Serie dl. 82; 's-Gravenhage. 1936). brief nr. 621 d.d. 26-3-1621, van Hugo de Groot aan 
prins Maurits. 

18. Gemeentearchief Rotterdam, Archief van de Wceskamer, inv. nr. 586 fol, 141-155^. 
19. E.A. Engelbrecht. De vroedschap van Rotterdam (Bronnen voor de geschiedenis van 
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fungeerde hij elfmaal als burgemeester en vanaf 1590 was hij, vrijwel zonder 
onderbreking vertegenwoordigd in de deputatie van zijn stad naar de 
vergaderingcn van de Staten van Holland. 
Zijn zoon Pieter van der Meyden leefde van 1579 tot 1638 en trouwde met 
een Middelburgse burgemeestersdochter. Pieter werd niet voor 1632 in de 
vroedschap opgenomen. Misschien was hij buitenslands toen zijn vader 
overleed en weilicht ook bchoorden de cosmopolitischeVander Meydens tot 
een signatuur binnen de gereformeerde kerk, die in 1618 en volgende jaren 
pas op plaats moesten maken. 
Johan van der Meyden Pietersz. volgde zijn vader in 1639 direct in de 
vroedschap op en hij bleef daarvan deel uitmaken tot 1676. Hij gold als een 
van de rijkste Rotterdammers en was gehuwd met Constantia Bartolotti, de 
stiefdochter van Pieter Cornelisz. Hooft. 
Over de economische activiteiten van Fop Pietersz. van der Meyden rond 
het jaar 1600 kunnen we het volgende meedelen, ontleend aan de oudere 
doch nog steeds zeer bruikbare publicatie van Bijlsma.^" Hij vermeldt Van 
der Meyden's werkzaamheden in de Oostzeehandel, die als complement 
noodzakelijkerwijs betekenden de handel op Frankrijk, waar in wijn en zout 
produkten werden gevonden onontbeerlijk in het Oostzeegebied. Maar in de 
geografische uitbreiding van Rotterdam's handel zien we Van der Meyden 
voorop staan. Zijn zoon was in 1605 in Cyprus. De reeds vermelde 
boedelpapieren uit 1596 tonen handelsbelangen in Spanje en Portugal aan. 
Bijisma noemt hem weer bij de opkomende vaart op de Canarische eilanden 
en het Westelijk halfrond en tenslotte als een van de bewindhebbers van het 
eerste uur van de Verenigde Oost-indische Compagnie in het gezelschap van 
Rotterdammers als Van der Veeken, Busch en Matelief de Jonge. 
Kortom, Van der Meijden behoorde tot de meest ondernemende en 
belangrijke vertegenwoordigers van de handeldrijvende stand in het Rotter
dam van zijn dagen. Weilicht was zijn ster in 1591 nog niet tot die hoogte 
gerezen, maar in de handel op het Oostzeegebied zal hij ook toen al vooraan 
gestaan hebben. 

Zo wordt het begrijpelijk, dat juist Van der Meyden door het stadsbestuur 
van Dantzig werd aangeschreven om informatie over een geschikt ingenieur. 
Als handelsman zal hij direct doorzien hebben, welk belang het voor de 
Nederlandse koopvaardij had indien de haven van Dantzig verbeterd zou 
worden. Weilicht via de contacten in de Staten van Holland kwam hij op de 
persoon van Simon Stevin, hem aanbevolen door zijn Delftse medestadsbe-
stuurder Jan de Groot. 
Door de vondst van de brief van Van der Meyden van 22 juni 1591, die 

Rotterdam dl. V; Rotterdam 1973), p. 55. Op de aangegeven pagina vindt men een 
fragment genealogie Van der Meyden beginnend met Fop Pietersz. van der Meyden. 

20. R. Bijisma, Rotterdamsch Wetvaren (Rotterdam, 1913). Van dezelfde auteur 
\erscheen in dc N.R.C. van 9-11-1911 een artikei over Fop Pietersz. van der Meyden. 
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Stevin op het raadhuis van de Hanzestad achtergelaten zal hebben, is 
eindelijk aan het licht gebracht wanneer en met welk doel Stevin een bezoek 
aan Dantzig en omgeving gebracht heeft. 

Bijlage 

Staatsarchief te Dantzig. 
Rubriek 300.53 Correspondentie van het stadsbestuur van Dantzig. 
Inventaris nr. 796: Correspondentie met de Nederlanden van 1580-1600. 
Tekst van een brief, gedateerd 22 juni 1591, geschreven door Fop Pietersz. 
van der Meijde 

Edele wijse vermoegende Heeren. 

Alsoe U.E. van wille waeren te doen dijepen ulieder haeven ende oversulcx an ons 
schreven, alhier te willen sprecken, degene die hun daertoe verstaen ende begeven 
wilden, soe ist, dat ick hieraff (soe mijn voergaende schriven oock vermeil^) ghe-
sproocken hebbe Sr, Jan de Groot, tegenwoirdich wesende burgemeester tot Delft, 
ende Sr, Sijmon Stevin, welckc bereyt sijn de saecke tot haere laste ende perijckel te 
vulbrengen. 
Maer alsoe hieraff niet en can gedaen worden sonder besichtige der plaetsen^ ende van 
alle andere ghelegenheit. ghelijck U.E. doir U schriven oock verclaert hebben t'selve 
noodich te wesen. soe hebbe ick — soe wel om te vulbrengen de begeerte van U.E. an 
mijn doir verscheiden brieven gheschreven, als oock omme te contenteren ettelicke 
coopluiden ende sevaerende luiden daervan mede ghesproocken — te wege ghebrocht, 
dat de voorn(oemde) Sr. Stevin, brenger van desen, daer persoenlick coomen sonde 
om alle ghelegenheijt selfs te sijen, 't welck hem de voerleden soomer doir ander belet 
niet moegelick en was te doen, 
Godt geve. dat de saecke moet aenghevangen ende geluckelick voleindt worden tot 
welvaer der conincklicke coopstadt Danssick ende gerijve van den zeevaerende ende 
andere coopluijden — amen-, 
Edele wijse hoochgeleerde seer vermoegende Heeren, den Almoegende Heer wil U.E. 
altesaemen spacren in gelucksalich lanck leven — amen-. 
Met haeste gheschreven binnen Rotterdam desen 22sten Junius 1591. 

U.E. dijenstwilligen dijender ende vrundt Fop Pietersz. van der Meijde. 

Op de gevouwen brief staat aan de adreszijde geschreven: 

Eedele wijse hoochgheleerde zeer moegende Heeren mijn Heeren Burgemeesteren der 
conincklicke stadt Danssick. 

Voorts heeft de secretaris van het stadsbestuur hier de aantekening ge-
plaatst: 

R. augustij anno 1591, 

dwz. ontvangen augustus 1591. 

a. De hier vermelde brief is niet aangetroffen. evenmin zijn minuten van de aan Van 
der Meijden geschreven brieven gevonden. 

b. De letters "en" lijken te zijn doorgestreept. 
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