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Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 PHILIPS VAN BOURGONDie, (1521). 4 sullen doen bynnen xiiij ofte xviij dagen, ofte ten mynsten alleer uwer f. g. mitten voerscr.staten vertrecken sullen van Ouerijssele , waer toe zij luyde hem verlaten , dat tselue alsoe sal ge-schien, &quot;ende sullen op die mate ende conditie ten voerscr. dage commen; ende waert dat v g.tselue nyet en wilde accepteren, begeren daer van aduerteert te zijn, want zijluyden op egheenandere mate en moegen comen; zijn die van uwer gen. stedc Swolle te vreeden, jndien die vanCainpen tselue mede willen aennemen, dat zij luyden onderlinge te wagen, te peerde, scepeende anderssins mit hueren gueden sullen moegen conuerseren, gelijck zij luyden voer de toe-coempste van desen plagen te doen. Wij sullen ons vuegen desen auont te zijn te Campen,omme aldaer naevolgende uwe edele belieuen metten seluen van Campen te besoingnieren endejn als nae onsen vermoegen tbeste te doen. Ged. Zwol, 7 Jan. 1521. Afschrift.                                                                                                                                 Deel B. 508. 201.    Burg.) schepen, en raad der

stad Zwol herigten aan de gedeputeerden van het Neder-en Over-Sticht, en aan burg,, schepen. en raad der stad Kampen, daty luidens ingesloten afschrift',de hisschop hen ppten affgescheit, mit key. mat. rede alhyr gemaickt, eene Mjeenkomst te De-venter bestempt, ende so de brieff gans duncker is, ende wij naden lesten affgescheit oinmersveell laten vallen na onsen yrsten voirnemen, ende dit mit zwairheit vnser gemeenten dair togebracht, als dat oick onse verbedinge hyr yngelacht vermeldet, wij hapen v liefFden in aliendelen genoichsam vermercken willen. So dan sijn genaden scryffte vnser Yerbedinge gans con-trarie sijnnen, begeren vrentlicken dat v lieffden mit sijn ff. gen. also communiceren, dat sijngen. dit jngelachte mit v lieffden sampt annemen ende sijn gen. ons tselue tegenwoirdich to scrij-uen, onse vrende dairop dessen tokomenden dinxdagen auent bij v lieffden tegens de van Campenthebben, desse dinge eyns voir all ter vithdracht ende entscap gebracht mogen werden, so dochkey, ma. rede seluest voirgeslagen hebben sijn gen. ende v liefFden eyne rechtlicke kenninge dairvan tdoen, de tijt thans sijn gen. an desse zijde der Iselen sijnnen. Hyr jnne dat beste te doen,betrouwen wij

vns mit eenre to verlaten antwort tot v lieffden. Ged, zondag Octaua Epiphanie (13 Jan.) 1521. Deel A. 816. 202.    Burg.> schepen, en raad der stad Zwol melden aan de gedeputeerden der 3 staten vanhet Neder-Stichtf van de ridderschap van het Over-Sticht en burg**, schepen. en raad der stadDeventer, dat zij vpt gene wij mit gescbickten k. mat. verspraicken ende in schryfi'te medege-geuen, oick an onsen gen. lieuen heren sampt v 1. gysteren gesandt hebben, morgen avond dehunnen zenden zullen, in solcken tovoersicht, dat zij , offt enich donker verstant na onsen gen.leuen heren schryffte weer , solx tot guden verstande wyllen helpen verclaren, ende nemen daerop an de stilsate na schrjff't ons gen. leuen heren. Ged. S. Pontianus (14 Jan.) 1521. Ded A. 817. 203.                                                               Dat irste concept. Op sulcke schelinge ende onvville als sich holden tuschen den steden Campen ende Zwolle,soe wael opte aenhalinge vanden scepen ende den tollen bijden van Campen voergenomen, alsmede op alle ouergrepen ende accessorien daer nae gevolget, heft die eerweerdege in Godehoichgeboren furst mijn gen. here, heer van Vtrecht beyde sijnre genaden steden voerscr.

dachgelacht hore volmechtige vrunden alhier le Deuenter bij sinre genaden tschicken, als zij op huyden



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 ...........                                                                                               .......                                  - &quot;......                                       ...... ??- BIS3GH0P VAN UTRECHT, (1521).                                                                     O data van desen gedaen hebben, ende heft mijn gen. here voirscr. bij toedoen sinre genaden staten beyder lantschappen sie beyde steden soe verre onderwesen, dat sij hore sehelinge voerscr., soe wael opt principael als opte accessorien ende ouergrepen daer vuyt gesproten, gansselicken ende heel gekeert ende verbleuen hebben an mijnen voerscr. gen. here als horen ordinarissen richter ende natuerlicken lantfurst, opte pene ende confiscate van alien horen priuilegien zij vanden key. mat. ende den heyligen Roemschen rijcke holdende zijn, ende van ongenade ende jndignatie mijns voerscr. gen. heren als hoers lantffursten, jn gefalle van ongehoersaemheit jn enigen punten van desen verblijue, daer ouer gestraeft te worden als dan beuonden sal worden behoren te geschien, mit sulcken onderscbeyde dat sijn genade daer ouer roepen sullen dieselue van sinre gen. staten beyder lantschappen, die ompertielicken

daer ouer gedeputiert sullen worden ende bij rade ende guetduncken elck hover frunde zij /tier toe geschickt hebben, ouerleggen, wes zijn gen. nae jnnegelachten bescheyde van beyden parthen ende oick nae rechte daerjnne behoren sullen te doene; dat geschiet wesende, alsdan wil mijn genedige heer als lantfurst een kenninge ende vuyt- sprake daer van doen, als dat nae rechte behoren sal, tusschen dit ende Pinxteren naestcomende ofte zess weken daer nae ongeuerlick , nae dat mijn gen. heren dan yetwes voer queme. Actum Dauantrie des donredages post Ponciani martiris, (17 Jan.) anno XXJ. Decl D. 549. 204.    De stad Utrecht verzoekt aan de stad Weesp, op klagte van de onderzaten vanISigtevecht, om hen met geen veroolging in regten te bedreigen, ter zake van de AtelsSluyze, gelegen op Stichts land onder Nigtevecht, zijnde zij voortijds , ter dier zake aldaarin regten hetrokken, vrij gewezen. Waer zij toegehouden moegen wesen, alse die molen-sluyse, daer die molen doer maelt, ende die stenensluyse, om dat men nyet en begeert haerwater op yemants anders lant gemalen wert, willen zij gheerne, als zij van outs plegen hou-den, mer veerder offfc anders en behoeren zij buyten beliefnisse ende consent van onsen g. hvan

Vtrecht ende drie staten nyet te doen. In dien ghij ze oock voerder beswaeren soudenwillen, dat souden wij , soe wij best mit recht souden konnen ende moegen, wederstaen. Ged.zaterd* na S. Anthonis (19 Jan.) 1521. Minuten van Missiven hi. 96 Archie/ der stad Vtrecht. 205.    Bisschop Philips van Bourgondie herigt aan burg., schep. en raad der stad Zwol:Wij hebben uwe antwordt opt ghene wij laetest myt uwen geschickten vrunden alhyr laten handelenende verspreken hadden myt jngelachter notelen des compromis ontfangen ende verstaen; hebbenoick die geschickte vrunden onser stadt Campen op hoer lueder report jn dese saecken jn gelijkengehoert. Ende soe dan de voers. geschickte onser stadt Campen vander seluer onser stadt wegendat compromis jn gelijker formen, als ghij ons dat auergesant hebben, annemen wyllen, ende dairbeneuens ouergegeuen, dattet bestant tusschen beyden gecontinueert werde jn alder manieren alsetan beyden zijden belyfFt ys gewest ende thants noch steyt, hent ghij uwe vulmechtige vrunden alhyrbij ons geschickt sullen hebben omme tvoirs. compromys myt onser stadt Campen jnne te treden,dair wij v enen dach toe auerschrijuen en maendage naestkomende des auents uwe voers. vul-mechtige

alhier jnder herbergen te hebben, mede brenghende hore macht onder onser stadt Zwollezegele ende brieue, alsulcke compromis van woerde te woerde ante gaene, als wij onse stadt Campenden seluen dach mede angesath hebben. Ende soe wij de selue onse stadt Campen hyr beuoerenshebben gewilliget, hore beseheyt op als yrst daghes jn onser handen te bestellen , begeren wij desgelijkenvan v, om myddelerlyt tselue te doersien ende tegens den voern. dach te moegen ouerleggen, woe



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 6                                                                   PHILIPS VAN EOURGONDie, (1521), sich een yegelick staende dat compromis holden sail myt dat varen vanden schepen ende anders, ende begeren oick dat gij dat bestant in mathen als yoeren anneraen ende alle dynghe berusten lathen, thent de voers. uwe vulmechtige albier tben voern. daghe by ons geweest sullen hebben, ora alsdan onse meynghe op als vorder te mogen vernemen. Ged* Deventer donderd, na S. Agnes (24 Jan.) 1521. Deel C. 79. 206.    Dijkgraaf en heemraden van den Langen Juliet herigten aan hisschop Philips vanBourgondi'e; Hoe dat vvij wt uwer f. g. scriflen nv an uwer f. g. drie staiten ende oick redengescreuen, dat de raad van Holland op woensdag na Purificationis Marie te Amsterdam ofWeesp een dagvaart opte gebreken vanden watergangen, tusschen die van Jleikop en Amstel-landt welke uwer f. g. brieff (mer nyet die copie voirs.) uwer f. g. drie staten, rede ende onsalhier te banden gecomen zijn. Verstaen dat jnt voergeuen der voirs. saicken ende gebrekengedwaelt moet wesen, want de gebreken uwer f. g. mit

uwer f. g. drie staten albier dair openendacbfaert begeeren soude oft begeert moch wesen, bewerende alleen Diemerdam ende nyet Hey-coep, soe Heycoep den drie staten nyet aentreft, mer is een saick bijsonder, dewelke versproken is,datmen daer ter platsen op komen soude jnden Meye als ment bescouwen mochte, dat nv nyetdoenlijck en js. Zij verzochten dus die dagvaart te doen versten ende op nieuw op de gebrekenvan Diemerdam te doen verscbrijuen. Ged. 27 Jan* 1521. 207.                                             Dat anderde concept ende annemen. Wij borgermeysteren, scepenen ende raed der stadt Zwolle doen condt ende bekennen mit desenbrieue voer ons ende onsen naecomelingen, dat wij bij toedoen vanden eerweerdigen jn Gode hoich~geboeren vermoegenden fursten onsen genedigen Heuen beren van Vtrecht ende sinre gen. staten bey-der landscbappen sulcke scbelinge ende onwille wij mitter stadt Campen vuytstaendehebbe, gekeerfcende verbleuen nae jnnebolt ende vermoegen der benotelingen van woerde to woerde biernae volgendeop sulcke scbelinge (zie verder het concept van 17 Jan. Wo. 203) ende bij oeren rade ouerleggenwes zijn gen. enz. Welcke verblijff wij

aengenomen ende geloeft hebben, aennemen ende louenmits desen vast ende onverbreckelick tacbtervolgen. In oirconde der waerbeit hebben wij onserstadt secreet segel hier aen gebangen. Gegeuen jn den voers. jaer vijfftienbondert ende eenendetwyn-tich op donredach nae Pauli Conversionis. (1 Febr.) Wij burgermeysteren, scepenen ende raidt der stadt Campen mit onse gesworen gemeente groet ende cleyn doen condt, etc. als voren mutatis mutandis, Deel A. 818. 208.     De stad Utrecht beklaagt zich aan den hertog van Gelder, dat hij zijn afvoezen zijn secretaris thans zes goud guld. van het gewoon schriftelijk geleide vorderde, twelk ons onredelicken te wesen bedunckt, gemerct dat wij voertijts mer enen hoernken g. ende nv naderhant twee boernk. guld. gegeuen tbebben. Js oick waer dat wij voertijts uwer f. g. reeden ende anderen tot versoick gherne gheleyde gegeuen hebben, sonder onser stadt seer, yet dairafif te laiten eyschen noch nemen. Zij verzochten dus vriendelijk, ter onderhoudinge van alle onderlinge verthieringe, comenscap, goede nabuerscap ende vruntscap, dat het geleide volgens oude gewoonte verleend worde, sonder ons ongeboirlicken te laiten bescatten. Ged, dingd.

na Letare Jeruzalem (12 Maart) 1521. Minuten van Missiven bL 112. Archief der stad Utrecht.







Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCH0P VAN UTRECHT, (1521).                                                                     9 commissary presentium exhibitores ore tenus latius exponent, et quia res ista concernit communebonum et libertatem ecclesiasticam, dignentur paternitates v. eos benigne audire, et quae dicturisunt, ponderare rursumque eos pro exigentia et arduitate negotij expedire votiue. Quod auteranullas litteras ad paternitates v. deferunt, ex sola prouenit inaduertentia et nullo alio respectu,deferunt enim litteras ad reuerendissimum dominum Traiectensem seu eius vicarios, quales pa-ternitates v. vel exclesiam Traiectensem representant, credunt qui eos miserunt, nee proptersimilem ignorantiam commune bonum omitti debet, Ged. Antwerpen 12 April 1521. Zijne handt. Deel A. 820. 216* Karl von Gots gnaden erwelter Romischer kayser zu allenn zeitten merer des reichs.Ersamen, lieben, andechtigen. Vnns hat der ersam vnnser lieber andechtiger Hainrich, abbtdes Gotshaws zur Sanndt Carnelius, minister, anbringen lassen, wiewol seine vorfaren abbt, aucher voiralter her vber mennschen gedechtnis in geprauch gewesst mit

dem heilthumb des hei-ligen marschalcks vnnd himelfursten Sannt Garnelien das almusen zu vnnderhaltung vnnd spey-sung der armen pilgram , so von feren lannden denselben lieben heiligen visitieren vnd hennsuechenin dem stifft Vtricht eintzusamlen, so sollet jr euch doch vnnderstannden haben vnd daz nochin vbung sein, seines Gotshawss gesannten solh stacion in ewrm Stifft nit zugeslatten noch zu-lassen, daz zu abpruch obberuerts almusens auch seines alten herkomens vnnd gebraucharaiche, vnnd hat vnns hierjnnen vmb vnns kayserliche hilf angelanngt. Demnach vnnd souerdann solh ein samblung des almusens, dermassen wie er antzaigt, von alter her in demselbenStiff't Vtricht gepraucht worden isl, so begeren wir an euch mit ernnstlichem fleisz, jr wellet be-ruerten abbt zur Sanndt Carnelius mit solhen seines Gotshaws stacion vnnd questen in denselbeneurm Stifft Vtricht nochmals, jnnhallt seines alten gebrauchs, furfaren vnd hanndlen lassen, vndweitter darjnnen nit jrren nach verhindern , als pillichen heschicht. Daran tuet jr vnns enstlichemaynung. Geben in vnnser vnnd des reichs stat Worms am xxviiij tag der monets Aprilisanno etc. im xxj'en vnnsers reichs, des Romischen im

anndern jaren. get. carel,                                                    lager albertus cardinalis , archicancellarius. Op&chrift: Den ersamen vnnsern lieben andechtigenn dechannt vnnd capittlen der Stiff! Vtricht. Voorzien met het keizerlijk zegel in rood was , op de buitenzijde van den brief gedrukt Deel A. 821. 217. De stad Utrecht herinnert aan de stad Antwerpen, hoe dat in het jaar 1516 deheervan Brederode het goed der Stichtsche burgers, komende van de Antwerpensche markt, in beslagheeft genomen, en dat zij Iiierop aan Antwerpen hebben verzocht, om de sc!iadey volgent haartnarktregt, op de steden Dordrecht, Gorinchem en Schoonhoven te mogen verhalen; dat dies ted en , in plaats van dit op den heer van Brederode, op de Utrechtsche onderzaten wederhebben verhaald; dat zij hierover aan den raad des keizers heeft geklaagd, die, in min-achting van het Antwerpensch marktregt, gelast heeft aan de drie voorn, steden die schade-vergoeding met kosten en interesten, door den koogen raad van Mechelen te waardeeren,terug te geven $ welk bevel zijt om wt oerloge, voerder last en verdriet te bliuen, gehoorzaamden de hoofdsom met de kosten, ten bedrage van ongeveer f 3,000, heeft betaald; dat nude

stad Dordrecht aan haar heeft gezonden afschrijt van de declaratie van kosten en seha-den , geleden door Jacob Beijersz, en Jan van der Hagen, Antwerpensche koornkoopers, tenIII.                                                                                                                           2





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1521).                                                                   11 namelijk den Rijndijk hetreffen en men op de plaats zelve zoude moeten zijn tot het nemenvan visie en inspectie van het hetwiste punt, hun de stad Bodegraven daartoe de geschikstepiaats voorkomt, als ooh om het gherieff van herberge ende anders; dat zij echter eenevolgende dagvaart gaarn in het Sticht willen houden. Ged. V Hage 7 Met 1521. Dit afschrift bij begeleidendc missive (A. 822) den 9. Mei door den bisschop aan de staten gezonden. Deel A. 823. 221.    De stad Utrecht herigt aan bisschop Philips van Bourgondi'e; Alsoe wij nv wtvoergheuen van meyster llermen Hagen ende Eerst van IJsendoeren uwer f. g. raeden verstaen,dat uvve f. g. kennisse te hebben begheeren van die wippe, opte Vaert om der luyde goet medeouer te slaen gestelt js wten naem ende van wegen des heeren van Brederode oft anders, soe,gened. 1, heer , hebben wij dair na vernemen laeten ende bevynden ter wairheyt, dat een ge-noempt Goesen Pott, wesende een geswoeren ende gecleet dienre van onse stadt om toesicht lehebben tot

onser stadt spoeye , waterganck, opslach ende anders, een jnstrument ofte wippe, omonse borgeren ende ander luyde goet mede te moegen opsetten off jn scepen off scuten te slaen,aen ende op onser stadt opslach ofte werff geset heeft gehadt bij sijns selues auetoriteyt, sonderbeveel off consent van onser stadt, oick nyet wten naem des heeren van Brederode voirs. Endewant wij dan beducht zijn geweest, dat die heer van Brederode, wyens dienre Goesen onse voirs.dienre bij tijden jn enigen anderen saicken wel wesen mach, enigerJey actie dair doer pretendee-ren ende soecken soude hebben moegen, soe hebben wij die selue wippe bij hem weder doenruyrnen ende nederleggen, om alle voerder jnconuenienten, dair wt verrijsen mochten, te vermijden.Ged. 8 Mei 1521. Minuten van missiven bl. 138. Archief der stad Utrecht, 222.    Bisschop Philips van Bourgondi'e antwoordt aan de 3 staten van Utrecht ter zakevan het houden van dagvaart met Holland te Bodegraven, dat hem voorkomt dat aldaarslechts twee hunner, namelijk uit de ridderschap, als: Bernt F'uyten Eng en Frederik VutenBam, maarschalhy to weynich is, aangezien die dagvaart treffelic is het Sticht, het reqtsge-hied en de stad merchelicken

betreffende. Bij verzoekt dus, ooh 2 leden der kapittelen en 1 vanstadswege derwaarts te zenden, om opte saken ende gebreken tusschen beyden landen terijpelicker te tracteren ende te handelen , als tot prolectie ende wailfaert onser lande ende onder-saten beuonden sal worden best dienende. Ged, slot te Duurstede 12 Mei 1521. Zijne handt.,lager Herdinck. Deel D. 550. 223.    De stad Utrecht herinnert Jan Thijn, tollenaar te Schoonhoven, dat er over dmgevorderden tol van Utrechtsche huiden, naar Antwerpen te markt gaandef twist is ont-staan, die wegens aficezen des bisschops, wiens hulpe en voerstant wij daer jnue behoeuen, nogniet is beslecht. Zij verzoekt hem, om den gewonen tol ditmaal te vorderen en zoo dit nietgeschieden kan, op cautie hunne goederen te laten passeren, tot dat met hem nader daaroverzal gehandeld zijn, Ged, 15 Mei 1521. Minuten van missiven bl. 139. Archief der stad Utrecht. 224.    De stad Utrecht verzoekt, in zake der bezetting van Wouter en Jansz, door de 2*



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 12 PHILIPS VAN BOUROOPfDie, (1521). 2 Antwerpensche poorters, aan de stad Dordrecht, om te zamen met haar en de stad Schoon-hoven, naar Antwerpen te beze?iden9 ten einde die zaah in der minne te eindigen. Ged. 15Mei 1521. Ibidem bi. 139. 225.    Bisschop Philips van Bourgondie antwoort aan de 3 staten van Utrecht, dat hij op hunne hegeerte den drost van Jaarsveld heeft geschreven, om de instelling der regtsv ordering tegen de Vtrechtsche onderzaten te verschuiven , tot dat hij met den heer van Usselstein eene vrientlicke bijcompst zal gehouden hebben. Ged. slot te Duurstede 15 Mei 1521. Zijne handt., lager Herdinck, Deel A. 824. 226.    De stad Utrecht antwoordt aan de stad Amsterdam, ter zake van den turf accijns, dienyewelicx opgestelt soude wesen, dat deze zaah, (als wij v 1. wel eer geantwoert moegen hebben)niet de stad alleen, tnaar voornamelijk den bisschop en de 3 staten, icelke dien accijns opgesethehben, betreft. Dat het waar is, dat van oudts van alle soort van turf binnen of door de staden de vrijheid gebragt en naar Holland en elders vervoerd, dezelfde

accijns werd en nog wordtgegeven. Zij belooft hun schrijven aan den bisschop en de staten, als zij vergaderen, medete deelen. Ged. 24 Mei 1521. Minuien van missiven bi. 174. Archief der stad Utrecht 227\ Goeyert de Coninck , oud schepenburg. van Utrecht, in per so on om sonderlinge noet-saecken verhinderd te komen op de dagvaart, in zijne zaah tegen Wolter Smullinck bepaaldop dingsd. na S. Urbanus te Kleef opler borch, zendt aan den hertog van Kleef derwaarts alszijne gemagtigden Gerijt van Zuytphen en Frans van Echten, geestelijke broeders. Ged.Utrecht, 24 Mei 1521. Ibidem bi. 175. 228.    De stad Utrecht zendt aan de stad Antwerpen Valentijn van der Voort, secretaris, om met haar sekere saecken te verspreken. Ged. 25 Mei 1521, Ibidem bi. 176. 229.    Burg. schepen. en raad der stad Zwol berigten aan de3 staten van Utrecht .-Wij hebbennv onse leste inleggen ende dupliceren tegen der van Campen oir replycke ingelacht, vermogendeder submissien ende lesten affgescheit an vnsen gen. lieuen her en gesant, ende begeert van sijnIf. pen., nu voirt sijnre gen. staten beyder Gestichten to verschrijuene, enige van oeren lieffden bijsijn gen. op desse saicken to schickene ende bij rait

ende guetduncken elck oire vrende dan dairinne te laten p-eschien vermogende der seluer submissien, als den behoirlicken is, ende scbickenvwe w lieffden tegenwoirdich hyr bijgeslaten copien der submissien ende den lesten affgescheit,dair vitb to bedenckene wij niet jn desser saicken gehendelt off gevvandelt hebben dan bij denseluen vwer w ende e. lieffden, dair wij ons noch na als voren to geuen ende stellen vnse dingegansgeheel ende all mit vnsen g. 1. heren ende anderen sijnre gen. landen an desse zijde der billicheit,reddenen ende rechtes naist, ende so vnse gen. here an ons gescreuen heflft, vermogende dessejngelachter copien sijnre gen brieffs, en konnen wij niet gevoelen vnse tegenwoirdicheit ennige vrucht



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTHEGHT , (1521).                                                                 13 ofl't dafmen vnser tdoende sail hebben, de deputatie ende berait elck oire vrende ende zij yrslenvullenbracht; vrentlick ende guetlick begerende, dat vwe w ende e. lieffden nu voirt hyr jnne doendat beste, wij niet baiien recht ende redenen bedepet en werden , so wij des ende alles gudes eynfans betrouwen dragen tot vwe ende e. lieffden. Ged. Zaturd. na Sacramenti (1 Junij) 1521. Deel A. 826.Ilierbij overgelegd de navolgende vier afsehriften, 230.     Wij Philips van Bourgoingnen , bijder genaden Godts bisschop tUthrecht, maeken kundtmit desen onsen brieue, dat wij opte schelinge , sicb boldende tussen onsen steden Campen endeZwolle, als op dat vaeren midlertijt der vthsprake, eyne kentenisse gedaen ende geordiniert hebben,dat schepe ende waegenen midler tijdt der vthsprake vloeten ende vaeren sullen mit alreleye gnetvrij, velich ende ongeletb sonder enigen toll te gheuene, gelijck zij gedaen hebben voer anhaelingedes schepes, dair desse schelinge vuyt gespraetten ys, ende dyt sail wesen sonder

preiuditie beydersteden gerechticheit ende possessie jnt principaell. Voert sail onse stat Campen tusschen dyt endeden maendach na beloicken Paisschen naistkomende jnleggen dat principaell vanden tollen endealle accessorien daer vth gespraitten, dair onse stat van Zwolle bynnen vyertyen daegen dair naist,als hem de ansprake behandet ys, weder op antweren ende jnleggen sullen; ende dair sail onsestadt van Campen bynnen xiiij daegen op dupliceren, ende onse stadt van Zwolle binnen xiiij daegendair na op tripliceren, ende dan neit meer, sonder argelist. Des toirconde hebben wij onsen segellbyr beneden an dessen brief doen banghen. Gegeuen jn onser stadt Deuenter jnt jair ons Herendusent vijff hondert ende eynendetwyntich op wonsdach na Judica. (20 Maart) etc. Phs, Herdinck. Jfschrift.                                                                                                                          Deel A. 827. 231.    Wij Peter van Mouwick, Johan vanden Haue, Johan van Leyden ende Beerdt ZwaeffkenHenricksz., als geschickte van wegen der stadt van Deuenter, doen kondt: Alsoe de stede Campenende Zwolle jn onwyllen van eynen toll verloepen zijnnen, dat allynck ende all an den hoichweer-digen, hoicbgeboeren

furst vnsen gen. lieuen bercn van Ytrecht ende zijnre gen. slaten gestalt ystoe rechte, jnholt eenen benotlynge dair van bezegelt, ende sal de benotlynghe yrsten jn eynenartykell vermochte : »Aldus ende bij raede ende guetduncken elcks oerer vrende zij hyr toe geschickethebben,&quot; den welcken artykell zijn gen. om oirsaicken wyllen begerden dair vth te blijuene, dansolde tot zijner tijt dat selue alsoe ende niet anders geschien. Dat welcke zijn gen. ons vieren jntegenwoirdicheyt der geschickten vrende van Zwolle alzus toegesacht ende ons gehieten hebbenvan zijnen f. g. wegen aldus toe certificeren, sonder argelist, dat wy oirkonden myt onsen handenhyr ondergesath op auent onser Lieuer Vrouwen Purification's (1 Febr.) anno Domini etc. xxj. Peter van Mouwick. Johan van Leyden.Johan vanden Haue. Berent Zwaeffken Henricksz.Afschrift.                                                          ,                                                              Deel A. 828. 232. Bisschop Philips van Bourgondi'e berigt aan burg,, schepen* en raad der stadZwol; So als wij opte schelinge, sich holdende tusschen v luyden ende vnder stadt Campen,(dair op nu vast voele scryfften ten beyden zijden jngelacht sijn) de gedeputierde beyder

vnserlantscappen sampt vnser stadt Deuenter verscreuen ende bescheiden hebben, als van en maendagenaistekomende ouer acht dagen, nementlicken des maendages na Sacramenti, bij vns to weseneter plaetsen, dair wij dan in vnsen Gestichte an dese zijde der Iselen sijn zullen, tsauonts jnder





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 15 BISSCH0P VAN UTRECHT, (1521). ende soe die tijt dan noch verloopen wil, om bij onser stadt Campen hore duplicke wederjnnete leggen opt selue als voerscr., soe dattet nyet moegelick eii wil wesen, die sake te eynden endeeen vuytsprake daer -van te doene bynnen den tijde jnder submissie begrepen , bebben wij op ditpas ouergelacht nutte te wesen , dat ghij mitten tegenwoerdigen gedeputierden onser lantschappenvan Ouerijssele hierop communicatie holden ende mitten seluen , den wij mede gegeuen hebbentghene onse voerscr. steden Campen ende Zwolle scriftlicken jnnegeleyt hebben, gevouchelickewegen ouerleggen, om onse voerscr. twee steden te jnduceren tot een behoerlicke prorogatie van-den tijde jnder voerscr. submissie gespecificeert, om bynnen denseluen tijde, gemerct die sakezwaer is, rypelicken daerop te moegen bespreken ende anders ouerleggeu tghene tot rust, vreedeende gemeen welfaert onser lantschappen best dienen sal, Ged, slot te Duurstede 5 Junij 1521. Zijne handt,, lager Herdinck. Deel D. 552. 237.  Bisschop Philips van Bourgondie zendt aan de 3

staten van Utrecht de forme indenafgescheit, die gedeputeerde vanden ridderscap onses lants van Ouerijssell ende oic onser stadt De-uenter ghisteren van vluyden aldaer genomen, als gij ons geschreuen hebben , ende wij ten bestendoen concipieren ; ende gelijck wij an onse twee stede Campen ende Zwolle gescreuen hebben, omeen proragatie te erlangen vanden tijde jnder submissie begrepen, op dat ghij sementlicken aen sescriuen jn gelijcker formen ende uwen boden daerna mitten onsen , den wij onse principale be-slotene brieue mede gedaen hebben, na onser stadt Deuenter schicken mogen metter voirs. formeofte concepte , om dan voerder te doen naden voirs. afgescheit. Ged, slot Duurstede 11 Junij1521. Zijne handt, lager Herdinck. Deel A. 814. 238.                           Aen Campen ende Zwolle, elcx eenen mutatis mutandis. Lieue vrunde. Soe als die jnnegelachte schryffturen opte schelinge tusschen v luyden endeonse stadt Zwolle groot ende mannichfoldich zijnnen, die welcke nae gelegentheyt der saeckenwaill noodich will wesen rijpelick ende met alder neersticheyt te visiteren ende doersien, ende dan dietijt inder submissie begrepen zeer verlopen ende soe doer cort es, dat ons niet waill

mogelick enwill wesen, bynnen den seluen tijde bequemelick daer op te communiceren ende een vuytspraeckedaer van te doene nae vermoegen der voers. submissie, hebben wij mitten seluen onsen statenouergelacht van noode te wesen, men die tijt der submissien des weeken lanck verlenge. Dughebben wij ende desgelijcx oick onse staten beyder landen voerscr. aen onse stadt Zwolle geschreuen,om sulcke vuytstellinge ende prorogatie van ses weeken te erlangen, als wij mede doen aen vluyden tegenwoerdich ende begeren, dat ghij jn den voers. prorogatie ende vuystellinge van sesweeken consenteren , die voers. submissie blijuende in hoire voire macht ende voerts een yegelickzijns rechtes ondercorttet, ende wes uwe meynnige hier van wesen sail, een weder bescreuen ant-woerdt bij brenger van desen onsen boden. Ged, slote te Duurstede , 11 Junij 1521. Deel D. 815. 239.    Burg,, schepen, en raad der stad Kampen herigten aan de 3. staten van Utrecht,Soe, leyder! anderdaeges bij eynigen verloepen naecten boeuen alhier tegens geschickten van vwenw. e. ende wijsen lieffden seecker oproer geschiet is, sonder wylle, weeten, ofFte eynige toestu-pynge van ons oflfte der onser, dan alleene

bij hem seluen, jn quaeder meyninge mitten vors*



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 PHILIPS VAN BOURGOWDte, (1521). 16 geschickten te beginnen ende mit ons te endigen , ende oris alien om lijff ende guet te brengen,welcken oproer ons samentlicken ende alien gueden luyden alhier (tkenne Godt Almachtich) wytgront ons harten leet js ; ende neyt geerne tot sijnre tijdt ongestraffet wolden laeten , als wij an-derdaeges anden seluen geschickten wijder deeden schrijuen , kompt oris nw bij, woe neytteminonser stadt secretarius Johannes Bredae mitten seluen oproer aldaer bedacht ende becalt soldewerden, villicht bij eynigen onser archwylligen ende guetgonners der van Zwolle, -vermits deselue onse secretarius jnder saecke tusschen ons ende Zwolle vast voele hefft moeten reysen endearbeyden , doch nyet anders dan wyt onsen beueele als een diener gedaen , daer he toe verbon-den js; ende soe hjj dan vanden vors. oproer neyt geweeten ende daer mede ende mit enigerander quaeder toestupinge offte jngeeuens onrechteHcken bedacht ende becalt wordt, want wijwyt rnercklicken redenen ende bescheyde anders an hem beuonden ende seeckerlicken contrarieweeten, ende hem

daer jnne tallen tijden behoerlicken wyllen verantworden ende verdedingen, be-geren wij andachtelicken , hem sullicker onwarafftiger ticht ende opspraeck wyllen verlaeten endevan eenen jth'cken aldaer doen verdraegen ; ende soe oeck nymandts van ons alien, noch vandenbesten ende meest gegueden alhier, des oproers, raedens , weetens noch daedes gehat hefi't, endemen sulx doe ter tijdt alsoc ouer raff (sic) onweetende neyt conde behynderen , daer omme derstadt Campen noch ons tselue neyt te wyllen laeten mitsgelden , beweegende , de stadt Gampenommers desses Ouerstichtes een souderlynge ende mercklick litmaet ende voerpaell ende altijdtSancte Martens ende der kercken van Vtrechts gelrouwe onderdaenen gewest ende noch alsoebegeeren te blijuen, ende soe de stadt Campen giene andere neringe dan toe waeter hebben ,ende Zwolle mit mennigerleye lantneringe, merckten ende anders sick behelpen , bidden wijdienstelicken vwe w. e. ende wijse lieffden , neyt gehengen de stadt Campen jn hoer rechte endeeynige neringe toe waeter gekrencket ende soe milter tijt grontlicken vernyelt te werden , dandaer voer wyllen sijn ende helpen defendiren , alsullicke schoene ende slarcke voerpaell als

Cam-pen gelijck anderen onderholden ende bij weerden mach blijuen ; dat wyllen wij (als oeck onsevoersaeten eertijdts gedaen) noch mit lijff, guet ende bloet als getrouwe medeleederen ende onder-saeten altijdt wyllichlicken verdicnen; ende offte de vors. onse [secretarius (soe wij hem jndersaecke van Zwolle ende andere daegelickx senden ende gebruyken moeten) aldaer oeck onbevaertsail coemen, keeren ende verkyren moegen. Ende wes wij ons anders sullen vertrouwen , begerenwij Yan als een guetlick wederbescreuen anlwordt vanden seluen vwe enz. Ged. 13 Junij 1521. Deel C. 80. 240.    De stad Utrecht herigt, ingevolge zijn ontvangen anticoord, aan lisschop Philips vanBourgondi'e , dat die dorpen , die om die steenstraet voert te helpen reformeren dienen souden ,zijn : die Bilt, Zeyst, Driebergen , Doern , Derthusen , Heess , Oestveen , dAfterweteringe endeSunte Mertynsdijck. Zij verzoekt dus, dat hij zijne panders gelaste, om elcx enen dach tehelpen laiten doen willen. Ged. 14 Junij 1521, Minulen van missiven bl. 177. Archief der stad Utrecht. 241.    Burg., schepen. en raad der stad Zwol herigten aan de 3 staten van Utrecht ophun schrijven, inhoudende: dat de ingelachte scryffturen op de schelinge

tusschen ons ende derstadt Campen groet ende mennichuoldich sijnt, de welcke na gelegentheit der saicken wal nodichwesen willen rijplicken ende mit aller neersticheit to ouerleggen te visiteren ende te duersien,





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 18                                                                PHILIPS VAN BOURGONDie, (1521). gescicten eertijts gemaict, buten uwen wille ofte weten, wair mede oick uwen 1, seer. Johannes vanBreda van enigen iiwer e. quatwilligen ende quaetgunrers an ons bedaeht ende becalt wesen soldedat, hoewel de .stolen hun geboirlicke antwoerde genoich, en waaraan zij zieh houdt, hehbengegeven, zij eehter kunnen hetuigen, dat wij van onsen medegescicten gheen beclach des oproers ,noch oeck des bedrachts ofte becalts ouer uwen voirs. seer, verhoirt nochte vernomen en hebben ,weshaloe genoemde secretaris onbevaert hinnen de Had en vrijheid vrijlicken. wel sellen komenkeeren ende verkeeren moegen , sonder argelist. Ged, 18 Junij 1521. Minuten van missiven, bl. 178. Archie/ der stad Utrecht 244. Bisschop Philips van Bourgondie berigt aan de 3 staten van Utreeht, dat hij giste-ren van de steden Kampen en Zwol antwoord ontvangen heefty waarhij zij de voorgestelde ver-lenging van zes weken hebben afgeslagen ; dat hij, omme voerder verloep te verhueden, andersvillicht hier vuyl gesien wer te verrijsen, de

geheele ridderschap en de steden van Overijssel heeftdoen verscriuen f ten einde zij krachtens de submissie te zamen zouden bezenden tegen vrijd*na S* Johan e. k. ten 8 ure voormiddag, ter plaetsen daer wjj dan in onsen Gestichte aen desezijde der Ysselen zijn sullen. Hij verzoekt hun dus om hapittel generaal te beleggen en hunnegedep. tegen dien dag derwaarts te zenden, om alsdany na vijpelijk hunne jngelachte schrifftue-ren ende bescheyt te hehben doorzien , die saecke voerts te eynden ende daer van vuyt te sprekenbynnen den tijde inde submissie begrepen ende nae dat die selue submissie dat wijder jnholt endevermach. Ged, slot te Duurstede 20 Junij 1521. Zijne handt., lager Herdiptck. Deel D. 557 245. Bit en het volgend afschrift door den bisschop aan de 3 staten gezonden bij missiveaan 25 Junij. Wir Karl der Funfl't, van Gotz gnaden ervvelter Romischer kaiser zu alien tzeittenmeren der reichs etc. in Germanien, zu Hispanien, baider Sicilien, zu Jherusalem, Hunngern, Dal-macien, Croacien etc. kunig, ertzhertzog zu Osterreicb vnd herlzog zu Burgundi etc., grauezu Habsburg, Flanndern vnnd Tyrol etc. ombieten dem erwirdigen Philipsen bischouen zuVtricht vnnserm fursten rat vnd lieben

andechtigen vnnser gnad vnd alles gut. Erwirdiger furst,rat lieber andechtiger, als wir yetz von vnnserm kayserlichen reichslag lierab jn vnnser Nider-lannd komen sein, wir glaublich bericht worden, daz sich zwischen vnnserm vnnd des reiebslieben getrewen burgermaister, schoffen vnd reten der stett Gampen vnd Zwoll von wegen einszolls, so die selben van Campen von den van Zwoll ze haben erfordern , jrrung vnd zwitrechthalite vnd zy derhalben gegen einanderen jn auffrur kumen , vnd zu letst die sachen zu endtli-cbem austrag auff' dich gestellt. Die weil aber die selben stett vnns vnd den Heiligen Reich zugeborn vnd vnnderworffen sein vnd der zoll, daraus solh jrrung erwachset, von weilend vnnsernvorfarn ain reiclie gegeben ist, will allain vns, vnnd nyemande annderns , geburn vnd zuesteetdarum ze handJenn, vnd haben deshalben die sachen an vnns aduociert vnd genomen, auch bey-den partheyen tag fur vnns angeseizt, in maynung als Romischer kaiser die notdurfltigkait zu horenvnd versuchen guetlich zuuertragen. Wo aber das nit sein mocht ferrer wie sich geburt endtlich* zu entscbaiden , dem nacb emphelhen wir deiner andacht, von kaiserlicher macht ernnstlich ge-pietend , daz du dich der berurter

sachen genntzlichen entslagest vnd darinn nichts vrtailest nochprocedirest, noch deshalben die geistlicheit, ritterschafTt vnd stette deines Stiffts vmb rat ersuechest,sunndev die mit alien jren anhenngen vnd vmbstenden an vns remitlierest vnd weisest, vnd bierinnnit anders hannddsi noch vngehoirsamlich erscheinest, als lieb dir sey vnnser vnd des reichs swer



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 19 BISSCnOP VAN UTRECHT, (1521). ynngnad zuuermyden. Daran tuet detn andacht vraiser ernstliche maynung. Geben in vnnserstatt Pruesel in Brabanndt am zwaiu<zigtsten tag des monetz Juny nach Cristi geburde funftzehen hunndert vnd im ain vnd zwaintzigisten vnnser reiche, des Roemschen im andern vnd derandern aller im sechsten jaren. Aldus geteyekent: Carolus. Ad mandatum domini jmpera-toris proprium : Nicolaus Ziegler, viceeancellarius.Jfschrift                                                                                                                         DeeI A' 833' 246.    Karl, von Gottes gnaden ervrelter Romischer kaiser zu allent zeitten merer der reichs »etc. Erwirdigen furst, rat lieber andechtiger, nach dem wir die sachen der jrrnng vnd zwitrechtso rich zwisschen den stetten Campen vnnd Zwoll von wegen eins zolis halten aus beweglichen vr-sachen an vnns aduociert vnd genomen haben, jn meynung als Romischer kaiser selbs dar jnn zebandlen; emphelhen wir deiner andacht ernstHch, daz du vnns alle acta vnd scriften, so van beidenteiln vor dir eingelegt vnnd furbracht sein, nichts ausgenomen , furderlich

versecretiert zu sendestvnd das nit lassest. Dar an thut dein andacht vnser ernstliche maynung. Geben in vnser stadtPrussel am zwaintzigisten tag des monatz Junij anno etc. im ain-und-zwaintzigisten vnsers reichs ,der Romischen im andern jaren. Aldus onderteyckent .* Carolus. Ad mandatum domini proprium :Nicolaus Ziegler, vicecancellarius. Dem erwirdigen Philipsen bischonen zu Vtricht, vnnserm fursten rat vnd lieben andechtigen.Afschrift.                                                                                                                         Deel A. 834. 247.    Burg., schepen. en raad der stad Zwol herigten aan de 3 staten van Utrecht. Dealredurluchtichste Roemsche key. mat. onse aire gen. heer hefft dessen dach de saeke tusschenCampen ende ons an sijn mat. dorch eyn apen mandament doen trecken, vermeldende onsengen. heren van Vthrecht ende v w. 1. oick der gelijken eyn hantslutinge gedaen; ende dat ver-mits wij beyde den heyligen Rom. Rijke onderworpen ende den toll van sijnre mat. voervaederengeworuen sijnnen, dairomme sijn mat. ende anders niemants dair van jn guellickheit offt tenrechte to ordelene hebben, ons citerende opten LXtcu dach to rechte , sonder wij yehtes wes an-ders voer to nemene bij verlys

onser regalien vijftich marck goldes ende vermijdinge der meen-schap sijnre mat. Nederlande etc. Gheuen wij v 1. to verstane , dat deghene solx an sijn m. pe-bracht ende gheuordert, gans tegens den verbande, lantbreuen , oelt gewonten ende gerechtichei-den des Gestichtes doen; want als k. m. alzus saeken , hangende ongedeterminiert, in ons fen.heren ende der lantschap handen weren, dan vns gen. heeren regalia, priuilegien, lantbreuen ende gewonten ......neit, dan stonden sonder middell onder den keyser, gelijck sijnre ma. erffande ; sijnnen oick onse ende der van Campen tollen neit vanden keyser dan van vnsen pen.heren bisschoppen van Vthrecht, ende ons mede bij den vijff gaitshuseren verlent, ende sijn gen.ende gaitshuseren solx behoert to beschermene; eschen oick de van Campen , als k. m. an^e-bracht ys, van ons den lollen neit dan van k. m. erflanden ende anderen vroemden van Oestenende van Westen , hebben oick neit onse dingen ingelacht ende gheformiert bij k. m. to bren-gene, dan voer onsen gen. heren ende voer w. lieflfden, dair bij tselue gehandelt, kundich ende wet-ber in alien voer «nde na dair jn gescheit ys, ende tselue angenoemen, verpeent ende versegelt,wij duechtlicken

tent d«sse leste ure achteruolget hebben ende ons nv mit dusdanige behendicheilvervvarpen woert; wij verhaept hedden eens ter vthdracht gekoemen solden hebben, dan gangjut wylde, des gelixs neit gehoert en ys, tverloep nv gepracticiert ys, als om ons te jaegen , tedrijuen ende to bespottene, alsmen van begyn tot desser tijdt. So wetten v w. I, mit ons jn 3*



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 20                                                   philips van BouRGornue, (1521). desser saeken gehandelt ende omgegaen hefft, wij bevruchten op de harde geen guet dan merre\erloep inbrenghen wyll. Wij hebben jnt yrste ons voer pays, keyser, ffursten ende naber steedengroillick verbaeden , dat men van ons neit hoeren noch ontfangen wolden , dan sijnnen mit grotenkosten, zwairheit ende schaeden ten lesten zus veeren an sijn gen. ende v 1. geraickt, doch nvmen vernympt onsen wederparten inleggen gestaltenisse , woert desse practyecke hyr auer gesochtende gebrueckt. Alzus ys onse vrentHjke begeren, dat v 1. tot onderholdinge desser lande ge-rechticheit ende gude gewonten an onsen gen. beeren doen voerderen desse saeke oeck om redde-nen wyllen vorg. weder an sijn gen. ende v lieffden gereuociert werden , want men na caemer-recbt ende lantbreuen alien saeken voer dat yrste behoert te determineren dair de begunnen sijn-nen, so well de meer want dyt verblijff aldus gescheit ende angenoemen ys van desser saeken.Hyr jnne wyllen v 1. dat beste proeuen ende

auerleggen genn boese inganck hyr vth dessenlanden onstaen , ons geboeren ende geholden moege werden de verselinge ende dat bylliek lant-recht ende gewonte ys, ende eynen ygelijken te gescbene plecht, so wij des ende alles gudes eynbetrouwen altijt tot v 1. gehadt ende noch hebben, des nochtans eyn bescreuen toverlaten antwertvan v w. 1. enz. Ged, S* Petrus en S. Paulus (29 Junij) 1521. Dccl B. 512. 248. Henricus de Rijnsfellt, abt van het MooHer S* Cornelius, herigt aan de 5 kapittelenvan Utrecht* Pluribus iam elapsis ac reuoluis annis nobilium dominationum vestrarum oppidumhoc Traiectense adnauimus, et ne vlla bine illincque inter d. v. et nos oriretur dissentio, maiore-que subsequeretur onere atque expensis , palam in d. y. capitulo, illo quidem ad nos audiendosindicto, conquesti, quod, vti nobis pro hoc tempore videbamur et adhuc videmur, d. v. iure publicocommuni vssui certisque nonnullarum sanctissimorum Romane sedis summorum pontificum , etiamdiuersorum imperatorum gratijs, preuilegijs atque iadultis questus sanctissiini ac scelesti marschalcidiui Cornelii, patroni nostri, cum etiam profectibus emolumentis ac deuotorum Chrislifideliumelimosinis et oblatis in

d. v. episcopatu hoc ad se attraxerint, allexerint et quemadmodum suavsurpauerint, jn magnum nostrum nostrique monasterii incommodum et graue detrimenlum. Cum etad idem monasterium nostrum plurima omnium nationum et regionum, etiam huius d. v. episcopatusturba commitiali eiusdem sanctissimi marschalci diui Cornelii morbo tacta atque correpta , salutemmeritis sanctissimi marschalci Cornelii speratam, sepius domum portanlos confluat, tam ob frequentemhospitalitatis usum in languidos huiusmodi conferentem, quam alia et nobilium et plebeiorum ibidemvenentium quotidiana onera incessanter grauetur exhauriaturque supra huiusmodi deuotorum chris-tifidelium elimosinis per stipem in diuersis etiam regionibus et episcopatibus emendicandis et colli-gendis fundatum fuerit, rogantes etiam turn et obnive d. v. adhorlantes, vt equitatem iuslitiamque,quod constans est et perpetua voluntas vnicuique, quod suum esse dinoscitur, tribuere, pre oculishabentes , a talibus cessare et nos iuxta tradita nobis desupra , vt premissum est, indulta et priui-legia questus nostros quiete et pacifice in d. v. episcopatu , sicuti in alijs facere, permittant atqueillis inturbate profrui non dedignentur;

verum d. v. adhortacionibus et praecibus noslris minimetunc inclinati diuersas allegauere , adduxere, quod rationes nobis contrarias quare id facere et ad-mittere haud tenerentur. Nos igitur patientes maioribus expensis (domino Deo Summo et Maximo,qui auxiliatur sperantes in se) omnia commissa relinquentes, invanum et absque vlla spe ad monas-terium nostrum reuersi sumus. Hinc tandem amicorum quorundam freti consilio , (ne negligentiaargueremur, sed potius huius rei finem anhelare videremur) reuerendissimum dominum archie-piscopum pie memorie Philippum , nostri monasterii ordinarium et conseruatorem, adeuntes, banc



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSGHOP VAN UTRECHT, (1521).                                                                 21 V nostram causam hoc quoque nostrum onus conquesti sumus, qui incessanler (vt par fuit) cerlas add. v ordinauit et emisit litteras , quibus tandem effecit, quod vtraque partium, et d. v. ex vnaet nos ex altera parte, ad certam constitutam et ordinatam diem ad oppidum r. s. Reni Nucensiscum omnibus priuilegiis , indultis, litteris, chartis , aliisque monumenlis vtrinque nobis necessariisconuenirent, quibus, ita vt premissum est, factis et peractis propositione, responsione aliisque alle-p-ationibus hinc illincque productis et allegatis, omnibus etiam priuilegiis, indultis, chartis,litteris etc., visis et lectis et intellects, per reuerendissimum dominum archiepiscopum Coloniensemprefatum d. v. commissariis propositio quedam et instructio data est, d. v. narrata, quae qualiset quanta fuerit procul dubio nonnullis inter d. v. capitularibus satis lucide patet et notum est,quaquidem propositione omnis dissentio, controuersia et error, si per d. v. assummeretur, decisa etdecisus permaneient, et si assumere earn

recusarent, responsum desupra benignum post tempussexa^inta dierum r. d. remitterent, quod quidem et ipso veniente neque post decessum adhuncvsque diem necdum factum cognoscitur, verum permansit predictus error in nostris nostriquemonasterii graue detrimentum et damnum hucvsque indecisus. Quapropter, venerabiles nobilesegregii et magnifici viri et domini, nos tanquam fidelis dominicus seruus talenium, nobis aSummo et Maximo Deo nostro nobis traditum, dissipare nolentes, sed iuxta Euangelicam doctri-nam potius augmentari aliaque supra lucrari desiderantes. Coniuncti turn eliam ad hoc in assu-mendo quamquam indigni abbacialis nostrae dignitatis gradu et officio in recurando his nostris litteris,quum diutius nos hie morari fas non sit, d. v. iam denuo precari et obnixe in domino adhortarimouemur, cogimur atque inductmur, vt nos, vti prohabitum est, questus nostros per nos vel nostrosnostrive monasterii commissarios in d. v. episcopatu facere elimosinas quoque a deuotis Gliristifideli-bus emendicare et recipere permittant; nos enim, bona parte moti, libentes d. v., sicut ceterisTreueren. Cameracen. Leodien. aliisque quam pluribus episcopalibus ecclesiis , pro fabrica

sigilloqueste , admissione aliisque juribus abunde exsoluere non recusabimus. Verum si id v. d. mireacceptare, admittere et facere nolint, sed recusauerint, vt dissenlio oriunda non vigore iuri's, quodminime anbelamus, sed bono modo et amicabiliter pertractatur, d. v. offerimus rursum intervtrosque nostrorum diem, vti prefatum est, posse ordinari et constitui conuenientem coram reue-rendissimo domino Coloniensi Hermanno, moderno d. v. metropolitaneo, nostri monasterii ordinarioet conseruatore, ibidem hinc illincque proponenda, respondenda, replicanda, duph'canda etomnia, quae in medium producenda vtrisque nobis necessaria, et vt tandem rei finis imponaturquicquid per n. r. s. iuxta vlrorumque partium allegata amicabiliter per concordiarn tractatum etordinatum, aut si alias fieri nequeat, vigore iuris sentencionatum et productum fuerit inuiolabilitersine vlla partium condictione seruari et tali modo errorem atque controuersiam cedari, jnsunraetiam d. v. nonnullas jllustrissime inuictissime caesaris mtis. litteras nostro nomine et fauore add. v. presentandas offeremus , quibus visis et perlectis, precamur desupra d. v. tunc etiam supraprenarratis ab hinc in tempus vnius vel duorum

mensium responsum benignum remittere nondedignentur, vt quomodo nos supra hoc negotio cum d. v. rem gerere habeamus, scire possimusquibus ofl'erimus omnem operara nostram, omne seruitium , omnemque denique facultatem nostrisin omnibus paratissimam. Ged. $, Petrus en Paulus (29 Junij) 1521. Deel D. 558 en 659. 249. De stad Utrecht herigt aan hisschop Philips van JSourgondie, dat zij ingevolge zijnschrijven aan de 3 staten hetreffende de bezending naar Z. M., waarop vrijdag IL kapittelgeneraal is gehouden, op heden in den ouden en nieuwen raad hesloten en aan het kapittel



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 22 PHILIPS VAN BOUBGOSBie, (1521), mededeeld hebben, dat zij ook van hare zijde derwaarts zullen hezenden. Ged. zondagna S> Martinus transl. (7 July) 1521, Minuten van missiven bl. 180. Arehief der stad Utrecht, 250.    Bisschop Philips van Hour gondii berigt a an de 3 staten van Utrecht. Soe als onsdesen namiddach scriften ten handen gecomen zijn vanden key, ma., daeromme wij nootlickengeoirsaket zijn geweest ouer dacb ende nacht na die key, ma. te houe te reysen , ende op dit pasniet bijbrengen ende hebben connen ons persoonlick bij vluyden aldaer te vougen , als wij andersgheerne gedaen hadden , hebben wij tselue niet willen verholden, ende dat wij corte weder bij?vluyden te coinen verhopen, omme dan mit v ouerteleggen tghoene tot rust, vrede ende gemeenwaelfaert onser lantscapen best dienen sal. Ged. slote te Duurstede 8 /w/t/1621. Zijnehandt.tlager Herdinck. Deel D. 560. 251.    Burg.* schepen. en raad der stad Eampen berigten aanhisschop Philips van B'ourgondie,dat zij ontvangen hebben vanden furst van Gelre scriffte luyde jngelachter

copien, ende hebben daerop antwordt gegeuen luyde der seluen jn gesloeten copien ; mede worden wij jnt seecker berichtet,bet groffe geschot des fursten van Gelre gisteren tot Hattem ende dessen dach tot Svvolle mit voelestichledderen ende andere gereetscap gecoemen is, om Hasselt, als wij vermeenen, weder an te vallen.Hebben derhaluen ylende, ter begeerten des van Hasselt, noch vifftich mannen vanden onsen dessendach daer bynnen geschicket mit victalie, rogge ende anders hem van noeden wesende, verhaependenoch omtrent vifi'tich mannen van Deuenter dessen auondt daer bynnen geschickt te worden,Brenger van dessen soil vwe ff. gen. alle gelegentheyt der stadt Hasselt well te kennen geuen.Dessen verleden morgen hefl't Michill van Ponieren mit dem van Zwolle thuys toe Bockhorst jnge-genoemen ende Johan van Bockhorst bynnen Zwolle gebracht, het huys ter Zuylen gespolyrt, dat huyste Eerden nedergeworpen, de gevangen, als Adriaen van Reede marschalck, Aleff van Rutenborch,Jan van Bockhorst ter Boxbergen ende Volkert Sloet ellix bijsonderen jn stocken ende blocken ge-worpen , voert sint de Swolssche mitten Gelresschen ter peerde ende te

voete jn groeter men-nichte na Genemuyden, jn meyninge, als wij verstaen, aldaer een blockhuys opterichten, vertoegen.Wij hebben oeck dessen namiddedaege scriil'te der van Deuenter ontfangen, beroerende sij scrifftedes furste van Gelre, gelijck den onsen luydende , ontfangen te hebben, daer op bij hem jndenseluen effect beantwoert js worden. Wij oeck berichtet den ouervall, als wij neit en verhaepen jnHasselt geschiel wesende., de van Zwolle jn meyninge sijn de stadt Oldenzeell ouertevallen endealsoe voert de lande jntenemen. Begeren bier omme andachtelick, vwe ff. gen. sonder vertreckhier en tegens verdacht wyllet wesen, om denseluen ouervallen ende der gelijcx wederstant ge-schien mach; begeren vorder opt spodelicxste van vwe ff, gen, een weder toeuerlatich bescreuenantwordt» daer wij den landen , sloeten ende steden op vertroesten mogen ; wes wij vorder deshandels vernemende worden, sullen wg vwe ff gen, ouer dacb-ende nacht neyt onuerwyttiget laeten. Ged. 14 Julij 1521. Naar het oorspronkclijke in hezit van den heer Fabius te Amsterdam. 252.    Burg., schepen. en raad der stad Kanrpen herigten aan bisschop Philips van Beur-gvndi'e: W*e gister

auent de Zwolschen ende Oelresch^n mit ganser macht getaegen sint voer



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAH UTRECHT, (1521).                                                                23 vwer gen. fitadt Hasselt, ende hebben Hasselt mit dreen legeren, schanse, cornen ende groeuen ge-schotte swaerlicken belecht, de twee leegeren ouer dat waeter ende een leeger an dessydt deswacters, ende dessen morgen omtrent soeuen vren js de ffurst van Gelre persoenlick tot Coelenmit sijnen reeden ende xxv peerden ouergesceepet, daer hem Jacob van Wytman ende EuertEuertss. raedsluyde vwer gen. stadt Zwolle, opt veer mit groeter reuerentie- ontfangen ende voertbynnen Zwolle mit groeten tryumff, luyden der clocken ende anders jngebrocht hebben etc. Be-geren daer om dienstelicken , soe desen handell daegelix meer ende ineer verlopt, vvve gen. daertoe gedencken, de stadt Hasselt ende anderen landen alhier ontset crijgen moegen , ende woe wellwij ganselicken verhoepen vwe gen. sulx cortelick (als vwe gen. nw an ons gescreuen hebben)doende worden , begeren nochtans vwe ff. §en. alhier middeler tijdt ymant beueell wyllen doen ,het sij dan den eersamen Johan Kruese, offte

ymanis anders, om van vwer flf. gen. weegen knechteaentenemen, dieselue hoer solde toe te seggen ende bestellbrieue te geuen ende anders te doene,dat nut ende noet wyll geboren. Verlaeten ons hier toe ganselicken ende verdienent onse ver-moegens altijdt geerne tegens vwe ff. ^en. Ged. 17 Julij 1521. Naar het oorspronkelijke uit dezelfde versameling. 253. Burg., schepen, en raad der stad Zwol herigten aan de 5 kapittelen ridderschapstad en steden van Utrecht, Soe v lieffden weten den handell tusschen ons ende den van Cam-pen myt oeren anhanghe ende toestant dyt gantze verledene jair ende hoe schamper myt onsomme gegaen ende gedreuen ys ; niet noedich wedder omme toe vernyen , allent contrarie onsenoelden gerechticheyden, gewoenten , zegell ende brieuen ende groeten yerbiede an pays, keyseran onsen gen. heren zijnre gen. lantschap offt enygen onpartyelicken naberheren offt steden onsallent affgeslagen ; dan dair en bauen brant, roeff ende gewalt an gekeert, doch then lengestenmyt groeter moye ende schaeden soe veeren belanghet, ende dat myt behuJp, arbeyt ende kostvan v w. lieffden, de geschele den rechte gesubmittiert zijnnen, wij v w. 1. nummer toe

vollen-dancken konnen; ende wij dan alse gehoersame der submissien te vuldoene, tselue veruolget heb-ben then vtersten daghe toe, zijnnen wij mitter wairheyt bericht ? oick myt zegell ende brieuenversekert, dat onse gen. here van Vtrecht mydler tijt ende staende voirs. rechtes, hementlicke daghesoe an desse als an ghene zijde der Yselen geholden heff't bij zijnre ^ent reede ende medewetensommege van der rytterschap ende anderen alhyr, ende versocht den hoichgeboeren, doerluchtigenfursten ende heren heren Kaerle, hertogen van Gelre ende van Gulich ende greue van Zutphen ,onsen gen. heren verbant ende alyantie te makene, omme ons van Zwolle ende sekere vanderrytterschap te helpen straffen, deshaluen offerierende zijnre gen. groete mercklieke loffnysse, seker-heyt ende waldade hyr nae verclaert: Inden yrsten begeert mijn gen. here van Vtrecht verbantende alyantie van mijn gen. heren hertoge van Gelre, zijn gen. behnlp ende bijstant te doeneomme de stadt van Zwolle ende sekere vander rytterschap zijn gen. rebellen te helpen straffen *wolden zijn gen. den furste van Gelre zijnre gen. rebellen steden bynnen ende buthen landes jngelijcken helpen straffen; ende soe de

Gelreschen reden sachten, oeren furst ende heren ghene rebellesteden noch ondersaten en hadden, hefft mijn gen. heren van Vtrecht vor dyt voirs. bijstant endestraffen onsen gen. heren van Gelre geofferiert ende geboden dyt naebescreuen: Jnden yrstenwolde onse gen. here van Vtrecht den furst van Gelre verzegelen de stadt van Gronyngen , de tijtzijns leuens nae der stadt ende de Ommelande niet te staene: Then anderen wolde onse gen. herevan Vtrecht den furst van Gelre weruen van keyserlijke mat. ganlz Westfrieslandt, dat doch wallende om eyn kleyn te doene solde staen: Ten derden wolden zijn gen. ther slont opsytten ende ?









Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1521).                                                           27 tog van Gelder onlangs ontvangen over do weigering van victalijen door Deventer aan hemofte of de zijnen, waarop zij met de staten heeft besloten die van Deventer daarvan toaduerteren en, alvorens den her tog te antwoordenf die zaak te onderzoeken9 zooals zij blijken*inqeslotene afschriften hehhen gedaan, toaaronder dat van het ontvangen antwoord van De-venter. Zij verzoeken hem om hun daarop zijti gevoelen en welbehagen ^aduerteren, voordat zij i stad een antwoord zendt. Ged. 21 Aug* 1521, Ibidem bl. 150. 263. Domdeken en kapittel der kerk te Hildersem berigten aan den deken en het kapit-tel van den Dom te Utrecht, dat wu wol wy, alse geystlijke personen, keyserlijker maiestadt edderJennifer andern wertlijker ouericheyt nicht vnderworpen, vnde den alien ouer vns erkantnisse ,mandata, decreten edder executionen tho donde nha ordenunghe der hilgen rechtenn foech eddermacht hebben , sundern wij vnde alle geystelickenn des billiken frijg vnde vnbelastet sain schullenden noch dat sulffte vnangesehen,

befynde wij jn warheyt dat keyserlijke maiestadt vp vnstum-mich anrogent hertogenn En'ckes vnde hertogenn Hinrickes van Brunswick, de oren lyfflijken vpdat hochwerdige sacrament myt -vpgerichten fyngeren gesworen lofftenn vnde edenn vnde sustvorsegeldenn vordrachtenn vnde recessen vnser kercken moytwillige verfolgers vnde wedderwer-digenn syn, vns yngeesschet, vngebort -vnde vnouerwunnen jn syner keyzerlijker maiestadt vngnadeacht vnde oueracht gefallenn, vnde vnse lyff vnde gudt aller mennichJikenn tho dodende , fan-gende, slande vnde tho beschedingende verloueth tho synde vorklereth , vnde an jtlijkenn endendorch munthrede vnde rathusen opentlijkenn vthschrygenn vnde fast in alien steden des hilligennrykes schrijfftligk an slan lathenn vnde vpkundich gemaketh, vnde dar mede ydermennichlijkennvp vnsen schadenn vnde affbrock, nicht alleyne vnser, sunder aller geystelijkenn orer exemptionenvnde fryheyt der sze sick suslange vnbillich erfrauwet, des wij vns na alien gelegenheyt jn neynemvoge vorhopet edder vormodeth, ock keyserlijken maiestadt tegen vns vorthonemend vth ertaldenorsaken nicht geborth hedde , wenthe juwe werde vnde erbarheyden bij sick suluest

lichtlykennaff tho nehmende, wat jurisdiction keyserlijke maiestadt ouer vns hebben, jdt erclereth sick oiksuluest am daghe vth keyserlijker maiestadt decreten, dat wij nichtes ouerwunnen , wenthe in dendecreten werden dorch k, m. jtlijke commissarien vorordenlh, de gebrekenn twisschenn dem StifTteHildensem vnde den landen Brunswick, Luneborch vnde Gottingenn sweuende , erstenn gutlikenntho handelende vnde, wur de fruntschupp entstande, rechtlijkenn tho entschedende weren, wij nhuna jnholde den achtes vnde ouerachtes breflen , de juwen werdenn vnde erbarheyden ane twijuelvth opentlijker publicationen wol then handen komen syn, vor k. m. alrede ouer wunnen, so werejo nicht van nodenn gfewest, commissarien tho vorordende vnde de saken , dar jnne wij beuorenn(alse sick de wedderdeyll beromet) nedder gelegenn vnde ouerwunnen syn schullen, ander werff thohorende vnde jn rechte tho schedende, wu dath decretum mede bringhet, befeel to donde, darvth clarlijkenn erschynet, wu vns mede farenn vnde dat vnsenn apen vnmetige borden vj)ge-lacht werden, der wij tho heuende vnnothafftich , ok van rechts wegen dar nicht mede beswerthscholdenn werden, tho dragende. De wijle idt vns

ouer dar alles enbouen alsus tho gemethen , sijnwij sulker besweringe nicht geringe bewogen , jn besorgynge , wu sulk vornement tegen de geyst-liken eynen vortganck gewunne vnde jn ouynge gebracht worde, nicht alleyne vns, sundernnock aller geystelicheyt eynen fall vnde gantze verstorynge bringen, deme na eyden swerlijken wed-der vor tho komende sijn wolde, wu itzunt jm anfange neyn flytich vpseynth dar jnne ge-schege ; js der haluen vnse denstlike vnde flytige bede, juwe werde vnde erbarheyden sick vnser 4*





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1521).                                                                29 266.     Karel, kertog van Gelder, zendt aan de 5 kapittelen van Utrecht mr. Anthonis Venraedt, kanunnik , om hun ah grontheren te verbootschappen , dat die van Deventer eynen torn tegen der brugghen op onsen grundt buyten onsen wyllen gelymmert beeft, dair aen zij onser hoecheyt merckelick gekrenckt ind te naegegaen hebben, wij wel waell oirsaecken gehadt ons anders dairom te bewijsen , twelck wij doch, om mytter Sticht guede nabuerschap tonderhol- den, relaten hebben. Ged, Zwol 20 Sept, 1521. Zijne handt. &                                                                                                                                Deel A. 836. 267.    De stad Amsterdam antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hunne missive vanantwoord over den turfaccijns en vooral over de belasting op de veenen van eenige van Loos-drecht, waarover zij met den hisschop , teruggekeerd zijnde , zoude spreken. Zij verzochtdus nog om vooral omtrent de begonnen regtsvordering tegen die van Loosdrecht ter zakevan dien turfaccijns een goet cort

onbedect antwoort te ontvangen , want wij zullen nyet wellanger konnen of mogben laten , gelijcke wegen tot ons ende onse inede broeders Iasten te ver-uallen te moeten vynden , dat wij v jnden besten laten weten , ende dat wij alsnoch wel willenvruchlbarigher antwoort hebben, eer de saken vorder verlopen, die als dan moghelick quaderzouden zijn om weder tontdoen, dan wel eer jn gelijcke saken ghebuert is. Ged, 21 Sept, Deel D. 565. 268.     De stad Utrecht antwoordt aan Daniel van Boechout, heer tot Boelaer etc,, datzijn brief in den raad heden gelezen en aan de betrokkene burgers is voorgehouden, diedaarop hebben geantwoord; dat se alle arm scamel gesellen waeren, die ouermits scerpheyt destijts boeren kost ouer al soe zij best mochten sueken mosten , soe waeren zij mit enige jnstru-menten om ael te moegen vangen, die bij tijden vanden jair loept, wtgeweest, nyet mit zegers offcoruen off vuyken te setten , dan alleen deen hier ende dander dair, veer van een eicx mit eenscou stil liggende jnder nacht om auontuer van ael te verwachten, sonder wapen ende geweer,nyet wetende, soe alst een open stroem js , dat zij sulcx nyet doen en mochten , ende dat dairen-bouen gekomen

waeren sekere dienres van uwer e. castelleyn Hermen van Cuyck ende haddendeen voer den ander na mit bussen , messen ende ander geweer hem geanxt, gevreest ende ge-vangen, hoer handen op hoeren rug byndende ende soe jn hoer schouwen gebonden leggende, endesoe dair inede vaerende tottes costershuys van Bunnick, aldair zij mildelicken opscepten endevanden borgeren rekenden. Dair nae hadden zij elcx van onsen borgeren witte roede jnde hantgegeuen ende soe gevencklick voerden castelleyn tot Oijck toe gebracht, dair die knechts oickeen gelach van vier off vijff cronen te voeren verdroncken hadden, twelck onse borgeren oick betalcnmosten oft hoer scouwen dair laiten ; noch bouen dit soe worden enige vanden onsen voirs. ge-dreycht vanden castelleyn voirs., dat mense soude willen slaen , als zij ons claegen. Zij verzoektvriendelijk hare borgeren van alle vangenscap , beloften ende dreigementen te ontslaen , en hetafgenomen en afgeperste terug te geven, Ged, 22 Sept, 1521. Minuten van missiven bl. 184. Archie/ der stad Utrecht. 269.    De stad Utrecht hedankt de stad Antwerpen hoechlicken vander goeder audientien,den secretaris laatstelijk met de gedep. van

Dordrecht en Schoonhoven bewezen in de zaakder bezetten burgers en zendt haar weder den voorn, secretaris Valentijn van der Foort*Ged. 22 Sept, 1521. Ibidem bl. 187.





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAW UTRECHT, (1521).                                                                  31 brief sulks vermeldt, en dat er evenmin van erne nieuwe dagvaart ter dier sake sprake isgeweest. Indien dus die van Nigtevecht zich eenigzins door de regtsvordering van Weesp be?zwaard achten, beloven zij hun een goed en onvertogen regt te doen wedervaren. Ged. Ullage 29 Oct. 1521, get. de Joitge. Deel D. 566. 274.    Burg.9 schepen. en raad der slad Zwol berigten aan de 3 staten van Utrecht: Soleyder ! mit dessen crijgesloep de dijcke alhyr jnden lande gans ende geheel onbeheert liggen ,also dat de geenrewijse mit groten aueruall van wateren te wynter te holdene sollen wesen opvoele plaitsschen, ende dan Senct Merten merckelicke dair onder geguedt, sonderlinx jn Mastebroickbij de vijc morgen landes liggende befft, to bevruchten dorch jnbraicke meistlicken dair medena gelegentheit der dijcke dair en tegens belopen ende verdrunken mogen werden, den voir tokomene Kadden zij verleden herfst M. Anthonius van Vefarode) gezonden om met hen eenmiddel ter voorziening te

vinden ; dat zij den dijkgraaf voor zich hebben ontboden, na tevoren met hem daarover briefwisseling , blijkens navolgende drie toegezonden afschriften} tehebben gehouden, waaruit blijken zal dat zij deze landen niet moetwillich ende opsetlick ver-doruen wil hebben. Zij verzoeken hun als hoofd van het Sticht den ondergang van S. Maar&quot;ten palen te helpen verhueden , ende offt noch wes vorderlixs hyr jnne te doen stonde, voert tosettene , ende oft des niet en geschiede ende dan de dijcke bij ons alhyr gelijck der eerden affge-steken worden, ter steden dair men verhoepte den mynten schaden vith to versene stonde,hebben zij hun berigt, opdat zij mogten weten solx niet dan bij alsusdanige oirsake geschietwere. Ged. Allerheiligen (1 Nov.) 1521. Deel C. 81: 275.     Goerdt van Hairst verzoekt aan de stad Deventer hem te onderrigten of hij metzijne heemraden en degenen, die opter schouwe, welke maandag na S. Lambertus, volgensoude gewoonte ther voire eerden, door hem is bepaald, tdoene moegen hebben, velig enonbeuaert van hare en bisschops onderzaten, zich aldaar begeven kan, zullende hij hetzelfdeaan de stad Zwol verzoeken. Ged. S. Maria Nat. avond (7

Sept.) 1521. Afschrift.                                                                                                                           Deel C. 82. 276.    Burg., schepen. en raad der stad Deventer antwoorden den voom. dijkgraaf, dat zij,in afwezen des bisschops, hem hier in qwellick kunnen raden, en dat zij buiten die van Kam-pen niet wall denkt, dat sail wesen tdoene, soe datmen deze tijt dair mede verlijden sail moeten.Ged. FToensdag na S. Maria Nat. (11 Sept. 1521. Afschrift.                                                                                                                           Deel c> 83> 277. Goert van Hairst, dijkgraaf, meldt aan bisschop Philips van Bourgondie, datdoir verloep, waarin zijne landen en steden nu zijn, de dijken, weteringen en wegen belmun-dich ongemaickt blijven liggen tot onberekenbaar nadeel zijner landen; dat hij, toen debisschop uitlandig was, hierin had raad gevraagd aan zijn rentmeester Johan Renesse, diehem zonder antwoord liet, en daarna zich heeft gewend tot de stad Deventer, die hem nevens-gaand antwoord gegeven heeft, H welk alles hij vermeent aan hem te moeten mededeelen, opdat



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 PHILIPS VAN BOUKGOWDie, (1521). 31 men namails niet seggen dariF, dat het bederf des lands door inhraak der dijken aan zijnenalatigheid te wijten was. Ged. S. Crispinus en Crispinianus (25 Oct,) 1521. Afschrift.                                                                                                                            Deel C. 84. 278.    De Had Utrecht antwoordt aan de stad Amsterdam » dat zij ter zake van den turf-accijns en den uitvoer van tar we gevolmagtigden heeft benoemd, die over 4 a 5 dagen daar-over met haar zullen komen handelen , soe dat onsen des billicken een goet yernuegen sellenhoeren te hebben. Ged. 8 Nov. 1521, Minuten van tnissiven bl. 153. Archie/ der stad Utrecht. 279.    Bisschop Philips van Bourgondi'e herigt aan de 3 staten van Utrecht in antwoordop hurt brief met toegezondene afschriften over den dijkschouw in Holland, dat wij tot desenverlope lhants voer oogen, daer durch die voersc. scouwe ende sus anders onser lande gemeenwailflaert behyndert wordt, nyet oersaecke gegeuen, dan rust ende vrede naer alien onsen yermoe-gen altijt gesocht hebben ende noch geerne

segen , dan nae der gelegenheyt thantz weten wij nvbier jnne geen behoerlicke prouisie te doene, maer moeten dese last des gebrecx der schouwengelijcke anders, als rooff, brant ende gewalde lijden ter tijt toe dat beter wordt, Hij meldt te-vens, aan Amersfoort te hebben beoolen den maarschalk van der Eem terstond kost en schade-loos te ontslaan en hem hetgeen zij hem willen opleggen, aen te langen volgens landregt.Ged. Eampen 10 Nov* 1521. Zijne handt., lager Herditngk. Deel B. 515. 280.    Bevelhebhers van den bisschop te Duurstede antwoorden aan de 3 staten van Utrecht:1\ op de uitvoering van het koorn, dat zij aan de maarschalken namens den bisschop ernste-licke bevolen hebben, elk in zijn ampte bij klokkenslag te doen verbieden den uitvoer van koornen verkoop buiten het Scicht, op verheurte van het koorn en eene hoogeboete zonder eenige deminstesimulatie off* yerschoninge , 2°. op de onthejjing der onderzaten van de bewaring van Reenen ,dat de maarschalken zijn gelast, om de ondersaten voert aen thuyss blijuen laten , tot dat na-der antwoord des bisschops op hunne schriften deswege zal zijn gekomen. Ged. 12 Nov. 1521. Deel A. 839r 281.    Burg. , scliepen.

en raad der stad Kampen zenden aan de 3 staten van Utrecht hunnensecretaris Johan Breda t om yander saecken ende scbelynge tusschen Zwoll ende ons de gelegen-heyt een weynich tondecken. Ged. dag na S. Lebuinus (13 Nov.) 1521. Deel D. 567. 282.    Bisschop Philips van Bourgondi'e antwoordt aan de kapittelen van den Dom en Oud- Munater, op hun brief van 22 dezcr, dat hij aan den maarschalk Adriaan van Pallaes en aan zijn offlciaal heeft gelast, om in hunne zaak tegen Johan van Zuylen int Wael en zijne adherenten hetreffende ene rijsweerdt, goet, cort onuertogen recht te laten wederfaeren. Hij verzekert hun, dat waer wij v anders ten rechte voerstaen ofte behulpelic zijn connen, dat ghij ons altijts guetwillicli daer toe vinden sullen. Ged. dag na S. Katharina (26 Nov.) 1521. Zijne handt., lager Herdiiygk, Deel A. 840.







Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCDOP TA5 UTRECHT, (1521 , 1522).                                                    35 wij neit des menynge sijnnen jn de Campen saeke yehtes wes te doene noch cnigen handellantenemen anders dan na vnser voererbedinge, te wetten, de sake alinck ende all an vnsen gen,leuen heren ende sijnre gen. staten &quot;van beyden landen to rechte tverblijuen , vermoegens der be-nottelinfe, verzoeken zij te worden onderrigt, of zij (gedep*) hiervan verwittigd zijn en offtv. 1. onse verbedinge affslaen, offt gelijck voer hen dair bij blijuen wyllen ende wes der geschicktenoer voernemen wesen mach. Ged. op auent Circumsionis Domini (31 Dee,) 1521. Deel D. 571. 294.    Francois Cobell en Heynrick van Specpach radess ende baden van de regentes, be-rigten aan de burg., schepen. en raad, sampt gemeene borgers ende jngesetenen der stadZwol, dat zij met credentiebrieven van wegen de landsvoogdes zijn afgevaardigdnaar denbis-sehop van Utrecht en de steden Deventer, Kampen en Zwol; dat zij hunne bevelen reeds aanden bisschop en de stad Deventer hebben geopend en voornemens zijn dit ook aan de beide

an-dere steden jn gelijcken te ontdecken. Daar zij zich nu eerstelijk naar Kampen zullen beg even,verzoeken zij, namens den keizer, dat Zwol, inmiddels stylle staen sonder yet wes tegen der seluervoer toe nememe, als wij ons der byllicheyt nae sulcks alsoe te gescbiene gansselicken tot v versien.Ged. Deventer 30 Dec. 1521. AfschrifU                                                                                                                          Deel D. 872. 295.    Burg., schepen. en raad der stad Zwol berigten aan Francoys Cobell en Henrich TanSpecbach , tesse tijt radess ende boden der vrouwe van Savoye. Als v werde liefTden ons scrijuenvan wegen ons aire gen, beer keyser ende gnediger vrouwen van Sauoyen mit credeneie andenhoichwerdigen hoichgeboren furst, vnsen genedigen lieuen heren van Vtrecht, sampt zijnre genadesteden Deuenler, Campen ende ons geverdiget, ende dan dat beueel in sijn ff. gen. ende stadt De-uenter geapent wesende, worden sich vuegene yrst an Campen ende voirt an ons in gelijckendoende, mit begerten wij, derwyle v. 1. mit de \an Campen in handel sijnnen, stylle staen, sonderyetwes tegens hem voertenemene, thent ons dat beueel angebracht is, hebben tselue mit boirlickerwerdieheit ontfangen , ende

kennen niet behoerlick , wij key. ma. beuelhebbers jn billicken enderedelicken begerten onthorene, dan so de van Campen sich bauen guetlicke handelonge ons ^en.leuen heren van Vtrecht rede ende geschickten der selffter geistlick ende wertlicke stalen, oickbauen sijn ff. gen. mandamente scrijfflicke ende muntlicke begerten, op donse also oneerlick, totsijnre tijt blijckende wort, beschedicht hebben, als zij ten jongesten synt Kersdach bynnen staendebestant vith begerte vns gen. heren bij ons angenomen, mit roeff ende brant gehendelt hebben ,offt wij dan mit hem ennige stilsate annemende worden; gheuen wij ghenen gelouen na oir voir-dade, de selue bij hem te holdene dach , als wij yrsten verseckert sijnnen na vwer lieffden begertede stilsate bij de van Campen vastlick sonder achterdencken geholden sail werden , willen v lieft-den des dan vnse antwort scrijuen, als wij ons der gelijcken oick tot rneer tijden wal an vnsengen. leuen heren van Vtrecht verbaden hebben , wij vwen lieffden enz. Ged. op auent Circumci-sionis Domini (31 Dec.) 1521. AfschrifU                                                                                                                           Deel C. 86. 296.    Ridderschap en stad van Utrecht hedanken Frederick en Herman

Vrijdach voir hunaanbod, om hen met 200 of meer goeder reisiger peerden te dienen, want wij des op dese tijt,God zij loff, nyet behoeuen, Ged, 8 Jan. 1522. Minuten van missiven Ui 191. Archie/ der stad Utrecht. 5



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 3G PHILIPS VAN BOURGONDie, (1522). 297.    Paulus van Esseren verzoekt aan de 3 stolen van Utrecht, in antwoord op nun ver*zoek om de goederen der Utrechtsche burgers te Jaarsveld te ontslaan, een kopij authentiehvan den brief van den heer van IJsselstein, toaarbij hij dit toestaat, om zich bij dien heerte kunnen verantwoorden, ende mijnre eeren voldoen. Ged. 17 Jan, 1522. Zijne handt. Deel B. 519. 298.     De Mad Amersfoort berigt aan de 3 staten van Utrecht : Wij verstaen YUt dat re-poert \ant laitste gehalden capiltel} dat die staten aldair dair toe scicken solde elc die sine, om eenconcept ende raminge te concipieren om mijn g. h. Yan Vtrecht ende andere saicken inden capit-tel geopent te antwoirden ende onser copie dair of te doen hebben , om mit onser alhyr te com-municeren. Werden wij nu op woensdach te capiltel toecomende gescreuen, op die saicken Yoirs.te antwoerden, ende als wij dan ^een copie Yanden raminge oft concept aldair biden gescicte van-den staten onlfangen en hebben , en kunnen wij nyet onberaeden dair op antwoerden ende soldendair omme onse deputierde tot cost,

arbeit ende armode deser weders haluen te Yergeefschende nyet beraeden antwoirden kunnen. Zij verzoekt das de afwezigheid der kunnen niet tot onwille te nemen ende in desen capittel best doen willen. Ged, 21 Jan. 1522. Deel A. 841. 299.    Bisschop Philips van B our gondii antwoordt aan de 5 kapittelen te Utrecht op hunne missive met ingesloten afschrift van mr. Medals berigt van de electie van den kardinaal van Derthuizen tot pans, dat hij deze tijding mit grooter blijschap ontfangen, gelesen ende verstaen heeft ende dancken der goeder tijdonge, die ons van herlten soe lieff geweest es, dat wij ter werelt geen lieuer noch ons ende onsen heiligen patroon Sinte Merten eerlicker noch nutter hebben en conden. Voegen wij v luyden te weten, dat ons well guet ende geraden doclite , ghij mit onsen anderen tween staten samentlicken ouerlachten > omme gueden eerlicken verfaren man offt twee van uwer samender wegen bij den voergen. gecoren paus the schicken omme menniclifoldige saken, daer ons ende onser kercken van Vtrecht merckelicken aengelegen es, ende die wij verho- pen corts breeder mit v luyden te versprecken. Ged, Kampen 25 Jan. 1522. Zijne handt., lager Herdinck. Deel. D. 573. 300.     Gerril van

Arkel, heer van Ifeukelum, Weerdenhurg^ Amersoijenen Merwede> zendt aan het kapiltel van den Dom te Utrecht den pastoor van Weerdenburg met informatienom te beko- men de autentieke kopijen van de huwelijksche voorwaarden van wijlen Johan van Broekhuisen van den maech gescheyts brief tusschen hem en JVillem van Broekhuisen ; van den bewijsing brief, van den eiyendomsbrief en aan den huurhrief van 10 morgen lands, die Willem zijn oom gekocht had en den domheer zijn broeder toebehoorde, ook de verlijbrief toaarbij Willeni) de Sonnenhoeuen ter leen heeft ontvangen van de heeren van Brederode. Ged, Ho- culum 28 Jan, 1522. Get, d'Arkel. Deel C. 87. 301.     Post deuotissima pedum oscula boatorum beatissime pater, clementissime domtne. Quoniamscrutator cordium Deus ad christianae religionis dignitatem et gloriam vestram beatitudinem ,virtute , sapientia, doctrina et pietate jnsignem, ob tantam doctrinarum et meritorum \bertatem



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 37 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1522). ac vitae jntegritatem , quibus in primis praestat et quarum fama r. dominorum cardinalium aure«oppleuerat, summum pontificem designauit tanquam vos nouum electionis, congratulamur et applau-diinus vestrae sanctitati ac vniuersali ecclesiae reipublicae christianae et praesertim ecclesijs etciuitati Traiectensi, quibus ex hac promotione bene euenisse putamus. Commune et bonum etcommunis hie omnibus laelitia, nunquam fuit huic ciuitati tantus animorum consensus in idemgaudium. Diuinitus haec omnia facta credimus. Quia itaque, sicut Domino placuit, ita factum est,ipsumque humillime deprecamur ac die noctuque sincera deuotione exorare non desistemus, vt\estrae sanctitati manus suae pietatis porrigat, qua jniunctum apostolicae seruitutis officium valeatad laudem et gloriam nominis Domini Nostri Jesu Christi ac exaltationem fidei pacemque salutemet tranquillitatem populi christiani exercere. Orantes humillime quod statum , decorem , priuilegiade promotionem ecclesiarum nostrarum c. v. sanctitas suscipiat commendata, quam

Altissimusconseruet ad consolationem ecclesiae suae sacrosanctae. Ex Traieclo die quinta February anno etc. xxija. C. v. s. humillimi et deuotissimi capellani, prelati et capitula quinque ecclesiarum Traientensium. Afschrift.                                                                                                             Archief van Utrecht. 302.     De stad Utrecht verzoekt aan den Jtertog van Kleef om Emma Pauw , zich bevin-dende hi de stad Kalkar% in bewaerder hant te doen nemen en in handen haver magen envrienden te Utrecht te stellen, Ged. 19 Febr. 1522. Minuten van missiven hi. 246\ Archief der stad Utrecht. 303.    Magnifico domino sacrae caesareae catholicae maiestatis magno cancellario, amico prae-cipuo. Magnifies domine cancellarie, amice praecipue. Gratulatur mihi d. v. ob mei in summumpontificem electionem. Facit quidem in hoc , amice, et prout notam suam erga me beneuolentiamdecet. Faciunt idipsum alij quam plurimi ex diuersis terrarum partibus litteras ad me mittentesvel ipsi mihi congratulatum venientes, et vt apparet mundus omnis hac electione modo iam invsitatofacta quasi gestere videtur et in spem magnarum rerum adeo per manus nostras et s. caesarismaiestatis operamdarum erigi; sed

vbi ego immensitatem oneris, quod imponitur, et imbecillitatemhumerorum, quibus imponitur, mecum considero, longe aliter mea me conscientia appreciaturEgo pane solus maiore afficior, et vtinam ! mihi licerer sarcinam banc tanlum oneris paribit et peri-culi habenlem absque timore Dei oflensae humeri's excutere et -vitam potius priuatam etsi paupe-rem in angulo aliquo degere meaeque magis conscientiae consulere, quam pro toto mundo rationemreddendam habere, sed quum seruum omnia iussa Domini quantum vis grauia capessere fas est,vocatus non audeo tergiuersari, sed in spe diuini auxilii largiter, vt spero, desideranti et solumDei honorem quaerendi afluturum minislerium nobis destination amplectar. Juuet me d. r. etiuuent omnes Christiani suis orationibus, vt illud juxta apostolicum praeceptum implere possim ,quod zizaniam omnem, quam dominici agri segetem male habet, prope ad sutibcationem, vna cumc. m. filio meo, sicut anima dilecto, reliquorum principum christianorum fauore exstirpare voleam,quod demum pacificatis et purgatis internis concordibus armis Turcos et Saracenos in ouile Christiadigamus. Caeterum modis omnibus stimulet dominatio caesarem maiestatem, vt

sine mora se in hocsuo regno recipiat, si ea salua esse cupit. Saepissime dixi et iterum dico, Hispaniam non possesaluari sine celeri maiestatis suae praesentia, ego certe omittere non potero, quin mox me in Ita-



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 38                                                                 PHILIPS VAN BOURGOWDie', (1522). Ham conferam, labentibus ecclesiae et maiestatis suae rebus pro virili subventurus. Ita flagitatsacrum cardinalium collegium. Ita non solum ecclesiae, sed et maiestatis suae negotia deposcunt.Valeat d. v. felix et pro certo sibi persuadeat meam solitam erga se beneuolentiam , non solumnon minuendam sed cum crescente dignitate creturam. Victoriae x\u Februari anno xvc xxij0. Vester amicus electus pontifex Romanus.Afschrift.                                                                                                              Archief van Utrecht. 304. Egregio viro juris vtriusque jnterpreti, domino Florentio Oems, amico charissimo. Domine doctor, amice charissime. De re jncredibili facta circa nos nemo est, qui non admi-retur et obstupescat, quod in longissimis agens bomo pauper et fere omnibus incognitus vuanimicardinalium voto ad Ghristi vicariatum sit adsumptus, sed facile est in conspectu Dei subito hone-gtare pauperem. Ego honore hoc non delector et onus tarn jmmensum vehementer abhorreo.Mallem longe

substracla et papali et cardinalari et episcopali dignitate in praepositura mea Tra-iectensi Deo seruire, sed vocanti Deo non audeo resislere , spem habens, quod imperfectum meumipse sit suppletum subministrando \ires, quae sufficiunt oneri ferendo. Orate, precor, Deum pro meet orari facite per deuotos, vt me jnstruat et ad currendain horam mandatore suorum efficaciterimpellat dignumque faciat, vt per me ecclesia aedificetur. Salutate amicos. Ex Victoria xvu Fe-bruary anno xvc xxn°. V. amicus electus pontifex Romanus.Ibidem 805. Bisschop Philips van Bourgondie antwoordt aandeS staten van Utrecht (stad en steden) ter zake van de toegezonden mandamenten, dat hij ten aanzien van die van den turfaceijns groote veranderinge vinden ende correctie ende ampliatie vanden seluen , soe dat wij anders nyet vuelen en connen, onse ondersaten merckelicken daer bij bezwaert moegen werden , nieer dan se in voertijden plegen , ende dan oeck de verbantbrieff vermach ; mede ouerleggende, dattet nv buyten tijt es enigen torff te grauen , soe dat die mandamente daer van dus geen sunderlinge baest en heysschen, willen wij ons breder daer op bedencken ende v onse guetduncken

daer nae verwitti- gen. fVat die van den bieracctjns hetreft, es ons daer van gbeen forme toegesandt noch de selue oeck in onse cancellerien op dese tijt te becomen , dan men schicke ons copie der mandamenten , soe als se inden verleden jaren vuytgegaen zijn , willen wij dan de selue doersien, ende v onse guede meninge daer nae weten laten, Ged. Kampen 21 Febr. 1522, Zijne handt,, lager Herdikck. Deel D. 574. 306.    De stadt Utrecht verzoeht, onder toezending aan een afschrift van het testamentvan Gijshert Pauw, aan Lambert Snoey, om Emma Pauw terug te zenden, ingebreke waar-van zij aan Gerrit Zas als den naasten erfgenaam zal toestaan om hare goederen als ver~heard zijnde aan te slaan, en tevens , niet alleen aan den keizer, maar ook aan alle anderevorsten, heeren, steden en goede lieden zal verzoeken, om, anderen ten voorheelde, denschuldige te strajfen. Ged, 4 Maart 1522. Minuten van missivcn bl. 248 en 249. Archief der stad Utrecht. 307.    De stad Utrecht antwoordt aan den Roomschen keizer op zijne missive hetreffendt









Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 PHILIPS VAP( BOURGONDie, (1522). 42 gratissimum nobis fuit, sed nequaquam mirati sumus. Fieri enim non potuit, quin quoin in mi-noribus constitutum semper vnicum dilexistis confratreraque et conciuera habuistis Yestri amantis-simus eum gestiretis ad dignitatem, quae jnter mortales maxima reputatur el est exaltalum, cer-nere. Itaque officio quidem vestro vehementer delectati sumus, sed dignitate ipsa prope annexioneris jnmensitatem potius animo grauati. Quis enim inibecilHtatis suae conscius , non horreat jamjmmensum pondus curarum humeris suis jmpositum cernere, itaque sine omni comparatione inaluis-semus vobiscum priuatam in praepositura nostra vitam agere , quam Ysque adeo supra humilita-tem noslram extolli, sed Dei sumus eius Yoluntati resistere nequaquam possimus, et quoniam ma-xime onus maximam quoque ad ferendum virium sufficientiam exposcit, \estrum erit Deum om-nium bonorum largitorem sedulis precibus pulsare, Yt ipsi nos pontificatum hunc talker admi-nistrare faciat, Yt inde et gloria Sancti Nominis sui amplietur et nobis gregique fidelium nobiscommisso salulis occasio

acquiratur. Caeterum in his, quae ecclesiae Yestrae et Ynius cuiusquevestrum commodum et honorem concernunt, eundem in nobis affectum experiemini , quern inminoribus constitutis semper experti estis, speramusque futurum, Yt non Yideamur de illis essequi cum honore mores mutare et veterorum amicorura obh'uisci consueuerunt. Datum Gaesar-augustae sub annulo piscatoris die prima Maij M d xxij. suscepli a nobis officii apostolatusanno primo T. Hezius. Folgens een afschrift berustende op het Archie/ der stad Utrecht. 319.    Pels van den Butch , hooftman, antwoordt aan de stad Utrecht, dat hij met zijneonderhoorige manschap in dienst des keizers is, en dat zij herigt van hun heer hebhen ont-vangen, van elk uur hunne hoofdlieden te kunnen verwachten* Hij verzoekt dus nog eendag of drie met hen geduld te hebben. Ged* 5 Mei 1522. Deel D. 575. 320.    Daniel van Bouchout en andere bevelhebbers des hisschops te Duurstede zenden aande 3 staten van Utrecht Luhbert van Groenswou , om met hen over de zich ten nadeele deronderzaten in het Sticht onthoudende krijgslieden te handelen, Ged* C Mei 1522. Decl D. 570. 321.    De stad Utrecht herigt aan den hertog van Gelder, dat, in weerwil van zijn

bevelaan Herman van der Hel, hevelhebber te Elburg, om Evert Zoudenbalcli's onderzaten vanUrk en Emeloort van de dingtalen te ontheffen, deze editer zekeren Dirk Lubberts alshorg den1 Mei in de ijseren beeft geset, dat ons nyet weynich Yerdunct sulcx in Yerachtinge zijner be-velen qeschied te zijn* Zij verzoekt hem, noch na als twee mael voer, van wegen den voorn,schepenhurgemeester de slaking van den genoemden persoon te bevelen. Ged. 8 Mei 1522. Minuten van missiven bl. 204. Archief der stad Utrecht. 322.    De stad Utrecht verzoekt onder toezending der klagten aan den hertog van Kleef,dat hij de zaak van Goeijert de Coninck tegen Wolter Smullinck mit oegen der justicien aen-mcrckende, tot verricbtinge zijner scaiden doen komen willen. Ged. 8 Mei 1522. Ibidem bl. 205.







Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSGHOP TAN TJTRECHT , (1522).                                                                45 raad had ontboden, dat hij op dit gebod niet was verschenen, maar dat de voorn. kerk-meesters in den raad hadden te hennen gegeven, dat Geryt Knijff hem onderstont te greuensekervenen gelegen jnde nederlaen van Maerseveen, twelck buyten zijn limiten ende jn des gasthuys mithoer medewerkers veen was, begheerende datmen hem sulcx soude doen aflailen tertijt toe, hijvoer den raide ter antwoirde geweest soude hebben ; dat hij daarna voor den raad verschenen ,hierop geantwoord heeft, waarna de raad na hoer costumen twee wtten raide gescict, alse Ael-bert van Leeuwen ende Dirck van Wail, om die schelinge .te besien ende den raide weder bij tebrengen, nyet om enige grontsceydinge te doen, dan om die wairheyt geweten, die saicke alsdan terecht te wijsen daerse van recht wegen behoert, ende ofter enige oucrgrcpen ofte gewelden bijonsen borgeren off ondersaten jnne geboert waren , die te straffen na rechten ende gewoenten vanonser stadt, des hem oeik nyemant van onsen borgeren noch ondersaten en

hoert te beclageii; datwat Gerrit Knijf in zijne supplicatie schrijft, namelijk dat zij nog heden voor den bisschopter dier zake te recht gaen souden , onwaarheid hevat, daar dit alleen betreft de vorderingtusschen al die geerfden jn Maarseveen ende die van Thienhouen. Ged. 2 Junij 1522. Ibidem LI. 211. 332.    De stad Utrecht antwoordt aan de stad Amsterdam , dat zij ter verejfening van ze- here geschillen Henriek van Heusden, raadburgem. en Goeijert de Coninck, raad, ter dagvaart te Abcoude mit cleynen getale , mit hem brengende , nader gewoenten , den wijn , zullen zen' den om met hare gedept, van gelijckcn jn cleynen getalen , te handelen omme malcanderen bat te moegen verstane. Zij verzoekt echter den dag op dingsdag na Beloken Paaschen te ver- schuiven, Ged. 6 Junij 1522. Ibidem bl. 213. 333.    Burg., schepen, en raad der stad Zicolle bedanken de 3 staten van Utrecht , nochgroellicken der kost, onlede , moijenisse ende arbeit in hare laatste geschillen met Kampen ,daar zij anders niet hebben vermercken konnen, de rechtverdicheit voirgesath ende dit verloepbesorgende , gerne dair voir gewest hadden , dat doch niet wolde wesen dan mit aire behenderboesheit tot dessen onwillen niet bij onsen

schuklen gedreuen wort, doch nymant beth voirsteethende wetten hebben dan v. w. ende w. I. Zij betuigen gaarn op de dagvaart te Amersfoortmet den hertog van Gelder hunne gedep. te willen zenden, niet anders verlangende dandatt hoonrechtelick ende boeslick mit ons gewandert is ende gehendelt, jnde lucht gebracht ende vordervernyet worde van vwe w. ende e. Ged. maandag na S. Petrus en S. Paulus (13 Junij 1522.) Deel D. 577. 634. Philips van Bourgondie berigt aan de 3 staten van Utrecht, dat hij, wat maten deknechten op onse huysen ter Horst, tApcou ende ter Eem ende desgelijcx oic te Renen thans ge-oirlooft zijn , nu van Gerrit Suggerode en van den maarschalk van het Over-Sticht vernomenheeft. Sulckes dan soe te geschien buyten onsen wete toedoen ende consenle befrempt ons zun-derlincx; vanden knechten op onse voerscr. huysen geordonneert weron, steet ons emmcrs niet nade loepe voer oogen deselue onse huysen op onsen cost ende perickel alleenlick te onderholdenende oft dan nv durch dit verlof der knechten enige last verrese , dat God verhuede, denckenwij onses deels voldaen te hebben ende ons sulckes Jastes niet aen te trecken. Ged, 14 Junij1522. Zijne handt. , lager

Herdiwck. Deel A. 843.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 PHILIPS VAN BOUHGOflDie, (1522). 40 335.    Daniel van Bouchout en hevelhebbers des bisschops te Duurstede, vernemende dat mende krijgsknchten te JFijk hij Duurstede liggende, niet longer toil betalen , des wij noch nietwael een ghelouen , verzoeken aan de 3 staten van Utrecht hieromtrent nader te wardenonderrigt, om dit aan den bisschop te kunnen mededeelen , want sijn ghenade sich niet andersvermoden ofte sich niet anders tot den staten verlaten , dan dat sij dye knechten voers. guetwil-lentlich versolden ende betalen willen. Ged* 14 Junij 1522. Deel A. 844. 336.    Elizabeth, hertogin van Gelder, verzoekt aan het kapittel van den Dom te Utrechteene eerst openvallende prebende voor haar huiskapellaan den heer Ot Pyeck, die onsenlieuen lieren ende gemale hertogen van Gelre etc. lange tijt trouwelick gedient jnd ons nv trouwe-lick dient. Ged. Arnhem Sacramentsdag (19 Junij) 1522. Get, Eleyzabeth. Decl C. 83. 337.    Daniel van Bouchout en hevelhebbers des bisschops te Duurstede verzoeken aan destad Utrecht om te worden onderrigt of het waarheid bevat, dat zij met de wlsetting

nietlanger willen voortgaan om de knechten binnen Wijk hunne soldi] te betalen, ten eindedit aan den bisschop te kunnen mededeelen. Ged* 21 Junij 1522. Decl D. 578. 338.    Daniel van Bouchout, tot Boelre enz, heveelre des bisschops 9 verzoekt van wege denbisschop zeer ernstig aan den maarschalk Frederik Ften Ham, zijne vterste diligentie tedoen om den moerdenaer, te Lopik gevangen en thans in handen van den heer van Moer-kerken, kastelein te Schoonhoven, terug te bekomen en over hem regt te doen, opdat des bis-schops heerlvjkheid niet vercortet worde. Ged, zondag na Sacrament (22 Junij) 1522. Minuten van missiven bl. 218. Archie/ der stad Utrecht. 339.    Evert Zoudenbalch en Goeijert van Koerd Henriesz.y verzoekt aan den heer van Ren-nenberg, benoemd van wege den hertog van Kleef, als scheidsman in de zaak van Goeijertde Coninck tegen JVolter Smulling, waarin dagvaart te Kleef is bepaald vrijdag naS, Jan, om die benoeming niet af te slaan, Ged. 24 Junij 1522. Ibidem bl. 218. 340.    Ad papam summum pontificem. Mit jnnichlijker begeerte te kussen die voeten uvver pauselicker heylicheyt te voeren. Alre-heylichste vader in Ghristo ende alregoedertierenste heer, wij gebieden ons soe

oetmoedelicken alswij moegen tot uwen p. h., den seluen oetmoedelicken tkennen gheuende, hoe die gheboertige,eerbare ende vroine heer, heeren Johan van Renesse ende van Wuluen, ritter , onse borger, onsexponeert ende guetlicken te verslaen heeft gegeuen , dat him God van Ilemelrijck verleent endeversien heeft vele jonger kynderen, des Gods geloeft ende gedanct moet zijn, die welke om op tebrengen ende elken na zijn beboeren te versien, als hij doch gherne ten eeren ende jngoeder ma-nieren doen soude, hem dagelicx meer ende meer lastich vallen. Soe want hij dan sommige ghernemit competence van geestelicken goede versien te worden wel begheeren soude, heeft hij op onsdaerom begheert, wij heeren Aryaen van Renesse zijnen zoene , thoenre van desen, an uwen p. h.





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 48                                                                 PHILIPS YAN BOURGOlVDie, (1522). men onss anscttende \vort( mede tbeseynden , dair wij ten yrsten dat moigelicken is, vorder mede coinmuniceren willen. Ged, 25 Junij 1522. Deel B. 521. 342.     De stad Utrecht verzoekt aan den president en raad van Holland, in herinneringvan hare missive van 8 Maart, om het geding van Gerrit Knoep en Goeijert Lamhertsz.tegen de gegijselden van Amsterdam mitten alreyersten en sonder langer vertreck te wiUen doenvisiteren , termineren en executeren , daar deze zaak reeds een jaar in staat van wijzen is*Ged* 26 Junij 1522. Minuten van tni&siven bl, 191. Archief der stad Utrecht. 343.    Burg., schepen. en raad der stad Kampen antwoorden aan de 3 staten van Utrecht,dat zij gaarn hunne gedeputeerden op de te Amersfoort te houden dagvaart zullen zenden ,om de hestaande geschillen te vcreffenen. Soe wij doch nye anders dan vreede, vruntscap endeeendrachticheyt gesocht hebben , ende ons van gansen berten leet, oick bij onsen sculden neytgecoemen js, desse saecke dus wijde js -verloepen , want wij docb neyt anders dan recbts

te plee-gen begeert hebben. Ged. 26 Junij 1522. Deel B. 522. 344.    De stad Amersfoort herigt aan de 3 staten van Utrecht* Alsoe aldair inden capittelgenerail gehouden biden gescicten vutden staten onder andere saicken gecommuniceert is wordenals van Wijck, Renen , ter Horst ende tbuus ter Erne te doen bewaeren tot cost des gemeenlants, ende nae dat ouercomen van aldair onse vrunde onss reportiert hebben om aldair onssantwoirdt mitten eersten ouerseinden , hebben dair om tot diuersschen tiden bi ons communicatiedair op gehouden, ende en kunnen sulcx voirnemen nyet verstaen aldair geraemt tot eer endeweluaren mtjns g. heren ende dat lant van alhyr wesen solde , mer meer jn onvordel, als datdair van genoech verhoert is; dan onser docht tot bewairnisse ende der vlecken voirs., op correc-tie vanden staten , men voirname tgetal vanden bewaeres ende sortierden die opden dorpen, elcnae sijn vermoegen, te weten , elc dorpe sijn paert dair off ende si selue die vutmaicten endewotinen , sufficianten genoich sijnde , ende die penningen selff vutsetteden ende betailden , endenymant dair jnne gevryet wair, ende die selue liet scouwen voir deputierden dair toe ordi-neert, ende in elcke vlecke enen goeden man dair

woenachtich toesicht dair op gaeue , dochtons bet op correctie van uwe liefden, om dat lant in vreden te bliuen , oic in bewairnisse dervlecken best dienen sal. Ged* woensdag na S* Paulus (2 Julij) 1522. Deel A. 845. 345.    De stad Utrecht verzoekt aan Frederik Wten Ham. maarschalk* om zonder langeruitstel regt te doen over den in zijne handen zijnde moordenaar, opdat gheen onbillickejnconuem'enten wten verrijsen, tot scande, scaide ende achterdeel des hisschops. Ged, 4 Julij1522, Minuten van missiten bl. 243. Archief der stad Utrecht 346.     De stad Utrecht verzoekt aan Christoffel* graaf van Moert, stadh, gen, van Fries*land, om een zijner hooftlieden, Beernt Dureit genaamd, die vier onderzaten van Emeloort3toehehoorende aan Evert Zoudenhalch gevangen en geschat heeft, te onderrigten om deze te ont- -







Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1522).                                                                 51 nyet verkeeren dergelijcken oer vijanden oick versuecken, als dat allet wail betrachten konnenv. 1. Ged* Arnhem 26 Julvj 1522. Zijne handt.y lager Stoir. Deel. B. 525. 354.     Dilecto filio salutem et apostolicam benedictionem. Nous auons entendu par ceulx quiviennent de pardela, que vous esles venu en ces royaumes d'Espaigne auec nostre trescher filzen Jhesu Christ lempereur , dont nous auons este fort joyeulx , et de tant plus que vous veonsauoir la matiere et occasion de par ensuiure et augmenter les bonnes, vertueuses et louablesoeuures ; que la aues encommencees, dont pourres vers Dieu acquerir grans merites et vers lemonde grand bonneur. Aucunque voz predecesseurs en ceste office ont acquis beaucoup de biensde ce monde, comme terres, seigneuries, or et argent, mais pen d'honneur et de bonne renommee.Vous aues este des vostre josne eage tousiours enclin a vertut et toutes choses ou bonneur gist etmemoire honnourable. Puis donques vous aues plus maintenant loccasion et opportunite que jamais,ains nous

vous prions de proceder de bien en mieulx, en quoy faisant et en pourchassant deceste sorte vostre bonneur et salut, sans le quel tout prouffit inondain nest rien , sensuiuera ettout vostre aultre prouffit et gaing ne demourra point derriere. Donne a Farragonne ce vG jour'Aoust an xvc xxij et de nostre pontificat le premier, (get.) a. EPiscoptrs catholice ecclesie.Opschrift.          Dilecto filio, nobili viro Henrico comiti de Nassou. Naar het oorspronkehjke onder particuliere berusting. 355.    Beueelhebbers the Berghe lerigten aan mr. Johan Droilshagen kanunnik van den Damte Utrecht, commissans des afflaitz: Die offieiaell van Emerich heft en sonnedage neestledenvmbtrint drien vren namiddage dem pastoir alhyr them Berghe gesant een mandait, gebidendeon dat cruyss der afflaitz neder to legen voir onderganck der sonnen, jnhaelt der copy byr byn-nen gelacht. Men heft van wegen der edelen jnd waelgebaeren onss lieuen jonckeren greuen van-den Berghe den pastoir ter stont eynen dienre mede gegeuen anden officaell vurs. jnd on latensegen uwe liefden hedden dat cruyss gericht vp bullen des paus jnd vp mandat des biscopsbij belieuen des officiaels vurs., jnd stonde dairomme nicht anden pastoirs, dat cruce neder tolegen

dan an uwen liefden, ende die offieiaell vurs. is gebleuen bij sijn mandait, doch dat eyndachlanck verlenght. So sijn gisteren namiddach die pastoir jnd dienre vurs. weder geweest totEmerick an den praist van Emerick selfs, die thant dair is, jnd die heft on tber antwordt gege-uen , dat sijn liefden auisaci kregen hebben van guden vrunden vyt id hoff van Rome, dat diebulle des aflaitz vurs. van den paus Leo bij sijnen leuen wederropen ind nochtant na sijnre doisvytgegeuen jnd dairomme Yan onvveerde sijn sulle, dairomme sijn rait is, dat men dat cruystnederlegge voir vnser Lieuen Vrouwendach assumptionis neestkomende, sijn liefden willen datverantworden etc. Jnd want men dan nv hyr in dit stuck beladen isf jnd nyet geerne byrjnnewat doen solde buyten uwer liefden weten jnd wyll, jnd men dat cruyss oick nyet waell langeren dair laten staen, geuen wij uwe liefden dit in alien gude to kennen, guetlicken begerendevanden seluen uwen liefden dit afF to dragen of! to verantworden an den praest vurs., off tobelieuen datmen vp vnser Lieuer Vrouwendach vurs. dat cruse weder legen mach jnd die kistbeslaten laten staen bis uwe liefden dairbij komen konnen. Dairna willen tbesten ramen jnd 7*





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP YAPF UTRECHT, (1522), 53 nous toiis requerrons bien affectuesement et adcertes que, en faueur dicellui seigneur empereuret de nous faisant sortir leff'ect de vostredit promesse, yous veulliez conferer audit Frederick laditeprebende vacante par le trespas du dessusdit Gerart et le admettre et receuoir a la possession dicelle.Enquoy ferez cbose agreable audit seigneur empereur et nous, que vouldrons auoir en souuenancepour le vous gratiffier, quant daulcune chose nous vouldrez requerre. Ged. Js Hage 16 Aug.1522, Hare handt., lager Danckers. Deel D. 581. 360.    Bisschop Philips van Bourgondie herigt aan de 3 staten van Utrecht: Achteruolgendeonse voerscriften hebben wij op uwer gedeputeerde relatie, ons laetst van uwen wegen alhier gedaen,als des verloops baluen tusschen ons ende den fursten van Ghelre voerder bedacbt ende bespro-ken ; ende woe vrael de voerscr. relatie heel buyten den afgescheit es vanden vergaende communi-catien, eerst mitten officiael meester Geryt Suggerode te Brugge ende naderbant mit uwen depn-taten die laetst bij ons te Dordrecht waren,

nochtans hebben wij den eerbaren onsen lieuengetruwen Bernt &quot;Vuten Eng ende meester Rutger vanden Kerke gedeputeert ende jnstructie endebeuel gedaen onse clachten , woe wael zij v ende enen yegelijcken notoir zijn, voer vluyden teopenen; ende oft v daer en bouen nvt ende van nooden docht enen nyen dach na uwen scriuen toAmersfoert to beramen ende onse clachten jn tegenwoirdicheit uwer gedeputeerde daer op tnye teproponeren , vluyden to eeren ende op dat ghij spueren mogen , wij niet anders dan tot redenen ,billicheit ende oic tot vrede geneygct zijn, beholtlicken sinte Marten zijn gerechticheit, zijn wijnoch te vreden ende mogen wel lijden onse deputaten voirscr. ter bestemder dachfaert medetrecken ende de voirscr. clachten voer de uwe aldaer wederomme vernyen doet , mit sulckenonderscheide, ghij den fursten van Ghelre ofte de zijne daer toe verwecken sullen hore antwoortdaer op te geuen , alsset schijnt dat zij seluer presenteren ; want na de mutatien wij voer endena vut uwe deputaten bij ons vernomen hebben , de welcke wij vermoeden doer den domdekenher te comen , steet te besorgen , als die furst van Ghelre ofte de zijnen onse clachten gehoirtzullen hebben , zij dan

noch andere omwegen soucken sullen hore antwoort ofte deffensie , diezij mit gheenen redenen sullen connen justificeren, te vertrecken ende achter te hoiden. Be-frempt ons daerornme , dat ghij jn deser saken , die zwaer es ende van grooter consequentien,den domdeken dus dagelicx van uwer samender wegen deputeren na den furst van Ghelre tetrecken ende mitten seluen uwe meninge te communiceren, gemerct hij des fursten van Ghelreraedt ende dienre gestipendieert es ende Sunte Marten ende onser kerken Yan Vtricht merckelickendaerjnne suspect, hoirde men de sake billicx doer andere bequamere personen te dirigeren endeveruolgen, die sunte Marten ende onser kerken eere ende waeluaert lief hebben , ende daer mente bet ende sekerlicker op voertgaen mocht; doch es onse meninge niet, dat onse clachten voervluyden geproponeert ende des fursten van Ghelre antwoort daer tegens gehoirt, ghij voerderjnder saken yet handelen oft enige tractaet daerop besluyten, Bonder ons eersten daer van te ver-wittigen. Ged. 's Hage 17 Aug. 1522. Deel C. 89. 361.    Be Had Utrecht herigt aan Frederik Wten Hamf maarschalk des Neder-Stichts, enJan van WuUen , maarschalk van Amersfoort en

Eemlandy alsmede aan Bartholomeus vanEck, kastelein , en Gerrit van der Schoer, schout aan de Faart, vernomen te hebben, datde mandementen des hisschops hetreffende den uitvoer van koren niet hehoorlijk onderhouden

















Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 61 BISSGHOP VAW UTRECHT, (1522). de procuratoren van den heer Peter Mayrroets ? om hem daarin niet hinderlijk te zijn. Ged.30 Nov. 1522. Zijne handt., lager He&dhick* Deel A. 850. 382.    De stad Utrecht zendt aan de Had Amsterdam Cornells Ostensz. raad% en Valcntijnvan der Voort, secretaris, om met haar te handelen over sonderlinge saicken de welvaart enverthieringe van heide steden hetreffende, en welke zij dus ouer wech nyet wel gescriuen en kon-nen. Ged, woensdag na S. Lucia (17 Dec.) 1522. Minuten van missiven bl. 279. Archief der stad Utrecht. 383.    Bisschop Philips van Bourgondie antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, dat hij aanzijne maarschalhen strengelijk heeft gelast, om zijne mandementen hetreffende de uitvoer vankoren uit het Sticht onuerbrekelie te handhaven en de over treders te straff en, Ged. woensdag naLucia (17 Dec.) 1522. Zijne handt., lager Herdinck. Deei A. 851. 384.     De stad Utrecht hedankt de stad Amsterdam hoechlicken der goeder audientien onsengedeputeerden ander dages gegeuen, ende alsoe vvij oick voerder verstaen , datse mit uwen e. 1.op seker gebreken tusschen beyden

wesende, alse den torfsijs , doervueren van vreerat koern, etc.van uwcr sijde, ende den nyen toll ofte zijs aldaer bynnen uwen steden opgestelt, van onsersijdenproponeert wesende hen beyden zijden te cesseren ende af te stellen , omme die comenscap, ver-thieringe ende goede vruntscap te bat onderhouden te moegen worden , gecommuniceert hebben ,des uwe e. 3. een scriftelicke claer onbedekte antwoerde wes wij souden willen doen, begheren ,als zij ons voerder bebben reporteert. Soe, lieue vrunde, ist waer, dat wij van onser stadt wegenbearbeyt hebben, dat beueel gedaen off* laeten doen js den bewacrre vanden torfexcijs» dat hijgheenen excijs eyschen noch nemen en sel van al alsulken torff, als bynnen uwer stede gebrachtsal werden , twelck wij soe onderhouden doen willen tot wederseggen van onsen ^en, beer endedie drie staten van Vtrecht. Voert opt doervoeren vant vreemde koern , hebben die ouerste endegemeen onderman van onser stadt, die sulcx te berechten staet, ouerdragen voer den gemeynenoirber ende profijt, alse dat alle die ghene die koern brengen bynnen onse stadt, dat buyten denGestichte gewassen is, tselue koern om sellen doen roepen ende merct dair mede houden tot ken-nisse vanden twee vynders en weerdijns

vanden koern bynnen onser stadt; ende wres zij dan nyeten vercoepen , sellen zij moegen anderssins vucren dairt hem belieft, mits nemende een paspoertvan onse stadt secretaris. Ende oft saick waer, dat yemant quam mit wtheems koern ende be-geerden terstont te passeren , dat sel hij moegen doen , als hij die helft dairaff bynnen onse stadtlaet ende paspoert van onsen secretaris als voers. neemt, welke ouerdracht voirs. wij geschreuenende laiten weten hebben alden drie mairscalken vanden Neder-Sticht van Vtrecht opten xiie« dachin Septembri lestleden , mit begeerten , zij dat vreemde koern dairop oick passeren soude laitencosteloes ende scadeloes, ende als wij oick nyet in twijfelen al tgene voirs. staet ende meer na onsenvermoegen wel geschieden sal. Twelck wij voer guetlicke antworde laiten wcten mits desen uwene. 1. mit sulker conditien , dat uwe e. 1. oick afstellen den nyen toll ofte excijs aldair geset optalle goet, datmen wt uwen stede bynnen onse stat ende stat vrijheyt brenget; ende oick voertgehengen, dat alreley koern uwer stede bynnen onse stadt ende stat vrijheyt gebracht mach wer-







Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 64 PHILIPS VAN BOURGONDie, (1523). Ay, indien hij zich onschuldig houdl, te Utrecht home of zijne gevolmagtigden zende,ten einde partijen voor gemagtigden van den raad worden gehoord en de zaak voorts naarregt worde uitgewezen. Ged. 3i Jan, 1523. Ibidem bl. 284. 393.    De stad Utrecht zendt mr. Jan de Wael naar den hertog van Gelder om hem eenigezaken mede te deelen, die zij dus ouerwech nyet wel gescriuen en konnen. Ged. 31 Jan. 1523. Ibidem bl. 290. 394.    Wij doemdecken, deckenen ende capittelen der vijf goidshuysen , ghemeene ritterscap desNeder-Stichts, borgermeesteren, schepenen, raidt out ende nye der stadt van Vlrecht doen le weten :Dat also die Leckedijck, God betertl ouermyts grote last van water doer gebroken is, ende van groienode is denselven dijck weder te vervallen ende te maeken, soe ist, dat wij tot weluaert des ghe-menes lants bier op generael capittel rijpelicke ende mit goeder deliberatie dair opgehouden heb-ben. Ende want dan die eersamen ende vromen Eerst van Amerongen, cameraer vanden Lecken-dijck, tot reparatie ende maekinge van deselue dijck bouen

zeuen bondert ende vier gulden Vtrecbts,die hij genomen beeft van de vtsettinge vanden Hynderdam, noch op brengen sal duyzent Vtrecht-sche gulden ter loss of anders, ende daeromme sijn eygen huese, erue, lande ende goeden sal moe-ten belasten ende beswaeren, om den dijck yerst dages mythe raynste cost ende scade te reparerenende te vervallen, tot wcluaeren des ghemenen lants; waer omme wij domdecken, deckenen ende ca-pittelen, ridderscap des Neder-Stichts, borgermeesteren, scepenen ende raide out ende nye der stadtvan Vtrecht hebben geloeft ende gelouen mits desen den voern. Eerst van Amerongen van alsulckeopgebrachte penningen van duyzent rijnsgulden Vtrechls ende renten, die men daer omme vercopen,ende sijn eygen erue ende goed, die hij dairomme belasten Tral, myt alle last, hynder, scade ende in-tresse, die daer wt sullen moghen comen ende spruyten, ende die hij daer deur soude moghenlijden of moeten betalen , gebeel en al te vrijen ende hem daer van costeloos ende scadeloos tehouden, ende dieselue Eerst van Amerongen van dese sijn officie nyet te setten, ten sij dat hij vanals geheel en al gevrijt ende betaelt sal wezen; met voorwaerden, dat die seuen bondert ende

vierrijnsgulden Vtrecbts, die genomen sijn vande vtsettinge vanden Hynderdam, myt alle scaden , hyn-der ende renthen, die daer opgeseth ende verlopen sullen wesen, weder omme betaelt sullen wordenin die vtsettinge vanden Leckendijck , sonder alle arch ofte list. In kennisse der waerheyt soehebben wij domdecken, deckenen ende capittelen der vijf goidshuysen desen brief voer ons myt on-sere capittels segele bier onder aen gehangen bezegelt, ende wij gemeen ritterscap des Neder-Stichtshebben gebeden den edelen ende vromen heere Jan van Suylen van Nyevelt ende beer Jan vanReness, ritteren, dat zij desen brief voir ende ouer ons myt hoere segelen hier onder aen gehangenverzegelt hebben , ende wij borgermeesteren , schepenen ende raidt oudt ende nye der stadt vanVtrecht, hebben des toirkonde onser stadts zegel mede aen desen brief doen hangen. Gegeuenint jaer ons Ileeren dusent vijfhondert drie en twintich, den derden dach in February. Geltjkttjdig afschrift berustende in het archief der Oud-Roomsche geestehjkheid te Utrecht. 395.    De stad Utrecht deelt aan den domdeken mr. Jacob van Apelteren den uitslagmede van de zending van Jan de JVael naar den hertog van Gelder, die zijne

afgevaardigdente Utrecht wil zenden en tevens geleide voor Lambert Snoey verzoekt. Permits Gerrit Zas metde zvjnen even schuldig houdt die den roeff gebruct als die hem roeft, verzoekt zij hem



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 65 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1523). den hertog te verzoeken om aan Lambert zijn komen binnen de stad te ontraden, Ged.6 Febr. 1523. Minuten van missiven bl. 292. Archief der stad Utrecht 396.    De raden van Holland enz. berigten aan bisschop Philips van B our gondii: Dat, al-soe van groten noode was mit alder naesticheit te voirsien tegens den tegenwoirdighen jnbrexemvanden water ende dit landt te bescherraen van jnundatie, zoe hebben wij tot diuerschen stondenalhier bij ons bescreuen den heemraden ende steden vanden quartieren deser landen, die tselfdeaengaen soude mogen, ende communicatie mit bemluyden gehouden, oft doenlick soude zijn tvoirs.landt te beschermen tegens tvoirs. jnbrexem, ende jn wat manieren ende tot wat plaetsen men dieremedie ende beschermenisse soude doen; waer op de voirs. heemraden ende gedeputeerden van-den steden huer vertreck genomen hebben ende zijn geweest ter plaetse daert hem orbaerlicxt ge-docht heeft, ende weder bij ons comende hebben ons ouergeleuert bij gescrifte drie concepten omtvoirs. landt te beschermen, van welcke concepten een

bij huer gemeen accordt genomen js endeons ouergeleuert, mitsgaders verclaringe vanden costen, diemen daer toe soude moeten doen, endewaer men deselue costen soude moeten halen. Ende alsoe dese saecke uwer eer ende oick indenname van uwe ondersaten mede aengaet, geven zvj hem daarvan hennis, met verzoek een gevol-magtige te '* Rage te zenden op den eersten vrijdag in den vasten } om den volgenden dagmet de gedep. der andere steden en der ingelanden over deze zaak, die groten haest ende acce-lerate behoeft, te handelen en te besluiten sonder vorder vertreck, gemerct den tegenwoir-dighen tijt ende op dat geen jnconuenienten en gebueren. Ged. 8 Febr. 1523. Afschrift.                                                                                                                         Deel A. 853. 397.     Dit afschrift begeleidende de brief des bisschops aan de staten, is ged. 17 Febr.(A. 852); op den rug waarvan aangeteekend .slant, dat deze brief met bovenstaand af-schrift eerst op S. Matthias (24 Febr.) omtrent 9 ure ys voormiddags door den fiscaalAdriaan Boet aan de staten in het hlein kapittelhuis vergaderd, is medegedeeld. 398.    Daniel van Bouchout, heer van Boulaer, en verdere raden des bisschops te Duurstede,melden aan

3 staten van Utrecht de aankomst op gisteren van 4 a 500 krijgslieden in hetSticht, die zich binnen Amerongen en langs den Berg hebben gelegerd. Zvj verzoeken mid.delen te beramen om deze knechten uit het Sticht te verwijderen, zich bereid verklarende hundaarin den noodigen bijstand te verleenen, Ged, 20 Febr* 1523. Deel A. 854. 399.    De ridderschap en stad Utrecht melden aan de stad Amersfoort, dat zij een bode naarde knechten te Amerongen liggende, hebben gezonden, die hun een bestelhrief door den hertogvan Gelder bezegeld en onderteekend, hebben getoond; dat zij den hertog hierover hebben ge~schreven en hem verzocht om deze knechten uit het Sticht te verwijderen. Ged, St. Petrusad cathedram avond (21 Febr.) 1523, Minuten van missiven bl. 301. Archie/ der stad Utrecht. 400.    De stad Amersfoort vraagt aan de stad Utrecht of zij levensmiddelen zenden moet m.                                                                                              9









Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 Bisscnop van utreght, (1523).                                                            69 eenig regt op die veenen voorwenden, zij dit dan behoorlijk moeten bewijzen. Ged. 6 Mei 1523. Deel D. 858 en 859. 416.     De stad Utrecht herigt van de Had Amersfoort vernomen te hebhen, dat heden of binnen zeer kort zekere Kleefsche, Guliksche en andere krijgslieden te JVijk bij Duurstede zullen komen, en vreezende dat zij, in a/wezen des bisschops en hut ten zijn wet en, lets ongeboerlicx ten nadeele der landen mogten voornemen, verzoekt zij haar om terstond hunne raadsvrienden te zenden om met elkander over de rust van den lande te raadplegen. Ged, l»te Kruisdag (11 Mei) 1523. Minuten van missiven bl. 327. Archief der stad Utrecht. 417.     Bisschop Philips van Bourgondie berigt aan de 3 staten van Utrecht, dat hit bin-nen kort te Utrecht hoopt te komen, om over de twee gevangen genomen panders en anderezaken te handelen, Ged* Zoubborch 11 Mei 1523. Zijne handt,, lager Herdusck. Deel B. 535. 418.     Daniel van Bouchout en raden des bisschops te Duurstede antwoorden aan de 3 staten van Utrecht, dat het eene waarheid is,

dat zij binnen kort een deel knechten wach- tende zijn $ dat zij ook van dag tot dag den bisschop terug verwachten , die gantz geneicht is , het Sticht in rust ende vrede te holden. Inmiddels beloven zij alle hunne vlijt te doen dat het krijgsvolk niet ongebuerlicks voernemen sullen. Ged, Duurstede 13 Mei 1523. Deel A, 860.i 419.     Karel, hertog van Gelder, zendt aan de 3 staten van Utrecht zijn secretaris JohanVirssen, scholaster. Ged. Arnhem 14 Mei 1523. Zijne handt. Deel A. 593. 420.     De stad Utrecht berigt aan Steven van Zuylen van der Haer, dat zij zijne schrif-ten gisteren in den ouden en nieuwen raad heeft voorgedragen, die daarop heeft geant-woord, 1°. dat op de voormelde bijeenkomst in het groot kapittelhuis alleen gezegd magzijn, »die saick staet anders&quot;, 2°. dat de raad hem ter dier zake niet onschuldig heeft gehou-den noch houdt. Ged. zaturdag na Kruisdag (16 Mei) 1523. Minuten van missiven bl. 325. Archief der stad Utrecht. 421.     Daniel van Bouchout en raden des bisschops te Duurstede beloven aan de 3 statenvan Utrecht, in antwoord op hunne klagten over te knechten, die onlangs te Lopik hebhen gelegen, maar naar Kamerik zijn getrokken , en nu te Kokengen zouden zijn geroepen , __ die knechten

te zullen verzoeken om het Sticht te verlaten. Ged. Duurstede 17 Met 1523. Deel B. 536. 422.     De ridderschap en stad Utrecht, vernomen hebbende dat de knechten uit Kamerikook in het kwatier van Amersfoort zouden komen, verzoeken aan de stad Amersfoort haregedep. te zenden om met die der bisschoppelijke raden te Duurstede middelen te beramen ,om hen uit het Sticht te verwijderen. Ged. 20 Met 1523. Minuten van missiven bl. 336. Archief der stad Utrecht.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 70                                                               PHILIPS VAN BOURGOWDie, (1523). 423.    De ridderschap en Had Utrecht verzoeken aan Daniel van Bouchout en raden deebisschops , om, vermits de knechlen volgens hun eigen schrijven (zie No. 413) geen heerhebben en due voor straatschenders te houden zijn, hun zijne gedep. morgen te zenden, om tezamen met die van Amersfoort te beraadslagen over hunne verwijdering uit het Sticht* Ged,20 Met 1523. Ibidem bl. 334. 424.     De stad Utrecht herigt aan de raden de* bisschops te Duurstede het besluit der ridderschap en steden Utrecht en Amersfoort op heden geno?nen9 om , onder hunne goedkeu- ring | bvj klokkenslag te hevelen de knechten ah straatschenders te straffen en uit het Sticht te verjagen, en zenden hun Adriaan van Pallaes, om met hen tijd, plaats en middelen te verspreken. Ged. 21 Met 1523. Ibidem bl. 334. 425.    De ridderschap en stad Utrecht melden aan de Had Amersfoort* dat de raden des bis-schops te Duurstede aan alle bisschoppelijke maarschalken ten aanzien der knechten denoodigebevelen hebben gezonden; dat echter de knechten naar

omtrent JVoerden zijn getrokken en menderwaarts ter nadere kondschap hoden heeft gezonden. Zij verzoeken hare gedep, terstond naarUtrecht te zenden, om, zoo iets dergelijks meer voorviel, tijd en plaats te bepalen wanneeren wddr men ter hescherming des lands krijgsvolk vergaderen zal. Ged. Pinksteren (24 Mei) 1523. Ibidem bl. 336. 426.    De ridderschap en stad Utrecht deell aan vrouwe van Montfoort dat besluit mede met verzoek , om hieraan ten aanzien der lande van Montfoort gevolg te geven. Ged, Pinksteren (24 Mei) 1523. Ibidem bl. 335. 427.    Karely hertog van Gelder , herigt aan de 3 staten van Utrecht. En verleden Pinxter-auont nader sonnen onderganck sijn deels knechten, die to Wijck liggen, int holt vur onse huyssGroensfort, gelegen bij onser stat Wageningen, gekomen, ind sich aldaer eyne wyeltijts heymelickgehalden, vermeynende anderen luyde opten seluen huysse off dairomtrint geuonden to hebbendan sij nae vernamen, Als nv oeren aenslach gefeelt hefft, hebben sij eynen huyssman bij denvurs. huyse woenende, drie perden , ind dair nae twe perden bij Rosande genomen ind dieseluenbynnen Wijck ind soe Yoirt opt huyss to Duersteden gebracht, dairop die huyssman, den die drieperden genamen

waeren, van stondt aen veruollicht ind sijne perden bynnen Wijck om drie gul-den weder gekaifft hiefft; euer die ander twee perden worden nyet weder gekeert, dan bleuenopten huyss Duerstede. Soe dan jn vwer antwort alrelaest onder anderen geluydt hiefft, datgij be-geerden wij nyet nyes lichtlick vurnenien wulden etc,, hebben wij v dese gewalt ind ouerdaet, onsind den onsen vyt ind weder in Wijck geschiet, nyet willen verswijgen; wair bij gij weten moeght,wij noch die onse wijder verloups ind onwillens geen aenheuers en sijn; dan woe ons sulx tolijden steet, moightdij betrachten, jnd muchten waell lijden dat sullicke geweltlicke vurnemenaen der sijden vermijdt, op dat wij nyet genoedicht wurden dergelicken vur to laten nemen. Ged. Arnhem 26 Mei 1523. Zijne handt., lager Virsseit. J                                                                                            Deel A. 862. ....







Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 msscnop van utreght, (1523J.                                                     73 Den 21 Junij verzocht zij hem om de dagvaart hepaald op zaturdag na S. Jan B. tewillen verkorten of verlengen wegens de op dien dag bepaalde regtsoefening over eenige ge-vangenen, die reeds lang in hechtenis waren geweest. Ibidem bl. 341. 437.     De Mad Utrecht antwoordt aan bisschop Philips van Bourgondie , op zijn voorstelom donderdag e. k. hare gedep, met Gerrit Zas tot het houden eener dagvaart in zaketeg en Steven van Zuylen , te zenden » dat Gerrit Zas thans niet in de stad is, maar hemvan zijne terugkomst te zullen verwittigen, Ged. 25 Junij 1523. Ibidem bl. 332. 438.    De stad Utrecht herigt aan bisschop Philips van Bourgondi'e, dat een stadshodenaar den amhtman van Neder-Betuwe gezonden , te Wxjk bij Duurstede door tekere knechtenzoude zijn doorstoken geworden , indien hij geen bode geweest ware, en dat eenige hunnerde vingeren cruswegen ouer een leyden ende zwoeren , dat zij elk Utrechtsch burger, die hunin handen viel, doorsteken en mishandelen zouden, omdat zaturdag laatstleden binnen Utrecht4 knechten om

een stuck broets geregt waren. Zij verzoeken, uit vrees dat hare burgers,of hare gedep., naar hem woensdag e. k. te zenden, door deze knechten zouden aangerandworden , daarvoor zorg te dragen. Ged* 29 Junij 1523. Ibidem bl. 344. 439.    De stad Amersfoort herigt aan hurgem. , schepenen en raad der stad Utrecht, hetrapport van hare gedeputeerden te hehhen vernomen, ter zake van de resten mijns gen. herenvanden costen tot Wijck gedaen. Is daerop bi onsen gemenen raide gecommuniciert ende toegela-ten, boewel die staten tot Dordrecht toegeseit wort, men die toecomende costen tot Wijck diestaten verlaten solde, is onsen raedt genegen nyet tegenstaende tselue, dat men die somme totxxxvc Phs. g. vutden lande vutsetten sal ende betalen tot enen mail of ten langesten tot tweemail op geboirlicke dage, want anders dat tot vorder moyte ende cost der lantsaeten comen solde.Ende als van Wijck voert mit knechten te bewaeren, soe weten uwe liefden , hoe dat wij op diepalen van die lande gelegen sijnde, mit grole toesicht ende sorch die stadt onderhouden moeten totmijns g. heren ende der staten behouff, dair toe onse burgeren pachteren ons behelpen tot costende anders, alsoe dat onse borgeren noch ter tijt

dairinne nyet vorder dan bouen consenterenwillen. Ged. maandag na S. Petrus (29 Junij) 1523. Deel A. 885. 440.    De steden Deventer en Kampen melden aan de 3 staten van Utrecht, dat de bis-schop bij zijne terugkomst hun heeft verzocht hare gedeputeerden naar JVijk hij Duurstedete zenden, en dat de secretaris van Kampen derwaarts gezonden , tot antwoord van den bis-schop heeft bekomen , dat zijne g. van genoemde staten vernomen heeft, dat die selfften weghewetten, waer dorch zijn gnaden tot een eerliken vrede solde mogen komen to welvaert derlanden , maar dat hij gheen bescheit op geuen heft konnen , zonder eerst met die van Ooerxjs-set te hebben gesproken, Zij verzoeken derhalve, geleide voor hare gedeputeerden van denhertog van Gelder te bekomen, Ged. 7 Julij 1523. Deel B. 538.HI.                                                                                                                         10



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 74                                                               PHILIP8 VAN BOURGOKDie, (1523). 441.    Raden van den Her tog van Gelder, ten hove zy'nde, antwoorden aan mr. AnthonisF'enrodey hanunnik van St. Marie te Utrecht , op zijn schryven van 10 July , dat de hertogdonderdag e. k. zijne raden te Reenen zenden zal> om met de gedeputeerden der staten vanUtrecht te handelen. Ged. 18 July 1523. Deel D. 597. 442.    Bisschop Philips van Bourgondi'e antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, op hunverzoek om aan de Geldersche raden tegen donderdag e. k» geleide naar Reenen te verleenen,dat zynt den tijden ghij om der zaken aen ons geschickt hebben, die dingen zeer verandert zijn,want die van Gelre synt derseluer tijt onse buys Lage vercopen ende aen zijnen handen doen le-ueren, oick mede onse stadt Oldenzael belacht heft, ende steet dagelicx nae onse steden endeYlecken, soe dat wij nyet en sien die beraemde bijcompst enige vrucht vuytbrengen wil. Niet terayn tuwer ernstelicker bede ende vluyden to gefalle zijn wij to vreden, om aan de genoemde ra-den het verzocht geleide te geven, Ged. te Duurstede 21 July 1523. Zijne

handt., lager Herdiuck, Deel B. 540. 443.    De stad Utrecht zendt, ingevolge het verhandelde op de dagvaart van vrijdag laatst- leden te Reenen in zake van Jan Bor tegen Dirk van Zitylen wegens ruiterschulden , aan den hertog van Gelder authentiek afschrift van vijf zijner vorige missiven ter dier zake en van het verdrag van 1518, waarhij is bepaald, dat alle ruiterschulden wederzijds zullen ver- nietigd zijn, Ged, 27 July 1523. Minuten van missiven bl. 352. Archief der stad Utrecht. 444.    Bisschop Philips van Bourgondi'e antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hitnneschriften, waarbij afschriften van die van Margaretha van Oostenrijk en die van Amersfoort,dat wat hetreft de door deze vorstin voorgestelde dagvaart, het houden daarvan geschieden kanover 14 dagen of 3 weken of langer, nae dattet v bequeem ende best gelegen dunckcn sal, omdaarin over de hescherming van de Stichtsche landpalen te handelen. Aengaende die antwordt onserstadt Amersfoert, beroerende die betalinge ende onderhaldinge onser knechten alhier ende die ver-claringe uwes ouercomens jnden lesten generalen capittel, daerop dancken wij v ende begeren ,soe onse knechten alhier hoers dienstes merckelicken ten achteren zijn, als ghij dat nae verloopvanden

tijde seluer ouerleggen connen, dat ghij doch die vuytsettinge bij vluyden daertoe ge-raempt, yerst dages horen voertganck hebben laten. Aengaende die versegelinge ende expeditieder mandamenten bij v begeert, zijn wij daer toe willich; dan soe wij die nye mandamenten van-den buysgelde bij enige vanden uwen laetst alhier gelaten , bevynden mitten lesten vuytgegangennyet concorderende, als die nye holdende op elcke huys drie golden gulden , ende die leste vuyt-gegangen nyet meer dan twee golden gulden; op dat dan hier gheen twiste ofte schelinge vuyten verryse, begeren wij dat ghij ons die gelegenheit hier van, hoe ende jn wat maten dese nyevuytsettinge vanden buysgelde toegestaen ende gesloten is, verwittigen, omme daer nae te latengeschien nae behoren. Ged. te Duurstede 6 Aug. 1523. Zijne handt., lager Herdiwck. Deel A. 863. 445.    Margaretha van Oostenrijk antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hun schrij-ven van den 9 Aug, t houdende dat zij op het stuch vanden moeren , daeraff questie js, met -.-.-. . ..





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 \ 76                                                         PHILIPS VAN BOUHGONDle, (1523), Maas te hebben vernomen, dat die van '* Hertogenbosch genomen hebben dylay tot zondag e. h.omme bynnen middelen tijden huer antwoirde te maicken ende omme die sake tot prouffijte van-den keyser beter te moegen beleyden. Zoe hebben meester Frans Toeclinck ende jck eenen brieffaende stat gescreuen, hen aduerterende ende mits onsen brieuen affirmerende, dat die van Brues-sele op dynsdaige lestleden gesloten zijn ende ouerdragen hebben mitten anderen steden te con-senteren, op dat zij tselue beter geloeuen zouden; ende mits dien jck verstaen hebbe , dat uwegen. noch vj off viij daegen te Graue te doen hebben zullen, zoude mij zeer orbairlijcken ver-duncken, datdezelue uwe gen, zoe verre het doenlijcken waer, ten Bossche eenen dach postgewijsegecomen hadden, omme de sake te beleyden ende de difficulteyten, die zij noch hebben, neder teleggen, off eest uwen g. nyet gelegen , dat dezelue als dan yemanden daertoe committeerden,omme dat jn uwen naeme te doene > anderssins zullen die vander

stat ende besunder de dekensons een gelimiteerden last ouerscrijuen mit alsulcken onbehoirlijcken ende onredelijcken articulen ,dat alzoe vele als niet zijn sail, oft ten minste de somme zoe cleyne ons noemen ende schrijuenvanden consente, dat niet passable zijn en sail, gelijck zij mij noch thuys wesende genoich voergehouden hebben, welcke differenten beter waeren mit goeden verstande dan hier nederge-leeght. Ged, mit grooter haest, 21 Aug. 1523. Archief van Buren. 448.    Robrecht, graaf van der Mark en Aremberg, antwoordt aan Floris van Egmond 9heer van Usselstein. Als v. g. nv met dy ruteren verrijden moet ind gerne dy bijslaep vanv. 1. dochteren doen wold op den xxv dach Augusti naste kommende, zo, leue neue, ham ych allemijnen saken hyr beleyt op hude ende morgen na, want daer sijn noch twe of drye tuygen tehoren ind eyne turle (He) dat morgen gedaen sal sijn, zo sal ych mijn nv neste sondach van hyrreypen tot Berhout ind van stonden an mijn bij v. 1. fuegen ind en donderdach of sondach allesaken te volbrengen met der genade Gots. Ged. met haste, vrijdag 21 Aug, 1523, Ych senden v. L met mijnen soen tconcept van den hillijck woerwarde, waerop sal mijn soenv. 1. alle gestalt te

kennen geuen. Get, Roprijcht, graue van der Margk jnd van Arenberch. Ibidem. 449,    Stadhouder f president en raad van Holland berigt aan den deken van de stad Hoorn:Van wegen die burgermeesters ende regeerders der stede van Medemblick, ouer ende jnden naem vanderzeluer stede ende den gemeen jnwonende vandien, js ons te kennen gegeuen, hoe dat zij supplian-ten bij de Gelderssche Vriesen, vianden vanden k. mat., oueruallen sijn geweest, in welck ouerualde voirs. stede van Medemblick mette kercke ende ornamenten al te samen verbrant sijn geweest,sulex dat veel vanden jngesetenen hem luyden mitter wone getransporteert hebben jn anderensteden ende dorpen , ende die voirs. supplianten , omme de voirs. huere stede wederomme te po-puleren ende woenbaer te maicken gelijck eerst was, hebben bij hulp van veel ende diuerschepersoenen, die huer aelmissen gegeuen hebben, soe veel gedaen, dat zij luyden tot hoeren grootencosten ende moeyten hoer voirs, kercke eensdeels wederomme vpgebrocht hebben mit seekereoutaeren, daer vp zijluyden seeckere lange tijt bij uwe consente mits eenen jaerlicxen penninck,dieghij daer van gehadt hebt, misse gedaen hebben ende Goedts dienst

daer jnne gecelebreert, ge-lijck zij van oudts gewoenlick sijn van doene; ende hoewel de helft vander voirs. kercke als nochnyet gerepareert noch volmaect en es nae sijnen eysch, ende dat hemluyden als noch nyet moge-lick en es om (te) doen de naeste xl off l jaeren, alsoe zij die oncoslen nyet veruallen en mo-



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSGHOP VAN UTRECHT, (1523).                                                                77 gen, desen nochtans nyet jegenstaende, zoe heeftet v belieft den supplianten nv onlancxs te jn-sinueren, dat die wijbiscop gecommen was ende die kercken, die verbrant ende eensdeels vpge-maect, wijende was, dat daeromme die voirs. supplianten huere kercken souden laeten wijen vppeynen van gheen diensten meer daerjnne te doen, twelck de supplianten wel te vreden stjn tedoen ; maer alsoe v belieft heeft den supplianten voer hoer kercke te eysschen twee hondert gul-dens, de welcke somme de voirs. supplianten nyet veruallen en mogen, noch oeck en behoerdemen sulcke somme nyet te eysschen ter dier cause , ende soude tselue commen tot geheelder des-tructie vanden supplianten, waer up bij ons den supplianten verleent sijn seeckere besloeten brie-uen , bijden welcken wij jnden naem vanden k. mat. belast ende v beuoelen hebben dat, indienghij de kercken vanden supplianten gewijet wildet hebben , dattet selue geschien soude tot hoereredelicke coste alst behoerde, welcke besloeten breeff die supplianten, soe sij geen

boode becostigenen mochten, v gepresenteert hebben, die ghij gerefuseert hebt tontfangen, seggende: »jck ben eenheer vp mijn seluen , jck wil doen dat mij belieft,&quot; refuserende oick den seluen breeff vp tebreecken ende te duersien; ende dat erger is, hebt ghij der supplianten pastoer ende capellaenendoen verbieden geen missen oft Goedts diensten in huer kercken meer te doen, ten waere dat zijsupplianten met v ouerquamen nae uwen eysch; al twelck den supplianten compt tot hoeregroote verdriete, versouckende daeromme onse anderde ende breder prouisie. Soe ist dat wijtgundt dat voirs. js ouergemerct, anderwerf an v scriuen (ten) versoucken vanden onsen, nyet minlasten ende beuelen van wegen der k. m., dat ghij den supplianten bij boeren pastoeren endecappellaenen missen ende Goedts diensten laet doen, den dooden begrauen, den kinderen kerstenen,ende voert al doen datmen binnen een kerstenkercke behoert te doen; maer jndien ghij de kerckevan Medemblick gewijt wilt hebben, dattet selue geschie tot redelicken coste vanden suppliantenals van rechtswegen behoert, zonder liier van te weesen jn gebreecke, vp dat van geenen noodeen zij, jndien de supplianten derdemael an ons clachtich

commen, hen voirseen tegens v van voor-der prouisie, twelck wij souden moeten doen. Begerende daeromme van v te hebben scriftelicke antwoerdt, om ons daer nae te mogen rechten. Ged* 'silage 24 Aug* 1523. Ded C. 90.De klagte is van dezen inhoud; 450. Vermoegende heeren geordonneert jn Hollant etc. Geuen oitmoedelijck te kennen die burgermeisteren ende kerckmeisteren vander stede vanMedemblyck: hoe dat zij armen supplianten vanden Gelderschen ende rebellen Vriesen hair kerckeende al hair stede verbrant is geweest ende geheel beroeft jnt jacr vijftienhondert zeuentien, endedie ondersaeten sijn geuangen ende bijsler gemaect ende veel geslagen , alsoe dat zij armen sup-plianten nyet machtich waeren haer kercke weder te repareren, mair mid aelmissen van goedenluyden hebben zij een deel van hair kercke op gemaect ende een deel vanden outaren, ende ho-pen, bij grace van God ende hulpe van goeden luden; die cortelijck voirt te maken, ende hebbenvanden deeken van Westvrieslant oirloff vercregen te celebreren vp dragende outairsteenen, endededen te beginnen totten compste vanden sufiragaen, tot nv onlancks dat die selue deken die sup-plianten tij hem ontboeden heeft, dat die suffuragaen tot

Hoirn gecomen was ende heeft haergeseyt, dat hij haer kercke ende kerckhoff woude doen reconsilieren ende die outaeren te wijenmit meer andere kercken ende outaren al daer omtrent, eysschende vanden supplianten hondertgouden guldens ende die suffurgaen mit sijn familie die costen, die hij tot Medemblyc doen sou-de, seggende, dat zij hundert gulden current mosten bieden ; dair op die supplianten hair beraet



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 78                                                              PHILIPS VAIf BOURGONDle, (1523). genomen hebbende, ende hebben beuonden datmen jn aldusdanige saicken nyet behoyert te eys-schen noch een ouerdracht te maken, want die tiegen alle recht ende tegen God js, ende tegendie statuyt ende ouerdracht gemaict tusschen hertoghe Philips van Bourgoingnen ende biscop Ru>dulp, zoe hebben die supplianten wederumme versocht anden deeken ende hebben hair grootenarmoede te kennen gegeuen, dat zij die penningen, die hij eysschte, nyet mochten vpbrengen ,ende hebben hem gebeden dat hij mit hair wilde dispenseren, dat die kercke volmaect waere,gelijck hij tot nv toe gedaen hadde, zij wouden hem dair voir een gratuyteyt scenken, tvvelckhij nyet wilde doen, mair dat hij die kerck ende kerckhoff woude gereconsilieert hebben ende dieoutaren doen wijen; daer op die supplianten geantwoirt hebben, dat zij wel dair mede te vredenwaeren, ende hebben hem gepresenteert, die voirs suffragaen mit sijn familie zijn costen te betaelenende hem een gratuyteyt te doen nae gelegentheyt der saicken, die eerlijck soudewesen; ende

om-dat zij jmmers obedientie wilden thoonen, zoe hebben zij hen laeten weten, dat die gratuyheytsoude wesen voirden kercke ende kerckhoue te reconsilieren ende die outaren te wijen, tsestichcijns gulden, hoe wel die souffriagaen behoirt om Goidts wille te reconsilieren ende wijen endedan gratis te ontfangen; nae welcke presentatie die deeken nyet nae wilde hoeren, mer heeft haerpriesteren verboeden op Qeen wech dragende steenen outaren misse te doen; zoe hebben die sup-plianten driemael an v, mijn mogende heeren, gesonden mit hair supplicatien, daer ghij drie rey-sen v beslotenen brieue gesonnen bebt anden deeken, ende hij blijft euen wel onwillich-tot groe-ten jntereste ende verdriet vanden armen supplicanten. Soe verzoucken zij oitmoedelijck mande-ment, vuyt crachte vanden welcken den voirs. deeken van Westvrieslant, ende alien anderen deesnoot zijnde, op zekere groete peynen vuyt hoer temporeele goeden te verbueren, beuolen zij hairkerck ende kerckhoff te reconsilieren ende hair outaren te doen wijen tot coste vanden supplian-ten, mits dair voir ontfangende een gratuyteyt, als ghij mijn heren gonnen sullen, off alsulcke gra-tuyteyt, als ghij mijn heren ordonneren suit; ende jndien die suffragaen wederomme tot

Vuytrechtwaire, dat die deeken dan mit hair dispenseren soude, tot dat die suffragaen weder omme jnzijnen jurisdictie sal commen, want die supplianten arm sijn ende die suffriagaen alleen sijn costen nyet moge dragen. Ende doende enz. Get. Balthazar. Deel A. 807. 451.    Bisschop Philips van Bourgondii verzoekt aan de 3 staten van Utrecht, om hunne gedeputeerden dingsdag e. k. aan de Heycooper weteringe te zenden , ten einde de plaats in geschil zelve in oculaire inspectie te nemen, en voorts het geschil tusschen die van Heycoop en Abcoude in der tninne hij te leggen. Ged. te Duurstede 27 Aug. 1523. Zijne handt., lager Herdiwck. Dcel. D. 598. 452.     Karel, hertog van Gelder, antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, dat hij woens- dag e. k, zijne raden niet te Reenen kan zenden , daar hij hen die neesten v off vi dagen nyet ontberen ind in onser mercklicken geschefften gebruycken moeten. Hij zal hun hinnen kort een anderen dag daartoe voorstellen. Ged. Arnhem S. Joh. Decoll. (29 Aug.) 1523. Zijne handt.* lager Virssen. Deel D. 599. 453.     Margaretha van Oostenrijk antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, op hun verzoekhij missive van 24 Aug. gedaan, om de hepaalde dagvaart in zake van de moeren in Gooiland uit .



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1523).                                                                79 te stellen, aangezien de oculaer jnspectie vanden contencieuse plecken tot decisien vanden diffe- renten nootlijcke, ny ter tijt niet wel doenlijck en zij. Zij hewilligt in dit verzoek, in de hoop, dat tselue corts geschien sal, ende ghij v alsdan naer uwe scriuen tot redelijcheyt vuegen suit, ende dat die jngesetenen vanden Sticht binnen middelen tijt jnden moeren niet en sullen doen grauen, noch oic eenigen moeren wech voeren. Ged. Brussel 29 Aug. 1523. Hare handt., lager Dublioul. Deel D. 865. 454.    President en raden van Holland, verzoeken aan den deken en het kapittel vanden Doni te Utrecht, met toezending van het verzoekschrift der stad Medemblik, om dendeken van Fries land, tegen wien in tijden en wijlen wel andere saken sullen te voerschijn co-men, te gelasten de dienst in de kerk van Medemblik niet te verhinderen. Dat zij zijn voor-geven , dat hetgeen in dat verzoekschrift is vermeld} duer uwer e. ontheyt geschied is, niet kunnen gelooven. Ged. 's Hage 12 Sept, 1523. Get. Sahdelih. Deel A. 866. 455.    Bisschop Philips van

Bourgondie stelt Steven de Vos aan tot schout van Anloe enGhieten, behoudens dat hij den drost te Koevorden behoirlicke gehoirsaemheit bewijzen zalen hem a lie breuken zal aanbrengen, op verbeurte van zijn ambt, Ged, te Duurstede21 Sept. 1523. Afschrift.                                                                                                               Archief van Buren. 456.     De stad Utrecht berigt aan mr. Jan Basijn, procureur voor den hoogenraadvanMeche-len: Onse medeouerste ende gedeputeerde, nv onlancx leden bij v 1. geweest, hebben ons gerepor-teert, nyet allene die goede thiere hem bij v 1. gemaict, mer oick den goeder raet jn onzen saic-ken, soe wel voerden secreten raet tot Bruesel als oick voirden hoegen rait tot Mechelen hejngegeuen, ende assistencie hem jn als bewesen, wair van wij uwen e. 1. hoichlicken dancken. Endeaengaende die danckbairheyt van een toelast goits wijns wij doen souden mijnheer Dangiers, heb-ben onse voirs. medeouerste ende gescicte jnquisitie om gedaen ouermits uwen vrunt tot Dord-recht, dan en hebben noch gheen goede gadinge konnen gecrijgen ; wairomme wij te raede zijngeworden, sulcx noch weynich te vertueuen, ter tijt toe die beste nyewe wijnen wtgecomen sellenzijn, soe willen wij,

en God wil, na uwen wijsen rait danckbairheyt bewijsen, daer ende alsoe datbest dienen sal. Begheren dairomme vruntlicken dat uwe e. des nyet te min onse saicken, son-derlinge tot Mechelen, solliciteeren, om een cort eynde te moegen crijgen, ende voert onse saickenvoer den secreten rait tegen den schout van Noerdeloes, soe verde moegelicken js, verwaeren,soe dat bij ons geen versuym en geschiede. Ged, 23 Sept. 1523. Minuten van rnissiven bl. 360. Archief der stad Utrecht. 457.     De stad Utrecht berigt aan mr. Cornelis de Capella, procureur postulaat voor denhove van Holland; Ons is bij gecomen, dat meister Floris Zeeman, onse aduocaet, gesecht soudehebben tegens Jan off Dirck van Wail, onse mederaitsfrunt, beclagende onser, dat hij ons ge-dient had ende ongeloent van ons gebleuen was, ende dat onse saicken tegens den scout vanNoerdeloes qualick stonden ende die wel corts verliesen mochten, wantse qualick bewairt soudezijn etc. Indient soe is, verdunct ons nyet weynich, want hij alle de scriftueren seluer gemaictende bij de enquesten geweest heeft, ende ghij mit hem die saicken verwairt ende gedirigeert



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 80                                                                PHILIPS VAN BOURGONDie, (1523), hebben, ter sentencien toe. Hadden bij oft ghij enige gebreke geweten, dat hadden ghij onssculdich geweest seriftelicken bij tijts te verwittigen, ora geboirlicke prouisie te hebben moegendoen. Wij hebben oick inquisitie gedaen ofte hij gheen betalinge van onsen camerairs gehadt enheeft, soe bevynden wij bij onsen camerair Jan van Boesichem , dat meyster Floris een cedel mitzijn bant gescreuen na denquesten hier gedaen ouergeleuert heeft, dair hem an resten, na zijnselfs eysche, van sekere scriftueren hij gemaict had ende noch maken soude etc., xliiij gr. vj th.dair tegen bevynden wij een quytancie van zijnre hant, oick gescreuen van den datum opten xiiijendach van Nouembris anno xvc en xxiij, houdende van zess pont gr. vleems ende 2 th. ter goe-der rekeninge; dus en rest hem nyet meer in als dan viij gr. iiij th., die wij hem noch noyt ge-weygert en hebben te doen betalen , ende soudense ouerlange wel hebben doen betalen, bad hijons (als hij billick behoerde) voer der clachte scriftlick oft anderssins

geauiseert oft gemaent ge-hadt. Bedunct ons dairomme onbillicken, ende om commotie alhier te maken, geschiet te wesen.Dairomme wes hier aff es, begheren wij van v (ende oick van meister Floris voirs.) scriftelickenbij den brenger van desen te weten ; oick begheren wij een kalendier ende jnformatie van onsensaicken, soe wel die bouen gesonden zijn als die dair noch hangen, om mede van als wetenscapte moegen hebben. Ged. 23 Sept. 1523. Ibidem bl. 361. 458.    Bisschop Philips van Bourgondie herigt aan de 3 Hat en van Utrecht: Soe wij ge- waerschouwet zijn van een generael dachfart to Mechelen bestempt tegens prima Octobris naest- comende opte gebreecken van den gheestelicker ende weerlicker jurisdictie, niet alleenlick ons dan oick mede die andere gheestelicke fursten, als den cardinael van Luydick ende den hischoppen van Gamerick ende van Doernick aengaende, zijn wij des meninge enige van onser zijt mit onse gebreken aldaer te schicken. Oft ghij nv van uwer zijt van gelijcken te doen gewegen weren, soe v de saken mede beroeren, hebben wij v sulcken voer tbeste nyet willen verswijgen, om v daer nae moegen weten te richten. Ged. te DuurHede 24 Sept. 1523. Zijne

handt., lager Herdiisck. Deel A. 868. 459.    De Had Utrecht verzoekt aan den hertog van Gelder nogmaals de dagvaart in zakevan Jan Bor te willen uitstellen, wegens de onveiligheid der wegen door de krijgsknech*ten aan heide zijden. Ged. 25 Sept. 1523. Minuten van missiven bl. 362. Archie/der stad'Utrecht. Den 5 Sept. had de stad dit uitstel verzocht wegens afwezigheid van den secretaris naarBrussel, Antwerpen en Mechelen. Ibidem bl. 359. 460.    Earel9 hertog van Gelder, antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, ter zake van deschade door zijne knechten dagelijks aan dl Utrechtsche landzaten gedaan , dat wij waill ge-mercken konnen onse knechten sich mytten huysluyden balden as key. mat. knechte ind dienres,to weten, dat zij mytten huysluyden eten; dan as gij schrijfft, zij kisten end kasten opslain sol-den jnd den huysluyden oer gelt ind anders nemen, sulx en hebben wij geen beuallen ouer all,jnd vermoeden die huysluyden meer inbrengen dan deshaluen geschiet is. Woet dem allet wesmensulx myt waerheyt bij gebrengen kanne, jnd ons Yan v vurkompt zekerlick geschiet to sijn, be-geeren wij men ons dairvan aduertier. Wij willen so verschaffen aenden houfftluyden, dat men





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 82                                                                PHILIPS VAN BOURGOHDie , (1523). geaduiseert hadde denseluen huusen te doen afbreken, des sijn k. m. als alien anderen princenende fursten jn gelijcken saken wel vermocbten , soe veel te meer dat die selue buusen bij thoffvan Holland , naer duegdelijcke jnformacie partien daertegens jnt langer gehoort, beuonden endeverclaert sijn geweest vp den boom van Holland te wesen, ende die ouermits vermochte de keyserden seluen huusen afF doen breken sonder wete off consent van yemand. Ende des niet jegen-staende heb ic de vrouwe van Montfort den voirs. wete gedaen ende haer doen presenteren, haerende hueren kinderen te doen recompenseren van alsulcken scaden off jnterresten , als zij bij daff-brekingbe vanden buusen hebben mochte , ende jn die meyninghe van wegben den keyser goedenmannen gedeputeert, ora mit haer gedeputeerde bij informacie ende cornmunieatie vande voirs.jnterrest te kennen , waerbij zij egheen materie off redene gehadt en heefft aen v noch nyemantanders te beclaghen, emmers vanden

keyser onser aller ouersten, ende besunders van huusen dieals bouen vp den boom van Holland zijnre key. ma. toebehoorende staen ; ende ouermits den re-denen voirs. en js noch en ware vluyden, noch uwe jurisdictie jn desen gepreiudicieert, noch dengeloofte vluyden gedaen jn uwe briefuen geroert, eenichsins gecontrauenieert; ende moeeht vastgeloouen, dat jc jndes voirs. js , niet en duncke yet gedaen te hebben noch mit mijns wetensvermoeghens tegens v off uwe jurisdictie, noch tegens die vrouwe van Montfort en soude willendoen off attempteren ; ende jndie meyninghe heb ic mijn genadichste vrouwe van als geaduerteert. Ged. Gorinchem 15 Oct. 1523. Get. Lalaitvg. Deel A. 871. 466.    Bisschop Philips van Bourgondie antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, dat hijdoor de vrouwe van Montfoort mede over die zaakis geschreven en met den graaf van Hoogstratendaarover heeft gehandeld hlijkens zijn antwoord aan hen. Ende waer wij onse, sampt onserkercken gerechticheit ende limiten voerstaen ende bescermen connen , willen wij altijts daer omarbeyden ende onse beste doen, soe voel ons mogelic es. Ged* Gorinchem 15 Oct, 1523. Ztjnehandt., lager Herdinck. Deel D. 604.

467.    De Had Reenen antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hun verzoek om goedetoesicht tot onser stadt te hebben , in welken wij bij nacht ende dach doen nae onser vermogen ,dat, wat hetreft de huislieden, nu in de Had zijnde, er van Eemnes 12, van Baarn 6,van Zoest 12, en van de overige ambten niet meer dan 5 zijn; dat de kastelein van den huizeter Horst, op last van hisschopsraden, 10 dezer huislieden wilde hebben9 mer wij en woudensehem niet laetten volgen deser tijt. Laest geleden soe en sijn dair niet meer geweest vytten amptvan Adriaen van Ploest dan die dorpen aen den Berch; vytten cleyde en is dair nyemant geweest;ende doe onsen gen. heren tot Gorcum reysden , doe quam den maerscallac sijnen dyenre endehaeldensse die huysluden te samen en wech, dair wij qualic mede bewaert sijn, want als v meynendat wij bewaert sijn , soe en is bij ons nyemant, en dat haar dus toel 50 a 60 landzaten noo-dig zijn om de Had te hewaren. Ged. S. Lucas (18 Oct.) 1523. Deel D. 605. 468. De ridderschap en de stad Utrecht herigten aan de raden des hisschops te Duur~stede, dat die staten alhier op ghisteren naden raet ons gen. beer van Vtrecht ouercomen zijnvijftich

knechten te houden bynnen Renen, dair wij om die te vergaderen ende aen te nemen



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UT11ECHT, (1523).                                                                  83 ouerdoende zijn , ende gemerct onse gen. h. van Vtrecht voer zijnre genaden vertrecken gescicthebben gehadt Geryt van Renen om een opsien te hebben opten Jantluden bynnen Renen leg-gende, soe zijn wij te vreden, dat die selue Geryt van Renen oft een ander goet Stiehtsman ,die onse gen. beer belieft ende uwe e. I. aldair ter stont scicken moegen, mede hoeftman ouerdese vijftich knechten voirs. wesen sel. Ged. maandag na S. Lucas (19 Oct.) 1523. Minuten van missiven bl. 370. Archief der stad Utrecht. 469.    Bisschop Philips van Bourgondi'e verzoekt aan den deken en het kapittel van den Dom tot het hezit der thesorie van de Domkerk toe te laten Marten vuten grauen van Hoorne, zoon van Maximiliaan van Gaasbeeh, krachtens zijne brieven, alsmede om hem tevens met eene opengevallene prehende te hegiftigen. Ged. Gorinchem 19 Oct* 1523. Zijne handt., lager Herdinck. Deel JB. 535. 470.    Bisschop Philips van Bourgondi'e zendt aan de 3 staten van Utrecht , hoewel hij ditniet noodig

achtf het verzochte geleide voor hunne gedeputeerden ter dagvaavt te Wageningenop heden met die van Gelderland helegd, Ged. Gorinchem 19 Oct. 1523. Zijne handt.,lager IIerdinck. Deel D. 606. - 471.     A, van Lalaing, graaf van Hoogstraten, stadhouder van Holland, herigt aan burg.,schepen. en raad der stad Utrecht: Verstaen hebbende, dat die lantsluyden vanden dorpen vanhier omtrent, jnden welcken een deel van 'skeysers luyden gelogeert zijn, bemluyden om hueren-luyden ghelt tetene noch te drincken geuen en willen, en dat sommighen vanden voirs, lantsluy-den hem absenteren, js mijn vruntlijcke begeerte, dat gbijluyden ter eeren vanden keysere ordo-neren wilt zekeren persoonen, dien heml. voir hueren penningen tetene ende te drincken voeren,ende dat soe wanneer zij eenigen van hem jn cleyn getael hebbende passeporten van huerenhoefftman tot Vtrecht, om vitaillien off anderen heuren noottorfft send en, dat men heml. binnenlaeten wille ende om redelijcke prijs vercoopen des zij behouuen zullen, mij ouerscrijuende desghijluyden hier aff gedaen zult hebben. Ged. IJsselstein 23 Oct. 1523. Zijne handt. Deel A. 872. 472.    Instructie voor de gedeputeerde der staten bij

ons g. h. van Vtrecht op Duerstede ge-schict sijnde Inden eersten zellen die gedeputeerden van wegen de drie staten sich oitmoedelickan en dien-stelicken recommandeeren ende gebieden tot sijnre f. g., ende sijnre f. g. oitmoedelicken openenende te kennen geuen t rapport ende afgescheyt, t geen onse gedeputeerde vrinden bij de ledenvan Gelre opter dachfaert tot Wageningen opten onbillicken voornemen des furstes van Gelre we-dervaren is. Ten anderen, soo die welgeboren graue van Hoichstraten aen de stadt Vtrecht doen schrijuen heeft,als dat onse g. huysluyden vanden dorpen, inden welken deels k. m. luden gelogeert sijnde,omme hoir gelt teten noch drincken geuen en willen, ende sommigen van den huysluden hemabsenteeren, mit begeerte dat wij hem luyden voir hoiren penningen souden teten ende drinckenlaten toevoeren, oock eenige daertoe gelast, omme binnen v g. stadt Vtrecht te coopen wat zij be-ll*



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 84 PHILIPS VAW BOUHGORDie, (1523). hoeuen daeruyt te mogen halen, seggen sij zeer oitmoedelick sijn f. g. te kennen geuende, datde arme ondersaten merckelicke redenen hebben sich te absenteeren, want k. m. luyden niet al-leen te vreden sijn mit tgeene die arme ondersaten hebben, mer dringen sij noch, ende al sonderyet^te betalen, te moeten halen ende copen tgeen henhiyden belieuet; ende dat noch tergste is,slaen sij .sloten, hyden, bancken, stoel, tresoiren weg, ende pltegen [sic) an twee die doren verbarnen-de, al contrarie onser tractaet ende guede nabuerschap. Voirts dunckt haer niet nuttelicken, datmen soude toelaten, dat die luden binnen Vtrecht prouiande openbaerlic soude halen, gemerctbier vyt aen den furst quaede aengeue ende consequencie voornemen mocht etc. Vorder aengaende de bewaernisse sijnre g. stadt Rhenen, begeren die staten sijner g. goede me-ninge, off die selue stadt genoech mit vijftich knechten bewaert, dan of men daer meer inne scict,ende waer men die penningen mit die deputatien ende cost op de dachvaert tot Rheenen

ende Wa-geningen gescict, hiertoe best'vinden sal; oock mit begeerte, dat sijne f. g, , omme goede toesichtende bewaernisse tot sijne f. g. stadt Rhenen te dragen , eenen goeden besten Stichtschen hooftmandairinne doen ordonneeren ende suecken willen, gelijck sijne g. staten sich des ende alles goedesgantselicken vertrouwen tot sijne f. g., die- Godt behoede wil lang welvarende. Den Gheynschen dijck is hier voormaels geweest als de Leckendijck, ende is geleyt geweest opdie tijt, omme dat binnen landt te beschermen, te weeten, dat die Lecke ende Ussel hier voor-maeJs, eer den nieuwen dam was toegeslagen, langs den voors. dijcke den stroom liep, ende dievterweerde , die nv ter tijt sijn , weleer die rechte diepten voor de IJssel geweest hebben. Als nvden nieuwen dam was toegeslegen, doen bleef de stroom vanden Lecke buyten dijck gesloten ,ende dat binnen landt niet meer daernae beschadigt en wordt vande voors. stroom , soo is daernaden ouden dijck vanden IJssel voors., die nv den Gheynschen dijck, desolaet blijuen leggen, daergeen toesicht meer is geweest, daer nv buyten menschen miraculen oock niet gesciet geworden ,dan nv binnen negen ofte tien jaer

herwaerts, , ende dat ouermits versoeck van de bruyckersvan Zantvelt, leggende in den gerechte vande Vaert, door last van water vanden IJssel, dieouer de leechte loopt vanden voors. dijck etc. schijnt een scrift ouer tsestich ofte meer jaerengeschreuen. Ged. 25 Oct. 1523. Volgens een afschrift genomen door wijlen den heer J. J. Dodt van Flensburg. 473.    Bissckop Philips van Bourgondi'e antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, ter zakevan de huizen te Oadewater, dat hij achtervolgende die woerden wij laetst mit sijn 1. te Gorcuinhadden op Tuye, nu aan den graaf van Hoogstraten verzoekt, om dat voernemen der voerscr.huysen haluen aff te doen, om last ende andere jnconuenienten daer vuyt verrijsen muchten , teverhueden; oick mede op dat onse Stichlsche limiten , die wij onsen vermoegens, als wij schuldicbzijn, voerstaen ende beschermen willen, ombeswaert blijuen moegen. Wes ons van zijn 1. daeropter antwordt compt, sal v nyet verborgen blijuen. Ged. te Duurstede 25 Oct. 1523. Zijne handt., lager Herdinck. Decl A. 873. 474.    De gedeputeerden van de 3 staten van Utrecht herigten aan hunne committenten, datzij op heden hun beveel an onse g. 1. h. geopent hebben.

Soet dunckt sijn ff. g. op die scrifftendes heren van lioostraten stathelder etc. goetwesen , den seluen van zijn ff. g. ende der statenwegen the beseinden, op dat die ondersaten des Neder-Stichts ontlast mouchten werden; wantsijn f. g. beduchten die mit schriften nyet geremedieert sail werden. Verhalden sijn f. g. ons bys



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 8 a BISSCHOP VAff UTREGnT, (1523). morgen toe om schriften sijn f. g. verwachtende sijnt, als dan den dach op the nemen gelijcklickbij den voerg. here van Hoostraten the verschinen. Aduerteren dair om v, yn tijtz willen depu-teren so geestlick ende werlick vander drie staten, so dat ons g. h. ons voer gegeuen heft endebegeert, op dat dese ongeboerlicheit ynt Neder-Sticht verhoet mack werden, als v w. 1. vorderverstaen sullen werden. Ged. TVijh te Duurstede maandag na S» Severinus (25 Oct.) 1523. Dcel G. 91. 475.    j4. van Lalaing, graaf van Hoogstraten, herigt aan burg,, schepen. en raad der stadUtrecht; Alzoo die Ghelderssche, bouen tractaten ende vrede ende sonder eeriigeredene offoirsake endeBonder ontseck, tlant van Hollant ende den jngesetenen van dien onlancx tot diuerschen reysen endein diuerschen plecken gejnuadeert, ende bij roof, moort, brant, brantschat ende anders bescadichtkebben, soo dat de keyser onser aldergenadichste ende ouerste heer, tot preseruacie ende bescerme-nisse van sijn voirs. lant ende ondersaten van gelijcke andere ende

voirdere scade, zekere capitey-nen van ruytteren ende knechten geordineert heeft, gestelt te werden jn diuerschen plecken, endeonder anderen den heere van Castres, mijnen lieutenant, jn Holland mit xijc knechten alhier vpdie Vaert, die men zegt van Vtrecht als jnderi nutgelijckxte ende genemste bleeke daer toe , endeden voirg. capiteyn ende knechten scerpelijcke beuolen, v ende den jngesetenen vander stede endeSticht van Vtrecht alle vrientscap bewijsen ende bijstant ende assistencie te doen. Waer aff jck vaduertere, ende van wegen den keyserlijcke maiesteyt aen vluyden versoucke , dat ghij, dien tereeren , den jngesetenen vanden voirs. stadt ende Sticht jn dien hebben wilt., als dat zij den voirs.heer van Castres ende zijn knech ten prouanden ende des zij anders bekouuen sullen , voir huerenghelt doen bringken , zoo de keysex v volcomelijck betrouwt. Ende jndien seluen knechten offeenigen van heml.&quot; yemant vanden voirs. jngesetenen eenichsins jnjurieren off bescadighen , tseluesuldj den voirs. heer van Castres te kenne geuen, die welcken tselue sal doen repareren ; endejn geual neen, des niet gebueren en sal, mij daer aff aduerterende, sal jc sulcx daer toe

voirzien,dat gkij redene zult hebben , des te vrede te wesen ende mij daer toe te bedancken. Ged. Us-sehtein 27 Oct. 1523, Get. Lalaing. Deel D. G03. 476.    De stad van Utrecht herigt aan hisschop Philips van B our gondii; Naedat uwer f. g.drie staten op huyden an uwen f. g. gescreuen hadden beruerende tblochuys optie Vaert, soe isons enen brieff te handen gecomen vanden greue van Hoechstraten, stadthouder generael etc,, lui-dens der copien dair aff hierjnne besloten ; dat wij uwen f. g. jn alien besten inede tkennen ghe-uen, omme geboerlicke prouisie dair jnne te doen, als dat best ouerleggen moegen uwe f. g. ,Ged. 28 Oct. 1523. Minuten van missiven h\. 375. Archief der stad Vtrecht. 477.    Bisschop Philips van Bourgondie antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op Iiunschrijoen, als van die waerschouwinge men vander meninge zijn solde een hlockhuys opte Vaertte slaene , twelck ons nyet weynick en verfrempt, soe onse stadt Vtrecht ons beneuen uwe scrif-ten copie seyndt van brieue , die graue van Hoochstra'te gelijcker formen ende substaneie aen ze,als aen ons gescreuen heft, hlijkens afschrift hiernevens. Wordt ymmers van gheenen block-kuyse dair jnne gcroert;

oick soe en hebben zijn 1. te vorens nye daer van gesproken noch ge-screuen. Connens daerom nyet geloouen; dock willen wij mit hesendinge ende scriften aen zijn

















Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 93 BISSGHOP VAN UTRECHT, (1523). en set noch ontset; den seluen.hayn jch nu tzueymail ten versueche des rentmeysters geschreuen, denvurg. schatz zo settzen; haynt mych die summige montlich ontboeden , dat sij doen willen ge-lich die van Heme; die anderen haint mich wissen laissen, dat sij tselue hueren heren willenlaissen wissen, jnd nae die antwordt, die sij van huyn krijgen, mych antwordt geuen ; jnd haynnoch tzerlzijt vorder andtwordt van huyn wissen zo krijgen. Hij verzoekt hem in dit alles tzoversyen , alst gebuert. Ged. Lymbourch Kersavond (24 Dec.) 1523. Zijne handt. Archie/ van Buren. 502.    Bisschop Philips van Bourgondie antwoordt aan de 3 staten van Utrecht^ om nvdan onse stadt Amersfort na uwen begeren te bet te mogen onderrichten totter bewillinge vandervuytsettinge jn uwe scriften gementioneert, soe hore swaericheit meest loopt opte costen vandendeputatien , docht ons nae onse voerscriften geraden , ghij ons die depntatien, mit sampt die on-costen ende sommen daer jn vuytgelacht, bij gueder specificatie jn scrifte oner seynden ;

sulckesbij ons doersien , mogen wij se met redenen ende bescheit te bet onderwijsen. Ende dat ghij vvan uwer pachteren wegen in Emelant beclagen der contribute totter fortificatie onser voerscr.stadt ende vanden wallen der seluer, bedunct ons na der seluer onser stadt situatie , soe nae denvyanden , ende datter soe menige acnslege op gemaict werden, als een yegelick weet, dat se welredenen hebben sich alsoe te bevesten als voerscr. ende dat ghij billicx gheen oirsake en hebbenv des te beclagen , soot nyet dan tot waelfaert ende versekertheyt sunte Mcrtens palen geschiet;hebben hem sulckes daeromme geconsenteert ende onsselfs pachteren daerjnne nyet willen ver-schoonen ; oft ghij oick van gelijcken aldaer behoeffden ende van ons begeerden , solden ghij onsnyet myn willich vynden. Als vanden acticlen ons ouergesant, behaecht ons den teneur, behaluenjn een vanden seluen, vermeldende : dat elck zijn vijanden doer den Gestichte soude moegen ver-uolgen vuyt des enen tot des anderen heren lant toe; twelcke onses bedunckens nyet noodich enis te veruolgen, soot doch ter eenre ende ter andere zijde dagelicx genouch werdt voergenomen ,villicht dattet oeck

soe expresselick nyet toegelaten wolde werden. Dan wes de voers. articlen dusanders begrijpen ; jndien ghij tselue bij den van Gelre verhopen te erlangen , sulckes versekert,willen wij onderstaen tselue oick te veruolgen bij key. ma., tsij dan voer een jaer , een halff jaermeer ofte myn, nae dattet v best dienende duncken sal; ende ons hier voerder bescheit off scrij-uende, jndient ghij vanden andere zijt menen te crijgen, ende dattet v guet dunct, hebben wijenige onse rede naeden houe afFgeferdiget, denseluen willen wij sulcke beueel doen ende soe ver-uolgen laten , dat wij ons versien, dattet daer jn gelijcker formen expedieert sal werden. Ged. teDuurstede S. Stephanies (26 Dec.) 1523. Zijne handt. , lager Herdinck. Decl A. 882. 503.    Wylhem Torek herigt aan Floris van Egmond, heer van Usselstein: Dat ick tot Vor-den byn geuest op Sunt Thomas dach, ende heb den casteleyn myt dy vroschaep bij en gehat, ge-lijck dy gevont dairjs, ende heb den casteleyn v. g. bryefgeuen, ende dy stat ock der gelijcken, endeheb hem luyeden dy commisscy laten syen ende gesacht : jndent hem belyefden , mochten sij dycommisscy nemen ende latten se lessen vart hem belyefden. Sij

sachten: sij varen dair myt to vre-den, ende gaeuen mij dy commisscy veder, ende dat volck vas al dy stat doer ser verblijet, dat sev. g. veder tot enen heer hadde, ende deden mij grote er ende frunschaep dur v. g. Ende Albertvan Egmont sacht mij, also bald mijn heer van Vassenaer doet vas, seellyger , verden al sulckecnonyen (sic) genomen, als tot dat holtvester ampt stonden, dat grote schand is. Angaende dat guet



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 94                                                 PHILIPS VAN BOTJRGOKDie, (1523, 1524). dair ick v. g. of sacht, van dy joeffrou jnden Hage, sal dy seker Surrijns van Vorden bij treckenende besyen of se sulcks doen wyll. Aengaende dy Gelrese knecht, lyggen nocht tussen Wijck ende Rynnen indyBettou, ende sijnomtrynt tussen xv^ en xvi<> sterck, ende dair loep noch alle dage mer to, als v. g. merken mach.Item dy Gelre hebben vor Gorcum alle dy bus afgebarnt ende jn Gauerjen (sic) ende Laurack, dat denbeer van Assperen to bort. Dy luyed (wessen) jn Hollant, dat se sus verdoruen vorden , dair sevoel gels geuen ende roeppen al na v. g. Item dy Hollander wyllen nu dussent knecbt meraen nemen, ende dy selue knecbt, dy se hebben, lyggen jndy Nyeport vor Schobouen, Mucht v. g. ordinere, dat men veder Yat dede vor der grote hoemoet, der se alle dyt jaer jndes k. m. land gedaen bebben; sij menden anders dar, dat men nyet doen en dar. Dy Gelrese knecht bebbe dat lant van Burren gelegen ende bebben myt der arm luyed ge-ten, dat welcke schaed genoch is vor dy

arm luyed. Doe jck van v. g. tocb laefde mij dy van Dordrecht dat se v. g. alle gestalt schreuen sol-den, so se alle gestalt op dat pas wel voest. Item ick verstae, dat ick noch hondert knecht mer hebben sal dan ick gehat heb, ickhoep dat v. g. dair myt te Yreden is, als men vt desse stat nyet en dut, er v. g. screuen; vantv. g. mij nu vael belpen mach , als ick ock hoepe. Ick sold v. g. es gescbreuen hebben, dan of dy Gelrese mer to banden getogen baedden, sold ick et v. g. samen gescbreuen hebben; dan mucht v. g. ens in Hollant comen, sold goet wessen. Ged, IJsselstein S. Stephanus (26 Dec.) 1523. Archief van Buren. 504.     Robrecht, graaf van der Mark en van Aremberg% herigt aan Floris, heer van IJssel-stein; Wie dat die vndersaessen der landen Lymbourch vund Daelhem pants vnwillich vundk. m. mandaet vngehorsam sijn, hlijkens Mjgevoegde schriften van den stadhouder van Lint-burg {zie No. 501), vund micb niet moegelich is die seluen vnwillichen zo straeffen , bet en weredann mit etlicben rueteren zo peerdt vund zo voess. Hij verzoekt dus zoo spoedig mogelijkhem 200 ruiters en even zooveel voetknechten te zendeny om de onwilligen daartoe te nood-zaken,

Yund kan jch ghein ruetter oeuerkommen, so en weyss jcb jn gheinreley manieren dairjnne zo handelen, welch k. m. groisse scbaede vund micb vneere sijn solde. Ged. Reikum31 Bee. 1523. Zijne handt. Met het volgend eigenhandig naschrift: Mijne broder der ys daer bewesen xiij hondert g. vmb sijn ruteren ind knechten zo besalen, ind hat sijn ruteren orloeff geuen ende dy knechten doen den maent vertrecken , ende he hat nyt eynen stuuer daer met he dy ruteren jnd knechten sych mach qwyt machen, ende dat gelt sal noch lange sijn, eret besalt werde. Jch han erne (de voorz.) penninghe verlaet ende geleynt, want anders was ym nyt mogelijck. Jch en sijn ouch nyt wij he doen sal. Dy van Sent Hubecht sijn ouch nv gestraft van den van Esden (sic), so dat he den huysseren nyt sal konnen behalden ; besorgen, dat hij die verlesen sal. Bydden v. 1. willen hier vp in gedachtych sijn, ind ys yt daer in ycb v 1. zo willen jnd gevalen gesyn kan, suit mijner goetwillijck ind bereyt fynden etc. Archief van Buren. 505.    Wilhelmus Heda berigt aan de 5 kapittelen van Utrecht: Cum nuper reuerendus domi-nus archidiaconus Famene, magister Johannes Loemes atque ego litteras p. v.

accepissemus supereo quod diete siue communication! seruande super totali jurisdictione ecclesiastica pro parte eccle-



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1524)* 95 siarum jnteresse, vellemus nos jtaque, vnus huiusmodi sponte assumentes, vigilantibus oculis continueintendimus, si, quando huiusmodi dieta totiens designator et iterum pbstergata, ad effectum dedu-ceretur. Jam tandem edocti sumus ex parte reuerendissimorum dominorum cardinalis Leodienciset episcopi Cameracensis, qualiter cum curia conclusierunt de dieta, huiusmodi prima mensis Fe-bruary proxime futuri jnchoanda et continuanda vsque ad finalem conclusionem, vbi tunc sjue Bru-xellis siue Mechlinie volente Deo jntuitu v. p. libenter comparebimus. Quod in eum finem jamin tempore significamus, vt p. v. defectus et querelas, necnon grauamina priuata, si que habue-rint, &quot;vltra ea, que pro parte omnium ordinariorum et aliarum ecclesiarum collecta sunt et pro-poni debent, ilia colligant et pertinenter cum probationibus et verificationibus necessariis in scriptisredigant, nobisque vel alteri nostrorum transmittant, vt, seruiente termino, vna cum alijs proponerevaleamus, quo facto, si necesse fuerit, antequam per nos

aliqua cum curia cupietur conclusio,p. v. auisabimus de singulis, vt si tunc pondus rerum exposcat, alios deputatos ad assistendumnobis adjungere valeant. Ged. Antwerpen 7 Jan. 1524. Deel D. 615. 506.    Wallieli Gerritsz,, rentmeester van Leerdam en Aekooy, berigt aan Floris van Eg-mond, heer van IJssehtein: Dat wijt tot noch toe dragende ghehalden hebben, aengaindedie vvedersaet tusschen uwer g. greflickheyt vander Lede, Ackoy ende Spijck, so hadden wijcenen dach beteykent, die van Beesd, Reynou, Rumdt ende Gelcum, om the taexieren wiedat beter sold sijn die sold den anderen toe geuen. So als wij dan hoorden, dat uwer genadenbynnen lans waren komen, dair Godt van hemelrijck van gelooft sijn; so hebben wijt noch dra-gende ghehalden tot uwer g. coempst alhier omtrent, ende als wij met uwer g. ghesproken heb-ben ende wat uwer g. alsdan belieft, so mogen wij als dan met den Gelderschen voort iiandelen;mer, God zij gelooft 1 wij hebbense alhier wt uwer genaden Jant ghehalden, dat sij nyemant eenhoonsey misdaen hebben; mer so wij verstaen hebben, so hebben sij twe off drie dageri gelegenin uwer g- lande van Bueren ende hebben dapper

metten huysman ghetert, Jtem , ghenedige lieueheer, jck heb die hooff op hoog Oosterwijck toe gheslagen ende die pachten beseth vanden nae~saten van Lambert Millinck, so hebben sij mij ghesant dese ingelachte copij, die mogen uwerg. visiteren wat uwer g. hier voirt in ghedaen willen hebben, mogen uwer g. mij laten weten.Item , g. lieue heer, wij hebben ghesant twe mael aender staten van Nijmegen aengaende vnssertollen , so en konnen wij noch onss gelt niet weder crijgen; hier willen uwer g. dat best in doen,want wij niet doen en konnen buyten uwer g. Item hier ys huyden tijdinge ghecomen, woe datdie vander Vaert alle hair goet vluchten bynnen Vtrecht, wat sij dair mede voir hebben en wet-men niet, uwer g. mogen dat weten; sij sijn zeer beducht, so nu die knechten wt Brabant totScoenhouen ghecomen sijn. Ged* Leerdam 11 Jan. 1524. Archie/ van Buren. 507.    Bisschop Philips t>an Bourgondie berigt aan de 3 staten van Utrecht: Volgende uwecredentz brieue hebben wij onsen pander Gerbrant Verduyst jn zijne montboetscape gehoirt, endeangaende de knechten omtrent de Vaert liggende , hem te kennen gegeuen de diligentie bij onsgedaen anden here van

Castres, ende de anlwoert wij van hem ontfangen hebben, als dat hij,teerst hem enichsins mogelic es, vertrecken wil. Hebben daeren bouen aen die vanden rade jnHollant oic daeromme gescreuen; versien ons, hij durch die redenen in onse scriften an hemvutgedruct ende na zijnsselfs toescriuen vertreckende werdt. Weten op dit pas daer niet voerder



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 96                                                                 PHILIPS VAN BOCRGONDie, (1524). jnne te doene , doch dat ghij ghelijkermaten aen die Yanden rade in Hollant oic screuen , soldeons niet dan guetduncken. Angaende die weerden ende weerdinnen binnen onser stadt Renenverwachten wij die antwoert onser stadt Amersfoert van vre to vre; doch soe de vutsettingevoertgaen wil, weer een cleyn sake de voirscr. weerden ende weerdinnen mit wat geldes op desetijt te voerderen , als wij guetlicken van v begeren ; ende dat de knechten daer noch enen tijtlanck jnne bleuen , docht ons na de lope tbans voer tbeste geraden. Als van Dieric Ciaesz. totSeyst, aen die van Neerden op Tuye vier inerrye peerden afgehaelt souden hebben , ouermits hijenich guet van tclooster van Windsem bruyct, scriuen wij aen deselue van Neerden om restitutie,ende schicken v de brieue hier beneuens. Ged* te Duurstede zondag naS. Poncianus (15 Jan,)1524. Zijne handt,, lager Heudinck. Deel B. 847. 508.    Be stad Jmersfoort herigt aan hisschop Philips van Bourgondie: Wij hebben

ont-fangen dat repoert bi onse deputierde uwe genaden den seluen voirgegeuen mit een bescreuencedulle, dair inne getaxieert die costen die stateri gedaen solden hebben inder deputacien endeanders, lude der seluer, voir dat gemeen lant, wij vast doir sien hebben; doch hoe die sijn, heb-ben tanderen tiden den staten ende uwe f. g. montlick ende scriftelick antwort op gedaen endenoch doen, alss dat wij diuerssche cost mit deputacien oic scriftelick ende anders gedaen ende doendoen hebben aen die forst van Gelre etc., om uwer genaden stadt Amersfoerdt mit dat lant dairomtrent in Eemlant ende oic voider in rust ende vreden te bliuen , die soe wel geboirlick warenvut dat lant te nemen alse die ander, die wij nochtans betalen willen buten cost vant lant, soedat lant seer beswaert is, ende dat die staten insgelijcx doen , sonder dat lant te beswaren , endevorder van Renen te bewaren etc., hebben oic antwoerdt vwe genaden ende staten dair of tande-ren tiden gedaen , oic weten uwer genaden dat nootlicker is uwer genaden stad Amersfoert tebewaren dan Renen , dair omme wij groete costen gedaen hebben ende noch doen dagelicx, wantuwe geneden weten

ende hebben wel gehoert, wat opsetten, versueck ende anders dair op versochtis geweest, dair toe om die selue te bewaren wij alleen nae uwer geneden consente tot ons jhebbengenomen onse burgeren , hoir pachteren ende onse naebueren van tgericht vant Hoegelant, die wijtoe geseit hebben van Renen verlaten te bliuen, ende wes uwe geneden van die anderen lantsaetenbelieuen , hebben uwe geneden alleen daer inne te belieuen. Ende vorder dat onse burgeren opgeloeue enige goiden ontfingen om die huysgelden ende andere ongelden vermindert te worden ,willen wij, genedige heer, dair aen sijn, dat sulcx vermiet bliue, ende of sulcx geschiede ende dairof aduertiert worden , solden ons dair inne geboirlick bewesen. Ende voert dat wij ongeboirlickenige buten of grass burgeren aennemen solden; in preiudicie uwer geneden jurisdictie, sullen gerneonse deputeerde bi uwe geneden dair op voegen , als uwer geneden officaell aldair verscreuen esende in alles ongeboirlick ons dair inne laten berichten. Ged, 17 Jan, 1524. Volgens het oorspronkelijke onder particuliere berusting. 509.     Goeijert van Voerde Ilendrtksz.9 lurgemr., antwoordt Philips van

Bourgondie opzijn sclirijven van 19 Jan, over de uitzetting en onwilligheid van Amersfoorty en verzoekt dezaah nog 4 of 5 dagen te willen laten aanstaan, daar wegens de onveiligheid der wegen degedeputeerden van stadswege naar Wijh hij Duurstede niet kunnen reizen. Ged, 20 Jan, 1524. Minuten van missiven bl. 394. Archie/ der stad Utrecht. 510.     Bisschop Philips van Bourgondie antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, ter zqfye ?





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 93                                                   Pinup3 van BouRGcmme, (1524). Gelresschen oirloge, nv, God betertl wesende, wantse nyet verdingen en sou den moeten etc. Soe ;lieue vrunde, konnen uwe e. wel bemercken ende ouerleggen, dat bij gebreke van dien groetenlast ende onvenvinlicken liynder ende scaide aender dijckagyen van Diemen ende alien den ghenendair onder geseten wesende, soewel die ondersaten des k. m. landen als des Gestichts van Vtrecbt,geschieden soude moegen , dat veel nutter ende mitter minste scaide verhuet dan te repareerenwaer. Begheeren dairomme vruntlicken , dat uwe e. tvoirs. aenmerckende ende grontlicken ouer-wegende, belieuen willen te gunnen ende te behelpen ende een voirsien willen hebben, soe datdie ondersaten van Diemen voirs. verdingen moegen, ora haer platse ende den dijck voirs. te moe-gen onderhouden ende voer alle rnisvar te bewaeren. Zij verzoekt antwoordt, ons inden bestendaerna moegen weten te richten van uwen e. Ged, 4 Fehr. 1524. Minuten van missiven bl. 398. Archief der stad Utrecht, 514.    De

stad Utrecht herigt aan Willem Torch, drost te IJsselstein : Ons is claechlickentkennen gegeuen , hoe dat des key. mat8, dienres ende knechten liggende aende Vaert, hem on-derstaen souden , onder meer quaets, die watermoelen , die onse borgers ende ondersaten des Ge-stichts staende hebben jndeWyers, aff te breken tot verderflicke hynder ende scaide des gemeynenlants , daer onder gelegen , twelck soe emmers nyet behoert, want wij gheen vijanden en zijn:Zij verzoekt dus, dat sulcx verhuet ende belet mach worden nae behoeren, en dat zij ant-tcoord ontvange, ons jnden besten na moegen weten to richten van uwen e. Ged, 5 Fehr, 1524. Ibidem hi. 399. Hetzelfde ooh geschreven aenden hoeftlieden, prevoest ende gemeyn knechten liggende aendeVaert, 515.    De stad Utrecht herigt aan Msschop Philips van Bourgondi'e de hezwaren van dievan Diemen; Soe, gen, 1. heere kunnen uwe f. g. wel bemercken ende ouerleggen , dat bij ge-breke van goede bewaringe des dijcks wel gescepen js groeten onverwinlicken last, scaide , hynderende achterdeel bij jnbrekinge ende anders te komen , nyet alleen des key. mat. mer oick uwenf. g. landen ende ondersaten, twelck

beter bij tijts jn goeder manieren versien waere. Zij ver-zoekt hem derhalvey omaan Amsterdam, off andere dat behoerende, te willen schrijven en solli-citeeren, wair bij dat die ondersaten van Diemen voirs. geveylicht ende bescermt moegen werdenende den dijck voirs nyet apen ende onbewaert en moeten laeten liggen, als dit allet grontlickewel bet ouerwoegen ende voirsien moegen uwe f* g. Ged, 5 Fehr. 1524, Ibidem bl. 400. 516.    Bisschop Philips van Bourgondi'e herigt aan de 3 staten van Utrecht de ontvangeneklagten van de onderzaten aan de Vaart, Jutphaas, Schalkwijk% Oud-Wulven, Heemstede,Galecop en Papendorp; Hoe dat zij van haren lantheren veruolgt werden, omme van horen vol-len pachten vanden jare verleden betalinge te hebben, bouen dien ende sonder consideratie daer opte nemen , dat zij tjaer verleden daer jnbreken vanden dijck bevloyt ende hoer wintercoeren, oickhore beesten ende coren jn haer bergen verdroncken zijn geweest, seggende daeromme desgheenen macbt te hebben, Ende menende dat, nae alien rechten, open waden ende oirlogen totmoderatie staen, soe en zijn hore clachten, onses bedunckens, soe quelicken nyet gefondeert;

docbbegeren wij, dat ghij mitten anderen dahrop communiceren, oick ouerleggen hoemen jn gelijcken



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN tTTRTEGHT, (1524). 09 saken van alts pleech te bolden, ende ons uwe guetduncken daer van weten laten, omme daernae behoerlicken te geschien. Ged. te Duurstede 5 Febr. 1524. Zijne handt.9 lager Herdinck. Decl A. 885. 517.    De stad Utrecht verzoekt aan de kooftlieden , prevoost, nuiteren en knechten des key.mat. dienres jnden Gestichte ende anderswaer liggende , het aan den pachter van Goeijer vanF'oerde op het Hooyeland bij Amersfoort door de knechten, liggende int rot van Cornells vanBrienen , weggeroofd paard, in hun laatsten togt tegen de Gelderschen , host- en schadeloosterug te geven. Ged. 6 Fehr, 1524. Ibidem bl. 401. 518.    De stad Utrecht herigt aan schout, burg.y schepen en raad van Amsterdam: Hoe dat ons mit clachte van veele onser borgeren ende ondersaten bij gecomen ende tkennen gegeuenjs, datse gheen goeden wt uwer stede en souden moegen vueren dan mit paspoerte , ende bijson-der datse voir elke paspoert souden moeten geuen vijff stuuers Hollants, twelk een ongewoenlickescattinge wesen soude.

Soe, lieue vrunde, houden wij v 1. wel kenlicken te wesen, dat jn voer-leden tijden , omme onderlinge vruntscap, comenscap ende verthieringe tusschen onse beyder ste-den borgeren, poerteren ende ondersaten te onderbouden, een vruntlich ouercomen ende tractaetgemaict is worden, vermeldende onder meer, dat deen den anderen gheen nyewicheyt opleggenen soude etc. ; om twelk te onderhouden ende alle gebreken, die ten beyden sijden geboert wesenmochten, te repareren ende verclaeren, men voertijts gewoenlicken js geweest een bij comen vanonser beyder steden gescicte te makene tot gbelegender platsen, alse tot Oudenneerden, oft totAbcoude etc., twelck ons om alles besten wille wel geraden souden duncken, voert ten bequa-men tijden gecontinueert ende achtervolgt te werden. Ende tselue oick achtervolgende, begeerenwij vruntlicke dat uwe e. die nyewe onredelicke scattinge vander paspoert voirs. aftestellen endeonsen burgeren ende ondersaten verdragen willen nae beboeren , jn gelijcken schijne uwe e. vanons jn gelijcken ende anderen saicken gerne werderom gedaen souden begeeren te bebben. Zijverzoekt antwoord, ons inden besten na

vermoegen weten te ricbten van uwen e. Ged. 12 Fehr,1524. Minuten van missiven bl. 402. Archief der stad Utrecht. 519.     De stad Utrecht berigt aan bisschop Philips van Bourgondie; Wij zijn onlancx ge-wairscbuwet geworden, hoe dat Aryaen van Rede, Claes Hans, Pels vanden Bosch, Pijl vanAmersfoert ende meer anderen vergadert souden zijn geweest en donredages savonts lestledenbynnen Vianen jnden Hoern off dair omtrent, ende een opset gemaict souden hebben enen aen-slach te doen op uwer f. g. stadt Vtrecht, ofte den Weerde voer Vtrecbt; wair na ende oft dievoirs. personen alsoe vergadert geweest zijn, wij secretelicken hebben doen wtgaen, ende verno-men int seker, dat die voirs. personen meer ende nyet min ten tijde ende ter platsen voirs. ver-gadert ende bij een geweest bebben; twelck wij in alien besten voirt verwittigen mils desenuwen f. g. Ged. S. Falentijnsavond (14 Febr.) 1524. ? Ibidem bl. 403. 520.    De stad Utrecht antwoordt aan bisschop Philips van Bourgondie , dat zij zijn scrif-telicke antwoirde beruerende uwer f. g. raet ende mairschalck Adriaen van Rede ende oick zijnre 13*



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 100                                                              HUMPS VAN BOURGONDle, (1524). liefde scriften van excusatien ontvangen hebben, hem voorts herigtende> dat wij der excusatien Aryaensvan Rede voirs. wel te vreden zijn, ende hebben oick op hem nye quaet vermoeden gehadt;dan nademael wij gewairscuwet waeren ende noch dagelicx gewairscuwet werden, ende verhoer-den dat hij mede jnt geselscap geweest was, als zijne scriften oick genoich vermelden enen dachte voeren gesciet te wesen, soe hebben wij sulcx uwen f. g. in den besten verwittiget, orarne,soe als hij uwer f, g. raet js, an hem te moegen vernemen, wes dair of! gesciet oft by yemantanders versproken oft gehandelt mocht wesen, om dair vorder wt gewairscouwet te moegen wer-den. Ende tot sulcker meyninge ende anders gheen hebben wij uwen f. g. sulcx an gescreuen ;mer en hebben jnt seker nyet gescreuen , dat zijn persoen een opset gemaict solden hebben enenaenslach te doen , dan dat wij vernomen hadden , dat die genoemde personen vergadert ende bijeen geweest hadden; wairomme

geen noit js hem voirder te verantwoirden , off enigen stander tesetten , als dat oick wel ouerleggen moegen die selue uwe f. g. Gedt 17 Febr. 1524. Ibidem bl. 403. 521.    De stad Utrecht antwoordt aan Aryaen van Rede, ridder, maarschalk des bisschops ,op zijn schrijven, wairjnne v e. I. zich verantwoerden op de scriften wij op Sunte Valentijns dachlestleden an onsen gen. 1. heeren van Vtrecht gescreuen hebben gehadt, en herigt hem , dat wijder excusatien voers. wel te vreden zijn , ende hebben oick op v 1. persoen nyet quaet vermoedengehadt, als wij oick noch en doen; dan nademael wij gewairscuwt waeren ende noch dagelicx ge-wairscuwet werden , ende verhoerden dat uwe I, mede jnt geselscap geweest waere, als uwe scrif-ten oick genoich vermelden , enen dach te voeren gesciet te wesen, soe hebben wij sulx onsengen. 1. heere jnden besten verwittiget, ommc, so als uwe e. zijnre f. g. rait zijn, an v 1. te moe-gen vernemen, wes dair aff gesciet oft bij yemant anders versproken oft gehandelt mocht wesen ,om dair voerder wt gewairscuwet te moegen werden, ende tot sulcke meyninge ende anders geenhebben wij zijn f. g. sulcx aengescreuen , mer en hebben jnt

seeker nyet gescreuen, dat v 1. per-soen een opsaet gemaict solde hebben enen aenslach te doen, dan dat wij vernomen hadden , datdie genoemde personen vergadert ende bij v geweest hadden; wairomme geen noet js v 1. voerderte verantwoerden, off ons enigen stander dairomme te doruen setten, want wij des wel te vredenzijn met uwen e. 1. Ged. 17 Febr, 1524. Ibidem bl. 404. 522.    De stad Utrecht hedankt de stad Amsterdam voor het bekomen antwoord, beruerendeonder meer die vijff stuuers vanden paspoerten , uwe e. gestelt hadden op twee stuuers als voirarbeyts loen etc., ende dat dieselue uwer e. voert yerste soe vele gedaen hebben , dat die pen-ningen vanden paspoerten verlicht zijn geworden ; dan aengemerct, dat uwe stede js een mercke-licke stede van trefflicke komenscappen ende neringen; waeromme soe onse borgeren ende onder-saten dagelicx aldair vele om haer comeascap van sekeren goeden aldair te brengen ende oickweder te halen verkerende zijn, twelck onse beyder steden voirvaderen aenmerckende ende omonderlinge minne, vruntscap ende verthieringe te vuedene, hebben dairomme een vruntlick ouer-comen van malcanderen nyet te

beswaeren etc. gemaict. Want dan die paspoerten van alle goetstelken mael te moeten halen een merckelicke beswaringe ende verlet tinge js voirden gemeynencoepman, onsen borgeren ende ondersaten ; begheeren dairomme noch zeer vruntlicken, dat uwee. voert soe vele doen ende aende k. m. off anderssins solliciteeren ende bearbeyden willen , soedat geen noet derff zijn , den coepluyden voirs. mit paspoerten off anders te bezwaeren noch van



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP YA* UTRECHT, (1524).                                                                101 hoer reysen te beletten , jn gelijcken schijne als , oft sulcx alhier bij onsen gen. heer oft anderenopten uwen geschiede ende voergenomen worde, uwe e. 1. dan van ons begeeren souden gedaente hebben. Zij verzoekt antwoord ons in alien besten dairna moegen weten te regulieren vanuwen e. Ged. 18 Felr, 1524. Ibidem bl. 404. 523.    Be 3 staten van Utrecht herinneren bisschop Philips van Bourgondie, boe dat nv ,God betert! die knechte jn uwer f. g. Nederstichte aende Vaert ende dairomtrent Jange ouer tijtgelegen ende uwen f. g. ondersaten lastich geweest hebben, oick nyet alleen uwen f. g., mer medeuwer f. g, stadt van Vtrecht bloetende van vytalien ende anders. Ende want wij nyet en wetennoch verstaen konnen van hoer vertrecken, mer dagelicx meer ende meer gewairscouwet worden,zij anders ende breder mit ons souden willen handelen ende voernemen, wair wt wel geschepenwair jndien geval veerder verloep te komen; soe, gen. 1. heer, wair wel onse meyninge , opt

be-hagen van uwen f. g., dat wij hem die vytalfe binnen onser stadt onthouden ende nyet toevue-ren laeten en souden, soe Iange zij bynnen uwer f. g. Gestichte liggende waeren, op hope zij teeer souden moegen vertrecken. Mer want wij des nyet wel te vollen genoich beraden en zijn ,verzoekt zij, dat hij haar ten besten daerinne willen helpen raeden ende uwer f. g. goetdunc-ken ons scriftelicken verwittigen willen, wes tot nvtste ende oirberlicste-van uwen f. g. steden endelanden alhier gedaen ofte gelaten sel werden; wair na wij ons altijt gherne reguleeren ende ge-boirlicke onderdanicheyt bewijsen willen uwen f. g. Ged. 18 Febr. 1524, Ibidem bl. 407. 524.    Bisschop Philips van Bourgondie antwoordt aan de 3 staten van Utrecht} ter zakeder vreemde krijgslieden , dat, wij aenden wailgeboren greuen van Bueren, oick anderen beveel-hebberen ende hooftluyden ouer den knechten tot meer malen montlich ende scriftlich veruolchthebben ende veruolgen noch dagelicx, omme die knechten vuyt onsen Gestichte gekeert te moe-gen werden, twelck ons expresselick alsoe toegesacbt is te geschiene; nv sulckes noch vertogenwerdt, willen wij noch van stonden aen bij den greue van

Bueren ende anderen beueelhebberenschicken ende opt ernstelixste erforderen, dat die knechten vuyt onsen Gestichte vertrecken son-der langer vertoch, als wij verhopen ongetwijuelt geschien sal. Doch soe ghij ons scrijuen, ghijdagelicx meer ende meer gewaerschouwet werden, die knechten anders ende breeder mit v sol-den willen handelen ende voernemen, connen wij sulckes nyet gelouen , sunderlincx dat zij desonderstaen solden buyten horen ouersten. Geloouen oick nyet, ende steet desgelijcx nyet te ver-moeden, die greue van Bueren ofte andere van k. m. wegen beueelhebberen yetwes ten handentrecken solden willen, dat ons, onser stadt Vtrecht oft onsen ondersaeten ende Gestichte tot Qni-gen achterdeele keeren mucht, ende, dat wij sulckes vernomen, sunderlincx dat onse rede oftedienren sich daer mede mengeden, wolden wij dieselue daer ouer straeffen; jndient oick anderenweren, ons nyet hedwenckelick, wolden wij mit lijff ende guet daer voer wesen, datmen spuerensolde dattet ons leet weer. Deser gelijcke dingen dan voer ende nae dus aen te brengen ende teverspreijen , hoert men die aendragers bet te bedencken ofte te noemen, als wij mits desen

vanv begeren , ende dat ghij daer op hier bij ons schicken , omme te horen vvaer mede zij tseluemenen te beconden, ende dat ghij daernae correctie te geschien oft anders daer toe te gedenc-ken, als sich best dienende ervinden sal, op datmen deser ende dergelijcke aenbrengen eens ten



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 102                                                             PHILIPS VAN BOURGONDie, (1544). eynde mach wesen. Dies begeren wij hier op een wederhescreuen antwordt. Ged. te Duurstede 19 Febr. 1524. Zijne handt., lager Herdihck. Deel D. 618. 525.    Bisschoj) Philips van Bourgondie deelt den 3 staten van Utrecht mede, dat hij he-den met de gedeputeerden der Had Amersfoort heeft gehandeld. Ged. te Duurstede 27 Febr.1524. Zijne handt, Deel D. 619. 526.    Ernst van Amerongen, schepenburg. en Hendrik van den Borch, raadsburg., be-rigten aan Melts Wten Enge: Op die woerden bij Hermen Mouriss. van Vyanen bynnen Vtrechtgesproken des saterdages op Sunte Valentijns auont lestleden, die bij, na luyde der scriften desedelen heeren &quot;van Brederode, schijnt weder te verseken, heeft die stadt van Vtrecht sekere tuy-gen doen beleggen ende certificatie gerechteliken affgenoinen, mit welker certificatien die stadtvan Vtrecht wel cortelinge aldaer scicken mochten. Zij verzoekt hem aldaar nog een weinigtijds te vertoeven tot dat de geschikten aldaar komen, om, ofts

noets zij, mit Aryaen vanRede jn alien besten te moegen spreken. Ged. Oculi (28 Febr.) 1524. Minuten van missiven bl. 409. Archief der stad Utrecht. ?-*                                                                                                                                                                                       ? 527.    De stad Utrecht antwoordt aan de stad Amsterdam op haar schrijven over het ver-bod van uitvoer van koren, dat ouermits hier tijdinge onder den gemeynen volke gespreyt endegekomen was, dat jn anderen onsen nabueren landen ouercomen was geen koern wt te laetengaen, om dan die gemeynte te stillen mach wel wesen, dat onsen poertiers van wegen den ouer-sten ende gemeynen oudermannen van onser stat een weet gelaten is geweest, datse gheen koern,te weten, jn onsen Gestichte gewassen, bij boepen wt en souden laten vueren. Dan alsoe wij nvverstaen, dat een uwer 1. poertersse alhier gedongen, mer noch nyet gecoft heeft gehadt sekerwtheemsche terwe, daerse een stal om hoeren man te laten sien , off mede nam; js dair ommebelieft, jndien zij wes dairafl coept, dat sijt wt sal moeten vueren, gelijck wij oick in sekerenverleden jaeren aengaende dat wtheems koern. dair alhier merct

mede gehouden was, altijtghernebelieft ende toegelaten hebben gehadt, alsdat oick bij tusschenspreken van onser beyder stedengescicte ende oick in gescrifte genoech ouercomen was. Ende had uwer I. poerteresse dat selueouer acht daegen te kennen gegeuen daer 't behoerde , en soude hoer geen noet geweest hebbenons aldair voer uwe e. 1. te beclagen, gemerct wij altijt geneyget geweest hebben ende nochzijn, goede nabuerscap ende vruntscap, komenscap ende verthieringe te onderhouden mit uwen e. 1.Ged. 2 Maart 1524. Ibidem bl. 410. 528.    Karel, hertog van Gelder, antwoordt aan de 3 staten van Utrecht: As ghij ons nvschrijfft, dat v van gantzen hertten leydt is, onse ondersaiten vyt ind in den Sticht beschedichtworden , ind ghij soedanige onbehoerlicke loegerynge nyet wusten to keren , dan dagelix aen alienorden bearbeyden sulcx to moighen behynderen etc.; soe geloeuen wij waill, dattet selue v waillleydt is; euer onser ondersaiten werden daigelix nyet anders vyt ind jnne den Sticht beschedicht,gelijck off tselue myt vijandt wier ; woe lijdelijck ons dat is kondj bedencken, Wanneer ghij dandairom arbeyden woldt om der logieronge to behynderen, as ghij

schrijfft, ind dat ghij dairtoe



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 - BISSCHOP VA3T UTRECHT, (1524).                                                                 103 billicken vlijt keren, wolden wij sulcke wegen ind manieren mit v vurnemen ind aengnjpen, dairmit wij sonder alien twijuell die legeronge ind beschedonge, soe waell vur vwe as vnse onder- saiten, eyns eyn eynde krijgen wolden ; jnd wes deshaluen vwe meyninge is, begeren wij uwe we- derbeschreuen antwoirt, om ons dairnae to richten, Ged. Hattem 3 Maart 1524, Zijne handt*, lager Muylichem, Deel D. 620. 529,    Wilhelmus Heda 9 proost te Amliem aan Msschop Philips van Bourgondie , alsoe ickuwer furstelicker genade, ende oock sijnen raedt tot Vtrecht j dickwils clachtelicken te kennengegeuen hebben bij scriftelicker information, hoe dat ick ende mijne voorsaeten , proosten endearchidiaconen van Arnhem, in oude rustelijcke possessie ende besitt sijn geweest te administrerensacramentalia van jaer tot jaer, ende bezondere alsoe well in scrickeljaeren als andere jaeren, endedaer af de gewoonlijcken profijten af te onlfangen. Des niettegenstaende heeft gelieft in den jaervan

twintich laestleden een genaempt meester Joost van Ameronghen , als doe uwer if. g, cora-missarius, bij ondeuchdelijcken aenbrengen van uwer If. genaden zeeckere commissie ofte brieven teverwerven, waer doer hij hem vervordert heeft, mij oft inijnen officiael ongehoort, die sacramen-talia te vsurpeeren ende mij in mijne oude rustelijcke possessie te spolieren, twelck noch bij tijdenvan hooger ende zaliger memorien Fredriek van Baden, David van Bourgondien, oft Roelofvan Diepholt, biscoppen te Utrecht uwer f. g. voervaders, alsoe ick verstae, nie geschiet en is,maer wel bevonden wert, dat mijn voorvaders oft hueren officialen alsulcken sacramentalia altijtrusteltjcken ende vredelijcken administreert hebben. Ende hoe wel ick mij hier of dickwijlen be-clacht hebben, en heb ick tot deser tijt toe noch gheenen troost ofte verlichtinge vernomen , teravontueren overmits andere groote saecken ende occupatien van uwer f. genaden; maer wantick wel weet, ende uwe ff. g. vyt sijnder gratien dickwijlen genoech verclaert heeft, mij in mijnerechten niet te willen vercorten , ende ick mij gantzelijck dit op uwe f, g. betrouwe ; is mijnootmoedige bidden ende begheren , alsoo nv

wederomme dit jaer een scrickel jaer is, ende opdat dergelijcken niet weder en geschien oft in consequentie gebrocht en worde , dat uwer f. g.gelieue mij te doen reponeeren ofte restitueeren in mijne eerste staeten, ende gehengen mij oftemijn officiael te mogen administreren de sacramentalia, in al der manieren alst van outs gewoon-licken is geweest, behoudelijcken, dat ick oft mijnen officiael gehouden sullen sijn te toonen endebewijzen, also veel dattet int recht genoech zij, dat wij in alzulcke possessie ende bruyckenissenaltijt van lxx jaeren harwaerts geweest zijn , ende gelouen , dat men contrarie niet beuinden enzal; ende indien wij dit niet en connen gedoen , dat wij schuldich zijn te doen, restitutie alsootbehooren zal, ende all ist alsoo, dat ick mijn gantzelijcken op uwe f. g. verlaeten ende hope,dit in den besten nae de redelijcheyt te sullen nemen; bidden niettemin met alder ootmoedicheytop deze mijne supplicatie een resolutyff ende genadich antwoordt te mogen verwerven bij brengervan dezen. Ged. Antwerpen 5 Maart 1524. Volaens een afschrift van tcijlen den keer J. J. Dodt van Flensburg. 530.    Bisschop Philips van Bourgondie verzoekt aan de 3 staten van

Utrecht een vuyt-dragende ende onuertogen antwoord omtrent de zaak van die van Ahcoude tegen die vanHeicoop over de weteringe, en omtrent zijn versoek om die van Heicoop tot de submissiete hewegen} waartoe die van Ahcoude zich bereid hebben verklaard. Want wij doir die cla~gers weder op Tuye dair omme veruolgt worden, ende dese sake, die ons mede mercklicken



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 104                                                              PHILIPS VAN BOURGONDie, (1524). betreft, gheen vertoch lijden en mach. Ged. te Duurstede 5 Maart 1524. Zijne handt., lagerHerdikgk. Deel A. 886. 531.    Bisschop Philips van Bourgondie herhaalt zijn verzoek aan de 3 staten van Utrecht om die van Heicoop tot een eyntlick antwoord in deze zaak uittenoodigen, op dat wij nyet genoodicht en werden, die van Apcou tot boren rechte voer te staen ende sulcke andere prouisie lifer jnne te doene, als dat nae redenen behoren sal, herigtende voorts, dat die van Heicoop wel 24 hunner hadden benoemd, om die dingen ten besten touerleggen, dock dat op de bijeen- ko?nst van hunne daaruit afgevaardigden en zijne raden niet heslissend was gehandeld ge- worden. Ged. te Duurstede 14 Maart 1524. Zijne handt.y lager Herdinck. Deel A. 887. 532.    Bisschop Philips van Bourgondie zendt aan de 3 staten van Utrecht die mandamenteexpediert ende besegelt, als dat behoert; dan als aerigaende die cedel vander taxatien ons toege-sant, hebben wij in Emelant die

specificatie vanden derpen vuytgelaten ende die booftsomme al-leen laten staen, om oirsaken die ons op dese tijt daer toe bewegen; ende schrijuen aen onsestadt Amersfort de voers. hooftsomnie te vynden ende op te brengen nae hoeren vrunden aflfge-scheidt. Als van de knecbten bynnen onse stadt Renen voerder bet onderholden, docbt ons sulcxnoch wael nutte, soe lange de luyde an beyden zijden dus loopen ende opte benen zijn; dochmoegen wij wael lijden, dat ghy bier jn doen wes gbij ouerleggen sullen tot waelfaert onsesGesticbts best dienende. Ged, te Duurstede 17 Maart 1524. Zijne handt.f lager Herdinck. Deel D. 621. 533.    Be stad Utrecht herigt aan de jonkeren, hooftlieden en knechten liggende aan de Vaart) de klagten harer onderzaten, gegoet wesende jnde Wyerze ende Vuykoop: Hoe dat enige van uwen knechten sich onderstaen solden hebben, die watermolens staende jnde Wyerze ende Vuycoep offte breken om te bernen, tot merkelicke groete scaide, hynder ende achterdeel des ge- meynen lants. Ende gemerct wij dan gheen vijanden en zijn, begheeren dairomme vruntlicken , dat uwe e. 1. verhueden , dat sulex nyet en geschiede, als dat

billick alsoe behoert. Zij verzoekt anticoord, ons jnden besten na moegen weten te richten. Ged. Letare Jeruzalem (22 Maart) 1524. Minuten van missiven bl. 412. Archief der stad Utrecht. 534.    De stad Utrecht verzoekt aan Gijsbrecht van Nyenrode, hooftman vanden gemeynenknechten, en aan burg. , scheperu en raad der stad Naarden 9 de vier sinks witwollen lake-nen aan Tyman van Leeuicen , oudraad, gisteren namiddag aan de Bildt door een hoop van 9a 10 knechten^ waaronder Michiel ende Scram van Deuenter, terug te geven, permits het Sticht-sche en geen Geldersche lakenen zijn. Ged* woensdag na Letare Jeruzalem (22 Maart) 1524. Ibidem bl. 413. 535.    De stad Utrecht zendt aan mr. Balthazar van Vlierden, advokaat in den raad van Braband, wonende te Brussel bij sinte Goedel, eenige stukken onder inventaris in de zaak tegen Jacob Beijersz. en Jan Verhagen , hangende voor de wet van Antwerpen , ter inzage en ter advies. Ged. woensdag na Palmen (23 Maart) 1524. Ibidem bl< 414,



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSGHOP VAIi UTRECHT, (1524).                                                                105- 536.    Bisschop Philips van Bourgondie meldt aan de 3 staten van Utrecht: Soe wij be-richt werden die van Amsterdam den waterganck, daer wij ende onse ondersaten van Apcoude methoren adherenten hore wateren doer plegen te losen, thans toegedammet ende heel dicht gemaicthebben, daer doer dieselue van Apcou geschapen zijn heel ende all te bevloijen ende onder waterte liggen, tot onsen ende horen grooten merckelicken schaden; ende want ghij ons dan laetst sere-uen, die lantgenoten van Heycoop vuyt xxiiij gueden mannen drie ende ghij nv wederom, alst jaerverleden, vuyt onsen drier staten name zess daer toe gedeputiert hebben, orame de sake met onste verboren, verzoekt hij deze zes gedep. tegen donderdag na Paschen hij hem te zenden,hebbende de gedep. van Abcoude en Heicoop dit insgelijks verzocht3 orame die sake tot concor-die van parthyen ofte sus anders naeden besten bescheide te handelen ende eens voer al nederge-lacht te moegen

werden. Uierinne wilt nyet vallen Jaten, als wij ons des gansselicken tot v ver-laten , want ons ende onsen ondersaten verderff merckelicken daer aen gelegen is. Ged. te Duur-stede 25 Maart 1524. Zijne handt., lager Herdinck., Deel A. 888. 537.    Bisschop Philips van Bourgondie antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, dat, soeghij ons op donredach lest verleden screuen der knechten weerden ende weerdinnen haluen bynnenonser stadt Renen, als dat ghij dieselue op toecomende maendach bynnen onser stadt aldaer tewesen verdachfaert hebben, omme die knechten te monsteren ende weerden ende weerdinnen temoegen voldoen, het onses bedunckens bij vluyden nyet wel ouergelacht is geweest, den knech-ten soe langen dach aen te setten ende vuyt onser stat Renen soe bynnen onser stadt Vtrecht se-mentlick te bescheyden om aldaer te monsteren ; want die hooptman middeler tijt luyden genoichtot zijnen vollen getale bequemelick crijgen can, die ghij hem geoirsaket sullen wesen jnde monste-ringe te passieren , ende villicbt nochtans nye gedient sullen hebben. Ten anderen de wijle deknechten soe vuyt onser stadt Renen ende bij vluyden zijn sullen ,

mochte onder texel van dienop onse stadt Renen enigen anslach gemaict werden , dat ons ende onser kercken van Vtrecht totmerckelicken achterdeele keeren mucht; dan ons dunct geraden , ghij den voerg. dach weder opscrijuen ende yemants hier bij ons schicken , den welcken wij voerts mit enige vanden onsen naeonse stadt Renen veyligen willen laten op enen gelegenen dach, de wij den hooptman ende knech-ten soe te voeren nyet en dencken te verwittigen , omme soe stracx ende den hooptman onge-waerschouwet de knechten te monsteren ende te vernemen ofter enige gebreken wesen mochten.Als van onse stadt Amersfoert hebben wij nae uwen begeren aen se gescreuen , die portie endetaxe van Emelant op te brengen ende aen Rernts vuyten Eng handen te betalen, als wij verhoopensoe te geschien. Doch als ghij ons mede scrijuen van die knechten bynnen onser stadt Renenvoerder te onderholden , dunct ons nae gelegentheit der lope sulcx noch nut ende van noode , alsghij dat seluer ouerlegge'n connen. Ged. te Duurstede dag na Paschen (28 Maart) 1524. Zijne handt., lager Herdingk, Deel A. 889. 538.    De stad Utrecht zendt aan den hertog

van Gelder mr, Anthonis Venrode, kanunnikvan S. Marie, om zekere saicken, die wij dus ouerwech nyet al wel gescreuen en konnen, anuwen f. g. te communiceren ende te veruolgen. Ged. 7 April 1524. Minuten van mtssiven bl. 417. Archie/der stad Utrecht. 539.    Be ojfficialen van den hove en domproost van Utrecht antwoorden aan den kancelier III.                                                                                                                         14









Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1524).                                                                109 dencken, ende ons oere guede meyninge daer jnne bij brenger van dess laeten weeten. Ged. 12 April 1524. Deel B. 551. 549.    Daniel van Bonehout, heer van Boulairy en andere raden te Duurstede antwoordenaan de 5 kapittelen van Utrecht: Als v 1. aw op horen depulalen report aen ons scrijuen mitjnnegelachter copie eens instruments aengaende den eedt noch die v L bij horen deputaten Yanons begert hebben , soe en vynden vvij nyet daer jn gecaueert ofte enige clause jnne getogen ,die dat claerlick vuyt druct, vvij v 1. eedt te doen schuldich sijn voerder dan vvij mit hantastingemalcanderen gedaen ende geloeft hebben , tvvelcke vvij als lantsaten inden Gestichte merckelickengeeruet dencken soe nae te gaen, ende thuys tot behoef Sancte Merten truwelicken te vervvaren,bedunct ons als voer. Sien oick noch gheen fundament, dat v 1. ons des verlaten ; want men aenoris (en Godt wil) gheen gebreck vynden en sal. Voerder als v 1. aen ons gesinnen , omme temoegen

procederen totter electie, dat vvij mit vlijt daer aen willen wesen, tligchaem onses gen. 1.heren gehumeert oft hier to Wijck ter kercken gebracht vverde, versien vvij ons v 3. deputatenonse goede meninge ende antwordt daerop derseluer v 1. mede ondect hebben; steet nyet bij ons,dattet dus vertogen werdt, dan dat vvij (als dat behoerlick is) tlichaem gerne eerlich nae onsecleyne vermoegen ter kercken brengen sold en, twelcke vvij noch nyet en sien te connen gedaen,ouermits dat de lakenen , daer vvij in Brabant om gesant hebben, soe corta nyet ouercomen enconnen, vvij oick hier gheen andere en vveten te becomen. Wil daeromme noch een weynichvertrecken , ten vveer v 1. ons een deel lakenen aldaer tVtrecht lieten affdoen bij onses seligen 1.heren vicario van tghene zijn gen. van hem toecompt, ende ons daer van soe te vvege hielpen ;v I. connen dat wel ouerleggen , dattet ons anders quelick te doen is. Sullen vvij oick dat huysholden , vveer ymmers billick dat men ons volgen liet tselue dat onsen gen. 1. 'heren bis op zijnensterfdach verschenen is , soe van zijnen gen. vicario prouisoren als anders; ende siens anders nyette doen. Zij verzoehen anticoord. Ged, te

Duurstede 14 April 1524. Deel D. 023. 550.    De stad Utrecht herigt aan de bruederen prouinciaels minister der prouincien van Colenvan die minrebrueder ende diflSnitoers des capittels , dat nv geholden wert s Hertogenbossche: Datalsoe brueder Jan Rijnvisch, guardiaen der conuents bynnen onse stadt, den gemeynen volke alhiermit deuote goede sernioenen , leeringen ende exempelen der vvech der salicheyt dagelicx een sekertijt lange js leerende ende voergaende geweest ende noch , en God wil, langer ende meer doensal, waer doer ongetwijfelt tgemenen volck jn doechden gestichticht ende oick tot hantreykingeder voors. conuents ende der armer bruederen (als doch nv sonderlinge van noede js) verweitwert, ende noch meer daer hem oft God wil verweit sal worden. Begheeren dairomme seervruntlicken , dat uwe e. 1. denseluen brueder Jan Rijnvisch voors., tot zalicheyt des gemeynenvolks welfaeren ende profijt des conuents voirs., alhier jnden seluen conuente laiten bliuen endenyet verseynden willen. Ged. 15 April 1524. Minuten van tnissiven LI. 426. 4rchief der stud Utrecht; Een gelijkluidende brief aan dezelfde orde, houdende hun kapittel tot Ghent,

geschrevenden 21 Jan. 1526 ten hehoeve van Jan van Kermt, leesmeyster. 551.    De stad Utrecht antwoordt aan Dirck van den Kolck, ritmeester, en Gbijsbert van





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1524). Ill weder wilden openen, latende twater zijn loop hebben, dat onmoghelick js om te geschieden ,zonder de grontelinghe verderffenisse van Aemstellant, als uwe e. L dat vuyt de scriftlijcke ant-woort, bij henlieden onlancx den e. heer meister Claes Ruysch, canonick tOude Munster, op zijnbegheren jn uwer drie staten naem onder credentie ouergeleuert ende, als wij nyet en twijfelen,ouergebrocht, begherende wij v tselue wederom voor antwoort wilden laten weeten, ende zooveel meer dat hem tHeycooper water te loosen zonder hoir grondelinge verderffenisse nyet doen-lick en js, ende dairom jn geenrewijs en dencken ennige dammen te laten openen, mar alnochoueral ende jnden wauer (sic) al opten Hollantschen gront toe te dammen, dair deur zij beschadichtwerdden, ten wair off die van Apcoude jn tijts hen selfs van tHeycooper water off damden, mitbegeerten men hem deser sake ongemoyt will laten, zoe zij langh genoech ende te lange' dairmede verderflijcke schaden geleden hebben , ende meer dan te veel costen dese

naeste jaren dair-om gehadt hebben; dwelck wij uwe e. w. jnden besten gairne laten weten, ende dat wij eruor-deren wilden de damme weder geopent warde, als dat de selue brief vermelt, jn onse macht nyeten is, Ged. 15 April 1524. Deel B. 552. 554.    Be stad Utrecht verzoekt aan Willem Torek , drost van Usselstein, om Aryaen vanOestrum, die zieh straffeloos te IJssehtein ophoudt, te onderrigten dat hij den door hemaan Joest van der Haer hedreven doodslag hehoorlijk zoene. Ged. 21 April 1524. Minuten van missiven bl. 430. Archie/ der stad Utrecht. Hetzelfde verzocht aan den heer van JBrederode hij missive van 25 Mei. 555.    Karel, hertog van Gelder , herigt aan de 3 staten van Utrecht: Ons js vurkomen ,woe dat gij geneyght sijn soldt, onsen neuen van Munster vur vwen toekompstigen busscop topostulieren, als gij vyt deser ingelachten copyen eynss brieffs , den burgermetsteren, scepenen indraet der stat Kampen aen twee raetsfrunde der stat Deuenter geschreuen hebben, vorder sienmoight. So. gij dan altijt hebt laeten luyden in vwen schryflten ind muntlicken antworden , oickonlancx bij vwen geschickten onder anderen ons hebt doen verbaitschappen , dat

gij tot rust indvrede geneyght jnd nyet anders dan goede vruntschap ind naeburschap myt ons en begeerdentonderhalden , hebben wij v nyet willen verswijgen , dat onse neue van Munster onse vijandentoegedaen jnd vyt der ind meer oirsaicken parciaell is , ind tot onderhaldingen gueder vruntlickernaebuerschap nyet dienen, dan to besorgen stonde, wanneer sijn lieffden gepostuleert wurdendat dair vyt die guede vrintschap ind nabuerschap quellick onderhalden jnd vorder onwill indverloup verrijsen solde; twillich wij v gueder meyningen hebben willen te kennen geuen , op datgij gheen onscholt en dorfft nemen , der gheen weeten gehaidt to hebben. Ged. Zutphen don-derdag na Jubilate (22 April) 1524. Zijne handt., lager Virssept. Deel A. 906. 556.    Burg., schepen. en raad der stad Deventer herigten aan de 3 staten van Utrecht;Onse secretaris J. Breda js desen auont nae onsen begeften , soe wij hem teser tijt niet ontberenkonnen, hier gekomen, twelck zeer nutt was, om alle gelech van dair to weten, want nu alhiergekomen is van Vtrecht die eirbare ind hoichgeleerde heer meister Lambert van Dunen, licen-tiaet etc., mit credentien vanden vijff goidtzhusen ainden

steden Deuenter, Campen ind Zwoll,ind heefft ons nae vermoigen sijner jnstructien drie artyckellen voirgeholden, als dat die goidtz-



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 112 PHILIPS VAN BOURGONDie , (1524). husen geslaiten sijn opten vj4* dach May eynen nyehen heer to kiesen. Item datse van meynongesijndt eynen neutrallen heer to kiesen , dair bij Sente Martenss palen gehcelt ind die landen jnrust ind vrede gestalt moigen werden. Item dat die stadt Zvvoll, als sij altijt hebben verluydenlaeten, sich bij Sanct Marten geuen ind dair bij wilt blijuen, begerende to weten tot wattheren wij best geneyght sijn solden etc. Is hem geantwoirt: die stadt Campen well to vredenweer, sij die electie soe deden nae olden gewoenten , ind datse soe koeren, dairbij die landenweder geheelt ind jn rusten ind vreden gestalt ind blijuen muchten, dan eynen heer to noemenen stondt bij ons nyet; ende van der stadt Zwoll hem gesacht, woe dat Zwoll bij Sanct Mertenind den Gestichte van Vtrecht wolden blijuen , ind dairtoe opt nyehe weeren verbonden , (baiden)doch onder anderen tkennen gegeuen, woe men tVtrecht tot onsen genedigen heren van Munsterwell gesynnet weer , soe veerre sijne genaden mit consent yanden capittell

sulx wolde annemen ,ind soe veer sijne gnaiden beide die bysdommen muchte besitten, dairop alreede vyth Vtrechtheymelicke jnquisitie geschiet is aint capitte) tot Munster ; doch den vurs. heren meister Lambertind oick ons dochte well geraiden, wij dairop yemandtz van wegen onser drie steden schickten ainonsen gen, heren, oick anden capittel tot Munster, dairtoe wij nyemant beqweemer weten danHermannum Kothe, secretaris; wairomme wij wel begeren, Hermannum , soe verre enichsynsmoegelick is , van stonden aen nae Deuenter geuerdiget wordde , dair wij onse vrunde , die totWilp ther dachfart sijn sullen, desen auont, wilt Got, oick hebben sullen, om aldair tot Deuen-ter van alless vorder to communicieren. Dess verlaeten wij ons alsoe gensselicken. Ged, maandagna Jubilate (22 April) 1524. Deel A. 907. Op de keerzijde van het Mad staat: Item tVtrecht is an enige vrunden geschreuen als oick ainden stalmeister tot Wijck, vyttethoff verwittiget is , dat vrouw Margreete ind thoff van Bourgondien to vreden is , die vijff guids-husen eynen neutralen heren kiesen die hem belieuet, beholtlick dat se geynen Gelreschen herenen nemen. Meister Lambert

vurs. seeght ons mede , dat ain die goedtzhusen noch geyne sollicita-lie voer yemanden gedain is, dan dat alleene die hertoch van Gelre begeert heefl't eynen vansijnen gnaiden bloede offt vrunde to willen acceptieren, die sijne gnaiden hem alsdan wolden noe-men. Seeght mede dat aingaende tbelech voir Zwoll ind anders den ffurst van Gelre to vredente stellen, ain sijne gnaiden geschickt sijndt heer Melis van Nyevelt, procst to Leyden, heerMarcus van Wese , canonick tVtrecht, ind meister Anthonis Veenraide. Item vanden knechten jn Drenthe solden leggen , hebben wij seeckere tijdinge vuyth Steyn-wijck, sulx nyet wair en is; dan liggen noch jn deser greuen landt ind dairomtrent, ind sijndtangenomen tot behoiff der Burgon. Die van Steynwijck hebben weeten laeten , wairmen se byn-nen Zwoll behoifft, willen ze dair gerne van stonden an lx off lxxx goeden knechten senden;dair men toe mocht verdacht sijn ind ons sulx weten laeten,Dit naebescreuen was eyn cedelken ingelacht. Mr. Hermanno, besonders guede vrundt ind brueder, wilt nyet sumen v 1. komen ymmerstot Deuenter, wanlter nu weliFairt der alynger lantscappen ain gelegen is, endq wilt oick

gedenc*ken de proprio sigillo de audientiario ant de quatuor officii riqtarii etc,                              J. B. 557. De Had Utrecht antwoordt aan den heer van Brederode, ter zake van de restitutiowegem den ouervalle (der stad F^ianen in 1482), dat deze zuak, ingevolge tusschen hem en





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 114 PHILIPS YAW BOURGONDie, (1524). koer ende electie eens nyen forsten, heeren ende biscops den prelaten heeren ende capittelen vandenvijf goidshuysen bynnen onser stadt alleen toebehoert. Ende soe vele ons moeijelicken wesen sal,dencken ende willen wij solliciteeren aenden voirs. heeren ende dair toe hem helpen raiden en.dedaden , datse eynen beqaemen neutraelen forsten , heeren ende biscop eligeeren ende kyesen wil-len , wair bij guede nabuerscap ende vruntschap, oick rust ende vrede an alien sijden landenonderholden jnd wijder verloep jnd onwille vermijdt sal moegen worden, dair wij alle ons ver_moegens die hant neerstelicken an houden willen. Zij verleent hem het verzochte geleide voorzijne radetu Ged* 27 April 1524* Minuten van missiven bl. 435. Archie/ der stad Utrecht.? 561. De stad Utrecht herigt aan de steden Deventer, Kampen en Zwol; Alsoe Godbetert onse gen. heer bisscop Philips van Bourgoen , hoechloeflicker gedachten , deser werelt ouerleden , ende die vrije electie eens nyewen forsten , heeren ende bisscops aenden

prelaten heerenende capittelen vanden vijtf goidshuyzen bynnen onse stadt nY gekomen ende den dach der seluerelectien den y]*n dach in Meye naestk, gestelt js, als wij uwen e. 1. oick wel kenlicken houden tewesen ; soe omme dan tot wailfaeren , rust ende vrede der landen an beyden sijden der IJselente moegen komen , begheeren wij zeer guellicken ende vruntlicken, dat uwe e. 1. enige vandenuwen, tsij geeslelicke of weerlicke personen, mitten aire yersten sulcx moegelicken wesende alhierbij ons scicken ende vuegen willen , omme samentlicken aenden voirs. heeren prelaten ende capit-telen der vijf! goidshusen te solliciteeren ende dair toe hem helpen raeden ende daden moegen ,datse eynen bequemen neutralen forsten , heeren eude biscop eligeeren ende kyesen willen , wairbij guede nabuerscap ende vruntscap , oick rust ende vrede in alien sijden landen onderhalden jndwijder verloep jnd onwille, oick afbroech van Sunte Meertens palen vermijdt sal moegen werden ,dair wij alle ons vermoegens die hant neeslelicken an dencken te halden , verhopende ende emmersnyet twijfelende oick soe als goede liefhebbers vanden heyligen patroen Sunte Meerten

gheerne doen sellen willen die selue uwe e, ende I. Ged. 27 April 1524. Ibidem bl. 430. . '                                                                                                 'I'.-tu                          - 562. De stad Utrecht herigt aan den tollenaar en tolschrijver te Wijh hij Duurstededagelijhs klagten van de burgers te vernemen, die den stroem vander Lecken mit haer comen-scap ende goeden gebruken , datse bij v luyden opten tol aldair , bouen en contrarie onsen rech-ten, priuilegien ende ouden gewoenten, veraftert, gemolesteert ende op cost ende scaide gebracbtwerden. Want al ist saicke datse aldair genoech bekent zijn voer onse borgeren in lange jaerendair op gepasseert hebhen, en wilmen dat sonder hantteyken van onsen secretaris voerttan nyetgeloeuen; ende daerenbouen al toenen zij thantteyken datse borgers sijn, soe worden zij nochgeconstringeert wederom te reysen an onsen secretaris ende certificatie bij eede van hem te bren-gen, dattet goet onsen borgeren toe behoert, twelck al geschiet tot groet arhterdeel , schade endebynder van onsen borgeren, dat ons gheensins te lijclen en staet. Zij verzoeken dus ernstig,dat ghij onsen voirs. borgeren, die voer borgeren bekent zijn off dat

tsijnen tijden bewijsenkonnen, als recht js, mit hoer goet zij mit hoeren eede aldair, als zij dair bij zijn off' voer off nakomen off anderssins, jndien zij der nyet bij en waeren noch en quamen, mit certificatien sellenwillen verantwoirden , na ouder gewoenten willen Jaiten lijden ende passeeren , sonder hem enigeongowoenlicke costen , scaiden oft hynder meer aen te doen ; oft anders dencken wij alle alsulkecos ten , scaiden ende jnteresten, onse borgeren dair bij gehadt ofte geleden h ebb eh oft noch heb*







Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSGUOP VAIT t'TREGHT, (1524),                                                                117 dair toe gedaen, ende genen arbeyt jnne gespaert hebben, als uwe f. g. wel breder vernemen seKlen moegen vanden edelen ende vermoegenden greuen van Rennenberch &c. ende andere van uwerf. g. wegen welweerdige ambassatoers, goede wetenheyt van als dair off hebbende, God van tie-melrijck biddende, zijne Godlijcke genaden uwen f. g. ende ons alien wil bevvaeren jn langen ge-lucksaligen regimente, tot welfaeren, rust ende vrede deser uwer f. g. landen. Ende aengemerctdie steden Deuenter, Campen ende Zwolle, mettie cleyne steden, sloeten ende landen dairomtrentliggende ende totten Ouerstichte van Vtrecbt behoerende, ouermits vreden ende oerlogen tegensden furst van Gelre, God betert! wijde verlopen ende grotelicken belastet, ende wij jn desenNederstichte ouermits den oorloge tusscben des k. m. ondersaten van Hollant ende den Gelderscbenwesende, oick zeer benauwet zijn; biddende ende begherende dairomme oitmoedelicken, dienste-lijcken ende

vruntlicken, dat uwe f. g. zich vuegen ende rusten willen, omme metlen yerstensulcx moegelicken wesende, bij ons bynnen uwer f. g. stadt Vtrecht persoenlijck te komen, ommesamentlicke raets ende daets in alien besten, tot wailfaert, rust ende vrede des gemeynen uwer f. g.landen alhier to nemen. Twelck soe doende, als wij verhopen, willen wij uwer f. g. mit aireoitraoedicheyt ende onderdanicheyt gheerne ontfangen ende ons jn alien s,aecken geboirlicken endedienstlicken als goede geboirsame ende getrouwe ondersaten bewijsen tegens den seluen uwen f. g.,die God tot langen boegen f. state zalicb, frolich ende gesont behueden ende bewaeren moet.Geschreuen opten 8 dach in Meye anno etc. xxiiij. Vwer f. gen. goetwillige,Die stadt van Vtrecht. Ibidem bl. 440. 3.                                           Den biscop van Colen, Hermanno. Hoechwerdigste, hoechgeboeren, doirluchtichste curforst, gen. lieue heer, wij gebieden onsoitmoedelicken, dienstelicken ende vruntlicken tot uwen f. g., den seluen uwen f. g. oitmoedelic-ken tkennen gbeuende, dat wij doer jnformatie ende vruntlick versoeck des edelen ende vermoe-genden greuen van Rennenborch etc. ende principalicken

oick ter eeren ende werdicbeyt van uwenf. g. ende der petitien van uwen f. g. weerdigen ambasatoers ons voergegeuen , alle onsen vlijt,nersticheyt ende vermoegen gedaen hebben, soe dat die hoichweerdige, doirluchlige, hoechgeboe-ren ende vermoegenden furst ende heer, heeren Henrick, palsgraue bij Ryn, hertoge in Beijeren,doemheer tot Gollen, proest tot Aken, uwer f. g. heer brueder bijden weerdigen heeren prelateuende canonicken vanden vijff goedshuysen bynnen onser stadt van Vtrecht eendrachtelicken (son-der twijfel doer jngeuen des Heyligen Geestes) gepostuleert ende eligeert is worden tot onsen gen.fursten , heeren ende toecomenden biscop, des God Almachtich geloeft, geeert en gedanct rnoetzijn. Ende aengemerct dan die steden Deuenter, Campen ende Zwolle, mitten cleyrien stedenende sloten ende landen, dair onder liggende ende totten Ouerstichte van Vtrecht behoerende, ouer-mits veeden ende oerlogen tegens den furst van Gelre, God betert! wijde verlopen ende grotelic-ken belast, ende wij jn desen Nederstichte ouermits den oerloge , tusschen des k. m. ondersatenvan Hollant ende den Geldersschen wesende, oick zeer benauwet zijn;

bidden ende begheerendairomme oitmoedelicken, dienstlicken ende vruntlicken, dat uwe f. g. den voers. onsen gen. toe-komenden fursten ende heeren, uwer f. g. heer brueder, dair toe jn alien besten inciteeren endeverwecken willen, ende dat mitsgaders oick uwen f. g. etc. zijne f. g. mitten aire yersten sulcxmoegelicken wesende, bij ons bynnen zijnre f# g. stadt Vtrecht persoenlick willen komen, omraets ende daets samentlicken te moegen nemen tot wailfaert, rust ende vrede des gemeynen



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 118 BENDRIK VAN BEIJEREN , (1524), zijnre gnaden landen ; twelck soe doende , als wij verhopen, willen wij zijnen f. g. mit aire on-derdanicheyt behoerlicken gherne ontfangen ende ons jn alle saicken als goede gehoersame endegetruwe ondersaten tegen zijn f, g. bewijsen , twelck wij oick jn alien besten hebben willen ver-wittigen uwen f. gnaden, die God wailfaerende ende tot langen tijden vrolich ende gesont bewa-ren moet. Geschreuen opten 8 dach in Meye anno etc. xxiiij. Item van gelijcken oick enen bijgescreuen an den cyurforst Ludowicus, palsgrave bij Rijn,hertoge jn Beijeren, ons gen. beer elects brueder, mutatis mutandis. Ibidem bl. 441. 4.    De $tad Utrecht zendt aan den graaf van Rennenherg het anticoord der stad Kant-pen , met verzoek dat hij dit den toekomenden bisschop belieuen willen voer te halden , endezijn f. g. dair durch jn alien besten te jnciteeren ende vermoegen , sich te Snellen om alhier bijzijn f. g. ondersaten te komen ende die, soe verde moegelick js, mit rust ende vrede te vertroes-ten. Ged. 10 Met 1524. Ibidem bl. 442.?

5.    De stad Utrecht antwoordt aan de Had Deventer , dat zij haar brief in den raaden aan de andere staten heeft medegedeeld, en dat gedep. uit de geestelijkheid naar den toe-komenden bisschop zijn aezonden, omme zijn f. g. die electie voer te holden ende te presenteren;dat zij hem hebben verzocht 9 jn dien zijn. i. g. die electie accepteerden ende vernuegen dairjnne hebben, datse dan uwer e. 1. .scriften ende begeerten zijn f. g, jn alien besten voerhalden,ende zijn f. g. dairtoe jnviteeren ende vermoegen willen, als sij ongetwijfelt wel doen sellen; datzij aan den graaf van Rennenberg , den 10 Met naar den postulaat vertrokken, kopie harerschriften met hare hijschriften heeft nagezonden met verzoek om volgens haar verzoek te vor-deren ende vervolgen willen, omme tot heelinge van Sunte Meertens mantel rust ende vrede temoegen komen , dair wij oick altijt onsen vlijt ende neersticheyt toe gedaen ende cost noch ar-beyt tot meer tijden (als v e. !. jnsdeels weten moegen) jn gespaert en bebben, noch oick alle onsvermoegens nyet spaeren en willen. Waer dairomme wel onse goetduncken , dat uwe e. 1. enigevanden uwen mede deputeeren sonden aen onsen

gen. toecomenden heer, omme sulex aldairoick uwer 1. scriften na te vervorderen ten goede wtdragende eynde opt spoedelicste te moegenkennen. Ged. 10 Met 1524. Ibidem bl. 443. Hetzelfde geschreven, mutantis mutandis, aan de stad Zwolle den 13 Met en aan de stadKampen den 15 Met 1524. 6* De stad Utrecht verzoekt aan den maarschalk Frederik TVten Ham, dat hij indezezijmbetrekking ernstlick beveel doen willen den ghenen sulex aengaet ende te maken behoeren, datsehet quaet gat en slencke opten gemeynen heerwech bij Werrenhoeck omtrent het conuent vandenGheyn ende oick alle andere quade gaters ende slencken opten gemeynen heerwech voirs, nv ter-stont sonder langer merren , die wijle dattet droech weder js, maken oft maken doen na beho-ren, bij sulcke boeten ofte brueken als dair toe staen; op dat ons geen noet derff zijn meerverYolchs dairom te deruen doen, Ged. 10 Mei 1524. Ibidem bl. 444.





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 120                                                                 HEKDRXK. VA>* BEIJEREI* , (1524). wcesen, ende in alien vns mogelick fruntscap ende gueden willen toe draghen, dat wij dannoch ter tijt ende voirt, wan wij jnt regement des Stichts Vtrecht komen, onses vermogensguede vrentscap ende naeburscap honderhalden doen beraiden ende willich sijn, dergelichen wijdan tegen v 1. dorch sie ende die eren toe geschyen oick vrentlick vertrouwen; dair ora anv 1. onse gantze vrentlicke bede, sie willen van snicker schattinge ende bezwerunge , soe tselueonsen Slicbt ende den ondersaten toe acbterdeel kompt, guetlicken afflaiten, oick dorch v 1.drosten ende beueelhebberen tselue toe gescheen verschaffen ende die onse nyet toe bescbedigengestaden, dat willen wij wederomme -vrentlicke verdyenen, oick mit gueder nabuerscap tegensv 1. ende die yre te verlycken, bereit sijn. Bidden hyr op v 1. om een vrentlick antwoirt.Datum Coin, donredach nae den Hilligen Pinxteren , (19 Mei) anno etc. xxiiij. Afachrift.                                                                                             

                               Deei A. 910. 13.    Peter de Roy antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hun schrijven ter zake vanJohans van Nyevelts achterstallige pensie, dat mijn selige here, dem Godt genade, een wijletijts voer zijnre genaden sterfl'dach doer clachten van mij, van dat mij deels zijnre genadenrenten ende tafelguederen jnden lande van Gelre gelegen tonbruyck ende te schande gemaictwerden, wel tot drie hondert Rijns gulden ende daer ouer mij gelast ende beuolen heeft, dejairlixe pensie heeren Johans van Nyevelts daer tegens jnne te holden, ter tijt toe doer hem oftedus anders bestalt werde, jck mijnre penningen in zijnre genaden rentampte verschenen ende daerick jaerlix van responderen moet, becomen macht, twelck ick doer beuel als voerscr. alsoe ge-daen hebbe. Middelertijt is zijn genade jn God verstoruen ende onse toecompstige heer palsgrauebij Rijn, hertoge jn Beijeren geeligeert, als ick nv seker weer , waer ick onsen toecompstigenberen mede voldoen mucht, dat ick des bisdoms renten seluer nyet en dorste betalen, noch desecoeken holden op mijnen buydel, daer ick v. w. ende 1, guede meninge op begeer te weten,wil ick gerne

doen, alles daer ick mit recjenen mede volstaen mach. Ged. Wijk te Duurstede3 Junlj 1524. Zijne handt. Deel A. 911. 14.    Henricus, Dei gracia electus ecclesie Traiectensis, palatinus comes Rheni et dux Bauarie.Venerabiles nobis sinceriter delicti ac deuoti. Sperabamus iam dudum ad literas, quas mox, post prestitutum a nobis electionis per vos facte consensum, Romam transmisimus, responsumaduenisse, quibus jntelligere potuissemus, an electionis huiusmodi connrmacionem per procuratoresnostros Romae jam existentes obtinere potuissemus , an uero secundum ordinem iuris legatos illuctransmittere necessarium esset. Cum autem responsio huiusmodi hucusque (nescio quo jmpedwmento) dilata sit, cueratque modo prestitus a jure terminus, in quo a nobis atque ex vobis le-gatos Romam ad predictam connrmacionem obtinendam mini necessitas postulet, ne incurianostra aliquid in hoc negligatur, petimus, pro vt et cum deputatis vestris, qui electionis decre-turn nobis presentarunt, de hoc commentati sumus, si hucusque illud factum non fuerit, quan-tocius poteritis, duo ex nobis ad exequendum negocium hoc constituantur, qui mandatis, actiset

munimentis ad hoc necessariis habitis mox Romam uersus itineri se accingant, possentque de-putati jlli duo Wormaciam uersus atque istinc ad Haidelborgem ad nos iter arripere, quo collo-quendi nobis vlteriusque eos jnstruendi occasio daretur, et cum (uti vobis perquam notum est)huiusmodi confirmacionis expedicio non modicam pecuniarum summam Roman transmittendamexigat, sumus idemtidem cum prefatis deputatis ac legatis vestris Coloniae de hac re loquuti^





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 IICNDRIK VAN BEIJEREN, (1524). 122 ende want dit vonnisse nyet achteruolcht off tot geenre executie gestelt en wart, ende men ny wil vynden opten gemeynen nabueren off den ghoenen die onder den hoiffslach geselen sijn , dunct ons zeer grote onbillieheyt ende wier wail van node men andere guede prouisie dairop dede, want nae vermoigen des dijck rechtz behoirt alsulcken \onnisse van weerden gestarckt ind onderhalden tho wesen. Uwe e. konnen sulcx genoech selffste bemercken. Ende want die ondersaiten van Honswijck soe lange ind mer jairlicx jnden scauwen belast warden, jnd wij van eeren ind eedtz baluen van wegen ons gen. lieuen heeren vurg. gehalden sijn, den seluen tot hueren goeden rech- ten voer te staen , soe begheren wij noch fruntlicken , dat uwe e. dair toe schicken willen twee off drie onpartijdige personen ter plaitsen dair gebreck is; jndien beuonden wort wij ongelijck voer ons nemen, wij willen ons geerne laten onderrichten, ende wij hopen, uwe e. ons tot onssen recbten off den ondersailen nyet en begeren te vercorten , want

wij des nyet en hopen verdient off misbruyct te hebben off noch nyet geerne doen en solden. Zij verzoeken met brenger dezes antwoord om den voorm. Jieer daeraff te aduertieren ind ons daer toe te weten te regelen. Ged, Kuilenburg 13 Junij 1524. Decl A. 912. 17.    De Had Utrecht bedankt Daniel van Bonchout en de hisschoppelijke raden te Duurstedevoor hunne waarschuwing van 15 Junij hoechlicken, als wij oick eer gedaen souden hebben,en badden wij mit andere saicken nyet occupeert geweest. Zij verzoekt nun voirt an wijselickente willen toesien, als wij nyet en twijfelen wel doen sellen uwe e ende 1. Ged. 19 Junij 1524, Minuten van missiven bl. 453. Archief der stad Utrecht. 18.    De stad Utrecht zendt aan de stad Deventer afschriften der brieven van den electaan de 5 kapittelen, en verzoekt om haar die gelegentheyt ende twesen vanden landen aldairdesgelijcx wederomrne mitten yersten verwittigen willen. Ged, 19 Junij 1524. Ibidem bl. 453. 19.    De stad Utrecht meldt aan de stad Deventer de terugkomst van den graaf van Rennenberg op gisteren avond. Ged, 21 Junij 1524. Ibidem bl. 453. 20.    De stad van Utrecht bedankt den hertog van Gelder voor

zijn gunstig antwoord t in zake van Dirk van Zuylen tegen Jan Bor, en verzoekt hem den dag der dagvaart te wil~ len bepalen. Ged, 21 Junij 1524. Ibidem bl. 454. 21.    De stad Utrecht verzoekt aan de hooflieden en knechten in het Sticht liggende, daar zij niet toeet op wiens bevel zij in afwezen der elects in het Sticht zijn gekomen, dade- lijk te vertrekken , en verzoekt antwoord, opdat men wete waaraan men zich te houden heeft. Ged. 21 Junij 1524. Ibidem bl. 455. 22.    Henricus, electus Traiectensis, comes Pal. Reni et dux Bauariae: Venerabiles , nobiles ad doctissimi, nobis sinceriter deuoti ac dilecti. Apportauit nobis do-minus Joannes Peltz omnia, que pro electionis nostrae confirmatione Romam mittenda erant,





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 ? 124                                                               HEWDRIK VAN BfiUE&XK, (1524). 25. G. van Solms, deken van S* Pieter» en G» Sugerode, ofjiciaal, herigten aan de5 kapittelen te Utrecht; Recendendo die veneris a Traiecto salui per gratias Dei Coloniam ve-nimus marlis proxime sequenlfs, et altera die, que fuit vigilia Natiuitatis S. Johannis B. aduenitd. Johannes Pels, afferens litteras r. domini nostri electi ad d. v et alias ad nos, quarum copiamtransmittimus. Idem Johannes Pels retulit nobis quedam noua et patrie nostri comoda, que bur-gimagister Goloniensis per alias litteras ad magistratum inissas confirmauit. Insupra accessit noshodie quidam prior Cartusiensis, qui dixit se missurn a r, domino episcopo Treuerensi ad illustr.principem dominum ducem Gelrie et sua comitiua habere cancellarium eiusdem domini r. etalium doctorem famosum ad tractandum cum eodem domino duce supra reslitutione eorum , quespectauerunt et spectant ad ecclesiam Traiectensem. Et nos die Iune juxta vocationem nostramrursus Heydelborgum progressuri sumus, prout

latius ab eodem domino Johanne Pels intelligentd. v. Ged. Keulen S. Lehuinus (20 Junij) 1524. Hunne handt, Deel G. 96. j 26. Hoqflieden en kneehten in liet Sticht liggende, antwoorden aan de 3 staten van Utrecht ophunne schriften, ter zake van dat zij den huysman groetten marckelicken schaeden doen, als nudages leden ons oick schrifftlick van v e. h. thonerstannen gegeuen wordt, des ons zeer beffrempdt, alsv. e. h. vyt onse schryfften ther anthwordt wedderomme waell verstaen hebt onsze rnenonghe indfrunthlick gesynnen , wij an v e. h. wedderomme doen, gheen claechtten an ons gedaen woertdan v e. h. jnsueckynghe an ons doen jnd gernne laest op ons leggende , waell thouerstaendeeden bueren ghen auerlaest en geschuet, dan eetten ind drynckens begerendee, des wael meer jndessen landen ind meer anderen landen , die den k. m. truwelick jnd erlick gedent hebben, alswij gedaen ende onsze ambasatlen vyth geschikt jnd vyr jnd stondt wachltende, jnd wij v e. jndenirsten begruet hebben onsen behoeff'tich toe donne hadden v e. h. so diennen vur enighe anderenheren furst. Sues wyllen wij woel, naedemael gij onsser op dyt paess neyt behoefftich

en hebben ,ons tolaelten ende laetten folgen den huysman oer byr, broet profrandt wij noittroefltich behoefflicktho donne hebben; des v e. h. woel toet meer tijden hebben laetten foelghen; dan toet dessen tijt,v e. h. waill gemarcken konnen, wij des wynts ons leuent neyt halden moegen, ende oick jn waet heren]anden wij gewest jnd benagt bynnen , ons gegondt wordt profandt, byr jnd broet tho tho for en,sues wyllen v e. h. hetselue oick laetten folgen jnd gheschen, die huysman op mynder schaedenalsdan blijuen wardt, als v e. h. dat seluest woel gefolen ind auerlegen moegen. Oick verstaenwij wydder jnd ons tzemptlicken vuerkoemen iss , v e. h. in vwer gewaelt van onssen kneehtenaldaer bynnen gefencklick hebben zyttende; geernne wolden weetten orsacken haluen v e. h. gij ziehebben doen fanghen; jss ons menonghe ghen orsake sues tho hem hebben dan dyt maill zie meetons optten huysman eyn stueck broets gegetten hebben, gij zie daer van in ghennen hechten be-hoefften tho zetten. Hebben zie anderen daren bouen onbylligheyt gedaen, gij zie ons schickt; wijzie straeflen wyllen na ons erlicken regementz wij furen jnd mytlen anderen geswaren

hebben,dat v e. h. des eyn guet benugn bebben suellen. Ged. dag na S. Johannis B, (25 Junij) 152 4. Deel D. G26. 27. De stad Utrecht verzoekt aan de stad Amersfoort om terstond hij den graaf van Rennenherg hare gedep. te zenden, omme noetlicke ende treflicke saicken te versprecken, wijselicke tot uwer stat zien, ende gheen prouanden wt vueren laten willen, gelijck als wij hier doen. Ged. 26 Junij 1524. Minulen van missiven bl. 457. Archief der stad Utrecht.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP TAN UTRECHT, (1524).                                                                125 28.    De stad Utrecht verzoekt aan de stad Naarden , om de hnechten, die in grootgetal in het Sticht liggen, zonder een Jieer te hebben, tot grooten overlast der schamele huis-lieden, insgelijks geen leeftogt te zenden, ten einde van hen te bet ontlast te worden. Ged 30 Junij 1524. Ibidem h\. 458. 29.     Henrich , van Gotes gnaden ervvelter des stiffts Vtrecht, pfaltzgraue bij Rein vnd hertzogin Beiern etc. aan de 3 staten van Utrecht ; Wir haben die wolgeborn vnd hoichgelertn vnserlieuen besonderen vnsers bruders des churfursten rade Schenck, Veltin hern zu Erpach vnd doctorWolffen von Assenstein zu vch vnd auch sonst in vnsern Stifft Vtrecht abgefertigt den selbigenmit sampt dern wolgebornen vnserm rade vnd lieuen getrowen Wilhelmen , hern zu Rennenberg,souil die denen by sich haben mogen vnd auch ewerm ratb vnd gutbeduncken hiss vf vnserezukunfft zuuerwalten, gunstlichs vlys bittende , jr wellent vch die selbige vnsere gesanten lassenbepholhen sein denen

gebrech vnd mengel vnsers Stiffts so verhanden weren , entdecken , sie auchin vnserm bephelh horen vnd gleich vns glauben geben, vnd inen also in notturfftigen vnsersStiffts sachen beratlich vnd behilflich sijn, versehen wir vns sie werden gedachts vnsers Stiffts nutzvnd frommen bitz vf vnser zukunfft getrewlich furwenden, sien wir in steter rustung, das wir vn-uerzuglich personlich in Stifft zu sein verhoffen, welches wir vch gunstlicher vnd gnediger iney-nung haben anzeigen wollen , der zuuersicht, das ir euch wis bis her in alleni dem so zu wolfartvnser vnd vnsers Stiff'ts dienen mag , gulwillig vnd beflyssen erzeigen wordent, sollen ir vns nochvnser befinden, das wir zu behaltung der selbigen kein vlys vnd arbeit auch mit dorstreckungleibs vnd guts sparen wellen. Datum Heidelberg vf vnser Lieuen Frawen tag Visitationis, derdo was der ander des monats Julij anno etc. xxnu. Deel D.627. 30.    Karel, hertog van Gelder , berigt aan de 5 kapittelen van Utrecht, dat Johan vanZuylen van JSyevelt hem te kennen geeft, woe hij op des heren taeffell guet inden Nederstichtaldair een mercklicke somme van penningen hiefft, dair vur zecker jairlixe renthen nae

vermoe*gen zegele ind brieue gelaefft sijn, ind gij mede vur gesegelt hebt, beclaight hij sich, dat dierenthen tot drie termijnen toe verloupen sijn, dat hij dairuan geen betaelinge hiefft konnen krij-gen, watt mennichfoldige guetlicke ind scherplick verfolgh hij dairomme gedaen hiefft ind tal-len tijden vanden een termijn totten anderen opgehalden w«rdt, jnd was hem toegeschreuen nvJohannis lestleden betaelinge gedaen solde werden, des alles nyet geschiet is, wairdurch hij totgroeten schaeden verloupen ind sijne penningen nyet langer ontberen solde konnen, ons aenroe-pende as sijn heer ind furst, hem dairin behulplich te wesen. So gij dan vur die voirs. renthengesegelt hebben, ind wij onsen lieuen raet ind getrouwen vurs. quellick myt redenen gewey-geren konnen hem tot sijnen rechtferdigen saicken to helpen , soe hij sich genouch gebaderi indlange geleden heefft, js onse guetlicke begeren ind versueck, dat gij wilt verfuegen , onse voirg.raet van sijn verschienen ind achterstedige renthen, sonder langer vertouch ind ophalden , bynnenses off acht daegen betaelt, vernueght ind to vreden gestalt warde, off wij sullen myt redenenquellick konnen geweygeren hem

to vergonnen ind behulp to doen, die vurg. verschenen indachterstedige renthen mit sijnen kost ind schade op vwen gueden to verhaelen, soe wij onsenlieuen raet vurs. hyr jnne nyet verlaten willen. Ged, te Arnhem 4 Julij 1524. Zijne handt.,lager Holthuyseiv. Deel D. G28.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 126                                                        HENDRIK VAN BEUERER , (1524).1 31.    Karel, hertog van Gelder, herigt aan de 3 staten van Utrecht: Wij werden bericht,vernemen tselue oick daigelix waill, dat die knechten (die wij doch weten in tzeecker denBourgonschen nyet toekomen) sonder enige toesaighe vanden vwen sich aldair jnden Nederstichtsus langhe nyet en verhalden, dan op twee saicken opgehalden ind vertuefft werden, die eendatmen die ghoene des elects parthye nyet gehalden hebben off noch nyet halden mitten seluenstraeffen off tot vorder obediencien brengen, off datmen ons off onser landtschappen nv off jn toe-komende tijden dairmit auertrecken will; dair van wij v nyet ongeaduerteert willen hebben;op dat ghij weten moight, ons die gelegenbeyt oick kundich ind wittich is, v oick mit aduertie-rende, off ons off onser landtschappen enigen schaiden vanden seluen geschege, off dat zij morgenoff auermorgen in off vyt onsen Auersticht off anderswair op die onse toe tasten, dat wij sulxalsdan op v ind die vwe dencken to verhailen ind dair vur aen to

sien. Ged. Arnhem 4 Julij1525. Zijne handt. , lager Muymckom. Deel D. '629. 32.    Karel, hertog van Gelder, antwoordt aan de 5 kapittelen van Utrecht, ter zake derklagten der stad Zwolle , dat die ondersaeten onss amptz van Zallandt tot onsen ind nyet totgebaede onser stadt Zwoll staen , dairom zij sich des mit redenen nyet to beclaigen hebben. Indals gbij ruert, dat die van Zwoll sich oick beclaegen meer dan anderen bauen guetlicke hande-lyngen ind tractaten auerfallen to werden etc., sail sich jnder wairbeyt nyet bevynden , dat zijbauen tractaten besweert werden ; want zij dieseluen nyet achteruollicht, dan den yrsten mittenlaitsten jnfringeert, oere segell ind brieue, hulde ind eyde vergeten, ind sich nyet als guede danals eerloesse luyde bij ons bewesen hebben, als wij bewijsen konnen ind des op gelegen plaitz jndtijt to verhoer komen willen; dairom ghij v onser stadt vurs. in oeren oneerlicken handell nyetonderwynden dan als eerloesse luyde onlledigen soldt, soe zij ons buldynge ind eyde gedaen,segell ind brieue gegeuen hebben, ind der noch nyet ontledicht sijn. Ged, Arnhem 17 Julij1524. Zijne handt., lager Mtjtuckom. Deel A. 915. 33.    Reichart, keurvorst en

aartshisschop van Trier 3 zendt aan Hendrik van Beijeren,elect, van Utrecht, zijn raad Lampert von der Weiden, prior der Karthuizers bij Koblents ,Johan van Nassau 3 zijn hofmeester, en doctor Joban Lumpen, met instructie, bevelt vnd wer-bung. Ged. ErembreiMein, woemdag na Divtsio Apostolorum (20 Julij 1524). Get, Rei-chart, ertsbischof. Deel B. S6L 34.    De stad Utrecht antwoordt aan Aelbert Foeck : Alsoe ghij v fundeert, dat ghij doercracht van zegelen ende brieue, onse stadt voertijts van hoer gegeuen soude hebben, Aernt vanHeyden gevangen ende gescat soude zijn geworden, als meer ander onse borgeren bij v benoemt,soe nyet gedaen en souden zijn geweest, wij houden v genoech kenlicken te wesen, hoe Aerntvan Heyden ende zijns gelijcken an sulke zegele ende brieff gecomen zijn in den groeten oerlogeouer xlij jaeren geleden, nyet bij voerraet, wil ende consente vanden rait out ende nye derstadt van Vtrecht, dan bij dwange, fortsen, gewelde ende dreygementen, alsoe zij doe de statin hoeren handen hadden, hebben zij doe boir brieuen seluen na hoeren wille laten maken endedoen besegelen; wairomme die stadt sulke zegele ende brieff nye en heeft

willen bekennen noch-



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1524).                                                                 127 te belijden, als wij oick noch en doen; ghij weet oick wel dat omtrent xviij off xx jaeren ge-leden Jan Gerrytss mit meer andere cordewaniers opter Veluwen gevangen, twee onse borgedoetgeslagen ofte gescoten, gepilgeert ende gescat worden van Aernt van Heydens volck, diewelcke noch tans ffheen verstoeringe van onser stadt gehadt nochte gheeyscht en hebben , hoewelzij meer recht hebben dan ghij. Want wij verstaen dat ghij y seluen tusschen lijden jnden raidewesende, behoJpen ende geloent hebben, als te weten, jnder scickingen totten bestanden van koe-ren ende broeken mit Geryt Claess. uwen vennoet saliger gedachlen, dair ghij den raide nochgheen rekeninge off gedaen en hebt; oick van Katrijn harnasvegers, die mit v ende sommigeanderen, als zij seyt, gecomponeert ende soe sonder consent vanden raide weder jnder stat, diehoer verboden was, gecomen js, twelck soe gheensins behoerde; ghij en sijt oick in onser stat-dienst nyet gevangen noch bescadicht, dan om

v selfs saecken op v selfs gheleyde zijt ghij wt^e*reyst; het en is v oick dairom nyet eeuer genoich, dat ghij, onse borger noch wesende , ouer onsan anderen vreemden heeren claecht ende noch voirder soudet wilJen claegen ; doch wij wetensulcx allijt mit recht ende reden wel te verantwoerden. Dus raiden wij v voerl beste , dat ghijv voirder nyet kennen en wilt Jaiten , ende bout v voertaen als een goet borger hem sculdich jste houden , op dat ghij weerdich gekent moecht worden, dat men v renten, dair ghij mede affscrijft, gelijck anderen onsen borgeren betale. Ged. 23 Julij 1524. Minuten van missiven bl. 4C3. Archief der stad Utrecht. 35.    A* van Lalaing , graaf van Hoogstraten, herigt aan de 3 staten van Utrecht, datMargaretha van Oostenrijk onlangs aan Daniel van Bouchout, heer van Bouler, heeft ge-tchreven om restitutie te hebben van een corlauwe, geleend van keizerswege in 1508 aan his-tchop Frederih van Baden,; dat deze heer hem daarop had geantwoord, daer jn sonderheytgheen wetenscap van te hebben ende dat oick sulcx buyten zijnre macht is. Soe wij dan mitterwaerheyt bericht werden, de voirscr. cortauwe opten huyse Duersleden gecomen ende

aldaer ge-smolten of gebrocken ende andere geschut daer af gemaect es gevveest, versoecken wij v vanwegen k. m., dat ghij daer toe gedencken , wanneer ghij vermaent sullen werden, de voirscr.cortauwe te restitueren ofte ten minsten de stoffe daer van , dat ghij de k. m. daer jnne vol-doen; op dat wijder veruolch, datter anders vuyt verrisen mocht, verhuedt blijuen. Hij ver~zoekt antwoord, omme ons daer nae temogen richten. Ged. V Ifage26 Julij 1524. Zij n e handt, Deel D. 630. 36.    Burg.) schepen. en raden der stad Zwolle herigten aan de 5 kapittelen van Utrecht:Der neerslicheyt uwe w. 1. vnsenthaluen anden furst van Gelre gedaen ende der affschryift vantrespons vns behandet, dancken wij den seluen seer vrentlicken ende steyt ons vns totten tijdentoe verdienen. Ende soe jnden yrsten dat antwort vermelt, de vndersaten slants van Zallant totzijnre gen. ende niet tot vnser bade staen, dair om wij vns des gher;e redenen hebben te be-clagene etc., dair op offt zijnre gen. dieners ende officieren dat landt van Zallandt moegen schat-ten ende vyllen, de armen lude vanghen ende spannen, oeren beeste nemen ende jnde grontverderuen, naedem dat zij sencte Martens

lude ende ondersaten ende nie dair van getreden zijntnoch dencken , moegen v w. 1. auerleggen. Voirt vpt punct wij vns beclaechden , meer dan an-deren bauen guetlicke handelynghe ende tractaten auervallen twerden , kornpt ther antwerdt, sichmytter wairheyt niet bevynden sail, dat wij bauen tractaten besweert werden; want wij de sel-uen niet achteruolgt, dan den yrsten mytten lesten jnfringiert, vnse zegell ende brieue, hulde ende /



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 128 HEtfDRIK VAN BEIJEREN , (1524). eede vergeten ende vns niet als gude, dan eerlose lude bij zijn gen. bewesen, als men op gelegenplaitz ende tijt toe gehoer koemende bewijsen wyll etc., soe yst dat men nummermeer mytterwairheyt bijbrenghen noch vns auergaen sail, dat wy ye tegen den tractaet gedaen 3 dan jnallent oprechtlicken gehalden , noch zijn gen. eede noch hulde, noch tegen de ere gedaen hebben.Js vns voerhen voergekoemen, woe deels vnse burgeren zijn gen. hulde ende eede gedaen sol-den hebben, wij meertnaell dair nae gevordert ende doen schrijuen, wie zij weren sulx gedaenhadden, sijnnen tot noch sonder antwort gebleuen. Mer datmen vns dair en bauen veenghetende benouwet, dat niet soe veele als eyn hoen eyge guet alhyr van buthen ther marckt koe-men mach , bij verlues lijffs ende guedes, dair en bauen vnse burgeren ende oeren meijeren ge~vanghen ende spannen ende deels op sekeren pennynghen geransoent, ende dynxdaige nacht lest-leden vnse voerpoerlen gebrant, vnse burgeren ende knechte niet

attempterende noch voernemende,dan alien den secretaris van Campen mytten vnsen an vnser gen. 1. heren elect geverdicht mytanderen koepluden ende guden mans auerwech toe velygen toe Diepenveen jnt cloester jnderkercken opten vrijer straten ende Stichtschen grunt deels jamerlicken vermoert ende doetgeslagen,Gode Almachtich geclaeclit, der zielen Godt ontberme , deels nedergeworpen ende gefanghen, devrijgheyt in alien ongespaert vnser burgeren oeren koen ende andere beeste bulhen vnser stadtvthen weyden bij nachtslapender tijt onthaelt etc* OfFt dese ende deer gelijcken feyten den tractaetoick niet en breken, koenen v w. 1. betrachten , woe hij an deer zij geholden wert. Begeren dairom deger vrentlicken, uwe vv. 1. vns yrste hyr jnne verantwerden, sullen wij, alst tijt ende plaetsgyfft, bijbrenghen mytter wairheyt ende toe gehoer kompt, vp vns gheen achterdencken nochplycht derhaluen te dragene , ende zijnder gen. jn ghenen deyle toegedaen, dan altijt als vprechteSencte Martens lude gebleuen ende nye dair van getreden zijnnen. Ged* zaturdag S. Maria Magdalena (26 July) 1524. Deel A. 914. 37. De stad Utrecht verzoekt ten tweeden

male aan den stadhouder en raad van Holland^dat hare burgeren Eelgis van Hamelenberch, Aryaen Willemss. van Meghen ende Marie ofGhysens wedue, die gelant zijn jnden lande van Arckel bij Gorinchem , ons weder geexponeertende gesecht hebben , dat ouermits ordonancie ende beveel van uwen e. w. hoir landen voirs. ge-scat worden souden , tegens ouden tractaten ende voirwairden voer tijts tusschen der greeflicheytvan Hollant ende den Gestichte van Vtrecht gemaict, wairop die Hollantsche landen jnden Ge-stichte, twelck noch, als wij verstaen, na onser voerbegeerte nyet afgestelt en js, wel verstaendedat onse voirs. borgeren nyet en clagen van enigen bouwercke, dijcken, dammen, slusen oftmolens * want zij dair gelijck ander bouen ende beneden jn gelden moeten. dan alleen van desk. m. scattinge den landen offe noch na als voer ondersaten aldair opgelecht, van welcke gelijckscattingen die Hollantsche landen jn den Gestichte vrij zijn. Zij verzoekt hem dat voirs. tractaeten,goede nabuerscap ende ^vruntscap , gelijck wij te doen begheeren , onderhouden belieuen willen ,onsen borgeren ende ondersaten hoir landen vander onbehoirlicken

scattingen voirs. te verdragen ,ende voertan onbelast hem ende anderen onsen borgeren ende ondersaeten te laiten , ende sulcxden gezwoeren setters vander scattingen scriftelick bevelen mit mandamenten oflf anders, als datdoch van rechts ende redenen wegen soe behoert. Zij verzoekt hierop antwoord, ons ende onsenborgeren ende ondersailen jnden besten dairna moegen weten te richten. Ged* 28 Julij 1524. Hetzelfde verzoek gedaan 16 Sept, en in Oct, Minuten tan missiven bl. 464. Archie/ der stad Utrecht. '





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 130                                                                HFADRIK YAK BEIJEREN , (1524). 41.    De stadhouder en raad van Holland enz. zenden aan de 3 staten van Utrecht mr.Dirck \an Vuytwijck , secretaris van het hof van Holland, om met ken over eenige zaken tehandelen* Ged. 9s Hage 7 Aug. 1524. Get. de Jonge. Deel A. 918. 42.    De stad Utrecht herigt aan de stad Amsterdam: Alsoe wij van goider ouder ge- woenten ter bequamen tijde vanden jaer ende tot gelegener platsen van beyden onse steden ge- scicten vrunden vergaderinge ende guetlicke communicatie te maken ende te houden pleeghen , omme alle gebreken (ofter enige vvaeren) tegens die oude tractaten ende compositien van alien sijde te comodieren , ende wederom alle onderlinge vruntscap , minlicke verthieringhe ende goede nabuerscap te renoueeren. Omme dan sulcx voertan te achtervolgen, dair wij van goeder herten geneyget zijn , verzoekt zij om vrijdag e. k. tegen den namiddag te Kokengen hunne gedep. te zenden ten huize van Peter Reijersz., Henrix Taetsen dochter man, als

wesende op dese tijt na onsen goetduncken die gelegenste platse, gemerct oick meer saicken vander waterscap ende anders , als wij verstaen, op genomen sijn, aldair dan oick getracteert te werden. Zij verzoekt hierop antwoord. Ged. 20 Aug. 1524. Minuten van tnissiven bl. 472. Archief der stad Utrecht. 43.    De stad Utrecht verzoekt aan de stad Wijk hij Duurstede om te verhueden, dat men voortaan niet meer hij gelegenheid van het L. V rowwenfeest boomen en rijshout hale van het goed van Ryebeeck, toehehoorende aan Ernst van Amerongen, schepenburg. van Utrecht in dertijd. Ged. 20 Aug. 1524. Ibidem bl. 472. 44.    Hurg.f schepen. en raad der stad Rampen herigten aan de 3 staten van Utrecht; Woe de drost van Veluwen mit anderen beueelsluyden den fursten van Gelre en verleeden saturdaege dat buys toe Bockhorst bij Sallick jngenoemen ende tselue vesten, daer toe sij voele grauers ende timmerluyden bij sick hebben , onser borgeren ende andere ondersaeten bolt affhouwen , den bu- ren engen ende dringen aldaer opten huyse te brengen wes hem beliefft. Soe dan tselue contrarie onsen gen. 1. heeren ende der lande Sanct Martens js,

besorgende opten voers. huyse ende ander weeges bijden Gelresschen wes voergenoemen wyl werden, ende vwe w. ende e. gesinnen hebben doen ons naburlick ende gelimpelick tegens den ondersaeten des fursten van Gelre voers. te hal- den, verzoehen zij, dat jnden besten willen gedencken, sulcx affgestalt ende verlaeten, oick vander andere sijden jn gelijxs naburlick ende gelimpelicken gewandert moege werden , om wijder verloep, daer anders wt verrijsen mocht, wij, tkenne Godt, geerne verhut saegen, vermyt macb blijuen. Zij verzoekt onderrigt te worden, teat zij hierin zullen gelieuen te gescbien laeten. Geg. dag na Bartholomeus (25 Aug.) 1524. Ucci a> yiy. 45.    De stad Utrecht verzoekt aan den graaf van Rennenberg , vermits de staten van hetNeder-Sticht) op verzoek van den aartsbisschop aan Trier ter dagvaart te Nuys tegen 8 Sept.e. k. zullen gaan , om deze gedeputeerden een geleide te hezorgen van wege den aartsbisschopvan Keulen en den vorst van Kleef en GuliK Zij verzoekt tevens verwittigd te worden vande komst des elects van Utrecht, wel verstaende oick dat alle saicken alhier nocb jn goeder ma-ten staen; verhopen tselue soe voirt

alle ons vermoegens staende te houden. Ged. 27 Aug. 1524. Minuten van tnissiven bl. 474, Archief der stad Utrecht.





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 132                                                                HENDRIK VAN BEIJEREN , (1524). AIs aengaende onse gen. here die elect alhier gecomen zijn solde, berigt hij, dat die waer-heyt daer jnne gespaert zij , ende en hebben van zijn gen. compste noch sunderlincx nyet ver-nomen. Deel A. 923. 49.     De stad Utrecht verzoekt aan Otto van Haeften, drost op het blokhuis voor Deventer*de penningen aan hare kooplieden in leder gegeven als onverpligte schatting, namelijk van15 Holl. g* en 1 Phs. g. tot een bouet afgeperst, vermits zij in goede vriendschap met denhertog van Gelder staat, Ged. 3 Sept. 1524;. Minuten van missiven bl. 476. Archief der stad Utrecht. 50.     Karel, hertog van Gelder, antwoordt aan de 3 staten op hun antwoord met ingeslo-ten afschrift van het schrijven des kasteleins, betreffende ddriaan van Reede: Twijuelennyet gij en kondt vytter antwort, Ariaen den seluen castelleyn gegeuen hieflft, waell betrachten ,wanneer Ariaen eyn man Yan eren wier ind sijn eer lieff hedde, hij en solde sich billix andersind bether verantworden , want wij hem auer jaer

ind dach hebben doen schrijuen ind manen ,so hij sijnre hoichlicker gelaefften vergeten hadde, in to halden bynnen onser stat alhyer, jnd sohij sich dair aen nyet en keerden, hebben wij auermits Bruyn vander Schueren denseluen Ariaenbynnen Wick wesende, euermaels doen maenen, wair vyt gij mercken kundt, wannier bij vromewier , solde hij sich billix lange verantwort off ingehalden hebben jnd om sijn eer to verantwor-den geen vertreck , alst opentlick vyt sijnre antwort schijnt, suecken. Dwiele nv die vurs. Ariaeneyn marschalick des Stichs is ind bynnen &quot;Wijck ind op Duersteden onthalden wurdt, onaingesiendat hij eerloiss ind meynnedich is , moighdy betrachten wie ons sulx vur fruntschap ind naebuer-schap van v to neraen steyt, wantt wij hem myt sijnsselifs hantschrijflt auergaen konnen, dathij eerloiss is , dair vur wij hem dencken to halden , to schelden ind to veruolgen dair wij konnenind moegen. Begeren dairom gij deser ind onser vurschryfft gedachtich sijn wilt. Ged. Arnhem 4 Sept. 1524. Zijne handt.y laqer J. van Amstell. Deel D. 631. 51.     De Had PFijk hij Duurstede berigt aan de 3 staten van Utrecht, dat zij hare gedep. op het kapittel generaul tegen

dingsdag voor Nativitatis Maria e. k. niet kan zenden, om de penningen te helpen vinden , daer die knechten mede wten lande zijn gecomen , dewijl zij door qroote geledene schade daartoe onmagtig f*. Ged. 5 Sept. 1524. Deel A. 924. 52.     De stad Utrecht antwoordt aan de stad Oudewater, dat zij, ofschoon vrijdag 11, de3 staten hebben besloten , dat niemand eenig hard koorn uit het Sticht zal mogen vervoeren ,omdat tgewas nyet zeer groet is en de uitvoer in andere landen ook verboden wasf echter tenhare gelieve voor ditmaal toestaat, dat aan haar burger het koorn ter verkoop in het Stichtworde teruggegeven. Ged. L. Fr. avond Nat. (7 Sept.) 1524. Minuten van missiven bl. 478. Archief der stad Utrecht. 53.     Bernt Freys van Dolre antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op de toezendingvan den brief van den hertog van Gelder, hetreffende Adriaan van Reede, dat hij deze schrif-ten dien maarschalk ook heeft voorgehouden, die mij daerop ter antwort gegeuen heeft; nae



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 B13SGH0P VAN UTRECHT, (1524).                                                                 133 dem des fursten van Gelre scriften vermelden, hij sich laetstmael nyet genouch verantwordt ensolde hebben etc., dat hij, jndem de furst van Gelre- vermeent yetwes op hem te seggen tehebben, dat zijn gen. ten jnrijden onses gen. heren des electen bynnen Vtrecht enige zijnre gen.rede schicke, hij wil zijn sake voer onsen gen. heren als zijnen naeturlicken lantffursten samptanderen heren ende fursten ende fursten reden , die mit zijn gen. dan inne rijdende werden, endeanderen tot gehoer comen laten, daer hij gedenkt sich dan alles gheens die furst van Gelre hemdus oplecht, alsoe te verantwoerden, dat des genoich zijn ende een yeder man billicken zijnrete vreden wesen ende voer sulcken man nyet geachtet zijn en sal; ende jndien die furst vanGelre sulcke beseyndinge alsoe aennemen wilde, begeert hij datmen hem sulcx tijtlicken wildeaduerteren , op dat hij hem mit zijnen vrunden daer nae stellen mach, voerden welcken hij jnsulcken gefalle tot xxv personen ende soe voel

peerden toe ofte daer onder vander stadt vanVtrecht geleyde begeert. Ende als van tgene v w. ende 1. mij scrijuen, dat dieselue nyemantsen kennen opten huyse Duersteden beueel te hebben vanden vijfF goetshuysen wegen dan mijalleenlick, js sulcx wel waer, dan mij zijnt vandeh drien staten wegen bynnen Vtrecht etze-licke toegedaen mit mij opten voers. huyse to blijuen, als, in sonderheyt die marschalck Adriaenvan Rede ende Jacop van Amstel ende van Mynen, hooffmeyster, mit meer anderen ende eenpartye geoirlouet geweest. Woe mij nw buyten den voirs. staten yemants vanden seluen teoirlouen steet, die bij hemluyden daer op to blijuen verordent zijnt, connen v w. ende 1. ouer-Jeggen; edoch weer die meninge ymmers alsoe, begeer jck guetlicken, dat v \v. ende 1. mij sul-ckes clairlicken ende onbedect ouerscrijuen, dan will ick mij daer jnne bewijsen nae behoren ,doch solde men mij bouen tgene bijden geschicten der drier staten wie voren verordent is, yetwesopleggen ende op mij verbalen willen, doch mij gants ombillicken. Dus wes de meninge hiervan zij , begeer ick hier van mitten yersten onderricht to wesen van v w. ende 1., op dat ick jngheen

voerderen last ende schaden en come. Ged. te Duurstede 9 Sept. 1524. Zijne handt. Peel D. 032. 54.     Thomas van Nykercken, koorbisschop , en gedeputeerden der drie staten van Utrecht ,than* te Nuts zijnde, J>erigten aan de 3 staten van Vtrecht; Mijn gen. heer van Trier heftgister op sondach seecker middelen begrepen, vm the vereningen beyden ffursten ende landen opbehagen beyder ffursten, der ecclesie, staten ende beyden landen y welke middelen gearticuleertwesende, hait der chorffurst van Trier beyden ffursten ouergesant, dair sijn chorff. g. van vrentot vren antwort op wachten. Als sijn chorff. g. dat hebben , soullen wij vorder bescheit verne-men, ende v e. ynt aire verwittigen wess ons vorder voircoempt. Ged, Nuis 12 Sept. 1524. Deel A. 925. 55.     De onderzaten van Amerongen geven aan de 3 staten van Utrecht te kennen: Woe datChristoffel van Wese mit sinen adherenten, tusschen veertich ende vijftich sterck gewapender lude,gecomen sijn nv en saterdach lest verleden tusschen sess ende soeuen vren dess morgens, ende hebbendie dienres vanden huyss, wesende jnt bouhuyss om haer werck te doen, gevangen ende mit helle-baerdsen ende

busschen geslagen, ende hebben se willen dwingen dat sij die poerten vanden huyseop solden doen, die sij besloten vonden , ende sijn voertaen myt smedehameren, scerpe bijlen endesagen die poerten vanden huyss ende op die bruge ontwee geslagen, ende sijn daer alsoe op geco-men ; ende soe alsdan die scemele naebueren van Amerongen hoer cleder, cleynoden, huysraetende eetwaer daer op gevlucht hebben ouermits doertochten ende legere vanden knechten, soe



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 134                                                               HETOmiK VAN BEIJEHEN , (1524). hebben Christoffels knechten onredelicken gehandelt mitter naebeuren goet, alsoe dat sij een deelsvan onss kisten den bodem jngetreden hebben ende voert mit keyseren ende anders op gestreeckenhebben , ende dat gespolieert ende hoer gadinge daer wth genomen, ende een deels van onsennaebueren hoer brootkoem ende ander eetwaer den naebueren onthalden ende jn die Betauwegevoert, daert hoer belieft , ende gisteren lest verleden dess morgens tsoeuen vren onder dieyerste misse heeft Christoffel inder kercken laeten weten , dat een yegelick van stonden aen daeroff solde halen , dat bij daer op had; soe sijn die scemele naebueren gecomen voer die bruge endehebben ledich weder omme moeten gaen, ende daer en bouen wordt onss brootkoem ende andersaffhendich gemaect als voerscr. Begeren hier omme seer dienstelicken omme Goidswill, dat uwee. dese geweldige hant off willen stellen, off onser en deels mochten gaen bidden broot, Hier jnnewillen

uwe e. doen , als wij des gants betrouwen hebben. Ged. maandag na L. Vr. Nativitus(12 Sept.) 1524. Deel A. 926. 56.    Jan van Hemerden geeft aan de 3 staten van Utrecht te kennen; Hoe dat omtrintveertien dage verleeden eenen geheyten Crystoffell van Wees mit omtrint viertich off vijftich man-nen gekomen is, ende heeft mit geweldiger hant jnne genomen een slot, geheyten tslot ofte thuystot Amerongen, buyten enych forme ofte van enyge manier van rechte, hoe well dattet den seluenJan van Hemerden bij rypen raede ende sentencie toe geweesen is, ende oick bij onsen gen. heerbisscop Philips van Burgoingnen, saliger memorie , jn possessie gestelt is, ende soe rustelicken endevreedelicken beseten heeft, nyet weetende noch vermoyende op enyge vijanden. Dit Cristoffell vanWeess' nyet achtende noch achtervolgende heeft nochtans dit voirg. slot mit geweldiger hant jnnegenomen, doren, sloeten , kisten mit hameren ende bijlen opgeslagen ende alle sijn goit, cleeder ,cleynoeten ende huyssrait scendelicken verdoruen ende gepairt inde gedeylt onder maleanderenhebben, ende sijn bees ten , die sijn boden hem luyden ontdreeuen hadden, weder

gehaelt ende mithem genomen ende sijn koern, hij aen gemint had, hebben sij gedorst ende noch dorssen, endedoen mit sijn goederen hoeren wille , gelijck vijander goet. Begeert dair omme Jan van Hemer-den seer oetmoedelicken uwer w. die geweldige hant off doen willen ende hem te willen stellen jnzijn voirg. possessie , wantet hem jnden hoigen hoeue bij sententie thoe geweesen is , ende dairrustelicken ende vreedelicken op beseten heeft nae vermoegen sententie daer off wesende, Decl A. 927. 57.     Christoffel van Weze geeft aan de 3 staten van Utrecht bij supplicatie te kennen;Dat alsoe Jan van Hemerden onlancx voer w. e. ouer mij zeker onbillicke clachten gedain heeftaengaende tinnemen des buys toe Amerongen durch mij jnden naem mijris lieuen heren, herenAnthoenis van Lalaing, graeff van Hoichstraten, stadtholder enz., geschiet. Soe dan Jan van He-merde tselff buys jnt jaer xvij lestleden Balthazar van Weze mijnen broeder , die selue des herenjnd hoff jnd fredelick besitt van wegen des buys van Culenborch hadt, nae vermuegen zeker fon-denis van ridder jnd knecht bijden hoichw. jnd hoichgeb. fursten Dauid van Bourgoingen, loef-licker

gedachten , biscop tVtrecht, gegeuen jnd besegelt, oick van anderen leenheren die goede-ren totten huys wezende, behoiren jnd gerechtelick besaten werden , ferredelick jnd geweltlickgenomen , jnd alst all die werlt kennelick js, beroeft heeft etc. heb ick onderstaen tselff huys optgoet recht, nyet en twijuel mijn lieue here van Hoichstraten voirs. tot zijnre tijt betoenen jnd doenblijcken sal, jngenomen j nyet tot achterdeel mijns g. lieuen heren van Vtrecht off ymants zijns 4



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCIIOP VAN UTRECIIT, (1524). 135 f. g. stadt, steden noch ondersaten, dan alsulcke ombetamelicke gewelt te wederstaen jnd the ver-mijden, vm alsoe nae alle billicheyt jnd redelicheyt tot goeden rechten , alst vmmers behoert, themoigen kommen, desmen anders jnder wairheyt tot ghenen tijden beuynden en sail. Voert wes dienaebueren van Amerongen bij tselff jnnemen aen enigherleyde eetwaer off anders scade off hindergeleden moigen hebben, sal ick den seluen, wes bewijselick jnd kennelick js, als ick vanderyerster vren ouerboedich bin geweest, nae openbaer kerckspraeck, ick ter plaetzen des anderendaechs nae tselff jnnemen heb laten doen, vernuegen jnd tot een mwterken toe wael betalen, dessij billicx een goet genugen behoiren te hebben. Begheer dairom dienstlick jnd fruntlick, w. e.mij tselff jn alien goede affnemen willen jnd mij nae recht jnd redenen, alst vmmers behoirt, jndick nyet en twijuel onpartielick voerstaen , des ick w. e. gensselick jnd geheel toe betrouwen wil,ick tot alien tijden nae mijn kleyn Yermuegen tegen der

seluer wederom verdienen jnd verschul-den oick myt mijnen naebueren van Amerongen, meer ind nyet min dan Jan van Hemerdegoede jnd fruntlicke naebuerscop* alsmen mitter waerheyt beuynden sail, nae mijn vermoegen on-derhalden. Deel A. 928. 58.     Karel, hertog van Gelder, antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, dat hij wet weet, dat zijne kneehten even ah die des keizers met den huislieden eten, maar niet gelooven kan dat zij de onderzaten hun goed ontrooven; dat, zoo dit echter blijkt, hij de hoofdlieden gelasten zal om deze schade te herstellen. Ged. opt Loe 24 Sept. 1524. Zijne handt,, lager J. van Amstel. Deel D. 633. 59.    Steven van Zuylen van Nyevelt, vernomen hebbende, dat in het groot kapittelhuis vanden Dom vrijdag laatstleden in het bijzijn en op hegeerte des Lisschops is besloten om de ge-heele ridderschap in het Sticht tegen maandag e. k. ten kapittel generaal, te beschrijven, omte raadplegen op hetgeen gehandeld zou worden op de dagvaart te JSuys en op de innemingvan het huis te Amerongen, verzoekt aan de 3 staten van Utrecht, om indien hem niet ver-jjund wordt hinnen Utrecht te komen , het kapittel te W'ijk bij Duurstede

of ergens anderste heleggen, want dat hij insgelijks door den domdeken is beschreven geworden. Ged. Huister Raar 25 Sept. 1524. Zijne handt, Deel A. 933. 60.    Margaretha van Oostenrijk verzoekt aan Hendrik van Beijeren elect, op verzoek van Jacob van Quarreben , kapitein te Wijk te Duurstede , oud dienaar van het huis van Bour* gondie, te voldoen het aan hem door wijlen bisschop Philips van Bourgondi'e verschuldigde wegens bewezen dienst, Ged. Brussel 27 Sept. 1524. Hare handt., lager Fjrancq. Deel A. 931. 61.     Karel, hertog van Gelder, zendt aan de 3 staten van Utrecht mr. Anthonis Venray ,kanunnik, van hunnentivege naar hem afgevaardigd, met mondhoodschappen terug, onder-rigt met zijne meninge, jnd bedunckt ons, wanneer onse oehem die elect ind gij sementlicktselue gruntlick bedencken ind auerleggen willen, gij alsdan wall auerwegen suit konnen, dat wijons dair jnne genoich erbaiden hebben. Ged, Arnhem 30 Sept. 1524. Zijne handt., lager HOLTHUYSEN. Deel D. 634.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 136                                                     nr.Nnnik van beijeren, (1524). 62.    De stad Utrecht berigt aan bisschop Hendrik van Beijeren > dal haar de secretarisValentijn van der Voert, te kennen gegeven heeft; Dat uwen f. g. voirvader biscop PhilipsvanBourgoein, hoichloeflicker gedachten , jnt aenvangen zijnre genaden bisdoms hem versien heb-ben voir zijnen trouwen dienst voer ende nader electien etc. gedaen , mit een officie notariatusjn uwer f. g. consistorie, wairvan hij off zijn substituyt noch in possessie js. Ende gemerct danonse voirs. secretaris nyet weynich diensten ende arbeyls voer ende nader electien van uwen f. g.gedaen heeft ende noch meer dien betreffende doen sel moeten, ende wij hem als onsen lieuengetrouwen dienre van herten gherne gevordert ende gepromoueert sien sulden , verzoekt zij, omhem in die hetrekking op dezelfde wijze te willen continueeren. Ged. 5 Oct. 1524. Mtnuten van missiven bl. 485. Archief der stad Utrecht. Bit verzoek herhaald den 14 Oct, Ibidem bl. 489. 63.     De stad Utrecht antwoordt aan Floris van

Egmond, heer van IJsselstein, op zijnemissive ter zake van den uitvoer van koorn , dat aengemerct tcleyn gewass vant broetkoernnyet alleen jnt Nedersticht, raer jn meer landen , God betert! wesende, ende dat ons tot anderelanden nyet off zeer weynich toegevuert wert, ende dat oick jnt meeste deel vanden Nederstichtegeen broetkoern en wast, ende nochtans rnede onderhouden moeten werden , om dan jnt gemeynvan honger jnt lest nyet te moeten vergaen, de staten dien uitvoer helben verboden, ouermitsdenwelken oick mijn vrou van Montfoert doer hoeren ondersaiten broetkoern geweygert is wor-den, hoe wel ons van herten leet; doch verhopen ende emmers nyet en twijfelen, dat uwer e.ondersaiten, zoe Wel off best van broetkoern bijt gewass ende anders Yersien zijn als donder-saten des Nederstichts; begherende dairomme vruntlicken, dat uwer e. deze onse antwoirde jnghenen onwille , mer in aire goede maten ende meyningen verstaen willen, want wij doch ge-neyget zijn alle ons vermoegens goede vruntscap ende nabuerscap te onderhouden mit uwen e.ende uwer e. ondersaiten. Ged. 7 Oct, 1524. Ibidem bl. 484. 64.     De stad Utrecht

berigt aan de stad Amersfoort, dat wegens afwezigheid barergedep.tot morgen het belegd kapittel-generaal ter zake van het te geven antwoord aan den elect vanUtrecht en de staten van Overvjssel op hun voorgeven , is uitgesteld geworden, Zij verzoektzonder uitstel hunne gedeputeerden tegen morgen te Utrecht te zenden, Ged, 8 Oct, 1524. Ibidem bl. 48G. 65.     De stad Utrecht verzoekt aan den hertog van, Gelder, dat aan hare lederkoopers,komende van Devettter, aangehouden bij het blokhuis te Altena , de hun boven goed geleideafgeperste onverschuldigde belasting van 15 HolL g, en 1 Phs. g, tot een bouet, worde terug-gegeven} en verzoekt tevens geleide voor hunne burgers voor de aanstaande markt van Deventer,Ged. 12 Oct, 1524. Ibidem bl. 486. 66.    De onderzaten van Abcou, proestdij Aesdom, Oucoep, Venckeveen, Dennemarcken endeOuthuisen, beklagen zich aan bisschop Hendrik van Beijeren, woe die van Amslelredam,Weeop ende anderen ghemenen jnghelanden van Aemsterlant, doer beueel ende commissie des



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 bisschop \\y utrecht, (1524).                                                   137 k. m. hoeren waterganck, ghenoemt tGheyn, ofghedammet ende dicht ghemaickt hebben, soe datsij van Abcou mit hoeren adherenten hoeren wateren niet losea en moghen, tot aoren verderf-lijken scaden, ende moeten niet allene hoeren sells wateren, mar oick die vreemden onrechtenwateren van Heycoper weteringe op hem ontfangen ende staen blijuen, ter tijt toe die van Abcouhem bouen dicht ghemaict sullen hebben, ende die onrechte wateren van Heycop wt hoeren wate-ren holden ende keren, omme dat die van Heycop mit die van Abcou ende anderen, onder denZeeburch ghelant ende gheleghen , jn hoeren dijken, dammen , watergangen ende sluysen nyet enghelden. Alsoe dan jn verleden tijden by toedoen v ff. g. voervader , wijlen heeren Philips vanBorgungen, h. 1. biscop tUtrecht, onsen g, h., diuersche dachvarden, tuysken die k. m. ende sijn g. Ian-den des Nederstichts ,oick capittelen ende communicatien gheholden sijn, oick vanden selfdenbiscop Philips ende den

drie staten tot meermale daer toe ghesacht js gheweest, omme oculaerjn-spectie der voerscr. watergange the doen op die ghebreken van dien, daer sij supplianten ende oickv ff. g. landen ende tafelgoeden markelijken duer bezwaert warden, contrarie ende bouen priui-legien bij der selfdcr v fF. g. voervaderen biscopen tUtrecht gheghunt ende ghegheuen sijnde;twelck alsoe alle gheschiet js, daer van biscop Philips, hoechloeilijker ghedachten, ende oick dendrie staten bij sijnre g. raden ende ghescicten der drien staten report ghedaen js ; ende die sup-plianten hebben sich daer nae verboden ; die selue saicke ende gheschele aen sijn ff. g. ende sijnreg. rade ende den ghescicten vrunden der drien staten, welcke die watergang gbesien ende alle be-scheyt aen beyden zijden ghehoert hadden , the verblijuen, twelck alsoe bijden partijen verwilligetwas, daer ghien wtsprake off ghedaen js, dan vermidts ouerlijdinge ende doet onses g. liefs herenh. g. hebben hem die van Abcou mit hoeren adherenten, (hoe wel bet zwaer was) moeten lijden tottendaghe toe, dat v ff. g. jnt lant ghecomen sijn* soe sij sonder furst ende heer waeren, ende nvanders niemant en

weten noch behoren te claghen ende the aduoceren dan v ff, g. als hoerenlantfurst ende heer. Bidden sij supplianten daer omme dienstelick ende oitmoedelick, v ff. g., soesij noch oirbodich sijn dese hoere saicke the verblijuen aen v ff. g. ende der selfder v g. rade,oick den anderen die mit hem bij v g. drien staten weleer daer toe ghescict sijn (ge)weest, partijenaen beyden zijden ghehoert ende jnspectie oculaer ghedaen hebben, tgheen die selue daer jnnekennende worden nae te gaen ende the achtervolghen, dat men haer wederpart als die Heycopjnducere, wederomme tot ghelijken; ende jndien den supplianten sulcks nyet ghebueren mach,dat men hem dan ghenieten laten teffect vanden priuilegie ende declaratie v ff/ g. zaligenvoervaders biscop Florens van Weuelinckhouen, ende dat se v ff, g. als hoer lantfurst daer jnnevoerstaen willen. Zij verzoeken hierop troestlicke antwoord. Ged. 14 Oct, 1524. Deel C. 95. 67. Margaretha van Oostenrijk aan bisschop Hendrik van Bevjeren: Vnns hat der edelvnnser lieber besonnder der her zu Bredam von sein vnnd seines bruders wegen, des herren zuPhalais, angezeigt, wie weylenndt vnnser lieber ohaim vnnd

ewr lieb vorfar, bischof Philips zuVttrecht, jres vaters bruder, von dem haws von Soubbert in Soelanndt etliche clainot, brief, re-gister vnnd varennde hab, zu demselben haws gehorig, als: silbergeschir, zynnbercks, taphiserey,soydentuch vnnd dergleichen, laut des jnuentarien, auf etliche des Stiffts hewser vnnd schlosser weg-fuern lassen; das aber alles jnnhalt des testamennts gedachts bischoff Philips schwester, weylenndtder withe von Rauenstain, bey solhem haws Soubbert beleiben soil; dann sein lieb dar zu kheinweitere gerechtigkhait weder die herrlichait vnnd nutzung sein lebenlanng darab zohaben gehabt1vnnd nu das yetzbemelt haws mit aller seiner zugehorung auff sy, als die negsten erben, gefallenHI.                                                                                                                         18



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 138                                                                UENDRIK VATC BEIJEREN , (1524). sey ; desgleichen das er gedachter von Bredam vnnd sein bruder von Phalais berurtem bischofPhilipssen, als er zu bischof zu Vtricht erwelt werden, zu sonnder freuntlichem willen vnnd sein vnndseines Stiffts mercklichen grossen notturfften bewilligt haben, auff seiner lieb vnnd jren quotenn ,so sy in erbung mileinanndcr gehabt vierundtzwamtzig tawsennt guldin , zuuerphenden vnndzuuersetzen ; dagegen er jnen vorsprochen vnnd zagesagt, solhs widerumb in einer kurtzen zeitabzelosen , das aber von jme stets auffgezogen vnnd onbeschefen beliben. Vnnd nacbdenn dannsolhe vierundUwaintzig tausent guldin wie obbegriffen zu des Stiffts Vttricht mercklichennotturfften vnnd nutz , wie sy dann solhs alles ewr lieb hiemit durch jren gesanndten anntworterditz brieffs nacb der lenngweiter antzeigen werden lassen, gewenndt werden seyen; vnns mitdemuthigem vleys angesucht vnnd gebeten , sy an ewr lieb zuuerschreiben, damit sy jnen das soin wie obbestimbt geburt

vnnd aufsteet, widervolgen liesen vnnd babhasst machet. So wir dannberurten herren zu Bredam vnnd Phalais als denen so von vnnserm gebluet von Burgundi herkhu-men, in sonnderhait genediglich genaigt sein, so begern wir demnach an ewr lieb mit ganntzfreundlichem vleys, sy wellen jnen, was jn von billichait vnnd rechts wegen in dem wie obbegrif-fen ist, geburt vnnd aufsteet, gnediglich widerfarn lassen, vnnd sich dar jnnen dermeissen gegenjnen ertzaigen vnnd beweysen, das sy diser vnnser furschrifft an ewr lieb genossen zo habenemphinden mogen; das sein wir vmb ewr lieb in dergleichen vnnd mererm widerumb zubeschul-den freuntlich genaigt vnnd willig. Ged, Meckelen 21 Oct, 1524. Hare handt,, lager des Barres* Deel. A. 932 en 933. 68.    Karel, hertog van Gelder, herigt aan de 3 staten van Utrecht, dat hij onlangs Jacobvan Apelteren, domdehen, op hun voorgeven had doen schrijven, dat de Msschop eynen geheitenSoembreeh om twehondert gewapen(den) tegens ons aen to nemen vytgeschickt hedde, als hij nyeten twiuelen v vanden doemdecken genoich vnrgekomen ind wall indechtich is. Verstaen wij daerbeneuen , dat van onsen

vurg. oehem noch deels knechten omtrent Lyngen liggende aingenamen,ind sijne lieffden der meynongen solden sijn, sich mit wederwillicheit tegens ons to stellen , twelckwij wall auerleggen konnen sulx buyten vwen behulp nyet wall geschien mach. Solde gij dan mitsulcken vurgeuen, als gij auermitz den domdecken heft laeten doen, ons vermeynen to bedriegenind dairbij to brengen, hedden wij ons des tot v nyet versyen, naedem wij altijt mit v guedevruntschap ind nabuerschap gehalden hebben, ind twiuelen nyet gij wall bedencken koindt, onssulx onlidelick wesen ind dat wij geoirsaickt solden werden, dairop verdacht to sijn ind tseluewederomme ain v tdoen verhaelen; nyetomyn, op dat wij die yrste inbreker der gueder vrunt-schap ind naburschap nyet gerne weren ind wij ons van Got ind die werlt dairjnne verantwordenmoigen, hebben wij v ditselue nyet willen onverwitticht laeten, om off sulcx van onsen oehemenvurg. ain ons ind den onsen versocht ind gedain wurde, dat wij v mits desen des genoich gead-uertiert willen hebben, daer gij v inden besten nae halden moight. Ged, Arnhem 22 Oct, 1524, Zijne handt, 9                                                                 

                                                                    Deel A. 934. * ? 69.    Karel, hertog van Gelder, zendt aan de 3 staten van Utrecht het verzocht geleide voor hunne gedeputeerden , hoewaell wij ons versien, dat sulx nyet anders dan tijtwynninge sijn sail. Ged, Arnhem 28 Oct. 1524. Zijne handt,, lager Virssew. Deel A. 935. 70.     Karel, hertog van Gelder, antwoordt aan de 3 staten van Utrecht: Hoewall gij ons



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCnOP VAX UTRECHT, (1524).                                                                139 op onse schryfft nyet directelick noch eygentlick en antwort, twijuelen wij nochtans nyet, gijen hebt vanden domdeeken oick vyt onsen ]aetsten brieff ind bij muntlicker antwort, wij 7wenbaede gysteren bebben doen geuen, onse meynonge wall verstaen. Soe dan die eirweerdige, inGaede hoigeboeren furst onse oehem die elect, noch nyet confirmieert ind sich euenwall vyt ind invwer stat ind anderen steden ind flecken dess Neder-StyfFs, tot onsen ind der onser achterdeell, mitruyteren ind knechten aen to nemen ind aenslege ouer ons to maeken onthelt ind behilpt, datvan v allet ongemerckt aengesyen ind gestaedt wurdt, doen wij v sulx noch euermaell schrijuen,ind willen ons dair myt genoichsam gequyt bebben. Ged* Arnhem 25 Oct. 1524. Zijne handt,tlager Holthuysex. Deel D. 636. 71. Willem Heda herigt aan het kapittel van den Dom te Utrecht; Insequendo conceptualhabilum in communicatione, dum adessem in capitulo vocatus, quantum ad pannum siue

telaminauratam perquirendam feci dHigentiain confisam, iuxta mandatum mihi datum, et quantum proparuitate mea etiam adiutorio amicorum intelligentium efficere potui, et hoc iuxta informationemhie inferius in vulgari annotatam, ad linemque colloquia desupra habita iuxta mentis mice con-ceptual dilucidius, quo fieri possim opererem ; poterint etiam v. r. d. eo melius se resoluere et de-liberare cum tempore, quarum obsequijs me semper ofifero. Ex Antwerpia 19 Oct. 1524. Zijnehandt. Inden eersten affgheslagen gemeen gouden laken ende de ghemeen prijs dair aff, de welcmen genoech vindt omme alleen wat sonderlincx te bebben, so is beuonden dat de ornamentenende cappen van de coer van Onser Vrouwen tAntwerpen veel costelijcker, rijckelijcker ende beeterzijn dan de cappen, die in Onser Vrouwen capelle aldair zijn ende die men alleen gebruict infestis triplicibus. Item so vindt men alhier gouden laken vander gelijcken ende prijse ende weerde,als die zijn vande coer Onser Vrouwen kercke, de welcke de canonicken dragen. Item dellenvan dese ornamenten heeft gecoft de kercke thien pont Vlaemsch, ende alsnu sou dm en dier gelijckenhoopen

te moegen crijgen beeter coop, als te weeten: beneden de negen ponden oft omtrentvijftich gulden. Item so is dair een stuck gouden lakens van xxv ellen, alleen uwytwendich zeerschoon ende costelijcken, ende vanden costelijcxten ende besten die men vindt ofte maect, endehieroff soude de ellen moeten gelden xv fg Vlaemsch oft xc gulden, ende costelijcker ofte beeter envyndt men niet; dan de kercke van Florence hadde hier voirmaels doen maecken zeeckere gou-den laken, wiens gelijcken men voir noch nae niet geuonden en heeft, twelc de cardinael vanAmboisse duer bidden ende half omme vreesen wille creech, ende hier af coste dellen xx fgvlaemsch oft Ix ducaten; mair niemant en raedt sulex te coopen, wanttet so swaer is dat decappen mit twee groote ringen opgeheuen worden, anders en mach mense niet dragen. Itemwant dat laken van xv fgnwvter maten schoon staet ende rijckelijken, ende degrontisvan achterbruin tanneit, so salmen wel alsulcke gront van verwen maecken alst de heeren meest behagensail. Deel A. 936. 72, Henrick van Gots gnaden elect tUtrecht, palsgreue bij Rijn ende hertouch van Beijeren etc. Eerbare, lieue vriende,

wij senden v hier jnnen besloten die supplicacien ons bij onsen ondersa- ten van Abcou met horen adherenten ouergegeuen, (zteNo.66). So dan die selue vermelt Yan twist ende geschille, wesen soude tusschen den supplianten voirs. ende onse onderzaten van Heycop mit horen 18*



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 *40                                                                 HENDRIK VAN BEIJERETS , 1524). adherenten rorende enen onrechte waterleydinghe etc.; ende wij wt onse cancellie vernemen , datdie selue twist voirs. verbleuen was aen onsen voirvader wijlen biscop Philippus van Burgonien, sa-liger gedachtenisse, ende zijnen liefden raiden, oick den geschickten vrienden der drien staten desNeder-Stichts, die van der vurs waterleydinghe oculair inspectie ende alle besceyt van beiden parlhiengenomen ende gehoirt hadden, omme dair bij een wtspracke te geschien, dair durch die parthienvereinicht mochten werden, twelck vermits ouerlijdinghen wijlen heren Philips voirs. niet geeyndten is wrorden; js dairomme onsen begeren, soe die van Abeou tselue nou presenteren aen onsende den seluen geschickten onsen drien staten vors. te willen verbliuen, dat gbij dairomme dienvan Heycop met horen adherenten wilt helpen induceren omme van gelicken the doen, wair dueralle twytracht ende verlope tusschen onsen ondersaten aen beiden zijden vermidt mach werden

,ende niemant den anderen te vercoirten in tghone zij toe gerechticht mogen wesen. Ende hoewel wij ons gentzlicken dair to verlaeten , begeren wij nieltemin v widder beschriuen antwort bijbrenger van desen. Gegeuen op ons borgk Duerstede, op den xxixlen dach Octobris anno etc.xxiiij. Get. Henricus.                                                                                     lager Burckhardt. Opsckrift* Den eerbaren onsen lieuen vrienden, prelaten, capittelen der vijff gotshusen, ritter- scap ende stat van Vtrecht, Deel C. 94. 73.    De stad Utrecht herigt aan Jan Ruysch oudraadhurgmr. dezer slad; Alsoe als vast veel spraken valt van ruyteren ende knechten , die van ons gen. heeren electen van Vtrecht wegen alhier jn desen Neder-Stichle aengenomen ende vergadert souden werden tegens den furste ende landen van Gelre, wair doer geschepen js , als v 1. wt scriften ende anders der fursten voers. wel vernomen bebben ; jndien geval tot veerder verloep te komen , begbeeren dairomme vrunt- hcken , dat uwe e. 1. mitten anderen gedeputeerden bearbeyden willen , dat sulcx nyet en ge- schiede, om wt voirder verloep ende bij ruste ende vrede te moegen bliuen. Ged. S* Simon

(30 Oct.) 1524. Minuten van missiven bl. 493. Archief der stad Utrecht. 74.    President en raden van Holland berigten aan de 3 staten van Utrecht: Alsoe wij on-lancx ouermits groote merckelijcke gebreken, die beuonden zijn vp tstuck der dijckaigen vandenDiemerdam ende andere plaetsen vanden dijck dair omtrent gelegen, bij onsen gecommitteerdeneenige concepten, dienende om te remedieren een deel van die voers. gebreken, den casteleyn vanApcou ende Alphert Verhorst uwen gecommitteerden jn gescrifte bebben doen ouerleueren, teneynde datmen voor den toecomenden tijt jnt stuck derseluer dijckaigen beter toesicht ende hoedebebben mochte dan tot noch toe js gedaen bijden waeren ende ofBcieren, soewel van wegen derk, m. als van uwen v. g. ende e. dairtoe gecommitteert ; verzoeken zij ernstich ende herttelijckhij hrenger dezes hun gevoelen over die concepten te kennen, want wij dencken zeer cortsvan wegen der k. m.-jnde gebreken vanden voirs. dijck bijden ouerhant te voorsien, ten eyndedat bij negligencie ende simulacie vanden voirs. waeren den voirs, dijck bij storm, onweder endelast van watere vuyter Zuyderzee commende, nyet

jnne en brcke, tot jrreparable schade vandenondcrsacten beyder landen. Zij herinneren hun voorts, hoe jnden jaere xxij lestleden den Leck-dijck jnnebraeke duer versuimenisse ende quaet regiment der regierderen van dien, als die gemeenfame js, wairdeur uwer v. g. ende e. landen ende oick alhier een groot deel der k. in, landen



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSGHOP VAN UTRECHT, (1524), *                                                         141 jri Hollandt jn groole ende jnestimabel schaden, jammer ende verdriet gecomen zijn, welckeschaden nae redene oick Goids ende natuerlijcxs rechts die regierderen, duer wiens toedoen die ge-schiet zijn, wel schuldich zijn te betaelen, oft bij huerltiyder gebreke die ghene, die sulcke regier-deren gestelt hebben , dairomme aen ons te diuerschen stonden veruolch gedaen js ende alsnochwordt; mair om onderhoudenisse aller goeder nabuyerscap en souden wij nyet gaerne dair toeverstaen , jndien zulcxs anderwerff nyet meer en geschiede , twelck nochtans wel geschien mochte>soe wij verstaen , desen aenstaenden winter, jndien gelijcke versuymenisse oft quaet regiment jntstuck der voirs. dijckaigen gepleecht wordt. Ende want kenlijck js, dat die stroemen vandenriuieren alle jaere duer tafcomende watere vuyten Duytschen landen, bij nyewe duergrauingevan geberchten ende anderssins, grooter worden dan zij jn voortijden plegen, wairomme van noodejs hooger ende

zwaerder dijcken te maken, schrijuen wij aen uwen v g. ende e., oick vruntlijckversouckende dairtoe te willen verstaen ende sulcke toesicht dragen , dat sulcxs ymmers by ver-suymnisse oft quaet regiment nyet meer en geschiede ; op dat ons ten versoucke der jngezetenendeser landen, ondersaeten der k. m,, nyet van noode en zij, tot liueren zwaren costen bij afdijckinge,toedijckinge ende anderssins tot beschermnisse deser landen dair jnne te voorsien, ende hemluydengeen meerder oirsake gegeuen en worde, om restitucie ende beternisse van huer schaden te eysschen;want anders en souden wij nyet moghen differeren, op die clachten der ondersaten der k. m. vandeser landen te voorsien ende remedieren ; dairvan wij uwer v g. ende e. gaerne jnden bestenaduerteren. Ged. '* Rage 2 Nov* 1524. Get. de Jonge. Deel D. 637. 75.    De gedeputeerden Metis van Zuylen van Nyevelt^ proost van Leiden, Johan van Renesseyridder, en Adam van Diemen herigten aan de 3 staten van Utrecht; Woe dat wij yerst onssboetscap geopent hebben Alrezielen dach te x vren , waerop wij deels onss antwoirt gecregen heb-ben, doch nyt eyntlijch, soe mijn g. h. nyt alhier en

is geweest, dan op Groensfoirt, ende sijn ff.g, heuoelen , dat wijt voerden reden oepenen solden ; waeren oick te vreden dat wij als mergenop vridach bij sijn f. g, koomen solden; verhoepen, oick nyt en twijuelen, wij myt blijer tijdingetoehuys te koemen dan wij vuytgereyst zijn. Waer daeromme onss vruntlick gesynne ende be-geerte , v e. ende 1., omgesiens briefs, besenden willen an onsen g. 1. heren van Vtrecht, dat zijnff. g. soe veruoegen , dat zijn ff. g. luydt Ouerijselt nyt te handen trecken, waerduer die zaeckvererret mochte worden, ter tijt toe dat wij weder aldaer bij v e. 1. gekoemen zijn, ende sullenonss opt aire spoetlicxt derwert voegen; verhoepen oick sulcx besceyt te brengen , dat v e. 1.spoeren sullen, sulx nutz ende piofijtlicxt beyder lantscappen gedaen sal worden. Ged, Arnhemdag na Alrezielen dag 3 Nov. 1524. Deel D. 039. 76.    Karel, hertog van Gelder, hedankt de 3 staten van Utrecht voor de mededeelingdoor hunne gedeputeerden ontvangen. Dan soe dieselue jnstructie voirt vermach , dat die aenne-mynge ruyteren ende knechten buyten vwen weten, ind die pennongen vanden vijfftich duysentgulden dairtoe van v nyet ordineert wieren etc.;

moighdj ons dair van laiten weten, wes v be-liefft ind tghoene ghij meyndt (v dient) ons to weten, dair tegen wij weder (wes ons dairvan be-lieffl) geloeuen moighen ; mer vanden ses duysent golden gulden, dat die tot prouande ind anderenoittrufficheyt der stede koraen solden, weer nyet oeuell bedacht; euer wij sijn van andere gevue-len ind konnen oick nyet anders jjeloeuen, dan dieselue tot aennemynge ruyteren ind knechten



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 142                                                                nEJVDRIK VAN BETJEREN, (1524). gekeert, ind nyet nae den termynen verwacht, dan dieselue durch den frunden des electz, as Ny-kercken ind anderen, gefineert, opgebracht ind geleent worden, bis die weder verschijnen, soe dat-men der waill lotten gebruycke brengen mach, as dat op voell plaitzen duch ind menichmaelgeschiet. Dat die aennemynge van ruyteren ind knechten buyten vwer wetenschap wesen soldeetc. , soldt men ons billix nyet vur halden, soe wij apentlick ind zeeckerlick weten, dat die be-ueelsluyde van ruyteren ind knechten vyt ende jn Vtrecht ind Wijck rijden , aldair bescbeydthailen , Iselue wech ind weder brengen ind soe dieselue versamelen , bis oen gelegen is voert tevaeren. Wanneer dan dieselue soe voirt auer die onse van Auerijssell off anderen moetwillen,ind dieselue auertrecken walden , kundj bedencken, sail oick nyemantz onpartijch op onbillickenredenen beduncken staen, wij meer dan genoich geoirsaickt ind nyet minne dan dairtoe gedron-gen werden, sulcx weder

aen die vwe to verhaelen, soe die elect oick noch ongeconfirmeert is ,jnd wanneer tselue vvaill wier, solde doch dese handelinge alsoe nyet behoeren. Jnd dat ghij ruert,wij bedencken solden wat meninge, legeronge ind ouerfall van ruyteren ind knechten idt Neder-Sticht om onsen will geleden ind gehadt hiefft etc., halden wij v ongetwijuelt waill jndechtich ,wat wij bij denseluen oick eertijtz gedaen , onse lijff ind leuen , lande ind luyde jn groeten pery-ckell gesath ind allet bij zij gedaen ind opgesath hebben , wes ons then maell ther werelt moi-gelick was, ind euen waell van zij verlaiten sijn, jnd bij sich oere saicken getracteert ind ons daerbuyten vergeten- hebben, as v dat bether dan to schrijuen is j ongetwijuelt vur steet. Voirt soeghij begheert , wij lijden solden willen in desen saicken noch durch den churfursten van Trier ge-handelt mucht werden, js ons waill to willen; hebben oick nyewerelt yemantz, die ons van vredeaenbracht, affgeslaighen, dan altijt geerne gehoert, ind duck (meer dan ons waill te doen was) omvreden to hebben ind to krijgen erbaeden. Euer datmen rnit ons in deser gestalt handelen , alienvijantlicken handell aldaer opsetten , soe voirt

then wege brengen, ind dan laiten duncken solde,datmen daer toe nyet en dede, off des geen oirsaecke gegeuen hedde , jnd dat wij dairom nyetdoen solden , will onser meynongen nyet sijn off werden. Dat wij v ther antwoert nyet hebbenwillen verhalden. Ged, op den huize Groenfort 2 Nov* 1524. Zijne handt,, lager Muyuchem. Deel B. 565. 77. De stad Utrecht antwoordt aan de stad Amsterdam op hunne missive van 30 Oct.ter zake van den uitvoer van koorny dat ouermits dat cleyne gewass van koerne nv, Godbetert!jnt Neder-Sticht gewassen ende om hongersnoet ende andere lasten, dair wt spruten mochten, on-der tgemeyn volck te vermijden, soe is bij onsen gen. beer den elect ende drie staten van Vtrechtouerdragen, datmen gheen hart coern oft ander greynen, hier jnt Neder-Sticht gewassen ende wijnyet ontbeeren en moegen, wtet Sticht en sal moegen vueren oft brengen laiten, twelck wij oickbij ons seluen alleen nyet machtich en zijn te laiten jnfringeeren; dan soe wes koern alhier vanbuyten bijden vreemden coepman koemt ende alhier merct mede gehouden wert, wes zij nyeten vercopen, laeten wij ze mede passeeren; ende oft so terstont

sonder merct mede te houdenpasseeren willen , dat moegen zij doen mit die een helft zij mede brengen, allet na voerder ouer-comen voertijts tusschen onsen beyden steden guetlicken gemaict, dat wij doch altijt vruntlickenonderhouden en hebben ende noch voertan onderhouden willen. Begheeren dairomme zeer vrunt-licken, dat uwe e. )., onderhoudende alle guetlicke verthieringe, goede vruntscap ende nabuerscapmit ons, gelijck wij mit v 1. te doen begheeren, geen nyewicheyt, contrarie dat ouercomen voirs.ende der enicheyt onderlinge wesende, voernemen noch beginnen willen. Ged* 5 Nov. 1524. Minuten van missiven bl. 493. Archief der stad Utrecht.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTRECHT* (1524). 143 78.     Evert Zoudenbalck berigt aan bisschop Rendrik van Beyeren, dat zijn broeder GerritZoudenhalch, kanunnik van den Dom9 jn lijfs noet, God betert I alhier leecht, ende jngeval zijnliefde offliuich worden jnder heeren maent, alst nv rivet en is, soe soude die collatie van der the-sauryen staen an uwen f. g. Ende hoewel die collatie, als nv jn deser maent, staet an onsen heyli-gen vader den paus van Roemen, nochtans om mijn lieuen brueder Henrick Zoudenbalch, oickcanonick in uwer f. g. Doemkercke voirs., te vereeren ende te vorderen soe vele alst mogelickenis, verzoekt kij hem ootmoedig, om in dat geval zijn voorn. broeder met de collatie dier be-trekking te benedigen, twelck oick magen ende vrunden tot alien tijden wederom alle ons ver-moegens willen versculden ende verdienen tegens uwen f. g. Ged. 5 Nov* 1524. Ibidem bl. 495. 79.    De stad Hoorn berigt aan het kapittel van den Dom te Utrecht: Jn tijden dat uwere. mede beren ende commissarien laist bij ons waren , hebben wij mit hem luyden

gecommuni-ceert ende gesproken van die veelheit ende menichvoldicheit der heylygen daegen, daer uwe e.jurisdictie die proestye van Westfrieslant mede gegraueert is bouen anderen onser nabueren t totgrooter belastinge vanden armen ende gemeen arbeits man; den seluen beren commissarien terseluer tijt ouerleuerende zeker getalle van heylyge dagen, onder welcken wij vergeten baddenfestum Annuarum, dwelck alhier den gehelen dach gefestinieert wort; daer van wij begeerden ge~remediert ende ontlast te worden , gemerct den tijden daer wij nv jn zijn. Ende alsoe wij nyeten twifelen, uwer e. solden daer jnne sonder langer vertreck geremediert hebben, als ons den voirn.heren commissarien ter tijt beloefden , ende wij tot noch toe daer van nyet vernomen en hebben ,soe ist dat wij tegenwoerdich an uwer e. scrijuen ende vruntlick ende oetmoedich begeren , jndienjn den voirs. zaicke nyet gedaen en is, dat uwer e. gelieue ende willen mitten eersten alst doen-lick sij, daer jnne entlijcken concluderen ende remedieren, sulcx als wij tot uwe e. gueden discretieons ganselijcken toe verlaten. Zij verzoekt anticoord, daer na wij ons sullen moegen

reguleren.Dit doende wert ons van uwer e. sonderlinge vruntscap bewesen , des wij tot alien tijden an uwere. verdienstelijcken willen versculden. Ged. 7 Nov, 1524. Deel A. 937. 80.    JBisschop Hendrik van Beyer en zendt aan de 3 staten van Utrecht de ontvangene schriftenvan den raad van Holland over de gebreken van den Dijk de Diemerdam , om over te raad-plegen 3 en verzocht anticoord op zijn schrijven over de gesehillen tusschen die van Abcoude enHeicoop. Ged. te Duurstede 1 Nov. 1524. Zijne handt,, lager Burckhardt. Deel D. 640. 81.    Bisschop Hendrik van Beijeren berigt aan de 3 staten van Utrecht, volgens hunverlah~gen geschreven te hebben aan de ondersaten van Cortrijck, Broekelre, Broeckelrewerde, Portengenende anderen horen adherenten , dat zij zaturdag e. A. hunne gedep, in het kapittelhuis vanden Bom zenden, omme hoere eyntlicke resolutie te geuen, oft zij de schelinge tusschen hemluy-den ende den van Apcoude mede an ons als voren verblijuen willen ofte nyet etc.; dan soe ghijvoerts van ons begeren copie vanden laetsten compromisse, zegt hij verhoert te hebben, daer nyegheen scriftlick compromis van gemaict zij

worden , dan dat de parthyen sulcx hinc jnde bewil-licht ende belieft hebben. Voerder is ons nv mit klachten te kennen gegeuen, wie dat de vanHulckesteyn onlancx een schip mit guede geladen bynnen onser stadt Amersfoert ende ter Eem



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 144                                                               HENDRIK TAN BEUERE5, (1524). thuys behorende , aengehaelt, genomen hebben ende beholden. Hij verzoekt om hij den hertogvan Gelder te bewerken , dat hiervan teruggave geschiede, op dat wij nyet genoedicht werdenwegen te bedencken, omme de onse voer te staen ende wederomme totten hoeren te verhelpen,wij lieuer verhuert segen. Ged. te Duurstede 8 Nov. 1524. Zijne handt., lager Burckiiardt. Deel D. 641. 82.    Ravel, hertog van Gelder, verleent geleide aan de hisschoppelijke raden, PhilipsBorgart, cancellier, Henrick van Konijncksdorp en aan de gedeputeerden der 3 staten vanUtrecht, als : mr. Gerrit Suggerode en Frederik die Konynck, naar deZ steden van Over'ijssel ommet hen te handelen ; beheltelick dat die vurg. geschickten ind oeren dieneren denseluen steden,die sicb tegen ons vijantlickerwijse bewijsen ind onse openhaer vianden sijn , geen gelt off waireten orloge dienende, noch ennich ander guet te fueren, noch oick nyet dairbij sijn sullen, dairoen suls togefuert wort;

oick sich als gefeylichde ind geleydc luyde toebchoert halden, jnd wan-neer zij weder auertrecken willen, ons altijt eyn dach to vorens verwittigen sullen; oick datAdriaen van Rede ind anderen, die mitten Auerijsselicken ons wederwillich sijn , onder den vurs.geschickten nyet sijn sullen. Ged. 9 Nov. 1524. Zijne handt., lager Holthuysen. Dccl D. 642. 83.    De stad Amersfoort herigt aan de 3 staten van Utrecht, dat zij zich of het giste-ren in het kapittel-generaal voorgestelde hebben beraden, en dat zij van gevoelen is, dat deG000 goud g. het best te vinden ware op die minste qwest door uitzetting op de huizen, ennietop de morgentalen , daar de landen ongebruikt en ledig liggen en geen geld daarop te krijgenzal zijn, en dat, als men de 44*000 g. zal willen uitzetten , men daarhij gedeputeerden entaxatie der morgentalen op raemde, zoo als gisteren werd besproken, mits hehoudder vrijheden,en volgens oade gewoonte. Ged. woensdag na S. Willebrordus (9 Nov.) 1524. Deel D. 643. 84.     De 3 staten van Utrecht berigten aan hisschop Hendrik van Beijeren, het geleidevan den hertog van Gelder verkregen te hebben , en verzoeken hem zijne raden

tegen morgenavond te Amersfoort te send en, om gezamelijk ter dagvaart te reizen. Ged. 10 Nov. 1524. Deel D. G44. § 85.    Bisschop Hendrik van Beijeren herigt aan de 3 staten van Utrecht: Wij sijn mitter waer-heit bericht worden van gueden geloefachtigen luyden , wie dat dessen vergangen nacht een deelkrijchsluyden to peerde ende to voete voer onse stadt Renen ende onse slot vander Horst geweestzijn ; tot wat meninge sulex geschiet zij, is wael te ouerleggen. Tselue wij v nyet en hebben wil-len verbergen , omme daer aen te gedencken. Ged. te Duurstede 10 Nov. 1524, Zijne handt. Deel A. 938. 86.    Bisschop Hendrik van Beijeren, verzoekt aan het kapittel van den Dom te Utrecht om Hendrik Zoudenbalch met het opengevallen thesaurierschap van den Dom begiftigen. Ged, Amsterdam 11 Nov. 1524. Zijne handt., in de Latijnsche taal. Deel B. 861,





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 14G                                                   HENDant van beijeren, (1524). wij oep gysteren smaennendaechs eennen bryefl aff ghecregen hebben, die ons redelicke behaecht,ende vynden die sake noch in goede punctten, die wij oeck oep dese selue tijt weder beantwoer-den van dat ghene ons oep dat raet buyss wedervaeren is. Voert is dat gheleyde extendeert alsdat versproecken was. Men seyt byr dat onse g. 1. heer elect op maennendacb te iij vuren toCamppen gbecomen is. Ged. Deventer dingsdag na 5. Maarten (15 Nov,) 1524, Deel A. 940. 90.    De Had Utrecht Lerigt aan de stad Amersfoort: Die heeren vander ecclesien enderitterscap des Neder-Stichts suecken wtwege ende maken vertreck na onsen duncken, jnt vyndenvanden twee dusent gulden tot behoeff ons gen. heeren des elects van Vtrecht, om twelck teslutenop morgen capittel gelecht is, Zij verzoeht hare gedeputeerden te willen zenden omme mal-canderen daer jnne te belpen raiden , soe dat wij daer doer, alst anders wel gescbepen is, genenongenadigen heeren en crijgen.

Ged. zaturdag S. Lebuinus (19 Nov.) 1524. Minuten van misstven bl. 497. Archief der stad Utrecht, 91.    De Had Utrecht antwoordt aan de stad Amersfoort ter zake, dat in hare afice- zigheid alle dorpen aan Eemland gezet zouden zijn, dat het overcomen , beraemt op een halft' huysgelt, een anderen naam is gegeven, namelijk van derpgelt, heloopende omtrent een halff huysgelt, zooals zij - zal vernemen uit nevensgaand afschrift der taxatie van alle dorpen. Ged. zaturdag na S. Lehuinus (26 Nov.) 1524. Ibidem bl. 500. 92.    De stad Hoorn herigt aan het kapittel van den Dom te Utrecht: Hoe dat meesterPeter Ruysch onsen toecomende pastoer ofte vicecureit ons vertoent beeft jn tegenwoirdicbeitvanden eersamen meester Jacob Gijsbertsz., commissarius, ende heer Gerbrant pastoer tot Scagen,notarius van onsen deken van West-Frieslant, eenen zedulle, jn welcke zeker getaelle van hey-lyge dagen geteykent waeren, die wij uwer e. cotnmissarien, laistmail alhier bij ons wesende,ouergeleuert hebben, onime die bij uwer e. ofgestelt ende anders na uwer e. discretie gereme-diert te werden, onder welcke zeker heylyge dagen, te weten seuenthien, die

alhier bij onsmeer dan bij onsen nabueren van andere iurisdictie gefestineert worden, geroijeert zijn geweestende duergehaelt, tot dien einde als ons meester Peter Ruych voirs. hem van uwer e, ofte eeni-gen dair van belast zijnde, geseit beeft, datmen die offstellen souden , omme nyet meer gefesti-neert te worden; ende wij ons totten ralacie van meester Pieter Ruych, onsen toecomenden pastoer,gansselijcken toe verlatende ende achteruolgende, dien hebben wij tselue vanden preeck stoellebinnen der parochie kercke deser stede tgemeen volck laten verkundigen, omme hem daer na temoegen reguleren ; ende dit nyet tegenstaende is onsen deken meister Jan Waldorian hier jnnenyet te vreden noch tselue wil volstaen, mer behinderen , seggende, dattet alsoe bij uwer e. nyetgeconcludeert en is. Waeromme wij tegenwoirdich scrijuen ende vruntlijcken an uwer e. begeren,ons hier van te willen scriftelijcken bij brenger van desen aduerteren, waer nae wij ons sullenmoegen reguleren, op dat alle rumoere ende turbacie verhoet mochte werden. Ged. 26 Nov. 1524. Deel D. 646. 93.    Bisschop Hendrik van Beijeren zendt aan de 3 staten van Utrecht , de

heden





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 148 HENDRIK VAN BEIJERER , (1525). fenisse der sum men voerg. nyet gehalden en is, vnd zijnre proestyen goederi vnd heerlicheydenversceyden vandes capiltels goeden zijn, die wij videdeken vnd capittell nyet belasten en mogennoch belast en hebben dan alieen onses capittels goederen, die in onser contributien staen , goed-willich mit den anderen staten beswaert hebben, te willen laten anstaen. Deel D. 648. 95.     Brief waarhij bisschop Uendrih van Beijeren, Anthonyus van Ruytenberge , hast-aard, als zijnde hem wegens zvjne duychden, nersticheyt ende vlite myt getuychnisse vangueder luyde aangeprezen, met ket rechtampt myt den achter gericht tot Delden binnen enbut ten de stad begiftigt, waarvan hij aan den amptman van Twentke rekening zal doen.Ende den behoirlicken eedt hyr to staende hefft Anthonius vors. an onssen handen gethan. Hijbelooft hem niet van dal ampt te zullen ontzetten , voordat hem zal zijn betaald 1°. 243r. g,, door Ant bonis voorn. aan de erven van Jorrien van Bermentloe, die voor hem richter was,betaald, en staande op dat

amht; 2° 100 Portulaat g. gerehend 13j witten st. gulden, alsmede30 r. g* gerehend 20 st. voor den gulden, door bisschop David van Bourgondie op dat ambtgeleend ende in onsser Gestichts oerber ende nutticheit gekeert; en eindelijk 50 goud r. g., diewij tot betalinge van ruyteren ende knechten in deser verledener veheden doen keeren hebben.Ged, Deventer 11 Jan* 1525. JVotarieel afschrift.                                                                                              drchief van Buren. 96.    Steven van Zuylen berigt aan de 3 staten van Utrecht: Woe ick verstaen hebbe, datmijnen gen. heeren van Vtrecht zijnre gen. stadt Vtrecht ende zijnre gen. maerscalcken jndenNeder-Sticht scryftelicken beveel gedaen heeft, omme zijnre gen. ondersaten ende huysluyden tewaerscuwen hoer reetste goiden jnden steden te brengen , zoe zijn gen. beduchtende waeren denhoep vander knechten , Ouerijzel leggende , alhier jn zijner gen. lant to gaerden ende opter leue-ringe te leggen. Soe dan jck mede een onderzaet ende jngezeeten des Gestichts van Vtrecht byn,ende niet soe vast gehuyst omme mijn lijff ende goet tegens alzulcken hoep te bescermen , waerwel mijn vruntlick begeeren (ende ^billies

men mij zulex van rechts wegen niet en behoerde teweygeren) , jck mede een toevlucht, gelijck jck voermaels gedaen hebben, voir mijn lijff endegoet bynnen der stadt van Vtrecht nemen mochte, soe mijn zalige vader voer, ende ick als ver-hope nae, altijt onse goet ende bloet bijden staten van Vtrecht op gezet hebben, ende weet jckniet, waeromme men mij aldus versmaet ende niet ten capittel gelijck een ondader zondergeleydeverscreuen mach werden , als jck oeck tanderen tijden uwe w. e. ende 1. toe kennen gegenenhebbe ; jck wold wel dat jck eens die zaeck waeromme weten mochte. Aengaende die clachtenvan Gheryt Zasse mit zijnen adherenten voerden raet van Vtrecht gedaen wesende , en zel hij nvnoch nummermeer , als ick hope uwe w# e. ende 1. wel vernomen hebben , mitter waerheyt do-ceren; ende datmen zeggen wil, jck den raet van Vtrecht veracht hadde, zoe jck doe ter tijt op-ter clachte gheen antwoert en gaff, en js alsoe niet; aengesien mijn copie vander clachten endaeren bouen een wtstellinge van xiiij dagen bouen recht, omme mit mijne vrunden daer optberaden, geweygert worde, byn ick op mijn geleyde, niet wetende den raet daer jnne vercort

tehebben, thuys gereyst, als jck mijnen weerdigen heeren den domdeken , heeren Melis van Zuylenvan Nieuelt, heeren Vrederick die Coninck noch wel houde goider memorie jndachtich. Sus woldick wel uwe w. e. ende 1. mijn doch scrijfftelicken aduerteren willen bij brenger van desen , offjck mijn lijff ende gqet bynnen der stadt van Vtrecht, gelijck jck voertijden gedaen hebbe, vluch-



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 I BISSGHOP VAN UTRECHT, (1525).                                                                149 ten ende bergen zal moegen , offte dat die raet te mynsten uwe w. e. ende 1. te kennen gheuendie zaeck, waer duer mijn des niet gescieden en zal, omme mijn zeluen jn alien besten daernae te moegen reguleren. Ged. an die Hair 16 Febr. 1525, Get* Steven van Zuylen. Deel D. 651. 97.    Karel, hertog van Gelder, herigt aan de 3 Haten van Utrecht: So ghij den vrede ,die onlanx tusscben onsen oebemen dem elect ind ons getrefft is , hebt helpen solliciteren ind be-arbeyden, bebben wij v nyet willen verhalden , dat die van Deuentber sich eergisteren nacbt eyngroete pont bebben laiten nemen, dair mit die boupe vanden knecbten to Wyhe ouer die Ysellgefaeren ind ytzont in onser landtscbap van Veluwen liggen , tot onsen ind onser ondersaiten ver-derfflicken scbaiden, welicke pont zij licbtlick also hedden moigben laiten bewaeren, dattet onmoe-gelick geweest wier , oen die to nemen. Wat naebuerscbap ind fruntschap wij byrvyt verstaensullen, twijuelen wij nyet, gbij soe waill als wij

betracbten kundt. Ged. Arnhem 16 Febr*1525. Zijne handt., lager Muylickom. Deel A. 942, 98.    Burgemeesteren der stad jffoorn herigten aan mr. Jan van Pytterwijck, meester JanDrolshagen en and ere heeren van het kapittel van den Dom te Utrecht; Wij verstaen hoemeester Jan Hetersen sich beclaecht ouer meester Pieter Ruycb aengaende die capellanie deser stede,die bij hem beloeft soude hebben jnt ouer doen vande cure, ende jndien hij die capellanie nyeten soude moegen bedienen, soude dairomme actie maken vp meester Pieter voirs. tot kennissevan uwer e. Dair vp wij v g. voegen te weten , hoe die voirs. meester Jan Hetersen alhier voirons vpt stathuys geseit beeft, jnt bij wesen van meester Pieter Ruycb, als bij van hem ontfingeses ponden groetVIeems, dat hij buy ten wille ende belieuen vanden burgermeesteren ende gemeentealhier voir cappellaen nyet dienen woude ; ende alsoe die selue meester Jan Hetersen hier gediffa-meert was , dat hij die geen was geweest die een professide nonne mit een knecht hier en haddedoen trouwen, dwelic een yegelijck notoir is, soe is hij dairomme bij onse gemeente suspect ge-houden voir een Luteriaen ende mits dien

onbeqwaem voir capellaen te dienen; waeromme mees-ter Pieter Ruych , nyet willende doen dan naet belieuen van ons ende die gemeente ende ommeeen qwade te verhoeden , den voirs. meester Jan Hetersen verlaten heeft ende hem versien vaneen andere, dair ons an genoecht. Wairomme wij seer vruntlijken an v e. scrijuen ende oitmoe-delijken begeren , jndien die voirs. meester Jan meester Pieter Ruych ter cause van desen enigemoyte soude willen doen, ghij hem dairjnne wilt voerstaen, gemerct meester voirs. jnt afsceydenvan hier meester Pieters wel te vreden was ende nyet dienen woude, gelijck voirs. staet. Ged.17 Febr. 1525. Deel B. 567. 99. De 3 Haten van Utrecht berigten aanbisschop Hendrik van Bevjeren; Soe altehans, Godbetert! die knechten, waervan uwe f, gen. uwer gen. stadt Vtrecht geaduerteert hebben, alhierbynnen uwer gen. Neder-Stichts comen zijn , uwer f. gen. arme onderzaten groote gewelden endefoirtzen myt brant to stichten aen keeren, ende der gelijcken foirtzen hoe langer hoe meer endelastiger verwachtende werden , die tot geenen dusenden to estimeeren zijn; ende wij sus bij onszeluen nyet wel to keeren weten; verzoeken zij, dat

hij sich genedigen ende alhier bij onsuwer gen. guetwillige onderzaten willen comen myt hulp eeniger vrunden ende furaten nabner-





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 \ BISSCHOP VAN UTRECHT, (1525).                                                                151 tot een wat ere, genoempt de Weer, ende zoe voirts jnde Vecht, te deluen off doen, deluen nochgedoluen turuen vuyt de voirs. limiten te vueren off doen vueren, op peyne van gestraft te we-sen aen lijf ende goet, als spoliateurs vanden gront ende erue vanden keysere; ende welcke pro-uicie wij duncken corts te doen executeren ende jnder zaken procederen, als van rechts ende rede-nen weghen behoiren sal; des wij nochtans lieuer mit vruntlijcheyt veraccordeert hadden, jndienghijluden dairtoe hadt willen verstaen. Ged. Antwerpen 23 Febr. 1525. Bare handt., lagerDubuoul. Deel D. 664. 102.    Margaretha van Oostenrijk berigt aan de 3 staten van Utrecht\ dat de gedeputeerdendes keizers en des bisschops en der staten van Utrecht in de laatste dagvaart te Gouda, tersake van de verheelinghe vanden Rijndijcke ende de verdiepinghe vanden IJssel, sonder conclusiejnt principael gesceyden sijn, ende jn huere affscheyt van een ander vergaderinghe ende dachuaertspraken» dair aff

zij niet wel en conden accorderen , ouermitz den gedeputeerden vanden keyserdie selue begheerden gestelt ende gehouden te hebben jnde stede van Oudewater off tot Ussel-steyn , de welcke zoo voirde gedeputeerde van beyden sijden als tot voirderinghe vanden materiezeere bequaeni souden wesen, zunderlinghe IJsselsteyn, ouermitz onsen neue de graue van Buerenjn zijn persoone hem aldaer vinden sal; ende ons voirs. neue des bisscops van Vlrecht gedepu-teerde ende den uwen die dachuaert tot Puutcuupe (egheenssins daer toe dienende) naer de oudeconcordaten begheerden te hebben. Ende want tot het gemeyn prouffijt, verzekertheyt ende wel-uaert vanden landen, heerlijcheyden ende ondersaten hinc jnde zeer nootlijck js een conclusie tenemen jnde voirs. verheelinghe ende diepinghe ende deselue te werck te stellen ende ter effect tebringhen, zoo eer zoo bat, verzoekt zij om hunne gedeputeerden met die des bisschops den 13April te IJsselstein te zenden. Ged. Mechelen 7 Maart 1525. Hare handt., lager Dublioul. Deel A; 955. 103.    Bisschop Hendrik van Betjeren, berigt aan de 3 staten van Utrecht; Ons comptbij , dat onse oehem van Gelre solde

hebben luyden laten, wie dat wij onse neersticheit nieten doen noch gedaen en hedden, die penningen te becomen ende deselue nae vermoegen dentractaet tot lossinge der affgenomen vlecken ende de weder an Sunte Merten te brengen , te beta-len; oick dat enige onse dienaers solden hebben laten luyden, wij raedt wisten ofte in meningezijn solden, die voerscr. vlecken mit fortse ofte anders mit behendicheit jnne te cnjgen , waer-omme die voerscr. onse oehem van Gelre deselfhe vlecken weder mit luyden besath ende onder-staet voerder te bevesten, tot sulcker meyninge, wes sulcx meer costende werdt, dandesomme, naeluydt des tractaets, wij zijn I. oick solden moeten opleggen, tselue ons ende onsen Gestichte lotmerckelicken achterdeel, hynder ende schaden comen solde. Weten ghij wael wat neersticheytwij gedaen hebben omme sulcke penningen opgebracht te moegen werden, soe dattet van gheennoeden en is v voerder daer van te scrijuen. Ende dat enige onse dienare solden hebben latenluyden, wij raedt wisten die vlecken mit fortse ofte anders mit behendicheyt jnne te crijgen, ensalmen sulcx jnder waerheit nyet bevynden; want wij onses vermoegens

als een geloefflick furstden voers. tractaet in alien articulen gedencken nae te gaen ende vollentrecken. Js daerommenoch onse guetlick ende vlijtich begeren, ghij ouerleggende wat lasten ende verdriet ons, onsenlanden ende luyden dorch dit uwe vertoch toecomen ende aenstaen moegen, dat ghij uwer loeffte,ons jn segele ende brieue gedaen, gedencken ende noch wege ende manieren vynden deselue pen-



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 s152                                                                HENDRIK VAN BEIJEREU , (1525). ningen op tspoedelixst aling ende all opgebracht ende onse voers. vlecken jngeloest moegen wer-den , nae vermoegen des voerscr. tractaets , daer mit alle lasten ende jnconuenienten, die andersgeschapen zijn hier vuyt te verrijsen, voercomen ende vermijt blijuen. Daer aen suit ghij ons guetgefallen ende wel doen , ende willen ons in anderen saken wederomme tegens v als een genedichiurst bewijsen, ghij onser billicken te vreden zijn sullen; doch in gefalle ditselue dorch jndustrievan yemanden, die waelfaert onser landen to rugge stellende, behyndert woerde, als wij ons nyeten versien, woe ons dat van den te nemen ofte te lijden stonde, mach sen yegelick zelffs ouer-leggen. Ged. te Duurstede 9 Maart 1525. Zijne handt. Deel D. 654. 104.    Karel, hertog van Gelder, int zeker bericht, woe heer Gerit van Souwenberch myt sijneadherenten heymelieke practiken ind manieren sueken ind vurnemen solden, onse vrunden bynnender stat aldair to verdrucken ind to

aueruallen, verzoekt aan het kapittel van den Dom teUtrecht, dat het dairop verdacht sijn ind sulcken vurfanck yn tijtz dair tegens doen ind geschienlaiten wilt, dat sulcke onbillicheit behyndert werden ind vermijdt blijuen moigen , op dat dieguede vruntschap ind guede naburschap , die wij altijt tot v gedraigen hebben ind noch geneyghtsijn to bewijsen, geonderhalden » ind wij nyet geoirsaickt doruen werden onsen vrunden tegenssulcke vurs, onbillicheyt vur to staen. Ged. Arnhem 13 Maart 1525. Zijne handt. , lager HOLTHUYSEN. Deel B. 578. 105.    Bisschop Hendrih van Beijeren antwoordt aan de 5 kapittelen te Utrecht op hunschrijven met ingesloten instructie der administrate vanden decreten der gheenre geordineert wer-den ende die beswaringe derseluef, dat zijn raad en hanselier Philippus Burchardt, die over deregistere ende dier gelijcke dingen gaet, afwezig is, en hij dus deze zaak niet wel erfaren kan.Hij zal Mj zijne terugkomst die registers doen nazien en dan sulck beueel doen, nye-mants bouen alden hercomen ende gebruyck beswaert sal werden. Ged. slot te Duurstede14 Maart 1525. Zijne handt. Deel B. 568. 106.    Bisschop Hendrih van

Beijeren, berigt aan de 3 staten van Utrecht: Soe wij onlancxverleden scriftlick van v begeert hebben, manieren ouer te leggen de Lm golden gulden noch optspoedelixste opgebracht mochten werden, dat alle lasten soe onsen lantscappen dorch den ver-trecke van dien toecomen mochten, voer toe comen, ende hebben wij des van v noch gheenantwordt vernomen. Hij verzoekt guetlicken , dat zij te zamen sulcke manieren vynden endeouerleggen, die selffte penningen nae vermoegen uwer verscriuinge mitten yersten opgebracht wer-den , omme alle jnconuenienten; die anders hier vuyt spruyten mochten, te vermijden. Ged. teDuurstede 17 Maart 1525, Zijne handt. Deel D. 655. 107.    A. van Lalaing9 graafvan Hoogstraten, antwoordt Floris vanEgmond, heer van Hssel-stein: Je reccuz hier deux voz lettres des xxv° et xxvij* de ce mois, lune par les mains de vostre seruiteur,lauetre par vostre paige; et pour a jcelles vous donner responsse. Premiers, quant aux jnvndacionsdes cauwes aduenues en vostre quartier et au mien, jay estoye auparauant la recepcion de vosd,



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAIT UTJIECHT, (1525).                                                                153 lettres, aduerti par nies gens de Culembourg, et estoyent daduis que escripuisse a monsr. deCleues, le requerant fere restoupper le trou de la dicke, par lequel linconuenient est aduenu et aces fins vous escripuis par leur messaigier, priant prendre la charge en escripre a mond. sr. deCleues de vostre part et la mienne, ausi que trouueriez pour le mieulx appartenir, et tiengz quedesmaintenant ayez receu mesd. lettres. Je vous prie en tout y fere pour le mieulx comme bienle saurez fere. Jauoye semblement entendu par mesd. gens de Culembourg la retenue des pietons par monsr.de Gheldres, dont mescripuez ; je ne scay pensser quil entend en fere , nest pour plus facillementparlfcir au subside par luy demande, lequel me semble fort excessif; toutesfois vous, quj estes surle lieu, en pourrez tost sauoir la verite et son jntencion, dont vous prie me voulloir auertir. Quant est au fait de vostre pencion, il est bien mal possible vous assigner sur recepueur par-ticulier, nest par

expresse ordonnance de lempereur, et ny a personne que y soit oste, monsr. deRauestain vous sauez a quelle difScuIte, tant y a que tant que soye en lestat ou je suis, jetiendraymain que serez des mieulx drechiez; ainsi (ny a il riens de cler sur les recepueurs de Zeelandepour ceste annee. &quot;* Jay receu le liure que mauez enuoye touchant le comte palatin; je le trouue estrainge et deconsequence, Dieu par sa grace y pouruoye, je ny voy remede, nest que par moyen de ceste paixles princes auec le pape ly mettent. Salmanca est passe par yci de son retour dEspaigne et sen vavers monseigneur larcbiduc son maistre. Jl ma dit, que tout va point bien en AUemaigne, Jayfait voz excuses a madame de non venir a ceste journee, quelle trouue raisonnables pour troisraisons, assauoir; a cause de la journe de IJssele, de linvndacion de Auwe en nostre quartier, queaussi pour lassemblee des pietons que dessus, dont derechief vous prie que, si en sauez plusauantque ne mauez cscript, je puisse estre aduerty. Monsr. Paruot a expresse charge de lempereur excuser sa lettre par luy escripte, que Ion nedeust demander ayde aux estaz. Sa mate. scet hien quil

nest possible conduire ses affaires pardecasans layde de ses bons subiectz , et sera la proposition pour leur declairer la paix, si retraite seprend vous en auertiray. Monsr. du Reulx est yci pour prendre Hesdin. Monsr. le prince a lacharge de Bourgongne , mais riens ne se fefa jusques la confirmacion soit faite en France. Londit que le roy de France estoit le xvije de ce mois a Bayonne; jay lettres de me. Guillaumedes Barres, quil estoit de derner de Feurier a Bourgues. Mons*. de Bueren, jay receu la lettre quemauez enuoyer du conte de le Berghe. Jl escript entre autre, comment je me seroye cydeuant tenucontent de ce que ceulx de conseil de monsr. de Gueldres en feroient; sil est vray quil en futquestion, il y a quatre ou cincq ans, et depuis nen ay oy parler. Je ne vous y fay pour le pre-sent response attendant nouuelles de mes gens de Culembourg. Si vous y pouez mettre le bien,de sorte que je ne payasse trop et que le sr. de le Berghe eust le sien, je vous en vouldroye prier.Ged. Mechelen 30 Maart 1525. Les recepueurs se raanderont tost apres ces Pasques pour fere leurs estatz par iceulx se verrale cler que me doubte ne sera grand, et selon ce se

fauldra regler au payement des gensdarmes et pour ce aduiser comment lon pourra recouurir argent. ,                                                                             Archie/ van Buren, 108. Opten negenthiensten dach van Martis anno xv° vijf ende twynticb naer scrijuen vandenhoue van Holland comparerende voer denselue houe die procureur-generael impetrant van zekeremandement penael, die hadde doen presenteren op ende tegens alle den genen vyten GesticbteHI.                                                                                                                         20 i



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 154 HEHDRIK VAT* BEIJEREN , (1525). ran Vtrecht ende anderen, die iets pretendefen te hebben tot die venen van Goylant, gelegenbinnen die limiten in tvoers. mandement penael gementioneert, om eysch te doen ende prouisiete begeren , begerende die voerscr. procureur, ofter yeraant was die hem tegens texplout vantvoers. mandement ende inhouden van dien soude willen opposeren , daer op een meester Jan Koenhem seyde gemachticht te wesen vanden drien staten van Vtrecht, so inden naem van bemseluenals vanden elect van Vtrecht, exhiberende tot dien eynde den seluen houe sekere procuratie infrancyn geschreuen, beginnende : In nomine Domini Amen in date den xviij van desen maent,ende oick sekere articulen, beginnende: adJinem et effectum% seggende vyt crachte van dien, datvoers. hof niet en was ofte nochte wesen competente reenters in dese sake , also de selue sakerocrde ende aenginck die keiserl. maj. als graue van Hollant, ende mitsdien hier van geen ken-nisse en behoorden ofte en mochten nemen; daer tegens die

voers. procureur-generael dede seg-gen, dat also tvoers. mandement penael oft bevelen inhoudende was, die clausule van arrestende beuelen penael stadthoudende, tot partyen gehoirt anders geordonneert soude sijn, dat dieopposanlen eerst ende alvoren schuldich souden seyn te verclaren, of sij tinhouden vant selue man-dement ende beuelen vyt cracht van dien gedaen, wilden obedieren ofte niet, ende dat, bij faulteoft weigeringe van dien, naer style ende oude vsantie vanden voerts. houe hem geconsenteertsoude worden deffault ende een ander mandement; daer tegens die voers. meester van contrariesustinerende, seggende, datter voerts. hof, als incompetente reenters in dese saecke, geen defFault&quot;rnochte geuen, Al gehoort is dese saecke gehouden in aduys , ende op huyden, den twintichstendach der voers. maent, es bij den voers. houe verclaert ende verclaert tselue thoff mits, dat devoers. opposanten , behouden ende onuermindert trecht vande voers. exceptie bij den voers. mees-ter Jan Vytboeren name geproponeert, ende sonder prejudicie van dien, verclaren sullen , of sijobedieren 't inhouden ende beuelen vyt crachte vanden voers.

mandement gedaen ofte niet, ende,bij gebreke van dien, beeft 't voers. hoff gegeuen ende geeft mits desen tegens den seluen opposan-ten ende alien anderen defaillanten deffault tot sulcken profijte als naer rechten daer van schuldichis te volgen, ende consenteert de voers. procureur-generael een ander mandement. Gedaen in deHage opten dach ende jaer voers. bij mijn heer den president beer Geryt van Assendelff , ridder,meesters Jaspar Lieuenz. van Hoghelande , Hugo van Assendelff ende &quot;VVillem Pynstz, raetsluydenvan Hollant, in kennisse van mij , etc. Afschrift genomen door wijlen den heer J. J. Dodt van Flensburg. 109. Gerrit van Zuylen van Nyevelt herigt aan de 3 staten van Vtrecht (stad en steden) s Soejck nv jnt seker verstaen heb , dat Goert van Rodenborch als borgermeister geseyt heft den xxjtenMercij , dat men die voirsegulde viftich dusent gulden wtgheset wil hebben op mergengelt, endewill sien wie der tegen sal doruen seggen , contrary huer stat segel ; welke voersegeling jnhaltdatter niement in gevrijt en sal sijn , gestelick noch weerlick ; dat die ouerst doe soe lichtelickouergauen ende besegelden , nochthans en ysser niement,

als jck hoer, die de arm gemeente ofteamboichluid begeert argens meed te beswaeren, dan alleen die geen die huer goet weert is bouenvieftien hondert ende twee dusent gulden , die solden mede geuen elx nae aduenant. Dit mer-gengelt sold mij alleen draegen drie hondert gulden , Euert Zaudeballich, Goert van Voerd endeander , die soe swaer huisrenten ende ponden hebben , solden daer vrij van sijn , al die tienden ,venen, losrenten, vterweerden machtige coepluden solden niet geuen ende van sulck guet vrijsijn. Hier wt sold volgen , dat men die hondert dusent ende vijf dusent PhS.' gulden vant onbe-rekende oirloch van Yselsteyn oick op mergengelt sold setten , om mij arm olt verdreuen man



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSGHOP TAK UTRECHT, (1525).                                                                155 mit mijn kynderen ende kynskynderen om broet te jagen, dat mijn goet als dan ouer dusentgulden andraegen sold. Dit is die wortel dat mij Euert Zoudenballich, Goert van Voerd endeGoert van Rodenborch dus hats ende venynt sijn, om dat ick voer die gemeent ende voer mij zel-uen pleech te spreken om rekenyng te bebben van de voirscreuen hondert dusent ende vif du-sent Phs. gulden , soe sijt regement als noch voir Yselsteyn hadden , soe sold men sien hoe veelsij van huer grote versegelde renten gegeuen hebben. Item Euert voirg. als dijckgrene had mijbillik schaed genoich gedain in desse leste inbrueck vanden Leckendijck, dat mij staet bij diedrie hondert gulden duer sijn versuym ; want het een man alleen ghekeert sold hebben , had hijsoe neerstick ghewest de luyd mit clockenslach opten dijck te brengen, als bij is de arm huysluy-den vanden dijck om gelt te holden, die een gift hem een Phs. gulden, dander en golt gulden,die derde een kroen heelder penning

ende halue der penning, nae dat sij veer vanden dijck ghe-seten sijn. Jck dorst hem dusent gulden jaerh'x voer den schatting geuen boeuen den xxxvj stu-uer , die hij noch alle daech beft als hij opten dijck is, soe verde ick de kroy ende antoriteyt alsoe had als hij doet; dit is al tegen den dijckbrieff ende sijn coramissy ende tegen sijn eet. Hadick off den minen dit .ghedaen , ick waer lange verrot, alden dienst, die mijn olders , mijn bruersvnde ick de stat Vtrecht gedaen hebben , sold ons niet moegen helpen. Op dit ampt en heft hijniet meer op beleent dan eens ses hondert aut schylt; desse ghelijke inbrueck sijn wij alle daechwachtende, want men den dijck bij ysschaeven ende hoech water sonder cracht van volck nietholden en mach ; hoer boeffrye wert soe ghemeen sorgen, dat den dach eens een auont sal crij-gen ; nv steken sij ende solden de gemeent gern ander werryck geuen tegen den ont6chuldigen ,die de stat nye leet en heft gedaen , ende willen nv het mergengelt hebben. Ende want ick danonuerschult tegen den lantbrieff wtgheluit bin, boeuen mijn hoege verbieding dat ick allijt ghe-presentiert hebbe ende noch presentier, voer mijnen lantfforst off voer

enigen anderen heren off'steden, Borgons off Gelder, te recht te staen; heb ick enich borger te cort gedaen , men straeffmij tot exempel van ander; ende off v 1. hier en boeuen leten dryngen tot mergengelt, soe protes-tier ic ouer myts desen , dat jc niet verder mij ouer en geef dan gelijck wij samelich versegelthebben. Ick hoep God Almachtich sal iement daer toe verwecken, die mij arm alt man ontfer-men ende tot mijnen rechten verdeingen sal. In gelijck heb ic ouer al de gylden gescreuen, indiendie brieuen te voertschijn moegen coemen, sullen theeten nae older gewoenten, ween cluppel onderde hoenders, tis een cluppel in den bla^uwen sack&quot; ken God die ons der van verlossen wil. Ged.25 Maart J 525. Get. Ghekyt van Zutlen van Nyevelt , heer tot Hoeflaeken. Deel D. 657. 110. Bisschop Hendrik van Beijeren berigt aan de 3 staten van Utrecht; dat hij eenafschrift van hunne aan hem aangebodene ratning ter opbrenging der 46,000 g. g, bequeme-lixst ende mitter mynster quetsinge, aan de andere 2 hapittelen en de steden Utrecht en Amers-foort afschrift heeft toegezonden , met verzoek daarin toe te stemmen$ welhe hem daarop eenantwoord en

instructie hebben overgeleverd, tcelhe stukken hij hun ter beoordeeling toezendt,met kennisgeving van aanstaande donderdag of vrijdag kapittel-generaal te hebben beschre-ven, waarop hij zijne raden zal zenden. Bij verzoekt vruntelick , dat zij noch tbeste doenwillen die penningen ppgebrocht werden, op dat alle quade jnconuenienten, die soe wael in onsenland aen desse als aen ghene zijde des Ysselen daer vuyt verrijzen mochten, vermijt blijuen. GedtH Duurttede 3 April 1525. Zijne handt. Deel B. 569.20* -



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 156 HENDRIK VAN BEtJEREN, (1525). 111. Wij Heynrick palsgraue bij Rijn, hartoghe in Beijeren , elect tUtrecht etc., ende wijborgermeysteren, scepenen ende raede der stadt van Vtrecht maecken kont alien luyden: Alsooder bijlhouwer ende der smede gilden binnen onser stadt Vtrecht ouermits tverloop van velegroote zwaere excysen, die noch tans eens deels belooft waeren nyet lange te duyren doer armoededes gemeenen armen borgeren ende ondersaten onser stadt Vtrecht, daer sij tot noch toe groote-licx mede bezwaert ende belast sijn geweest, opt behagen van alien anderen gemeenen gilden totverlichtenisse der armen borgeren ende ondersaten van Vtrecht ende ora rust ende vrede in derstadt ende lande te onderhouden ende verder verloop te vermijden, gemaeckt ende geordonneerthebben des manendach op Sinte Marcus auont lestleden seecker articulen ende punten hiernae be-schreuen : Inden eersten , dat alle edele ende onedele , cleyn ende groot, rijck ende arm wederbinnen de stadt van Vtrecht vrij ende vrijlick sellen moegen

komen ende blijuen, wtgesondert alledootslagers , daer der stadt, rechten ende statuyten mede vercort mochten werden. Item dat menvoertaen van elcke vat biers geuen sail te excijss, behalven dat stuuergelt dat vijff pont vierschellingen pleech te weesen, nv blijuen ende wesen sail voor alien borgeren ende ondersaten tweepont, alse vijff stuuers voer de twee pont, ende voer de tappers drie pont, alse achtalue stuyuercurrent voer die drie pont, all mit gelde te betalen. Item dat men voer deser tijt voert nyetmeer lijuen en zell van ponden oft eenige' onde lijffrenthen dan bij consent van den gemeenengilden, ende dat men dat zegell dairoff voer den gemeenen gilden ontwee breeken zell. Itemvoert meer dat die heele raedt op die tijt voers. wesend,e , aff wesen, ende dat men op SinteMercus dagh daernae , en Godt wilde , weder eenen nyen raidt kiesen solde wten gemeen gilden,sonder , eenige ridderschappen daerinne gecoren te werden, ende dat Goeijert van Rodenborch,Euert Soudenbalch ende Goeijert van Voert Henricss. mitten geenen die daer anhoirden, wten raidewesen ende euwelicken daerwt blijuen zellen. Item dat men die reeckeninge vanden oirloge

vanYsselsteyn ende voort alle andere reeckeninge van dier tijt off gedaen wil hebben voer dien gescic-ten vanden gemeen gilden, diemen daertoe ordineren ende schicken zell. Item die sleutelen vanderstadt selmen leueren in handen vanden tween gilden voers. oudermannen ende sestheen geschictendaertoe gescict wesende tot behoeff der tween borgermeysters die gecoren zellen worden. Itemdat voortaen gheen brouwers noch backers inden raede gecoren en zellen worden , dan alleen inhoer gilden. Item soe wanneer ende van stonden aen als die ouerste oudermannen gecoren zellenwesen, dat men dan die drye cameraers bij den gemeenen oudermannen altijt kyesen zell. Itemdat nyemandt yet nieuwes meer te handen trecken zell, anders dan hier voerbescreuen staet,ende dat te straffen als men sulcx gewoenlicken is te doen. Ende voert meer andere saeckendiemen den nyen raidt toekomende te kennen geuen zell. Ende alsoe dan alle die ander gemeenegilden alien desen voers* punten- wel behaecht ende geconfirmeert hebben , alsoe dat elcke gildebiisonder haer volmachtichde gedeputeerden bij den gescicten vanden bijlhouwer ende der

smedepilden gescict ende geordineert hebben gehadt, omme alle tvoers. met goeden manieren ende ordi-nantien te volbrengen ende te veruolgen, soe hebben sij daeromme ons eendrachtelick aengeroe-pen , die handt mede hieran te willen houden, ende hem daerinne te willen stijuen ende stercken.Soo ist dat ons die voors. punten ende articulen, oock alle wel behagende, hemluyden belooft heb-ben ende belooven mits desen samentlicken ende elcx bijsonders die handt daeraen te houden endehem alien ende elcx bijsonder daerinne te stijuen ende te stercken. Ende gemerct ooick alle desevoers. saecken aldus gelijckelicken met eendrachticheyt bij rijpen raide ende toedoen, will endeconsent van alien gemeen gilden beliefft ende geconsenteert sijn , soe hebben wij oock belooft endeb^loouen midts desen, dit voers. all onuerbreeckelicken vast ende stade te onderhouden ende in



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 157 BISSCHOP VAPC UTRECHT, (1525). geenre manyeren te verbreecken oft verbreecken laten dan bijden raide out ende nye ende bijalien den gemeen gilden vander stadt van Vtrecht; oock mede soo hebben wij belooft ende be-loouen als bouen om deser saecken wille, ghenen gilden, gildt broederen , int commuyn noch intsingulier, tot eenigen tijden daermede te bezwaren noch te belasten , noch wes daeromme te doennoch te doen doen, noch van nyemandt gehengen en sellen gedaen te werden in gheenrewijs,mer dat alle saecken tot deser tijt toe geschiet ganschelick geheel ende all geaboleert, doot endete nyet wesen sellen, sonder die immermeer te gedencken. Alle dinck sonder argelist. Des toor-conde soo hebben wij Henrick elect, voers. onsen zegel, ende wij borgermeysteren, schepenen enderaide der stadt van Vtrecht voors. onser stadt groote zegell aen desen brieff doen hangen, Gege-ven int jaer ons Heeren duysent vijff hondert vijfF ende twintich, des woensdages nae Sinte Marcusdach Evangelist den sess en twintichsten dach in

Aprili. Ende deser brieuen sijn drie ende twin-tich alleens inhoudende, daer wij Hendrick elect, voers. eene, die stadt van Vtrecht eene ende dieeen ende twintich gilden der stadt van Vtrecht elcx eenen brieff off hebben , zijnde besegelt mittwee segelen van rooden wassche beneeden an dubbelde sterten wthangende, zijnde een weynichaffgebroocken. Gecollationeert jegens sijn origineele geschreuen inFrancyn gedateert ende bezegelt als bouen , ende isdese daermede accorderende beuonden , huyden den25 Jan. 1638 bij mij rogatus. (Get,) Gerard Vas-tert, Notarius. 112. Johannes Michael Waldorian herigt aan het hapittel van den Dom te Utrecht;Vestras paternitates per presentem latorem certiores reddere conatus sum, ut michi quodammodoperplexo consilium et auxilium citius quo fieri potest praestare velint, precipue quid de quodamdomino et magistro Wilhelmo Ottonis, presbitero, heresi lutheriarum mirum in modum infecto, turn' quod sacerdotium abiecit, turn quod libellum famosum contra pastorem Hornensem dominum etmagistrum Wilhelmum Bartholomeura conscripsit, turn quod tonsuram presbiteralem signum bestievocitat, turn plura et diuersa

contra religionem Ghristinianam jn priuatis domibus profert et docetfacere et quod cum eodem viuere debeamus periculum est in mora propter insultus suorum adhe-rentium domui nostre tempore nocturno factos et etiam fortassis fiendos apprehendimus eumxxvija mensis Aprilis. Concludant ergo paternitates v. mag. et nobiles per presentem latoremcito citius rescribant, quid de eo facere velint et iussionibus earumdem parebo, praeterea sciredignentur v. et pr« domini, domini mei in causa precariarum siue charitatum subsidij tocius cleri West-frisie clerus prefatus petiit instantissime terminum deliberandi ad respondendum Odulphi aduenfente.Item nondum recepi responsum supra litteras meis de mense Decembris magnificentiis vestris iamdiudirectis, vnde non possum satis admirari, cum sepe sepius paternitates certiores reddidi, quod pro-uiderent sibi de alio decano Westfrisie ex hoc quod res non esset mecum integra, prout vestrenobilitates non ignorant, plura scripsissem, si tempus adfuisset etc. Ged. Room 18 April1525. Deel D. 751. 118. Be graaf van HoogHraten f *tadhouder9 president en raad van Holland enz.y herigtaan den deken van West-Fries land:

Wij verstaen, dat ghij geapprehendeert ende jn vangenissehebben soudt een priester oft paier van een conuente, die zeere gediflameert es van de secte



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 158                                                                 IIENDRIK VAN BEIJEREN, (1525). lutheriane, dairouer bij begeren , dat ghij recbt ende justitie doen wilt binnep desen landen endeuwe jurisdictie, ende jndien ghij eenige assistencie of hulp behouft, wij versocht zijnde, sullenv alle assistencie ende bulp doen ende doen doen ons rnogelick zijnde, v Yoirts aduerterende, datdie k. m. ende dese landen zulcxs gepreuilegieert zijn , datmen geen delinquanten ondersaeten deserlanden en mach buyten lande veruoeren, om wat delecten dattet oic zij , mair dat zij behoirenjn dese landen te recht gestelt ende gecorrigeert te worden. Wairomme, jndien die officiers van-den eerwairdigen vader jn Goede die elect van Vtrecht den voirs. delinquant begeerden hemluy-den ouergesonden ende geremitteert te worden tot Vuytrecht, zoo begeeren wij , dat ghij tseluediffereert te doen , sonder ons dair van eerst te aduerteren , want die k. m. tselue nyet gedoogenen soude willen ; ende jndien ghij ter contrarien doet, zoo dencken wij skeysers recht ende inte-rest op v ende uwe

goeden te verhaelen, twelc beter verhoet waer. Ged. J* Hage 9 Met 1525. Deel A. 943. 114.    Margaretha van Oostenrijk herigt aan de 5 kapittelen van Utrecht: Exposuit nobismagnificus Carolus de Burgundia dominus de Bredam, caesareus consiliarius et cambellanus consan-gnineus noster, quemadmodum vos defuncto quodam patruo suo Pbilippo de Burgundia, episcopovestro, inter alia bona sua per vo9 descripta, sede turn vocante, inueneritis certa bona mobiliaolim per eundem patruum suum e domo de Zoubourck transportata in ariem Dorstain ad oppi-dum Vuyck et alia loca. Et cum idem dominus de Bredam dicte domus de Zoubourck herescxistat, et dicta bona mobilia recuperare intendat, nosque illi in hac re fauore et subsidio adessecupiamus, deuotiones vestras plurimum rogamus,.Yt habita iusticie et equitatis necnon huius in-tercessionis nostre ratione, eidem domino de Bredam dicta bona mobilia modo apud vos exis-tant, integre restituatis, siue ab episcopo vestro, si apud eumdem fuerint, restitui intercessionevestra curetis, quod magni officii loco et caes, maiestas et nos babiturae sumus. Ged, Mechelen20 Met 1525. Hare handt*, lager Maxil.

van Syujaq. Deel A. 945. 115.    Verordennthe statheldere des furstenndombs Cleue, herigten aan Floris van JSgmond, heervan IJsselstein : Alsoe dat tractaet ind bestant tusschenn dem huyse van Burgondien ind demherlough vann Gelre gemaickt nu vytgegaen is, ader in kortz vytghaen wurdt, verstaen wij datwederomb eyne bijkompst ind dacbfart verraempt sijn sulle bynnen des Hertougenbusch , vmbderhaluen vpt nyhe to tractieren ind to bandelen. Is dairomb* in stat vnnd van wegen vnnsersgenedigenn lieuen heren hertougb van Gleue, Guylick, Berge etc. vnse guetlige beger, dat v.g. vpder seluer dachfart also verfuegen willen, dat vnse gen.(lieue heren vurg. ind sijnre g. lan-den ind luyde (so dair doch enych tractaet gemaickt worde) mede dair jnne nae noittruft begrepenind versorgt werdenn moege, wie sich dat doch, der vereynigongh ind verbontenisse nae tusschender key. ml. den obgemelten huyse van Burgondien jnnd syne f. g. gemaickt, billicx eygen indgeboeren soil; dairaff uwer g. bewijser disbrieffs noch waell forder berichtingh doin wurdt. Ged.woensdag na Pinxsteren (7 Junij) 1525, Archie/ van Buren. 116.    Schepen. en road der stad '*

Hertogenbosch antwoorden aan Floris van Egmond,heer van Usselstein , dat zij op zijn verzoek den raad op tnorgen naeder noenen zullen bij-eenroepen om dairmede te communiceren. Zij bedanken kern voor de goede njeuwen lijdingen, die



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VA* UTRECHT, (1525). 159 de zelue ons vanden quaden ongelouigen ende verkeerden nienschen scrijuen, dair van wij zeerverblijt zijn. Ged. mitter haest 8 Junij 1525. Archief van Buren. 117.    Bisschop Hendrik van Beijeren herigt aan de 3 staten van Utrecht; Soe als dieheere van Brederode nw aen ons gescreuen beeft te bevynden , nae dem hij wederoinme vuytenhoue van Bourgognen to Vianen comen zij , vanden onsen van Vtrecht sekere hoeffdinge in zijnreheerlicheide ende slrome vuytgesteken, ende die werden, hij van k. m. als graue van Hollant hou-dende is, doergreuen werden, mit begeerten wij hem sulcke gewelden ende nyeuwicheyden affdoen doen wilden , ende dat mitten yersten , op dat hij nyet geoirsaket en woerde , dat voerderte kennen te moeten geuen ; tselue wij is inden besten nyet en hebben willen verbalden , ommedaer an te moegen gedencken. Ged, te Duurstede 10 Junij 1525. Zijne handt. Deel D. 659. 118.     Marceh's van Zegerscappelt, herigt aan Floris van Egmond, heer van IJsselstein voornyemaren

van harwartsouer : Men doet dagelijcx alhier groot jnformacien vp de Luterianen, zoetAmsterdamme , te Delft, te Leiden ende elders, ende sal den keyser redelijcken vele costen,maer wat zijnder k. m. daer bij hier naer proffyteren sal, en weet men noch niet. Ged* VMage10 Junij 1525. Zijne handt, Archief van Buren. 119.     Herman, aartsbisschop van Keulen, herigt aan Floris van Egmond, heer van IJssel-stein ; Als ir vnns vergaugener tage geschrebenn , vnnd wie die handelung mit den vffrurigennbouren so sich jm Oberlande erhaben haben, desgleichenn wie die sachenn mit denn vnnsern vonCollen sich erhaltenn , souil wir des wissens hetten vch vur neuwe zeytung zuschriben begert ha-benn , wie in die lengde hoeren iesenn. Daruf wullen wir vch nit bergenn, das vnns vur vnndna vonn den hoichgebornnen furstenn vnnsern mitchurfursten vnnd licben frunden herenn Lud-wichenn pfaltzgrauen by Ryne etc. vnnd herenn ^Philipsenn lantgrauen zu Hessen etc. desgleichennvon' dem walgebornnen vnnsern swager vnnd lieben besondern Wilhelraen grauen zu Nassauweetc. vnter andern vur neuwe zeytung zugescribenn, wie ir vss hir jnlegender

verzeichnus sehennwerdenn , vnnd mit denn vnnsern van Collenn gebenn wir vch zuerkennen , das die burgen jmharnisch gewesest vnnd haben etwas mit dem rate zuschickenn ; was daruss werdenn wulle, kannman noch nit wissenn ; sein aber alletage zeytung vann den Oberlendischen bouren warttenn ; wesvnns danen zukumpt, wullen wir vch vnangezeigt nit laissenn. Das wir vch vwer beger vnndschribenn nit wulten verhalten , dann vch zu gnaden vnnd gunsten sein wir gantz gneigt. Ged,Bruell zaturdag na Pinksteren (10 Junij) 1525. Archief van Buren, 120.    Bisschop Hendrik van Beijeren herinnert aan de 3 staten van Utrecht, dat zij hemalleenlijh hebben geantwoord op zijn vroeger schrijven hetreffende de Leckestroirn, en niet op diehoeffdinge, noch op de doergreuinge der weerden van den heer van Brederode, Hij verzoekt om,daar deze heer antwoord van hem is gesinnende, ooh hieromtrent door hen te worden ingelicht,Ged, te Duurstede 11 Junij 1525. Zijne handt, Deel B. 571.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 160            t                                                   HENDRIK VAN BEUEREN , (1525), 121.     Aelhert Storm herigt aan Floris vun Egmond, heer van Usselstein: Dat ghij mij beuoelen -heb als aengaende van die Gelrese gueden , soe men w ondersaetten set ynt lant van Gelre, soe solxnent hoer weder omsetten ende all sulken recht als men doet w ondersaeten, soe sol- ment hem luyden weder om doen, dwelcks dat yck ghedaen heb. Daerenbouen soe seetValrauen van Pieck, dat hem bryeff beef van mijn heer van Gelre, dat hij alien mijns heeren ondersathen gueden toeslaen sail ende alle beesten ophaelen sail, waer dat hij die veynden kan int lant van Gelre, soe heeft Valrauen voerscr. oic heer mijn beesten opgehaelt ende meer van mijns sheren ondersathen, ende en weyl dye niet ontslaen, yck en moet hem quytscelding doen van aengaende die scatting, ende zij willen van uwer g. ondersathen eeue wel die scatting boeren , want, alder gen. heer, yck niet en weet hoe yck hier yn doen sail, want soe w dross van Leexdam hier yn mij heinderlick yss. Hij

verzoekt te wet en hoe in deze te handehn. Ged, S* Odulpkus (12 Junij) 1525. Zijne handt. Archief van Buren. 122.    A. van Lalaing, graaf van Hoogstraten , herigt aan do 3 staten van Utrecht; Diestaten van Hollant hebben mij huden een supplicatie ouergeleuert om van hueren wegen mijngen. vrouvve te presenteeren, daer jnne begerende: Soe sij vernemen ghij jnden Neder-Stichte oueral een generael verbot solde hebben doen doen ende vercundigen , geenreley prouande meer daervuyt te voeren, dan alleen te brengen ende te vercopen binnen der stadt van Vtrechf, datmenhim gelijcke verbot binnen huere limiten te mogen doen vergunnen wil, emmers voer alsoe voelealst de Stichtsche mach angaen. Jc en hebbe sulcx niet willen annemen, ouerleggende dat desemanieren van doene een alienatie ende verfremdinge genereren solde tusschen k. m. ondersatenende den Stichtschen , sonder v eersten daer af te aduerteren , tot dien eynde , dat ghij dese ver-boden afstellen ende k. m. ondersaten toelaten jnden Stichte te mogen comen copen alreley pro-uande , als zij voer hen plegen, wil ic de hant daer aen holden , dat (de Stichtschen) van gelij-cken gegonst sal

werden , opdat de goede verstandhouding tusschen heide landen Mijve hestaan.Hij verzoekt antwoord hij hrenger dezes, om die van Hollant te laten weten*, wair zij sich toeverlaten sullen. Ged, S, Geertruidenherg 19 Junij 1525. Zijne hundt. Deel A. 946. 123. Schout, burg.; schepen* en raad der stad Amsterdam berigten aan de 3 staten vanUtrecht vernomen te hebben : Dat den Stichtsche dorpen verbooden is nerghent anders te moetenmarcten mit hoer goeden dan jn een der beslooten steden der JNeder-Gestichts; hebben oick seker-lick verstaen ende ghesien, dat nyemant yanden voers. dorpen omtrent deser stede ghesetenenende gewoentlick zijn hier te halen all dat hen noottruftelick is, dwelck men henluyden jntijden van oirlooge ende als sulcx verbooden was om de nabuyrscap oick nyet en heeft gheweygertalhier op de verleden ende gewoentlicke marctdagen nyet geweest en zijn, all dragende tot last,, schade ende verderffenisse der voors. dorpen contrarie oick broederlijcke liefde, onderlinge commu-nicatie ende hantheringe; dair off ons zeer verureerat. Ende al jst zoo wij mit goede redenenter contrarie vandien, om tot redenen te coomen, wel weten

ende mogen andere ende gelijckeghebooden te doen, dair bij wij geuorafert ende nyet veroflert en zouden wesen, soe en hebbenwij tselue nochtans nyet willen doen, voer ende eer wij uwen e. 1. (die wij nyet en twijfelen totalle redenen genegen zijn) dair off geaduerteert zouden hebben. Zij verzoeken vriendelijh, datsulcke gebooden aff gedaen moghen werden, off anders en zullen wij nyet mogen laten andere



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP Till UTBEGHT, (1525).                                                               1G1 ende gelijcke gebooden te doen, dat wij lieuer verhoet zaghen. Zij verzoeken antwoord, om ons dair na te rechten ende de onsen tonderwijsen. Ged. 21 Junij 1525. Deel B. 572. 124.    Bisschop Hendrih van Beijeren zendt aan de 3 Mat en van Utrecht afschrift van den volgenden brief 9 met verzoek deselue doersien, daerop commumceren ende ons uwe meninge ende guetbedencken daerop verwittigen, omme den voers. van Hoechstraten daerop moegen weten te antworden. Ged* te Duurstede 27 Junij 1525. Zijne handt. Deel A. 947. Dit afschrift A. 948 is bijna van denzelfden inhoud als zijn schrijven aan de statenvan Utrecht, 19 Junij, zie No. 122. 125.    Karel, hertog van Gelder} lerigt aan de 3 staten van Utrecht; Wiewaell dat on-lanxleden opten neesten vergangen daighe jn> die Gribbe van onss oehemen van Vtrechtz ind onseraide verkalt was, dalmen dat gelt to Waigeningen leueren ind wij behoerlicke gijselers, to weten,onsen lieuen neuen Joachim heren tot Wiscb jnd

Anthonis van Middachten to Wijck schickengolden j den wij tachleruolgen willich geweest sijn , hebben nochtantz sijne 1. ons dairbauen ge-schreuen (des ons die schryfften yrst gisteren auondt laet* behandt sijn) wie dat ghij ind anderesijnre 1. landtschappen (off sijne J. scheen dem alsoe geerne dede) sulx nyet achteruolgen soldenwillen , jnd begeerden dairom , dat wij hem anderen , to weten , onsen neuen van Bronckhorst,Middachten, Marten van Rossem ind onsen erffaeght tot Ercklentz, Henrick die Groeff, schickenind to gysell stellen solden, ind dair beneuen dat sijne 1. hebben wolden , soe balde die pennon-gen op onser eerden ind gront quemen, dat alsdan dieselue op onsen kost ind bewaere wesen sol-den etc., jnd off wij dairtoe nyet gesynt off geneight wieren , solden wij as gysteren off huydensatersdacb die onse weder jn die Gribbe schicken ind hebben, wie dan sijne 1. scryfften sulxwijdervermelden. Diewijle ons dan gisteren auondt soe laithe sijnre 1. brieff yrst -worden is, hebben wij(as ghij mercken kundt) die onse opter seluer tijt soe nyet konnen schicken; nietomin sijne 1. togefallen, ind op datmen nyet meynen derue , wij anders dan guetlickheyt

nae den vrede geneightsijn, hebben wij sijne 1. toe doen schrijuen , dat wij die onse as mergen sonnendaighe jnder Grib-ben schicken ind hebben, dair wij sijne 1. vur doen balden ind seggen laiten willen , wie wij ge-noichsame gijselers ordineert hadden, der wij eyn van hem beyden guedt genoch vur die pennon-gen kennen , halden ind dair vur nyet sitten 6olden laiten, wiewaell wij die anderen nyet alleendan noch waill hondert dairbij schicken kusten , euer sijn dairjn auer all nyet gehalden, ende be-hoert sich alsoe oick nyet, soe tselue apentlick tegen den gemaickten vrede is, gelijck idt anderdat die pennongen op onsen anxt komen solden , soe die vrede vermach, datmen ons die pennon-gen betaelen ind auerleueren solde , ommer sulx wesen ther plaitzen dair wij weren. Ditselue wijv laiten weten, aduerterende off hyerenbauen die aengesatte termijnen nyet gehalden worden , datwij ons genoch gequyt willen hebben jnd wij den vfeden nyet infrrngeert hebben, ind dair bene-uen dat ghij weten moight, wij die vlecken soe lieue jn halden, as die pennongen boeren. Ged. Arnhem 1 July 1525. Zijne handt.> lager Mfxlickom. Deel D. 661. 126. Joestensoen van Burch

antwoordt aan Floris van Egmond, heer van IJsselstein, opzijn schrijven van 30 Junij; Zoe beb jc den inholt der seJuer na mjjner vermoghen mijn heer III.                                                                                                                         21 .* ?                                                                                                                                                                                                                                       ?-.                                                                                               ?



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 162 BEKDB.IK. VAN BEIJEREN , (1525). van Gaesbeke angebrocht ende onderrecht, twelk hij zeer gutelick genomen heeft, hem bedan-kende van v e. ende dattet v e. gelyeft alsus dese saecke te vorderen; niettemin hij beducht hemnoch, dat mijn heer van Arenbereh v e. solde mogen doen, gelijck y e, laestmael gebuerde totAntwerpen, hier oin biddende, dat v e. immers wel versekert zij vant geen dat v e. van mijnsbeeren van Arenbereh wegen wijtgeeft ende voirholt; desgelijchs dat v e. solde vdlen sekerlick ver-nemen ende laten weder weten, hoe ende in wat manieren dat mijn heer van Arenbereh ver-staet te villen hebben getransporteert alien actien, die mijn heer van Gaesbeke moch pretenderenter causen van sijn huwelichse voirvaerden, gelick die geboren was, doe die bezegelt endegemaecktwas, etc. Oick zoe sullen wij binnen acht of x daghen vacanlien hebben, wanneer hij bij hem hooptte komen en te spreken over eerie zamenkomH met de heeren van Gaesbeek en Aremherst, om vanalien vuyterlicken te spreken. Ged*

Bru&sel 1 Julij 1525. Zijne handt. Archief van Buren* 127.     Charles de Croy antwoordt aan Floris van Egmond, heer van Usselstein: Aiantreceu voz lettres parFauliuez et entendu par jcelles le bon voulloir, que auez a donner secours etaddresse a mon frere inonsr. de Gaure et a moy, selon que la necessite le requerrera en casque les enneinis nous voulzissent faire quelque effort, dont de ma part vous mercye bien affec-tueusement, vous aduisant .que me suis mis en tous mes debuoirs dauoir mis le meilleur ordreque possible ma este sur la frontiere de Haynnau, dont les ennemis se sont rethirez , saulf lesAllemandz , qui ont demourez a Athigny et Alenuinon, et ne se spnt voullu bouger pour mar-cher auec les autres a faulte de pavement, comme sentens. Jay de mes espies, que jay enuoyecette part et ailleurs pour auoir de leurs jntencion et aultres nouuelles, de ce que suruieridradunportance , je macquieteray en aduertir madame » sy vouldray je fare vous et yo,us faire tousplasir et amitie comme a mon capitaine. Je me fye bien en vous, que yous ferez le mieulx de traicter ceulx du Boysleduc, commejlz ont bien merite, et certes, a mon

aduis, loffence est trop grande pour la laisser impugnie. Ged.Lille 11 Julij 1525, Archief van Buren. 128.    Bisschop Hendrik van Beijeren antwoordt aan Margaretha van Oostenrijk op haarschrijeen ter zake van de geschillen tusschen den stadhouder des keizers te Steenwijk en zijnamhtman van Vollenhoven , dat hij, wiewael wij onbillicker wijze vanden onsen ontseltet wer-den , in eene dagvaart ter bijlegging dier geschillen toestemt, mits deze binnen eene tnaandplaaU hebben, ten einde van welke wij tot sulker bijeompste nyet vaceren noch verstaen zullenconnen. Ged, te Duurstede 15 Julij 1525. Zijne handt* Afschrijt naar hot oorspronkelijke genomen door wijlen den heer J. J. Dodt van Flensburg. 129.    Henrick Duchvlijs, hochscholt, berigt aan Fioris van Egmond, heer vanUsseUtein:Hoe dat de dekens vanden ambachten op ghisteren myt hueren ambachten gesproken hebben optrapport, dwelck de gedeputeerde deser stadt, bij uwe edelheden geweest hebbende, hen gedaen heb-ben , waerop de gemeynte niet vele en let; maer zoe jc verstaen kan, woirdt de gemeynte hoelanger hoe meer verhert jn haere ongefundeert voirnemen ende zijn

wel gemoedt te verwachten alletghene dat tegen hem gesloten ende geordinert js, allegerende dat zij tegen onsen heere den keyserniet met alien mesdaen en hebben. End^ alsoe van egbeen noode en hebben eenige rfcnrissie oft





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 164, HENDRIK VAN BEIJEREN , (1525). der vrunden sijn g. ghepresentiert bij to doen ende beueels meyster Camp , die welcke een goedcghescenck creghe, daer men an merken moeht» dat sijn g. in groten danck namen van mijnenheren. Hebbe daer omme mij verlueft, hopende &quot;van dach to dach , dat die deken van SunteSeuerijn entscap der saken (be)gheert solde hebben , als hij doch , wil Godt, wal sail. Ende ver-stae oick int seker dat Jan vander Kerckhoff een groten penninck opgebuert soil hebben van die6euen hoeuen , meer dan hij Derrick van Haeften ouergheleuert solde hebben , ende dat doerichsollicitatie des gherich van Heycop, also sij die brij ten laesten sullen moeten coelen ; ende vresan Derrich van Haeften comen sail, weet ick bij todoen ende belieffenisse mijns g. h. tot behoeffmijn8 capitlels tot goeder entscappen to erlangen. Js daer om mijn frbntlick begheren ende ver-sueken f dat uwer e. mijn willen toe doen seggen des ghenen mij dat wuerwerck ghecost heefftmijnen met broeder heren Johan Wael, die

toecomende sijnre 1. rekenscap doen noch zal vander doot prouen; jck wil het seluen meerder aen mijn capittel verdienen. Dit doende sullenuwer aire 1. wael an mij bewesen ende doen , daer ick doch nyt aen en twifell. Ende settet vastdat ick nyt en slaep in mijnre kerke ende capittels Saken, om ons preuelegien toe erlangen naevermoegen mijns eets ende gheloefte, ick mijn kerke ende domdekenie beloeft ende besworenhebbe , als sol dat mijn lief costen. Ende often&quot; ick in gheual mijnen capittels ofte sekere perso-nen ende met broeders van mijnen capittels enighen dienst doen mochte, sal men mijn altijt goet-uillich ende bereyt winden. Wes hier van ghescien sail uwer w. mijn wetenscap laten willen her-vaeren , het selue scriftelike. Ged. Rosande op S. Fredericus ep. et mart. (18 Julij) 1525,Zijne handt. Deel. A. 949 en 950. 131.    Johan graaf van Salm , heer van Rijfferscheit em. herigt aan Floris van Fgmond, -heer van IJsselstein ; We ych uff dyt maill nyt wall gereden en bin , so dat mijn van noeden were v. 1. vnd ander mijn heren vnd frunde der halffen zouerfuychen , yst mijn dinstelicke \nd vnder deynliche beyt, v 1, wyllen mych myt eyne

goeden perde Yur mijnleyff versyen layssen vnd mijn sulchs nyt abslaegen, wyll ich, woe myt mijn moegelich, altzyt vmb v 1. zoud yenen geneycht sin. Ged. S. Maria Magdalena (22 Julij) 1525. Get. Johan, graeff zo Salbi , heer zo Ryf- ferscheit , zo der Dyck vnd Alffert etc. ««                                                                 Arfchief van Buren. 132.    A. van Lalaina , graaf van Hoogstraten , herigt aan Floris van Egmond, heer vanIJsselstein : Madame vous escript touchant le fait de Boisleduc , afin que ensuiuant la conclusionprinse auec vous le jour dhier vous vueilliez auec voz gens vous trouuer prest au lieu et au jour,cominil a este deuise, et a celle fin vous enuoie par Ihomme du tresorier des guerres la' sommede deux mil liures, quelle furnist par maniere de prest pour lemploier au payement de vozgensdarmes, neantmoins elle desire et ferez bien de lauertir precisement, quant vous pourrez estreprest et du lieu la ou vous vous trouuerez auec voz gens, pour selon ce se sauoir conduire ence......de sa part, vous aduisant, que sur ce elle tient........ de maistre Frans van-der Hulst en suspens, (comme) elle escript a ceulx du conseil en Hollande de faire publier les

j>lacartz contre ceulx de Boisleduc et de les faire executer par saississement et prinse par jnuen-toire de leurs biens, comme en tel cas appartient, mardi ou mercredi au plus tard. Ce jourdhui a la presdisner est reuenu Ihomme de Boisleduc, qui nous a raporte ce que ma-dame vous en escript; se autre chose suruient, je vous en auertiray. Ged. Heusden 24 Julij1525. y





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 166                                                                HESDRIK VATC BEIJEREi*, (1525). 137.    De stad Amertfoort antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hun verzoek om tenkapittel-generaal te hezenden , om ter zake der uitzetting en om de penningen en onkostendoor de 5 kapittelen in deze laatste 10 jaren voorgeschoten, te helpen vinden; dat zij van ditlaatste punt geen kennis draagt en daar van vertckoond verzoekt te blijven. Dat zij op hun ver-zoek om inlichtingen aangaande de grensscheiding van het Sticht en het Gooiland, in degeschil met Holland over de veenen , alle boeken nagezien en eindelijk eenighe punten gevoii- den hebben t die zij hun hiernevens toezendt. Ged, 6 Sept. 1525. Deel B. 575. 138.    Margaret ha van Oostenrtjk zendt aan Msschop Hendrik van Beijeren en aan de 3 staten van Utrecht mr. Jan Duvoirde, raad van Holland, in zahen grotelijcx de weloaart der landen en het Sticht betreffende, Zij verzoekt hun zich zoo te vougen en te emploijeren , dat de zaak tot een goed einde worde gebragt, Ged* V Hage 18 Sept, 1525. Hare handt.y lager

Verdeltje. Deel A. 953. 139.*                                                         Bij den keyser: Op huydent xx.en jn Seplembre jnt jaer duyst vijfhondert vijfentwintich die ertshertoginnevan Oistenrijck , hertoginne ende grauinne van Bourgoengen , douagiere van Sauoije , regente endegouuernante etc., heeft bij aduise vanden hoeft president ende luyden vanden secreten raede endefinantien neffens haer wesende, geordonneert ende ordonneert bij desen, dat van tgetall van hondert,vijfentwintich solden, die Frits van Grombach heeft ende noch houdende js onder hem jndenkey. mat. dienste vp tblockhuys van Harlinghen jnt landt van Vrieslant, hier voirt aen onder hemhebben sail vp tvoirs. blockhuys alleenlijck hondert der seluer solders , daer jn begreepen die dob-bel solden, om die bewaernisse van dien ende tlandt daer omtrent, ten wedden ende soldeye, tewetene den seluen Frits van Grombach van sijn hooft als drossart ende capyteyn aldaer van drie-hondert ende vijftich gouden gulden van achtentwintich stuuers tstuck siaers, hondert endevijftich gelijcker gulden voir die bewaernisse ende vernieuwe vanden prouande, liggende vp tselueblockhuys toebehoerende den k. mat., ende

elcke solt van veertich gouden g. ten prijse voirs. oicktsiaers, beginnende ende jngaende den eersten dach van Octobri naestcomende ende van daenvoirts zoe lange als key. mat. oft zijnen gecommitteerden gelieuen sail, van welcker wedden endesoldyen die voors. drossart ende knechten jnt getall van hondert solden betaelt sullen worden bijhanden vanden tresorier vanden oirloghe Anthonis de Brun yegenwoirdich off anderen toecomendethesorier, van drie maenden te drie maenden, zoe langhe als hij ende de voors. knechten jn dienstgeweest hebben sullen; behoudelijck den thesorier voors. den honderste penninck van sijn rechtdien hij corte ende afslaen sal, ende mits hij hem ouerbrengen, met desen originael bestelt brieffofte copie auctentyck van dien, die monsteren cedulen vanden voirs. knechten gedaen ende gepas-seert bij den commissarisen daer toe geordonneert als bouen, geteeckent als behoert, ende oickquitantie vanden voirs. drossart Frits van Grombach; altgunt dat hem ende die voors. knechten tercause van hueren voirs. dienste ende soldije wtgereikt ende betaelt sail wesen, sail gepasseert woer-den jnden rekeninghen vanden voirs. thesorier vanden

oirloghe yegewoirdich oft anderen toeco-mende ende afgecort vanden penningen van sijn ontfange bij den president ende luyden vandenrekeninghen te Rijsselt, den welcke bij desen oick beuolen wort alsoe te doene, zonder eenigheswaricheyt oft wederseggen. Gedaen jnden Haeghe jn Hollant ten daeghe ende jaere als bouen.Gelijktijdig afschrift.                                                                                           drchief van Burcn.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAW UTBECHT, (1525). 167 140.    Bissckop Hendrik van Beijeren berigt aan de 3 staten van Utrecht, dat hij tevre-den is met hun ontworpen antwoord aan de kerkelijke afgevaardigden, en bewilligt dat huneen malstadt hinnen 6 weken worde voorgesteld, verzoekende nader van den dag te wordenonderrigt. Ged» te Duurstede 1 Oct* 1525. Zijne kandt* Deel B. 576. 141.    Henricus Dei gratia electus Trajectensis, palatinus Reni comes, dux Bavariae, univer-tis et singulis, tarn clero quam populo, per civitatem et' Diocesim Trajectensem constituto et inDomino sempiternam. Cum difFormitatem rituum circa reverentias feslivitatum et dierum celebriumDomini nostri Jesu Christi, necnon et gloriosae virginis Mariae et sanctorum ipsius tarn in civi-tate et diocesi nostris praedictis irrepsisse et nonnttlla schismata et scandala propter has subortacognoverimus, nos, qui unum Deum, unam fidem , unum baptismum et unam ecclesiam confite-mur, ad conformitatem reducere cupientes dies et festivitates infrascriptas, de consilio venerabi-lium dominorum

praelatorum et capitulorum ecclesiarum nostrarum Trajeciensium, statuendoomnibus et singulis nostris subditis in virtute sanctae obedientiae praecipimus, festivos et ceJebres ,a quocuinque opere servili vacante , perpetuis temporibus duntaxat observare et in iisdem suis etdevotis operibus insudare, (nisi tanta necessitas urgeat et pietas suadeat, quod super his per suossuperiores et causis hujusmodi in minoribus festivitatibus dispensetur, utqui dies natalis Domini,Sanctorum Stephani, Joannis Evangelistae, Innocentium * Circumcisionis , Ephaniae, Pontiani,Agnetia, Conversions Pauli, Purificationis, Annunciationis , Visitationis , Assumptionis , Nativilatiset Conceptions B. Mariae, Cathedrae et ad vincula Petri, Mathiae, Resurrectionis Domini et duorumdierum sequenlium, Marci ante meridiem, Philippi et Jacobi, Inventionis et Exaltationis SanctaeCrucis, Ascentionis Domini, Servatii, Bonifacii, Odulphi, Pentecostes et duorum dierum sequen-tium , Sacramenti, Nativitatis et DecolJationis Joannis Baptistae, Passionis Petri et Pauli, Ti'ansla-tionis et obitus gloriosi confessoris patroni nostri Martini, Magdalenae, Jacobi Majoris , Laurentii,Bartholomei, Mathaei, Michaelis , Remigii,

Simonis et Jude. Omnium Sanctorum comniemora-tiones aaimarum ante meridiem , Willebrordi; Lebuini post Martini, Catharinae , Andreae , Nico-lai et Thomae , necnon et omnes dies dominicos per anni circulum , quos omnes et singulos , utsupra dictum est, festivos et celebres praecipimus observari; reliquos vero festivos in tempore in-troductos, solum in choro et non in foro observari, In quorum fidem et testimonium has litterasvalvis ecclesiae nostrae Trajectensis affigi fecimus et- sigilli nostri ad causas munimine roborari.Actum in synodo nostra Trajectensi feria 2 Mensis Octobris anno domini 1525. Afschrift genomen door xcijlen den keer J. «/. Dodt van Flensburg. 142. JVillem Beda antwoordt aan de kapittelen van Oud-Munster S* Pieter en S. Marie;Ad literas paternitatum vestrarum , per Jacobum nuncium iam allatas, aliud nescirem respondeiequam nouissime eisdem scripserim , vt scilicet ante omnia sim in pristinum statum redintegratus ,quo facto, paratus ero totam causam meam deferre ad p. -v.. et capilula sub condiiionibus in jpsislitteris expresses, declarans me propter huiusmodi responsurn vel subinissionem non velle priuariaut aliquatenus renunciare jndultis

ac priuilegiis subditis jmperialis maiestatis ac ducatui Brabantie,necnon capitulo et suppositis ecclesie Antwerpiensis concessis, quibus hactenus gauisi sunt, nisiquatenus de jure, cum per hoc juramento per me prestito vel statutis ecclesie sancii Johannis pro-balis nullatenus me credam in aliquo contrauenire, quod p. v. duxi significandum , ne proj>ter do-minos meos de capitulo sancti Johannis, quorum animus perspectus esse possit, quod inutilis que-



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 168 HE5DRIK XkJX BEIJEBES , (1525). ratur dilatio, vel me in vanum laborent, obsequia mea quantulacumque nichilominus p. v, offe-rendo. quas Deus felices diu conseruet. Ged. y& Hertogenbosch 8 Oct. 1525. Deel C. 98. 143.     Stadhouder en raden van Holland antwoorden aan de 3 stolen van Utrecht op hun schrijven van 5 Dec, dat sij bewilligen in de acte , waarbij wordt vermeld dat het houden der laatste dagvaart te Schoonhoven beschouwd zal worden als gedaen zonder prejudicie ende onvermindert die concordaeten, dairbij uwer e. pretenderen, datmen de dachuaerden tot Putcuppe behoort te houden. Ged. 's Hage 12 Dec. 1525. Get. de Jcwge. Deel B, 577. 144.     Deken en hvpittel van S. Marie te Antwerpen berigten aan de kapittelen van S. Sal&quot;vator, S. Pieter en S. Marie te Utrecht : Comparuit hie ante paucos dies penes nos 6pectabilravir magister Stephanus Ruramelaer, vtriusque juris doctor, canonicus ecclesie Sancti Johannis ciui-tatis vestre, cum litleris credentialibus venerabilium dominorum vicedecani et

capituli eiusdemecclesie, nobis proponens et jnter alia dicens, p. v. vicedecano et capitulo Sancti Johannis jn eorumcepto proposito Yelle adherere aduersum nos , et polius centum milia florenorum expendere paten-tiumque auxilium jmplorare, quam permitterent aut sustinerent aliquem decanorum manere absen-tem aut gaudere fructibus ; jpsas quinque ecclesias constituere et efficere vnicam cathedralem eccle-siam, quamuis nobis persuademus quinque ecclesias per mutuam confederationem vnam posse repre-sentare jn quibusdam actibus ecclesiam non tamen , propterea vnam esse cathedralem , cijm satisperspectum sit, nonnullas ex eis suos proprios habere prelatos , propria statuta, proprias consue-tudines et propria et distincta bona, licet jn multis concurrant. Cui idcirco tunc respondimus ,quod'negotium hoc concerneret r. dominum magistrum Wilhelmum Heda, preposilum Arnhemen-sem, canonicum et confratrem nostrum, dicte ecclesie Sancti Johannis decanum, qui in causis ecclesieet capituli nostri ageret apud jllustrissimam dominam jn Busceducis, et sic non posse ad per eumproposita respondere, nisi jllo prius reuerso et audito.

A.bcessit etiam idem dominus doctor tunc anobis versus Louanium , et cum ex nonnullis jndiciis aliud videbatur agitare jn animo , misimuspost jllum secretarium nostrum, qui jnde reuersus ex ore r. domini Johannis de Wemeldinghen ?decani ecclesie Sancte Gudule Bruxellensis, conseruatoris nostri, retulit, eumdem dominum doctoremsimilia de adhesione \estrarum qualuor ecclesiarum et exponendis centum milibus florenis corameo proposuisse, cumque idemconseruator de concordia jnter decanum et capitulum tamquam caputet membra ac submissione jn bonos viros -verba habuisset, dictum dominum doctorem respondisse,quod capitulum ecclesie sue non vellet negare submissionem jn bonos et doctos viros Colonie autLeodii, sed non jn dominiis jmperialis maiestatis assumendos et se velle sustinere, quod priuilegiumbone memorie Philippo, quondam episcopo Traiectensi, de non trahendis eius subiectis jn prima jn-stantia extra patriam Traiectensem fortius esset priuilegio ecclesie nostre posterioris date, quodsingularissimas continet derogationes clausulas; et tandem conuenerint, quod jpse doctor cessareta publicatione litterarum , quas se

dixit habere, prout jn salutem suam cessauit', et jpse conser-uator ab vlteriore processu coram eo jnchoato abstineret, absque eo tamen quod consensus nostriprocuratoris ad hoc accederet. Reuersus fuit jnterea ad nos ex curia prefate jllustrissime dominedominus Wilhelmus , prepositus* canonicus et confrater noster, et jpse dominus doctor ex Louanioac habita jn capitulo nostro aliquali jnter eos communicatione, declarauimus jpsi domino Stephanojn primo aduentu suo apud nos nullam fecisse mentionem de aliqua submissione, quam tunc pro-ponebat , cui et jpse prepositus respondit jmprimis se nichil aliud quesiuisse , quam mutuam ser»



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1525).                                                                169 xiare fraternitatem cum ipsis vicedecano et capitulo Sancti Johannis, per quos se jndebite senliitgraualum, et cum querelas suas ante annum verbo et postea scriptis jlJis exposuisset, non dignatifuissent pro ratione respondere, vnde compulsus recurreret ad sedem apostolicam, fecit causam perrescrjptum jn forma breuis certis judicibus, jn hijs partibus committi, etjpsosjn jus vocari, quern ijdemdomini pretextu conseruatorie dicti Philippi episcopi jmpediuerunt, ne justiciam suam prosequiposset , trahendo jpsum dominum prepositum coram abbate Sancti Pauli Traiectensis, cui jdcircoper conseruatorem nostrum fuit juhibitum et per eum paritum, nee aliquis prelatorum Traiecten-sium vices judicis aut conseruatoris jn jsto casu assumere voluit, licet forsan sollicitatus ad hoc,cousiderata eflScacia seu validitate conseruatorie nostre, attentis etiam ecclesie nostre ac jmperialismaiestatis et signaliter subditorum ducatus sui Brabantie priuilegijs, quibus non absque

manifestajnjuria et periculo posset contraueniri, et qualiter p. v. longe contra ea, quae idem doctor retulerat,mentem declarassent per litteras, quas jn prompto idem propositus habuit , et requisiuissent eum,vt bonis respectibus causam amicabiliter per jllas tractaci permitteret, et nos fere jn eandemsententiam dictis dominis vicedecano et capitulo Sancti Johannis scripseramus pro concordia etamicitia conseruanda, quibus respondere distulissent, donee per dominum decanum jn Yselsteynassertum conseruatorem et de nouo assumptum nonnulla, Ytj fertur, minus rite et jnjuste jnjpsum conseruatorem nostrum dictumque prepositum attonitassent, non obstante quod idem pre-positus declarasset, se paratum ad sttbinittendum principale negocium jn quatuor ecclesias juxtaposteriores litteras paternitatum v., eo saluo quod responderent et gaudere permitterent jpsumfructibus suorum beneficiorum debi'tis, prout hactenus responderunt ante questionem motam ,etiam sub cautione, si opus esset, donee causa principalis, prout de jure vel amicabiliter decideretur,et quod reconuenirent ipsum, si vellent responderet, submergens quod nedum non jntendexet

con-trauenire statutis et priuilegiis ecclesiarum , prout jpsi presumebant, sed potius se jurare et tuericum eisdem , nee tunc foret opus aliqua submissione super viribus vnius aut alterius conseruatorie,dummodo negocium principale difimiretur, sed quod satis appareret omnia queri subterfugia, ne idfieret, reuerendi patres ac prestantes viri ac domini, hijs sic auditis, denuo adhortati fuimus, nichjlomt-nus ipsum dominum doctorem et principales suos jnformaret, quod ob multos respectus juxtalitteras p. v. et nostra scripta, bono medio cum dicto domino proposito, eorum et nostro con-fratre concordent nee litem eificere querant jmmortalem, cum certe proposita per ipsum prepositumnobis justa et honesta videantur, nee ab eius sententia jn hoc parte declinare poterimus; nanilicet nos in centum milibus florenis in litem exponendis p. v. pares esse non possumus, nee mag*nis jmmutamur clientetis , pro defensione tamen priuilegij nostri per Dei gratiam nobis nee pecu-nie nee jngenia aut fauores deficient, prout hactenus contra episcopos et prelatos et alios poten-tes, qui conati sunt jllud jllidere, predecessores nostri bene tutati sunt, sed quia, vt

tenemurpacis amatores sumus, ad quam consideramus p. v. esse jnclinatas, quando aliter fieri nequeat,offerimus p. v., vt si quid juris seu equitatis contra validitatem priuilegii nostri vel jn jllius des-tructionem jn scriptis allegare possint, quod ab equo et recto non discedemus, sublatis tamen mediotempore jmpedimentis ipsi preposito prestitis, alioquin dictum priuilegium et prefatum dominumprepositum pro viribus ab onmi jnjuria, prout tenemur, defendere curahimus, nee ab huiusmodicomminationes centum milium florenorum in litem exponendorum aut clientelarum potentiam ,jpse dominus doctor nobis proposuit, id omittemus jure nostro confisi, vt autem p. v. jn aliquocomplacere aut gratificare poterimus, jnuenient nos ad vota earum paratos. Ex Antwerpia acnostro capitulari loco solito, vicesima septima mensi« Oclobris, anno 1525. Deel D. 663.HI.                                                                                                                         22



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 170                                                         HENDRIK VAIT EEUERE5 , (1526.) 145. Wij Flori9 van Egmont, graue tot Bueren ende Leerdam , heer tot Usselsteyn ende Cra-ne ndonck , capiteyngenerael vande k. m. wegen etc., maken condt alien luyden: Also jndenjare van xvc ende elue lestleden twist, schillinge ende differentien zijn geweest tusschen den eer-weerdigen vader in Gode hoichgehoren fursten ind heeren , heeren Frederick geboeren march-graue van Baden, bisscop tUtrecht , zaliger gedachten , ende die vanden staten des Neder&quot;Stichts van Utrecht ten eenre, ende onsen lieuen vader ende heeren, heeren Frederick vanEgmont, gram tot Bueren etc. zaliger memorien, ende ons ten anderen sijden , waer wtroeft brant ende andere crijchkandele verresen ende voirt ten vede tusschen parthyen voirs. ver~lopen is *) welke scillinge ende differentien voirs. inde maent van Augusto inden seluen jare bijdek. xn. Maximiliaen, hoichloiflieker gedachten, ende zijnre k, m. zone heeren Kaerll, doe eertshertogevan Oestenrijck ende prince van

Hispanien ende nv Roenische keyset, onse alregened. lieue heerenojygenomen ende 2) nedergeleyt, ende, dair van een tractaet van payse gemaect ende gesloten isworden , als die brieue vanden payse voirs. dair van wesende dat breder vermelden. Arigemerctwij dan mit die staten eride stadt van Vtrecht ende hoeren ondersaten nv ter tijt, sonderlinge ver-mits onsen frunden aldair teser tijt binnen wesende goede fruntscap ende nabuerscap onderhoudenwilled, gelijck zij mit ons ende onsen ondersaten, als wij verstaen, begheren ; so hebben wij ge-looft ende gelouen bij desen tegenwoirdigen brieue, wt sonderlinge gunst wij tot onsen frunden nvter tijt aldair ende ons dairomme versocht ende gebeden hebben , dragen , voir ons ende onsennaecomelingen , dat wij nyemant, hij zij wie hij zij , die enige actie ofte querele soude moegenofte willen pretenderen ofte voirnemen op enige personen ofte goeden, geestlicken ofte weertlicken,vanden staten ofte stadt van Vtrecht mit hoeren ondersaten voirs. ter cause van enige scade oftesculden heercomende vanden oirloge , scillinge ende differentien inden jare van xi voirs. geweestzijn , in enige van onsen landen

nochte gebieden toe laten nochte gehengen en sellen enige aen.spraeck, crot; hynder nochte moeynisse mit recht ofte anders te doen nochte laten geschien ingeenrewijs, ende hebben oick dairomme alien personen ende goeden , geestlicken ende weertlickenvanden staten, stadt ende Neder-Sticht van Vtrecht, nyet allene voir die voirs. actien, scaden, jnte-resten ende sculden, mer oick voer alle verleden oude ende nye ruter, knechten ofte oirloichsactien ofte sculden een generael, goet, vrij , vast ende seker geleyde ende veylicheyt doer alienonsen landen, heerlicheyden ende gebieden ende dair jnne gegunt ende gegeuen , gunnen ende ge-uen rnits desen, Ende want wij dan van herten geneycht sijn dese fruntscap ende goede nabuer-scap met die vanden staten , stadt van Vtrecht ende hberen ondersaten voirt an te onderhouden ,ende twifelen wij nyet Euert Zoudenbalch mit Goert van Voerd Henricss. die priricipalen geweestzijn, waer wt ende doer wien dese voirs. scillingen ende differentien yerst verresen ende na ter vedeende tot vorder verloop gebrocht is werden; alsdan dese onse fruntscap ende goede nabuerscap,doch nyet langer bliuen staen en sal

moegen, willen wij, jndien gevalle, dat dese onse beste gunstende beliefnisse aboleert, van geenre weerden ende nyet anders dan ofte dit voirs. van ons noytbeloeft, gegunt ofte belieft en waer, wesen en sell* ende langer dair jnne nyet gehouden. Beue-len dairomme alien onsen amptluyden, dienaren, ondersaten ende verwanten, dat zij die selueonse geleyde onverbreeklicken halden, sonder den ondersaten vanden staten, stadt ende Neder-Stichtvan Vtrecht, geestlicken noch weertlicken, an Hue ofte goeden enige aensprake, crot, hynder, scade 1) Doorgehaald in het concept %) Pit was aim den kant geschreyen met de hand van Floris van Egmond.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSG^OP V\TX UTRECHT j (1526).                                                                171 of moeynisse te doen off gestaden van yeaumde- gedaen te werden; bij also dat zij mit ons indonsen ondersaten oick goede fruntscap ende nabuerscap onderhalden sullen, ende ons, vor ons endeonsen dyeneren ouer ende wederomme gelike hryeue geuen sellen 1) sonder argelist. Des toircondeso hebben wij desen brief mit onsen hant onderteykent ende onsen segell wthangende hier aendoen hangen. Gegeuen jnt jair ons Heeren duysent vijfhondert sess ende twyntich. Concept.                                                                                                               Archief van Bnren. '              :                '                                            ' 146.    Bisschop Hendrik van Beijeren^ betruwende in die neersticheyt ende doechden daer mede bij ons mit getuychnisse gueder luyden gelieft ende gepresen is, draagt aan Jacob van Zuylen van Nyevelt, mit goeden beraede ende voersienicheyt, het slothuis en kasteleinschap van den huize terEem op, tot onsen ende onses Gestichts beboeff te bewaeren

ende te regieren als een guet truwe dienre ende castelleyn sculdich is te doen. Ged* slot te Vollmhoven 17 Fejtr. 1526. Zijne handt, Volgens het oorspronkelijke onder particuliere berusting. 147.     Pieter Jansz, van Genderen , priester, kanunnik te Wijh bij Duurstede, berigt aanhet kapittel van den Dom te Utrecht t Bij trjden als biscop Dauid , saliger gedachten, gestoruenwas, soe hebben domdeken ende gemeen heeren vanden capittel der kercke then Doem tVtrechtmij tot Wijck the Duersteden gesent als sacrist ende dienre vanden capittel ende kercke voirsr.oiu salige biscop Dauid the gerwen ende the kleden, ende hebben my mede gegeuen eenenbyscops myter, die welcke was van groen zijde berduert simpelic, als een miter toebehoert , nietseer coslelic ; ende oec eenen biscops staff van bout, ende was bouen wat verguldt; off dat bo-uenste verguld op hout off coper was, dair en staet mij niet off voer ; ende dese miter mittenstaff plachmen the besighen jn die heylige dagen van Kormiss, als die heeren horen biscop ple-ghen te kiesen ; oeck so gauen die heeren voirscr. mij mede eenen brieff aen den genen die doether tijt op Duerstede waren , als: heer

Philips van Burg, mit die sijnen , ende beuolen mij datic soude eyschen, van weghen domdeken ende capittel der kercke voirscr., byscops Dauid bestemyter ende staff, als ic op die tijt dede; mijn antwoert was van heer Philips mit die sijnen , »wijen vynden hier miter noch staff.&quot; Dit antwoirt bracht ic op die tijt den domdeken ende heergnvoirscr. weder ouer sonder scrifte. Mijn lieue heeren , dit is dat gene dat mij dair van voirstaet.Ged. Wijh te Duurstede 6 Maart. 1526. .Mfcis,;,                                                                Deel D. 665. 148.     Margaretha van Oostenrijk herinnert aan de 3 staten van Utrecht, dat op de laatstedagvaart te Gouda ter zake van de verheeHnghe. vanden rVijndijck en de verdiepinghe vandenYssel eene andere dagvaart door de keizerlijke gedeputeerden te Oudewater of IJsselstein belegdwerd, zijnde daartoe vooral deze laatste stad tot vorderinghe vander materie zeere bequaemvermits de heer van IJsselstein daarop in persoon tegenwoordig zal zijn, terwijl hunnegedeputeerden en die des hisscliops van Utrecht deze bijeenkomst ingevolge de concordaten tePuthuip b&geerden te houden, (gheenssin6 daertoe dienende). Zij verzoekt

om, daar hetvoor het land en onderzaten zeer nootiijcjk es een conclusie in deze zahen te nemen , zoo eerzoo bat die verheeling en verdieping te werck te stellen en hunne gedeputeerden den 13. April 1) Door 4e hand van den graaf geschreven. 22*



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 172 DENDRIK VAN BEIJEBET, (1526). insgelijks ter dagvaart naar Ustehtein te zenden. Ged. Mechelen 7 Maart 1526. Harehandt., lager Dublioul. Dee! A/ 955. 149.    Karel, hertog van Gelder, herigt aan het kapittel van den Dom te Utrecht: Wijverstaen fnd werden int&quot; zeker bericht, woe h. Gerit van Souwenberch myt sijne adherenten hey-niehcke practinken ind mameren sueken ind vurnemen solden onse vrunden bynnen der stat al-dair to verdrucken ind to aueruallen. Begeren dairomme , dat gij dairop bedacht sijn ind sulckenvurfanck yn tijtz dair tegens doen ind geschien laiten wilt, dat sulcke onbillicheit behyndert wer-den ind vermijdt blijuen moigen; op dat die guede vruntschap ind guede naburschap , die wijaltijt lot v gedraigen bebben ind noch geneyght sijn to bewijsen , geonderhalden , ind wij nyetgeoirsaickt doruen werden onsen vrunden tegen sulcke vurs. onbillicheit vur to staen. Des ver-syen wij ons gensselick tot v. Ged. Arnhem 13 Maart 1526. Zijne handt., lager Holthuyzen. Deel B. 578. 150.     J. van. Lalaing \ graaf van

Hoog&traten , herigt aan Flori* van Egmond: Enssui-uant la prom esse , que vous feiz , vous aduertir des nouuelles que survieridroient: Hier en vin-dront de monsr. le marissal de Bourgne, que Montfaulconnet luy auoit escriptes de Chambray duxxe de Feurier, comment le jour meismes estoit illec arriue vng homme du marquis dEscorgbesque estoit venu en poste de Genues, et disoit que ce que Ion auoit dit de monsr. le viceroy,nestoit veritable, raais que noz genz estans en Naples en trois bendes, lune auec monsr. le viceroy,lautre auec don Hugo de Moncada, et lautre auec Alarcon , et que les Colonnois auoient assiegevne maison des Vrsins ou les gens de Janne de Medicis estoient, et que le sr. Rence vint pourles secourir, de quoy Alarcon fut aduerti et venoit pour donner faueur aux Golonois , et lestrouua rompus; toutesfois jl les ralia et la fut blechie, mais il se retira et ne perdit pas cincqcenshomrnqs, et na pas de dangier de sa personne. Quant a Genues , Ion y vist le milleur marchiedu monde. JIs ont mille Espaagnolz et xv° autres pietons. lis ont six galleres qui font enragerceulx de Sauonne. Les contes de Lodron et de Bourmer, que

estoient deuant Ast, se sont retirez,car jl y auoit audit Ast trois mil hommes de piet et gens de cbeuaulx et sen sont alle nettoyerles cbemins autour de Genues, et ont deffait douze cens hommes de piet et quelque genz decheual, que nuysoient aux viures de Genues. JIz altendent tous les jours don Hughe de Mon-cada auec les galleres et naues, que sont a Naples, pour .aller desloger ceulx de Sauonne. Les vngdisent que monsr. de Bourbon sen alloit a Modenne, les autres a Boulongne ou a Florence. Je nay nulles nouuelles de voslre homme ne du mien, que auions enuoye vers les pietons,mais Ion nous dit pour vray quilz ayent tue le lantcommandeur d'Utrecht et prins et pillie ensa maison plus de x\m florins, aussi quilz aient batu les deux Hemert* Si vous auez autre chose,vous prie men aduertir. Nous auons^ commencie a besoingnier sur noz affaires comme je tiengz le recepueur de Sainte Martensdijcke vous aura escript, nous acheuerons auec me. Nicolas du marchie, ce que se pourra fere sans vous, et en temps et lieu serez aduerti du besoingnie. Ged, Mechelen 15 Maart 1526. Zijne handt. Nous sommes encoires en dispute touchant le

fait de Brabant; si tost que conclusion sen prendera, je vous en aduertiray. Arcktef tan Buren. 151.    Op den scstienden dach in Martio anno xvc ende ses en twintich nae tschrijveri shofs van







Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTUECHT, (1526).                                                                 175 blyeft, des wij ons te zij nyet Tersien hedden , soe sij ind oick gbij ongetwijuelt waill betrachtenkonnen, wauneer des vurger. h. Henrickx vpirnemen voirtganck krege» dat dair vyt vordenmeuterye ind twydracbt onder v ind vwen burgeren ind onwill tegen ons ind onsen vrundenkoinen solde, vmb dieselue onse vrunde te ouervallen ind to verdruycken , des ons nyet waill tolijden wuld wesen, dair dan vorder verloupe vyt koraen mucht, dat wij Jieuer verhuedt zeghen.Want wij dan tallen tijden geneyght geweest ind noch sijn guede nabuerschappen mit v to bal-den ind v vorder dienst, vruntscappen ind gonst, as wij eertjjts waill gedaen hejbben, nochguetwillich to bewijsen, verzoekt hij, dat zij het voomoemd kapittel dairtoe onderrichten indbalden wilt, dat zij den vurger. heren Henrick mil behoirlicke correctie verseynden , vmb sulckemeuterye, twydracbt ind verloup, dafr onse guede nabuerscappen ind vruntscappen mede be-byndert mucht werden, to vermijden. Dairaen sail ons

denckelick geschien ind tselue to erkennen,dair wij v dienst doen moigen, willen wij guetwillich gevonden werden, versien ons oick desjngelijcken gensselicken wederomme tot v, Ged. Amersfoort 21 Maart 1526. Zijne handt.,lager Hoi/riroysEN.* Deel A. 957. 158.' De slad Reenen antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, dat zij vrijdag e. k. niette kapittel-generaal Han hezenden , en hetuigt al wat in liaar vermogen is, te zullen doen,Ged, woensdag voor Palmen (21 Maart) 1526. Deel B. 580. 159.    De stad JVijh hij Duurstede meldt ketzelfde aan de 3 staten van Utrecht, dock ver«klaartf even als vroeger, te zullen opvolgen al wat de staten tot keering der knechten uit hetSticht zullen hesluiten, Ged. 22 Maart 1526. Deel B. 581. 160.     A, van Lalaing, graaf van Roogstraten, antwoordt aan Floris van Egmond; Jayreceu voz Iettres, et quant aux nouuelles, il ny a synon continuation des precedentes. Si ay veulettres de Rome com me mess. Andrien Dorie et Bansse Deschier, les deux principaulx capitainesde lautre partie seroient bien fort bleschiez et comme a la mort, Dieu nous doint quelque bonneyssue. Se autre chose survient, je ne fauldray vous en fere part. Quant a

vostre retraicte pour la pacification du different entre monsr. dUtrecht et mons. deBrederode pour la prinse de sa maison a la Hameyde, je vous prie vous y emploier, que quelqueboa accord sen face, en consideration mesmement que led. 8r. de Brederode est vostre parent aussihien que le mien. Touchant de nostre affere de S. Martinsdijck , puis que vous le desirez jl se tiendra en estatjusques apres ces Pasques, esperant lors vostre venue, comme le mescripuez, et que en apres senfera selon nostre conclusion auant vostre partement dicy. Jay fait voz excuses vers madame, quevous ne venez pour ce cop , dont elle se contente, a condition toutesfois, se quelque aflere sour-vient et quelle vous mande plus tost* que vous viendrez. Quant est de monsr. le cardinal, je ne sache, synon que madame luy porte toute bonne af-fection , et ne desire que amitie auec luy, et de moy je lui vouldroy fere tout hoilneur et seruiceJl est possible quil y ait cy deuant en du malentendu, qui se cognoistra en la fin. Touchant les estatz de Brabant, apres auoir fait aux villes, dont quant a ceulx de BruxeHes,



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 176                                                                HEKDRIK YAU BEEJEREX, (1526), sy est trouue quelque expedient, maintenant sommes nous en nouuelle difficulte auec les prelalz,neanlmoins nous esperons den bien tost vuydier. Ged. Mechelen 31 Maart 1526. Zijne handt. Archief van Buren. 161.    A. van Lalaing, graaf van Hoogstraten, antwoordt aan Floris van Egmond:Ainsi que je fuz auanthier sur mon partement de Delf, pour men venir en ceste ville, jereceuz deux voz leltres, June de vostre main et Jautre de main de secretaire responsiues aumemoire que jauoy baillie de Brabant. Depuis ay receu encoires autres voz lettres aussi demain de secretaire, auxquelles je ne vous feray responce, attendant premiers mon messagier , queje vous ay enuoie depuis, synon que je tiens je me passeray prendre plus de pietons de vostrequartier aiant quasi mon nombre plain , sans ceulx que jattens encoires. Jattens aussi monsr. deRennenberg pour sauoir quelle conclusion vous aurez prins par ensemble et selon ce aduiser , ausside cy conclure quelque chose de bon

auec luy et le chancellier de monsr. dUtrecht, que je detienssur espoir de sa venue. Ce fait faisant mon compte men retourner brief vers madame, si quelle memande par lune poste deuant lautre; apres je vous aduiseray du jour precisement que si pourraypartir dicy, veoir en quel lieu nous nous pourrons conuenablement trouuer et communicquier parensamble , pour dela me tirez oultre, et aiant de tout fait raport a madame , vous y pouoir fairemeillieure responce. Vous mauez escript vne lettre a la recommandation de Gabriel, jay prinsexemple a vous de men absouldre, pour la raison que je vous auoy mande par Colstre , qui estoitque a tous offices a la guerre jeusse desia pourueu , mesmes de lieuten, de monsr. de Gastres , queWolf van Pamborch a , et me samble quil sy saura bien acquiter pour le seruice de lempereur.De nouuelles dltalie et dEngleterre je ne vous en mande, supposant que madame vous en aitfait part comme a moy. Ged. Gouda 3 April 1526. Zijne handt. Je vous enuoie vne lettre de vostre horame en Engleterre, que jay ouuerte pour veoir sil ny auoit riens auec ce quelle sadressoit a nous deux, et si vous euuoie encoires dautres particulie- res a

vous vers du quartier dOueryssel. Archief van Buren. 162.    Michiel Gilles herigt aan Floris van Egmond: Je vous.......entendu que lempereur selon vostre desir...... . se seruir de vostre filz ainsy que ne doubte plus- auant entenderes par me. Guillame des Barres, auquel en aues donne charge. Le propos con-tinue du brief deslogement de lempereur vers Grenades. Monsr. de Bourbon est encores a Barce-lonne, se preparant le plus quil peult pour desloyer et naclend que les galleres dltalie. Lon nescait encores pour vray, si les Francois obserueront leurs promesses ou non , mais tant y a que ne doubte........soye partout superieurs dltalie auons.......... celle part, pour- roient bien soufFrir.........les Turcs se pteparent . . . . ; les vngs disent pour jnuader ......les auTtres pour Hungerie, les pays de.........luy ont accorde iiijc mil florins, en cas quil oste Salamanca, du quel jls se sentent port aggrauies et le lez a promis sa serenite. Mons'. je vous enuoye vne lettre a part, faisant mencion de la matierre que verrez, vous en pourrez parler et men mander vostre resolution et en dressant la matiere se y feray auoir a tel vostre secretaire que nommeres pour la peine, quil prandra vous

en solliciter cent ou ijc fl. dor par an de pension. Ged. Sevilla 10 April 1526. Zijne handt. Archief van Buren. t63« Charlotte van Brederode herigt aan de 3 ttaten van Utrecht> dat onlangs vertchillende





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 HENBRIK VAN BEIJEMHt , (1526). 178 Touchant la journee de lYsele, maistre Vincent ne men a encoire riens escript; aiant nouuel-lemeut de luy, se cest que la inatere le requiera, je vous en auertiray. Quant au propos de Collart, je tiens que ce ne sont que inuentions que monsr. de Gheldresniect en auant pour ce que lexpiraticm de la treue est prochienne, pour de tant plus paruenir ala continuation dicelle. Et au regard du retardement de vostre venue en court par mes dernieres lettres, la ou jevous etfcripuiz touchant ladite treue de taster apres, aurez entendu que Madame se tient de vostreexcuse bien contente; neantmoins voz affaires la acheuez, jl me samble que ferez bien voustrouuer vers elle, monsr. deBerges est icy, qui sen vient auec elle en Flandres, et monsr, de Beuresla viendra de Beures trouuer a Tenremonde. Quant aux pietons, jay nouuelles de Frise quilz sont vers le Dam pres de Groeningen , etquant a leur retenue, jen ay la mesme nouuelle dud, quartier de Frise, comme vousle mescripuez,combien que a difficulte je le

sache croire; toutesfois de ce que vous en entendrez plusauant, jevous prie men vouloir auertir. Quant a la taille que le a*, demande, je croy, veue la negatiue de ses subgectz, quil y penserabien premier, que les constraindre plus auant; neantmoins se vous en oyez autre chose, je vousprie aussi en pouoir estre auerti. Ged* Mechelen 3 Met 1526, Quant a nouuelles , dEspaigne nauons encoires riens. Madame eust hier lettres de monsr. dePraet, qui lauertist, comment lempereur le mande sen retourner vers sa maieste, apres quil aurafait vng tour par deca pour ses affaires particulieres, et luy offre sa maieste bon traictement. Monsr.le conseillier Perrenot va en France , en son lieu tant que autrement en sera ordonne. Dauan-taige enuoie lempereur monsr. le viceroy en France pour y sollicker la ratification et furnissementdu traictie, bien est vray pour ce que la chose trayne en longeur, que Ion en parle estrangement;neantmoins par ledit sr, viceroy en saurons lun ou lautre, Lon a desperschie Richard vers monsr.de Praet, et espere lon par luy dicellui sr, de Praet et du viceroy auoir toute nouuelle; de ce quilen suruiendra , tiendray main quen serez

party, priant du pareil de vostre quartier, sil y sur-venoit aussi quelque chose. Madame a aussi en nouuelles de messrs. les prince dOrenge et gouuerneur de Bresse , com-ment jlz ont enuoie vers monsr. le viceroy sur la restitution de Bourgongne pour en auoir de luy response. Arckief van Buren. 166. A* van Lalaing , graaf van Hoogstraten herigt aan Floris van Egmond; Depuismes autres lettres escriptes est venu courrier dEspaigne, que rapporte synon la ratiffication delappointement, fait par Madame auec le roy de Denemarcke en la ville de Lire, et laggreation dela condition de xij^ 1, de rente sur le pays de Brabant. Jay aussi receu vng parquet, que jevous enuoie, venant de maistre Guillaume des Barres, lequel mescript par autre sa lettre, que lem-ptyeur a receu vostre filz de la chambre, dont suis certes soyeulx , considerant quil y sera estimeet y verra aussi beaucop, Monsr. le Viceroy estoit au partement de ce courrier a Bayonne, tele-ment que je le tiens maintenant en France. Mons^. de Nassou a este attaint de la goutte,&quot;rriais jlen est de Tetour. Monsr. dEgmond sen vient pardeca, Fousecque est grant commandeur de St.Jacques, et

mens1&quot;, de la Chaux commandeur de Calatrane. Lempereur sen va de Ciuilla en Gre-nade , pour la donner ordre a son voiaige dltalie. Dautres nouuelles qui suruiendront, soit dEs-paigne ou autrement, je tiendray main que en serez party. Ged. 3 Met 1526. Zijne handt. Archie/ van Buren*



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP YAW UTRECHT, (1526).                                                                179 167. Michiel Gilles berigt aan Floris van Egfnond: Je vous ay escript plusieurs lettressans y auoir eu responce de vous, ne aultres vous nouuelles , que me donne suspicion que vozleltres ou Jes mien ties soyent mal adressees. Monsr. je vous ay escript, quil vous pleust parler a monsr. laudiencier pour aucun affaire >si desia ne laures ainsy fait, vous prie despaignqr ceste peine, car depuis mes affaires sont tene-ment changees que ce sera mon bien de men passer. Monsr, je voulay aussy faict scauoir, comment Ion a entendu que monsr. le coadjuteur deLiege ne veult demourer deglise. Jay entendu par monsr. de la Chaulx, qui aussy le ma ditpar plusieurs fois , quil feroit fallir de leisser si belle piece, et que lempereur ne le desire pas; etluy a fait dire sa male. quil ne sen defface sans son bon plaisir; de quoy vous ay bien voulu aduer-tir, car celluy quest vostre seruiteur, adfin que y aduises le bien de vous et dudit coadjuteur;et en cas que vous poues souffrir

quil sen defface , je vous prie men aduertir a diligence , et jeferay vne chose, dont vous et luy recepures honneur et prouffit, de quoy ne vous puis escriprepar lettres. Monsp. sur ce que la regente de France a escript a lempereur touchant la pais , sa mat0. aenuoye monsr. de Beaurains deuers elle et de la en Jtalie deuers le roy, pour declairer ce quildeinande; Ion actend journellement le resolution , et silz y font refus, je croys que sa mate. ferade bonne sorte la guerre; entretemps nous demourons sur ceste frontiere , et entretient ce neant-moings sadite mate. les iiijm Allemans, que sont pardeca. Lon actend aussy larcbiuesque dAmbrun,que ladite regente veult enuoyer en ambassade deuers lempereur. Monsr. je suis tellement plante en ceste querre, que ne vois que pourray retourner en courtde temps \ sinon quant la paix sera, dont je suys fort mary pour nen euoir le moyen de vous yfaire seruice, mais jespere que le temps viendra que le feray largement. Monsr. je ne vous oblieray en quelque bonne mivrede (?) en temps et heure. Lempereur tienta Tolledo les estatz generaulx dEspaigne ; lon dit que dela ils sen ira faire Yne course en ses

roy-aulmes, quil na encores veu, pour de la venir sur ce quartier, quest la cbemin pour aller enItalic Mons1&quot;., si queJque jour vous aues matiere denuoyer deuers lempereur aux despens de sa mat0.quelque seruiteur, en moy vous fies il me samble qui deburies entendre, et par icelluy vousferoye scauoir et aultrement entenderies des choses, qui vous plairoient. Monsr., je me deperte a ce coup faire longue lettre par faulte de matiere, vous aduisantque me aurez a tousiours vostre vray et entier amy et seruiteur, sans oblier vous signifier, quemonsr. de Nassou et monsr. de Regendorff sont voz entiers bons ainys. Ged. Perpigrian 6 Mei1526. Archief van Buren. .168. A. van Lalaing, graaf van Hoogstraten, berigt aan Floris van Egmond; Monsr. deBueren. Mon recepueur de Culemborch cy venu pour la reddition de ses comptes, ma entre autres, auerti, aussi men ont escript dabondant mes subgectz de Culembourch de ceste viese querelle dentre le conte de le Berge et moy, que jcellui conte met de n\ meau en train. Mon escoutecte Josse van Bueren ma enuoie vne responce des gens de monsr. de Gueldres, sur ce que mes subgectz y auront

demande geleyde au pays, laquelle je vous enuoie, et la troeuue bien absolute, la ou laction est seullement personnelle. Mons1., puis que vous auez maintenant si honne amito en Gueldres, jl est en vous dy pouoir 23^ *



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 180                                                                HENDRIK VAN BEIJEREK, (1526). aydier voz amis, je vous prie a ceste consideration, joinct que ledit conte de le Berge est vostrecousin bien prochain, et que je ne desire synon me renger a la raison au dit de vous et autres,que vouldrez pour ce prendre auec vous , que a la solicitation et remonstrance de mesdits escou-tecte et recepueur, que jay pour ce chargie se trouuer vers vous, vueillez prendre cestc matere envoz mains, et tant faire vers Collart et monsr. de Gueldres, que journee sy dresse et que messtibgectz puissent ce pendant par bon et souffisant geleyde hanter en Gheldres; je chercheray mestiltres et ce dont je me veulx en ce aydier, et lexhiberay en voz mains, apres que jauray sur ceentendu vostre responce, dont je vous prie, par le premier.. Monsr. de Bueren , je vous tiens recors du propos que vous eusmes lannee passee touchant lesdismes de ceulx dUtrecht; jl me samble quil seroit maintenant temps dy entendre, jay chargiea mesd. ofBciers vous en parler aussi, vous my

pourrez signifier vostre aduis. Ged. Mechelen6 Met 1526. Jentens que monsr. le marissal Batenborch a bonne abitude de ladite matere et question demonsr. de le Berge, aussi est jl parente bien prochain a vous et a ma femme , vous en pourrezcommunicquier auec luy et le prendre sur ce auec yous , se bon vous samble. Zijne handt. Archie/ van Bur en. 169.    A. van Lalaing, g^aaf van Uoogstraten antwoordt aan Floris van Egmond: Jayreceu deux voz lettres, quant a la responce de Collart, puis que son maistre se tient si froid , jeremettant a la responce quil attend de Paris , je serois dauis que vous nen feissiez parolle ne pour-suite plus auant, attendant aussi ce que nous doit venir de monsr. le viceroy, que je supposemaintenant vers de roy de France pour la ratification du traictie , selon quel y besoingnera, nousnous aurons a conduire, si vous prie auoir pardela regard a lobseruation de la treue, et que netombons en vne gerboille, dautant que la guerre ne nous duyt comme sauez Jay communicquie&quot;vostre lettre quant au propoz dud. Collart a Madame, et a messr\ de Berghes et de Beures, aus-quels ay fait aussi voz recommandations et sont

estre du mesme aduis que dessus. Au regard de vostre besongnie auec vos gens touchant les eanes (?) et les miens jespere et vousprie ensuiuant mes autres lettres, que y ferez pour moy et les miens comme pour vous mesmes.Quant aux pietons de gouuerneur de Frise men escript tout le mesme; touchant de ceulx dtltrecht,je suis bien aise que eulx et monsr. de Gheldres , qui soliont estre voz ennemis, sont de presentvoz amis , esperant que quant moy et autres vos amis aurons afaire vers eulx vous nous, y ferezadresse. Quant aux nouuelles de mariage jen ay escript a monsr. de Rennenberg, et auez bien faitden auoir aussi escript a lautre , et me samble que deuez encoires per.si.ster , afin que par monsr.de Cleres ne se face chose qui soit a lempereur preuidiciable, en contre a leur aliance et confede-ration. Ged* Meekelen 6 Met 1526. Madame se part mardi vers Gand; de ce qui suruiendra plusauant je vous en auertiray.Virssen a cy este pour quelque affaire, mais jl na parle a moy, synon a monsr. laudiencier seul.Zijne handt. Archie/ van Suren., 170.    Charlotte van Brederode herinnert de 3 Haten van Utrecht aan haar vorig schrijven(zie

No. 163); want wij daer in buten v 1. nyet doen en wolden, ende om v guedt advis tevereyschen bij gescrifte, hebben wij dien dach ons zulcx voergehouden wardt, dach genomen omeyntelick antwoort $e gheuen den 10. Met. Daar nu de gedep. des heizer* en van het hof van



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSGHOP VAN UTRECHT, (1526).                                                                181 Holland dien dag zullen komen om yuytdragende voirs. andtwordt tontfangen , zoe waer goet ende geraden tot welvaren den gemeene Gestichte ende insgelicx ons vruntelicke begheren, waer zulcx dat zij ook hunne gevolmagtigden zenden om eynlelicke, als den Gestichte nutste zal zijn, tsamentlicken met ons beraden ende gedelibereert wesende , den voirn. gedeputeerden guede ende cort eynde te gheuen. Zij verzoekt hierop antwoord. Ged. Montfoort 6 Met 1526. Zijne handt.                                                            * Deel A. 959. 171.    Karel, hertog van Gelder, verzoekt aan het kapittel van den Dom te Utrecht, om den zoon van Hendrik de Graaf\ erfvoogd van Ercklens, hij pauselijke hullen tot coadjutor der kanonniks prebende van den domdeken Jacob van Apelteren benoemd, met die prebende te begiftigen hij diens Mnnen kort te verwachten overlijden, Ged, Arnhem 21 Mei 1526. Zijne handt, Deel A: 960. 172.    Hendrik de Graaf, erfooogd van Erkelens

verzoekt aan het kapittel van den Dom te Utrecht om zijn zoon Gijsbert de Groeue met de door den dood van den domdeken opengeval- lene prebende te begiftigen. Ged. 1 Junij 1526. Get. Ercklens. Deel A. 961. 173.    Vicedeken en kapittel van den Dom te Utrecht, berigt aan Franciscus Souck, kanon-nik te Utrecht: In die dominica octaua Penthecostis xxvrj0 May tarda hora x* noctis dominusJacobus de Apelteren, decanus noster, nature debitum soluit, cuius anime Deus Perpetuus existal.Cum jtacfue decanatus vocatio jncidedit per eum obitutn , in turno apostolico et praeterea ipsedecanus consenserit domino cardinaii Dertusensi contra ecclesie nostre statuta et consuetudinem jnregressum etc., prout videtur apparere posse ex certis apostolicis litteris nobis jntinutis; et quianonnullis forsan videatur, quod ad electionem , premissis non obstantibus , precedere possemus ,de quo penduli hesitamus ; itaque ea jn re perplexi deliberauimus, omnes confratres in huiusmodielectione, si fieri debeat, jnteresse habentes convocare, et jnsimul consultare et concludere quodpotissimum jn hac re facere et fieri conueniat, et praesertim jn primis, an ad eligendum

decanum,premissis non obstantibus, de jure procedere valeamus. Quocirca vestre d. premissa presentibussignificamus, rogantes Yt v. d. ante primam mensis July proxime futurum hie Traiecti, omni posl-posita excusatione, comparere velit, vna nobiscum jn predicto negotio consultatura, vt de bonoprelato ecclesie et nobis hoc potissimum tempore quam maxime necessario, qui affiicte ecclesienostre presideat, ac oppressi nostre libertati succurrat, si forsan eligere decreuerimus, prouideamusmodis et formis magis oportunis. Expectabimus v. d. jntentionem et consilium ac super premissisbeniuolum respousum cum presentium latore ab eodem v. d, Ged. Utrecht 5 Junij 1526. Deel B. 582. Hetzelfde verzoek gerigt aan Pkilihertus Naturelli prost en aartsdiaken te Utrecht*Dezelfde dagt., D. 668. 174. Karel) hertog van Gelder, zendt aan het kapittel van den Dom te Utrecht zijn raad tnr. Wijnant van Arnhem om over de begiftiging der domdekanie te handelen. Ged. Arnhem 6 Junij 1526. Zijne handt. Deel A. 962.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 182                                                        HEWDRIK VAN MUB&S& , (1526). 175.    Willem Tork verzoekt aan de 3 staten van Utrecht om zijne prachters ts Breukelente ontslaan van de uitpanding wegens wanbetaling der uitgezette penningen, op grond vanhet vroeger tusscfien Holland en Utrecht gemaakt verdrag. Ged. IJsselstein 15 Junij 1526.Get. Wtjlhem Torck. Deel D. 669. 176.    Karel, hertog van Gelder, antwoordt aan Floris van Egmond: As dan v 1. onsschrijuen ind begeren vur oeren alden dienre Roelman van Bijlant, dat wij hem bij onsenreden guet recht wolden laeten administrieren, versyen wij ons gensselicken , dat onse rede insijnre saicken nyet anders doen sullen dan nae recht, redenen ind billicheit behoeren sail, dairwillen wij oick gerne die handt ain halden. Voirt, lieue neue, dancken wij ons vwer zeer vruntlickenvanden gueden wyndt, v. 1. ons geschickt hebben, die ons zeer denckelick ind aengenaem is. Jndsoe wij verstaen dat v 1. groeten schaiden onder oere peerden geleden hebben, die opten stall ge-storuen sijn, ind wij

ytsont sunderlinge nyet geschickts, sonder twee jonge peerden op onsen stallhebben , ind wij v L mitten besten dair van gerne versyen zeghen , begeren wij dat v 1. eynenerfairen hyr bij ons schicken om eynen vanden tween to kiesen, den v 1. iet best to dienen indaingenaem to sijn guetbeduncken sail; ind wair wij vorder vruntschap doen kennen, sullen ons vangueden herten to geneyght vynden v 1. Ged, Arnhem 17 Junij 1526. Zijne handt. , lager HoLTHUYZEN. Archie/ van Buren. 177.    Jan van der Aa herigt aan Floris van Egmond; Dat den tijt van zess jairen of dairomtrent geleden js, dat jck sat jn een gesetscap, daer die heer van Spick wass, onder all dat wijcallinge hadden omme te vercoipen die herlicheit van Spick sijn deell, ind wass soe verre mythem in woirden , dat jck hem boet ijm g. tot uwer behoef, maer Wingarden die wass dar bijdie benamt hald jck seit sijn nef js, dat hij gisteren die heerlijhheid hem voor 3300 of 3400 g.te hoop keeft doen aanhieden, Het weer uw e. zeer waell gelegen , maer den penninck denckjck, sail uw e. te groet wesen, ind hij moet hebben vj of vijc gulden, dus soude hij se gem ver-coipen of hij moetse belasten

myt soe vele penn., soe jck verstae. Hij verzoekt zijn antwoordhierop binnen 8 dagen , vermits ook een ander hooper zich heeft voorgedaan.. Ged. 15 Junij1526. Zijne handt. Archie/ van Buren* 178.    Arnt van Boichoultz , ambtman, Jan Haigen,~rekenmeester, en Henricus Creefft, rent-mee&ter te Grave, berigten aan Floris van Egmond, heer van Usselstein; Dat wij enverleden frijdach met den mairschalck ind den heer van Hemert van uwer gen. wegen zrjn ge-west tot Cuyck op de daige , als tusschen uwen g. ind den steden Ruermunde ind Venle, desMaestolshaluen beraempt was, dair wij hebben gevonden Henricus Ercklens ind eenen secretariusvan wegen mijns heren van Gellers metten geschickten van Ruermunde ind Venle, oick haddendie van Nijmmegen aldair gesant van hoerer stat wegen Joesten van Randwick met noch eenenoff twee etc. Soe heift Ercklens vander stede wegen dat wort gedaen ind vermaent des ledenaffgescheyts. Inden yrsten, dat die stede vurg. merckligen veronrecht ind verkort wurden, auer-mytz dat den Maestol van Cuyck totten Graeff gelacht weer, twelck den steden nyet daerbij enstoende to laeten , want men den

Moestal also lichtelicken zonder redelicke ind billicke oirsaick



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN TJTHECHT, (1526). 183 nyet en mocht verleggen, moest blijuen ter platzen dair hij bij den voerkeyseren verlient indgeordeneert is gewest, et weer oick den koupluyden zeer kommerlicken myt oeren schepen toGraeff an lant te leggen ; dair beneuen wurden sie vanden tollener raeer bedrongen ind besehatdan van oelts gewoentlicken is; begerden datmen die scbiep ind koepluyde tot Cuyck op de ge-woentlicke platze liet vertollen zonder sie te besichtigen, alsmen plecht te doen geschieden; des nyetmoesten sich des vorder beclaegen etc. Wairop wij antworden, nae inhalt uwer gen. instructien :dat v g. van k. m. wegen merckligen oirsaicken haluen dair benoedicht ind gedwongen wurden,den Maesloll van Cuyck ten Graeff te leggen ind de schiep laeten besien ; want den seluen tollgeheyll vergentkeligen, te nyet gedaen ende ontvreemt wurde, auermits mennygenbande listicheyt,loese komentschappen ind bedrocb, degelix onder den coepluyden opten tollen vurgenoemen indgehandelt wurde, met oick well spijtige schentlicke

worden sie tegen de tolleners gebruycken, als-men dat meer dan tot eenre tijt bevonden hefft, oick waell mytter waerheyt bewijsen ind bijge-brengen kan j mar weer emant, de bij den tollener verkort ind bouen de aelde gerechticheyt be-drongen off veronrecht sij gewest, ind sulx mitter wairheyt bijgebrengende konde, sulde men guet-licken wederom verricht ind den tollener dairom straeffen, et weer ommer onbehuerlicken datk. m. sijne m. tollen bynnen lans nyet en solde moegen doen verleggen , dairt sijner m. geliefft,gelick andere cleener fursten ind heren degelix doen , oick de schiep laeten besichtigen ind visite-ren, alsmen op alien anderen platsen bouen ende beneden duet. Dair op wart geantwort: sie enhedden van oelder tot oelder nergent anders dan tot Cuyck vertolt zonder oer schiepen te laetenbesichtigen off te visitieren; begerden men sie daer bij hielde , op dat oen nyet van noeden endurfft wesen sich des anderswere te beclaegen. 'Wij hadden Mens den tollener mede genoemenom sich te verantworden op id goen sie se^genf oen nv meer affgenoemen sij gewest dan van oelsgewoentlicken weer; soe en was dair nyemant die mytter

wairheyt konde bewijsen , dat hem dentollener to voell hedde affgenoemen , dan de stede wolden sich des vorder bevraegen ind anderoeren coepluyden inquisitie doen oft' emant opten tolle verkort weer , ons ouer to schrijuen. Endewij sachten oen, als sie anders nyet veronrecht en wurden, dan bij verlegginge des tols van Cuyckten Graeff, weer oen nyet van noeden sich des wijder te beclaegen, Ende dairop is dit punt tenbeiden zijden blijuen staen. Ten anderen qwaemen vort de stede Ruermunde ende Venle, inddeden auermits Ercklens seggen : dat sie opten Mouwickschen toll gans ind all vrij zulden sijnzonder yet te geuen, twelck opten tolle to Cuyck weer, nae inhalt brieff, segelle ind priuelegie,oen bij den hertougen van Gelre gegeuen ind confirmeert weren, van welcken brieuen ind segellesie ons ouergesant hedden copien auctentiek; begeerden datmen sulcken brieue ind priuelegien inwerden hidden ind aen oerer vrijheyden liet gebruycken, gelick men k. m. ondersaeten, de priue-legien hedden , der liet gebruycken inden lande van Gelre off wes oen geschlege dergelijcken suldek. m. ondersaeten wederom geschien. Wairop wij antworden : dat

wij de copien van oeren brie-uen hedden ontfangen, gesien , geleesen ind uwen gen, vort an to hoeff ouergesant, dair sie oickgenoecbsam duersien ind ouerlacht weren, wair vut men nyet bevynden noch bemercken enkonde , dat die priuelegien in ennigen punct of! artickell den Cuyckschen toll trefl'ten off aensloe-gen ; dan weren oen alleen verleent ind gegeuen opten Mouwickschen tolle , die men nv tot mid-deller buert; sus weren sie dair mede gans op eenen onweghe, want den toll toe Cuyck auermitseen brueder scheidinge gedeelt weer gewest, to weten: een helfft den beer van Cuyck gebleuen ,ind dander helfft eenen heer van Haips angedeelt is worden, ind weer eenen toll, dair elck heervurs eeuen voell aff buert; oick en is nyemant die ee gehoirt heff'fc, dat de van Ruermunde indVenle opten tolle tot Cuyck vrij zijn gewest. Befrempt ons sie nv daer met her vort qwetnen, oicjc # /











Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 188 HENDRIK VAN BEIJEREN , (1526).                                         / daegen hebben* Doet toch beste, mijn heer, en spaer raij nyet, dat jn mijn macht js. Gbescreeffen &quot;&quot;dessen satcrdach voer ons lyeff vrow Annae (28 Julij) xvc endc xxvj. Get. Jsaneken van den Creeit. Archief van Buren. 188.     Schout, burg., schepen* en raad der Had Kuilenburg antwoorden aan de 3 $ tat en van Utrecht op hun antwoord van zaturdag IL over tveerstadt te Kuilenburg , dat zij wegens den bouwtijd het gebruik van dat veer niet kunnen ontberen, zij beloven eehter den opweg , onverminderd iemands regt, te zullen doen ma ken en verklaren namens den heer van Kui~ lenhurg altijd ter antwoord te willen staan tegen wes reden ter contrarie Anthonis de Ridder allegeren oft voerstellen mach, Ged. 30 Julij 1526. Deel B. 584. 189.     Raden des keizers antwoorden aan Floris van Egmond op zijn schrijven van 6 dezer.Dancken uwer e. zeere vande goede waerschouwinge, ende voer antwoirde geuen wij uwer e. jndenbesten te kennen, dat ons lange voer dese tijt btj

onse g. v. verbaden js eenige knechten aente netnen , zoe dat wij buyten haer consent tselfde nyet en souden dorven doen; nietemin omaltijt te doen soe veel jn ons js, hebben wij geaduerteert der frontier steden deser landen,ten eynde dat zij goede toesicht souden hebben; wij hebben oeck onse g. v. ende*mijn heere degraue van Hoechstraeten tot diuersche stonden geaduerteert vande tijdinge, die wij soe vanden cas-telleyn van Woerden als andere gehadt hebben, daer de voers. heere van Hoechstraeten ons opscrijfft, als uwe e. bemercken moet vuyt copie vanden brieff hier jnne geleyt, den welcken ach-teruolgende begeren wij zeer hartelick, dat uwe e. belieue toesicht te hebben op dese landen ,ten eynde dat die nyet oueruallen en worden. Ged, 's Hage 1 Aug. 1526. Get. Sandelin. Archief van Buren. 190.    De stad Amersfoort antwoordt aan de 3 staten van Utrecht, ter zake der veenen,dat zij wegens kortheid van tijd en afwezigheidi eniger landgenooten daarover nog niet heb-ben kunnen handelen* Ged. 8 Aug. 1526. Deel B. 585. . 191.    Lubhert Torek, berigt aan Floris van Egmond: Voe dat mijnne here rutter vanNassou het mesten deell hyr omtrent

sijn. Herpijn heff mij ontbaden, dat hij ock bynnen dry offvyr daegen alhyr vesen. So beger yck tweten, vat yck doyn sael; sij en hebben nyet ennenstuuer ouer , en kommen ock nyet wael geborych kryegen ; yck heb se fast gelent all dat yckheb. So byd yck, mijn lyeff heer, mij doch cryeuen wyll woe best doyn hyr myt. Ged. vrij-dag na S. Maria Assumpt. (17 Aug.) 1526. Zijne handt. Yck sent v*g. ennen bryeff van mijn g. h. van Vttert, dye yck gekregen heb, doe yck deys- sen bryeff gekregen heb, so byn yck sus terstont alldaer gereden. Yck sael v g. terstont cryeuen vat mijn g. h. van Vttert belyeff. Archief van Buren. 192.    Burg., schepen. en raad der stad Gouda antwoorden aan de Z staten van Utrecht ophun schrijven, dat dair onrecht anbrengen ende buyten uwen sculde die k. m. ouer al hier jnzijnen landen vp heeft doen houden die goeden vanden drie staten van Vlrecht, begerende dairomme an ons tot onderhoudenisse van goede naebuerschap ende zekere contraarresten te beletten,





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 190                                                                HEWDRIK VATT BEIJEREI* , (1526). vth gantser Jlalien to drijwen; doch de alweldige Gott keys. mat. mildheit ende rechtferdigesaeken noch hefft anseen ende de selwe vianden cortlinge iiij grote nederlaghe ende schaade gele-den hebben , oic to voelen tiden Cremone gestormet, alllijdt nocb myt schaeden bebben affwij-Jten motben; docb voir de lengde is to besorgen, wante de vianden sycb alle dage mer konenbosterken. Dar vmme hebben gedachten keys. ma. beveelhebberen ende howetlude vth Italienan vnsen leuen broder ende swager ertzhertog Fernando geschrewen myt dem vorg. postende gebeden, dat se too ilends mit merer macht mogen \ertroest werden; wo datselwe mytden alder ersten ende ilends nicht gescbee, so befruchten se sycb, dat keys. mat. nicht alleyneItalien myt oren bolperen vorleese, sunder ocb dat koninghrike Neapqlen eyn groter faare scae;awer ertzhertog Fernando, als keys. ma. gude truwe broder, lett sych de saeke gants to hartengaen, ende durch sijnen geschickten fullmechtigen,

oc selwest myt alien vlijt handelt myt cooplu-den to Ausborg ende ander wegen, vmme gelt vpp to bringen , vnd lett das voer vtb beeden topande alle sijne clenodie , ock sijne lande ende steden to vorsetten; der gelijken vorbedet oc herJurgen van Fronsberg alle dage all sijn guth, erwe ende eyge keys,, mat. tenn besten to vorset-ten voer gellt, dar mede he den hertog van Borbon ende de krigsluden in Jtalien van keys. mat.weegen mochte to entseltinge kamen; awer, so veele wij forstaen, willen de groothe coopludenergen an, mer seggen se weten tenn gelde geen raet; dan wij befruchten, dat sij etwes andersvnder myt den coopluden etc. Sunder twijffuel nu de Turck vpp der eyne side ertzhertog Fernando vpp de halss ligt endealle Duylscbe landen keys. ma. vorwanten in forcbt hellt, werden de pawes ende sijne bunds ver-wanten vnder dem selwen alle ore gewalt anstellen, lijste bruken Me} ende sunder vorsumenisse orekryg eyn forfolgb gewen solde, den de keys. ma. so vmme Jtalien kamen (der Gott Almecbtigevorbede) ; de gude heren ende krigslude dar jnne liggen, vorlaten blijwen ende noch dat ko-ninghrike Neapolis in faeren geset werden, weren immer to

beclagen. De landen willen ock nichtlichtlichen (wo se nu vorsumet werden sunder myt groten onthelligkem gelde ende bokortningesijn wedder jnne to krijgen, der men nu alle myt der hulpe Gades van keys, ma., wegen myteyner mogelichen somme van gelde bij den andern, so dat wolde kosten, wedder jnne to krigen,eynen ringe summe mochte voerkamen, dar mede ilends mer krigsfolk (der doch noech in Duyt-schen landen voer gelt to bekamen ende willich sijn) awer jn Jtalien mochten geschickt werden.Dar vmme, leue gude vrunde, alle js an vwe lefften vnse vrientlike bede ende vormaninge, gijwillen desse bochste noetsake, daer an keys. ma. ende de gantze chrislenheit so veele gelegen,gruntlich to harten nemen, de hochgeborn furstinne fruwe Margrite vnse vrientlicke leue muhmegentzlich vnderrichten ende samptlich myt aller truweheit flijlich dar to denken ende raet linden ,darmede vnse leue broder ende swager ertzhertog Fernando van wegen keys. ma. eyn staetlichbulp ende trost van gelde moge erlangen , ilenden ende sunder all vortoch, dan desse sake , so gijwoll vorstaen, geen vorhalinge kan lijden, so wij nichten twiwelen gij vtb angeborner

eddelheytende an vwen naturlicken hern truwicheit myt aller macht willen vorsorgen. Wij konden docbvth hartlicker, denstlicker, broderlicke gude wille, de wij tot keys. ma. ende ertzhertog Fernandodragen, desse vormaninge (dewijle wij dar ock vmme gefordert sijn worde) nicht nalaten, vrentlikebogerende, offt onse vrientlicke leue muhme edder gij eynige wisse tidinge hebbet van keys, ma.,vns de mede to deelende, soe war vwen lefften vruntschapp ende willen konen bewijsen, doenwy allwege noch vnsen vormoge willich ende gerne. Datum Lire viij die mensis Octobris , annoetc. MDxxvr. Get, Christierb. Dea eddelen ende wolgeborn hern Floris van Buren, her Antbonie van Hoehstraten, grawen









Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 194                                                               HEJVDRIK YAK BEIJERF.9 , (1526). Quant a larticle de la main de Collart touchant la plainte de ceulx de Deuenter, jattensmonsr. le president de Malines jcy demain ou apres demain; lui venu pour ce quil en scet a par-ler, jen communicqueray auec luy et vous y feray responce par le premier. Quant a lassamblee de pietons que fait monsr. de Gheldres, jen ay aussi fait raport a Ma-dame, laquelle est bien de vostre aduis, que vous demorez tant que verrez lyssue. Je ne voyencoires apparance a la conduite de layde, car les estatz ny veullent entendre que aiant premieracheue le different sur la hertallinge , que trouuons assez difficille. Touchant le paiement des gensdarmes, la restriction de la monnaie sest conclute et se pu-bliera enuers le Noel, Ion a mande les recepueurs pour sauoir quel argent jlz ont receu et ce quise trouuera en leurs mains; je tiendray main quil leur soit enuoie a tel pris, quilz lont receu etleur colnrnandera (de) faire diligence sur le recouurement de la reste, et fait a fait quilz aurontreceu

quelque chose , quil leur soit aussi enuoie. Je cOgnois bien quilz en ont necessite, maispour le desordre en la monnoie les recepUeurs en ont tousiours este perplex, quilz ne saurontcomment se regler. Au surplus vous sauez , que nagueres a vostre auertissement jaye sollicite la main leuee etdeliurance daucuns marchans et marchandises du pays de Gheldres en Anuers y arrestez a la pour-suite daucuns dEnchusen , ausquelz je ditz lors quilz eussent a mettre leurs doleances par escript,quilz mont presentement exhibees et les &quot;vous enuoie en cestes, pour les visitez et apres y faireselon que trouuerez la matere disposee. De nouuelles, monsr. de Corbaron est jcy arriue , lequel passant par Engleterre y a trouueles Anglois changiez en meillieure affection vers lempereur, Le sp. don Jmgue (Jnigue) est aussi jcyvenu, lequel se despeischera pour aler celle part, main a cause quil est vng peu maldispoz, jecroy quil ne se parlira si tost. La reste vous diray, quant je vous verray. Ged. Brussel 27 Nov.1526. Zijne handt. Archief van Buren. 206. A. van Lalaing , graaf van Hoogstraten antwoordt aan Floris van IJsselstein : Jayreceu voz letlres du tiers jour de ce mois,

par lesquelles mauertissez encoires de lamas des pietonsen Gheldres et que ne poez sauoir lemprinse, sur quoy vous aduertis et croy que layez sceu parkttres de Madame, au moins jauoy baillie charge le vous escripre comme elle ait eu nouuelles deFrance , que le roy eust propose au moyen du due de Wirtemberch de susciter quelque brouillezen Alemaigne et pour ce faire luy deuoient les Suisses dun coste et monsr. de Gheldres de lautrefurnir quelque quantite de pietons; maintenant Ion entend ceste emprinse estre descouuerte en Ale-maigne , par ou est apparant quelle cessera et quil nen ensuyra aucun effect; toutesfois Ion ne sepeut trop asseurer* et auez bien fait den auoir pfeaduise les frontieres, jen ay baillie pareille chosea mr. Corneille pour Frise. Quant au raport de maistre Guillaume des Barres par les lettres de Madame et aussi lesrniennes dhier, en auez quelque aduertissement, et na raporte autre chose que le duplicate deslettres que Madame receut de lempereur a Berghes, et dont auez estre present a la lecture , sicomme je vous escripuiz hier a loccasion dune pointe entre ledit des Barres et me. Jehan lAle-mand; Ion a trouue sa despeichie

bien petite; quant du surplus pour ce que les materes, valenttrop mieulx dictes que escriptes. Je le vous compteray, mais que je vous voye en effect, je nepercois autre chose, synon que tout nostre affaire depend de ces Ytales. Quant a largent des gensdarmes le tresorier des guerres fait toute la diligence quil peut pour



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 B1S5CH0P VAN UTBECHT , (1526, 1527).                                                         195 leuer tout ce quil est possible de recouurer et ay dabandont chargie vostre horn me maistre Rassede len aussi solliciter , afin que ledit argent vous soit euuoie le plus tost que faire se pourra. Quant a la hertallinque , si comme je vous escripuiz, bier quoy que nous faisons, nous nensauons auoir la fin. Touchant de la mounoye la reduction en est absoluinent conclute et sen ferala publication la veille de Ian. Quant a lassemblee des deputez de messrs. de Gheldres et de Cleues, monsr. de Rauestain adeclare a Madame en presence des autres seigneurs comme mongr. de Cleues luy ait promis dene jamais traicter du rnariage sans son consentement, et quilz en ont eu plusieurs bons propozensamble, par ou nest a croire que lassemblee se face a ceste jnlention ; maintenant de ce quenentendrez plusauant, vous en pourrez auertir Madame. Ged. Brussel 9 Dec. 1526. Madame a eu lettres du roy de Boheme dauertissement, comme messire George de Fransberge soit auec

les pietons Alemans passe et quil les tient auec les gens de lempereur aux Jtales, aussi que le viceroy soit arriue au port de Corcie. Zijne handt,                ( Archie/ van Buren. 207* Collart berigt aan Floris van UsseUtein; Ick heb antwort gecregen van mijn gen.1. beren op w. g. scriften, tselue ick w. g. tegenwoirdich mit auerschick iud begere dienstelikenw. g. mij inijns ^en» 1. heren brieff mit bjrenger van deesen weeder auer schicken willen. Jcksalt w. g. eer geschickt hebben dan durch gebreck des ysshaluen en ist mij niet moglick geweest.Lief beer, byer en is anders niet nyes noch niet sunderlink, dan ick w. g. lestinaell gescreuenbeb , kompter iet anders sullen w. g. , wilt Goclt, waell vernemen. Lief beer, mijn gen. 1. berenbeeft mij weeder omme doen seggen , dat ick w. g. vermaenen sold aen Gerardus ind Joest Ver-maet , dat sij niet gerestitueert en wurden van orren schaede, gelijck alst tot Deuenter geslaitenind verdraegen is geweest, in presentie van commissaris van mijn gen. vrouwe van Sauoyen indmijn gen. 1. heren. Js hyer omme mijns gen. 1. heren begeren w. g. soe willen doin verschaffen,dat diese vurs. weeder omme restitutie moegen krijgen , op

dat mijn gen. 1. heren der moynisse. eyns voir alle ontledicht mach weesen , ind beger bier van dienstlicke tweeten wes ick mijn gen.I. beren ter antwort geuen soil; ind begeren w. g. ietwes vorder van mij gedain thebben, bid ickdienstelick w, g. mij willen laiten wecten. Ged. 30 Dec, 1526. Archie/ van Buren. 208.    A, van Lalaing , graa/ van Hoogstraten, berigt aan de 3 staten van Utrecht: Wijziju zekerlick geaduerteert, dat de Leckdijck ontrent daer die laestmael jngebroeken was, zeergebroeken ende gescoert js, zulcx datmen nauwelick een paert daer ouer leyden en mach , endejs groote sorge dat de selue dijck weder doerbrecken sal, ten zij datter groote hulp toe gedaenwordt, wat scbade ende jnconuenient daer vuyt gebeuren soude , konnen wel gemercken uwe e.,die wij bier van aduerteren omme daer jn te voersien mit alle naersticheyt, want wes schade des . keysers landen ende ondersaten vpcommen souden bijt jnbreken der voers. dijck, dat God verhoe-den moet, zondmen jmputeren ende verhalen an uwe e. goeden, dat beter waer jn trjts verhuet.Ged. >s Hage 31 Dec. 1526. Get. Sandelin. Deel D. 672. 209.     Collart antwoordt aan Floris van Egmond,

zijne schriften te hebben ontvangen,welke hij aan mijnen gen. 1. heren voirt presentiert ind heeft laeten leesen. Soe dan w# g. 25*





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 * BISSCHOP VAN UTBECHT, (1527).                                                                197 213.    Karel, hertog van Gelder, antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hun verzoeh om geleide: Bedunckt ons tselue nyet dan vergeeffz werckx zijn, soe die vwe ommers geen ge- leydtz bij ons bedoruen, dan waill andere voirt van onser wegen geleyde toeseggen muchten ; niettemin schicken v tselue nae vwer begeerten. Ged. Arnhem 18 Fehr. 1527. Zijne handt., lager Muylighem* Deel A. 969. 214.     Openbrief van Karel, hertog vanGelder, waarMj hij aan de gedeputeerden der 3 Ha*ten van Utrecht, ah; aan mefster Gerith Zuggerode, meister Anthem's Venraidt, heren Frede-rick die Conynck ind heren Adriaen van Renesse, Ernst van IJsendoereni Steuen van Zuylen;voirt Arndt van Wuluen ind Jan van Waell, burgermeisteren, die nv tot ons kotnen werden,geleide geeft, tot 25 personen toe, Ged, 18 Fehr, 1527. Zijne handt., lager Muylichbm.             » Voorzien met zijn opgedrukt zegel. Deel A. 970. 215.    Eerbaere, vrome, guede vrundt. Also onze gen. heer van

Vtrecht bynnen sijn f. gen.stadt Vtrecht een ander ordinancie ende regiment gestalt heeft, dair mit alle guede luyden jnvrede, recht ende justicie gebracht ende voirt aen geholden moegen werden; want dan sijn f, gen.,ende meest oick alle goede.luyde mishagen hebben op dat lantrechte, the weten, datz lantrechtmittie meeste stemmen elck van sijnen vrunden, die sij op hoeren dagen weruen ende opbrengenconnen gewesen ende wtgerichtz werdt, omme dan die ende diergelijcke gebreecken , dagelicx oponsen gen. heere rechtdagen gebruyckt werden, te remedieren ende een andere ordinantie bij sijnf. gen., die nae recht, reden ende alle billicheyt wel behoert te wezen, te helpen maecken endedair toe le raden , laten wij v weten, dat gij dairomme en manendage toecomende guets tijts jnden Doem tVtrecht tot onsen ^en, 1. h. heren begeerten ten capittel generael comen wilt, insge-lijcx der onkosten, die sijn f. g. inden camergerichte der staten haluen oick hier bynnen Vtrechtgedaen sijn, tot weluaren des gemenen landen te helpen vynden ende wtzettinge, daervan te doenetc. God zij myt v. Gescreuen tUtrecht opten xxen dach Februarij, anno xxyij. Voorzien

met zijn opgedrukt zegel*                                  Amelis van Zuylen van Nyevelt , doemdeken tUtrecht.Polgen de volgende namen:Her. Johan van Renen van Wuluen, ritter, Johan van Huchtenbroeck, ritter, FrederikWten Ham, mairscalck, Eerst Taets van Amerongen, mairscalck, Jacob van Amstel van Mynden,Cornells van Amstel van Mynden, Beernt Wten Enge, Melys Wten Enge, Wouter Wten Ham,Anthonis van Aemstel van Mynden, Gijsbert van der Aa, Symon van Teylingen, Frans van Nyen-rode , Jan van Renesse van Wuluen, Jacob van Boechorst, Euer die Ridder , Jan van Oestrum,Goeiert de Coninck , Gerryt van Zuylen van Nyevelt, Beert Freyss , Johan van Herdenbroeck,Gijsbert van Herdenbroeck , Lubber(t) van Gronewoude , Frederick Zeldenneck,- Geryt van Zulenvan Natewisch, Jan van Donslair, Jan van Doernick, Steuen van Zulen , Erst van Ysendoren. .....                                 .....f'm          Deel D. 674. 216.    Karel, hertog van Gelder, zendt aan de 3 staten van Utrecht zijne raden, Johan vanZuylen van Nyefelt, ritter, meister Wijnaldt van Arnhem ind meister Herman Knoppert, derrechten doctoren , etzelicke mohtboetschappen ind saicken v van

onser wegen tkennen te geuen ,die v merckelick berueren. Ged. Arnhem 25 Fehr. 1527. Zijne handt., lager Holthuyzen. Deel A. 071.





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 3JISSCH0P VAN UTRECHT, (1527). 199 gen waell gehoert hebben , hoe mijns alders van aeuer te aeuer goede vrund geweest sijn tot derstadt ende des Gestichts van Vtrecht, ende selffs, vmmers jck , die nye van mijnen tijt hoer leeden dede , nochtans dat mij vyter stadt van Vtrecht jnden jair van rxxxu dair nae sulcken oeuer-uall ende onverwynlijcken scade, te lang te verhalen, bouen eer, geloeue ende brieue genocch be-wesen ende euenwaill tot heer toe noch onverricht aflgebleuen js, vvair an bouen mijns h. g. vanVtrecht ende tot sulcker meyninge nyet, als. jck tnij vmmers betruwet hadde, tot die selue zijne g.,die jck nyet en weet dan eer, lieffde ende vruntscap toe gedragen te hebben tot aller tijt, vandat jck gekonnen off gemoegen hebbe, mijn huys vander Ameyde, op oerzaeck, als die selue mijschrijuen , dat ick geen justicie off leueringe en heb willen doen van etzelijcke hoeftluyden , diejck albier jn mijne stede ende vriheit van Vianen geleide gegeuen had en hebbe , doer oirsaeckendat zij mij beloeffden die knechten te verlaeten

ende te doen sceiden , als oick gebuert js , endeanUers tot noch toe hier jn mijn lantgen hadden moegen blijuen leggen , gelijck sij deden oeuerdie jaren twe, dat sij bynnen mijnen lande bleuen leggen langen tijden, als alle mensschen weten,tot mij ende mijnen ondersaten verderffelijcken scade , als die doe die mocht nyet en hadde nochnv nyet gehadt en soude hebben, die te slaen. ofte verjaegen, dair mense soe lang jnden &quot;Gestichtgeleden hadde, ende bij mijn landtgen nyet te gelijcken , als jck zijne g. dat niet wijder verhaellende oeck hoe jck voir mijn eer sulcx nyet doen en mocht, noch van mijn alden nyet en had soete doen, alsoe gescreuen heb gehadt, wair doir jck nyet gehoopt noch gemeyndt en had , zijne g.dair oeuer mij solden hebben willen vergen, jck laet staen mijn huys, dair oeuer mij alsoe te doennemen, ende dat selue vanden zijnen alsoe jngenomen wesende, mij gescreuen te sullen willen hebbensoe veell verre, dat jck zijne g. die selue hooftluyden noch toeseicken wold, nyet tegenstaende boirsgeleys zij van mij hadden off hebben, dat mij eerenshaluen oeuer hemluyden nyet en staet te bre-ken , zij sijn datse zijn; ende dat jck

hemluyden geleide gegeuen hadde, was well ses daegen naedat ynnemen van Zulenborch, ende op mij van nyemants te voerens begeert en js , hemluyden ge-leide te weigeren , off oick en wist sulcx nyet als mijns h. g. hemluyden nae scrijuende js, endeoick hoir licht naerre solden willen verantwoirden, vmmers neemens ende dootslaechs haluen vandenzeligen landtcommenduer ende sijn huys met leuende konde, ende euenwaell jck op hoir laet staet,Waell js wair, mijns h. g. mij mede jn horen brieuen mijns leenshaluen jnt generaell vermaenden,ende jck sijne g. weerder opscreeff, dat sulcx van Vianen nyet en was, dan dair jck sijne g. eer offdienst sold konnen doen, beheltelijcke mijnre eeren ende zedene, dat jck hier mede nyet doen encost, tgeen soude hebben willen doen; ende all noemde zijne g. mij der Ameyde nyet, soe wist jck- waell zij dat mochten meynen, dan dair en zijn die voors. hooftluyden nyet geweest; nyettemin hoedair off waer off nyet, ende jck mij dair all jn vertast hadde, als neen, als dair off zijnre g. endedes Gestichts leenman , ende als jck bekenne, dat sold leenrecht waell kennen onderscheit doen,zonder inetter daet om mijn

huyss soe jngenomen te hebben ende aengeveert., ende jck aentwij-uelt recht ende redenen, daert eens voir komen sail moegen. Waeromme ende teynde van dienjck uwer w. v. ende uwer 1. e. hier aff begeer jnden besten geaduerteert te hebben , hoependeende meynende, die selue jn desen raet, consent, noch dael dair toe gegeuen en hebben , wairvan jck begheer een guetlijck bescreuen antwoirt, Ged. Flatten 24 Maart 1527. Get. Breberode. Deel A. 972. 222. Michiel Mercator herigt aun Flori* van Egmond, en in zijne afwezigheid aan A.van Lalaing, graaf van HoegHraten; Dat ich byn commen tot Vynsar bij den K* ondeC. d-en xiij dach tot myddach Marcij, onde van stonden aen den C. gespraeken, onde bryue gely-



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 200                                                                HENDRIK VAN BEIJEREN, (1527), uert; daf nae mij bevaelen heft to blijuen omme hij den konnychge to sprelcen onde mijn cre-dens to verclaeren , als dan bij on to commen tot Hantercort, et weelijck ic na sijnen wyel ge-daen heeb, den seluen dah tot vespertijt den e. k. gespraeken onde bryue gelyuert, seer vrije-lijck onfangen heeft, als van w. mijn lyuen gen. beeren wegen den dach sonnendach darnae mijaudyency gegeuen heeft bij eyn oertyeft, onde alle saken verhaelt onde mij seer Yyesselijck gean-tert heft; ten laesten alle credens wan w. mijn g. 1. h. seer vryntlick onfangen heft, onde be-gerrende, weeret mogelick, myt w. mijn g. 1. h. to spreken, haepen aen God dat ghij mijn h. onnyt onrecht aen geuen en soelt, onde weret also, dat God gewochden , dat ghij bijden anderencommen coest, hij hap an God nyt scheedende sonder profyet to doen, als ic w. mijnen heer ver-claeren sal, also balde mij mogelijck sijn sal , des seluen gelijck dye c. seer sijn betrouen op w.seet, dat mij nyt

mogelick en js to scriuen. Vort an so heeb ych onfangen van beyden vors. cre-dens to w. mijn e. h., dan comt omme toessen beyden to spreken, onde so balde hij sijn relaesgedaen heft, so heft mij d. c. beloeft aef to verdijehgen. Als gyesteren heer heeb ic den e. k.gespraeken, onde oick gevrach heft, vaer dat dy ambesaet van mijn g. vrou blyeft, jch heeb ge-schyet den poest tue dach hij woren to vernyen, dan wij en heeben noch eegeyn bescheyt.Ged. 24 Maart 1527. Als hueden heeb ic Maxsemylyannus wuen soen gescriuen myt Eschichz, dye gesonden ys yn Spansy , dat mijn h. onde m. vaelvaerende syen onde alle to samen. Deel D. 446. 223.     Karel, her tog van Gelder, herigt aan, de 3 staten van Utrecht, vmb erronge indtwyst tusschen den hisschop en den heer van Brederode onlanx verrezen, nedergelacht to werden,hebben wij aen onsen oehemen doen schrijuen, as ghij vyt jngelachter copien vernemen moight.Js onse guetlicke begeren , dat ghij sijnen 1. der saicken to guede wilt aensuecken to bewilligensulcke erronge ind twyst gesleegen ind vorder verloup, dair vyt verrijzen muchte, verhuedt blij-uen. Ged. 28 Maart 1527. Zijne

handt. , laser B. vaw der Elst. &                                                          Deel D. 677. Het ingesloten afschrift luidt als volgt ; 224.     Soe tusschen vwen 1. ind onsen neuen heren tot Brederade onlanx erronge ind twyst er-heuen, dair vyt vorder verloup versienlick is , wij as naburheer lieuer verhuedt zegen , hebbendairomme onse neuen vurg. as mijnre parthie besant, omb to weten off sijnen 1. lijdelick weertusschen beyden to laiten handelen die erronge ind twyst nedergelacht to werden , dairtoe sijne I*sich ergeuen , as wij verstaen , tselue wij vwe 1. gueder meynonge n]fet en hebben willen verswij-gen. Soe. wij dan durch bewantenisse bluetzhaluen sijnre kynderen ons toegedain, ind omb guedenaburschap ind vruntschap sulcke twyst ind erronge gerne geslegen wulden sien , begeren wijvruntlick van vwe 1. eyn weten to hebben, off vwen 1. oick gelegen ind lijdelijck will wesen diesaecke to laiten handelen, dairjnne wij soe voele guetz willen doin, ons ennichsins moegelick we-sen sail, ind begeren des eyn schrijfftlick antwoirt van vwe 1. Ged* Arnhem 28 Maart 1527. Deel D. 678. 225.     JFalraven van Brederode antwoordt aan de 3 staten van Utrecht

(steden) op hunschrijven, vermeldende : dat zijne schriften in het kapittel-generaal gelezen waren , waarinhij antwoirdt an vwen 1. begerende was , off die selue raidts, daedts ende consents plichtich wee-











Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCH0P TAW HTREClHT, (1527),                                                               205 240. Charlotte van Brederode herigt aan de 3 staten van Utrecht; Alsoe wij onlanx sekereonse gedeputeerde an mijnen gen. heer hebben gesant op die beschelen, die tuschen thoff van.- Hollant ende ons waren, antreffende die gront ende hoge jurisdictie eenre Sticbse heerlicheyt endegebuerscap, genaempt Oudecoep , welck onsen zoen onder andere zijn leuen vanden Gestiehte hou-dende es, oin van zulcx soe voel zijn ff. g., als lantfurste ende overste leenheer » te advertieren,als oeck bistant van zijn ff. g. te versoucken, bisondere om de selue buerscappe nv, als hier voerts-tijts was , an Sticht te moegen verbliuen , soe worde hem luyden bij den boffmeister ende Frede-rick Seldennuecker van mijns gen. heere wege geandtwoert: »als dat mijnen gen. heer sych ver-wonderen, ick bistant van zijn ff. g. versocht, ende des te doen nyt vvel geoirsaeckt en was; wantzijn ff. g. verstaen hadden , ick mijnen heer ende vader, met twe hoefstucken hem ouersendende,bij

gestaen hadde; jnsgelix soe en paste ick op zijn ff. g. nyt, zt>e als ick die leenen mijns zoens, teyn-den zijn ff. g. yuytstel mij gegunt, nyt versocht en hadde, mil meer andere dier gelijcken actien;eyntelicken deden nochtans zijn ff. g., als op die tijt ons begheren was.&quot; Wairomme ons seer har-telicken verdunckt ende vervrempt, wij alzoe an zijn ff. g. belogen mogen warden; want all iwaert ick den edelen mijnen lieuen heer ende vader tot zijnen rechten, nae gelegenheyt der zaecke*behulpelicken waeren gewest, zoude zulcx redelicken ende natuerlicken mogen gewest zijn; noch-tans en zall zych zulcx inder waerheyt nummermeer konnen bevynden; noch insgelix dat ick zijnff. g. te cleyn achten soude, gemerckt dat contrarie tvoirs, wij w* 1. ouerzenden copie auctentique,bij welcke zijn ff. g. mij een geheel jaer vuytstels gedaen hebben, twelck erst in Nouembrinaestcomende expirerende es. Tselue v 1. aldus ouer merckende , ende want men zijn ff. g. nytbekomen en moch , begheren wij seer vrunilicken, v 1. ons van 'die voirs. optichten ende anderedier gelijcken an zijn ff. g. willen verontsculdigen, bij sijn ff. g. sendende , als wij wederom ingelijcken voer v

1. zullen mogen doen , daer toe ende tot alle goede vruntscap v 1. ons bereytende geneycht zullen vynden. Ged. Montfoort 11 Met 1527. Hare handt, Deel A. 979. Het vermeld notari'eel afschrift luidt aldus: Mijn ghenad. heer van Vtrecht heeft den waelgheboeren jonckeren Joost f heeren tot Mont-foert etc. ene verse ende vuytstellinghe gegeuen zijnnen leennen te versoecken , een jair lanckvanden data van dessen aff te rekenen ghedurende , sonder in middeler tijt des te sullen moeghenversuymen. Ged. 8 Nov, 1526. Get, Goknelis Jacopz. Deel A. 980. 241. De 3 staten van Utrecht herigten aan hisschop Hendrik van Beijeren ; Wten scriftender edele , waelgeboeren Yrouwe van Montfoirt etc. daer van die copie hier jnue gelacht, verstaenwij, dat haer e. myt eenige onwaerheyt, gelijck hoer scriften dat jnt breede vermelden, aen uwerf. gen. bedragen zolde wesen, van ons begerende, wij thoer onscult bij onse scriften aen uwer f.gen. te helpen verdedirigen wolden , zonder in ongnaden myt uwer f. ^en, te staen. Begerendaer oin tot hoer e. behulp zeer oitmoedelicken, dat uwe f. g., naevolgende hoer e. scriften endebegeerte, die grondelicke waerheyt

ondertasten, ende alsdan der zaken ten goede doen ende latengeschien willen, als reden vermoegen zellen; gelijck wij des ende alles goeds ganslicken vertrouwenvan uwer f. g. Ged, 13 Met 1527. Concept                                                                                     I                                  Deel B. 599.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 206 HEffDRIK VAN BEIJEUKX , (1527). 242.    De 3 staten van Utrecht berigten aan den hi&schop Hendrik van Beijeren, dat zijvan de Geldersche raden hehben vernomen ; Woe die handelinge ende difierentie, sich tusschenlijnre f. gen. ende uwe gen. stat Z'wolle haldendc, noch nyet heen gelacht ofte geslecht zijn,dan oris om die noch myt goeder manieren nedergelacht moegen werden , hebben die furst vanGelre, uwer f. gen. to gevallen , om ecus voldoens willen noch eene opruckinge ofte wtstellingevan xiiij dagen belieft, van Welcken tijt alrede acht dagen ver by zijn. Bidden ende begeerenhieromme zeer oitmoedelickcn , dat uwe f. gen. bynnen den lijde, die noch zeer cort is, zoeeernsllicke doen Terschaffen willen, dat die selfde gebreecken, tot onderholdinge onderlinge vrunUscap ende goeder nabuerscap, zonder veerder verloep beyder landen te coemen , myt goeden mid-delen been gelacht werden moegen , zoe wij des ende alles goedes voert voile betrouwen draegentot uwe f. g. GW, S. Servatius 13 Met 1527. Concept             

                                       - .                                                                Decl B. 599. 243.    De 5 kapittelen van Utrecht berigten aan Willern Torek; Wtcn scnflen uwer e.«y den doemdeken toegesant, verstacn wij uwe e. sich zeer te beclagen aengaende die jnnemingeuwes e. buys Nyenrode , dat uwe 1. tot geenre antwoert comen konnen , ende datmen uwen 1.aenden stat wijsen wil, verdunct vwer 1. zeer, aengesien v die staten verdoruen hebben; oickdat men aen Euert Zoudenbalch ende Goeyert van Voirde scriuen zolde , die zolden wael weder-scriuen , wie uwe 1. verdoruen hebben ; gelijck uwer 1. oick mede rueren dien selfde sculdadigeluyde, zulex bedoruen, dickwijls openbaer genoech genoemt hebben. Zij antwoorden hem hierop,dat wij onse genoechsame claer onbedecte antwoert ende onscult des jnnemens haluen van Nyen-rode den graaf van Bur en tander tijden toe doen scriuen hebben , mils oick als men wael be-waerheyden sal, wij ons, als geestelicke persoenen ende een lit der drie staten, des oirloges vanYsselsteyn ofte jnnemens des huys Nyenrode nyet onderwonden, yetz wes van Nyenrode ge-weten ofte oick oirzake van

geweest hebben , gelijck die rekeninge Iienrick Jansz. ende onscultAelberts van Leuwen ende Iienrick Wilgersz. op boer rekeningen onser vijff Goidshuyzen onscultcleerlicken vermeiden , noch oick tot ^eenen tijden bevynden zelien, ons eemgerleyde oirlogenonderwonden hebben , ofte oick jn eenigen voirleden zoenen ofte tractaten als een vanden leedender drien staten begrepen ofte exprimeert zijn. Voerder om wetenscap te hebben, wye uwe 1.verdoruen hebben , datmen daeroui aen Euert Zoudenbalch ende Goeyert van Voirde scriuen dede,Bij zolden we I wederscriuen, wie v verdoruen hedden. Gelijck uwe 1. mede rueren die sculdadige,die wijlen opentlick genoempt hebben etc.; verzoeken zij hem om, nadem die persoenen onsonkondich zijn ende ons wetens noyt genoemt en zijn, dat hij hun die persoenen willen noemenwillen, jndem wij eenige onder den onzen bevynden, die raet, daet ofte consent totter jnnemingeuwes huys Nyenrode gegeuen , gedaen ofte oick eenich profijt vanden affgenomen goeden ghenoo-ten moegen hebben, willen dieselue alsoe vermoegen, straffen ende behoerlicke restilutie endebeteringe doen geschien, dat

uwe e. onser goet benuegen ende voerder geen beclagens op onshebben doruen. Ged* 13 Met 1527. Concept                                                                                     '                                    Deel B. 599. 244. Henrick van Godt genaden., elect ende conformeert tUtrecht, palsgraue bij Rijn endehertouch en Beijeren etc. der welgeboorner onser lieuen besundere Charlotte van Brederodej na-gelaten weduwe wijlen Johans , here lot Montfoert saluyt: Alsoe wy bericht worden , dat thoffvan Hollandt etlicke mandementen onlanx vytgaen heeft laten, verbiedende die van Bodegrauen



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAff UTIIECHT, (1527), 207 rait hoeren adherenten niet voer rechte in onsen Geslichte ende uwes soons heerlicbeyt te com-pareren , om oorsake wantet gericht van Oudecoep, dat dus lange bouen menschen gedachtenisseenen Gestichtsen bodem geweest is, enen Hollantschen bodem wesen s'olde, willende die van Bo*degrauen voers, hoer wafer Yueren ende leyden Uorch den gerichte van Oudecoep voers. ende diebewilliging ende conditien des wijlen horchgrauen van Monlfoerde bem gegunt niet onderhoudennocb achtervolgen, dan die saecke voer den boue van HoIIant voers. betrccken. Want wij dan,nocb onse ondersaten onder tvoers. hoff* niet en staen , noch oick to rechte en behooren , en wil-]en wij niet ymants vanden seluen onsen ondersaten sich doer dien saken baluen aenden rechtengeuen. Waeromme wij v ernstelick in cracht van desen beuelen, ghij niettegenstaende den man-*dainente ende verbot vanden voers. boue gedaen , init uwer aengeheuener rechtvorderinge tegensdie van Bodegrauen ende

den hoeren , na older gewoente onses Gestichts' ende uwes soens heerliobeyt aldaer, voertvaren, ende niet en gestaden ymants van uwer ofle uwes soens xve^en in dessesake oplen voers. xnandamenten en comparere, xnaer achteruolgende die brieuen ende conlracteninden jare van viertien bondert ende vier en sestich geraaickt, ende mit die van Bodegrauenovercoinen, den dam bij Bodegrauen de facto opgebrooken, weder toe doet slaen ; waertoe wij onsenamplluyden ende ofOcieren een ofte meer scherplicken , op die peene van duysent golden guldentonser behoeff le verbeuren , gebiedende, ten versoeke van v behulpelick daerioe te sijne, indientnoot sij ; want wij onsen Gestichte ende desseluen rechten niet en gedencken te laten vercorten,so veel ons inogelicken, Des toerkonde hebben wij onsen naem bier onder geschreuen, ende onsensegel bier aen doen hangen. Gegeuen op onsen sloic Duurstede int jaer ons Heeren duysent vijfibondert seuen ende twintich opten vier(bienslen dacb van Mey. Ende was onderteyckent: Henri-eus. Ende besegelt mit een root vyihangende segel. Afsvhrift genomen door wijlen den heer J, J. Dodt van

Flensburg.?245. Bissehop Hendrik van Betjeren antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op liminemissive van 13 Met, (zie No. 241).- Soe dan die voers. vrouwe van Montfoert sich boren laet,se hoere gedeputierde eens gerechlshaluen Oudecoep van ons te leene houdende ende enen Sticht-*schen gront is, vanden boue van Hollant moijenisse gedaen werde, versoekende daerop onse bij-stant, ende dat wij bij onsen hoefmeyster ende Frederick van Seldenneck, onsen reden, denseluenhoeren geschicten tot antwordt doen geuen bebben , dat ons verwonderde se hijstant van ons ver*sochte , ende des te doen nyet wel geoirsaeckt en weren ; want wij verslaen hadden, zij borenheren ende vader mit tween hooflslucken bem ouerseyndende bijgestaen badde; jnsgelijcx soe enpasten se op ons nyet, soe als die leene boers soens, tendens onse vuytsiellinge van ons onversochtbleuen, mit meer anden diergelijcken aciien; doch entlicken deden wij op die tijt boor begeren,twelck hoer zeer hertelicken verdunct ende verfrempt, se an ons soe beloogen much wesen ; wantal waer se hoeren vader tot zijnen reehten nae gelegentbeit der saken bebu]pelick

geweest, soldesulcx redelick ende naluerlicke zijn, als hoeren brieff dat wijder vermelt. Hij antwoordt hierop :dat wij onsen reden voers. daer op gehoert bebben, ende bevynden sulcx mit onwaerheit bijge-rbracbt, als voers. is; dan hebben vuyt onsen beueele den geschicten van Montfoert voers, terantwordt gegeuen op horen begeren, wij der meninge waren, als men oick van stonden aengedaen bebben, den president ende raidt van Hollant te scriuen, mit conditien: jndien se nyet-tegenstaende onse scriften cesseren wolden , wilden wij alsdan op voerder versoeke der vrouwenvan Montfoert een mandament ende verbod doen expedieren, ab wij oick gedaen hebben voertoecompste deser uwer scriften, ende ons op die tijt ende onsen reden, gemerct onse canceler



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 208 HENDBIK VAff BEIJER.EK , (1527). nyet hier en was, vanden vuytstellinge laetstmael geschiet ombewust was, hebben wij hoeren ge-schicten laten seggen : dat ons verfremden, se hoeren soen buyten lants hedde gesant, ende villichtin een jaer drie oder vier nyet thuys comen en werdt, sonder yerst van ons beleent le wesenvanden seluen goeden , daer desse questie op is. Ende desse anlwordt gegeuen wesende , hebbenonse rede voers. dieselue hoere gescicte op onsen huyze Duersteden bij sich ten eeten behaldenende goet sier gedaen ; ende alst gegeten is geweest, hebben die voers. onse rede die voers. ge-scbicte alleen genomen, hem vragende: »off enich gesehutt van Montfoert tot Vianen gebrocht were,want sulcx ons villicht nyet aengeneem wesen soude,&quot; daer die schout als een vanden geschictenop antwoerden, »se hier gefangen wolde blijuen, jndient waer were;&quot; daer onse rede op antwoer-den, »dat hem sulcx lieff was, ende gbeen noch vorder onschult te doen, ender wolden ons sulckeonschult

aenbrengen,&quot; als zij nu gedaen hebben. Waer bij wel te rnercken is, soe wij hoer bege-ren yerst bewillicht, voer dat wij sleenshaluen doen vermanen hebben, jnsgelijcx des geschuttshaluen naeden eten geschiet is, dat wij hoer nyet en hebben doen beantwoerden hiydt hoerrescriften, noch an ons nyet beloogen, noch bedragen en is, sonder oick enige andere actien hoer opte leggen ende van ghenen anderen dingen versproken is; dat wij v gueder meninge nyet enhebben willen verswijgen, Ged, te Duurstede 16 Mei 1527. Zijne handt, Decl A. 981. 246.    Bisschop Hendrik van Beijeren antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hunnemissive van 13 Mei (zie No, 242) .* Dat wij ons tot onsen versueke versien hadden tot onsenoehem van Gelre, zijn 1. die saeke van Zwolle, ons to gefalle, bis onser ouercompst jn onsen landevan Ouerijsselle ende Zwolle aenstaen solde hebben laten, soe dan zijn 1. nyet langer dan xiiijendage, die bald omme zijn sullen, bewillicht hebben, ende ons in onse lande van Ouerijsselle ofteZwolle onser krenckten haluen te begeuen , nyet gelegen en is , ende wij sonder onse presentienyet ouerleggen en connen , bynnen

Zwoll yet nuts vuytgericht sal connen werden, als wij onsenvoers. bij onsen reden int lange die oirsaken waerom hebben doen verhalen , ende ghij selffs oickwefl cont betrachten; aengesien dan ghij bij uwen geschicten, hier bij ons in die weke vanPalraen geweest hebben , doen voergeuen , jndien ons beliefTde ende lijden mochten, wilden ghijghenen arbeit noch cost sparen , die sake bij onsen oehem van Gelre voers. ten guede bearbey-den , daer wij v van dancken ; ende soe wij onsen oeheme doe ter tijt in meninge waren te be--senden, als wij gedaen hebben, is dat bis op onse antwordt toe verbleuen. Js hieromme onsefruntlick begeren , ghij bij uwen gesanten , die v dunct nut ende bequaem , die sake van Zwolle,aenmerckende onse gelegenheit ende des tijts, willen laten aenstaen bis onser ouercompst jn onselande van Ouerijssell ende Zwolle als voers.; wij willen ons alsdan soe daer jnne bewijsen, datdie ghene tegens zijne 1. eere gesproken ende tegens den tractaet gedaen te hebben bevonden wer-den, dat se vermoegens den tractaet gestraeft sullen werden; v hierinne bewijsende als wij ons totv als den gheen , die altijt tot wel faren

onzes gemeenen landes genen vlijt, arbeit noch cost ensparen gansselicken versien; doch wes hiervan geschien sal, begeren wij een wederbeschreuenantwordt. Ged, te Duurstede 16 Mei 1527. Zijne handt, Deel C. 100. 247.     Bisschop Hendrik van Beijeren antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hun ver-zoek, om yerst dages enige van onsen reden mit voire macht ende wel geinstrueert van tgene menvan onser wegen totter vuytsettinge behorende werdt, aldaer Lij v te willen schicken , ommQ





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 210                                                        HENDRIK VAN BEUEREN , (1527). meninge van v , wes ghij in dem gefall bij ons als uwen lantffursten doen solt willen ; twelck wijV inden besten nyet en hebben willen verhalden. Ged. te Duurstede 26 Mei 1527. Zijne handt.Oick, lieue getruwe, soe uwe sampt onse geschicte soe to houe geweest, als wij onsversien nv int wedercomen zijnt, ende oft die here van Brederode yetwes inden sinne hedde, be-sorgen wij he op se mocht wachten laten ende se op nemen. Dus begeren wij , jnden ghij voerons yet vernemen, dat ghij hem onder oogen schicken ende aduerteren willen , op dat se nyetin handen noch last en comen. Datum vt in litteris. Deel B. 600, 601. 250. Bi&schop Hendrik van Beijeren herigt aan Walraven van Brederode: Wij hebbenonsen drien staten desses onses Neder-Stichts scriften mit jnnegelachter copien v 1. brieffs aen hengesant ontfangen ende verstaen , jnnehaldende : Alsoe onsen oehemen van Gelre gelieft heeft tehandelen tdifferent tuschen ons ende v 1., als dat thuys ter Ameyde v 1.

ongespolieert ouergele-uert sonde werden, ende nochtans nae der ouerleueringe van dien bevonden is geweest, jn presentievan reden onses oehem van Gelre, dat enige van v 1. stal affgebroken ende verbrant, ende nochdagelix meer bevonden worden , dat enige v 1. ondersaten van gelt ende anders , se opten huyzehadden , gespolieert zijn worden, waeraff v 1. te vollen behoerden gerestitueert te zijne, daer vanv 1. gedaen woerde , dat v 1. ende derzeluer ondersaten mitten yersten weder totten hoeren comenmochten, anders solden v 1. geoirsaket werden, v 1. ende die hoere te helpen weder totten hoe-ren te comen, als dieselue v 1. scriften dat wijder vermelden. Verfrempt ons sulcx v 1. scriuensnyet weynicb, ende hedden ons versien, jndem wes scheels ofte onuerstandes tuschen ons ende v 1.voertaen geweest were , v 1. ons ofte onsen oehem van Gelre dier sakenhaluen, als den ghenendie sulcken verdrach ende vuytsprake tuschen ons ende v 1. gemaict ende vuytgesproken , daervan yerst aduerteert solden hebben; doch nyet to myn hebben wij op alles jnquisitie gedaen ,ende worden bericht, dat die onse, soe nae der jnneminge des huyses

vander Ameyde daerop gele-gen, vernemende ende siende v 1. hore ondersaten mit harnasch ende geweer op bieden ende mon-steren lieten , den stall ofte schuer , soe se beducht waren yetwes van v 1. tegens hem voergeno-men mochte werden, affgebroken ende tholt daer van opten huyse om daer mede te bolwerckengebracht hebben, daert oick leggen solde ; ende oft daer enich licht holt, als sperren ende andersvan gebrant zijn worden, dunct ons ene clene sake .te wesen , gemerct wij nyet alleenlick thuysgerestitueert, mar oick alle actien ende jnjurien, wij op v 1. der sakenhaluen hadden , dorch denverdrach vallen hebben laten, ende connen oick mitter waerheit nyet vernemen , v 1. ofte hoerenondersaten enich gelt ofte anders , soe opten huyse geweest benomen zijn worden , dan dat datbuys ouergeleuert zij , vermoegens den verdrage ; ende jndien daer enich gebreck jnne geweestwere, hedden v 1. jnden ouerleueringe, jn bij wesen der rede onses oehemen van Gelre, sulcx doetertijt wael behoert voer te doen geuen. Vorder worden wij bericht, wie dat dier sakenhaluenetlicke knechten versamelt werden, jn meninge ons ende onse ondersaten

daer mede te willen be-schedigen, als zij ons docli tot v 1., als onsen leenman die ons eetshaluen verplicht is, teser tijtnyet meer en versien ; doch wes hier van zij, begeren wij der een claer eyntlicke ombedecteweder bescreuen antwordt bij tegenwordigen onsen boden , ons nae hebben te richten vandenseluer v 1. Ged. te Duurstede 26 Mei 1527, Af&chrift.                                                                                                         w               Deel B. 602. 251. Bisschop Hendrik van Beijeren berigt aan de 3 staten van Utrecht, op hun antwoord



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BI6SGH0P VAN UTRECHT, (1527).                                                 -               211 op zijne voorschrt/ten, beroerende die versamelinge der knechten, soe bij den here van Brederoede gemaict, hebben wij mit uwer rneninge ende presentatie op onse begeren, jngefalle se mit ons moet- willen woude, ontfangen ende dancken v derseluer presentatie ende des gueden willens hoichlicken. Ende soe ghijons vorder scriuen, \ mit waerheit bijgecomen zij, woe die ballinge dagelix vuyt ende jn onser stadt Amersfoert, oick jn onsen Gestichte ende opter vrijer stralen , in verachtinge onser mandamenten, boicheit, ende tot vreese ende achterdeel onser ondersaten, die de wege dagelix bruycken moeten, gewapender handt keren ende conuerseren etc., schrijuen wij nae uwen begeren noch ernstlicken aen onse voers. stadt Amersfort, sich der ballingen, sonder die langer op te halden, ontslaen ende ontledigen ; desgelijcx aen onse marschalcken 3 se daer aen zijn, achteruolgende ons mandamenten, men die wege ombevreest, vrij, veylich ende ongelet

bruycken moege; ende oft geviele, ghij enige wisten le becomen, moegen wij lijden, men die aengrijpe, doch dat se jn handen onses marschalcks, in wiens ampte sulcx gebuert, geleuert werden. Ged, te Duurstede, 28 Met 1527. Zijne handt. Deel A. 982. 252.    Burg,, schepen. en raad der stad Wijk bij Duurstede berigten aan de 3 staten vanUtrecht: Soe als onse gescicte als gisteren bij uwe I. tot Vtrecht jn den Dom te capittel zijngewest, daer hair vuel te kennen zijn gegeuen, daer sij op geantwoert bebben, dat sij die onsjnden besten voerbrengen wouden ende te kennen geuen, twellick sij* alsoe gedaen hebben. Daerwij uwe 1. jnden besten op laten verwittigen, soe wes kosten dat gedaen sullen verden, aengaendeom te raden tot rusie ende vrede van der stadt van Zwoll ende den furst van Gelre, en salmenons nyet onwillich in vynden, mer goetwillich jnder sake doende wesen, als Amersfoert endeRenen mede steden des Gestichts doende zullen werden, nae alien redelicken zaken. Mer aen-gaende alle die ander saken ende articulen, die jnden seluen voirs. cappittel te kennen sijn gege-uen, zijn wij jnder saken noch onberaden. Ged, 12 Junij 1527. Deel

A. 983. 253.    Floris van Egmond, heer van Usselstein, op nieuw van Willem Torch eene klagtehebhende ontvangen, wes dat hij soe wees verfolch, dat he dair oick on gedain heefft zijner ge-fenckenisse ende schadens zijns huys Nyenroid, allet noch tot eghener verrichtonge ende eyntschapdair myt koemen en kan, herhaalt aan de 3 staten van Utrecht zijn verzoek om deze zaak,nu de bisschop in het land is gekomen, ten einde te willen brengen, en nyet langer verharrenende vertrecken. Ged, Buren 16 Junij 1527. Zijne handt. Deel B. 603. 254.    Hendrik van Beijeren antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hunne excusatfe alhi'ernyet bij ons tcomen, so in voirleden tijden jn enigen raenschen gedechtenisse nehe vsitert zij,enige trefflicke lantsaicken jn anderen plaetzen dan bynnen onser stadt Vtrecht aldair jnden gene-rael capittell tsluyten, oeck hoe wall van gelijcken vw bij onsern voirvaderen angesocht were,doch sulx tonderhaldinge der seluer vwer langweringe, vsantie ende rechte gewoenheit affgeslagenende achtergebleuen, dat wij alsodane bijkumste, jn onser voirschrifften angeteykent, voir guet endejnt beste tot geyner andere meynonge, dan

dairmit die vuytsettinge der schattinge des te fuglickerende fruntlicker alhier jn onse tegenwoirdicheit, luydt onse voirschrifften, voirgeslagen ende vuyt-gerichtet muchten weerden, gedaen bebben; dan so vw tselue nyet doenlick noch gelegen gewest 27*



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 212 IIENDRIK VAN BEIJEREN, (1527). were, hetten oris billich tijtlicker dairvan aduerteren mugen, op dat wij dandere onse ridderschapende steeden sulx, sich alsdan oeck dairnae gewust, hetten trichten, oeck verwittigt hadden; endedwijle tselue nyet geschiet, js nochmals onsen begheren, ghij achteruolgende onse yerste schrifftealhier bij ons tcomen , volmechlich erschinen willet, op dat alle saicken deste better angefangenende hoeren voirtganck nemen mugen; doch offt van noeden were, ghij vw dieser reysen beanx-ten ende bevruchtet weren, willen wij, vw geualle ende op der seluer ansuecken, onse ruyter eeudeeli omme hueren velicheit tgmoete senden. Hierjnne vw bewijsende, als wij tot dieselue omme*wilfarende diesser onsen gmenen lants gentslicken verlaeten. Ged. Duurstede% 17 Junij 1527.Zijne handt. Deel B. 604. 255.    Wyrich, graaf van Lirnhurg, heer van Obernstein, hevigt aan Floris van Egmond,heer van Usselstein, v 1. dyrmer, tolnair tzoe Bylannt, halt rnir angezeygt, wie sich v 1. gegenmijnen g. heren Hanst Fryderich , hertzogen zii

Sassen, erboden, auch das v 1. also hat Bylantsijnnen genaden den hant presenttirt vnd haben Bylant vnd ich sijnnen genaden v 1. erbyden an-gezeygt, dass selbig gar zu hogen vnd ffruntliche danck enttfange , vnd Bylant vnd mir befollenv 1. wider an zu zeygen , wo mitt sijn genad.'v 1. ffruntlicken willen vnd dinst bewijssen mocht/wol sijn genad. alwege gegen v 1. genedig willen befonden werden, des ich v 1. durch beffelsijner furstelicker genaden anzeyg, vnd wo mit ich v 1. dinst vnd willen gedun mocht, byn ich gantz willich. Ged. zondag na St* Maria Visitation 7 Julij 1527. drchief van Buren. 256.    Bisschop Hendrik van Beijeren herigt aan de 5 kapittelen van Utrecht; Soe wij in meninge zijn, bynnen enen dach ofte twee ongeuerlich etlicke onser zeh'gen voervaders bisschop Philips van Bourgoingnen naegelaten guedere bynnen onser stadt aldaer te laten brengen, omme die te vercoopen ende die creditoers, der voel is, deels daer mede te contenteren, begeren wij dat ghij ons bij brenger van dessen uwe stracke voerwaerde, veylicheit jnd geleyde scrifilicken toe- schicken willen, dieselue guedere noch oick die penningen, daer van comende, van v noch enige

parliculaer personen van uwer kercken nyet becommert sullen werden, ende dat dieselue guedere ofte die penningen, als ons ofte onsen gecommitteerden gelieft, wederomme herwarts* ofte ter plaet- sen, daert ons gelieuen sal, gebracht sullen werden sonder argelist; verlaten wij ons daer toe alsoe gensselicken. Ged. Duurstede, 15 Julij 1527. Zijne handt. Deel A. 084. 257.    Bisschop Hendrik van Beijeren antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hunschrijven, mitten registere van alle schulden ende affterwegens, waerop die vuytsettinge gelijckelickendit jaer mitten huysgelden geschien, mitsampt der minute, waernae men die mandamenten oponse behagen expedieren solde. Soe dan uwen geschicten vrunden laetstmael derhaluen alhier bijons geweest, van ons voer een affgescheit gegeuen is worden , om die concepte der vuytsettinge,die zij ons horen lieten, wes redelick beduchten, soe voele wij ze mitter yle doergesien ende ge-boert verstaen conden; doch soe alsmen omme te concluderen generael capittel vuytscriuen soldemoeten, dat se ons daeromme copie daer van ouerseynden solden, wij wilden die dan middelertijteyntlicken doen visiteren, ende

tenseluen capittele onse meninge doen verwittigen, als wij nyeten twijuelen, dieselue geschicte v oick soe reporteert* hebben. Dien achteruolgende willen wijdieselffte copien , soe ghij ons nw ouergeschict hebben, noch visiteren ende ten toecomende capit-





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 HENDRIK VAN BEUEREN, (1527). 214 vwer slat to nemen, twelck als alsoe geschege, ons nyet wall befallen, ind eyn oirsaicke geuensolde , eyn ander bedencken dair jnne ind myt v to hebben, ind dairop verdacht to sijn, deswij v nyet ongeaduerteert hebben willen laithen. Ged. Arnhem 25 Julij 1527. Zijne handt*,lager Holthuyzei*. Deel A. 986. 263.    Karel, hertog van Gelder, herigt aan de 3 staten van Utrecht; Wij sijn van guedenvrunden gewairnschouwt, dat op sommigen plaitzen van onsen quaetgonnenen onse diuisie jndcleydinge nae gemaickt solde werden tot eynen merckelicken getaell toe, twellick ongetwijueltnyet tot gueder meynongen geschiet, dan meer tot verrassingen, ind om onder tecksell ind schijnvanden onsen wat to attemptierren ind vur to nemen; hebben v deirom hier van in alien goedenwillen aduertieren , op dat ghij dair op verdacht sijn ind des oick acht nemen laiten moight,wanttet villicht so balde aen v als aen die onse gedien moight. Ged, Arnhem 27 Julij 1527.Zijne handt., lager Muvligkom. Deel A. 987. 264.    Bisschop Hendrih

van Beijeren herigt aan zijne raden Thomas van Nykerken, vicaris%en Joris van Solms , thesauricr van S. Jan en S. Pieter; Soe als die gedeputierde onser lant-schappen ende steden van Ouerijssele ytzonder alhier omme die ballinge te verhoren, als ghrjweten onse staten dat hebben lijden moegen , vast jn handelinge zijn , compt ons bij , wie datdaer enige bynnen onser stadt zijn, die laten luyden, wie dat wij in meningen zijn solden dieballinge mit lieff ofte leet bynnen onser stadt aldaer te willen brengen, waer dorch enige aldaerwillens ende gemoneert solden wesen enen vremden fursten jnne te willen halen, wordt ons sulcxqualtcken ouergesacht ind nae gegeuen, gemerkt wij nye des sins geweest, noch oick ,noch en zijn,yemants bynnen derseluer onser stadt te brengen, dan alleen die ghene, die villicht onschuldichbevonden sullen werden, bij gnetduncken, weten ende consente onser staten. En vermeenen oicknyet, dat dat wij yemants oirsake gegeuen hebben , emgen vremden fursten ofte luyden, sonderweten ende belieffnisse van ons, bynnen onser stadt aldaer te halen ofte comen te laten. Willendaeromme, dat ghij morgen jnden capittele beneuens onse

rede, die wij daer schickende werden,die v daer wijder jnformatie van doen sullen, oick voer oudt raidt ende nye, die wij bijden an-deren hebben luden laten , dit tonser onschult opt guetlixste voer geuen ind vercundigen ; als wijv des soe gensselicken toe betruwen, Ged. te Duurstede 28 Julij 1527. Zijne handt. Deel B. 609. 265.    Bisschop Hendrih van Beijeren herigt aan de 3 staten van Utrecht: Alspe wij som-mige saicken tdoen hebben, dair ons en onse gemeene lantschape mercklick angelegen is, inddairomme onse lieue getruwe reden Jacob van Amstel ende Mynden, onsen hoeffmeister, sambtErnst Taets van Amerongen, onsen marschalck dieses onses Ouer-Stichts, bynnen onsen stadt Vtrechtan onsen staiten aldair morgen omtrint die negen vren senden weerden, onse menynge den seluenonsen staiten alsdan tendecken, begherende hieromme ghij out ende nye raidt tegens die voirs. tijtvan negen vren morgen willen doen verboiden ende versamelen laeten, sonder dairjnne yelwes laitentvallen ; verlaeten wij ons gensslicken, Ged* te Duurstede 28 Julij 1527. Zijne handt. . '                                                                                    Deel D. 689.







Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCH0P VAN UTRECHT, (1527).                                                                217 Soe wij verstaen , dessen morgen een seker getall van vreemden rutteren bynnen onser stadt aldaer gecomen zij, verfrempt ons sulcx nyet weynich , aengesien ghisteren beyde die borgerm. mit et- licken anderen mit credentie alhier bij ons geweest ende ons toegesacbt hebben, men der meninge nyet en waer, yemants vreemdts daer bynnen te halen ende te nemen , twelck nochtans contrarie geschiet is. Dat wij laetstmael voer onser stadt aldaer waren , en was tot anders gheenre meninge, dan wij gerne wat guets gedaen hadden, om den borger ende die stadt weder in rust, vreede ende beter gestalt, ende tgene soe laetstmael jn onser crencten aldaer wesende tegens uwe aide ordonnantie gedaen is , wederom bijder seluer ordenung te brengen, Begeren daeromme dat ghij ons verwittigen , wat luyde dat zijn, ende tot Wat meninge ghij die jnne genomen hebben, ofte daer bynnen gebracht zijn, om ons daer nae hebben te riehten, Ged. te Duurstede 5 Aug. 1527. Zijne

handt. Dcel D. 692 Eensluidende brief van den bisschop aan burg., schepen. en raad der stad Utrecht,D. 693. 272.     Loeff van Honsseler, drost, Emont van Bucket, stadhouder, en Bartholemeus Mei-Jynck , rentm, te Buren, berigten aan Floris van Egmond, beer van IJsselstein^ datter mennichfolt kallynge en gaet tussen den van Vtricht ind den byscop ind den hartoch van Gelre, daer vanwij bade aen twe partijen vyt gescyct hebben om v g. waerachtich toescrijuen ind to wyttichgenjnd alsdan so sijnt desse (boden) van Wyllem Torek gecommen , die v g. alle gestaltenisse ge-screuen sal hebben. So wes wij vorder jnt seker verneemen, sullen wij v g. bij nacbt ind da^ev kondich geuen. Ged, 5 Aug. 1527. Archie/ van Buren. 273.    De 3 staten van Utrecht antwoorden aan bisschop Hendrik van Beijeren op zijnschrijven van 5 Aug. (zie No. 211); Dat alsulcke jncompste , gelijck doe uwe f. gen. voirge-nomen hadden , myt vreemde suspecte ruteren ende knechten , der wij^ oeck jn zonderbeyt, omdaerbij. jn^ verloop te comen beducht weeren , ende buyten weten des scepenborgermeysters ofteder ouerste vander stat ende nae goeder ouder gewoenten , sus jnprouise

bij uwer f. gen. endeuwer gen. voervaderen in te comen , nyet tho geschien pleghe. Ende zoe wij dan der oirsakenbaluen bevrucht waeren, ons bij onsen quaetgunnende eenige onversculde ouerval geboeren mochte,sijn daeromme etzlicke vrunde ende magen , namenth'ck Henrick die Groeff, erffvoecht tot Ercklens,joncker Walrauen van Arckel, heer tot Werdenborch , Wouter van Wei, Zeger van Arnhem ,Herman van Bemmelsbereh , Thomas van Apelteren van Peersingen ende Wjjnant van Zallant etc.tot omtrent c peerde toe, om ons voir sulcke ouerval te helpen voir staen, tbescudden ende tebescermen , oick tot rust, vrede, zonder in verloop te comen, ende nyet tot eenich uwer f. gen.ofte tSanct Mertens vercortinge , affbroick ofte yemants afterdeel; dan in als daerop , om myt onsten besten te helpen raden , ende tot geenre ander meyninge bij ons gecomen, mer noch nae alsvoir ons presenterende all tot onderhaldinge der confederatie, oick achtervolgende uwer f. gen.wtsprakej die wij, zonder die te crencken, onderbalden hebben, ende noch myt lijff, goet endebloet te wagen, myt uwer f. ^en. nae te gaen ende uwer gen. altijt als onsen lantfurst,

gelijckgoede getruwe onderzaten te doen behoeren, bij te staen gedencken. Zij verzoeken dus zeeroitmoedelick ende dienstelick, dat uwe f. gen. dese onse guetlicke antwoert myt gnaden ende totgeenen quaden wanverstande, oick zonder haesticheyt the doen gebruycken , om wt verloop to III.                                                                                                                         28



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 218                                                               HEUDRIK VAN BEIJBREJf, (1527). blijuen, daer wij jn zonderheyt zeer ongeern to quemen 3 ten bestea verstaen ende ons jn aliengoede affnemen willen uwe f. gen, Ged. Utrecht 6 Aug. 1527. Concept.                                                                                                                         Deel B. 611. 274. Bisschop Hendrik van Beijeren herigt aan de 3 stalcn van Utrecht; Wij verstaen,wie enige vuyt onser stadt aldair ghisteren des erbaren onzes 1. getruwen raidts ende vicarius he-ren Thomas van Nykerckens buys, der wijle wij hem bier om saken ons ende onse gheestelickejurisdictie aengaende verscreuen badden , geplondert , beroeft ende wes hem gelieft bee ft benomenbebbeu, twelck ons nyet weynich en verfrempU Connen oick nyet gedencken , dattet ergengomme gescbiet zij , dan alleenlick om dat bij onse dienaer is. Waeromme dieselue onse vicariussich aen ons beclaecht heeft, sich offererende, jndem yemants , zij het zij wie hij zij , gheestelickofte weerlick, die yet op hem vermeent te seggen te hebben,

men hem mit genoecbsamen ge-leyde versorge , he is oirbodicb bynnen te comen ende sich soe te verantwoerden , dat des bil-licken genoich zijn sail , ons aenroepende wij aen v doen scriuen , ghij hem sulck geleyde toe-scbicken wilden, ende hebben wij bem sulcx , gemerct ons zijn begeerte redelick ende billickbedunct, nyet aflslaen connen. Dem nae begeren wij, dat ghij soe schaffen ind veruoegen, onsenvoers. vicaris zijne benomen goedere aling ende all gerestitueert werden nae beboren , ende dathem een vrij , starck scriftlick geleyde bynnen te comen , soe dat bij zijns lijffs seker zij , toege*sant werde , ende dat ghij hem oick voer gewalt beschermen ; heeft dan yemanls yet op hem teseggen , die spreke mit rechte nae beboeren , he sal enen yederen rechts plegen. Hij verzoektMerop antwoord. Ged* te Duurstede 6 Aug, 1527. Deel B. 612. 275.     Loef van Honseler, drost . Emont van Buchel, stadhouder. te Buren, en Bartholo-mews Meiling, rentmeester. herigten aan Floris van Egmond, heer van Usselstein : So alswij v gen. gysteren haestelijke hadde gescreuen alsulx v gen. toe, verkondicben , so wes wij int ze-ker konden verneemen. Aldus g. 1.

h. senden wij v gen. enen brieff die choerbyscop Nyekyrckeaen den drossat gesant, ind so wes vorder koennen int zeker verneemen, sullen wij v gen. onvertoge-jijke doen wyttichgen. Oeck , lyeue g. h., wij en koennen neyt gemercken off gedencken , sowat die van Vtricht jnden sijnnen moigen hebben, off hoer voir neemmen mach wesen ; dan, g.]. h. , so als v g. dat gardesoen onder v g. bedwanck ind geboerssamheyt balden ind hebben, be-ducht ons geraden , bij uwer gen. guetduncken ind raet, so als die ruytteren doch terren moetten,dat v g. den ruytteren een deill wolden scycken tot Ysselsteyn , een deil tot Leerdamme, ind eendeil tot Bueren; so wael verteren die ruytteren hoer gelt in uwer g. flecken jnd steden als in an-deren flecken ind steden; men en kan buydden des dachz neyt to wale toe gesien, wantter gbeyngeloeue langer jnden werelt en is, God betert, so als wij verstaen van Jacob van Mynen ind denmaersscalcke van Emme ind die maersscalcke vanden Horst, die trouwe dynre des heren vanVtrecht gewest sijn, alsmen vermoet hefft ind sych nv anders ondervyndt. Genedichge 1. b., v gen.moegen dat beste hyrinne beramen, so als v g. dat

guet bedunckt. Ged. Buren 6 Aug. 1527. Hunne handt. Archief van Buren. 276.    Raden van Holland antwoorden aan Floris van Egmond, heer van Usselstein, opzijne missive van 5 Aug., ende dancken uwer e. zeere vande goede waerschouwinge. Zij be-







Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 ? BISSCHOP VAN UTRECHT, (1527).                                                                221 op onse schrifften gegaen ain die lantschappen van Auerijsssell, excusierende die geschickten vanAuerijssell tot Wijck wesende ind geschickt vanden aenslach op Vtrecht geschiet etc. Mach wallsijn, zij ytzont oere onscholt deshaluen doen, dan ons is anders vurkomen, dat ennige vandenseluen mit inden velde geweest weren , as die aenslach geschien solde, rait ind dait dair toe ge-geuen ind gedaen solde hebben, omb die ballinge in die stat te brengen ; woe gelympelick indbillick sulx zij , hebt gij to betrachten. Woe die ballingen oick gekomen sijn bynnen Wijck integenwairdicheit der geschickten voirs., bauen auerkoempst tusschen onsen oehemen ind v; jn watmeynonge sulx oick geboert is, konnen wij anders nyet verstaen , dan die ballingen in die stat tobrengen, in wederwill ind achterdeell van v. Wes dan Yorder dair vyt gesproeten hebben soldetot onser beyder vurdell nyet gewiesl sijn, dan nutter, bij verhenckenisse dess Almechtigen Gaitz,verbleuen is, soe dat

wij nyet bedencken konnen dieselue geschickte hyr van vrij sijn moigen*Woedem zij, naedem gij den geloeuen soe sterck op zij stelt, laiten wij dat dairbij , ind moigenwall lijden , dat zij tot ruest ind vrede handelen ; derhakien zij tusschen Vtrecht wech ind wederreysen moigen, ons ind der onser onbefairt, beheltelick sulx oick geschie bij onsen weten , asverdragen is ind geluyt hiefft. Geuen v oick in alien gueden to kennen, dat deshaluen die secreta-rien der steden Deuenther ind Campen tot ons geschickt, den wij toe hebben laithen seggen , asmen ons to voerens verwitticht bij naemen ind toenamen , wie die gheyne sijn , sullen die vanAuerijssell wech ind weder geschickt werden sellen , willen wij ons als dan soe geboirlick indengeleyde holden , dat men onser billick eyn benuegen hebben sail. Nemen oick in geyne ongenaidenoch ongonst, dat men handele , tselue wij gelijck vurs. lijden moigen; dan soe wij verstaen, datvander ander zijden noch daigelix ruytere ind knechten , soe in die Langestraite ind anders ainp-e-namen ind vergaedert, ind deshaluen desen handell vellichl myt bedroch, as ons van zij wall meergeboirt is, voirgenamen mach werden, om

oere ainslege to bether to wege to brengen , tot vwergruntlicker verderffnisse ind onser beyder merckelicken achterdeell, bedunct ons van groiten noi-den , gij nyet to lichtelick en geloifft, sulx wall betracht ind achtnimpt; wij willen des oick acht-nemen ind ons dair tegens stellen , soe voile ons moigelick sijn sail. tSelue wij v nyet hebbenwillen verswigen, om dair nae voirt werderantwort to geuen, ind v to moigen weten to halden.Ged. Arnhem 13 Aug. 1527. Zijne handtt) lager Holthutse*. Deel D. 697. 283.    Be 3 staten van Utrecht laten de dorpen van net Neder-Sticht weten , dat, aange-zien zij van den hisschop , in strvjd met den landbrdef, eene schatting hebben beloofd, en tevens hem met geweer en ander reetscap totten blockhuys optie Vaert komen dienen __ zij ter- stont vandien berust, en de penningen niet bvjeenhrengen en hem ter hand stellen; dat zi]\ in-dien eenigen reeds met het geld naar hem gegaan zijn, dezen terstond terugroepen, opstraffe van dit geld anders op hun goed als wederwilligen te verhalen* Ged. 14 Aug* 1527, Gelijktijdig afschrift.                                                                                   Archie/ der stad Utrecht. 284.    De 3 staten van

Vtrecht herigten aan bisschop Hendrik van Beijeren^ vernomen tehebben, dat hij duer quader informatie eene schatting op alle de onderzaten des Neder-Sticht^heeft doen wtzetten, en de Stichtsehe huizen en sloten, sonder Stichtsche welgeboeren luydq, mitcleynen wthemsche perzonagien heeft doen bezetten, alsmede de huislieden heeft bevolen, mit ge-wapender hant een blohhuis aan de Faart te helpen opslaan , en daarbij nog meer vreemdensuspecte ruiters en knechten heeft doen vergaderen, al hetwelk sus te geschien niet en behoert,











Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 226                                                                HETTDRIK TAN BEIJEKEIt , (1527). dan jn vrede te blijuen eitten ende alle occasie van oirloge ts scuwen; daar, indien gemeinde van de wederzijdsche vijandelijkheden gemaakt wordt, het gescapen mochte zijn groetqiiaet te gebueren ende te volgen ; Hat zij dit ook aan den hisschop hehhen medegedeeld, Ged.'sHage 24 Jug. 1527. Get* Sandelin. Gelijhtijdig afschrift.                                                                                  Archief der stad Utrecht. 294* Floris van Egmond, heer van Usselstein, antwoordt aan het kapittel van den Bom te Utrecht op hun schrijven, dat zijne onderzaten van Usselstein kunne tienden aldaar, door boemsluylinge en met geweld ontferren ; Dat wael wesen mack de vors, van Yssellstein , so sij verstonden, dat doer behulp sommiger vanden ywen (twelck doch wijsselicker achter wegen gelaten geweest weere) bynnen Vtrecht deels ruther ende knecht in koemen wee- ren , nyet wetende des vurnemen , ende om, soe voele hoen mogelick, sich voer eynigen hastigen ende

onuersyenden oeuerfalle te bescudden ende the keeren , alz in zuleker geslalt oeck alleman doen sold, dair om hoere boemen gesloeten ende die wege op gegrauen moegen hebben , ende nyet om v g. vwe thyenden the ontfremden j want onse meyninge nye gewest off oick noch en js, v luyden vwe thyenden te laeten ontfueren off ontfremden. Hij nieldt, zijn drost van lJsselstein te hebben bevolen om hunne tienden te laten volgen, en dat hij hem dit daaren- boven nog heeft geschreven. Hij verzoekt te weten, welke de personen zijn die hunne tienden met geweld hebben genomen* om aan het kapittel de verzochte restitutie daarvan tekunnen doen; dan hedde ons gelijck andere vwe thyenden willen verpachlen , soe hedden wij v vwe penningen bestelt ende betailt, ende en heddy egeen moetsel doruen hebben. Ged* Grave 24 Aug. 1527. Zijne handt. Deel A. 992. 295. Raden van Holland herigten aan de 3 staten van Utrecht, dat, anmerckende tverloepdes tijts mits discentie ende twyst, God betert 1 tusschen den hisschop van Utrecht en de stadUtrecht znde dier aneleuen, mitsgaders betastingen ende roueryen an beyden zijden » ende dateenige

genomen ende geroeft hebben , hetzij ossen , paerden, koijen of andere goet, him veruoir-deren daermede te commen jn dese landen van Hollant vptie fronlieren, ende tselfde goet aldaerte vercoopen, paerten, deelen ende te oerboeren; ende mede dat sommige van beyden zijdenvoors. inalcanderen of hoere goeden, beuindende opten gront van dezen landen , deen dander oer-loechs ende viantgewijs vangen f spannen, nemen ende antasten , wair vuyt gescapen mochte zijngroot quaet te gebueren ende te volgen, twelck goet waere verhoet. Zoe js van wegen dek. m., omme te onderbouden vruntscap ende nabuerscap , oick tot preseruacie ende beschut vanoirloge ende jnconuenient oner zijnre m, landen ende ondersaeten , een mandaet geexpediert endedoen kondigen, daer bij verboden js, dat nyemant, soe wel vanden eene partye als den andere,hem en veruoerderen malcanderen te misdoen , te vangen , te benemen , of eenige ossen , koijen ,paerden of andere goet te halen , te roeuen of te drijuen, viantlicken off oirloechsgewijs, vp endevanden gront ende aerde des k. m. landen van Hollant ende Vrieslant, vp peene dair van ge-corrigeert te

worden als straetschenders an hoere lijff ende goeden ; js oick bij mandaet verbodeneenen yegelijcken rait eenich genomen off geroeft goet te commen of tselue te brengen 3 te- dry-men off te houden vpten gront ende aerde vairs. ; ende aiede , dat nyemant, wye hij zij , vptenseluen gront ende aerde en coepe, vercoepe, deele , mangele of en bruycke , jn wat manierendattet zij , eenigerhande genomen off geroefde goet vanden eenen of vanden anderen ztjde voire.,



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BXSSCHOP VAN UTRECHT, (1527).                                                               227 ende dit al vpte peene ende verbeurtenisse Tanden ossen , koijen , paerden ende andere beestenende goeden, diemen sal konnen beuinden vercoft, gecoft off anderssins gebruyckt te wesen, con-trarie die voirs. verboden, ende dairtoe die somme aan bondert karolus guldens te verhaelen, soewel anden vercoepers ende gebruyckers als anden coepers , participanten ende anderen, die culpa-bel beuonden souden worden; al twelck wordt gedaen tot goeden meeninge, omme te schuwenende euiteren occasie, die deen off dandere partyen Tan desen landen souden moegen nemen,want dieselue geen meenighe en hebben dan jn vrede te hlijuen sitten ende alle occasie van oir-logen te schuwen. Ged. U ITage 24 Aug. 1527. Get. Sawdeliit. Deel D. 701, 296.     Goijert Bullen antwoordt aan burg., schepen, en raad der stad Utrecht, op hunverzoek om tusschen dit en woensdag e. k% te Utrecht terug te komen% dat hij met voirvluch-tich id, tnaar naar Amersfoort

gegaan was om zijne hij zondere zaken te hehartigen;dock dat het hem echter buten perikell mijns lijifs ende guetz te huus veylich terug te keerenniet tnogelijk is, Gedm Amersfoort S* Bartkolomeus (24 Aug.) 1527. Gelijktijdig afschrift.                                                                                   Archie/ der stad Utrecht. 297.    Die van Ahcoude antwoorden aan de 3 staten van Utrecht, ter zake van ophoudingder Utrechtsche schepen en goederen, die opten huyze van Apcoude gehouden werden , dat destaten dit op hen zouden willen verhalen .* Dat zij hopen beter angemerckt ende bescuddet tetcorden, aengesien dat dit van onse wille niet en js , ende daer om genoich gesolliciteert hebben ,om de goederen terug te geven ; tnaar dat er op het voorn. huts door den bisschop een hooft-man met knechten is gelegerd, die naar hunne vertogen niet en vragen en achten en zelfs hethunne wegneemt en hehoudt. Zij verzoeken vruntlicken ende oetmoedelicken» dat uwe groitergoedertierenheyt ons willen ontsculdigen, en dit op hen niet verhalen, daar zij daar scult nochdeel thoe en hebben. Ged* Ahcoude S* Bartholomeus (24 Aug.) 1527. Ibidem. 298.    De

gedeputeerden der steden Deventer, Kampen, te JFijk hij Duurstede zijnde, be-rigten aan de 3 staten van Utrecht: So als, Got betert 1 tusschen onser aire lantfursten onseng. 3, h. van Vtrecht ende den furst van Gelre enigen onwillen verresen is, bevruchtenonsevrendevan Ouerijssell, die ons rechteuoert bij onsen g. 1. heren bynnen Wijck geschickt hebben , datdaer van wijder verloep ende verwoestinge der landen vallen mogen , ende om den voertkomen fhebben onse vrende onsen g. I. h. hertoge van Gelre vrentlicken angesocht een bijkompst to be-lieuen, die ghysteren dach Barlholomei tot Apeldorn tot vrentlicker begheerten vanden onsengeholden is, Ende want aldaer seeker articulen begrepen sint, nyet anders dan op behach vanbeiden fursten, hebben wij die, desen mcrghen to Wijck gekomen zijnde, onsen fursten ende hee-ren commnniceert ende tot ruste ende vrede gesproken, so veel als ons enichssyns mogelickenis geweest, ende wij mitten reden des fursten van Gelre verdragen sijnde, doch opt beuallen vanbeiden fursten, desen tokomenden dynsdach to ix vren voermiddage daer op weder bynnen Apel-dorn tsijn. Ende die saken swaer

ende lastich sijn , beiden fursten ende hoerre gnaden ghemenenlanden berorende, daer ons alien mit bescheide ende wijsheit to gedencken behoert, begherenwij mit ganser andachte, dat v h, alse principael boeft, tot ghemeen weluaren der landen,ruste ende vrede beider fursten ende heren, enige vanden vwen mede totten vurs, als dinxdach te 29*



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 228                                                         HE5DRIK. VAN BEIJEREN, (1527). komene to ix vren voermiddage to Apeldorn schicken ende deputeren, thneren wes ons Tan onsenfursten ende heren op die articulen hyr jnne versloten wederuaren is, ende daer na voert dendach thelpen onderstaen, dat wij init onsen naburen ende iursten jn ruste ende vrede werdenende blijuen mogen ende ander qwaet verhoet. Vermeenden v 1. oick noet van onsen furstenende heren geleide to bederuen, willen wij , ons sulcx verwittiget, onderstaen , verhopens vansijn gnaden sulx to erlangen ende v 1. to tsenden. Willen wij mitten onsen altijt willich sijnto verschulden. Zij verzoeken antwoord, Ged. zondag na S. Bartholomew (25 Aug!) 1527. Deel D. 702. Het in den brief vermeld Huh luidt ah volgt; 299. Den dach Batholomei anno xxvu, js bij rede mijns g. b. hertogen van Gelre etc. Hen-rich die Groeff, erfFaecht, ende Beernt van Hackfoert, drossart etc., mitten gedeputeerden vandensteden Deuenter ende Gampen tot Apeldoern versproken , allet op behach beyder

fursten Vtrechtende Gelre, Gelre ende Vtrecht ende nyet anders als hierna bescreuen : Ten yersten, dat die twe stede bij hoeren gescicten doen verspreken sellen bij mijn g. h. vanVtrecht vp sulcke articulen, voer hen tusschen beyden fursten begrepen, tot rust ende vredehoerre gnaden, hoerre gnaden landen ende ondersaten dragende, dat sijn gnaden mitter selftenslaten, landen ende steden lijden moegen ende consenteren jn enen coadiutor » die den furst vanGelre belieuen wil, na afganch mijns g. h. van Vtrecht, ende voert ten enigen dagen so bijdenfurst van Gelre tlaten presenteren; beheltlicken den seluen een tfursten tsijn oft eens furstengelijck. Jtem , dat mijn g. h. van Vtrecht die van Vtrecht van aire actien ende opspraken , die sijngnaden op enige vanden nemen mochte deses verloeps baluen oft anders, ganslick ende geheelverlaten will, sorider enige correctie daer ouer tlaten geschien , want mijn g. h. van Gelre denseluen daer jnne voerstaen will. Jtem , dat men op beyde die puncten assecuratie doen sail, 'dat mijn g. h. van Gelre endedie van Vtrecht der vredich ende versekert sint. Jtem , dat beyde fursten hoerre gnaden landen ende

steden sich daer op verenigen endeverbinden willen, om voertmeer als gueden eerlicken luyden toebehoert, rust ende vrede thol-den , ende die. een des anderen lasten ende verloop voer tcomen sijns vermoegens, als dat na-der billicheyt behoert. Jtem , dat die ballingen binnen Zwolle wederom komen moegen, hoer gueden gebruycken ,als dat naden tractaet behoert. Jtem, dat die van Zwolle, die legen mijnen g. h. van Gelre gedaen moegen hebben , mittengevangen geboerlicke humiliatie doen sullen ende emende , als dat gevonden sal werden. Jtem, dat mijn g, h* van Vtrecht cesseren will vanden bouwinge op die Vaert ; verhopendie rede sijn gnaden jnsgelijcks to bewilligen, ende des willen die rade , so veer alst den furst vanGelre belieuen will, die meninge hoers fursten onuertaechlick binnen Wijck doen scriuen. Jtem begeren die stede oetmoedelicke, op dat die van Zwolle tot geen ander bedencken ko-men , dat men mitten seluen jnder dingtaell der armer wichteren ende ander bezwaringe, endesonderlincx den van Zwolle nyet bewant, middeler tijt cesseren will, hoer beesten hem tlatendriuen jn hoeren bewinde ende gebiede onbesorcht. Jtein ,

datmen verghonnen will den armen wichteren jn Zwolre kerspel hoer sacramentaliaende sepulturen, om toe leuen als cristen menschen toebehoert.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1527).                                                                 229 Jtem« datmen bier op weder omme binnen Apeldoern versamelen will desen toecoraendendynxdach to negen- TPen voer middage, om -yorderen onraet Toer tkomen ; want die scede nyeten soecken , dan ruste ende vrede beyder fursten , hoerre gnaden landen , sleden ende ondersaten ,doch den dach die een den anderen tmoegen doen verleggen. Deel D. 703. 300.    De staten van Utrecht, van de gedep, der staten van Overijssel, thans te Wijh bijDuurstede zvjnde, berigt hebhende ontvangen, dat zij om wijder verloop der landen tvermijden \den bisschop helben verzocht een vruntlicke bijcompst te Appeldoorn op S. Bartholomew e. k.,waarop zehere artikelen op behagen des hertogs en des bisschops zijn voorgesteld volgens in- * gesloten afschrift, verzoeken aan   den hertog van Gelder om, daar zij zonder hem die dagvaart niet kunnen houden, wes   ons bewaert onser eeren, zijn gevoelen deswege mede tedeelen. Ged. 26 Jug. 1527. Gelijktijdig afschrift     

                                                                             Archief der stad Utrecht 301.    Willem Torek berigt aan de 3 staten van,Utrecht, dat hijCors Jans*. , vleeschhouwer9door hen op verheurte van 1000 pond op heden voor hen in den Dom ontboden , geleide heeftgegeven om te Usselstein zijn goed te hesehermen en hem niet mogelijk is veilig te reizen ;dat, zoo deze man van het een of ander beschuldigd wordt, wil ick den zelffden goeden certifi-catien aff doen hebben, dat he sich bewesen heeft 3 als ander onsen goede bogeren , ende andersnyet. Hij verzoekt dus hem te willen laten berusten, alsoe lang de tijt aidus loept, off scrijfffcmij een antwoert, wessins ende hoe v 1. dit menen. Ged* 26 Aug* 1527. Ibidem* 302.    Karel, hertog van Gelder, berigt aan het kapittel van den Dom te Utrecht; SoeJacob van Mynden van v die yrste prouande, die in vwen capittell vacirende wurdt, logesacht is,ind hij sich dairbauen soe vijantlick tegens v ind den staiten bewesen hiefft ind noch daigelix be-wijst, dat gij billicke oirsaicke hebt sulx to reuociren. Want dan onse marschallick Marthen vanRossem, heer tot Puderoyen, in \wen ind der staiten dienst is , ind hij sich

ongetwijuelt getrouvve-lick dair jnne bewijzen sail, begeren wij guetlick , dat gij j ons to eeren ind to gefallen , denvurs. Jacob die vurg. tosaige opscriuen ind dair mede onsen vurg. marschallick , tot behoiff eynersijns brueders ader suesters kynderen, versien, begyfiligen ind versekeren wilt. Dair suldi ons zeerlieue ind denckelick aen doen; wij willen tselue mit sonderlinge gnaden wederomme erkennenind die hant soe dair aen helpen balden, dat gij dair van in tokomende tijden onbelestiget soltblijuen , as v onse marschallick vurs. Wilhem , heer tot Gent, erffkemerlinck , Steven van Ruy-tenborch, drossart tAenholt, ind Rutger van Knyppenborch , dijekgreue , vorder van onser wegenseggen sullen ; dan wilt dair jnne volcomelick gelick onsseluen geloeven ind v soe gunstlick indgutwillich bewijsen, as wij ons dess tot v versien ind v gensselick to betrouwen. Ged, Arnhem27 Aug. 1527. ,Zijne handt. Deel D. 704. 303.    Anthoni s van Amstel van Mvjnden, baljtiw te Abcoude, antwoordt aan de 3 statenvan Utrecht op de vermaning, om de op den huize te Abcoude aangehoudene goederen terstond,op zijn eed, loftenisse ende verwaerenisse te ontslaan; Dat hij

den 3 staten geen eed, loftenisse



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 230 HETOmiK VAN SEIJEREH, (1527). noch bewaerenisse gedaan heeft, als dat mijn nyemant bewaerende en sal, hij sij geestelicken ofteweerlicken, hij sij wye dat hij zij, jck wil mijn verantwoerdcn voir mijn gen. heeren van Vtrechtende zetten mijn lijff tegens zijn , diet mijn ouerzeggen wil , daer ick zijnre furstelicken genadeneen eedt gedaen hebbe ende niet den drie staten etc.; dat hij hij het overlijden van bisschop Phi'lips van Bourgondie, aan Melis van Zuylen van Nyevelt, proost van Leiden, nu domdeken,en mr. Jan Vos, kann* van Oud-Munster, van wege de geestelijkheid, hij hem op den huize teAhcoude gekomen zijnde en van hem den eed van de bewaerenisse hehbende gevorderd , heeftgeantwoord , »ick niet verder en geloeffde dan ick het bewaeren zoude tot behoeff enen furstenheeren, die der ecclesien eendrachtelicken coeren, ende oick mede te blijuen daer Duerstede bleeff;&quot;want dat hij de voirs. bewaerennisse had ontvangen van bisschop Philips, en niet van de staten,soe docht icket weder om te leueren euen fursten heeren. Dat

dit is geschied, en hij het huisweder van hisschop Mendrik ter bewaring ontvangende en hem en niet de staten den eed heh-bende gedaan, aldus denck by zijnre f. g. te blijuen alsoe lanck sijnre f. g. belieuen sal; jstsaeck dat mijn yemant anders ouer zeggen wil, ick wil mijn verantwoerden als voirs. is. Ged.Ahcoude 27 Aug. 1527. Gelijktijdig afschrift                                                                                   Archie/ der stad Utrecht. 304.    Bisschop Hendrih van Beijeren herigt aan den prior en het convent der Carthusershut ten Utrecht gelegen; Alsoe ghij weten , welcker manieren onse wederwillighen jnd rebellenvan Vtrecht sich een tijt lanck ombillicker ind oneerlicker vrijse, nyet als getruwe ondersaeten totons, als hoeren lantfursten behoeren tdoen, sich hebben ind noch dagelicx bewijsen, nyet noodichte verhaelen, sonder aller mallick genoichsam, God betert, condich; dair beneuen desen verledennacht noch onse onderzaeten een doen onsere lantscappe alhier jn een gestalt openbair vijant-scap tegen ons jnd onser onderzaeten tgebruycken deels vuyt haelen jnd bynnen onser stadtVtrecht gefuert, tot merlicken achterdeele ind onser hoicheyt vercleyninge, oeck

onse arme onder-saeten touersichtigen ind ewelicken verderff, welck wij als lantfurst tot bescuddinge ind bescer-mynge der zelue ongheerne lijden zollen willen, dair myt dan oick , soe geestelick jnd weerlickder maeten wye dan begonnen nv voirtan genslick heschedicht, ind thoer bij sich hebben nyetspolyeert weerden , ind tegens ons dair myt starcken mochten. (?) Hij verzoekt en beveelt dusernstelijh, dat zij alle hunne kleinodi'en en sieraden, zoowel zilveren als gouden , uitgeno-men die zij dagelijks ther nootturft gehruiken, te Wijh van stont an, jn goider bewaringetlaten blijuen, to zenden, zonder enygen raet der Utrechtsche rebellen dair jnne te gebruycken,onder waarschuwing nog tans , dat, in gehreke daarvan , het convent en zijne goederen voirvijanden ende jn vijantschapscher wijze tachten ind voirtnemen, des wij doch lieuer verhuet segen.Hier nae mucht ghij v weten trichten, daer myt sonder jnvallen ader eenigen middel onsen be-geeren jnd beveel als morgen genoichsam voldoen jnd vollentoegen worden. Ged te Duurstede 27 Am. 1527. Ibidem. 305.    De staten van Utrecht antwoorden aan de gedep. van Overijssel, te Wijh hij Duur-stede zijnde, op

hun voorstel om S. Bartholomeus dagvaart te Apeldoorn te houden en hunnegedep* aldaar te zenden: Dat zij dit buiten toestemming van den her tog van Gelder niet kun-nen doen, maar hem daarvan hebben kennis gegeven; dat het hun niet wel eerlicken geraedendunckt ende wij sus gepant te houe tcomen te doen en staet, aangezien de bisschop, onbewaert



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 e BISSCHOP VAK UTRECHT, (1527)*                                                                231 sijnre eere tegen hen groote vijandelijkheden voert9 en in strijd met den landbrief veel onbehoir-licker dingen voirneemt. Ged. 27 Aug. 1527. Ibidem. 306.    De staten van Utrecht waarschuwen de ridderschap, en elck bijzonder, mytemste om zichschriftelijk te verklaren, of zij hunne zijde dan wel die des Msschops, die zonder ontseggetegen hen vjjantsche wijze handelt, begeren te hiezen. Ged. 27 ^/w^. 1527. Ibidem. 307.    Steven van Zuylen van Nyevelt antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hunnemissive , hem eynllick vermanende zich te verklaren, of Kij V bissehops dan hunne zijde ver-kiezen toil: Dat hij toe behulp ende vorstant, doer versoeck mijns eedels lieif vrouvve van Mont-foert, hoers zoens buyze ende stede van Montfoert, als een vanden vrunden ende magen des seluebuys bewant wesende, bescreuen ende vermaent is te kotnen en aldaar te hlijven , soe langedie welke sich anders vuegen , om het huts en de stad ten behoeve van haren zoon te

helpenbewaren, waartoe zij hem als een dienaer en helper heeft aangenomen, al eer ick mij partij-dicb te vuegen van eniger zijde versocht sij geweest, ende mij alsnoch in onpartijdige plaetscheneulrael gehouden hebbe; dat hem dus eer en eedshalve den huize van Montfoort gedaan, nytmogelicken is mij anders te vuegen, verzoekende derhalve hem hiermede veronsculdicht te willenhouden. Ged. Montfoort 28 Aug. 1527. Ibidem. 308.    Ghijsbert van Zuylen van Nyevelt antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hunverzoek om te Utrecht te kotnen, den landbrief voer te staen ende jn eeren tholden ; Dat hijaltijd nacht en dag 9* lands welvaren gesollicileert heeft en de stad Utrecht jn rust ende eere tehouden , tweick genoech een oirsaeck js van mijnre ziecle ; dat hij met sijne hleine kinderentot herstel daarvan naar eene onzijdige plaats gegaan zijnde , verzoekt dit jnt besten aff tenemen ; want men mij mit Goetz hulpe noch ende tot alien tijden tot welvaeren a!s bouen be-vynden sal. Ged. St* Johannes onthoofding (29 Aug,) 1527. Ibidem. 309.    Vrederick Wten Ham , maarschalk van het Neder-Sticht, antwoordt aan de 3 statenvan Utrecht : Dat hem het

medegedeelde aangaande den bisschop , dat hij, in strijd met zijneed en den landbrief, hen van/jet en spannet, haue ende beesten spolyeerdt ende beroeuet,hertelicken leet is, ende ick zulcx niet en weet, mer sijnre gen. moegen zulcx verantwoerden; jcken weet oick niet wair mede jcket op uwe e. 1. verdient mach hebben, dat door hen zijnebeesten en have leroofd w or den , want hij niet weet iets tegen hen of de privilegien gedaan tehebben $ dat hij ook noetsbaluen uit zijn huis heeft moeten wijken naar eene onzijdige stad,omme mijn buyten beyden partyen te onthouden, hetwelck mijn vanden vrunden, als jck ge-raeent had , niet geboeren en mach. Daar hij lijf en goed bij uwe «. I; opgezat heeft gehad,dat mijn nv soe wel geloent js, «nde jck, God betert. aen beyden zijden viant byn , weet kijniet, dat hij hun jdt ite cert doe, door zich aldus onpartijdig te houden. Ged. FFoerdenS. Johannes -bn^hoofdrng (29 Aug.) 1527. fljcb i                                           .'                           Ibidem.





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAff UTftECHT, (1527).                                                               233 hoef van jonkheer van Montfoort, ende nyemandt anders* jn meyninge vast gesynt met lijff endegoet te bescudden ende te verwaeren. Ged. Montfoort 1 Sept. 1527. Ibidem. 315.     Charlotte van Brederode, vrouwe van Montfoort, antwoordt aan de 3 staten vanUtrecht t dat nock mr. Heynrick noch Willem b. van Montfoert geen commisste of bevel vanhaar hebben ontvangen om naar JVijk te trekken $ dat zij niet weet wat de eerste aldaarte doen heeft, maar uit een9 brief des bisschops aan haar vernomen heeft, dat de bisschopWillem die b. tot Wijck vindende, want hij Barlholomei van hier reysde , alsoe mit hem ge-sproecken te hebben om aldaer een inaent off ses weecken te blijuen. Zij belooft goede toezigtop het slot te zullen houden. Ged. Montfoort 1 Sept. 1527'. *-                                                                                                                                   Ibidem. 316.    Bernt JVten Enge antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hunne missive van27 Aug. , waarin zij hem aan het

slot vragen, of hij zich als wedemillige tegen hen zoudeicillen houden s Dat hij zulks nooit gedaan heeft en ook ongaarn doen zoude, maar dat hijzich alleen te Wijk, en nergens anders, bij zijn scamel armoede, daer jck mijn huysfr. endekynderen nootturftlick aff onderhalden moeten , ophouden kan. Ged. 1 Sept. 1527. Ibidem. 317.     Gerard van Kuilenburg en van Rijsenburg antwoordt aan de 3 staten van Utrechtop hunne missive van den 27 Aug. en ontvangen den 1 Sept., dat hij zich met zijn huysge-sinne ophoudt op den huize Rijzenburg, en niemand anders heeft om zijne goederen te regierenen te gebruycken, en dat hij jnden zeluen huyse ind goederen voirs. van mijnen vader nochnyet gevesticht is; dat hij evenwel noch de stad, noch de staten van Utrecht, noch iemand an*ders uit dit huis denkt te beschadigen of te doen beschadigen, maar zijne eigene goedereneerlicken the gebruycken, sonder yemantz te vercorten. Ged. Rijsenburg 2 Sept. 1527. Ibidem. 318.    De stad Oudewater antwoordt aan burg., sckepen. fin raad der stad Utrecht op hun*brief, inhoudende de klagte van Hendrih den verken hooper, dat eeyiige *harer poorters hem enmeer andere

gediflfameert zoude hebben .* Dat de genoemde personen ter dier tijd niet te Oude-water maar te Alkmaar waren, doch dat op S. Bartholomeus een deel ossen uit de stadover den IJssel zijn gedreven, en dat eenigen tijd geleden Utrechtsche burgers te paard voor'de stad gekomen zijn en aan de poort naar de ossen hebben gevraagd; dat zij, na goed be'scheid te hebben ontvangen, teruggeheerd zijn, maar terstond daarna met kun 6 a 7 terug-gekomen en mit een voile run op de poort gereden waren, gevolgd door een zeker getalvoetknechten, hetwelk de burgers in de poort zittende, niet wel genomen hebben, wanttettzelffde oick jn dusdanige. tijden sulcx niet en behoert te doen; dat zij niet weet of nu bijdeze gelegenheid, of in het leger van de Vaart het een of ander door de burgers gezegd is.Zij verzoekt daarom de zaak te onderzoeken, daar zij niet anders dan mijnne ende vrunt-schap wil onderhouden. Ged. 3 Sept. 1527.                                                                                * Ibidem.1IL                                                                                                                        30 .



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 234                                                   .           HENDRIKL VAN BEIJEREX , (1527). 319.     Walich Gerritxz., rentmeester van Leerdam en Ackoyy herigt aan Floris vanEgmond,heer van IJ&selstein, dat in de heerlijkheid Ackoy een groot excess gheboeren yss, zooals kijhrenger dezes verder vernemen zal. Sij hebben desen nacht zeer int Sticht gebrant; mer offt diebiscop ghedaen heeft, off die Geldersche en weten wrj hier noch niet. Ged. met haest 3 Sept.1527. Archief van Buren. 320.    Floris van Egmond, heer van IJsselstein^ herigt aan Margaretha van Oostenrtjh:Madame. Messire Gerard Mullart, aprez auoir este vers monsr. dUtrecht, suyant la charge quelui adueez donne , setoit retourne vers moy, lequel ma fait rapport de son besoingnie vers led sr.et a ce quen puis entendre, se trouue led. sr. fort perplex , car sans vostre assistence lui con-uiendra faire lappoinctement auec monsr. de Gbeldres, tel que vous ay euuoye par aucuns articles,ou aultrement abandonner son pays , ce quil feroit plus tost que de laisser lamitye, qui a aueclempereur,

comme entendrez plus aplain par led. Mullart a son retour vers vous, lequel vousfera du tout bon et loyal rapport, et aussy vous dira sur ce mon aduis. Madame. Comme desia vous ay escript, jl est tres necessaire de donner quelque assistenceaud. sr. et le plus tost le meilleur ; car sil lui conuient par pourette faire retirer ses gens, quisont sur le Vart, soyez sceure que jncontinent ceulx dUtrecht feront quelque coursse en Hollandeet ailleurs sur la frontiers , car autant en ay bien entendu, et dauantaige mectront entierementen leur subgection tout le pays dOeuerijssell, qui seroil fort dommaigeable et preiudiciable alempereur, non seullement pour son pays de Hollande, mais aussy de Frise, dont jlz vous oste-ront le passaige , tant par mer que par terre , et par aussy auront lentree en Hollande a leurplaisir, ou jlz pourroient faire dommaige jnextimable, tant par branscatz que aultrement, et denoz propres deniers nous feront la guerre. Par quoy, madame, vauldroit mieulx cependant,que le pays entier soustenir quelque despence, que de laisser perdre la moindre ville ou for-tresse, qui y soit. Madame. Depuis le retour de Mullart sont venuz vers moy le mestre

dhostel et chancellierde mon8r. dUtrecht, lesquelz je euuoye vers vous , pour scauoir et entendre de la resolution ,que prendrez en cest affaire. Jl me samble , Madame , a correction , que jncontinent et a dilli-gence debuez mander tous les seigneurs vers vous, principallement monsr. le cardinal, pourauec eulx aduiser quelle responce a leur donner, car jl ny conuient pas prendre jour dedelay, et requiert laffaire celerite, plus que Ion ne scauroit considerer, car de longtemps na-uons en pardecha matiere de sy grand jmportance. Jl me touche pas seullement pour le quar-ter du Stich et dUtrecht, mais consequamment pour tout le pays de Hollande et Frize, commedit est. Aquoy , Madame, y debuez bien pensser et prendre la chose a ceur, pour autant quedesirez le bien , honneur de lempereur et le repos de ses pays et subgetz. - Madame. Jl vous plaira de me commander vos bons plassirs pour jceulx acomplir a monpouoir, comme tenu y suis. Ged. Grave 7 Sept. 1527. Zijne handt. Volgens het oor&pronkelijke onder particuliere herusting. 321. Copie ons gen. heeren aen die Weert, ende voert voer alien poerten gehouden om tecommen verdingen.

Heynrick, van Goets gnaden elect jnd; confirmeert tUtrecht, paltzgraue bij Rijn jnd hertochjn Beijeren.





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 236 HENDRIK VAN BEIJERK* , (1527). zijde, bij tusschen spreken der redenen des duerluchtigen , hoichgeboeren, vermoegenden forstenende heren heren Johan, hartoge van Cleue van Gulick, vanden Berge ende van Rauensberch etc. Jnden yersten, soe zijn beyde des forsten voirs. rede Vtrecht ende Gelre ter dachfaert voer-seyt voirden veroerdende reden van Cleue tot Huyssen ten dage voerseyt voirden middach gecom-pareert, ende daer benevens oick, tot verscriuinge vanden gedeputeerden , die vanden drie statenwegen van Vtrecht aenden forst van Gelre voirseyt te voeren, eermen vander voirs. dachfaertwiste, gedeputeert waeren, te weten: die domdeken heer Aelbert van Leeuwenberch , h. Marcusvan Weess , mr. Goert Kuenreturff, h. Jan van Reness, ritter, Gijsbert vander A, heer JanHuchtenbroeck, ritter, borgermeyster Jan van Waiil ende Jan van Wijck, oick mede als nage-scicten vanden drie staten den deken van Oude-Munsler, beer Frederick die Goninck, mr, Anto-nis Venroy, Gijsbert van Koeuoerden, Lubbert van Alenderp,

Adam van Diemen, Gijsbert ,Cluetinck ende Jan van Buesichem. Jtem, opten zeluen voirmiddach soe hebben die Gleefsche rede ter audiencien geseten endehebben jnt lange verhaelt bij monde doctor Glappis, waerom dat die dachfaert aldaer begre~pen was. Jtem, daerna ter seluer tijt hebben die rede des forsten van Vtrecht bij monde van doctorHaffensteyn oyck geseyt, waerom dat zij aldaer ter dachfairt gecomen waeren tegens den forstvan Gelre etc. Jtem , oyck dairna hebben die rede des forsten van Gelre aldaer oyck verscreuen ende ge-seyt bij monde doctor Wijnant van Aernhem , waerom sij ende die gedeputeerde vanden driestaten van Vtrecht ter dachfairt gecomen waeren etc. Jtem, opten seluen dach naden middach , soe hebben die Cleefsche rede voersyt die clachtenvan beyde partijen ende eerst vanden forst van Vtrecht, als een geestlick heer wesende, verhoert,te weten : dat zij eysten, dat die forst van Gelre zijn hant trecken zoude van Hasselt, twelckhij bouen tractaet, gemaict bijden forst van Tryer , jngenomen had , desgelicx oick vander stadtvan Vtrecht, mits refusie van costen op geheuen renten, scaden ende jnteresten etc. Jtem ,

hier tegens sijn die rede van Gelre apaerte ter antwoerde gecomen mitten gedeputeer-den vanden staten voirseyt, ende die Gelressche hebben jnt lange geolaecht ende te kennen gege-uen, hoe die van Zwoll bouen tractaet, bijden forst van Tryer voirseyt gemaict, zekere benoemdeballinge mysshandelt ende wt hoer stadt veriaecht hadden ende daer noch wt hielden , ende hoedat die forst van Vtrecht, op Sinte Petersdach ad Vincula lestleden, mit vreemde suspecte ruyterenende knechten, contrarie der auderen gewoenten, voer de stadt van Vtrecht, om die jn te nemenende die vrunde des forsten van Gelre mit ongenaden te straffen , gecomen was, Jtem , aengaende die staten van Vtrecht, begeerden zij bij monde des domdekens , die oir-saicke wel te wetene, waerom die forst van Vtrecht hem luden roeff, brant ende anders vyanscherwijse aenkeerden, ende geestelick ende weerlick vangen, spanden ende hoire goide beroefden, dessij verhoopten nyet verscult te hebben etc., ende die oirsaeck geweten wouden, die staten vanVtrecht hem daer op verantwoerden, dat men des een goet bewegen behoerde te hebben. Jtem , op dit voergeuen worde

deliberatie genomen tot sanderen daigs smergens. iJtem, des donredaegs smergens zijn die partien aen beyde sijden aldaer weder vergadert,ende die rede van Cleeff hebben ten yersten audiencie gegeuen den rede vanden forst van Vtrechtende op hoir voirgeuen gecommuniceert, die welcke alligeerden geen heueel voerder te hebbendan te handelen op die differenten, tusschen beyden forsten van Vtrecht ende Gelre wesende, ende Inyet opt gescheel vanden staten; want die dachfairt dair op nyet verscreuen en was, dan per





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 238                                    '                           HEPTDRIK VAN BEIJERETS , (1527). nen Vtrecht te ergeuen , ende den gescicten vanden staten mit sterckinge van geleyde weder naVtrecht geleyden wouden. Ende oick aengesien de maent van ruyteren ende knechten, bynnen Vtrecht leggende, nvwederomme gekomen weer , ende wij geen raet om pennynge opte brengen voir die hant wel enwisten , begeerden daerom, dat zijn f. g. ons noch vier dusent gouden gulden daer toe lenenwouden etc., twelck die reden aennamen jnden besten te willen reporteren. Jtem, naden middach sijn die staten gedeputeerde aldaer weder verdacht, ende hem wordebij monde doctor Wijnant ter antwoerde gegeuen : opt eyerste, dat mijn g. h. van Gelre zichspoeden wolden , mitten yersten zijn g. mogelick wesende . bynnen tVtrecht te komen, ende onsalien fbrstelicken, eerlicken ende genadelicken te defenderen, sonder onser aire preuilegien teverminderen, mer die te vermederen etc. Jtem, aengaende die iiijm gouden gulden ons te verscieten, wouden ons

zijn genaden iiijm gol-den gulden verscieten etc. Jtem , woude ons mede doen geleyden etc. , waer van die gedeputeerden der drie staten zijn genaden hoichlicken danckten etc. Archie/ van Utrecht. 328. Bissehop Hendrik van Beijeren berigt aan de getruwen borgeren ende guetwilligenonser stadt Vtrecht. Lieue getruwe. V is wael bewust, etlicke bynnen onse stadt aldaer , tegensdie plicht ind eedt zij ons gedaen, meuterij gemaict hebben , daer dorch die hertouch van Gelredie stadt, oick onse stadt Hasselt jnne genomen, viantsger wijse tegens onse ondersaten mit brant,vangen jnd spannen gehandelt, dat dan onsen heyligen patroen Sunte Merten jnd ons, onsen Ge-stichte ind anderen onsen getruwen vrunden ind ondersaten tot merckelicken schaden ind verderfi'compt. Nw weet ghij jnd andere onse frunde, dat wij denseluen noch nyemants nye oirsakealsoe tegens ons te handelen gegeuen , als wij oick nocb ongerne doen wilden; ende het beswaertons alder meest, ghij ind andere onse vrunde alsoe vanden moetwilligen onsen rebellen meutma-keren onverschult jn ewigen verderff gestalt suit werden , tselue wij , weet Godt, mit onses

Ujffs,pefsoen , vermoegen gerne voercomen wilden , het hebben ons oick onse frunde jnd ondersatenvanden ridderschap ende steden onser lantschappen van Ouerijssell toegesacht, hoer lijff, guet indbluet bij ons jnd v onsen frunden op te stellen, jaer ende dach den crijch mit ons te vueren,ende willen ons oick op horen costen ouer ijm crijchluyde ruytteren jnd knecht die voers. tijtlanck holden , ende versien ons daer toe noch van onsen heren , broederen jnd vrunden sulckentroost to crijgen, dat wij verhoopen jn corter tijt, wilt Godt, onse stat Vtrecht, bouen alle billic-heit ons nw ontogen, sonder twijuel weder crijgen werden. Nu verstaen wij, wie va!f onsen weder-willigen jnd rebellen meutmakeren v ind anderen onsen frunden ind borgeren bynnen onse stadtVtrecht tkennen gegeuen zij, als wij daer jn quemen, mit ernstlicker straeff lijfls ind guets tegensv handelen ende voertvaren solden , dat wij , weet Godt, nye gedocht noch oick des sins nye ge-weest zijn v ind anderen onsen frunden. Wij nyet en twijuelen bynnen onse stadt aldaer nochwel zijn enigen ongunst te doen , dan voel lieuer denseluen alle genad ind gunst bewijsen endeonses lijffs

vermoegen daer bij te setten , ghij soe onverschult vanden meutmakeren jn ewich ver-derff gefuert solden werden; ende onse meeste sorge is, soe wij voer onse stadt aldaer minermacht onse heren broederen jnd vrunden trecken , dat ghij ende andere onse vrunde oick jn scha-den mochten comen, dat ons van harten leet were jnd gerne vermyt segen ; ende wes v andersvanden voers. onsen wederwilligen aengebracht wordt, begeren wij, dat ghij denseluen des



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 239 BISSCUOP VAN UTRECHT, (1527). gbenen gelouen geuen, ende dat ghij dit voers. uwen jnd onsen frunden , borgeren jnd gemeentejnt heymeh'ck ende ten besten aenbrengen willen , ende ghij alle soe getruwelick , als wij nyet entwijuelen ghij wael doen sullen, helpen ind raden , wij als v rechle ende natuerlicke heer bij vcomen moegen; wij en willen v ghenen schaden doen, mar v alle bij uwe vrijheit ind gerechtic-heit blijuen laten, vuytgescheyden etlicke der gheestelioheit, die v ind ons te verderuen diemeulenegemaict, mit uwen rade deselue straeffen , op dat ghij jnd wij sulcken swaren lasten ind schaden,daerse ons jnne gebracht hebben, voert meer verdragen zijn moegen, ende andere onse frundejnd goede borgere der meutmakefen nyet laten ontgelden. Wij hebben oick, om vredens willenjnd bloetstortinge onser ondersaten to verheuden , enen dach mit den reden des hertougen vanGelre ind onses oehemen hertougen to Cleue, Guylick jnd Berge to Heussen gehalden, ons allerbillicheit jnd eyntlicks rechten erboden ; dan tis

all affgeslagen worden , daer sich onse wederwil-lige onser stadt Vtrecht, soe daer waren, opentlick hebben laten luyden , dat zij den hertouch vanGelre tot enen erffheren aengenomen hebben , ende hem bewillicht een slot ende vestenisse oponser stadt costen aldaer te maken , mit meer anderen boesen woerden, dat v ind anderen onsenvrunden ende der gemeente onser stadt Vtrecht, als ghij seliFs bewegen connen, tot ewigen ver-derfflicken schaden comen solde , dat selue k. m. onse heren brueder jnd frunde, oick ons jn ghe-nen wege to lijden steet, ende is to besorgen , onse stadt Vtrecht daer ouer gants vernyelt endeverdoruen solde werden ; datselue wij bij onse furstelicker trouwen , uwent jnd andere onse getru-wen vrunden haluen , nyet gerne segen. Hieromme begeren wij guetlick , ghij alien vlijt doenwillen , wij als v rechte natuerlicke heer weder tonser stadt ende bij v comen moegen, wijwillen v getruwentlick beschermen, dat ghij bij v haue ind guederen blijuen sullen, ende v eengenedich getruw furst jnd heer zijn. Ende wes ghij hierjnne ten besten altijt gedoen connen »begeren wij ghij ons sulcx jnt heymelick verwittigen willen, ons

daer nae moegen hebben torichten. Ged. te Duurstede 7 Oct. 1527. Ztjne kandt. Volgens het oorspronkelijke onder particuliere berusting. 327. Jch oeuerster vnde sampt hoepluyde vnde befelsluyde vnde gansse hauff hen , dysser tzrflieghende vff der Fhart, layssen vch befelsluyde vnde stathen bynnen Vttrecht wyssen ; Als jrvns gystert frigdach geschreuen hadt, so myr jn wren dienst koemen wolden, woldt jr vns anne-men vnde golt vff die hant vnd dry maent dienst vns tzo saeghen , nach jnhalt vrer schryff etc.Sijn wyr nyt der meynunghe vnsere herren tzo verraden , als jr stathen ge^ayn haet, vnde aldieghenne , die des an vns gesynnen , halde wyr nyt besser etc., vnde dencken das schyr ader mor-ghen by ander herren vnde fursthen uch daer vmb antzo sachen , das jr verreder vys vns machenwyldt; want wir nit doyn wyllen als die van Boelswert gedayn haeuen, wandt wir dienneneynen frommen fursthen, der vns waell betzalthaet vnde auch hen furters waell belzallen sail,vnde sijner furstlicher genaden truwelich diennen ; wirt uch stathen tzo den ewelicken tzijdenrouwen, das jr das soluyghe auch nyt gedayn en haeti, wij waell das ander

frommen myddelertzit bij uch verkerren werden , auer uch jn jrrem hertzenn daer vur halden vnde kennen vrerobgeschreuen handeluhghe , nach wer uch der haluen aen noedich ghewest vns, daer mennychreddelich frommer lantsknecht bij is, jn vr handelunghe tzo tzehen, vnde wyllen auch, wyldt Got,vr vurgeschreuen handelunge numer me pleghen , dys halue wyr uch vff vr schrijuen nit wyl-len verhalden. Orkundt der waerheit haeue ich, oeuersten etc. vff der Fhart, mijn siegell hervndergedruckt. Den xij dach Octobrys anno etc. xxvu.Foorzien met opgedrukt zeyel, Deel D. 70U



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 240                                                               HEWDRIK VAK BEUEHEN , (1527). 328.    Willem Torek herigt aan de Geldersche bevelhebbers en 3 Hat en van Utrecht; Alsoeick voortijts aen v 1. corts heb doen versoeken aen de scholt van Sinte Marten ende anderen om tehebben een stilzaet voor mijn huys Nyenroden ende mijn ghoet f so waer dat gheleghen is , so enbeb ick nie tot gheenen antwoirt connen koomen , dan ick solde to vreeden wesen , ick en sondede ierst niet wesen die verdoruen soude werden. So is mijn begheeren aen v 1., dat v 1. mijversien willen mit zeghell ende brief voor mijn huys Nyenroden ende ghoet, so waer dat ghe-leghen is, van de gheeu, die v 1. toestaen, ende v 1. selfs oock. Ende begheer daer voor die vijffgoodshuys to borch to hebben, dat mij > oft sich wijder verliep , gheenen schade gheschieden ensail; ende inden mij daerenbouen enighe schade geschieden aen mijn huys ofte ghoet, dat ik datsold moghen verhalen, te wijlen de krijeh dueiden, aen de vijff goodshusen ende hoer goeden, sowaer die

gheleghen sijn; ende dat deselfde goodshuys met gheenen recht daer teghen doen ensullen oft doen doen met gheenen recht, gheestelick noch weerlick , noch met gheenen nieuwenvonden sij nu oft naemals daer op vynden moghen, ende dat op sulken peen als ik dan sail doensetten in eenen brief; voort dat zij (5 kapittelen) van den bisschop zullen begeren, dat synderf. g. transfix daer doorsteken willen vnde sijnder ff, g. sulx belieuen willen, dat ick sus borch-tocht begheere to hebben , sullen v 1. verstaen , dat ick ouer goede gheloof voortijts jammerlickbedroghen ben gheweest ende verdoruen, alst kenlick is; aldus soude ick mij selfs gheern bewaren,also ver het moghelick weer. Wes hier aen sijn sail, begheer ick een entlijke toeverlaten be-screuen antwoort, waer toe ick mij verlaten mach, so elx vast versien es met de weersaet, v 1.doen hier in alst moghelick is. Ged. Usselstein 13. Oct, 1527. Zijne handt. Deel D. 709. 329.    De at ad Hertogenhosch verzoekt aan het kapittel van den Dom en aan burg., sche-pen. en raad der Had Utrecht, om Gilles de Keyzer host- en schadeloos te ontslaan.Ged. 20 Oct. 1527. Deel B. 614. t 330.    Karel,

hertog van Gelder , verzoekt aan het kapittel van den Dom te Utrecht ommet de, door den dood van Gerrit Huckertz opengevallen, prebende mr. Johan Kyesspen-nynck, neef van zijn doctor en phijgicus , te hegiftigen. Ged. Arnhem 22 Oct. 1527. Zijnehandt. Deel B. 615. 331.    Jacob, heer van Castre, in afwezen van A. van Lalaing, graaf'van Hoogstraten,herigt aan de 3 staten van Utrecht; Al ist, dat wij noch de ondersaeten van derseluerlanden geen vianlscap mit uwe e. en hebben, noch ons die sake tusschen den heere vanVtrecht ende uwe e. nyet en croenen of onderwinden , mits welcken billicx uwe e. den ondersa-ten deser landen nyet en behoiren te bescadigen, of bij den uwen gedoogen bescadicht teworden,zoe zijn wij nochtans jnt zeker geaduerteert, dat sommige knechten , liggende jnde uwe e. soudyeende didnst, jn getale toe van xiiij of xv, onlancx gecomen zijn tot Vuythoern, ende hebben daerofgeset zekere ondersaeten van Leyen , Delft ende andere plaetsen deser landen , die aldaer mithuere schuyten voeren om huere coopmanscape te doen, ende de selue beroeft van huere cleede-ren ende gelde, jn wederwrake, zoe zij

zeyden, dat den raedt van Hollant justicie gedaen haddeouer zekere crijsknechten; twelck ons vervreempt ende en js geen teycken om vruntscap te willen



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 241 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1527), * onderhouden. Jffij verzoekt de teruggave van het geroofde en dat de schuldigen tcorden ge- ttraft. Ged, '* Hage 24 Oct. 1527. Get. Jacob van Caestre. Deel D. 713. 332.     Jacob van Castre, stadhouder van Holland, in afwezen van den graaf van Hoogstra- ten , verzoekt aan de 3 staten van Utrecht om teruggave der marktgoederen vhn eenige onder- zaten van Leiden en Delft, hen te Uithoorn door 14 of 15 in dienst der stad Utrecht lig- gende krijgslieden ontnomen. Ged. 's Hage 24 Oct. 1527. Zijne handt. &                                                                   Deel D. 713. 333.    Margaretha van Oostenrijk verzoekt aan de 3 staten van Utrecht om, ter onderhou-ding der goede nabuurschap en vriendschap , QiFlis de Keyzer , burger van V Hertogenbosch ,die door de knechten, te Utrecht liggende, gevangen derwaarts is gevoerd, onder dexel van dienhij totten Vaert wesen wilde, ende hij zekere pJurnaige ouer hem hadde , hoe wel hij de seluenyet vercoopen en wilde , maer eeuige capitainen off

knechten op die Vaert liggende schincken ,op dat hij tot betalinge van des zij hem schuldich waren te bat geraken mochte, hlijkensnevensgaande certificatie der stad V Hertogenbosch. Ged. Mechelen 25 Octm 1527. Harehandt., lager Dublioul. Deel C. 101. 334.    Schepenen en raad der stad >s Hertogenbosch verklaren, dat op heden , ten verzoekevan Josynen, huisvrouw van Gillis de Keyzer, voor hen ztin verschenen alsgetuigen onder cede:1°. joncheer Lubbrecht Torek; verklarende: dat hij, ten huize van Jans Brants te '<? Hertogen-bosch zijnde, aldaar Gillis de Keizer met andere burgers uit die stad en uit Heusden denI, 2 of 3 Oct. is gekomen, en hem, als lieutenant van den graaf Hendrik van Nassau, betalingverzoekt had van zekere goeder en en waren, als; fuweel, bonetten, camelotten , damast endeandere schulden , een jaar of een halfjaar geleden geleverd aan cferuyteren ende knechten vanvoorn. graaf; dat hij hem daarop heeft geantwoord; dat die schulden nog niet konden tcordenafbetaald; dat gemelde Gillis drie dagen daarna met Jan Hagens en Peter Herberts hij hem teGorinchem is gekomen , zeggende naar de Vaart te gaan ,

om met de voorz, knechten of terekenen ; dat hij op last van den graaf van Buren deze personen vooruitgereden is naar Leer-dam, en omtrent drkel Gilles heeft in hechtenis genomen en naar Utrecht gebragt, terwijl detwee anderen het ontkomen waren, 2°. Aernt, zoon van wijlen Jans Loops, verklarende;dat hij heden 14 dagen *s morgens omtrent 10 uren bij de gevangenneming van Gilles tegen-woordig was ; dat hij wel weet dat Gillis naar de Vaart ging om met de knechten af te reke-nen , maar niet dat hij in dienst van eenig heer was, dat hij ook geen tegenstand heeft ge-boden, 3°. Pieter Herbertsz., verklarende; dat hij zich bij die gelegenheid met devlugtheeft gered, en dat Gillis de pluyme, die hij bij zich had, zeide te willen wegschenken.Ged. Elf duizend Maagdendag (21 Oct.) 1527. Foorzien met het opgedrukt zegel. Deel'C. 102. 335. De stad van *s Hertogenbosch geeft aan de 3 staten van Utrecht hare bevreemding te kennen , op haar schrijven betreffende Gillis de Keizer geen antwoord van hen , maar wel een schrijven van den maarschalk Maarten van Rossum te hebben ontvangen, inhoudende: hoe dat die voirs. Gilles orarae sekere

saken jnden zeluen scriflen vermelt, prijs gewesen zoude wesen ; dat dit IB.                                                                                                                         31



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 242 HENDRIK VAN BEIJEREN, (1527), echter bezijdm de waarheid, blijkens medegedeelde certificatie, Zij herhaalt dus haar verzoekom dien burger te ontslaan , opdat daaruit geene schade voor de Utrechtsche burgers dooraantasting ontsta, Ged, 29 Oct, 1527. Deel B. 616. 336. Bisschop Hendrik van Beijeren {coadjutor tot Worms) berigt aan schout en buurlie-den van Maarsenbroek : Soe wij nw tot onderhaldinge onser rutteren ind knechten, soe wij* totbeschermenisse van Sunte Marten ende onser kercken gerechticheyt holden moeten, nw eenen nyevuytsettinge ouer all dessen onsen Neder-Stichte geordonneert ende des enen yederen kerspele zijneaenpaert toegetaxeert hebben, soe dat ghij dit pas daer toe geuen sullen drieendetwyntichstenhaluen golden gulden, die wij willen dat ghij betalen sullen halff Martini naestcomende, endedander helfft Catherine daer naestvolgende, bynnen onser stadtWijck, aen handen onses huyshoeff-meysters Grelis van Cronenborcb; anders dencken wij se rait rutteren jnd knechten van v

telatenhalen ind panden. Daer nae moegen ghij v weten te richten. Ged, 30 Oct, 1527. Zijnehandt, Deel D. 714; ? 337.    Raden van Holland enz. verzoeken den 3 staten van Utrecht restitutio van het doorde te Utrecht liggende krijyslieden aan eenige Roll, onderzaten te Oudewater afgenomen vee,met name ook van Hanneman Florys, wonende op Snelrewairden buiten die stad; ook melden zij ,dat onder de krijgslieden, die te Uithoorn de geweldadtgheden hebben gepleegd9 zich bevondenBraetgen en Is, van Leiden* Ged, 's Hage 30 Oct, 1527. Get, A. Sandelin. Deel C. 103. 338.    De gedeputeerden der staten van Utrecht, zijnde te Utrecht, herigten aan de gede*puteerde staten des Neder-Stichts ; Soe wij dese morgen geveerdicht mittet tgeen ons op dietoecommende dachfaert te Heussen van node wesen zoude, omtrent Henscoiten op wege zijn ge-weest, om init v 1., achteruolgende scryften ons gen. heeren van Gelre , die dachfaert te Heussente helpen houden, hebben wij aldaer vernomen zeker halt van ruyteren ende knechten onservianden , welcken onse twe boden opgehalden hebben , als v 1. brenger van desen breder mont-lick

zeggen sal. Soe dan, bijsonder guede vrunden , wij opt bestandt tusschen beyden furstenende ons, bij onsen gen. heeren van Cleue etc. aengesat, dese mael niet gemoet en zijn, alsusopter zelffder dachfaert te commen, is onse vruntlicke begeren, v 1. die voirg. dachfaert van onseraire wegen, willen helpen houden, ende alsulcke besceyt onse secretarien bij sick hebbende (soeverre sulcx van node sij) aldaer opter dachfaert van onsen wegen tonen ende bij brengen willen*gelijck off wij aldaer tsamentlick tegenwoerdich weren. Ged, Aller Beiligen avond (30 Oct,) 1527. Deel C. 104. . 339.    Bisschop Hendrik van Beijeren berigt aan Floris van Egmond$ heer van Usselstein:Opt report soe ons die eerbare hoichgeleerte onse lieue getruwe raidt ind cantzeler meyster Phi-lips Burchardt, doctor, nw vuyten hoogen houe gebrocht heeft, voegen wij v 3. to weten: woewael wij een troostlicker ende entlicker antwoerdt des hulps ende bijstandts haluen gehoopt had-den, want ons groot achterdeel jnden vertrecke geweest ende noch is, ende zijn gants willich ind



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAIT UTRECHT» (1527).                                                                243 geneidht, ons in eygener persoen lot Schoenhouen bij v 1. te voegen; dan wij en willen denselfftenuwen lieffden nyet bergen, woe dat en verleden saterdage een maendt om was, die wij, ende nyetmeer den hoope van onsen knechten schuldich zijn, ende hebben bem doen bieden twee Pbilippusgulden daer op te geuen , mits begerende se vander Ameyde ende in onsen lande, daer wij sehen verordenen souden, vertrecken ende sich legeren wilden; mede soe wij verstaen, se daer liggendeder key. ma. ondersaten ouerlast jnd grooten scbaden toevnegen, ende wij se ouer jn onsen landewesende vorder to vreden stellen wilden, twelck se nyet doen ; mar yerst voll betaelt hebben we-sen willen , dat ons deser tijt nyet moegelicken en is, soe wij die aengeloeffte brantschat, vermitsdie Geldersche mit rutteren ende knechten oick sterck to Marienweerde ende daer omtrent liggen ,nyet voel \orderen connen ; waeromme wij beduchtende zijn onsen hoop van

knechten nyet alleenons aff fallen» mar sehTs yet tegens ons voernemen mochten , als v 1. vuyt jnnegelachter copiewijder vernemende werden ; will ons daeromme in sulcken valle den dach op donredach toeco-mende to cort zijn , dan willen ons en maendage daer nae als op dach Martini des auonts opSchoenhouen bij v 1. vuegen. Js hierorame onse begeren , v 1. bij den hoichgeborenen furstinneMargarete, ertzbertouginne van Oestenrijck etc., onse fruntlicker lieuer nichten, van onser wegenbidden ende begeren willen, hore lieffden ons opt vorderlixst, soe die besoldonge der rutteren jndknechten dagelix voert gaet ende die costen oploopen, oick men mit onsen knechten, se soe onwil-lich wesende , tegens onsen wederwilligen nyet vuytrichten can; sess duysent Philippus gulden opbehoirlicke obligatie leenen, ende van hoerre lieffden guetlicken weder doen geuen willen ; op datwij mitten seluen onsen knechten willich gemaict, onsen wederwilligen affbreecken, ende ons desto gevuechlicker ten voers. dage voegen moegen; datselue willen wij tegens onse voers, nichtenind uwen lieffden verdienen jnd gunstlick verschulden. Wij solden v 1. eer

hier van aduerteerthebben, dan vermits onse canceler dprch die onwillicheit der voers. onser knechten verhindertis worden , nyet eer tot ons te connen comen dan ghister auont, en hebben wij dat nyet gedoenconnen. Ende wes hier van geschien sal, begeren wij bij tegenwordigen onsen boden een vorder-licke weder bescreuen antwordt, om nae weten to richten vanden seluen uwen lieffden. Ged. teDuurstede Aller Heiligen (I Nov.) 1527. Volgens het oorspronkelijke onder particuliere berusting. 340.    Aelbert van Egmond, kastelein van* Woerden, verzoekt aan de 3 staten van Utrechtom teruggave van vee, door de krijgslieden in Utrecht liggende, aan eenige zijner onderzatenontnomen. Ged. 2 Nov. 1527. Zijne handt. Deel B. 617. , 341.    Burgerm. van Naarden verzoeken aan burg., scliepen, en raad van Utrecht, omaan hurt poorter Willem Valckz. teruggave te doen van een hem bij den roof te Eemnesafgenomen en te Utrecht gebragt grys collet voell, Ged. 9 Nov. 1527. Deel D. 715. Bit verzoek herhaald den 19 Nov., D. HI. 342* Schout, burg., tchepen. en raad van Kuilenburg verzoeken aan burg. , schepen. enraad van Utrecht, aan Adriaan

Janz. zijn paard en 2 Ph*. gulden te doen teruggeven, hemdoor de knechten te Utrecht liggende afgenomen. Ged, 9 Nov. 1527. Deel D. 716.31*



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 244                                                                 HEWDRIK VAN BEIJEREN, (1527). 343.    Karel, hertog van Gelder, zendt aan het hapittel van den Dom te Utrecht, Chris-toffel, graaf van Meurs, ter zake van zijn vroeger schrijven, onss ter eeren ind gefallen onsenlieuen getrouwen Marten van Rossem , heren tot Puderoyen , marschalck , mitten yrsten proben-den in vwer collatie vacierende wurde , to versien den ghoenen hij v nomen off presenteren solde.Ged. Wageningen 13 Nov. 1527. Zijne handt. , lager Muylighom. Deel B. 618. 344.    Karel, hertog van Gelder, herigt aan de 3 staten van Utrecht: Soe wij verstaeneyne onser landtsaeten Peter van Nymeghen sich grofflicken in it etzelicken oeueldait ind gemoydtaldair ontgaen hiefit, dess hij waill billicke straiffonghe yghde ; nyettomyn naedem dieselue sichlange tijt eerlicken ind getrouwelicken in onsen ind onser dyenst gehalden ind bewesen hiefft, jsonse gantz fruntlicke begeren , ghij hem voir deser dait, ons to lieue ind to geuallen , benedighenind remitteren wilt, beheltlicken nochtantz bij

behoerlicke vergiffemsse bidden sail als dat behoert,jnd ons sulx desenmaill nyet weygeren, want wij ongerne hyrjnne onthoert wesen solden , inddess gensselicken tot v versien ind betrouwen. Ged, Arnhem 20 Nov. 1527. Zijne handt. Deel D. 718. 345.    Karel, hertog van Gelder, herigt aan de 3 staten van Utrecht: Jnder jnnemonge onser stat Rienen mach een doet gebleuen ende een jnder kercken gewont 'sijn , wairdurch die kercke ontfeyt is. Begeeren dairomme guetlicken , dat gij mytlen weerdigen heren Jacob Ridder, doctor inder gotheyt jnd suffragaen, alsoe spreeken wilt, dat hij sich to Rienen fuege vmb die kercke wederomme to reconsilieren; wij sullen hem aff jnd aen alsoe doen veyligen jnd geleyde , dat sijne reyse , mylter hulp van Got, sonder perykell wesen sal; des versien wij ons also tot v genselicken. Ged. Hattem 22 Nov. 1527. Zijne handt. , lager J. van Amstell, Deel B. 619. 346.     Otto van Haeften gelaH aan den schout en huren van Woudenherg, van wege den hertog van Gelder, dat zij terstont sunder vertoch myt den olden ende nyen gerechte hundert mans, de hyr cornen grauen myt schupen ende myt spaijen, alhir an hues ter Em

comen grauen en vunsdages oft en donderdages, vrijdages oft nyt laeter, bij lijf ende guet ende bij orbaer des lants ; vor sulx nyt geschet, soe most ick georsaket wesen, alsulx to strafen en yn gut an mijns g. b. taefele to leggen. Ende wyll de van Rijnswoue ock laeten bij yn comen , om te ordenere uwer taxy to ordeneren; hyr en wylt nyt laten wallen, want ick mijn gansselike to verlait. Ged. mitter haest S. Catharina (25 Nov.) 1527. Get. Ott van Haeften. Deel D. 719. 347.    Burg., schepen. en raad van Amersfoort verzoehen aan de 3 staten van Utrecht en hevelhehhers van den hertog van Gelder teruggave der goederen uit een marhtschip, toehehoorende aan Aernt van Zutphen, ter waarde van 61 Phs. gulden, door de knechten lig- gende op het huis ter Eem ontnomen. Ged. 26 Nov. 1527. 6                                                                                                                                          Deel D. 720. 348.    Burg., schepen. en raad der stad Amersfoort antwoorden aan de 3 staten van Utrechten Geldersche hevelhehhers op hun schrijven, inhoudende: van enige sich vermeten toe tbrengenvyt onse stadt te roeuen ende te beschadigen op de Geldersche en

Utrechtsche onderzaten: Wij noch





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 246                                                                HEWDKIK VAN BEIJERTSN, (1527). buerde van jnbreck off anders jn sijnre absencie, soe hij dair nyet wesen en mach, als voirseitjs, dat sijn persoen ende sijne borgen dair off ontlast zullen wesen; aduerterende dair van oit-moedelijcken den eerbaren vromen borgermeisteren, scepenen ende raet der stadt van Vtrechtom sorch ende toesicht dair voir te laten gescien , om te scuwen den verderffelijcken scade endegroten last, die dair doir soude moegen gescieden, ter tijt ende wijlen toe hij daer selue jn per-sonen wesen mach, omme te doen gelijck hij plach te doen; begerende voerts van ons hier affcertificate dit aldus gesciet te sijn. Ende want dit aldus voir mij schout, borgermeisteren enderaede der stede Vianen gesciet is , hebben wij des toirconden der waerheit onse stede secreet ze-gell van Yyanen, die wij in gelijcken zaecken dagelicx gebruyckende zijn , op spacium van desengedruct opten eerstea dach in Decembris j anno etc. xvc xxvn.Voorzien met het opgedrukt zegeL Deel

D. 723. Hi 351.    Aan de hurg., schepen. en raad van Utrecht, toegezonden door Bartholomew van Eck,kastelein aan de Vaart, hij missive van 2 Dec. Deel D. 722. 352.     Amelis van Amstel van Mijnden herigt aan de Geldersche hevelhehhers en 3 statenvan Utrecht: Hoe dat ic duer etzelijckghen oersaken ende waerscuwynghen, ic mijn huuss teLoenresloet gheleuert heb in handen mijns gen. heren van Vtrecht, ende oeck knechten op zijn.Aldus en heb ic v nyet wyllen verswijghen ; dan wees ic v e. ende 1. anders te lyeff off to wyldoen kan ende mach, beholdelijck eer ende eed, zullen v e. ende 1. mijn altijt bereyt wynden.Ged. myt haest op L, Vrouwe in den avond (8 Dec.) 1527. Zijne handt. Deel D. 724. 353.     Steven van Zuylen van der Haer herigt aan de 3 Hat en van Utrecht: Jck houdev e. 1, wael indachtich, woe in voerleden sekeren tijden van eenige v e. 1. medebroederen mij toegeseyt ende genouch beloeft es , ick mijns huys , berch , scuyr ende molens haluen vrij , ombeletende ombeschedicht soude bliuen , ende ick mij alhier tot Montfoert in ompartijdige plaetze ver-hielde. Ende alsoe dan ick mij desser zaeken nye partich

bewesen en hebbe , ende altijt mij al-hier tot Montfoert gehouden, soe verstae ick, mijne dienaers verboden soude warden van elzelickev e. 1. luyden , opt huys ten Ham gelegen , mijn voeder, welck anders verderffelicken ende mijscadelicken zall wesen, tot Worden in een ompartidige plaetze, aldaer mijn besten zijn, te doenvoeren ; begherende daer seer dienstelicken, achlervolgende der voer beloefte , dezelue opden Hamp-elepen zulcke onderrichtenisse willen doen, opdat ick van dese zelue ombeleth mach bliuen, zoeals nyemant sonderlynge daer bij gevordert soude wesen, ende ick seer markelicken beschedicht.Hij verzoeht antwoord. Ged. Montfoort 15 Dec. 1527. Zijne handt. Deel C. 106. 354.     Charlotte van Brederode herigt aan de 3 staten van Utrecht: Wij verstaen, woeonse onderzaten Van Kokengen geboden zijn van die opt huys ten Ham gelegen zijn, in alienwercken te doen als andere Gestichts onderzaten; tselue ~ons vervrempt, gemerckt de selue onsehuys ende heerlicheyt van Montfoert onderstaende zijn als anders onse onderzaten. Ende alzoewij verhopen onse onderzaten des verloeps geen partie en zijn , want wij

ons altijt ompartidich





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 248                                                                HENDRIK VAN BEIJEREN , (1528). iectensis misereatur, jnstet eiusdem perditid et patrie destructio, quod admodura dolenter refero*et si ex huiusmodi perturbationibus jncommodum aut detrimentum patiar , quod Deus auertat,proposui, nee fallam peroptime, supra bonis ecclesie Traiectensis jn partibus principis mei sitis merecompensare meaque vicissem recuperare. Volui earn ab causam vobis primitus mentem meam$ignificare , rogans et obseruans prudentia vestra tantum efficiatis, vt buic jmminenti scandaloquamtocius obuietur. Erit nempe hoc opus Deo gratum , ecclesie, cui tenemus, perutile, etpauperibus patrie et jncolis non minorem caritatem facietis. Super his late satis animum meutn litteris expono domino Marco de Weze, quas ad vosrnitto jHi destinandum, si fortassin non adsit, vt simul cum eo agatis, quod tanto jnstanter scandalotempore prouideatis. Ged. Mechelm 3 Jan. 1528. Get. Philibertus, Preposittts Traiectensis. Decl A. 996. Deze afschriften luiden als volgt:                         

                                  s 359.    Bisschop Hendrik van Beijeren berigt aan de huren van Kothen; Soe als ghij onderanderen uwen gueden , gehorende totter domprooslyen onser kercken tUtrecht, een huys jn onsenkerspele vanDoern liggende hebben, tselue uwe officiant ons te weder noch stercker te maken endete bebolwerken, als ghij uvt jnnegbelachter copien wijder te vernemen bebben, onse ondersatendaer uvt te bedwingen ende die selue vijantscber wijse , soe he onse vijande daerop onderhalt, tebeschedighen voerneempt, des wij ons tot v ind den uwen niet versien en hedden ; weren daer-omme wael geoirsaket sulex terslondt weder op v ende uwe gueden te verhalen ; doch bebben vdaer van wel yerst aduerteren willen, jn sulcker toeuersicht, ghij daer June soe versien sullen,onse vijande opten seluen uwen buyze niet onthalden , wij ende onse ondersaten daer niet wijdervuyt beschedicht en werden ; want jndien sulex niet en ghesciede ende uwe officiant met zijnenadberenten jn horen voernemen noch volharden 9 solde ons die noet daertoe dringen , sulex nietalleene opt voirs. uwen huys , maer oick op alle uwe goeden, soe ghij alhier

in onsen landt endeghebiede ligghende hebben , te verhalen. Wij v gueder meninghe jnden besten niet en hebbenwillen verhalden; ende wes wij ons des tot v versien sullen , begeren wij bij brenger van desseneen wel bescreuen antwordt, ons na hebben te richten. Ged. te Duurstede 4 Jan. 1528. Afschrift.                                                                                                                              Deel A. 997. 360.     Christoffel van Weze , drost en bevelhebber op het huis te Doom , aan de buren vanKothen ; Jck laet v weten , van wegen ons ghenedigen heren van Ghelre ind der drier statenvan Vtrecht, dat ghij maeckt xij scanskorff vij voet hoich, ende xii horden xv voet lanck, als ghijdy van Wijck gemaict heft, ind beschicktse opt buys van Doern tusschen dit ende Kersdach. Jn-dien sulex niet en gesciet, wil ick daer op wijder op verdacht zijn. Ged. huis te Doom S. Tho-ma* (21 Dec.) 1527. Afschrift.                                                                                                                             Deel A. 997. 361.    Schout, burg., schepen, en raad van Amsterdam herinneren aan de 3 staten vanUtrecht, onlangs te hebben geschreven ter zake van 2 schuiten, aan eenighen

vuyten Wairthuy-«en ondersaten des keisers door de Vtrechtsclie knechten op het huis te Myert liggende ontno-men, met verzoek van restitutie, dat alle onachtsaem verbleuen is; alsnoch ende bouen desenwerdden wij gheaduerteert ende verstaen jnt zeker, dat Henrick van Wamelen dair ouer wij hiervoormaels menichfoudige clachten ghedaen hebben, hem teghenwoirdelijcken onderhout op thuys





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 HENDHIK VAN BEIJEREN, (1528). 250 364.    Karel, hertog van Gelder, herigt aan de 3 staten van Utrecht: Soe nv tegen dittoekomende hoichtijt van Lichtmisse die tijt is, datmen den raedt aldatr kiesen ind versetten sailjhadden wij ohse raide dairtoe geordineert bij v to komen , oni die dynghen tot onser ind vweraire nvt ind best mit to helpen raemen. Sijn ons nv etzlicke swaere geschefften vur komen, dairjnne wij die selue raide gebruycken moeten, soe dat zij op die vurg. tijt aldair nyet komen kon-nen* Begeren daifom guetlick, dat ghij die tijt ind dach vierthien daighe lanck vytsetten indverlengen wilt om opten xiiij*n dach dairnae to doen, as nv geschiet solde sijn ; alsdan willen wijdie onse bij v schicken, om mit v alle saicken soe jn to leggen, as tot onser ind vwer airebest dienen sail. Hyr jnne wilt v guetwillich vynden lailen; des versien wij ons tot y. Ged.Elburg 19 Jan. 1528. Zijne handt., lager Muylickom. Deel B. 622. 365.     De a-tad Amersfoort herigt aan de Geldersche hevelhebberen en 3 staten van Utrecht:Zoe wij onlancxs

durch clachten onser burgeren ende pachters van dien aenden eersamen Heynrickdie Graeff, erffoicht etc. doen scriuen hadden, ons nyet weynich en verdacht, zijn e. sich op onseburger pachteren in Renswou verforderen solden executie te doen, omme sekere penningen bij on-sen gen. leuen heere ende uwe e. anderdages vytgeset, te jnnen ; zoe wij dan (als uwe e. weten)des nye weirlijt (werelt) geconsenteert hebben, mer buyten onsen weten ende wille geschyet endevytgesat is geweist, ende die erffoicht voern. sulcx aen uwe e. staen laeten , luydens deses copiebier jnne gelacht, zoe jst dat wij zeer vruntlicke begeren, uwer e. doch sulcx gheen gestantdoen willen , anmerckende sodanige onbehoirlicke settinge bij uwer e. Yoersaters nye geschiet enis, ende voert den erffoicht berichlen, hij den onsen deshaluen ongemoet ende (on)executeert bleuenlate, omme alles besten wille ende goede nabuerscap onderlinge te bet onderholden worde. Endehoewel wij ons den ganselieken toebetrouwen geschien sal, begeren nochtans daervan een weder-bescreuen toeuerlaten antwordt. Ged. 20 Jan. 1528. Deel B. 623. Ret, gemeld afschrift

luidt als volgt: 366.     Rendrik de Graaf, erfvoogd van Erckelens, antwoordt aan burg,, echepen, en raadvanAmersfoort: Als antreffende ghij ghenen wetenschap hebben solden van ouercompst enigen pen-ningen accordeert zijn solden by tijde, als die eendracht tusschen mijn gen. heeren ende den staetenNeder-Stichtz van Vytrecht noch geweist is, laet ick sulcxs staen aenden staeten , die sulx villichtmit waerheyt bij brengen ende verantwoirden sullen, als dat pfaets ende tijt geift, welcken twe-hondert golden gulden zijn bijden staeten gesat op die van Renswou, als oere aenpaert; connenzij dat ofdragen , heb ick een guet benoeghen ; ist oick alzoe geschiet, gelijck voers., kan menbedencken buyten redenen nyet gemaent wordt. Angaende tgelt vander vestnisse van Renen, heeftmen vanden van Renswou den dienst gesonnen, des sij verdrach begeirt hebben ende leyuerenen penninck daer voer doen, die ouercomen is van hondert gulden, zijn sij noch gesint dendienst te doen nae gelegentheyt, men sal hem duechdelicke verlaeten den penninck, dye dienstis oick nyet gesonnen op sij sonder oirsake, zal sij van alder te alder totten

gericht van Renengehoert, als zij geleden hebben, ende Bernt Froys sij villicht, als hij mairscalck vander Ernewas, daervan gesneden ende gebrocht heift, daer sij wederom toe begeirt hebben toe komen,als zij eertijts voir jncoemsten mijns gen. heeren shertoge van Gelre toe Renen versocht hebben ,ende daer van tot vollenst der tymmerongen eyns toerns toe Renen hondert gouden gulden geba-





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 252                                                               HENDMK1 VAH BEIJEREN , (1528). . sijdt hyr van in geynen gebreck, dess verlaiten wij ons tot v jntlicken. Ged* Elhurg 26 Jan.1528. Zijne handt. , lager Muyuchem. Deel D. 731. 371.    Bhschop Hmdrik van Beijeren aan de mater en convent van S* Bethlehem huitenUtrecht: Wij holden v noch goeder memorien jndachtich, wie wij nv een tijt verleden tot ver-vallinge onser zwaerre costen , die wij nv lange tijt gedragen hebben ende noch langer te dragente vermoeden is, ons enen penninck, sulcken als v bewust is , to lenen begeert hebben, daer ghijv bis noch toe jnne te suecken gemaict hebben; twelck ons van v nyet weynich en verdunct.Ende hedden wel geoirsaict geweest, dairomme anders tegens v wat voertenemen , doch hebbensulcx om beters wille nagelaten; versoeckende v dairomme noch mits dessen ernstlicken, dat ghijsulcke penningen noch binnen acht dagen naestcomende opbrengen ende aen onsen handen beta-len ; want, jndien dat nyet geschiejt, gedencken wij tegens v

mitter ruwer hant te laten proce-deren ind handelen als onsen wederhorigen. Daerna ghij v moegen weten te richten. Ged. teDuurstede 30 Jan. 1528. Zijne handt. Volgens het oor&pronkelijke onder particuliere beru&ting. 372.     Wijnant van Arnhem verzoeht aan de 3 staten van Utrecht, om Anna, Wilhem vanDoernyncks huisvrouw; te doen hetalen 13 goudguldens en 1 oort jaarlijksche renten, ver~schuldigd uit de nalatenschap van wijlen den domdehen Jacob van Apelteren. Ged. 5 Febr.1528. Zijne handt. Decl D. 731. / 373.    Adriaan van Reede, maarschalk, berigt aan Maarten van Rossum, bevelkebber teUtrecht; Also die Leek durch op water nv cortlick zeer gewassen ind hooch gewoirden is, alsodattet water ongefeerlick op enen voet nae aenden nagel staet, jnd noch van wur tot wur meerwast, wairomme van grote node wesen sail, men toesicht totte dijek heeft, op dattet gemeenlant ind oeck nabuerheeren landen in ghenen ewigen verderflicken scaden en komen; js hierommemijn fruntlicke begheren, uwe liefden ons alhier een vrij , vast ind seker geleyde toescickenwillen voer alien den ghenen, die opten dijek behoeren te comen ind

daer te leggen ende den-seluen dijek berijden, arbeyden , legeren ind allet doen des van node sijn sail, als dat van oudenhiercomen gewoentlicken is , veylick ind ongeleth vrij off ende aen te moegen reysen, drie dagenna weder opscreuen geduerende; willen wij alhier van desser sijden jn gelijcker formen voer denghenen van uwer liefden sijde aldair behoeren te comen, weder geleyde toesenden. Hierinnedoende , lieue neue, waer durch tgantse lant ind mijn g; 1. h. die staten van Vtrecht ende na-buerheren landen ind luyden van onuerwinlicke schade bescermt mach bliuen , als ick des gens-licken aen v 1. also verhope te gescien. Ged. 5 Febr. 1528. Zijne handt, Deei D. 732. 374.    Be Had Amersfoort verzoeht aan de Geldersche bevelhebber* en de 3 ttaten vanUtrecht, dat die van der Duyst ook mede na advernant in de uitgezetten penningen van dievan het Hoogeland, onder welh gerigt zij behooren% mogen betalen, Ged9 7 Febr. 1528. Deel D. 733.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSGHOP VAX UTRECHT, (1528).                                                                253 375.    De ttad Amertfoort verzoekt aan de Geldertche hevelhebbert en de % ttaten van Utrecht den erfvoogd Hendrik de Graaf te onderrigten, om de uitgezette penningen op die van Rent- tetoude niet in te winnen , daar zij {Amertfoort) in die tchatting niet heeft bewilligd. Jndien dan die onsen nyet verlaten worden , kunnen wij nyet anders mercken , dan men die gelden mil moetwille alzoe Tan ons buyten recht ende reden hebben wille, des wij uwer e. noch nyet toe en betrouwen oft verscult bebben. Ged. 12 Febr, 1528. Deel D. 734. 376.     De Had Amertfoort beklaagt zich aan de Gelderscke hevelhebbert en de 3 a tat en van Utrecht, dat de restitutio voor de geledene tchade op naauwelijkt de helft, d. »? op 308 Pht. getchat it, en, in weerwil van de helofte van den hertog van Gelder, eertt toekomende Paatchen in den lande zal worden uitgezet. Zij klaagt ook, dat eenige pachtert hunne beetten nog niet terug kunnen hekomen. Zij zegt van zich, indien zij

niet redelijker behandeld wordt, hier- over verder te zullen beklagen, en daer tegen zijn zoe veel als mogelicken wesen sal. Ged, 13 Febr. 1528. Deel D. 735. 377.    Karel, hertog van Gelder, dringt hij den deken en het hapittel van den Dom naderaan om mr. Tohan Kyetpennynck, deken en kanonnik, met de verzochte prebende te hegiftigen,daer er meer anderen weeren die sicb totter seluer prebende recbtz vermeten, daerom ghij diegerechticheit vanden anderen oick verhoeren ind v dairnae regulieren woldt. Hedden wij oneder antwort tot v nyet versien , naedem gbij idt recbt der geynre, die om die vurg. prebendevorderen , nyet to discutyren hebt, dan hoer behoirlicke richter. Ged. Arnhem 15 Febr. 1528. Zijne handt., lager Virssen. Deel D. 736. s 378.     Karel, hertog van Gelder, berigt aan Chrittoffel van Meurt en aan Maarten van RottumGeldertche bevelhebbert, en aan de 3 ttaten van Utrecht; Zoe gbij onlanx myt onsen rentmeisterther deen (om onderbaldt opten huyse te doen) verdraigen ind bem dairop bewijs gedaen heft, ver-stain wij van hem, dat die knechten eyn maendt ouer den bewijs gedient hebben, ind dat hij geynmeer gelt tot

betalonge der greuers ind arbeyders totter befestinge dess huyss heefft, dair hij alleweken ouer die tachtentich gulden te behoeuen solde. Want gij dan weet ind wall ouerleggenkonnen , wat ons ind v sementlicken ain onderhaldinge ind verwaironge dess vurs. huyss gelegen,ind woe noedich tselue voirt om to befestigen is, twelck vander lantscappen aldair billix behoirtto geschien, begeren wij , gij aldair wege vynden wilt, onsen rentmeister vurs. vorder bewijs offvytrichtonge tdoen, dair myt hij die verwaironge ind onderhaldinge dess vurs. huyss doen inddie befestinge vollenbrengen moige; des versyen ind verlaiten wy on« jntlicken tot v. Ged. Rat-tem 20 Febr, 1528. Zijne handt., lager Holthuysen. Deel D. 737. 379.    Albert van Egmond, kattelein van Woerden, en de ttad Woerden beklagen zich tee-gent geweldenarijen en rooff vooral uit die van den huize ten Ham , aan vertcheidene hun-ner onderzaten gepleegd, en verzoeken de 3 ttaten van Utrecht het ontnomen goed terug tegeven* Ged. 20 Febr. 1528. Zijne handt. Deel B. 627.





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1528).                                                               255 halden werdt, vermits de onsen van hoeren guederen gans beroeft, nae menichfold 1 gen veruolcbende uwe e. guetelicken erbydinge totte restitutie noch nyet connen erlangen ; oick onse pachte-ren jn Renswou vander penningen bij uwe e. voertijts buyten onser wetenscap vytgesat, nyetverlaeten beuinden» allet buyten recht ende redenen ; ende wye sulx te lijdene steit, hebbenuwe e. touerleggen. Ende want dan, liue vrunde , althans beduchtende is voer een groet qualickvoeren ende jnconuenient jn desen Gestichte, alst wel gescepen is, then zij goede prouisie daer-tegens opgestelt worde, zoe ist dat wij zeer vruntlicke begeren, uwe e. noch die saicken tewillen te besten nemen ende onderlinge mitten beeren vanden raede aldaer, ende voerts tusscbenonsen gen. lieuen beeren van Vytrecht ende des hoichgeboeren , vermoegenden forst ende beerenheeren Kaerl, shertoge van Gelre etc., alzoo communiceren ende verspreicken, die saecken

nochopgestelt werden ; presenteren wij ons noch gerne daer tusscben mit alien onser vlijt ende nerstic-heit jn onser cleyne vermoeghen te erbeyden, men ons in ons rechtuerdige cause tot bescermisseende weluairt des ganssen Gestichts ende scamelen ondersaeten ymmers nyet te beclagen sal heb-ben, mits verhopende uwe e. noch verfoegen sellen, onse bescadigen eens totter restitutie geraken,ende vander onbehoirlicke vytgesette penningen ongemoyt bliuen sellen; verlaten ons daertoeganschelicken. Ged. 10 Maart 1528. ? Deel D. 740.j 385.     Charlotte van Brederode herigt aan den stadkouder de* hertogs van Gelder en aande 3 staten van Utrecht: Jck verstae van mijns soens ondersaeten vander Langhen Linschoetenende Snelreweert, sij bedaecht ende bedrongen werden van v e. 1. beveelhebbers, aldaer te comenende te verdingben , als andere ondersaeten ende bewanten der lantscappen van Hollant, tghuynsmij vervreemt, ghemerct die selfden in tijden des oerloechs mijns voerg. g. 1. h. hartoech vanGbelre etc. ende den Hollandren altijt van sijnre ff. g. furstelick ende ghenedelick ghehandelt zijn,mit eenen redelicken

kleynen penninck , altijt ghedurende ten enden der gheheelre veden. Alsoeick dan vuyt den naem mijns soens litmatich ende bewant der drien staten des Neder-Gestichsben, behorende die selfde ymmers nv vrij ende onbeschedicht te bliuen, verhopende v e. I. desmij ende mijnen soen te wille ende te gheval, den seluen sullen laten berusten , als ghoede onder-saeten des huys van Montfoert; ende wes ick dese mijnre bede ende begheerten erwerven endeghenieten sail, des begberende v e. 1. scriftelicke ende vruntlicke antwoert, verschulde ick gheerren.Ged. Montfoort 16 Maart 1528. Hare handt. Deel D. 741. 386.     Geldersche hevelhehhers en gedeputeerden der 3 4taten van Utrecht antwoordenaan Charlotte van Brederode; Dat wij nyet bemercken konnen , heeren Johan van Leuendael,ritter, die noch in leuende lijue ende onse mede vijant is, nyet wel soe veel zijner goeden der-uen moegen ; dan gevuelen gelijck uwe e. des oick breder betrachten moegen , dat Jan van Le-uendael, uwer e. dienre, myt susdaniger coloer zijns vaders goede geern bescermen ende diedingtael daer aff ons ontrecken solde etc. Voirder aengaende die

ondersaten vander Langer Lyn-schoten ende Snelrewaert dese vehede wt geduerende van der brandscat als ondersaten der huysvan Montfoirts vrij , onbescadicht te moegen blijuen etc., en konnen wij nyet bevynden, dat dieselffde Stichtsche ofte Montfoiftsche dan key. mat. ondersaten te zijn, ende der veyj^cheyt daeromnyet to genieten behoeuen; zellen nochtans, uwe e. to gevalle,- onsen gen. lieuen heren shertogevan Gelre etc., buten den welcken ons hier jnne te handelen nyet te doen en staet, jn alien







Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 258                                                         HEKDRIK VAN BEIJERES, (t528). staende ende alhier in de landen gelegen, daer van den huysluyden een redelick vuystall te dben,deselue pachten daer teyndens , alst ymmers weesen moste, met behoerlickheyt in te manen endedeselue wichten daer nae tot hoeren mynste scade op te brengen , gelijck wij v 1. oeck alsoe tegeschien genselicken betrouwen; doch woe zulc geschien wil, begheren wij een guetlich weder-beecreuen antwort. Ged. Montfoort 31 Maart 1528. Hare handt. Deel D. 745. 392. George Schenk , heer van Tantenhurg , stadhouder van Friesland en Overvjssel, ant-woordt aan Floris van Egmond\, heer van JJs&ehtcin, op zijn brief ontvangen 16 Maart:Vermoede v e. mijne ende der conimissarisen schriflten , rieffens mij wesende, nu ontfanghen hefftjn welcken jck v e. van alle gelegentheit aduerleren , ende vermits dat ick noch van v 1. nochmijnen heren van Hoichstraeten daer 6p geene antwort ontfangen heb, ende oeck niet en verne-men van den grauen van Diepholt ende sinen

ruteren, byn ick begangen wes ick tbeste vorder voer-nemen sail, want ick mijn aentaell ende staet van vm knecht noch niet en heb; ende na dienv e. in yren schrifften nOch in, twijffel stollen, off de graeff van Diepholt enige ruter op de be-stellinge sonder schade sajl moghen off weeten op te brengen, ende ick daeromme geen eygent-licke toeuerlaet dair op hebben mach , end,e dat Joist van Voerden noch Bernt Lap mit yrenjonckeren ende ruteren niet dienen willen, ten sij dat men hem goet werde voer lijffschaedeende vorder heur bestellinge geue ende geheel op betaele , heflt v e. te bedencken , dat ick mijop de harde mit den knechten sonder reysigen getuch niet en dien te begeuen, ende besorgehyromme in mijnen voernemen verachtert ende belet te moeten werden; oeck en is hicr geengelt om de knecht , de sonder tselue jm feldt niet blijuen en mogen, te onderhalden. Ende alsoeick v e. vanden anschlach om Hattem te belegeren geschreuen ende noch geen antwort daer opvernomen en heb, byn ick in menonge morgen offt ouermorgen Hasselt an twe orden te beieggenende versoeken, wes Got Almechtich fueghen sail willen. Ick heb huden

schruTten gekregen yanden grauen van Emden , dat sin lieffden feerdich sijnmit hpndert perden ende \c knechten ende mij te trecken ; ende also ick v e. onlang geschreuenheb der ruter haluen , dat mij goet (bedunckt)sij wech liet rijden, dat men hem goet wurde voerlijffschaede ende vort bestelde op x Phs, g. ter maent. Were doch mijn raet ende goetbedunckentselue niet off te schlaen , gemerckt sij in generley manure anders dienen willen , ende de furstvan Gelre sich in alien orden mit ruteren doet beweruen, 4an splden dese ruter van ons rijdenende hem totrecken , konde v e. ouerleggen dat wij geen felt en solden moeghen holden. Ick ensie noch en weet oeck niet de ruter eenen \oet weges meer te brengen, ten sij dan dat sij be-taelt ende vors. bestellinge hebben; want all hebben sij my dese reyse na Zwoll ende Deuentergeleydt, tselue hebben sij mij to gefallen gedaen. Begeren hyromme y e. alle saken ten bestenouerleggen ende mij van alle weder beantworden, wes ick mij halden sail, ende in sonderheitmijn here van Hoichstraeten andechtlicken vermanen an de betalinghe, als ick in gelicken doen 3want ick sonder de selue niet eii sien wA

te ricbteri. De steden Deuenter en Zwoll hebben densolemplicken eydt gedaen mit gueier bJijtschap ende geneichtheyt tot der k. m., ende byn ophuden na myddach weder to Campen gecomen , pra Hasselt te beieggen, ende wes mij wederfaertsal ick altijt furderliok laeten weeten v e. Ged. Kampen t A^ril 1528. Zijne kandt. ,.,!,-         > ?                                                    Archief van Buren. 393. Charlotte van Brederode verzoekt aan de Geldersohe bevelhebbers en 3 staten van





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 260                                                        HENDRIK VAN BEIJEREN, (1528). setthen, des wij gerne voirder doen willen, ind weulden wall wij die steden Deuentbcr, Campenind Zwoll tot Twer meynongen brengen mochten , dair wij ons lijff, guedt noch bloet, landenoch luyde, vrunde noch maige nyet an sparen sullen, jnd soe ghij begeert ons bij v te fuegen,sullen wij soe voels dair toe gedencken, as ons gelegen ind moegelick sijn sail. Ged, Wagenin-gen 19 April 1528, Zijne handt., lager Holtiujysen. Deel A. 998. 397.    Karel, hertog van Gelder, verzoekt aan de 5 kapittelen van Utrecht mit ganscherandacht, dat ghij ons id instrument vander electien in behoirlicker formen mitten weerdigen indhoigeleerden ineister Goirdt Kunertorff, doctor officiaell etc., onuertochlicken ouerschicken wiltind vmb voirtain tselue sonder vertoch aan den graaf van Bichlingen toe te zenden, opdatsijnelieffden sich woe eer woe beter hyraff bij v fuegen ind die saicken aldair schicken sullen moegen,as tot nvt, eer ind welfairt onser ind vwer aire tbest dienen ind

behoeren sail. Hyrjnne en laetgeen gebreck vallen, want wij ons gensselicken dairtoe verlailen. Ged, Wageningen 22 April1528. Zijne handt. , lager van Amstell. Deel D. 749. 398.    Karel, hertog van Gelder, antwoordt aan de 3 staten van Utrecht op hun schrijoenmet ingesloten afschriften van die van Amersfoort, ter zake, dat die onze van Hulckensteyn indvanden Eem etzelicke hoere ondersaeten beesten affgehaelt solden hebben, dat hij terstont anden seluenonsen beuelsluyden aldair ernstlicken doen schrijuen, zij die affgenaemen guederen den van Amers-foirt weder te restitueren sullen , off ons sulcke redenen ind bescheyt desshaluen weten lailen ,dairmede wij den van Amersfoirt tot onderhaldonge gueder naebeurscappen ind nae ytsont gestaltbillicken beantworden moighen , tselue wij v alsdan onuerwitticht nyet sullen laiten. Ged, Arn-hem 25 April 1528. Zijne handt,, lager D. Stoir, Item. Soe wij den van Amersfoirt doin schrijuen hebben, oft' zij sich as guede SincteMartens luyde (gelick zij ons geschreuen hebben to willen wesen ind blijuen) bij der electien desspostulaitz, onlanx aldair gesciet, halden wolden, dair off'wij noch geyn antwort

ontfanghen hebben,schrijuen wij mit vlijt ghij oer dess antwortz vermaenen, omb ons oere grontlicke meynonge tlai-ten weten, ind ons dairnae to richten; dess verlaiten wij ons alsoe tot v. Datum ut supra.Zijne handt. Deel D. 750, 748. ? 399.    Burg. , tchepen. en raad der stad Amersfoort herigten aan de 3 staten van Utrecht,dat door die van Uulkestein aan Goezen GijsheHsz. en Jan Gerritsz, van het Boogeland 3paarden , 12 hoornheesten en 10 varkens zijn ontnomen ; dat door die van het huh ter Eemde zoon van Goessen voorn. gevangensenomen , 14 paarden , 20 koetjen, omtrent 100 schapenen 20 lammeren ontroofd zijn, in weerwil dat zij hun aandeel in de laatste verdragsgel-den, als 100 g, g, op het huis ter Eem hadden betaald. Zij verzoeken de teruggave van heteen en ander te willen bewerken* Ged, 25 dpril 1528. Deel B. 628. 400.     Hierhij overgelegd het ontcangen antwoord van den hertog van Gelder, waarhij hij



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 261 BtSSGHOP VA.IT UTRECHT, (1528). de voorn. stad meldt, dat hij den bevelhehber te Hulkestein heeft gelast, kaar het geroofdeterug te geven. Ged. Wageningen 1528, B. 629. Alsmede de beeedigde verklaring van GerritTrant, sellout op het Hoogeland, dat Jan Gerrit* zijn verdragsgeld heeft betaald. Ged.24 April y B. 630. 401.    Dvjkgraaf van heemraden van den Lekdijk, te Wijk hij Duurstede ztjnde, herigtenaan de 3 staten van Utrecht; Also als ghij weten, die schier schouwe aenstaende is, ommedie gebreken opten Leckedijck te visiteren ende te doersien ende daerna behoirlicke remedie , totonderhaldinge ind profijt des ghemenen Jants, te vynden ende die dijeken na geboeren voer toeco-mende perykel te versien , verzoeken zij daartoe het noodig vrvjgeleide. Ged, Wijh te Duur-stede 2% April 1528, Deel D. 752. 402.    Rarely hertog van Gelder, herigt aan Christoffel van Meurs, Wijnant van Arnhemen verdere hevelhehhers te Utrecht: Soe wij totten huyze ther Eem to befestigen onse lantscapvan Veluwen vast gebruyckt, ind

soe wij dieselue onse lantschap tot soe wijder wegen to doen heb-ben , dat wij dair mit die befestinge dess huyss vurs. soe haestelick as van noiden is nyet moigenvollenbrengen laiten ; want dan Emelant onder den vurs. huyse gehoiren , hyr toe tot deser tijttoe nyet to hulpe geweest, des wall anders behoirdt hadde , ind noch dair toe van noiden is, be-uelen wij v, dat ghij mitten staiten aldair alsoe verspreckt, verfueght ind ordiniert, dat Emelantmilten onsen vyt Veluwen tot befestinge dess huyss vurs. gevueght, off then mynsten vyt eennees!gelegen kerspelen eyn hondert grauers mit eyn deell waigens eyn maendt lanck aldair toarbeiden geordiniert ind gehalden werden, op dat nu idt werck, sus vere gekomen, voirt ain soe vol-maickt werde rnoige , dat ons den staiten ind onser lantscappen gheyn achterdeell dair durch enontstae. Des verlaiten wij ons jntlicken tot u. Ged* JVageningen 4 Med 1528. Zijne handt. ,lager Hot.thuyzen. Deel G. 112. 403.     De stad Amersfoort verzoekt aan de 3 staten van Utrecht, dat zij t ingevolge kunen des hertogs van Gelder schrijven , aan de hevelhehhers op den huize ter Eem gelasten omniet een gedeelte ,

maar al het ontroofde vee terug te geven. Ged. 6 Met 1528. Deel D. 753. 404.     De 3 staten van Utrecht herigten aan Robert van Yttersum, drost, alsmede aan hevel-hehhers op den huize ter Eem: Die slat Arnersfordt veruolget noch nae as voir op oirren affge-nomen guederen , dair off' zij gheyne restitutie hebben konnen gekrijgen , nyet tegenstaende datsulx onss gen. 1. heeren ind dair nae des beuelsluyde beuell ind gesynnen geweest is. Want dansijne ff. g. die van Arnersfordt insonderheit onbeschaidicht willen hebben, soe sijne ff. g. indonser dair aingelegen , es deshaluen onse gueilicke begeren ind gesynnen , dat gij sonder ennichvertoigh off'middell die van Arnersfordt restitutie ind verrichtonge doen, op dat vorder verloipind onwijl vermijdt blijue , ind begeren deshaluen eyn guellick werder beschreuen antwordt, omsich ain sijne ff. g. daer nae weten to richten. Ged. 8 Met 1528. Concept.                                                                                                                        Deel D. 754. 405.    Rarely hertog van Gelder, herigt aan de 3 staten van Utrecht; Wij twijuelen nyet, *





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 263 BISSCHOP VABT UTRECHT, (1528). then beydcn sijden sulcx aen ons keerden ende comprotnitteerden , in sulcken gefalle mochten wijdie sake an ons nemen ende dan daerinne doen bij aduis ende rade van v luyden, wes des naerechte ende redenen gebueren solde. Ged. te Duurstede 18 Junij 1528. Zijne handt, Deel B. 033. 407.                                 Examinatien van de gevangenen op de Gatarinenpoort anno 1528. Venrode.Gevraecht: wat doer den Gelderschen raet Erkelens ende doctor Wijnant alhier in voor-gangen soomer gedaen etc* ? Seyt: dat Erkelens alhier geweest is, omme te besien, of men wat tot eenicheit beyder furstensal mogen handelen. Op den anderen art. Waeromme hij gepractiseert heeft gehadt, Gelderse ruyteren in Vtrechtte nemen etc. ? Seyt: dat op een tijt den domdeecken ende H. Marcus van Weese int capittel voorgegevenhebben, dattet niet boes sol sijn, so men Martijn van Rossum mit vijftich ofte tsestich peerdenhad in Vtrecht genomen; dan soo ist doch geraden geweest mijns gn. h. huysgesin

binnenVtrecht te nemen. Opde 3 art. Waromme ende wat henlnyden daertoe bewe^en had, mijn g. h. vuytVtrecht te sluyteu etc.? Seyt: hij als mijn g. h. voir de stadt geweest is ende begeert hadde daer in te sijn, soo isint capittel besloten geweest sijn vorstel, hem alleen met sijn huysgesin in te laten. Opten vierden. Wat sij luden daermede gemeent hebben , mijn g. h. alleen mit sijn f. g.huysgesin in Vtrecht te laten etc.? Seyt: dat die ghene so tegens die ballingen gehandelt hadden, besorgden als mijn g, h.huerluden machlich waer , justice solde doen. Opden ven. Waeromme sjjl. Gijsbert vau Zuylen ende Aernt van Wulven mit credentie brie-ven aen mijn g. h. geschict hadden? Seyt: dat Gijsbert van Zuylen hem had laeten hoiren , dat hij selfs personelick wel treckentot mijn g. h. en sijn f. g. aenspreken; ende oft saecke waer, dat hij niet wederom en quaem600 solt men doen als of de keyser voor de stadt quamen. Opten 6e art, Wie dat geraden had, dat men die Gelderse inhaelen solt ende wie deseluegehaelt had ? Seyt: dat sulcx bij den domdeecken Marcus van Weeze, h. Vrederic de Conine, Johande Conine, Lubbert die Wael ende hem zeluen

geraden is, ende daerop hebben Marcus van Wezeh. Ariaen van Renesse ende Michiel de Backer, Arent van Wulven die sluetel genomen. Opt 7. Wie dat geraden heeft, dat men bouen die staten scrift, als dat men niet meerdan 80 peerden innemen sal, die staten daertoe gebracht sijn meer luyden in te nemen ? Seyt: daertoe geraden heeft den domdeecken, beneffens Weze, Goijert de Conine, Jande Conine, Frederic de Conine, Kuynretorfl, Johan van Wael, Lubbert die Wael, Gerryt Foeyt,Gijsbert vander A , ende meer anderen. Op die vrage, wie die gheen sijn soo sulcx liefif geweest is, dat mijn g. b. vuyt Vtrechtblijuen sol ? Seyt: dat hij van h. Aelbert van Leuwenberch gehoirt heeft, als dat Jacob van Mijnen endeVrederic Vuyt den Ham, raairschalc, bij geweest is, dat mijn g. h. vuyter stadt blijue; voort



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 HE3DR1K VAK BEIJEAEW » (1528). 264 vanden anderen sijn , domdeken , Weze, Goijert de Coninck , Jan van Wael, Jan die Conine,Fred, die Conine, Kuynrelorff, Lubbert die Wael, G. Foeyt, Ghijsb. vander A, h. Johan vanRenesse ; van de borgeren, Rutger Ciuetinck, Adam van Diemen, Cornelis van Marten, met meeranderen. Op die vrage, wie de poorten opgeslagen bebben ? Seyt: Michiel die Backer, Gerrit van Nimwegen , Henrick Saelmaecker , etc. Op die vrage, off Jacob van Mijnen ofte andere mijns. g. b. die met eenige brieuen hieringeschict badden etc.? Seyt: dat Jacob van Mijnen voer die tijt, aleer die graef van Buyren op die Veluwe geto-gen was , den deecken van St. Peter gescreuen badde , ongetwijfelt so men sich schicken wil,sol men alle dingen noch wel ten besten stellen. Op die vraege , wie die van Bichelinge tijdinge van de postulate gebracht heeft? Seyt: mr. Jan van Wael ende Adam, des domdekens dienaer, te gaderen ende Kuynretorff,beeft dat concilium tegens m. g. b. daerop gemaect. Jtem seyt Venroede: dat

Weze een duysent kronen mede gebracht beeft vanden bertogevan Gelre , daervan hem bondert golt g. ende den domdeecken bondert, ende dan die anderenonder die Conine , Michiel de Backer ende anderen gedeelt sijn etc. Jtem seyt: dat alle oorspronck gecomen is van die van Nyevelt ende den van Mijnen,die welcke besorgt bebben Evert Zoudenbalch ende Goijert van Voerd mit andere ballingen solleningelaten worden , dan eer zij luyden wolden dat Evert ende Goirt ingecomen waren, woldensij lieuer honden oft Turcken ingecomen hebben ende Tursche geworden sijn etc. Cornelis van Merlen. Sijn confessie compt seer over een met de voorgaende, docb opt 4° seyt als volcht: »dat denroep gecomen was vanden licbten boeven , als Michiel Backer, Cornelis Hack , Peter Tinnegieterende Steven Buytendijrk , dat mijn g. h. wol die ballingen in hebben, ende als Lubbert die Waelden hoofmr. voor de poorten gevraecht badde , hoe mijn g. h. alsoo mit ruteren ende knechtenquaro, heeft bij geantwoirt,&quot; dat hij niet en wist, daer mochten sij om sien, desgelijcx Seldenacker. Opt 5e, dat sulcr sij geslothen geweest, ende veel van hem luden die

tijdinge vroech gewe-ten , dan niettemin sijn Aernt van Wulven die sluetels genomen geweest, ende hoewel out endenieuwen raet gesloten waeren geen ruyter in te nemen , eer die dachvaert tot Beverweert waergeschiet, soo sijn doch dair en tusschen duer den heymelieken raet ende conroetz, als domdeken,Wees, Michiel Backer ende anderen, sonder weeten ende wille vanden raet, bondert Geldersepaerden ingelaten, dan hij en is daer niet mede geweest, noch raet noch daet daertoe gegeuen. Opde vraege waeromme mijn g. h. van bemluyden soo seer gehaet worden, seyde: dat biervoormaels mijn g. h. stadthouders geset hadde, als Jacob van Mynen ende Ernst van Amerongen,die welcke den borgeren bouen int stadt versocht hebben gehadt, aldair een deel geslagen sijngeweest, tander deel vanden borgeren over de muer gevallen ende ballinck geworden , sulcks datveel luden gemeent hebben, dat tselfde sol geweest sijn die meninge ende bevel mijns g. h. Endesoo die ballingen namaels wederom gecomen waren in de gratie ende hult sijns y. g., bebben dievanden conroetz besorcht, so mijn g. h. ingelaten wort, dat die ballingen mit hem

souden levenende handelen, als sij eerst mit den ballingen badden gedaen. Bekende meede den 13e Julij pijn-lick gebracht sijnde, dat hij in de papcamer meede geraden heeft met Lub. de Wael, Huchten-broeck, G. Cluetinck , Gerrit Foeyt, dat men mijn g. h. niet in sol laten. Jtem met domdeken,Weze, Vred. die Conine, Alb. van Leuwenborch, h. Jan de Conine, h. Marten van Leuwenberch



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSCH0P VAN UTRECHT, (1528J.                                                                265 4 de Geldersche ruter in te nemen , dat se den hertoge van Gelre tot een beschermheer woldenhehouden; dat Jan de Conine ende Kuynretorff altijt in den raet vanden graue van Meurs sijngeweest; item dat Lub. de Wael, Jan van Wijck, Lubb. van Alenderp, h. Albert van Leu-wen be rch , Kuynretorff ende b. Jac. Croll verhindert hadden over een jaer, dat het blockhuysmet en worde gemaect. Cornell's Hack word a\ 1528 den 22 Julij geexamineert, als bouen. Seyde noch; dat HeinVerhaer, op de PJaets gecomen sijnde, riep, »dat hij badde Bourgoinscbe ruyteren gesien&quot;, twelckbij meer anderen geconfirmeert, (dat) geroepen worde, »de poorte toe 1 de Bourgoinsen comen.&quot; Seyde:dat Marcus van Weze mit Scherpenzeel de Gelrese ruyteren gehaelt; dat mit hem de poorte haddenhelpen opslaen Backer, Gerrit van Nimwegen, Harman van Oostrum, Aernt van Vtrecht endeWolter die Ridder, ende ten huyse van G, van Nimwegen den haemer dair toe

gehaelt te sijn:dat Joost van Eyck forier geweest heeft ende meede heeft helpen raeden, die sequente. Seyde:dat vuyt ygelick gootshuus twee geordonneert waren om te raden, oft men een postulaet kiesenmochte, als dan den hertoge van Gelre voor sijn swager ende Beuchlinger gescreven hadde,daeronder oock Zuyckerode geweest is. Gevraecht, wat Goyer de Coning verhandelt had, seyt: dat die om een groot bans te sijn, datschoutambacht vanden hertoge aengenomen hadde, ende den schepen den eedt afgenomen; vanHarman van Wee en weet hij niet; Gijsbert vander A is geweest raet ende daer nae schatmr. overdie gevangene, ende enige valsche sauvegarde ^egeven hadde, daerover hij gestraft was: dat Ste-ven van Zuylens wijff tegens Ott van Haeften geseyt hadde, »dat se souden toesien, dat Adam vanDiemen ende Gerrit van Swol veel van de Haechsche geplonderde goederen hadden gecoft;&quot; endedat in de verbantnisse in des domdeeckens buys geschict waren geweest, mitten seluen domdeken,Weze, Venraet, G. de Conine, Vred. de Conine, Jan de Wael, M. Backer de clockegieter,h. Aelbrecht van Leuwenberch , Lnbb. die

Wael, Joost van Eyck ; onder andere verclaerden inde Hage vuyt de borgeren geweest te sijn, neffens hem b. Jan van Huchtenbroek met 2 knech-ten, Ger. van Nimwegen, W. van Diemen, Cornell's de Boer de Jonge , mr. Jacob Smit, Corne-ll's Hugen, Peter Peterss. tinnegieter, Cryn den timmerman , Jan Everss. ende meer andere, Gooit de Coninck gevraecht, wie hem schout gemaect hadde, seyde: Wynolt ende Erckelens,nadien sij hem voorgeholden hadden , dat hij om sijn ouderdom niet wel tot een borgermr. endiende; seyde meede: Weze ende Venroy de principaelste van het spel te weezen, ende dat Wil- helm.....een copye van de verbandtenisse hadde; seyde h. Cornell's van Meerten, dat hij een goet dapper mensch waer ende geern veel beveel gehadt heeft. Kuynretorff seyde nergens aff te weeten , dan aingaende het consiliums , dat doctor Wijnant hem met geleerden ende oeck met.....woorden, als sol hij een ongenadich vorst overkomen, daertoe gebracht hebbe. Gijsbert vander A, seyde: dat hij schatmr. is geweest over de boeren, daer hij een off tweevan Coten ende Maersenveen inde haftpijninge hadde helpen brengen met Jan van

Wulven , endedoorsaecke van alle de troublen geweest te sijn J. van Mijnden ende Eerst van Amerongen , diehet spel niitte ballingen begonnen hadden, daer vuyt alles gecomen was; elck van den raet heeftgehadt een rutersolt, als x gl. ter maent, ende hij noch een knechtsolt van iiii gh Gerrit Foeyt geexamineert. Gerryt van Eck, seyt: dat hij de wacht hebbende op den nacht,dat mijn g. h. vole het gat in de muere gebroken badde, door sijn been was geschoten. JtemWiHem Knijff, Gerrit van Roijen sijn meede van de parthye geweest, daer Peter Peterss. nochbij voecht Claes de Ryck, Dirck Winter, Corn. Sanderss,, Sander den backer in de Vuylstege , iir.                                                                                                    34





Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 BISSGHOP VAN tJTHEGHT, (1528).                                                                267 oultre a Boisleduc pour ]e raesrnes. Par quoy sera lion, que vous escripuez a ceulx, que connois-sez quils facent adresse, comme jescripz a monsieur de Bueren faire de sa part, je suis sceure, queferez tout deuoir deuers ceulx de Hollande , adfin quilz facent le semblable. Jay aussi conclud mander 3es estas de Brabant venir vers moy dedans xv jours, pour faire de(rechef) de nouuelle ayde. Ceulx du chergie de Therouane ont a grosse difficulte accorde la somme de ixm florius,deduisant tous despens faiz et a faire ou vnm florins clers deniers, a payer moittie a Noel et lautrea la St. Jehan, que jay este conseillie daccepter. Et quant a leurs doleances, je leur ay ordonneJes mectre toutes par escript, pour les faire veoir par ceulx, quilz auront par raison cause deulxcon tenter. Les abbez de Brabant mont de nouueau presente requeste plus que desraisonnable et exor-bitante et contre toute bonnestete et raison , et ne fust que je faiz baster vne response , que jedesire

soit telle, quilz meritent; je le vous eulsse enuoye, mais icelle conclutte vous enuoyeray ledouble de tout. Jay sceu que le marquis de Baden est venu a Bruxelles; je luy ay escript et mande venir versmoy i que est pour luy respondre aux responces, quil feist dernierement au sr, de Berselle etmaistre Georges Despleghem, sur quoy jay ordonne faire vug memoire des poinlz et articles, donton luy doit parler. Ged. Meehelen 10 Aug. 1528. Hare handt., lager Dajvckers. Folgens het oorspronkelijke onder particuliere beru&ting. 4H. Collart herigt aan Floris van Egmond, heer van IJsselstein: Jc heb mijnen g. 1.h. to kennen gegeuen hedt tselff w. g. mij gesacht bebben ; sus hefft mijn g. ). h. mij ter ant-wort gegeuen, dat sijn ff. g. gern horen ind verstaen willen tot enen enygen vrede, as sijn ff. g.altrjt gern gedaen bedde, alst yet op billicbeyt ind bij den reden yss; sus willen gern die saickenaenheffen ind handelen, woe eyr woe beter, cort ende goydt; want solden waet van comen off nyet,hedt ys woe hedt ysj woe dat hedt corter geschyet woe beter, ind mijn g. 1. h. en sold oick nyetgern gehandelt bebben lange tijt; oick sal w. g. beliuen toe weten , dat aen beyden

sijden elckin myddeler tijt der tractyrrynge nyet sessiren sullen van orloghe, dan elck sal sijn scbonstedoin, ter tijt to ind soe lang dat men seyt offt treffen wil off nyet. Sus, lyeff heer, willen w. g.best doin, dat die saecken eyns tot enen guden eynd commen moghen, alssic nyet en twijuelwail doin sullen w. g. Ged. 17 Aug. 1528. Jtem, lieff heer, w. g. willen best doen, ic hoep aen Got, hedt sal enen vortganck hebben ;w. g. Jaten mij antwort weten ewenich. Archie/ van Buren. 512. A. van Lalaing, graaf van Hoogstraten , herigt aan Floris van Egtnond, heer vanIJsselstein: Arriue ce soir en ce lien de Dordrecht, je y ay trouue monsp. de Bouchouen, si queje luy auoy escript dy venir , et ay communicque auec luy et les escoutecte et bourgm. des villesde Dordrecht et de Gorckem sur la prouision et seurte des pays dArckel et de Zuythollant. Noustrouuons attendu les assamblees a Thiel et a Bommel, quil est besoing alapreserualiondesdits paysentretenir les iijc payes, quy y sont este jusques cy soubz la charge du capitaine Jehan God^af,mais que pour dresser leur paiement les conuiendroit comprendre ou nombre des pietons, qui sonta la generale charge du pays

de Hollande, dont pour non en exeed^r le nombre jescriptz a mes-sires les commissaires Faulcuez et lescoutete de la Goude, a la prochaine monstre en casser autant 34*



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 268                                                         HENDRHt VAN BEIJEREN, (1528). ties maladroit, que de passer lesd iijo ou nombre des pietons ordinaires de la charge desdits de Hol-lande. Hij verzoekt hem om te zorgen, dat dit geschiedde. Ged. Dordrecht 17 Aug. 1528,Zijne handt* drchief van Buren. 413.    Bisschop Hendrik van Beijeren herigt aan de 5 hapittelen van Utrecht: Wij heb-ben etlicke dienaers om hoere truwe dienste , se ons cnde onsen Gestichte gedaen bebben endenoch wijder doen moegen, versien mit sekeren ampten , daer van wij v hier beneuens drie com-missien voer tyerste ouerseynden , ende begereh dat gbij achteruolgende onse voerhandelonge , wijdesbaluen mit v gebadt hebben , dieselue commissien mit uvver vijff goitshuyseren segelen besege-len willen; daeraen werdt gbij ons gefallen doen ende willen sulcx gerne tegens v mit gunst endegenaden erkennen. Ged* te Duurstede 16 Sept, 1528. Zijne handt. Deel D. 755. 414.     Margaretha van Oostenrijh herigt aan het kapittel van den Dom te Utrecht: Wantwij jn

zunderlinge recommandacie hebben meester Huyge. van Assendelff, licenciaet in beydenrechten , raedt ende cappellaen vander keyselijcker maiestaet ons liefs heeren ende neuen, om diegoede ende getrouwe dienste, die hij der voers. key. ma. ende ons gedaen heeft in diuerssche ma-nieren y ende begheeren dairomme zijn welvaert, promocie ende vorderinge, zoe vele te meer,aengesien dat doer tongeualle, dat in den Haghe geschiet is , hij meer ende groolelijcker van an-deren bescadicht ende beroeft es geweest, als wij verstaen ; soe scrijuen wij hierom aen v, ver-souckende zeere vruntlijck, dat gbij, ter liefden van ons ende tot deser onser begeerten, den voors.meester Huyge creeren wjlt canonick jn uwer Domkercken op die wachle van de jerste ofte an-derde canonik prouene, die voir dan ledich werden ende voceren sal tot uwer ghifte ende dispo-sitie, ende hem daerom voirderen ende prefereren voer alien anderen , wye zij zijn. Ende gbijsuit ons dair jnne zunderlinge eere ende vruntscap doen ende bewijsen, twelck wij namaels tegensv jn generael oft particulier geerne erkennen zullen. Ged. Mechelen 15 Sept. 1528. Hare handt. Deel A. 1001.

415.     George Schenk van Tautenburg herigt aan Floris van Egmond, heer van IJsselstein:Dat ick hier tot Wttrecht gekomen sijn, ende mocht mij nyt langer bynnen Deuenter onthalden ,ouermyts dat die rutter belalt wolden wesen , ende ick gheynen raet daer to wuste , twelck ickman her van Hoegstrate tkennen heb gegeuen, omme dair jnne to versien, soetk. m. tot groten kos-ten verloppt, als ick hope hij duen wurdt; beger nochtans e. 1. wolle sijn 1. eyn kleyn vermani-^en duen. Hier syende hefft mij meyster Gert Mulert eynen brieff van e. 1. geschickt, der gester *otDeuenter gebracht hefl't, daer wt ick e. 1. meninge verstae, dat e. 1. gern wetten wolde, woe grotde somme vanden aresten weren jnde Drenthe, e. 1. wolden onderstaen myt den fursten vanGeller thandeln , dat sijn gen. die helfft netne ende wij de ander helfft. Alsoe heb ick naeSteen-wich gescreuen, omme sulx.to vernemen, oick wue foel daer van ontfangen is, als mij dat seluebescheyt komt, wil ick sulx e. 1. terstont verwittigen. Ick heb nymant noch tkennen gegeuen,datter enige penningen wtter Drenthe gekomen sijnnen , sus moeten e. 1. mij befel duen, dat ickde penningen tot e. 1.

behueff bij eyn ander halde op farder bescheyt, op dat ick dair jnne nytbedacht werde, dat ick se wolde bij mij seluest onderschlaen, soe e. 1. wetten, dat de man scharp



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 269 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1528). is ende mij lichtlick schult salde geuen, tvvelck hij tegens e. 1. nyt darffduen; de somm is nyt grotde dair van gekomeri is. Jck sal e. 1. alle bescheyt laten wetlen; ick walde, dat ick eyn stondebij e. 1. wer, ten solde onser beyder schade nyt sijri. Nyt mer dan war jck e. 1. dynsl vnd frunt-schap wust to bewijsen, wer ick willich ende bereit. Ged. Utrecht 8 Oct. 1528. Zijne handt. De rest werdt eynen groten penninck belopen, e. 1. mochte van fersten myt dem fursten be-staen thandeln, mocht men sijn goed brenghen opten derdendel ende onsen opten tween dele, 1st nyttbekomen, soe neme e. 1. de helfft, ick verse mij ellick van onser sal wal ijm gulden komen etc.,dan ick beger twetten, off mijn ber van Hogestate mij fragen wurde naden brandschat vanDrenthe,wes ick daer op antworden sal, e. 1. wait men sulx verstendigen bij dessen. Beger oick twetten, offt men den Dyffaltscben rutter, die acht daige vur den afftocbt geuensal, dan nyt; wes e. 1. myt dem grauen van Dyffalt verdragen sijnnen, e. 1. walle mij

sulx ver-stendigen. Archie/ van Buren, 416.     Ghijsbert van Baexen berigt aan Floris van Egmond, heer van Usselstein: Gnedigelieff beer. Soe als mijn here van Gelre in desen vurleden jairen vutter Middeler liadde laeten aen-verdigen de renten van Haips, wairduer die burgers vanden Graeff vur den Haipser Maestoll totCuyck ind oich tot Middeller gemaent woerden , ind den toll wart alsoe ten beyden zijden opge-schreuen , zonder emande yet dair aff te betaelen , tselue sich alsoe tot noch hefft vertoegen indaen is bleuen staen ; sijn gysteren donresdach albyr bij mij komen die droissart ind rentemeystervan Meer mil oeren tolleneren vander Haipser toll to Cuyck, ind bebben van desen coupluydenvanden GraefF gemaent de opgeschreuen pennyngen vanden vurs. Haipser toll, wairop de vurs.coepluyden antworden : »angemerckt den Haipser toll soe waell tot Middeller als tot Cuyck opge-schreuen is worden, ind sie ten beeden zijden dair vur hebben moeten geloouen, begerden sie totMiddeller van oer gelaeffte verlaeten ind ontslaegen wurden , wulden den tollaner van Haips tottot Cuyck geen opleggen ind betaelen.&quot; Aldus, gen. 1. heer, want ick

nyet enweet, wiemen sichinde saicke van Haips in desen pays ind tractaet hebben off balden sail, en kan ick dese vurs.partyen van oeren gebreken nyet verlijken noch verennigen. Bidde diensllicken, v g. mij schryfftlickwillen doen aduertieren , wie sich dese burgers ind coopluyden in betaelinge des Haipsen tols nvvortan hebben ind halden zullen , mij mitten besten dairop to antworden, De van Meer sijn inpossessy , dair nae moetmen in die saicke handelen ind geschien laeten , doch wes uwen gen. bieraff geliefft, zullen sich dese coopluyden guetwillich vynden laeten. Jtem , ick hadde uwen gen.geschreuen van de pennyngen in Maess ind Waele noch te betaelen staen , dair vur die gijssellersnoch hyr sitten , oick deels verburght sijn , wiemen sich in maenynge der vurs. pennyngen baldenzalli dairop mij noch van uwen gen. egeyn weder antwort komen is. Bidde v g. mij schryfftlickenwillen doen aduertieren, wiemen sich dair met halden ind anstellen zall; want zijnder de tijdingevanden pays ind vreede en is van hernluyden nyemant compariert om te voldoen off de gijssellersto quyten , dan op de halue dingtaele is de meeste helffte betaelt ende de ander

helff verschijntyest op Martini naestkomende, dair nae moegen v g. inder saicke handellen, indien uwer gen. be- lieuen weten laiten. Ged. 9 Oct. 1528. Zijne handt. Archie/ van Buren. 417.    A. van Lalaing, graaf van Hoogstraten , berigt aan Floris van Egmond, heer vanIJssefotein: Jay receu voz lettres et pareillement celles du roy de Denemarcke , louchant lepaiement de sa pension; vous sauez questant jcy ma faculte en matere de finance cesse, et quil \ -



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 270 HEUfDRIK VAN BEIJEBEK , (1528). nest en moy le pouoir; ainsi dresser commil le desire auec ce que je ne scay, comment les affairesdes finances de present se portent; jay bien vohi escripre a messres les tresorier et receueur gene-raulx, dont je tous enuoie les lettres, quilz y facent extreme diligence et le mieulx quilz peulent, ace quil puist estre paye. Jl me samble que vous ferez bien en escripre aussi a Madame, afinquelle leur ordonne ainsi le faire. Quant au succours par luy demande, il me samble, que vous luy auez tresbien respondu. Sa maiesle mescript dauantaige de la maison de sa residence a Lyre, que les executeurs dutestament du proprietaire trespasse entendent vendre, a ce que je voulsisse escripre a Madamemonsr. le cardinal et ces autres s&quot;., pour aduiser le moien, quil puist retenir Iheritaige, du moinsjusques ses affaires feussent en meillieure disposition; vous entendez bien aussi ne voy je point quecela fait conduisable au regret desdits executeurs, qui, comme fait a presumer, sont deliberez deladite

vendition , pour les deniers en vente conuertir a lexecution du testament dudit trespasse; jevous prie luy en faire toute pertinente remonstrance a son appaisement et a ma descbarge auecmes&quot; excuses, que je ne luy escriptz responce, que je laisse par ignorance du langaige et du seel asa maieste conuenable. Ged. Utrecht 14 Oct, 1528. Ztjne kandt. Archie/van Buren. 418...........bertgt aan Floris van Egmond, heer van IJsselstein; Monsr. de Hoogstrate vous escript ce que est venu de court, et comme Ion a fort agreable vostre besoignyeet le sien auec les deputez de monsr. de Gheldres et le verrez par voz lettres» jl vous enuoye lesparties, dont jl vous escript, jl vous plaise pourueoir que samedj xxiiijmo de ce mois monsr. deHemart soit a Hatthem, que je ne soye constraint seiourner en Gheldres, et renuoyer par ce por-teur la lettre de promesse de vous et de mondit sr. de Hoochstrate a monsr. de Ghelders touchantla reddicion des villes de Hatthem, Harderwijck et Elburg, pour les deliurer audit sr., selon quila este conuenu, en me mandant en quoy je vous pourroye seruir, et de bon cueur je my employe-ray. Ged. Utrecht 16 Oct. 1528. Ztjne

handt. Archie f van Buren, 419.    Karel, hertog van Gelder% verklaart hij open brief; dat wij alle die personen geystlickjnd werlick onder ons, onsen beuelsluyden, ruyteren jnd knechten, die ons jnden verleden oirloghegedient hebben , gefangen jnd die ten tijde vanden traictait van vrede, tusschen r. k. m. onsenaire genedigsten heeren jnd onsen oehem den elect van Vtrecht ter enre, ende ons ter andre zijdentot Gorckem opgericht ende geslaiten ter cause vanden voirscr. oirloige, alnoch onse oft der on-ser gefangen off onder ons jnd den onsen verborcht waren, hoerer geuenckenschap jnd oic van-den geloeften , die zij oft huere borgen voer hen ons off onsen gedain moigen hebben van eenichrantsoen off compositie toe betalen oft anderen geloiften verlaten, quytgescholden jnd geabsolueerthebben, verlaten quytschelden ende absolueren myts desen f bij alzoe dat zij geboerlicke endegewoenlicke oervede doen sullen jnd betalen oer attinge, soe jnd gelijck als onserutere, knechten,lantsaten jnd dieners onder onsen genedichsten heeren k. m. jnd onsen oehemen van Vtricht ge-fangen oft verborcht zrjnde, oic geabsolueert jnd gequyt werden, jnd

gelijcke costen sonder meerbetalen sullen. Ged. 22 Oct. 1528. A/schri/t                                                                                                                        Archie/ van Buren. 420.    A. van Lalaing, graaf van Hoogstraten , bertgt aan Floris van Egmond, heer vanMstehtein; Quant a mons*. de Nyenroy, dont vostre premier lettre fait mention, vous entendez



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 271 BISSCHOP VAN UTRECHT, (1528)- bien questant joy comme absent de court, jl ne soit en mon pouoir luy donner aucune adressejen escripurcy volentiers a Madame, sil le desire; ou sil veult attendre jusques a mon retour encourt, jen parleray volentiers a Madame a son auancement, autant que je pourray, tant pour lamourde vous , et aussi quil le merite. Quant aux prisonniers, dont dites auoir escript, partout jen suis joyeulx; jay soignie au pareilen ce coste, en sorte que tout est relaxe sans reseruation nulle, mesmes partit docteur Wijnaltbier dicy auec monsp. laudiencier et Collaert vers monsr. de Gheldres, qui a signifie audit laudien-cier le venir trouuer a Zutpben et pareillement deuoit le conte de Moers hier soir estre a Renen,pour aussi passer laudiencier oultre. Quant a cellui, dont Collart ma parle dela part de monsr. de Gheldres, quil feusse en suspensionque monsr. dUtrecht le voulsist noyer comme les autres, jl est aussi eslargi et asseure, cest ledoyen de S. Pierre Solms. Quant voiis aurez responce de monsp. dAremberge, je

vous prie la me faire tenir. Jay receula lettre de promesse a monsr. de Gheldres, quauez signee et scellee, aussi ay je. De monsr. de Hemert jentens quil soit desia parti* Quant au contentement de noz gen6 es trois villes le paiement de Hattem et de Harderwijcest despeischie, cellui de ter Elborch suyura bien tost, car je lattens tie jour a autre et suis seurquil ne tardera. Quant au brantschat de lOuer-Betuwe, je suis bien aise, quen auez tant fait vers Collart, queIon sen contente et que mes. Thiaert en pourra leuez les deniers. Quant a ce que dites Madame vous auoir escript, quelle se contente fort de notre besongnie,aussi a elle de moy qui nous est vng bon confort. Je. vous prie despeicher de faire payer et casser toutes noz gens de guerre, saulf ceulx desgarnisons ordinaires, que la soldee ne coerre plus auant; je suis bien aise que la reste de largentsoit arriue. Quant aux Espaignars, monsr. du Reulx les demande pourArtois et pareillement sa compaigme;jay escript que Ion ne les sauroit a mon aduis mieulx colloquier. De nouuelles je vous enuoie ce que Ion ma dernierement enuoie touchant Jtalie; messr. lesFrancois sy troeuuent si bien, que

personne ny veult de leur coste plus aler; jespere quilz ny ferontdesormais grand prouffit. Jay, mercy Dieu, mene le fait de rnons*. dUtrecht si auant, que mercredi dernier passe jlfeist ou grant chapitre presents les prelatz , chapitres , nobles et plusieurs autres gens de bien dela ville le transport de la temporalite de cest euechie, au prouffit de lempereur, que jacceptayou nom et comme ambassadeur de sa ma*. ; de la nous alions au Dom la ou se chantist TeDeum Laudamus et vne messe du St. Esperit, laquelle acheuee je conuoiay monsr. dUtrechtjusques en sa court et de la men alez vers le marchie appelle ten Oe en vne maison a ce conue-9 nable, dont par la fenestre fut remonstre au peuple y present en grant quantite ladite translationde la temporalite de leueschie, faicte en chapitre et loccasion dicelle, aussi le pouoir que jauoy delempereur et que les bourgeois eussent a faire serment a sa mat., comme jlz feirent solemnelle-auec les quatres deputez de la Yille et moy de par lempereur a eulx pour le reciproque, dont nyeust cellui quil nen feist semblant en estre bien content et en feist ou vers la nuyt feuz de joye;maintenant sommes

empeischier pour mettre jcy vng bon officier et faire vne bonne loy , donnerordre au fait de la justice, au police et ala garde et seurte de la ville, dont suis joyenx queFerremonde est cy arriue, lequel Madame ma enuoie.



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 272                                                         HENDRIK VA5 BEIJEREN&quot; , (1528). Je iroeuue tresbon le propoz, quauez tenu a Collaert touchant les viures a Hattem ensam-ble la responce quil vous y a faicte. Quant a son cas, je luy ay dit que bonnement ne le sauroy payer jcy pour la necessite, enquoy nous sommes, tant a jl faiJIu tirer dargent pour payer dun part et dautre, dont a ma requestejl sest contente dattendre jusques a mon retour en court et quil y viendra pour le serment deMadame. Quant a la bende monsr. de Rauestayn, Madame my a rescript vne difficulte, cest du paie-ment; Ion pourra remettre la chose jusques a votre retour vers elle, que lors jen pourra aduiser. Aiant jcy acheue , je men iray a Amersfoert, Renen et Wijck, pour aussi en prendre posses-sion au prouifit de lempereur, et si feray je des autres places; de ce qui succedera plus auant, jevous en auertiray , vous priant me faire le serablable. Ged. Utrecht 24 Oct, 1528. Puis cestes escriptes jay receu par vostre lacbay autres voz lettres de Graue du xxiije dece mois.     

                                                                                                                                         * Quant a faire la fortresse en cette ville la conclusion nen est en coires prinse, jay cy Terre-nionde, maistre Rombout et autres pour la diuiser ensamble le lieu y plus conuenable ; dezquelaconclusion en sera prinse, que la loysera faicte et mis ordre au police de la ville, je vous en auertiray. Monsr. de Rennenberg, nostre swager, est party et na point este sans auoir beaucop de propozensamble , que je vous diray mais que je vous voye. Je vous enuoie une lettre pour le bailli de Brabant, que je vous prie lui faire tenir. Zijnehandt. Archief van Bur en. 421.     Collart berigt aan Floris van Egmond, heer van IJsselslein : Op gisteren heb ickbij tegenwordigen jeger v g. dienair ontfangen v g. brieff, gescreuen an mijnen heren den stadt-holder, die op maendage lestleden gereyst is van hyer nae Vtrecht bij mijnen heren van Hoich-strate om te veruolgen de betalinge, weshaluen wij hyer in groite perplexiteit gewest ende alnochztjn; ende alsoe zijn e. mij in zijn plaetse hyer gelaiten hebben, soe heb ick, vermoedende de vors.v g. brief etwes inholden mochte dese lande

berorende, den seluen voirbroken ende gelesen endescicke oen dessen dach nae Vtrecht an mijnen vors. here stadtholder, nyet twijfelende v g. ensullen vort dair aflf antwort hebben van zijn e., die nyet laiten en sullen v g. oick toe scriuenvan alle gestaltenisse deser lande ende luyde, tot wyens scriften ick mij des aengaende refererev g. onderdanichlicke biddende mij altoes te willen holden, voir der selfder uwer g. getrouw dienaerende mij ontbieden ende gebieden v g. edele beliefte, zal oick altoes bereyt wessen dat selftete volbrengen nae mijn vermogen. Ged. Deventer 30 Oct. 1528. Zijne handt. Archief van Buren* 422.    A. van Lalaing, graaf van Hoogstraten, berigt aan FlorU van Egmond, heer vanIJ*telttein : Puis mes dernieres nest suruenu grant chose, fors que je receuz hier lettres de monsr.laudiencier» narrees de son besoingnie vers monsr. de Gheldres de la reception de son serment etdautres cerimonies comme verrez par le double cy encloz. Lon ma enuoie de court vng escript de nouuelles dJtalie, enuoie par vng Espaignart, quiseroit mesmes este par toutes les victoires et defaictes des ennemis, qui este une belle chose, et nayvolu

laissier vous en enuoie vng double. Depuis auons en encoires autres nouuelles du reboutte-ment de monsr. de St, Pol deuant Jennes et de la prinse de Sauonne, et veullent aucuns dire queledit sr, de St. Pol seroit de retour en France,



Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 273 BISSCHOP VA.W UTRECHT, (1528). Nous sommes cy empeischiez pour la nouuelle loy , et demain attens je monsr. laudiencier deretour; luy venu et laiant oy, vous manderay plus amplement de mes nouuelles. Je suis auerti, que monsr. le gouuerneur de Frise soit ale en court et passe par vous pour ysolliciter la reste du deu de ses gens, cest vng horrible deplaisir que ceste soldee coerre ainsitousiours; jen ay escript a ceulx des finances desia par plusieurs fois, leur requerant en toute dili-gence tant faire vers Gerard Stercke et autres marcbans en Anuers, quilz peusissent recouurerquelque somme de deniers , qui est encoires en leurs mains, et pourroit grandement aydier a soncontentement, sil nestoit encoires passe et quil se trouuast vers vous luy pourrez tenir le raesmepropoz, car je ne scay au monde nul autre moien pour le pouoir assister. Ged. Utrecht 30 Oct. 1528. Veulliez moy auertir de vostre besongnie auec le conte de Diepholt. Zijne handt. Archie/ van Buren. 423. A. van Lalaiug, graaf van Hoogstraten, berigt aan Floris van

Egmond, heer vanUsselstein: Pour satisfaire a mes precedentes je vous aduise, que jay ce jourdhui cree en ceslevilJe la nouuelle loy, assauoir; vng escoutecte, deux bourgemaistres , douze escheuins et deux rece-ueurs , dont je vous enuoie les noms cy encloz. Jlz ont tous fait serment en mes mains au prouf-fit de lempereur , chascun selon sa vocation. Je leur ay par prouision bailie vne ordonnance parescript, selon laquelle jlz se auront a condiure, jusques leurs statutz et plebescirls veuz plusaulongjauray pourueu ala reste, dont je vous enuoie aussi vng double. Elle a publicquement este leuteen presence de ladite loy et autres , et je leur ay remonstre loccasion de ladite ordonnance et re-formation, en sorte quelle a tres bien est gouttee et est chascun parti de lostel de la ville biencontent et bonne volente, que jespere toutes choses succederont bien. Jay aussi en presence de ladite loy receu du lieutenant de monsr. dUtrecht les clefz de laville, et eu apres soubz serment et promesse les ministres au inaistre de lartillerie, que Madame acy enuoie et surrogue en mon lieu. Je men jray lundi passer les monstres des pietons, qui cy demourant, et apres

les feray dres-ser de paiement, ensamble Jeur baillieray ordonnance, selon laquelle jlz se auront aussi a conduirepour Ja garde et seurte de la ville et le contentement des jnhabitans. Le jour subsequent sera mon alee a Amersfoert, dont les deputez, apres communication etconclusion prinse auec eulx, sont retournez en toute bonne volente dc me receuoir et faire sermentou nom de lempereur, telement quil ny a que bien en ce cosle. Je prie Dieu maintenir lescoeurs des gens en ce propoz. Ged. Utrecht 30 Oct. 1528. DAmersfoert men jray a Renen et a Wijck pour le semblable et dela men reuiendray encoiresjcy, pour y ordonner le conseil et dresser ce qui restera. A ce soir est cy arriue le gouuerneur de Frise, que pour le bon jour je nay encoires; oy parlerje suppose bien que le soit pour la reste de ses gens de guerre, dont suis bien empeichie ; je luyay mande venir demain disner auec moy; laiant oy je vous auertiray de tout plus au long. Aiant passe les montres je vous manderay, quel nombre de pietons je retiens jcy et les deuxautres capitaines , que je retiendra auec Torek et Gabriel; Zijne handt, Monsr. de Viane est cy arriue, qui ma fait ses

plaintes de la compaignie que vous sauez. Jay recue lettres de Philippe de Harchies datees du mois passe, qui mescript de lentiere defaictedes Francois en Naples et en Ytalie, quil nest demore prisonniers que le marquis de Saluce, le princede Nauarre, vng des filz de Candale et don Petro de Nauarre, toute la reste y et demore inorle. Archie/ van Buren. HI.                                                                                                                                  35













Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 279 1 N II O V D. HOUDENDE. AAN WIEN GESCHtt. DOOR TVIEN GES. DAGTEEKEN. EN PLAATS. Over het betaleti der krijgsknechten te Wijk teftuurstede                                   N«. 335, bl, 46. Verzoek eener prebende Voor haar kappelaanOt Pieck                                    N°, 336/bl. 4fl. Over het betalen der krijgsknechten te Wijk bijDaurstede                                   N°. 337, bl. 46. B staten van Utrecht Daniel van Bouc-hout en verderebevelhebb. teDuurstede, Elisabeth, herto-gin v. Gelder. Daniel van Bouc-hout en verderebevelhebb. teDuurstede. 1522, Junij 14. - -19. kapittel van den Domte Utrecht. Utrecht. 21. Om regt te doen over een doodslager » 338, » 46. Frederik Wten Ham, maarschalk.Paus Adriaan VI. graaf van Kenneberg, 22.23.24. 25.26. Aanbeveling van den zoon van Johan vanEenesse van Wulven                  N°. 340, bl. In zake van Goeijeft de Coninck tegetf WolterSmullinck                                   No. 339, bl. Utrecht. Evert Zouden-balch en Goeijert van VoerdHendriksz. Eenigen der rid-derschap vanZall.enTwente Utrecht. Kampen.

Ainersfoort. Utrecht. 46.46. 47. 48. 48.48; 48. 48. 49.49. 49. 50. 50. Ter zake der geschillen tusschen Zwolle enKampea                                     N°. 341, bl. In zake van Gerrit Knoop en Goeyert Lambertsz. No. 342, bl. Berigt, dat zij hunne gedep. ten kapittel-generaal zullen zenden                              N°. 843, bl. Over de bewaring der Utr. sloten i 8*44, » Ter zake Van het regt doen over een doodslager N°. 345, bl.Klagte over zyn hooftman Beernt Dureit N°. 346, bl. Ter zake eene dagvaart te Amersfoort ter bij- legging zijner geschillen met Overijssel en den hertog van Gelder               N°. 347, bl. Ter dier zake                                   » 348, » Over de beialing der krijgsknechten liggendete Wijk bij Duurstede                    N°. 349, bl. Over de te houden dagvaart te Amersfoort, zio boven                                         N°. 350, bl. Over het distribueren van loten eener loterij ......                                     N°. 351, bl. Ter zake der geschillen van Zwolle met Kampen No. 352, bl.Over geweldadighed. der Gelderschen» 353, » 3 staten van Utrecht. president en raad v. Holland,3 staten van Utrecht. ' I ? Frederik Wten Ham, maarschalk.Christoffel graaf van Meurs, stadh. van

Friesland.3 staten van Utrecht.:,-,? . ! Julij 2,4. > Bis8. v. Utrecht. 6.7. 10, Zouburg. 18, Utrecht. 21, Duursted.26, Arnhem.Aug. 5, Ferragonne12. 18,. 's Hage15.          i i» t Valentijn van derVoert, secreta-ris der stad. Biss. v. Utrecht. Karel, hertog v. Gel der.Paus Adriaan VI. Bevelhebber vanBergen. Lootmeesteren         te 's Hertogenbosch. 3 staten van Utrecht. 50.50. 51. Vertrouwelijk schrijven Hendrik, graaf van Nassau.Johan Droilshagen, kanunnikv. d. Dom. 354, Ter zake van een mandaat bejtreffende den aflaatte Emmerik                               N°. 355, bl. Schrijven van den officiaal va^i Emmerik deswegc N°. 356, bl. Zending van zijn raad Johan van Thiel, over tenriadeele des bieschcps geljezigde gezegden desdomproast                                  N*. 357, bl. Verzoek om Frederick Schenck met een pre*-bende te begunstigen *          N°. 358, bl. 51.52. 52.52. Bias. v. Utrecht. 3 staten van Utrecht kapittel van den Domte Utrecht.

















Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht 1851. - Dl.3 287 I K H 0 U ». HOUDENDE. AAN TVIEN GESCHB. DOOR WIEN GES. DAGTEEKEN. EN PLAATS. Over het ontslaan van een Utrechtsch burger N°. 547, bl. 108. Over de vereffening der geschillen tus-schen den hertog van Gelder en Zwolle N>. 648, bl. 108.Over de keuze van eenen opvolger in het bisdom No. 546, bl. 108.Belofte om Wijk en Duurstede trouwelijk tebewaren, over het begraven des bisschops N». 549, bl. 109.Om Jan Bijnvisch in het convent der Minre- -broeders te mogen behouden N°. 550, bl. 109. Over het sluiten der stadsboomen en het op-teekenen der krijgslieden in bet kalverboek N°. 551, bl. 109. Willem v. Gent, hooft-manenGeld. knech-ten voor Zwolle. 3 staten van Utrecht. Utrecht. 1524, April 12. Kampen, Karel, hertog v.Gelder. Daniel van Bouc-hout en verderebissch. raden. Utrecht. 5 kapitt. van » 13, Hattem.> Duurstede. 16. minister en minrebroe-der, thans te kapitt.gen. te*s Hertogenb. Dirkv. d. Kolck, rit-meester,enGhijsbertv. Nyenrode, hooft-man te Naarden. 5 kapitt. van Utrecht. Berigt, dat zij met Kampen en Deventer is

verzoeud en verzoek om bij het Sticht te Zwolle. blijren                                      N0. 552, bl. In zake van Heikoop enAbcoude p 553, »Verzoek om te zorgen voor het verzoenen van een doodslag                             N°. 554, bl. 110.110. 111. Amsterdam.Utrecht. Karel, hertog v,Gelder. Deventer. 3 staten van *Willem Torek. 3 staten van * I 21. Verklaart zich tegen de keuze van den bisschop van Munster tot opvolger des bisschops 22, Zutphen. No. 555, bl. 111. Aanbod om ,van wege Overyssel naar den bisschop te zenden                   N°. 556, bl. 111. Verdere mededeelingenOver zijn twist met Utr. ter zake v. de over- Utrecht. Karel, hertog v. Gelder.Kampen. Utrecht. den heer v. Brederode.3 staten van Utrecht. >                       i Karel, hert. v. Gelder, 23. 26, het Loo, 27, rompeling van Vianen in 1482 N°. 557, bl. 112. Toezending van geleide voor hunne gedep. No. 558, bl. 113. Over de keuze van den bisschop van Munster No. 559, bl. 113, Dat de keuze eens bisschops alleen de 5 ka- pittelen toebehoort1, maar dat zij een onzij- digen heer zullen aanbevelen N°. 560, bl. 113, Deventer, Kampen en Zwolle,tollenaar te Wijk bij Duurstede. Amsterdam. Verzoek hare

gedep. te zenden tot het beraad- slagen over de keuze des biss. N°. 561, bl. 114.Over het onregtmatig vorderen van Tol op de Lekstroom                           N°. 562, bl. 114. Over het aantasten derAmsterd. schuitenvoer- ders door den krijgsknechten N°. 563, bl. 115. i 28.29.
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