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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Ambtenaren van het Centraal Bestuur, met betrekking tot de Noordelijke Gewesten, Eerste Helft 
16e Eeuw

Archiefbloknummer:
3479

Omvang:
1248 inventarisnummer(s); 3,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een gedeelte is gesteld in het Frans.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Ambtenaren van het Centraal Bestuur tijdens de Regering van Karel V
Hannaert, Jean
Blioul, Laurens du
Carondolet, Jean
Ruffault, Jehan
Schore, Mr. Louis
Myerop, Mr. Vincent Cornelisz. van
Pensart, Guillaume
Zwichem, Viglius van
Ligne, Johan de

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de ambtenaren van het Centraal Bestuur tijdens de regering van Karel V bevat 
stukken die het beheer van de Noordelijke Nederlanden betreffen: Holland, Zeeland, Gelre, 
Utrecht, Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe en verder het bestuur over Oost-Friesland, 
Denemarken en de Hanze in het begin van de zestiende eeuw. De Gelderse oorlogen zijn het 
hoofdthema, daarnaast zijn bestrijding van ketterij, criminele zaken, geestelijke zaken en de 
telkens oplaaiende geschillen tussen de verschillende gewesten aanleiding geweest tot 
archiefvorming.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Ambtenaren van het Centraal Bestuur, met betrekking tot de 
Noordelijke Gewesten, Eerste Helft 16e Eeuw, nummer toegang 3.01.02, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Ambtenaren Centraal Bestuur Karel V, 3.01.02, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Van wie de stukken afkomstig zijn

VAN WIE DE STUKKEN AFKOMSTIG ZIJN
De stukken van deze collectie, die al vóór 1552 in de charterkamer aanwezig waren, vallen uiteen in
twee delen, waarvan het eerste deel gevormd wordt door de verzameling, die Suys beschreven 
heeft onder de hoofden "Oostvrieslandt Nyen" en "Brieven van Oostvrieslant". Deze stukken zijn 
hoogstwaarschijnlijk afkomstig van Bernard Bucho ab Ayta.

Na te Leuven gestudeerd te hebben, werd Bucho pastoor van de St. Vituskerk te Leeuwarden en 
was daar raad van de Saksische hertogen, na 1515 van Karel V. Hij verdedigde de rechten van Karel 
V op Friesland voor het parlement van Parijs en was tenslotte van 1525 tot zijn dood in 1529 deken 
in de Hofkapel te Den Haag en raad in het Hof van Holland.

De tweede groep van reeds vóór 1552 gedeponeerde stukken, bij Suys onder de afdelingen 
"Angaende dat Oversticht", "Brieven ende titulen aengaende de overgifte 's lands van Utrecht" en 
voornamelijk "Brieven, Registeren ende munimenten leggende achter in 't cleyne Camerken van de
Register Camere", kunnen wij met vrij grote zekerheid toeschrijven aan de stadhouder 
Hoochstraten en de tresorier-generaal Vincent Cornelisz. van Myerop, van wie beiden hieronder 
meer.

Verreweg het grootste deel der collectie wordt gevormd door de stukken, na de beschrijving van 
Strick en Boot in 1552, naar Holland overgebracht. Ze zijn afkomstig van hooggeplaatste 
ambtenaren uit de tijd van Karel V. Wij vermelden ze hier in de orde, waarin Suys hun papieren 
beschrijft 1 . Deze opsomming van de functionarissen, die tot de vorming van deze collectie hebben
bijgedragen, kan ons een indruk geven van de belangrijke inhoud der stukken.

Antoine de Lalaing

ANTOINE DE LALAING
ANTOINE DE LALAING, seigneur de Montigny, beter bekend als graaf van Hoochstraten, welk 
graafschap hij als heerlijkheid verkreeg door huwelijk met Elisabeth van Culemborg en dat te 
zijnen behoeve in 1518 door Karel V tot graafschap werd verheven Hij werd ca 1480 geboren en 
maakte in 1502 de reis mee van Philips de Schone naar Spanje, van welke reis hij een boeiend 
verslag naliet. Hij bekleedde verschillende ambten en stond bij de landvoogdes Margaretha van 
Oostenrijk in hoog aanzien. Hij was haar chevalier d'honneur. In 1515 benoemde Karel V hem tot 
"chef des finances" en van 1522 tot zijn dood in 1540 was hij stadhouder-generaal van Holland, 
Zeeland en Friesland, sinds 1528 ook van Utrecht. De hier geïnventariseerde stukken (Suys, fol 250-
255, nos 1-42) hebben bijna uitsluitend betrekking op zijn stadhouderschap.

Jean Hannaert

JEAN HANNAERT
Jean Hannaert, door zijn huwelijk met Marguerite Vilain, seigneur de Liedkerke en vicomte de 
Lombeke, was achtereenvolgens secretaris bij de prins van Anhalt (1507), bij Maximiliaan van 
Oostenrijk en bij Karel V. Na 1520 was hij conseiller d'etat en vervulde enige gewichtige 
ambassades in Duitsland en Frankrijk, resp in 1524 en 1532. In 1536 werd hij amman (drost) van 
Antwerpen en overleed in 1539.

1 De korte biografische notities dienen slechts om een indruk te geven van de aard der stukken, die men hier 
verwachten kan.
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Laurens du Blioul

LAURENS DU BLIOUL
Laurens du Blioul, seigneur du Sart (Suys, fol. 255vso-259, nos. 45-57), begeleidde reeds in 1502 als
griffier van het Gulden Vlies en secretaire de la chambre Philips de Schone naar Spanje. In Mei 
1522, voordat hij naar Spanje vertrok, benoemde Karel V Du Blioul als audiëncier, een ambt, dat 
zich geleidelijk van een ontvangerschap ontwikkeld had tot het hoofd van de kanselarij, nadat de 
kanselier meer een minister, los van de kanselarij was geworden. Du Blioul genoot terecht een 
onbeperkt vertrouwen van Karel V en Margaretha van Oostenrijk. Hij had een werkzaam aandeel 
in de overdracht van de temporaliteit van het Sticht aan Karel V.

Jean Carondolet

JEAN CARONDOLET
Jean Carondolet, (Suys 259-265vso, nos. 58-133), geboren te Dôle in 1469, behoort met Du Blioul 
tot de oude garde van het Oostenrijkse Huis. In de stukken meestal vermeld als deken van 
Besançon, later aartsbisschop van Palermo, was hij reeds in 1497 maitre des requestes in de Grand 
Conseil en in 1508 lid van de conseil-privé. Na van 1517-1519 met Karel V in Spanje verbleven te 
zijn, werd hij voorgoed als conseiler aan het Hof te Mechelen verbonden. Bij de reorganisatie der 
regering in 1531 wordt Carondelet chef en president van de conseil-privé. Hij vroeg in 1540 ontslag 
en overleed in 1545.

Jehan Ruffault

JEHAN RUFFAULT
Jehan Ruffault, seigneur de Neufville (Suys, fol. 266, nos 134-136), tresorier-generaal des finances 
en Mr. CHARLES VERDERUE (Suys, fol 266vso, nos. 137-139), "secretare ordinaire de sa Majeste", 
behoren tot de minder op de voorgrond tredende figuren en ze droegen slechts weinig bij tot de 
hier beschreven collectie.

Mr. Louis Schore

MR. LOUIS SCHORE
Mr. L. Schore (Suys, fol. 267-269vso), uit een Leuvense burgerfamilie, kwam na een professoraat in
de beide rechten te Leuven in 1522 als raadsheer in de Grote Raad te Mechelen. Als conseiller 
vervulde hij belangrijke commissies en volgde in 1540 Carondolet op als president van de conseil-
privé. Hij overleed in 1548.

Mr. Vincent Cornelisz. van Myerop

MR. VINCENT CORNELISZ. VAN MYEROP
Mr. Vincent Cornelisz. van Myerop (Suys 269vso-271vso, nos. 169-184), rekenmeester in de 
Rekenkamer van Holland, charterbewaarder van Holland en tenslotte tresorier-generaal van de 
Centrale Regering, had een belangrijk aandeel in de ordening van de toestanden in Utrecht na de 
overdracht van de temporaliteit aan Karel V.

Guillaume Pensart

GUILLAUME PENSART
Guillaume Pensart (Suys, fol. 271vso-272, nos. 185-191) en PIERRE VEREYCKEN (Suys, fol. 272vso-
276, nos. 192-208 en zes ongenummerde) zijn als audiëncier de opvolgers van Laurens du Blioul.

Na 1552

NA 1552
Na 1552 heeft dan eerst nog Viglius van Zwichem (Suys, fol. 276-282, verward genummerd en 
geletterd), als kanselier een verzameling stukken, meest tractaten, gedeponeerd, en tenslotte 
JOHAN DE LIGNE, graaf van Aremberg (Suys, fol. 287vso-296), als stadhouder van de Noordelijke 
gewesten, een verzameling stukken betreffende de inhuldiging van Philips II als landsheer in 
Friesland, Groningen en Drente.
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Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Oorsprong der collectie

OORSPRONG DER COLLECTIE
Voor het beschrijven van de geschiedenis en de inrichting van de registeren charterkamer van 
Holland, waarbij de hierbeschreven stukken gedeponeerd waren, is het hier niet de plaats. 
Voldoende is te weten, dat deze instelling gevestigd was op het Hof van Holland en dat het beheer 
van de charters werd waargenomen door een charterbewaarder. Altijd werd dit ambt bediend als 
een nevenfunctie. Nadat Vincent Cornelisz. van Myerop het ambt gedurende de eerste helft van de
16e eeuw had vervuld, werd het na zijn dood opgedragen aan de president van de Geheime Raad, 
Viglius van Zwichem 2 .

Met de feitelijke waarneming werd belast de schoonzoon van de overledene Vincent Damaesz. van
Droegendijck 3 , rekenmeester in de Rekenkamer der domeinen van Holland.

Cornelius Suys, raadsheer in het Hof van Holland, kreeg op 31 October 1551 opdracht om de 
charterkamer van Holland van de weduwe en erfgename van Vincent Cornelisz. over te nemen en 
aan de schoonzoon van de overledene, Vincent Damaesz., over te dragen. Van de overdracht aan 
Damaesz. is nooit iets gekomen en in 1554 werd Suys zelf substituut voor Viglius 4 . Op 6 April 1552 
begon Suys intussen met het opmaken van een nieuwe inventaris van de charter- en registerkamer
van Holland, ook van de naar de toren van het kasteel van Gouda overgebrachte stukken 5 .

Behalve de stukken, die van nature tot de grafelijke archieven behoren - de leenregisters en de 
grafelijke charters - waren toen reeds enige stukken in het Hollandse archiefdepot gedeponeerd, 
afkomstig van ambtenaren van de Centrale Regering te Brussel. Wat echter archief betekende, 
begon men zich in die dagen eerst geleidelijk bewust te worden; het werd langzamerhand 
duidelijk, dat behalve de charters en registers als onmiddellijke bewijzen van rechten der 
grafelijkheid, ook andere stukken door dienaren der landsregering ambtshalve opgemaakt en 
ontvangen, voor die regering van groot belang konden zijn. De stukken, in bepaalde commissies 
gevormd of gebruikt, werden tot dan meestal als persoonlijk eigendom beschouwd - een 
opvatting, die zelfs heden nog niet geheel uitgestorven is.

Dit groeiend archiefbegrip nu veroorzaakte, dat in 1553 Cornelis Suys belangrijke aanwinsten 
achter zijn inventaris te boeken kreeg.

De Brusselse regering had successievelijk uit de boedels van overleden ambtenaren papieren, 
betrekking hebbende op de uitoefening van hun functie (soms bij vergissing ook wel eens 
particuliere stukken), in beslag doen nemen en overbrengen naar het huis van de kanselier Pierre 
Vereycken. Na diens dood verzocht zijn weduwe van deze archieven verlost te mogen worden. 
Voortzetting van de bestaande praktijk van overbrenging naar de opvolger, wist Viglius, de nieuwe 
functionaris, te voorkomen en men koos een andere oplossing voor het bewaringsprobleem.

2 Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer der Domeinen van Holland, no. 493. Ruige blauwe register van de 
Commissiën, fol. 126.

3 Als voor, fol. 128
4 Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer der Domeinen van Holland, no. 494. Zwarte register van de Commissiën, fol. 

185.
5 J. Smit, Een bijdrage tot de geschiedenis van het Hollandsche archiefdepot te Gouda in Ned. Archievenblad XXXIII

(1923-1924) blz. 141 e.v.
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19 Mei 1553 ontvingen Mr. Matthijs Strick, secretaris in de conseil-privé, en Jeronimus Boot, 
secretaris in de Raad van Brabant, opdracht om onder toezicht van Viglius de stukken te 
inventariseren 6 en vervolgens de stukken, naar de onderwerpen over bestaande 
archiefbewaarplaatsen 7 te verdelen. Ongetwijfeld het kleinste deel, de Noordelijke Nederlanden 
betreffende, kwam naar Den Haag.

Vóór de opstand is toen nog twee keer een verzameling stukken in de charterkamer gedeponeerd, 
n.l. door Viglius zelf ("tractaten") en door de stadhouder van Groningen, Friesland en Drente, Johan
de Ligne, graaf van Aremberg. Alles werd achter de inventaris van Suys geregistreerd.

Beschrijving en indeling der stukken in de inventaris van Suys

BESCHRIJVING EN INDELING DER STUKKEN IN DE INVENTARIS VAN SUYS
De beschrijving van de gedeponeerde stukken in de inventaris van Cornelis Suys maakt de indruk 
eenvoudig een copie te zijn van de lijsten van Strick en Boot. De beschrijvingen zijn geclasseerd 
onder de namen van hen van wie ze afkomstig zijn, binnen de afdelingen is de orde geheel 
willekeurig. Soms zijn stukken afzonderlijk beschreven en wordt vaak de bedoeling van de 
beschrijvers duidelijk. Niet zelden evenwel worden grote pakken onder een zo vage beschrijving 
opgenomen, dat bijna alle stukken van de collectie in deze pakken ondergebracht zouden kunnen 
worden 8 . Een deel der stukken werd ook dubbel in de inventaris vermeld 9 .

Latere lotgevallen en inventarisaties

LATERE LOTGEVALLEN EN INVENTARISATIES
De stukken hebben alle avonturen van de Hollandse charters na 1552 gevolgd. De sporen van het 
verblijf in de vochtige Goudse toren zijn maar al te duidelijk. Veel werd er ook van ontvreemd 10 .

Grote belangstelling hebben sommige delen van de collectie ondervonden van de eerste 
archivarius des Rijks, Mr. H. van Wijn; hij heeft plannen voor een uitgave gehad 11 en ze daartoe 
voorzien van aantekeningen en onderstrepingen, die vaak even weinig strekken tot verduidelijking
van de tekst als tot verfraaiïng van het uiterlijk aanzien.

Voor zover in het begin van de 19de eeuw nog iets van de oude orde over was, is deze door H. van 
Wijn verstoord; vele stukken zijn later uit de z.g. Collectie Van Wijn op het Algemeen Rijksarchief 
voor de dag gekomen.

De eerste, die zich ernstig met een herstel bezig heeft gehouden was J.K. Bondam. Bij het 
beschrijven van de z.g. Verspreide Collectie (na de verhuizing van het Algemeen Rijksarchief van 
het Plein naar het tegenwoordige gebouw aan het Bleyenburg in 1902) verzamelde hij deze 
stukken weer, met aantekening van hun plaats in de inventaris Suys. In 1920 waren de meeste 
stukken weer bijeen en door reparatie in een enigszins bruikbare staat gebracht 12 . Zij werden toen
aangeduid als Verspreide Collecties, kamer 10, nos. 59 en 59 a-h.

De vele door Bondam op de omslagen der stukken gestelde beschrijvingen, hoeveel ik er soms in 
gewijzigd heb, hebben mijn arbeid niet weinig verlicht.

6 Commissiebrieven, geregistreerd voorin de inventaris van Cornelis Suys.
7 Het resultaat van de arbeid van Strick en Boot: Inventaires des diverses mortuaires, no. 78 misschien ook nos. 76 

en 77 van J. Cuvelier, Inventaire des inventaires de la deuxième section des Archives Generales du Royaume. 
Bruxelles 1904, p. 42 ss.

8 Als demonstratie twee voorbeelden: fol. 258 (Du Blioul) Ung aultre trousseau ou sont plusieurs pieces concemans
les Estatz et aulcunes villes de Hollande. Cothe......50. fol. 266 (Ruffault) Ung trousseau d'aulcunes ensiegnements
touchant Hollande et aultres qu'il fault visiter et encoires garder, Cothe...... 136.

9 Zie hierachter in de concordans.
10 Als aanwinsten naar het Algemeen Rijksarchief teruggekeerd: 1831, 1860, no. 1, 1867, XI, no. 3, 1891, no. 24 t, 1892,

no. III, Bb, IV, d, en VI, a en b, 1893, no. 20, b, 1897, LII, no. 1, 1902, XXVI, no. 58, 1911, XV, no. 1.
11 (Bakhuizen van den Brink), Overzigt van het Rijksarchief, blz. 129.
12 Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1920, blz. 151.
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In 1922 is Dr. P.A. Meilink begonnen met een poging tot herstel van de collectie naar de inventaris 
van Suys 13 . Tot een definitief resultaat leidde dit niet en reeds in 1923 bericht Dr. Meilink: "Het 
herstel van de oorspronkelijke dossiers en bundels zal echter niet meer mogelijk zijn. Niet alleen 
zijn de stukken voor een groot gedeelte verloren gegaan, maar de beschrijving in den inventaris 
Suys blijkt dikwijls zoo algemeen gehouden, dat de aard van de stukken kwalijk bepaald kan 
worden. Een enkele bundel uit de collectie Hoochstraten, die in 1892 uit Weenen het Algemeen 
Rijksarchief is toegekomen (vgl. Aanw. 1892, no. 1, IIIb) en vrijwel ongerept is gebleven, vertoont 
bijv. een verzameling van stukken, die, -ware de bundel uit elkander gehaald geweest, zooals met 
de hier bewaarde bundels het geval is-, moeilijk naar de hier (bij Suys) gegeven beschrijving weder 
tot een geheel vereenigd zouden kunnen worden" 14 . Wel is Dr. Meilink er in geslaagd nog 
meerdere stukken tot de collectie terug te brengen.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend.

13 Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1922, blz. 58.
14 Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1923, blz. 77.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Toen mij in 1947 de inventarisatie van deze collectie werd opgedragen had Dr. Meilink zich wel 
weer wat optimistischer ten opzichte van de mogelijkheid van herstel der oude orde uitgesproken
15 , maar in feite was de toestand zo, dat zelfs een jarenlang passen en meten met dorsale 
opschriften, watervlekken, wormgaatjes e.d. tot resultaat had gehad, dat van slechts een zeer klein
gedeelte der stukken de indentificatie op de beschrijving van Suys met voldoende zekerheid vast 
stond; van een iets groter deel der stukken kon op allerlei gronden, meest inwendige, gezegd 
worden van wie het afkomstig was. Deze laatste vraag is nu de enig belangrijke: hoe de stukken 
binnen de afdelingen in de door Suys beschreven pakketten bijeengeraakt zijn, zal min of meer 
afhankelijk zijn van de toevalligheden, die bij de opruiming van de zolder van elk sterfhuis 
onvermijdelijk zijn. Het bleek al spoedig, dat het gematigd optimisme van Dr. Meilink misschien te 
realiseren was, indien nogmaals jaren van passen en meten aan de collectie werden besteed. Het 
effect zou in het gunstigste geval zijn een ordening, die voor de gebruiker van de stukken weinig 
aantrekkelijks zou hebben.

Als gevolg van het feit, dat verschillende personen zich met dezelfde zaak bezig hielden, zijn de 
stukken van die zaak vaak ook verspreid. Over hoeveel pakketten zijn bijv. in de oude inventaris 
niet verspreid de stukken "touchant Denemarque", zijn koning en diens vijanden, zonder dat van 
een verschillend karakter van de inhoud der pakketten uit de beschrijving van Suys iets blijkt.

Nu kan het zeker voor de onderzoeker van groot belang zijn om te weten van wie bepaalde 
bestanddelen van deze collectie afkomstig zijn, maar wat van de afkomst der stukken bekend is, 
kan practischer in een concordantie op de inventaris Suys, dan door herstel van de zogenaamde 
oude orde vastgelegd worden.

Het herstel van de collectie naar de inventaris Suys is onmogelijk gebleken en was naar mijn 
gevoelen, gezien de kwaliteiten van de inventaris Suys op dit onderdeel, ook ongewenst, zodat op 
mij de taak rustte, na een uitvoeriger en gedetailleerde beschrijving, een nieuwe indeling te 
ontwerpen.

De band in deze zo heterogene verzameling is het feit, dat zij gevormd is in dienst van de Centrale 
Regering der Nederlanden en de indeling diende derhalve gebaseerd te zijn op de verschillende 
zaken, waarmede die centrale regering zich door middel van haar commissarissen in het Noorden 
bezig heeft gehouden. In hoeverre men iets als een zaak beschouwt of wil zien als een onderdeel 
van een andere zaak, blijft een kwestie van persoonlijk oordeel, evenals ook dikwijls het gelegde 
verband. Willekeur in de verdeling van stukken op meerdere zaken betrekking hebbende (ik denk 
bijv. aan de keizerlijke bezetting van Steenwijk, die een eindfase is van de pacificatie van Friesland, 
maar evenzeer een onderwerp van bespreking op de dagvaarten over de geschillen tussen Holland
en Utrecht en op de samenkomsten van Hoochstraten, Buren, Mulart en Du Blioul met de bisschop
van Utrecht over de strijd tegen de Geldersen en de overdracht van de temporaliteit), was soms 
wel onvermijdelijk. De brieven over allerlei zaken van Hoochstraten, de minuten en memoriën van 
Laurens du Blioul, die betrekking hebben op vele zaken, alsmede de particuliere stukken van de 
laatste, bestanddelen die naar hun aard de strijd tegen mijn systeem moesten winnen, gaan als 
triumfators voorop. De Gelderse oorlogen, een hoofdthema van de collectie, komen meest aan de 
orde in verband met de verschillende gewesten.

Heb ik dus getracht in te delen vanuit een objectief standpunt (het gezichtspunt van de Centrale 
Regering), de subjectieve kant moet tot zijn recht komen uit de concordanties.

15 Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1943, blz. 12 e.v.
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Bij het samenstellen van de concordanties ben ik uitgegaan van het beginsel, dat door het bepalen 
van de herkomst van een bepaald stuk al veel gewonnen is - kan het precies met een bepaald 
nummer van de inventaris Suys geïdentificeerd worden, zoveel te beter. Van de nummers van 
Suys, waarbij een algemene beschrijving van een groot pak gegeven wordt, heb ik geen, of een 
zeer spaarzaam gebruik gemaakt. Het had overigens weinig moeite gekost om met gebruikmaking
van deze nummers een sluitend geheel - in werkelijkheid een fictie - te construëren. De 
concordanties berusten voor een belangrijk deel op het voorbereidende werk van J. K. Bondam 
met de aanvullingen van Dr. Meilink en geven op zich weer een beeld van de onmogelijkheid om 
de verzameling naar Suys te reconstruëren.

Het blijft min of meer teleurstellend dat het niet mogelijk bleek een op het herkomstbeginsel 
gebaseerde inventaris te geven, maar ik troost mij met de ervaring, dat voor een tot heden geheel 
ontoegankelijk deel van de charterkamer, nu toch een passende sleutel aanwezig is.

De opgave van plaatsen, waar stukken gepubliceerd zijn maakt geen aanspraak op volledigheid 16 .

16 Van de gehele collectie is een summier gebruik gemaakt door Dr. J.S. Theissen voor zijn werk "De regering van 
Karel V in de Noordelijke Nederlanden". Amsterdam, 1912.



16 Ambtenaren Centraal Bestuur Karel V 3.01.02

Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

Stukken van algemene aard.

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.
Correspondentie van de graaf van Hoochstraten.

CORRESPONDENTIE VAN DE GRAAF VAN HOOCHSTRATEN.
als stadhouder-generaal en chef des finances

1 Brieven van Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes der Nederlanden, aan de 
graaf van Hoochstraten over allerlei zaken; Mechelen.
1, 4, 5, 8 en 10 October 1523 1 omslag

2 Antwoord van de graaf van Hoochstraten op de brieven van de landvoogdes 
Margaretha van 8 en 10 October 1523; Gorinchem 12 October 1523. Gelijktijdig 
afschrift.
1523 1 stuk

3 Brief van Johan de Termonde uit Brussel aan de graaf van Hoochstraten over een 
voorgenomen huwelijk van de heer van Montfoort; Gelijktijdig afschrift.
25 Februari 1528 1 stuk

4 Brieven van de landvoogdes aan de graaf van Hoochstraten, allerlei zaken 
betreffende; Mechelen.
Juli en Augustus 1528, 1 April 1530 1 omslag

5 Brief van Carondelet aan de graaf van Hoochstraten over allerlei landszaken; 
Mechelen.
21 Februari 1529 1 stuk

Minuten en memoriën van Laurens du Blioul.

MINUTEN EN MEMORIËN VAN LAURENS DU BLIOUL.

6 Minuten van uitgaande brieven van de audiëncer Laurens du Blioul, seigneur du 
Sart.
1523-1529 1 omslag

7 Allerhande aantekeningen en memoriën van de audiëncer Laurens du Blioul, 
seigneur du Sart, voornamelijk betreffende Utrecht en Gelre.
z.j. 1 omslag

Particuliere stukken van Laurens du Blioul.

PARTICULIERE STUKKEN VAN LAURENS DU BLIOUL.
Stukken, afkomstig van Laurens du Blioul als baljuw van Reimerswaal.

STUKKEN, AFKOMSTIG VAN LAURENS DU BLIOUL ALS BALJUW VAN 
REIMERSWAAL.

Waarneming van het baljuwschap.

WAARNEMING VAN HET BALJUWSCHAP.

8 Acte van conventie tussen Laurens du Blioul, baljuw en schout van Reimerswaal, en 
Jan Claesz., schepen aldaar, over de waarneming van het baljuwschap en het 
schoutambt door laatstgenoemde.
22 November 1516 1 stuk
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9 Concept Acte van conventie tussen Laurens du Blioul en Jan Pietersz. Borseler 
omtrent de waarneming van het baljuwschap en het schoutambt van Reimerswaal 
door laatstgenoemde tijdens de afwezigheid van eerstgenoemde; 23 Juli 1522, met 
brief van Laurens du Blioul aan de magistraat betreffende deze overeenkomst; 
minuut; en acte van cautie door Laurens du Blioul als baljuw van Reimerswaal.
z.j., 23 Juli 1522 1 omslag

10 Acte van conventie tussen Laurens du Blioul als baljuw van Reimerswaal en Philips 
Stassart over de waarneming van het baljuwschap en het schoutambt door 
laatstgenoemde.
12 Januari 1528 - 1529 1 stuk

11 Rekeningen van Jan Claesz. als plaatsvervanger van de baljuw van Reimerswaal 
Laurens du Blioul.
12 November 1516 - 12 November 1517, 12 November 1517 - 5 Augustus 1518, 7 
Augustus 1518 - 7 Augustus 1519 3 deeltjes in 1 omslag

12 1e en 2e rekening van Laurens du Blioul als baljuw van Reimerswaal; 12 November 
1516-7 Augustus 1518, 8 Augustus 1518-31 December 1520; afgehoord en gesloten 
ter Rekenkamer van Holland.
6 September 1522 1 katern
Exemplaar voor de rendant

13 Briefwisseling tussen Laurens du Blioul als baljuw van Reimerswaal en zijn 
substituut Jan Pietersz. Borseler.
1523-1525 1 omslag

14 Request van Laurens du Blioul als baljuw van Reimerswaal aan de Keizer om geen 
appèl van zijn vonnissen op het Hof van Holland toe te laten; met apostille om 
advies aan het Hof van Holland; 10 November 1524; met advies van het Hof.
18 November 1524 2 stukken

15 Brief van Everard Nicolai aan Laurens du Blioul over processen betreffende 
Reimerswaal, hangende voor het Hof van Holland.
19 en 20 November z.j. 1 stuk

Bemoeiingen van de baljuw met het stadsbestuur.

BEMOEIINGEN VAN DE BALJUW MET HET STADSBESTUUR.

16 Proces-verbaal van een getuigenverhoor door een deurwaarder van de Grote Raad 
te Mechelen, afgenomen te Reimerswaal, inzake het machtsmisbruik van de baljuw 
Jonker Adriaan van Reimerswaal c.s.
21 Februari - 6 Maart 1515 1 deel

17 Stukken betteffende geschillen over de verkiezing van burgemeesters en de 
aanstelling van gerechtsdienaren te Reimerswaal.
November en December 1516 1 omslag

18 Stukken betreffende wijziging in de tijd van de jaarmarkten te Reimerswaal; met 
afschriften van marktprivilegiën van 1355 en 1373.
1519-1520 1 omslag

19 Memories houdende instructies vanwege de Keizer aan meesters Joost Sasbout, 
Raad, Vincent Cornelisz. en Thielman van Dulleken, rekenmeesters, Adolf Herdinck, 
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rentmeester Bewesterschelde en Jacob Stalpaert, procureur-generaal van Holland, 
om te Reimerswaal te onderzoeken of de aan de stad in erfpacht gegeven moeren 
en wilde landen niets meer waard zijn.
30 April 1522 2 stukken

20 Brief van burgemeesters en schepenen van Reimerswaal aan Laurens du Blioul met 
verzoek om bemiddeling tot het verkrijgen van vrijgeleide voor de invoer van zout.
26 Juli 1525 1 stuk

Bemoeiingen met de geestelijkheid.

BEMOEIINGEN MET DE GEESTELIJKHEID.

21 Stukken betreffende een geschil over het privilege der stad Reimerswaal, houdende
dat de geestelijke rechtspraak van provisor en deken van Zuid-Beveland te 
Reimerswaal gevestigd zal zijn; met afschriften van acten, waarbij dit privilege 
bevestigd wordt.
1517; 1354, 1449, 1461, 1508 1 omslag

22 Stukken betreffende de geschillen tussen de magistraat der stad Reimerswaal en de
koorofficianten over de vervulling van de koordienst en vrijdom van accijns.
1522-1529 1 omslag

23 Stukken betreffende een ontvluchte gevangene, die in de kerk te Reimerswaal asyl 
heeft gezocht.
z.j. (1529?) 1 omslag

Behandeling van criminele zaken.

BEHANDELING VAN CRIMINELE ZAKEN.

24 Getuigenverklaringen voor het gerecht van Reimerswaal in een crimineel proces 
tegen Anthonis Cornelis Jansz. Voxem, beschuldigd van afpersing.
17 - 23 September 1519 1 stuk

25 Stukken betreffende de vervolging, ingesteld tegen Bernard Jansz. alias Callange, 
mandenmaker te Reimerswaal c.s., beschuldigd van opruiïng en andere misdaden.
1519 1 omslag

26 Stukken betreffende de vervolging, ingesteld tegen Jan van Reimerswaal.
1524-1525 1 omslag

27 Brief van N. N. Adriaensz. van der Mare aan Laurens du Blioul met verzoek om de 
tegen eerstgenoemde ingestelde vervolging te doen ophouden.
12 Maart 1530 1 stuk

28 Rekening van Claes van Reimerswaal van het baljuwschap Reimerswaal.
17 September 1414 - 1429 December 1415 1 stuk

Particuliere brieven aan Laurens du Blioul.

PARTICULIERE BRIEVEN AAN LAURENS DU BLIOUL.

29 Brief van Jehan Darthe uit Mechelen aan Laurens du Blioul over de lopende zaken 
van de audience.
21 Februari 1521 1 stuk

30 Brieven van N. N. vanuit Rome aan de audiëncer Laurens du Blioul over 
werkzaamheden van eerstgenoemde aan de curie.
4 en 13 Mei 1525 2 stukken
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31 Brieven van J. Meere aan de audiëncer Laurens du Blioul over zaken betreffende 
Oudenaarde.
24 Mei en 4 Juni 1525 2 stukken

32 Brief van N. N. uit Heusden aan de audiëncer Laurens du Blioul over een jurisdictie-
geschil met de graaf van Nassau.
8 September 1525 1 stuk

33 Brief van Josse van der Noot uit Brussel aan de audiëncer Laurens du Blioul over 
jurisdictie-kwesties met de graaf van Nassau.
21 September 1525 1 stuk

34 Brief van Jasper Lievensz. van Hogelande aan zijn (stief-)vader Laurens du Blioul 
over enige, tijdens afwezigheid van laatstgenoemde, voorgevallen rechtszaken.
9 October 1525 1 stuk

35 Brief van Christiaan Arts aan de andiëncer Laurens du Blioul over moeilijkheden in 
de heerlijkheid van Zaert.
23 November 1525 1 stuk

36 Brief van J. de R..... uit Mechelen aan de audiëncier Laurens du Blioul over de gang 
van zaken aldaar.
23 Februari 1529 1 stuk

37 Brief van Jacqueline de Zombre, abdis van het klooster St. Clara te Hesdin, aan 
Laurens du Blioul over de zaken van het zuster- en broederhuis aldaar.
11 Februari z.j. 1 stuk

38 Briefje van Guilliaume de Barres aan Laurens du Blioul.
15 October z.j. 1 stuk

39 Brief van Philippe Dosterel uit Lier aan Laurens du Blioul.
10 December z.j. 1 stuk
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Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.
Gelderse oorlogen.

GELDERSE OORLOGEN.
Niet in verband met één der gewesten in het bijzonder

Algemeen.

ALGEMEEN.

40 Brieven van de Franse gezant Joh. de Gamaches uit Zutphen aan Johan van 
Termonde en aan de magistraat van Arnhem; Gelijktijdig afschrift.
14 Mei 1509 1 stuk

41 Brief van de landvoogdes Margaretha van Savoye aan de gezant van de koning van 
Frankrijk bij hertog Karel van Gelre over de uitvoering van het tractaat van Kamerijk
door laatstgenoemde; Minuut.
20 Mei 1509 1 stuk

42 Brief van de landvoogdes aan de graaf van Nassau over de krijgsverrichtingen tegen
de Geldersen.
31 Mei 1511 1 stuk

43 Acte van de gouverneur, raden en tresorier-generaal van de financiën voor de drost 
van IJselstein, houdende een regeling voor het afbetalen van de hem nog 
toekomende gelden voor het onderhoud van troepen in de oorlog tegen Gelre in 
1507 en 1508; Afschrift.
17 Juli 1514 1 stuk

44 Brief van (Anthonis van Eversdijk) aan de graaf van Buren, waarin hij diens hulp 
inroept nu hij door de Gelderse oorlog tot armoede is vervallen.
z.j. (c. 1515?) 1 stuk

45 Memorie van instructie voor Mr. Jacob Pynsz., advocaat-fiscaal bij het Hof van 
Holland, op zijn zending naar de bisschop van Utrecht en de stad Groningen om 
bijstand te verkrijgen in de oorlog tegen de Geldersen en Friesland; Concept of 
minuut.
z.j. (1515) 1 stuk

46 Brief van Adriaan de Croy aan de landvoogdes over legerzaken; Gelijktijdig afschrift 
met minuut van een brief van Laurens du Blioul aan de landvoogdes.
z.d. 18 October (1523?) 1 stuk

47 Request van Johan van der Aa, drost en kastelein van Gorinchem, aan de graaf van 
Hoochstraten, betreffende verrekening van onbetaalde soldijen.
Mei 1532 1 stuk

48 Brief van George Schenck van Tautenburch uit Antwerpen aan Mr. Gerard Mulert, 
raad des Keizers, over de onwil van de Antwerpse kooplieden om nog langer uitstel 
van betaling toe te staan.
20 Juni 1538 1 stuk

Tractaat van Venlo.

TRACTAAT VAN VENLO.

49 Acte van ratificatie door Karel V van het tractaat, door hem met de hertog van 
(Gulik en) Kleef gesloten.
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November 1542 1 charter

50 Acte van ratificatie door de Staten van Holland van het tractaat, door Karel V 
gesloten met de hertog van Gulik en Kleef.
30 Januari 1544 1 charter

51 Acte van ratificatie door de steden van Overijsel van het tractaat door Karel V met 
(Willem), hertog van Gulik en Kleef.
10 Maart 1544 1 charter

52 Acte van ratificatie door de steden Utrecht, Kampen, Zwolle, Deventer en 
Groningen van het tractaat, tussen Karel V en de hertog van Gulik en Kleef.
10 Maart 1544 1 charter

Bemoeiingen van het Centraal Bestuur met Holland.

BEMOEIINGEN VAN HET CENTRAAL BESTUUR MET HOLLAND.
Bestuur van Holland in het algemeen.

BESTUUR VAN HOLLAND IN HET ALGEMEEN.
De stukken nos. 53-71 aanw. 1892, no. 1, IIIb

53 Memorie van hetgeen Reinier Brunt aan de graaf van Hoochstraten heeft mede te 
delen betreffende Hollandse bestuurszaken.
z.j. (vóór 1530?) 1 stuk

54 Memorie houdende instructies voor de graaf van Hoochstraten en de audiëncer Du 
Blioul betreffende de zaken, die zij namens de landvoogdes en de Conseil-privé 
hebben te behandelen in Holland, Utrecht, Overijsel en Zeeland.
2 Januari 1530 1 stuk

55 Memorie van zaken betreffende Holland te bespreken met de Keizer.
z.j. (1530) 1 stuk

56 Memories van zaken, die de graaf van Hoochstraten heeft te behandelen 
betreffende het gouvernement van Holland.
z.j. (na 1530) 2 stukken

57 Memorie houdende instructies vanwege de Keizer voor de kapitein De Thamise van
hetgeen hij in Holland en Friesland heeft te doen in verband met de actie van 
koning Christiaan II.
30 September 1531 1 stuk

58 Memorie houdende instructies voor de graaf van Hoochstraten, heer Gerrit van 
Assendelft en Mr. Vincent Cornelisz. van hetgeen ze in Holland op last van de 
landvoogdes hebben te verhandelen voornamelijk in financiële zaken.
z.j. (1532) 1 stuk

59 Memorie van zaken door Mr. Willem Zeegersz. op last van de graaf van 
Hoochstraten te bespreken met de landvoogdes; met apostillen.
1534 1 stuk

60 Memorie houdende instructies voor Mr. Pieter van Sinte Pieters tijdens de 
afwezigheid van de graaf van Hoochstraten uit Holland; met rapport.
21 October 1534; z.d. 2 stukken

61 Memorie voor de procureur-generaal van verschillende zaken, die door hem ter 
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hand genomen moeten worden, volgens opdracht van de graaf van Hoochstraten.
23 October 1534 1 stuk

62 Memoriën van verschillende zaken betreffende Holland, welke door de raden 
besproken moeten worden met de graaf van Hoochstraten bij zijn terugkomst in 
Den Haag.
1534 1 stuk

63 Memorie van hetgeen Mr. Reinier Brunt en Mr. Pieter van Sinte Pieters namens de 
graaf van Hoochstraten heeft mede te delen aan Hof en Rekenkamer van Holland.
z.j. (1534?) 1 stuk

64 Memorie opgesteld door de graaf van Hoochstraten en de raden Reinier Brunt en 
Gerrit van Renoy, van verschillende zaken, betreffende de regering in Holland, die 
geregeld moeten worden.
3 Februari 1537 1 stuk

65 Memorie van hetgeen door de graaf van Hoochstraten met president en raden van 
het Hof van Holland is verhandeld.
September 1538 1 stuk

66 Memorie voor de graaf van Hoochstraten van besluiten en maatregelen 
betreffende het bestuur van Holland, genomen tijdens het verblijf van de 
landvoogdes aldaar.
Augustus - October 1539 1 stuk

67 Memorie van hetgeen de president G. van Assendelft tijdens afwezigheid van de 
graaf van Hoochstraten heeft te doen in het gouvernement van Holland.
September 1539 1 stuk

68 Memoriën van zaken betreffende Holland, die nog afgedaan moeten worden, 
opgemaakt door Mr. Vincent (Cornelisz.).
October 1539 2 stukken

69 Memorie van de informaties, genomen in een geschil tussen de graaf van 
Hoochstraten en het Hof van Holland, over het recht tot toelating van procureurs.
October 1539 1 stuk

70 Memorie van rapport door Mr. Willem Zeegersz; met apostilles van de graaf van 
Hoochstraten betreffende het bestuur van Holland.
22 December 1539 1 stuk

71 Memorie van de zaken, die Mr. Pieter van Sint-Pieter namens de graaf van 
Hoochstraten heeft mede te delen.
December 1539 1 stuk

72 Brieven van de procureur-generaal Reinier Brunt aan de graaf van Hoochstraten 
betreffende verschillende Hollandse zaken.
1536 en 1537 1 omslag

73 Brieven van J. Ruffault aan de graaf van Hoochstraten en aan Mr. Vincent Cornelisz. 
betreffende Hollandse zaken. Minuut.
16 Juli z.j. 1 stuk
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Staten van Holland.

STATEN VAN HOLLAND.

74 Verzoekschrift der steden van Holland en Friesland aan Karel de Stoute, met 
marginale disposities daarop.
(Juni) 1462 1 stuk
Aanwinsten 1860, no. 1. Auctie Van Voorst bij Frederik Muller, 27 Januari 1860 e.v.d, no. 546. Zie Dr. P. 
A. Meilink: Holland en het conflict tusschen Philips de Goede en zijn zoon van 1463-1464, in: Bijdr. 
voor Vad. Gesch., V, 129 en VI, 49

75 Brief van de aartsbisschop van Palermo, George Despleghem, en Van Dorp aan de 
landvoogdes over hun onderhandelingen met de Staten van Holland, met 
marginalia van Du Blioul.
30 Januari 1524 1 stuk

76 Memorie houdende instructies voor N. N. en Mr. Gerard Mulart van hetgeen ze te 
verhandelen hebben op de dagvaart van de Staten van Holland te 's-Gravenhage op
8 Februari 1523.
5 Februari 1523 1 stuk

77 Brief van de Staten van Holland aan de graaf van Hoochstraten over de verdediging 
van de grenzen tegen de Geldersen en over moeilijkheden met de handel op de 
Oostzee.
23 November 1523 1 stuk

78 Memorie van de artikelen door Mr. Aart van der Goes, uit naam van de Staten van 
Holland aan de gecommitteerden van de Keizer, dienende tot betoog van het nut 
van verlaging der tolrechten in Holland.
z.j. (1526) 1 stuk

79 Verklaring van hetgeen de Keizer tot zijn last genomen heeft in de renten, die de zes
grote steden van Holland geaccordeerd hebben op de bede van April 1531.

1 stuk

80 Brief van de landvoogdes aan haar commissarissen, die met de Staten van Holland 
onderhandelen over een bede van 80 000 pond.
12 December 1527 1 stuk

81 Memorie van de propositiën gedaan door de graaf van Hoochstraten aan de 
gedeputeerden van de Staten van Holland wegens het opbrengen van middelen 
voor de krijg tegen Gelre.
1527 1 stuk

82 Vijf artikelen, door de Staten van Holland aan de Keizer overgegeven met de daarop
genomen beslissingen; met aantekening, dat Gouda besloten heeft zich te 
conformeren.
8 November 1544; 24 November 1544 1 stuk

83 Brief uit Holland aan de raden des Keizers, houdende enige bezwaren van de Staten
van Holland tegen de beden, het verbod van uitvoer van graan, een plakkaat op de 
munt en een op de valkenjacht.
z.d. 1 stuk
Het slot ontbreekt
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Adviezen van het Hof en Rekenkamer van Holland aan de Centrale Regering.

ADVIEZEN VAN HET HOF EN REKENKAMER VAN HOLLAND AAN DE CENTRALE 
REGERING.

84 Request aan Karel V van Gerard van Euse, genaamd Zuydewynt, over de 
verhindering in zijn rechten als voogd hem door zekere lieden te Asperen 
aangedaan.
7 October 1515 1 stuk

85 Geleide-brieven bij door de landvoogdes aan het Hof van Holland om advies 
gezonden requesten.
1526-1527, 1527 en 1529 1 omslag

86 Credentie-brief van het Hof van Holland voor de procureur-generaal om te spreken 
met de landvoogdes over het ter executie brengen van een niet nader aangeduid 
mandament van de Raad des Keizers.
3 Juli 1526 1 stuk

87 Brief van de landvoogdes aan het Hof van Holland ten geleide van een om advies 
gezonden request van de ingezetenen van Ouderkerk, met advies op genoemd 
request uitgebracht door de Rekenkamer; 21 Juni 1527 en met kaartje.
9 Februari 1527 1 omslag

88 Brief van de Rekenkamer in Den Haag aan de "Chef" en tresorier-generaal der 
financiën des Keizers, ten geleide van een kohier van verduisterde domeinen.
29 Mei 1531 1 stuk

89 Verklaring door de Rekenkamer van Holland betreffende het aan de graaf vervallen 
van goederen van zelfmoordenaars; Gelijktijdig afschrift.
10 September 1533 1 stuk

Bestrijding van de ketterij in Holland.

BESTRIJDING VAN DE KETTERIJ IN HOLLAND.

90 Verbaal van een verhoor door Arend Sandelin, griffier van het Hof van Holland, van 
Cornelis Woutersz., schoenmaker te Dordrecht, verdacht van het verspreiden van 
ketterse geschriften.
5 April 1526 1 stuk
Aanw. 1860. Auctie Van Voorst, no. 559

91 Brieven van J. van Duvenvoorde en A. Sandelin, raden in Holland, aan de 
stadhouder Hoochstraten over de bestrijding van de Lutheranen en wederdopers.
1530-1532 1 omslag
Aanw. 1860. Auctie Van Voorst, no. 1187

92-97 Brieven van de procureur-generaal en raadsheren in Holland met memoriën en 
rapporten aan de stadhouder Hoochstraten betreffende bestrijding van ketterij.
1534-1539 en z.j. 6 omslagen
Aanw. 1893, no. 20b
Hiervan stukken gepubliceerd in C. A. Cornelius: Die Niederländischen Wiedertäufer während der 
Belagerung Münsters, 1534 bis 1535 in: Abhandlungen der k. bayer. Akademie der W. III Cl. XI Bd. II 
Abth. München 1869
92 Bestanddeel 1
93 Bestanddeel 2
94 Bestanddeel 3
95 Bestanddeel 4
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96 Bestanddeel 5
97 Bestanddeel 6

98 Placaat tegen het spreken buiten kerken en gasthuizen, met minuten van brieven 
van Hoochstraten, houdende maatregelen tegen aanstotelijke rederijkersspelen en 
preken; afschrift.
20 September 1539 1 stuk

99 Lijst van abten in de Nederlanden, geschikt om door de paus belast te worden met 
het toezicht op van ketterij verdachte geestelijken.
z.j. 1 stuk

100 Kort onderricht voor het verlenen van aflaten van de H. Geest.
z.j. (eerste helft 16e eeuw) 1 stuk

Oorlogslasten van Hollandse steden en dorpen.

OORLOGSLASTEN VAN HOLLANDSE STEDEN EN DORPEN.

101 Request van ingezetenen van Wijk bij Heusden om te mogen genieten van het hun 
verleende octrooi van vrijdom van lasten en derhalve de tot onderhoud van 
ingekwartierde voetknechten uitgegeven gelden terug te mogen ontvangen; met 
bijlagen.
22 Juni 1524 1 omslag

102 Request van schout en geburen van Wijk in het land van Heusden aan de audiëncier
om vrijstelling van hun aandeel in de bede om restitutie van gelden, door hen 
voorgeschoten in de oorlog tegen Gelderland.
24 Augustus 1525 1 stuk

103 Request van de regenten van Heusden aan de Keizer om verlichting van lasten.
z.j. (1e helft 16e eeuw) 1 stuk

104 Request van de geburen van Engelen en Vlijmen aan de Keizer om wegens de 
overgrote oorlogse waterschade vrijgesteld te worden van de helft van hun quote 
in de door Holland geconsenteerde bede.
z.j. (1e helft 16e eeuw) 1 stuk

Bescherming van Holland en Utrecht in 1536 en 1537.

BESCHERMING VAN HOLLAND EN UTRECHT IN 1536 EN 1537.

105 Rapport van de secretaris van het Hof van Holland Mr. Pieter van Sinte Pieters, 
omtrent zijn bevinding van de sterkten in Holland en de voorzorgen, genomen 
tegen invallen van de Geldersen ingevolge aanschrijving van de landvoogdes van
4 Juli (1536?) 1 stuk

106 Instructie van het Hof van Holland voor de secretaris Mr. Pieter van Sinte Pieters om
te gaan spreken met de tresorier Mr. Vincent Cornelisz. en de ontvanger van de 
beden Willem Goudt, over de betaling der voetknechten te Wijk bij Duurstede, 
Rhenen enz. Gelijktijdig afschrift.
16 Juli 1536 1 stuk

107 Brieven van Mr. Pieter van Sinte Pieters, secretaris, aan Gerrit van Assendelft, over 
de toegestane gelden voor de verdediging en daaraan verwante zaken.
6, 17, 21 Juli en 8 en 11 Augustus 1536 1 omslag

108 Stukken betreffende maatregelen ter verdediging der Nederlanden en Holland in 
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het bijzonder tegen Frankrijk en Gelre.
1536 1 omslag

109 Memorie van de voorstellen van de Staten van Holland door de advocaat van den 
lande, over te geven aan de graaf van Hoochstraten te Brussel, omtrent de 
verdediging van het land tegen de Geldersen en de bescherming van de zeelieden 
tegen de Fransen.
11 Juni 1537 1 omslag
Gedrukt bij Häpke: Niederl. Akten I, no. 308

110 Rapport van Philips van Uytwijck, secretaris van het Hof van Holland, van het 
verhoor te Brielle afgenomen, van twee Franse zeerovers, die met nog zeven 
andere te Oost-Voorne gestrand zijn.
14 Juni 1537 1 stuk

Handel in Spanje.

HANDEL IN SPANJE.

111 Stukken betreffende het verlof door Karel V als koning van Spanje aan de 
Hollanders en Zeeuwen verleend om in Spanje hun schepen te mogen laden als 
inwoners.
1532-1535 9 stukken in een omslag
Een brief in regest bij Häpke: Niederl. Akten I, no. 222

Hollandse steden.

HOLLANDSE STEDEN.
Amsterdam.

AMSTERDAM.

112 Brief van de landvoogdes aan de magistraat van Amsterdam, houdende verzoek 
om advies op een request van Pieter Jansz.
14 Maart 1526 1 stuk

113 Brief van de magistraat van Amsterdam aan het Hof van Holland met verzoek om 
gratie voor Pieter Jansz., die in den vreemde een doodslag heeft begaan.
13 April 1527 1 stuk

114 Brief van Reinier Brunt aan de graaf van Hoochstraten omtrent de benoeming van 
priesters en het in beslag nemen van schepen te Amsterdam.
16 October 1533 1 stuk
Gedrukt bij Häpke: Niederl. Akten I, no. 134

115 Rapport van Ot van Malsen, secretaris van het Hof van Holland, van zijn onderzoek 
naar het uitvoeren van wapenen en minutie uit Amsterdam naar het buitenland.
22 en 23 December 1538 1 stuk
Regest bij Häpke: Niederl. Akten I, no. 330

116 Ordonnantie op de ontvangst der inkomsten van de stad Amsterdam, vastgesteld 
door de stadhouder; gelijktijdig afschrift.
October 1539 1 stuk

117 Brieven van Willem Willemsz. aan de graaf van Hoochstraten over allerlei zaken te 
Amsterdam.
1539 1 omslag
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Brielle.

BRIELLE.

118 Brief van A. van Bronchorst aan de audiëncer Laurens du Blioul over een proces, 
hangende voor de Grote Raad van Mechelen tussen Den Briel en Dordrecht.
23 October 1525 1 stuk

Delft.

DELFT.

119 Stukken betreffende een geschil tussen de procureur-generaal van Holland en de 
stad Delft, voor de erven van Bouwe Hart, heer van Abbenbroek, over de vraag of 
de goederen van Bouwe Hart als burger van Delft, bij zijn verbanning geheel 
verbeurd verklaard hadden mogen worden.
1535-1537 1 omslag

Gouda.

GOUDA.

120 Brief van Floris van Assendelft, baljuw en schout van Gouda, aan de Heer van Male 
over de vereniging van het baljuwschap met het kasteleinschap van Gouda; met 
afschrift van de commissie d.d. 30 Juni 1515 voor Jacob van Borselen als baljuw en 
schout van Gouda.
2 Januari 1522; z.j. 2 stukken

121 Stukken betreffende een geschil voor de Grote Raad van Mechelen tussen de 
magistraat van Gouda en Frederik Adriaensz. over steenovens; met retro-acta.
1530 1 omslag

122 Memorie van zaken betreffende de regering van Gouda, waarnaar informaties 
genomen moeten worden.
z.j. 1 stuk

Gorinchem.

GORINCHEM.

123-144 Stukken betreffende geschillen tussen regenten en burgerij van Gorinchem over het
beheer der stedelijke financiën.
1515-1517
Aanw. 1867, XI, no. 3 (Auctie Beyers, no. 21)
123 Requesten van ingezetenen van Gorinchem aan de stadhouder, 

waarin zij zich beklagen over de drossaard en de regenten der stad, 
met een opgave van hetgeen de tresoriers bij hun laatste rekeningen
schuldig zijn gebleven, ca. 1515, 1 omslag

124 Memorie van de te Gorinchem voorgevallen ongeregeldheden met 
voorstellen tot voorzieningen ter verbetering van het stadsbestuur, 
z.j. (eind 1515 of begin 1516), 1 omslag

125 Memorie van de excessen, gepleegd door inwoners van Gorinchem 
vóór de publicatie van de ordonnantie op het stadsbestuur van de 
stadhouder, z.j. (1516), 1 stuk

126 Ordonnantie van de graaf van Nassau, stadhouder van Holland, 
Zeeland en (West) Friesland, waarnaar de wethouders en de 
inwoners van Gorinchem zich moeten gedragen omtrent een geschil 
tussen hen; gepubliceerd te Gorinchem 22 Januari 1516. Afschrift van 
bovenstaande ordonnantie, gevolgd door een commissie voor 
commissarissen, 31 Januari 1516, 1 omslag

127 Opgave van excessen gepleegd door inwoners van Gorinchem nà het
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publiceren van de ordonnantie van de stadhouder, z.j. (na 22 Januari 
1516), 1 stuk

128 Acte van commissie door Karel V op heer Gerrit van Assendelft, Mr. 
Andries van Harghem en Jacob de Jonghe, om naar Gorinchem te 
gaan en de daar bestaande geschillen te beslechten. authentiek 
gelijktijdig afschrift, 12 Februari 1516, 1 stuk

129 Staat van alle schulden en achterstallen der stad Gorkum, 
opgemaakt door de commissarissen G. van Assendelft, A. de 
Harghem en J. de Jonge, 30 April 1516, 1 stuk

130 Korte staat van de jaarlijkse inkomsten der stad Gorinchem, 
getrokken uit voorgaande rekeningen, z.j. (April 1516), 1 stuk

131 Brief van Hendrik van Nassau, als stadhouder, aan de Rekenkamer 
van Holland, betreffende het onderzoek der rekeningen van 
Gorinchem; Minuut. Met staat van inkomsten en uitgaven van de 
stad en lijst van aanmerkingen op de rekeningen, z.j. 9 Mei 1516, 1 
omslag

132-134 Stukken, gediend hebbende in het onderzoek naar het beheer van 
de financiën te Gorinchem. 1511-1516
132 Rekening van geleverde materialen door de stad 

Gorinchem voor het maken en onderhouden van het 
blokhuis te Tuil; Met bijlagen, 1511, 1 lias

133 Rekening van hetgeen de stad Gorinchem verschoten 
en ten koste gelegd heeft aan voetknechten, schepen,
blokhuizen, wakers, boden, buskruit enz. sedert de 
inneming van Woudrichem; overgegeven aan 
commissarissen uit de Rekenkamer en gesloten 4 Juni
1513., 1 stuk

134 Accoord tussen Philips van Bourgondië en de stad 
Gorinchem betreffende de accijnsen, molens enz.; 
Afschrift z.j, 24 Mei 1454. (1516), 1 stuk

135 Voorstellen van de commissarissen G. van Assendelft, Andries van 
Harghem en Jacob de Jonge omtrent verbeteringen in het bestuur 
der stad Gorinchem, 19 Mei 1516, 1 omslag

136 Memorie van de ongeregeldheden, die bevonden zijn in de 
rekeningen van Gorinchem van 1506-1515 door de commissarissen A.
de Harghem en Hanneman, z.j. (Mei 1515), 1 omslag

137 Ordonnantie van de Keizer betreffende de regering en het beheer 
der geldmiddelen in Gorinchem; Authenthiek afschrift, 24 Juni 1516, 1
stuk

138 Doleantie van drossaard, burgemeesters en het gerecht van 
Gorinchem aan Karel V en zijn geheime Raad, tegen het besluit 
omtrent de betaling der schulden van genoemde stad van 24 Juni 
1516., 1 stuk

139 Brief van de stad 's-Hertogenbosch aan Keizer Karel V, waarin zij 
belooft de burgers van Gorinchem, die wegens de achterstallige 
schulden dier stad gearresteerd zijn, te zullen ontslaan en nog 3 
maanden uitstel van betaling te zullen verlenen; Met brief van de 
stad Gorinchem aan de audiëncer Laurens du Blioul betreffende 
eerstgenoemde brief, 29 Maart 1517. 30 Maart 1517, 2 stukken

140 Memorie van de voorstellen, door burgemeesters en regenten van 
Gorinchem aan de commissarissen gedaan, om de stad uit haar 
schulden te helpen, 31 Juli 1517, 1 stuk

141 Korte staat van de inkomsten en uitgaven der stad Gorinchem, 
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opgemaakt door de commissarissen, 5 Augustus 1517, 1 stuk
142 Kohier van de schulden der stad Gorinchem, meegedeeld aan de 

commissarissen, 8 Augustus 1517, 1 stuk
143 Verbaal van de commissarissen Frederik van Renesse, Vincent 

Cornelisz. en Andries van Harghem, wegens het onderzoek der 
geschillen in Gorinchem en de toestand der financiën, 24 Augustus 
1517, 1 stuk

144 Ordonnantie van Karel V betreffende het bestuur der stad 
Gorinchem en het beheer der geldmiddelen; Minuut en gelijktijdig 
afschrift, 28 December 1517, 1 omslag

145 Request van deken en kapittel van Gorinchem aan de Keizer om herstel in hun 
rechten op de kerk van Weesp; met apostille; Met minuut van Du Blioul.
1 April 1527 2 stukken
Het is twijfelachtig of de minuut van Du Blioul bij dit stuk behoort. Uit de wormgaten blijkt, dat het 
er steeds bijgelegen heeft

146 Request van de magistraat van Gorinchem aan de Keizer om vrijstelling van een 
deel der bede en mandament tegen de bewoners van Arkel ten behoeve van het 
uitdiepen der stadsgrachten.
z.j. (1e helft der 16e eeuw) 1 stuk

Haarlem.

HAARLEM.

147 Stukken betreffende het verlenen van een privilege voor de haringpakkerij van 
Haarlem.
1514 en 1515 1 omslag

148 Stukken betreffende een geschil tussen Haarlem en Heemstede over het tappen 
van bier en wijn en het heffen van accijns in laatstgenoemde heerlijkheid.
1526 en 1527 1 omslag

149 Stukken betreffende de brouwerijen te Haarlem.
1535 1 omslag

Leiden.

LEIDEN.

150 Request van burgemeesters en schepenen van Leiden aan de Keizer om aan de 
gedeputeerden ter dagvaart met de Geldersen op te dragen, te klagen over de 
vervolgingen, door de erfgenamen van de heer Van Brouckhuysen en Van Nyevelt 
de poorters van Leiden aangedaan.
z.j. 1 stuk

151 Acte van absolutie d.d. April 1480 door Maximiliaan en Maria voor die van Leiden, 
wegens de hulp, door vele inwoners verleend aan Reinier van Borchuysen c.s. met 
vaststelling van de te betalen boete; Authentiek afschrift.
18 Augustus 1503 1 stuk

151A Request van burgemeesters van Leiden om uitstel van dagvaarding voor de Grote 
Rand te Mechelen, wegens verzet tegen het doortrekken van enige ruiters op 8 Mei 
1513. Met apostille waarbij een maand uitstel wordt verleend.
z.j. (1513) 1 stuk

152 Memorie betreffende renten ten laste van Leiden.
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z.j. 1 stuk
Delfland.

DELFLAND.

153 Acte van vonnis door Karel V in een geschil tussen heemraden en 
ambachtsbewaarders in Delfland over hun wederzijdse bevoegdheden; Gelijkt. 
incompleet afschrift.
9 Maart 1523 1 stuk

Heerlijkheden in Holland.

HEERLIJKHEDEN IN HOLLAND.

154 Acte van belening d.d. 1477 door Maximiliaan en Maria aan Walrave van Brederode 
met de hoge heerlijkheid van Brederode op zekere condities; Authentiek afschrift.
z.j. (1e helft 16e eeuw) 1 stuk

155 Stukken betreffende de heerlijkheid Dalem; 16e eeuws afschrift.
1470-1513 1 omslag
Aanw. 1892, no. 1, VIa

156 Stukken betreffende de dijken bij Dalem; 16e eeuws afschrift.
1415-1416 1 stuk
Aanw. 1892, no. 1, VIb

157 Request van Françoise van Luxemburg, douairière van Egmond, aan de Keizer over 
moeilijkheden bij het verheffen van de Egmondse lenen.
z.j. (tussen 1528 en 1540) 1 stuk

158 Notitie omtrent het heffen van tienden van de gorzen van Egmond in Putten.
z.j. (1e helft 16e eeuw) 1 stuk

159 Rapport van Mr. Arnoud Sasbout, raad, en Mr. Philips van Uytwijck, secretaris van 
het Hof van Holland, van hun informatiën op verzoek van de ambachtsheer van 
Hardingsveld binnen Gorinchem genomen, over de betaling van rechten bij het 
overdragen van eigendommen binnen de jurisdictie van Hardingsveld.
1549 1 stuk

160 Acten van belening van Otto en Gerrit van Arkel met de heerlijkheid en het slot 
Heukelom. Authentieke copieën (1e helft 16e eeuw).
11 Juni 1486 en 30 Mei 1519 2 stukken

161 Brief van N.N. aan de audiëncier Laurens du Blioul over een proces, hangende voor 
de Grote Raad te Mechelen over de heerlijkheid van de Leck.
27 October 1525 1 stuk

Abdij van Egmond.

ABDIJ VAN EGMOND.

162 Rapport door Petrus de Gouda, deken van Naaldwijk, Mr. Vincent Cornelisz., 
rekenmeester, en Reynier Brunt, procureur-generaal van Holland, van het door hen,
ingevolge commissie van de landvoogdes, verrichte in de electie van broeder 
Willem van der Goes als abt van Egmond.
20 December 1526 1 stuk
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Slot te Muiden.

SLOT TE MUIDEN.

163 Stukken betreffende een onderzoek naar de overgave van het slot te Muiden aan de
Geldersen door Jan van Alkemade, baljuw van Gooiland, op last van het Hof van 
Holland ingesteld.
1523 1 omslag
De stukken zijn door het Hof naar de landvoogdes opgezonden

164 Request van Cornelis van Borselen, baljuw van Gooiland en kastelein te Muiden, 
aan de graaf van Hoochstraten, om voldoening van twee buitengewone toelagen 
voor de verdediging van het slot.
z.j. (ca. 1 Januari 1530) 1 stuk

Bibliotheek van het Hof van Holland.

BIBLIOTHEEK VAN HET HOF VAN HOLLAND.

165 Brief van de stadhouder van Hoochstraten aan de Rekenkamer van Holland over de 
middelen om te voldoen aan de condities van Mr. Jan Dircsz. van der Haer voor zijn 
overkomst naar Den Haag met zijn bibliotheek en het beschikbaar stellen ten 
algemene nutte daarvan.
3 Augustus 1530 1 stuk

166 Brief van het Hof van Holland aan de stadhouder van Hoochstraten over het 
aanbod van Mr. Jan Dircsz. van der Haer, kanunnik te Gorinchem, om met zijn 
bibliotheek naar Den Haag te komen, mits men hem van een prove in de Hofkapel 
voorziet.
17 Februari 1531 1 stuk

167 Memorie van de condities, waarop Mr. Jan Dircsz. van der Haer, kanunnik te 
Gorinchem, met zijn bibliotheek naar Den Haag wiloverkomen en die bibliotheek 
ten algemene nutte aan de Keizer als graaf van Holland wil vermaken; Gelijktijdig 
afschrift.
15 Februari 1531 1 stuk

Geschillen van Holland met Utrecht voor 1528

GESCHILLEN VAN HOLLAND MET UTRECHT VOOR 1528
Algemeen.

ALGEMEEN.

168-168.2 Stukken betreffende een geschil tussen de rentmeester-generaal van Holland, Claes
de Vrieze, en de steden Utrecht en Amersfoort over de betaling van een rente in een
verouderde muntsoort.
1460 en 1461 1 omslag en 2 charters (aaneengehecht)
168 Omslag
168.1 Charter, 1461 januari 7
168.2 Charter, 1460 september 28

169 Overeenkomst, gesloten tussen gedeputeerden van Karel V en van de bisschop van 
Utrecht tot wegneming van de hangende geschillen tussen Holland en Utrecht; 
Authentiek afschrift; (gelijktijdig?).
26 Juni 1515. z.j. 1 stuk

170 Stukken betreffende klachten over de rechtspraak van dekens en provisoren, om 
die in Den Haag met de gedeputeerden van de aartsdiaken van Utrecht te 
bespreken.
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11 September 1515 1 omslag

171 Stukken betreffende moeilijkheden van het Domkapittel met de abt van Egmond 
over de incorporatie van de kerk te Sassenheim bij het Domkapittel.
1522 2 stukken

172 Verslag (door Joost Sasbout) van een dagvaart over waterschaps- en 
jurisdictiegeschillen van Hollandse en Utrechtse afgevaardigden te Woerden op
24 Juni 1523 1 stuk

173 Briefwisseling tussen Rutger van der Karck en Joost Sasbout over de beslechting te 
Woerden van tussen Holland en Utrecht hangende geschillen.
4 en 7 Juli 1523 2 stukken

174 Brief van de Staten van Utrecht aan de landvoogdes omtrent de vaststelling van 
een dag voor het houden van een bespreking der geschillen betreffende de venen in
Gooiland; Met notities van Laurens du Blioul.
9 Augustus 1523 1 stuk

175 Brief van de Staten van Utrecht aan de landvoogdes over het houden van een 
dagvaart in Den Haag inplaats van te Utrecht over de geschillen betreffende de 
venen.
24 Augustus 1523 1 stuk

176 Brief van de Staten van Utrecht aan de graaf van Hoochstraten over het afbreken 
van huizen bij Oudewater op bevel van het Hof van Holland.
12 October 1523 1 stuk

177 Brief van de Staten van Utrecht aan de bisschop betreffende een geschil met 
Holland over rechten op enige huizen bij Oudewater; Gelijktijdig afschrift.
22 October 1523 1 stuk

178 Credentiebrief van de Staten van Utrecht op Thomas van Nijkercken, koorbisschop, 
en Adam Wijnandi, kanunnik van St. Marie te Utrecht, als gezanten naar de 
landvoogdes.
31 October 1523 1 stuk

179 Brief van de Staten van Utrecht aan het Hof van Holland over het legeren van 
voetknechten en het maken van versterkingswerken aan de vaart naar Utrecht op 
Stichts grondgebied.
7 November 1523 1 stuk

180 Request van Walraven van Brederode, heer van Vianen, aan de Keizer met verzoek 
om maatregelen tegen geweldplegingen van die van Utrecht in zijn heerlijkheid 
Jaarsveld. Met kantbeschikkingen van 11 September 1525. Origineel met 
aangehechte authentiek afschrift van de verkoopbrief van
6 April 1333 1 omslag

181 Brief van de graaf van Hoochstraten aan Mr. Jan van Duvenvoorde ten geleide van 
een request van de heer van Brederode, met opdracht, om dat request te doen 
adviseren en te bespreken met de Utrechtse gedeputeerden.
19 September 1525 1 stuk

182 Verbaal van de onderhandelingen te Den Haag tussen gedeputeerden van de Keizer
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en van de bisschop over de geschillen tussen Holland en Utrecht.
September 1525 1 stuk

183 Brief van Johan van Duvenvoorde, raad in het Hof van Holland, aan de graaf van 
Hoochstraten, met rapport van zijn besprekingen te Utrecht.
3 October 1525 1 stuk

184 Brief van de bisschop van Utrecht aan de landvoogdes over het inbeslagnemen van 
Hollandse inkomsten van het klooster der Predikheren binnen Utrecht.
10 October 1525 1 stuk

185 Brief van Hendrik van Beieren, elect van Utrecht, aan de gedeputeerden van de 
Keizer ter dagvaart te Schoonhoven, houdende credentie voor zijn afgevaardigden.
15 November 1525 1 stuk

186 Rapport van de gedeputeerden van de landvoogdes van hun onderhandelingen 
met de gedeputeerden van de bisschop te Schoonhoven.
28 November 1525 1 stuk

187 Verklaring van hetgeen de elect van Utrecht te Schoonhoven beloofd heeft aan de 
gedeputeerden van de Keizer.
z.j. (na 28 November 1525) 1 stuk

188 Instructie voor Mr. Arend Sandelin, griffier van het Hof van Holland, om te reizen 
naar het Hof te Mechelen en daar enige geschillen tussen Holland en Utrecht te 
bespreken.
25 Februari 1526 1 stuk

189 Brief van de bisschop van Utrecht aan de landvoogdes over een klacht tegen de 
drost van Vollenhove wegens het aanhouden van een schip van een burger uit 
Hoorn.
28 Februari 1526 1 stuk

190 Brief van de Staten van Utrecht aan de landvoogdes met verzoek om de te houden 
dagvaart te IJsselstein uit te stellen tot de terugkomst van de bisschop.
3 April 1526 1 stuk

191 Brief van de bisschop van Utrecht aan de landvoogdes in antwoord op een schrijven
van 23 Februari 1526, over het nakomen van wat op de dagvaart te Schoonhoven 
overeengekomen is.
6 April 1526 1 stuk

192 Brief van de landvoogdes aan de elect van Utrecht over de geschillen tussen 
Holland en Utrecht; Minuut.
24 April 1526 1 stuk

193 Memorie van de bezwaren van de bisschop van Utrecht betreffende Steenwijk, 
grensgeschillen en geestelijke jurisdictie, door zijn broeder paltsgraaf Frederik aan 
de Keizer voor te dragen.
Augustus 1526 1 stuk

194 Brief van de landvoogdes aan de Staten van Utrecht in antwoord op een verzoek 
om vrijgeleide voor gedeputeerden; Afschrift.
14 September 1526 1 stuk
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195 Octrooi van de Keizer tot tijdelijke opheffing van het arrest op goederen van 
inwoners van Utrecht, in Holland gelegen; Gelijktijdig afschrift.
29 October 1526 1 stuk

196 Brief van de bisschop van Utrecht aan de landvoogdes met voorstel om een 
dagvaart te houden van wederzijdse gedeputeerden tot wegneming van de 
geschillen; Met aantekeningen van Du Blioul.
14 November 1526 1 stuk

197 Credentiebrief van de Staten van Utrecht voor Rutger van der Karck, afgevaardigde 
naar Brussel.
20 November 1526 1 stuk

198 Rapport, uitgebracht aan de landvoogdes door de gedeputeerden van de Keizer, in 
onderhandeling geweest zijnde met die van Utrecht o.a. over het doorsteken van de
Aa, de venen in Gooiland.
23 Maart 1527 1 stuk

199 Memorie van hetgeen verhandeld is tussen gedeputeerden van de Keizer, en van de
bisschop en de Staten van Utrecht op de dagvaart in Den Haag.
Maart 1527 1 stuk

200 Brief van de landvoogdes aan de Raden in Holland over de laatst gehouden 
dagvaart en over de gearresteerde Utrechtse goederen; Gelijktijdig afschrift.
3 April 1527 1 stuk

201 Memorie door de gedeputeerden van de bisschop, overgegeven aan de 
gedeputeerden van de landvoogdes, betreffende de hangende geschillen tussen 
Holland en Utrecht, de restitutie van Steenwijk en precariën voor de bisschop.
12 Mei 1527 1 stuk

202 Stukken betreffende de dagvaart te IJsselstein van gedeputeerden van de Keizer en 
van de bisschop van Utrecht over het verdiepen van de IJssel.
23 Mei en 10 Juli 1527 1 omslag
Aanw. 1860. Auctie Van Voorst, no. 560

203 Rapport van het te Gent tussen de kanselier van de bisschop van Utrecht en de 
gedeputeerden van de landvoogdes verhandelde over de precariën van de bisschop
in 's Keizers landen en de opheffing van het beslag door burgers van Vollenhove, 
gelegd op goederen van die van Steenwijk.
21 Juni 1527 1 stuk

204 Brieven van de gedeputeerden ter dagvaart te IJsselstein aan de graaf van 
Hoochstraten over hun onderhandelingen.
19 Juni 1527 2 stukken

205 Memorie van hetgeen overeengekomen is ter dagvaart te IJsselstein tussen 
gedeputeerden van de Keizer en van de bisschop.
Juni 1527 1 stuk

206 Concept-Acte van commissie voor de keizerlijke gedeputeerden op de dagvaarten 
met Utrecht te Amsterdam en te IJsselstein.
z.d. (tussen 1522 en 1528) 1 stuk
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207 Brief van de Staten van Utrecht aan de landvoogdes, houdende klachten over de 
hulptroepen des Keizers en over de inwoners der Hollandse grenssteden.
25 Augustus 1527 1 stuk

208 Brief van het Hof van Holland aan de graaf van Hoochstraten, houdende 
mededeling van het antwoord, door de Staten van Utrecht gegeven op een 
aanmaning om binnen Holland geen vijandelijkheden te plegen; Gelijktijdig 
afschrift.
28 Augustus 1527 1 stuk

209 Antwoord van de landvoogdes op de klachten van de Staten van Utrecht, met 
advies om zich weer met de bisschop te verzoenen; Gelijktijdig afschrift.
Augustus 1527 1 stuk

210 Brieven van de landvoogdes aan de Staten van Utrecht en aan de graaf van Buren 
over klachten van schade, veroorzaakt door keizerlijke troepen; Gelijktijdig afschrift.
31 Augustus 1527 1 stuk

211 Brief van de Staten van Utrecht aan de landvoogdes met verzoek om opheffing van 
het arrest op Stichtse goederen in Holland wegens het geschil over de venen.
14 September 1527 1 stuk

212 Rapport van Philips van Uytwijck, secretaris van het Hof van Holland, over het 
onderzoek, door hem te Oudewater en Woerden gedaan naar aanleiding van de uit 
Utrecht ingekomen klachten.
September 1527 1 stuk

Heikoperwetering e.d.

HEIKOPERWETERING E.D.

213 Brief van de bisschop van Utrecht aan Jacob van Amstel van Mijnden, baljuw van 
Abcoude, houdende bevel om te Wijk-bij-Duurstede bij de bisschop te verschijnen 
ter bespreking van geschillen betreffende de Heikoper Wetering.
25 Augustus 1523 1 stuk

214 Brief van de Staten van Utrecht aan de bisschop van Utrecht, met verzoek om een 
beslissing in de kwestie tussen Abcoude en Heikoop betreffende de Wetering.
11 Maart 1524 1 stuk

215 Request van ingelanden van het waterschap van Amstelland aan de Keizer om 
maatregelen tegen het afwateren van Utrechtse polders over het waterschap; Met 
bijlagen.
1524 2 stukken

216 Privilege door Willem VI en Jan van Beieren aan dorpen in Amstelland verleend 
betreffende de afwatering; Authentieke copie z.j.
1 October 1413. (ca. 1525) 1 stuk

217 Ordonnantie van de Keizer tot het in beslag nemen van goederen van ingezetenen 
van Utrecht in Holland gelegen, wegens het doorsteken van de dam in de Aa en de 
daardoor aan de inwoners van Amstelland toegebrachte schade; Afschrift met 
relaas van de deurwaarder.
7 Augustus 1526 1 stuk
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218 Verklaring door schepenen van Ouderkerk, Amstelveen en Waverveen op verzoek 
van de baljuw van Amstelland afgelegd, betreffende het afvloeien van het Heikoper
water in de watering van Bijleveld; Authentieke gelijktijdige copie.
26 Juni 1527 1 stuk

219 Rapport van François Souck, kanunnik van het Domkapittel, van zijn reis naar de 
procureur-generaal in Den Haag om te onderhandelen over de Heikoper Wetering.
z.j. 1 stuk

Grenzen van het Gooi.

GRENZEN VAN HET GOOI.

220 Acte van afpaling van de venen op de grens van Holland en Utrecht; 16e-eeuws 
afschrift.
(30 April) 1424 1 stuk

221 Memorie voor degenen, die vanwege de bisschop en Staten van Utrecht naar Den 
Haag zullen gaan om daar het recht van Utrecht op de venen aan de grenzen van 
Gooiland te bewijzen.
1470 1 stuk

222 Aantekeningen betreffende de venen tussen De Vuursche en Baarn.
1475 en z.j. 1 omslag

223 Vonnis, geveld op een rechtdag te Wijk bij Duurstede betreffende de afpaling van 
venen; Uittreksel.
21 Maart 1515 1 stuk

224 Brieven van de landvoogdes aan de bisschop en de Staten van Utrecht over het 
houden van een dagvaart in Den Haag in plaats van te Utrecht, ter bespreking van 
de geschillen over de venen in Gooiland; Gelijktijdig afschrift.
15 Augustus 1523 2 stukken

225 Mandement in een geschil over de venen, gelegen tussen Gooiland en het Sticht; 
Minuut.
20 Februari 1525 1 stuk

226 Acten van volmacht voor afgevaardigden van de bisschop en de Staten van Utrecht 
naar de dagvaart met gedeputeerden van Holland op 15 Maart 1527 te Den Haag, 
over de geschillen betreffende de venen; Authentieke afschriften.
13 en 14 Maart 1527 2 stukken

227 Open brieven, ten bewijze van de rechten van Utrecht op de venen langs de grens 
van Gooiland. Afschriften door de Staten van Utrecht aan de landvoogdes 
verzonden.
September 1527 1 omslag

228 Brieven van de landvoogdes aan de bisschop en de Staten van Utrecht en aan het 
Hof van Holland, inzake het geschil over de venen op de grens van Gooiland; 
Minuten.
z.j. (1526?) 2 stukken

229 Brief van de landvoogdes aan de Staten van Utrecht, met verzoek om nu eindelijk te
voldoen aan het overeengekomene betreffende de venen op de grens van 
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Gooiland; Gelijktijdig afschrift.
21 September 1527 1 stuk

Bemoeiingen van het Centraal Bestuur met Zeeland.

BEMOEIINGEN VAN HET CENTRAAL BESTUUR MET ZEELAND.
Staten van Zeeland.

STATEN VAN ZEELAND.

230 Rapport van Jean Carondelet, deken van Besançon, en Andries Andriesz. over het 
antwoord der steden van Zeeland op het verzoek om 20 000 goudguldens ineens 
en 500 pond aan lijfrenten te verkopen voor het terugkopen van de Honte-wacht 
van de tol van Iersekeroord, van de stad Antwerpen.
z.j. (ca. 1515) 1 stuk

231 Acte van Karel V, waarbij hij verklaart de bede en de verkoop van lijfrenten, door de 
Staten van Zeeland toegestaan, op de gestelde voorwaarden dankbaar te 
aanvaarden; Gelijktijdig afschrift.
1 Maart 1521 1 stuk

Middelburg.

MIDDELBURG.

232 Request door de magistraat van Middelburg aan Karel V om vaststelling van het 
aandeel van de stad in de beden; met apostille.
2 Mei 1515 1 stuk

233 Request door de magistraat van Middelburg aan Karel V om confirmatie en 
uitbreiding van privileges; met beschikkingen en adviezen in margine.
2-15 Mei 1515 1 stuk

234 Request van Jasper Lievensz. van Hoogenlande om als poorter van Middelburg, ook
nu hij raad in het Hof van Holland is geworden, te mogen genieten van de vrijdom 
van schot voor 50 gemeten land.
z.j. (1515) 1 stuk

235 Stukken betreffende de tegenwerking door Hubrecht van Ruyven in de uitoefening 
van zijn ambacht als baljuw van Middelburg ondervonden van de zijde van 
schepenen en burgerij.
28 Februari 1525 en z.j. 1 omslag

236 Stukken betreffende de verlening van een octrooi aan de magistraat van 
Middelburg tot aankoop van het ambacht Hayman tot verlegging en verkorting van 
de havendijken.
Februari - April 1527 1 omslag

237 Acte van commissie door Karel V op Jeronimus van den Dorpe, Mr. Jacob Stalpaert, 
Frederik van Renesse en Mr. Vincent Cornelisz. om de dijken van het eiland 
Walcheren te visiteren en de omslag van de lasten tot onderhoud en herstel van de 
dijken vast te stellen alsmede de geschillen daarover tussen de stad Middelburg en 
de andere eigenaars van landen op Walcheren te vereffenen; Minuut.
14 Juni 1527 1 stuk

238 Stukken betreffende de verkiezing van de wet in de stad Middelburg.
1527-1529 1 omslag

239 Request van de magistraat van Middelburg aan de landvoogdes betreffende het 
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stapelrecht van de goederen der Schotse kooplieden.
z.j. (na 1527) 1 stuk
Gedrukt: Smit, Bronnen ... handel met Engeland II, 1 no. 475

240 Stukken betreffende een geschil voor de Grote Raad te Mechelen over de jurisdictie 
van Middelburg in Arnemuiden.
1529-1530 1 omslag

241 Stukken betreffende de burgemeestersverkiezing te Middelburg; Gelijktijdige 
afschriften.
1530 1 omslag

Zierikzee.

ZIERIKZEE.

242 Acte van procuratie van de magistraat der stad Zierikzee voor Thomas Jacobsz. om 
in Engeland te onderhandelen over opheffing van het op goederen van een burger 
gelegd arrest; Authentiek gelijktijdig afschrift.
13 October 1478 1 stuk

243 Stukken betreffende magistraats-verkiezing in Zierikzee.
1515 1 omslag

244 Stukken betreffende onregelmatigheden in de uitoefening van de rechtspraak te 
Zierikzee.
1515-1516 1 omslag

245 Stukken betreffende geschillen tussen de magistraat en enige rijke burgers van 
Zierikzee.
1523 1 omslag

Heerlijkheden in Zeeland.

HEERLIJKHEDEN IN ZEELAND.

246 Acten van transport door hertogin Marie van Bourgondië aan Wolfairt en Hendrik 
van Borselen van de heerlijkheden Vlissingen, Westkapelle, Domburg en 
Brouwershaven; Met confirmatie en quitanties. Authentieke, begin 16e-eeuwse 
afschriften.
1 Mei 1477 1 omslag

247 Informatie door de deurwaarder Joris Craeiebout naar de vervolging van manslag, 
gepleegd op Jacob Simonsz. te Brouwershaven; Afschrift.
15-17 Maart 1537 - 1538 1 stuk

248 Octrooi van Keizer Maximiliaan voor Jacques van Domburg en zijn vrouw om over 
hun leengoederen bij testament te mogen beschikken.
31 December 1514 1 charter

249 Request van Jacob Adriaansz. van Domburch, burgemeester van Middelburg, aan 
de Keizer om brieven van consent en aggreatie inzake belening met de heerlijkheid 
van De Werve, hem aangekomen bij overlijden van zijn vrouw; met rapport daarop 
van de rentmeester Bewesterschelde.
26 Mei 1515 1 stuk
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Dijkonderhoud in Zeeland.

DIJKONDERHOUD IN ZEELAND.

250 Rapport van Jasper van Hogelande, raadsheer in het Hof van Holland wegens zijn 
commissie naar Zeeland om een onderzoek te doen naar de toestanden der dijken 
in het kwartier van Westkerke; Met als bijlage een rapport van de plaatselijke 
rentmeester.
October 1539. 3 November 1539 1 omslag

251 Ordonnantie van de landvoogdes, waarbij bepaald wordt, dat de bezitters van 
vroenen en tienden in de polders van Wolfaartsdijk en Hongaartsdijk moeten 
bijdragen in de kosten van dijkage.
8 Juni 1541 1 charter

Domeinen in Zeeland.

DOMEINEN IN ZEELAND.

252 Ordonnantie van de Keizer op de veren, de betaling der bootsgezellen enz. voor 
Zeeland; Gelijktijdig afschrift ten dienste van het ontwerpen van een dergelijke 
ordonnantie voor Holland?).
24 December 1528. Z.j. 1 stuk

253 Ordonnantie van de landvoogdes, waarbij alle stukken en geschriften inzake 
geschillen tussen Holland en de tollenaar te Iersekeroord in handen gesteld worden
van commissarissen, om daarover rapport uit te brengen; Gelijktijdig afschrift.
1 Juli 1530 1 stuk

Bemoeiingen van het Centraal Bestuur met Friesland.

BEMOEIINGEN VAN HET CENTRAAL BESTUUR MET FRIESLAND.
De stukken betreffende de verpanding van Friesland in 1498 zijn gebruikt bij de lossing in 1515 en 
daarom hierna onder Inv. no. 309 e.v. beschreven!

Bemiddeling tussen de hertog van Saxen en de Friezen, 1500

BEMIDDELING TUSSEN DE HERTOG VAN SAXEN EN DE FRIEZEN, 1500

254 Memorie, houdende instructies voor Jan van Egmond, stadhouder van Holland, en 
Cornelis van Bergen, maarschalk, als bemiddelaars vanwege aartshertog Philips 
tussen de hertog van Saxen en de opgestane Friezen.
z.j. (vóór 24 Juni 1500) 1 stuk

255 Brief van Philips de Schone aan de Friezen, die Franeker belegeren, houdende 
kennisgeving van de zending van de graaf van Egmond en Cornelis van Bergen, heer
van Zevenbergen, om als bemiddelaars op te treden tussen hen en hertog Hendrik 
van Saxen; Gelijktijdig afschrift.
24 Juni 1500 1 stuk

256 Brieven van aartshertog Philips van Oostenrijk aan Jan van Egmond en Cornelis van 
Bergen betreffende bijstand aan Hendrik van Saxen tegen de opgestane Friezen.
1, 3 en 20 Juli 1500 1 omslag

257 Brief van de heraut, gezonden naar het leger der Friezen voor Franeker, aan Jan van 
Egmond en Cornelis van Bergen, houdende rapport van zijn wedervaren.
8 Juli 1500 1 stuk

258 Brief van hovelingen en "gemeene stemmen" te Oostmahorn aan burgemeesters en
raad van Enkhuizen over in Friesland vastgehouden Enkhuizer schippers, die 
getracht hebben buit voor Saksische soldaten te vervoeren.



3.01.02 Ambtenaren Centraal Bestuur Karel V 41

11 Juli 1500 1 stuk

259 Brief van de aartsbisschop van Besançon, Frans van Busleyden, aan Cornelis van 
Bergen, heer van Zevenbergen.
12 Juli 1500 1 stuk

260 Brief van de aartsbisschop van Besançon, Frans van Busleyden, aan Jan van 
Egmond en Cornelis van Bergen.
21 Juli 1500 1 stuk

261 Brieven van Hugo, burggraaf van Leisnig, stadhouder van Friesland, aan Jan van 
Egmond en Cornelis van Bergen, gedeputeerden van de aartshertog Philips van 
Oostenrijk.
14 Juli 1500 2 stukken

262 Brief van steden en hovelingen in Friesland aan Philips, aartshertog van Oostenrijk, 
houdende mededeling van de zending van vier gevolmachtigden om te spreken 
over terugkeer van de Friezen onder het gezag van de aartshertog.
20 Juli 1500 1 stuk

263 Staat van de uitgaven, gedaan door Cornelis van Bergen, maarschalk, tijdens zijn 
zending naar Friesland.
Juli 1500 1 omslag

264 Acte van volmacht door geestelijkheid, steden, hovelingen enz. in Friesland op hun 
gedeputeerden, om te onderhandelen met Hendrik, hertog van Saxen.
7 November 1500 1 stuk

265 Memorie, houdende instructies voor de graaf van Egmond, Cornelis van Bergen, Mr.
Jacob van Almonde, Mr. Johan Baudinsz., raden in het Hof van Holland, en de 
griffier in dat Hof, om namens de aartshertog te onderhandelen met de Friezen; 
Origineel en gelijktijdig afschrift.
18 November 1500 2 stukken

266 Brief van Frans van Busleyden aan Cornelis van Bergen, meldende, dat de dagvaart 
met de Friezen niet in Den Haag maar te Breda gehouden zal worden; Minuut.
22 November 1500 1 stuk

267 Brieven van Jan van Egmond, stadhouder van Holland, aan Cornelis van Bergen, 
heer van Zevenbergen, over de te Den Haag of te Breda te houden dagvaart met de 
Friezen.
22, 28 en 30 November 1500 1 omslag

268 Acte van volmacht voor de Friese gedeputeerden naar de dagvaart te Breda om te 
onderhandelen over de geschillen met de hertog van Saxen; Met naamlijst.
23 November 1500 2 stukken

269 Brief van Cornelis van Bergen aan Frans van Busleyden met voorlopig rapport over 
de onderhandelingen met de gedeputeerden van de Friezen; Minuut.
3 December 1500 1 stuk

270 Brief van Bouwe Luutjesz. de Fries aan Cornelis van Bergen met verzoek om 
schadeloosstelling voor zijn verloren gegane goederen in Friesland.
z.j. (ca. 1500) 1 stuk
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Bouwe Luutjesz. de Fries was tussenpersoon in de onderhandelingen

271 Brieven van Philips de Schone aan George van Saxen over het eigenmachtig 
optreden van enige dienaren van eerstgenoemde in Groningen en Ommelanden; 
Gelijktijdige afschriften.
18 Juli 1501 1 stuk

272 Privileges van de stad Groningen over de Ommelanden; Gelijktijdig afschrift.
1482 1 omslag

273 Brief van George en Hendrik, hertogen van Saxen, aan Cornelis van Bergen, heer 
van Zevenbergen, om voorspraak bij Philips de Schone op hun verzoek om hulp 
tegen de oproerige Friezen.
3 April 1501 1 stuk

274 Brief van George en Hendrik, hertogen van Saxen, aan Philips de Schone over hulp 
tegen de oproerige Friezen.
30 September 1501 1 stuk

Onderhandelingen over de lossing van Friesland door Philips de Schone, 1501-1502

ONDERHANDELINGEN OVER DE LOSSING VAN FRIESLAND DOOR PHILIPS DE 
SCHONE, 1501-1502

Memories en instructies.

MEMORIES EN INSTRUCTIES.

275 Beschrijving van de steden, dorpen en kloosters in Friesland, Groningen en 
Oostfriesland door Willem Salomonsz. voor de hertog van Bourgondië.
24 Januari - 18 April; z.j. (1500) 1 stuk

276 Memories van de voorwaarden, waarop Philips, aartshertog van Oostenrijk, 
Friesland wil lossen.
8 Februari 1500 en z.j. (ca. 1500) 1 omslag

277 Memorie van heffingen van de ingezetenen van Friesland, in geval de lossing van 
dat gebied plaats vindt.
8 Februari 1500 2 stukken

278 Acte van arbitrage door bisschop Frederik van Baden en vrijheer George van Thurn, 
ter bijlegging van de geschillen tussen Albrecht van Saxen en de stad Groningen; 
Gelijktijdig afschrift.
21 Augustus 1500 1 stuk

279 Memorie van de punten, te bespreken tussen gedeputeerden van de aartshertog 
Philips en van George en Hendrik van Saxen, omtrent de aflossing van Friesland. 
Concept en net-exemplaar.
z.j. (ca. 1500) 2 stukken

280 Korte inhoudsopgave van de onderhandelingen tussen de gedeputeerden van de 
aartshertog van Oostenrijk en van de hertog van Saxen over het terugkopen van 
Friesland. Concept, net exemplaar en Nederlandse vertaling.
z.j. (ca. 1500) 1 omslag

281 Uittreksels uit een brief van aartshertog Philips de Schone aan graaf Engelbert van 
Nassau en Cornelis van Bergen, houdende instructies voor de onderhandelingen, te 
houden met de gedeputeerden van de hertogen van Saxen, over de lossing van 
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Friesland.
z.j. (ca. 1500) 2 gelijkluidende stukken

282 Memories van de voorwaarden, gesteld namens de hertogen van Saxen, voor de 
lossing van Friesland.
z.j. (ca. 1500) 1 omslag

283 Memorie van enige zaken, zijdelings in verband staande met de lossing van 
Friesland.
z.j. (ca. 1500) 2 stukken

284 Memorie van advies van de kanselier en andere gedeputeerden tot de 
onderhandelingen over de lossing van Friesland en de conseil omtrent de 
voorwaarden, waarop deze lossing zal geschieden.
z.j. (ca. 1500) 1 stuk

285 Memorie van de artikelen, overeengekomen tussen de gedeputeerden van 
aartshertog Philips en de hertogen van Saxen, omtrent de lossing van Friesland.
z.j. (ca. 1500) 5 gelijkluidende stukken

286 Acte van tractaat tussen aartshertog Philips en de hertogen van Saxen betreffende 
de lossing van Friesland door eerstgenoemde; Concept.
z.j. (ca. 1500) 1 stuk

287 Memorie van de condities, gesteld door Sigismund Pflugk namens de hertogen van 
Saxen, voor de lossing van Friesland.
z.j. (ca. 1500) 1 stuk

288 Memorie, houdende beschouwingen van de Saxische raden, over de artikelen door 
de aartshertog van Oostenrijk overgegeven, omtrent de afstand van Friesland.
z.j. (ca. 1500) 1 stuk

Briefwisseling.

BRIEFWISSELING.

289 Brieven van Sigismund Pflugk, kanselier van Friesland, aan Cornelis van Bergen.
17 Februari 1501, 31 Maart en 27 Mei 1502 1 omslag

290 Brief van Philips de Schone aan de hertogen van Saxen over de afkoop van 
Friesland; Minuut en grosse.
Juli 1501 2 stukken

291 Brief van George en Hendrik van Saxen aan Cornelis van Bergen, heer van 
Zevenbergen, betreffende de onderhandelingen over de lossing van Friesland.
21 Maart 1502 1 stuk

292 Brief van Engelbert van Nassau aan Cornelis van Bergen, met verzoek om 
mededeling van alle onderhandelingen door deze met de kanselier van de hertog 
van Saxen gehouden; Met als bijlage een uittreksel uit een brief van Philips de 
Schone aan Engelbrecht van Nassau.
17 April 1502 2 stukken

293 Brieven van Cornelis van Bergen aan de hertogen George en Hendrik van Saxen; 
Minuten.
12 April en 6 Mei (1502) 2 stukken



44 Ambtenaren Centraal Bestuur Karel V 3.01.02

294 Brieven van Cornelis van Bergen aan de kanselier Sigismund Pflugk; Minuten.
April - Juni 1502 1 omslag

295 Brief van George en Hendrik van Saxen aan Cornelis van Bergen betreffende de 
onderhandelingen over de lossing van Friesland.
27 Mei 1502 1 stuk

296 Brieven van de aartsbisschop van Besançon, Frans van Busleyden, aan Cornelis van 
Bergen over de lossing van Friesland.
30 Maart en 28 Mei; z.j. (1502) 2 stukken

297 Brief van Cornelis van Bergen aan (Philips de Schone ?) over zijn onderhandelingen 
met de kanselier van de hertogen van Saxen; Minuut.
z.j. (1502) 1 stuk

298 Brief van George en Hendrik van Saxen aan Engelbert van Nassau, met verzoek om 
spoedig antwoord van Philips de Schone op de punten in de onderhandelingen 
tussen Cornelis van Bergen en Sigismund Pflugk overeengekomen.
26 Mei 1502 1 stuk ?

299 Brief van George van Saxen aan Engelbert van Nassau en de kanselier, over het 
zenden van een gevolmachtigde tot afhandeling van de zaken betreffende de 
afkoop van Friesland; Met 2 los bijgevoegde post-scripta.
3 Juli 1502 1 omslag

300 Brief van (Engelbert van Nassau of Cornelis van Bergen) aan de hertogen van Saxen,
met verzoek om gemachtigden tot onderhandelen over Friesland naar Mechelen te 
zenden; Minuut.
z.j. (1502) 1 stuk

Volmachten en concepten van overeenkomsten.

VOLMACHTEN EN CONCEPTEN VAN OVEREENKOMSTEN.

301 Acte van volmacht door George en Hendrik van Saxen op Sigismund en Sesar 
Pflugk, om met gemachtigden van Philips de Schone over de lossing van Friesland 
te onderhandelen; Gelijktijdig authentiek afschrift door S. Pflugk.
14 Juli 1502 1 stuk

302 Staat van de opbrengst der accijnsen en andere inkomsten in Friesland over 1501 en 
het eerste halfjaar van 1502, door de gedeputeerden van de hertogen van Saxen 
overgegeven aan die van de aartshertog Philips.
z.j. (1502) 1 stuk

303 Acte van overdracht door George en Hendrik van Saxen aan Philips de Schone, van 
alle rechten op Friesland; Concept. Met Franse vertaling (1502).
z.j. 2 stukken

304 Acte betreffende de lossing van Friesland door Philips de Schone; Concepten.
z.j. (1502) 1 omslag

305 Verbandbrief van de Staten van Vlaanderen, Brabant, Holland, Zeeland en 
Henegouwen, voor de betaling van 200.000 (of 240 000) goudguldens wegens de 
lossing van Friesland; Concepten.
z.j. (1502?) 1 omslag
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306 Memorie van advies door Cornelis van Bergen, beer van Zevenbergen, omtrent de 
wenselijkheid de pogingen tot lossing van Friesland voort te zetten.
z.j. (1502) 1 stuk

307 Brief van Philips de Schone aan Cornelis van Bergen, om met de graaf van Nassau, 
de kanselier en de tresorier te overleggen over de lossing van Friesland.
Maart 15..? 1 stuk

308 Instructie voor Willem van Oy, maarschalk en kastelein van Scherpenzeel, door de 
hertog van Gelre gezonden naar de graaf van Bentheim en andere gedeputeerden 
van de hertog van Saxen.
z.j. (vóór 1515?) 1stuk

Lossing van Friesland door Karel V, 1515

LOSSING VAN FRIESLAND DOOR KAREL V, 1515
De verpanding (retro-acta).

DE VERPANDING (RETRO-ACTA).

309 Ordonnantie van Philips, aartshertog van Oostenrijk, tot betaling van 13 500 gulden 
aan de hertog van Saxen; Minuut.
8 Maart 1498 1 stuk

310 Memorie van het accoord tussen Albrecht van Saxen en Philips de Schone 
betreffende de verpanding van Friesland, wegens achterstallige oorlogskosten aan 
eerstgenoemde; Authentieke en eenvoudige afschriften (ca. 1500).
17 Maart 1498 1 omslag

311 Acte van obligatie door Maximiliaan en Philips, aartshertogen van Oostenrijk, aan 
Albrecht, hertog van Saxen, voor een bedrag van 100 557 pond 13 s. 6 d., 
verschuldigd wegens bewezen diensten en verschoten oorlogskosten; Concepten in
de Nederlandse en Franse taal.
z.j. (1498 ?) 2 stukken

312 Memorie, houdende de punten van overeenkomst tussen gedeputeerden van 
Philips van Oostenrijk en Albrecht van Saxen, omtrent de overgifte van het slot 
Medemblik, de betaling van het jaargeld en de afstand van Ameland en 
Terschelling.
z.j. (1498?) 1 stuk

313 Acte van belofte door Hendrik van Saxen aan de hertog Philips de Schone, over de 
wijze waarop hij het kasteleinschap van Medemblik zal bewaren.
z.j. (1498?) 1 stuk

314 Acte van obligatie door (Maximiliaan en) Philips van Oostenrijk aan Albrecht van 
Saxen van een jaargeld, groot 5000 goudguldens; 2 concepten en gelijktijdig 
afschrift.
1498 1 omslag

315 Acte van Philips, aartshertog van Oostenrijk, waarbij hij belooft hertog Albrecht van 
Saxen alle hulp en bijstand te verlenen; met acte van schenking door Philips, 
aartshertog van Oostenrijk, aan Albrecht van Saxen (bij overlijden aan zijn zoon 
Hendrik of een zijner broeders) van het kasteleinschap van Medemblik en met acte 
van obligatie door Philips, aartshertog van Oostenrijk, aan Albrecht van Saxen van 
een jaargeld, groot 5000 goudguldens uit de inkomsten van de tol van Geervliet en 
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Gorinchem; Afschriften.
z.j. (1498) 1 stuk

316 Acte van verpanding van Friesland door Philips de Schone aan Albrecht van Saxen; 
met verklaringen betreffende registratie in de Rekenkamer en de Registerkamer 
van Holland. Concepten en eenvoudige afschriften in de Nederlandse en Franse 
taal.
17 Maart 1498 1 omslag

317 Acte van Albrecht van Saxen, waarbij hij zich verbindt aartshertog Philips van 
Oostenrijk alle hulp en bijstand te verlenen; Authentieke afschriften.
22 Maart 1498 2 stukken

318 Acte van keizer Maximiliaan, houdende een nadere verklaring van de landen 
begrepen in het erfgubernatorschap van Albrecht van Saxen over Friesland; 
Gelijktijdig afschrift en Latijnse vertaling van de hand van Mr. Bernard Bucho 
(1515?).
27 Maart 1499 2 stukken

319 Acte van kwijtschelding door hertog Albrecht van Saxen aan Philips van Oostenrijk 
van alle vorderingen, die hij op hem of Maximiliaan van Oostenrijk heeft; 
Authentieke afschriften z.j. (ca 1515).
8 April 1499 2 stukken

320 Acte van Philips van Oostenrijk, waarbij de afgifte van de brieven en charters 
betreffende Friesland aan Sigismund Pflugk, kanselier van de hertog van Saxen, 
gelast wordt; Minuut.
8 April 1499 1 stuk

321 Acte van Albrecht van Saxen, waarbij hij verklaart, met name genoemde charters 
betreffende Friesland van Philips van Oostenrijk ontvangen te hebben; Authentiek 
afschrift z.j. (ca. 1515?).
8 April 1499 1 stuk

322 Inventaris door de charterbewaarder van Holland van de brieven, die hij ontvangen 
heeft, rakende de verpanding van Friesland; Met gelijktijdig afschrift.
19 April 1499 2 stukken

323 Acte, waarbij Albrecht van Saxen van Philips van Oostenrijk Friesland in pand 
aanneemt en verklaart, dat het pand ten alle tijde losbaar is; Authentiek en 
eenvoudig afschrift z.j. (ca. 1515?).
17 Maart 1498 2 stukken

324 Acte van confirmatie door keizer Maximiliaan van de verpanding van Friesland aan 
Albrecht van Saxen; Authentiek afschrift.
20 Juli 1498. 6 November 1516 1 stuk

325 Acte van schenking door keizer Maximiliaan aan Albrecht van Saxen van de 
landstreek Het Bildt als een allodiaal goed; Afschrift van de hand van Mr. Bernard 
Bucho.
22 Juli 1498. (ca. 1515?) 1 stuk
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De lossing.

DE LOSSING.

326 Notitie omtrent de wijze, waarop Friesland is overgedragen aan hertog Albrecht van
Saxen.
z.j. (1e kwart. 16e eeuw) 1 stuk

327 Antwoord, door de landvoogdes aan haar raden te geven op de voorstellen van de 
hertog van Saxen, betreffende de lossing van Friesland; Concept.
z.j. (ca. 1515) 1 stuk

328 Memorie van antwoord van de landvoogdes en de raden van de aartshertog op de 
punten, door de hertog van Saxen bij geschrifte overgegeven, omtrent de betaling 
van hetgeen hij voor zijn diensten in deze landen te vorderen heeft en over de 
verzekering van een jaargeld.
z.j. 1 stuk

329 Memorie van de voorwaarden, vastgesteld tussen gedeputeerden van de hertog 
George van Saxen en gedeputeerden van Karel V voor de lossing van Friesland.
z.j. (ca. 1515) 1 stuk

330 Memorie van antwoord door de raadslieden van George van Saxen op de 
voorstellen, gedaan vanwege Karel V, omtrent de lossing van Friesland.
z.j. 1 stuk

331 Memorie betreffende heffingen in Friesland tot betaling der kosten, gedragen door 
Karel V voor de lossing ,met voorstellen tot het verlenen van enige privilegiën.
z.j. (ca. 1515) 1 stuk

332 Acte van concordaat, tussen gedeputeerden van George van Saxen en 
gedeputeerden van Karel V te Gent gesloten, betreffende de aflossing van 
Friesland. Origineel en twee gelijktijdige afschriften.
16 April 1515 1 omslag

333 Acte van ratificatie door George van Saxen van de overeenkomst betreffende de 
afstand van Friesland aan Karel V; Concept.
z.j. 1 stuk

334 Acte van approbatie door Hendrik van Saxen van de door zijn broeder George met 
Karel V gesloten overeenkomst betreffende de afstand van Friesland; Latijnse 
vertaling z.j. door Bernard Bucho.
4 Juli 1515 1 stuk

335 Inventaris van de brieven en charters, in 1499 door de hertog van Saxen aan Philips 
van Oostenrijk overgegeven en bewaard in de charterkamer van Holland. Afschrift 
met verklaring van de audiëncier Haneton, dat hij deze charters ontvangen heeft 
van Mr. Vincent Cornelisz. en daarvan afschriften heeft teruggegeven; Origineel en 
gelijktijdig afschrift.
5 Juli 1515 2 stukken

336 Brief van Karel V aan Mr. Vincent Cornelisz., raad en rekenmeester in Holland, 
houdende opdracht om op te zenden alle brieven uit de charterkamer betreffende 
de verpanding van Friesland en de rechten van de aartshertog op dat gebied.
26 Juli 1515 1 stuk
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337 Acte van obligatie door Karel V ten bedrage van 5692 gulden aan George van Saxen 
voor in Friesland achtergebleven oorlogsbehoeften; Minuut.
Augustus 1515 1 stuk

338 Acte van Karel V, waarbij hij zich verbindt om al het in Friesland achtergebleven 
geschut aan George van Saxen uit te leveren; Minuut en authentiek gelijktijdig 
afschrift.
28 Augustus 1515 2 stukken

339 Acte van obligatie door Karel V voor 2529 gulden, die George van Saxen aan Fritz 
von Grumbach schuldig is gebleven; Minuut.
28 Augustus 1515 1 stuk

340 Brief van George van Saxen aan Karel V over de afgifte van brieven en charters 
betreffende de lossing van Friesland.
12 October 1515 1 stuk

341 Brief van George van Saxen aan Nicasius Hackeny, hofmeester en kameraar, over de
zending van gemachtigden om van Karel V 10 000 gulden in ontvangst te nemen en 
over de toezending van de nodige quitantie.
12 October 1515 1 stuk

342 Brief van Johan van Saxen (zoon van George) aan Karel V over zijn vertrek naar zijn 
vader en de uitbetaling van de hem tegen Kerstmis beloofde 1000 gulden.
13 October 1515 1 stuk

343 Acte van quitantie door Karel V aan hertog George van Saxen voor 4000 gulden 
voor de uitrusting van oorlogsschepen geleend en nu kwijtgescholden; Minuut.
z.j. (1515) 1 stuk

344 Aanschrijving aan de pachters van Het Bildt om een nieuwe overeenkomst te 
komen sluiten; Gelijktijdig afschrift.
23 December 1515 1 stuk

De Franse koning als bemiddelaar tussen Karel V en Karel van Gelre, 1515-1517

DE FRANSE KONING ALS BEMIDDELAAR TUSSEN KAREL V EN KAREL VAN GELRE, 
1515-1517

345-357 Stukken betreffende de onderhandelingen voor de Koning van Frankrijk door 
commissarissen van Karel V en Karel van Gelre over Friesland.
1515-1516
345 Brief van Jacob Mauritz., raad in het Hof van Holland, aan de 

kanselier van Karel V over de bemiddeling van de Koning van 
Frankrijk in het geschil over Friesland, 18 October (1515 of 1516), 1 
stuk

346 Brief van de Koning van Frankrijk aan Karel van Gelre, houdende 
aanbeveling om een bestand te sluiten en commissarissen voor 
onderhandelingen te zenden; Gelijktijdig afschrift, 9 November z.j. 
(1515), 1 stuk

347 Brief van Karel van Gelre aan de Franse ambassadeur betreffende 
schending van de wapenstilstand, met punten van antwoord 
daartegen van de zijde der tegenpartij; Gelijktijdig afschrift en 
concept, z.j., 2 stukken

348 Brief van Antonie Waudrimont aan Karel V met memorie vanwege 
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de heer van IJsselstein over de onderhandelingen met de Franse 
gezant bij Karel van Gelre, 21 November 1515, 2 stukken

349 Brief van de Staten van Friesland aan de koning van Frankrijk als 
arbiter in het geschil over Friesland tussen Karel V en Karel van 
Gelre; Door Bernard Bucho gewaarmerkt afschrift, z.j. (1515), 1 stuk

350 Commissiebrief van Karel V voor Disme de Bergis en Bernard Bucho 
als gedeputeerden naar de koning van Frankrijk, die zich als arbiter 
in het geschil over Friesland opgeworpen heeft; Authentiek afschrift, 
30 Augustus 1516. 1 October 1516, 1 stuk

351 Lijst van de stukken betreffende Friesland in tegenwoordigheid van 
de gedeputeerden van Karel van Gelre aan de president Olivier te 
Kamerijk over te geven (van 1299-1498). Lijst van ontbrekende 
stukken, z.j. (1516), 2 stukken

352 Memorie van het betoog door Bernard Bucho omtrent de rechten 
van Karel V op Friesland tegen de aanspraken van Karel van Gelre; 
met opgave van bewijzen sinds 1289, z.j. (1516), 2 stukken

353 Memorie van antwoord gegeven vanwege Karel V op de 
beschuldiging van het schenden van de wapenstilstand, ingebracht 
door de Geldersen, z.j. (1516), 1 stuk

354 Memorie van het betoog van de gedeputeerden van Karel van Gelre 
wegens zijn rechten op Friesland; met opgave van bewijsstukken, z.j.
(1516), 2 stukken

355 Pleidooien gehouden door de gedeputeerden van Karel V en Karel 
van Gelre; met voorlopige conclusie, 1 October, 29 December 1516 en
17 Februari 1517, 1 omslag

356 Brieven van de koning van Frankrijk aan Karel van Gelre over de 
geschillen met Karel V; met minuut van antwoord op de laatste brief,
7 Januari, 1 en 26 Augustus (vóór 1 Januari 1515); z.d., 1 omslag

357 Dictum van gecommitteerden van de koning van Frankrijk in het 
geschil tussen Karel V en Karel van Gelre over Friesland, 
uitgesproken te Noyon; Gelijktijdig afschrift, 6 Augustus 1516, 1 stuk

Bewijzen van rechten.

BEWIJZEN VAN RECHTEN.

358 Oorkonden uit de tresorie van de charters van Henegouwen, gediend hebbende tot 
bewijs van de rechten van Karel V op Friesland; Authentieke afschriften 1515 of 1516.
1289 1 omslag
Aanwinsten 1891, no. 24 t (Coll. Slagregen)

359 Acte van attestatie door burgemeesters, schepenen en raad van Dokkum, dat zij de 
privilegiën, hun door de hertog van Bourgondië verleend, zullen onderhouden; 
Authentiek Frans translaat.
8 Juli 1470. 2 Januari 1516 1 stuk

Correspondentie met Friesland.

CORRESPONDENTIE MET FRIESLAND.

360 Brieven van Bernard Bucho, pastoor te Leeuwarden, aan Floris van Egmond, 
stadhouder van Friesland, over de toestand in Friesland. 14 September (met 2 
bijlagen) en 14 October 1515
14 September en 14 October 1515 1 omslag

361 Brief van Peter van Lutselborgk, bevelhebber op Weerdenbras, aan R. W. 
Kennemich, gouverneur van Leeuwarden, over de betaling van troepen.
9 October 1515 1 stuk



50 Ambtenaren Centraal Bestuur Karel V 3.01.02

362 Brief van "de goede mannen, die in Leeuwarden gelegen hebben en nu in Hasselt 
liggen" aan Hilbrant Entens om met de stadhouder of de kanselier van Friesland te 
spreken over onderhandelingen met Groningen.
10 October 1515 1 stuk

363 Brieven van Bernard Bucho ab Ayta, pastoor van St. Vitus te Leeuwarden, over zijn 
pogingen om de pastoor van Groningen, Willem Frederici, voor de belangen van de 
Keizer te winnen.
September - October 1515 1 omslag

364 Brieven van Karel V aan Floris van Egmond (IJsselstein), zijn stadhouder in 
Friesland; Gelijktijdige afschriften.
November 1515 - April 1516 1 omslag

365 Brieven van Floris van Egmond, stadhouder in Friesland, aan Karel V, houdende 
mededelingen omtrent de gang van zaken aldaar.
9 en 27 December 1515, 12 Januari 1516 1 omslag

366 Brieven van raden in Friesland, keizerlijke bevelhebbers en magistraat van 
Leeuwarden, aan Floris van Egmond, stadhouder in Friesland, tijdens zijn 
afwezigheid over de groeiende invloed van de Geldersen; Met enige Franse 
translaten.
1515 en 1516 1 omslag

367 Memorie van de raden van Karel V in Friesland omtrent het gedrag der Geldersen 
en wat nodig is tot bescherming van het land.
3 Januari 1516 1 stuk

368 Brieven van en aan de raden van Karel V in Friesland; Door Bernard Bucho 
gewaarmerkte afschriften.
22-24 Februari 1516 1 omslag

369 Memorie van de middelen tot bescherming en behoud van Friesland door de raden 
aan Floris van Egmond om aan Karel V voor te dragen; Met naschrift van Bernard 
Bucho. Met Frans translaat.
26 Februari 1516 2 stukken

370 Brief van Winant van Arnhem, raad van Karel van Gelre, aan Karel van Gelre over 
hetgeen bij onderhandelingen overeengekomen is inzake Harlingen, Franeker en 
Leeuwarden; Met Frans translaat.
22 April 1516 2 stukken

371 Brieven aan raad en bevelhebbers in Sneek van Karel van Gelre en Hendrik de 
Groiff, de Gelderse stadhouder, over de neiging te Sneek om tot de zijde van Karel V
over te gaan; Gelijktijdige afschriften met Franse translaten.
19 en 21 Januari 1517 1 omslag

372 Request van de burgerij van Franeker aan Karel V en zijn raden met marginale 
disposities. Met authentiek afschrift.
z.j. 2 stukken

373 Memorie van de voorwaarden, waarop Karel V een wapenstilstand met Karel van 
Gelre wil aangaan.
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z.j. (1516?) 1 stuk

374 Brief van N. N. aan een raadsheer of stadhouder van Karel V met mededeling, dat 
Karel van Gelre niet bereid is een wapenstilstand te sluiten; Fragment.
z.j. (1516?) 1 stuk

375 Advies omtrent hetgeen nodig is te doen tegen dat in Maart het bestand met Karel 
van Gelre eindigt.
z.j. (1516?) 1 stuk

Handelingen der Geldersen tijdens het bestand.

HANDELINGEN DER GELDERSEN TIJDENS HET BESTAND.

376 Brieven van Gelderse bevelhebbers, in Friesland gecopieerd, om te strekken tot 
bewijs van de misdragingen der Geldersen tijdens het bestand; Gequoteerd A.Q.
24 Juli - 20 October 1515 1 katern

377 Brieven en aanschrijvingen van Gelderse bevelhebbers in Friesland, klachten van en 
tegen Franeker; Afschriften z.d. ten bewijze van het wangedrag der Geldersen.
29 Augustus - 11 September 1515. (1515) 1 omslag

378 Brief van de Gelderse bevelhebbers in Friesland aan de inwoners van een niet 
genoemd Fries dorp over de benoeming van hun pastoor; Gelijktijdig afschrift.
5 October 1515 1 stuk

379 Brieven door Karel van Gelre en zijn bevelhebbers in Friesland geschreven; Door 
Bernard Bucho gewaarmerkte afschriften.
8 December 1515 - 4 Februari 1516 1 omslag

380 Brief van Karel van Gelre aan de Hollandse steden, waarin hij zich beklaagt over de 
verbreking van het bestand door Floris van Egmond; Frans translaat.
7 December 1515 1 stuk

381 Brief van Karel van Gelre aan de Staten van Friesland, waarin hij hun belooft hen 
niet te zullen verlaten; Gelijktijdig afschrift.
8 December 1515 1 stuk

382 Brief van Jaela Aebz., grietman in Rauwerdahem vanwege de hertog van Gelre aan 
Tadze Gerbaz. over de betaling van een rente.
11 December 1515 1 stuk

383 Memorie houdende opgave van de schade, geleden door de burgers van Harlingen, 
tijdens de wapenstilstand tussen Karel V en Karel van Gelre.
18 December 1515 1 stuk

384 Brief van Karel van Gelre aan Karel V over het arresteren van kooplieden uit 's-
Hertogenbosch, als vergelding voor de schade door Floris van Egmond, heer van 
IJsselstein, als stadhouder van Friesland toegebracht aan 's hertogs onderdanen 
aldaar.
30 December (1515) 1 stuk

385 Requesten van Friezen aan Karel V om bescherming tegen de moedwilligheden der 
Geldersen, met memorie van antwoord van Karel van Gelre op de beschuldiging, 
dat de Geldersen het bestand geschonden zouden hebben; Eenvoudige gelijktijdige 
afschriften.
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z.j. (1515) 1 omslag

386-386.2 Acten van attestatie en memoriën betreffende de door de Geldersen tijdens het 
bestand toegebrachte schade, voornamelijk aan Hollanders en Friezen.
1515 1 omslag en 2 charters
386 Stukken
386.1 Attestatie door de stad Alkmaar, 1515 december 26
386.2 Attestatie door de stad Hoorn, 1515 december 24

387 Stukken betreffende de schade, toegebracht door Tjepke Goslinga, grietman van 
Ferwerderadeel, vanwege de Geldersen en Gabba Scheltema in Het Bildt.
1515 1 omslag

388 Verklaring van Bernard Bucho omtrent feitelijkheden, door de Geldersen bedreven 
na het sluiten van het bestand van 18 Juni 1515.
z.d. (1515) 1 stuk

389 Requesten van Friezen aan Karel V en zijn stadhouder, Floris van Egmond, om 
herstel van de schade door de Geldersen hun toegebracht.
1515 1 omslag

390 Brieven van burgemeesters en raden van Franeker, Leeuwarden en Harlingen aan 
Karel V met verzoek om hulp tegen de Geldersen, die telkens het bestand breken.
z.j. (1515) 1 omslag

391 Brieven en besluiten van Gelderse bevelhebbers; Gelijktijdige afschriften.
28 Maart - 2 April 1516 1 omslag

392 Commissiebrief voor Reinke van Koitwijck om uit naam van de hertog van Gelre 
diens vijanden te land en ter zee te bestrijden; Met Franse translaten.
16 Maart 1516 1 omslag

393 Acte van vrijgeleide door de raden en bevelhebbers van Karel van Gelre in Friesland 
aan een schipper; Authentiek gelijktijdig afschrift.
31 Maart 1516 1 stuk

394 Brieven door bevelhebbers van Karel van Gelre in Friesland en gedeputeerden van 
het landschap Friesland aan burgemeesters en raad van Leeuwarden geschreven 
over berovingen, die op het platteland vanuit Leeuwarden plaats gehad zouden 
hebben.
8 December 1515 en 28 Maart 1516 2 stukken

395 Antwoord van de hertog van Gelre aan enige kooplieden van Keulen, Hamburg, 
Lübeck enz., te Amsterdam vertoevende, op hun verzoek om vrijgeleide; Authentiek
gelijktijdig afschrift.
1 April 1516 1 stuk

396 Brief van Albert van Loo, raad in het Hof van Holland, aan Karel V over zijn 
bevindingen te Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen, betreffende het gedrag der 
Geldersen.
3 April 1516 1 stuk
Aanwinsten 1860. Auctie Van Voorst, no. 554

397 Brief van Karel van Gelre aan de stad Gouda, houdende waarschuwing om geen 
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oorlogsschepen voor een tocht naar Friesland uit te rusten.
7 April 1516 1 stuk

398 Brief van Karel van Gelre aan Frederik van Egmond, heer van IJsselstein en 
Cranendonck, over de schade, door de Geldersen aan IJsselstein toegebracht 
wegens de actie van Floris van Egmond tegen de Geldersen in Friesland.
25 Juni 1516 1 stuk

399 Brief van Karel van Gelre aan Frederik van Egmond over de schade, door de 
Geldersen aan IJsselstein toegebracht wegens de actie van Floris van Egmond tegen
de Geldersen in Friesland; Gelijktijdig afschrift.
25 Juni 1516 1 stuk

400 Acten van attestatie van de abt van Klaarkamp en de prior in Bergum omtrent het 
gedrag der Geldersen.
7 en 12 September 1516 1 omslag

401 Memorie van hetgeen door de Geldersen in Friesland en elders bedreven is in strijd 
met het tractaat tussen Karel V en Karel van Gelre.
z.j. (1515 of 1516) 1 stuk

402 Memorie van de klachten door burgers van Amsterdam en Enkhuizen over de 
moedwilligheden der Geldersen.
(1515 of 1516) 1 stuk

403 Stukken betreffende de schaden door de Geldersen en de Friese aanhangers van 
Gelre aan Hollanders op de Zuiderzee toegebracht.
1515 en 1516 1 omslag

404 Memorie van de artikelen, door de Staten van Friesland vastgesteld omtrent de 
wapening van landlieden; Door Bernard Bucho gewaarmerkt afschrift.
z j. (1515 of 1516) 1 stuk

Pacificatie van Friesland, 1523-1525

PACIFICATIE VAN FRIESLAND, 1523-1525

405 Memorie van antwoord vanwege de Keizer te geven op de artikelen, hem door de 
Friezen overgegeven; Gelijktijdig afschrift.
14 October 1522 1 stuk

406 Acte van ratificatie door Karel V van het tractaat, waarop Bolsward zich aan 
Godschalk van IJwingma (Jongma?) overgegeven heeft; Authentiek gelijktijdig 
afschrift.
16 September 1523. z.j. 1 stuk

407 Commissie voor Jan van Wassenaer en George Schenk van Tautenburch (bij 
verhindering van Godschalk Jongma en Bernard Bucho) om van burgemeesters, 
schepenen, raad en ingezetenen van Bolsward de eed van hulde en trouw voor de 
Keizer als landsheer te ontvangen; Authentiek gelijktijdig afschrift.
18 September 1523 1 stuk

408 Acten van trouw en hulde door enige Friezen aan de Keizer als landsheer.
2 en 3 October 1523 1 omslag

409 Rapport van Mr. Bernard Bucho, deken van de Hofkapel en raad in het Hof van 
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Holland, van zijn onderhandelingen met de stad Bolsward.
21 September - 12 October 1523 1 stuk

410 Aanschrijving van de stadhouder en raden in Friesland aan alle steden en 
grietenijen om te publiceren, dat er voor één jaar een wapenstilstand zal zijn tussen 
de Keizer en de hertog van Gelre; Minuut.
17 Juni 1524 1 stuk

411 Acte van consent door de stad Hindeloopen aan Karel V als landsheer tot de heffing
van een accijns.
19 October 1524 1 charter

412 Acte van consent door de stad Bolsward aan Karel V als landsheer tot de heffing 
van een accijns.
October 1524 1 charter
Zwaar beschadigd.

413 Acte, waarbij de Staten van Friesland een heffing van accijns op bier, wijn en laken 
toestaan ten behoeve van Karel V; z.j.; met privilegebrief van Karel V voor de 
Friezen wegens de toegestane accijns; Authentiek gelijktijdig afschrift z.j.
13 November 1524 1 stuk

414 Lijst van vooraanstaande personen uit Westergo.
z.j. (ca. 1525) 1 stuk

Keizerlijke bezetting van Steenwijk.

KEIZERLIJKE BEZETTING VAN STEENWIJK.

415 Acte van sauvegarde door de bevelhebbers der Gelderse troepen voor de inwoners 
van dorpen rondom Steenwijk.
27 September 1523 1 stuk

416 Memorie vanwege het stadsbestuur van Steenwijk betreffende de moeilijkheden en
bezwaren tengevolge van de oorlog.
z.j. (1524) 1 stuk

417 Brieven van Hermen (van Martena?), priester, aan Willem Schenck van Tautenburch,
gouverneur van Steenwijk, over de aanvoer van materiaal tot versterking van 
Steenwijk.
Juni 1524 2 stukken

418 Brief van Johan van Selbach, drost te Coevorden, aan de kerspelen van Drente met 
advies, de bijdragen aan de stadhouder van Friesland niet te betalen; Gelijktijdig 
afschrift.
27 Juni 1524 1 stuk

419 Acten van attestatie omtrent hetgeen overeengekomen is tussen George Schenck 
van Tautenburch, stadhouder van Friesland, en de gedeputeerden van het 
landschap Drente omtrent te betalen bijdragen tot onderhoud van ruiters en 
voetknechten en de versterking van Steenwijk.
3 Juli 1524 1 omslag

420 Acten van attestatie, houdende opgaven van de schade door Drentse dorpen 
geleden van de bezetting van Steenwijk.
1524 en 1525 1 omslag
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421 Staatje met quitanties aan inwoners van Zuidlaren en Midlaren voor bijdragen in 
het onderhoud van Steenwijk.
10 Juli 1524 1 stuk

422 Acten van verklaring van overste Willem Schenck omtrent een borgtocht, door drie 
inwoners van Botch voor het kerspel Borch gesteld.
13 Juli 1524 1 stuk

423 Brief van George Schenck van Tautenburch aan de landvoogdes over de overlast, de
burgers van Steenwijk van bisschoppelijke zijde aangedaan; met als bijlagen 
afschriften van: brief van Tautenburch aan de bisschop, 26 December 1524; 
antwoord van de bisschop aan Tautenburch, 6 Januari 1525; brief van Willem 
Schenck van Tautenburch aan de bisschop, 6 Januari 1525 en antwoord van de 
bisschop aan Willem Schenck.
1 Januari 1525; 7 Januari 1525 1 omslag

424 Memorie voor Mr. Gerard Mulert van hetgeen hij aan de bisschop van Utrecht voor 
te dragen zal hebben inzake de klachten van ingezetenen van Steenwijk; Minuut.
4 Juni 1525 1 stuk

425 Brief van de landvoogdes aan de stadhouder van Friesland over de klachten van de 
ingezetenen van Steenwijk; Minuut met correcties van de audiëncier.
5 Juni 1525 1 stuk

426 Brief van Hendrik van Beieren, elect van Utrecht, aan de landvoogdes over een te 
houden dagvaart om te onderhandelen over Steenwijk.
5 Juli 1525 1 stuk

427 Brieven van de landvoogdes aan de bisschop van Utrecht over de klachten van 
inwoners van Steenwijk wegens de schattingen, die door de drost van Vollenhove 
gevorderd worden; Minuten.
4 Februari, Juli en z.d. (1525) 1 omslag

428 Memorie van de stadhouder van Friesland betreffende de geschillen over 
Steenwijk, overgelegd.
1 September 1525 1 stuk

429 Verzoekschrift van burgers van Steenwijk, die goederen bezitten in 
Steenwijkerwold, aan de stadhouder om voorzieningen tegen schattingen, van hen 
geëist door de drost van Vollenhove (1525). Authentiek gelijktijdig afschrift.

1 stuk

430 Resolutie van de raad van de bisschop in Overijsel, vergaderd te Vollenhove, 
betreffende het beheer van de bisschoppelijke goederen onder Steenwijk; 
Authentiek afschrift z.j. (1525).
22 Augustus 1494 1 stuk

431 Acte van verklaring door Johan van de Bele, pastoor te Borch, dat hij het bestand in 
zijn kerk afgekondigd heeft.
22 September 1525 1 stuk

432 Instructie voor Tjaerd van Burmania om te Steenwijk en elders met de 
gedeputeerden van de hertog van Gelre te onderhandelen; Minuut.
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22 September 1525 1 stuk

433 Privilegiën van Steenwijk, overgelegd door de gedeputeerden van de bisschop in 
Den Haag; Afschriften.
27 September 1525 1 omslag

434 Brief van de landvoogdes aan Mr. Vincent Cornelisz. betreffende de geschillen om 
Steenwijk.
7 October 1525 1 stuk

435 Memorie van de gronden, waarop de bisschop van Utrecht zijn protest baseert 
tegen het in bezit houden van Steenwijk door de Keizer.
10 October 1525 1 stuk

436 Aanmerkingen op een memorie betreffende Steenwijk en enige andere kwesties 
met de bisschop; Fragment.
z.j. (1525?) 1 stuk

437 Memorie van de bezwaren van de bisschop van Utrecht betreffende Steenwijk, 
grensgeschillen en geestelijke jurisductie, door zijn broeder Paltsgraaf Frederik aan 
de Keizer voor te dragen.
Augustus 1526 1 stuk

438 Acte van attestatie door het gerecht van Vollenhove, dat de drost van Vollenhove 
voor hen verklaard heeft het arrest op de Steenwijkse goederen op te heffen, 12 
Juni 1527; met acte van attestatie van de magistraat van Steenwijk, dat hun 
bedoelde opheffing van arrest aangezegd is, Gelijktijdige afschriften.
11 Juni 1527 2 stukken

439 Memorie van de artikelen, waarop Steenwijk aan de keizerlijke bevelhebber is 
overgegaan; met advies van de graaf van Hoochstraten en Ruffault aan Laurens du 
Blioul omtrent de ratificatie.
20 November 1525; 14 Juni 1527 1 stuk

Bestuurszaken in Friesland na de pacificatie.

BESTUURSZAKEN IN FRIESLAND NA DE PACIFICATIE.
Algemeen.

ALGEMEEN.

440 Request van Jou Jouwsma c.s. aan de Keizer om renversaalbrieven van de hun 
toegestane vrijdom van accijnzen.
z.j. (1524) 1 stuk

441 Brieven van de raden des Keizers in Friesland en van de burgemeesters, schepenen 
en raad van Leeuwarden aan George Schenck van Tautenburch, stadhouder in 
Friesland, betreffende de ontevredenheid der burgers van Leeuwarden over de 
arrestatie van goederen van Groningse burgers.
11 en 12 September 1525 2 stukken

442 Brieven van George Schenck van Tautenburch aan de landvoogdes; over de 
bedreiging van Friesland door in het Oosten rondzwervende krijgsknechten.
14 Maart, 19 en 29 Augustus en 17 December 1526 1 omslag

443 Brief van Dominicus Zetania aan de landvoogdes over de hem beloofde benoeming
tot raadsheer in Friesland.
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4 Juni 1526 1 stuk

444 Verbaal van het verhandelde tussen de stadhouder en zijn raden met de 
commissarissen van de landvoogdes en de Staten van Friesland te Leeuwarden.
16 Februari 1527 1 stuk

445 Memorie van de klachten van de Staten van Friesland, overgegeven aan de 
stadhouder en zijn raden, met de commissarissen van de landvoogdes, met in 
margine de daarop gegeven beschikkingen.
18 Februari 1527 1 stuk

446 Request van burgemeesters en raad van Franeker aan de Keizer om vermindering 
van lasten, bij apostille in handen gesteld van het Hof in Friesland.
22 Maart 1530 1 stuk

447 Instructie van het Hof van Friesland voor de rentmeester Gerrit van Loo, om aan de 
landvoogdes de noodzakelijkheid van het bouwen van een nieuwe kanselarij en een
gevangenis te Leeuwarden voor te dragen.
16 October 1533 1 stuk

448 Request van president, raden en griffier in het Hof van Friesland aan de Keizer om 
vrijdom van accijns; Afschrift.
z.j. 1 stuk

449 Commissie van Karel V voor Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren etc., als 
stadhouder van Friesland; Gelijktijdig afschrift.
4 April 1540 1 stuk

Biltlanden.

BILTLANDEN.

450 Acte van verpachting door George, hertog van Saxen, aan Hans en Luitelt van der 
Sale van 150 morgen land in Het Bildt.
15 Juli 1503 (?) 1 stuk

451 Memorie van de klachten over de geleden schade door Cornelis Damasz., huurder 
van 100 morgen land in Het Bildt, ter adstructie van zijn verzoek om verlenging van 
huur en vermindering van pacht.
z.d. (ca. 1524) 1 stuk

452 Memorie van instructie voor Gerolt van Herama en Mr. François van Alphen, 
gezonden naar de landvoogdes ter bespreking van geschillen over de verpachting 
der Biltlanden e.a. zaken, overgegeven 23 Februari 1527; met antwoord op de 
overgegeven artikelen; Gelijktijdig afschrift.
10 Maart 1526 - 1527 2 stukken

453 Besluit van stadhouder en raden in Friesland in een geschil tussen pachters van de 
Biltlanden.
23 Februari 1527 1 omslag
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Bemoeiingen van het Centraal Bestuur met Utrecht.

BEMOEIINGEN VAN HET CENTRAAL BESTUUR MET UTRECHT.
Utrecht voor de overdracht van de temporaliteit.

UTRECHT VOOR DE OVERDRACHT VAN DE TEMPORALITEIT.
Algemeen.

ALGEMEEN.

454 Memorie, houdende verslag van gebeurtenissen te Utrecht door? (een 
vooraanstaand persoon); Fragment.
November 1493 tot Juli 1494 1 stuk

455 Stukken betreffende de zending van Jean Carondelet door Karel V naar de abdij van 
Tongerloo om een lening van 500 goudgulden voor de bisschop van Utrecht te 
verkrijgen.
8 Augustus 1516 1 omslag

456 Brief van George d'Espleghem aan Laurens du Blioul over de bisschopsverkiezing te 
Utrecht.
4 Mei 1519 1 stuk

457 Geleidebrief bij een vanwege de Keizer aan de Rekenkamer van Holland om advies 
gezonden request van deken en kapittel van St. Maarten te Utrecht.
25 Augustus 1521 1 stuk

458 Brieven van de landvoogdes Margaretha aan de Heer van Beveren, admiraal, en de 
aartsbisschop van Palermo en haar andere gezanten in Utrecht, betreffende de 
bisschopsverkiezing.
6 en 7 Mei 1524 2 stukken

459 Acte van bijlegging der geschillen binnen Utrecht door bemiddeling van de 
bisschop; Gelijktijdig afschrift.
28 Augustus 1525 1 stuk

460 Brief van de Staten van Utrecht aan de landvoogdes over het gevangenhouden van 
Gelis de Keyser, burger van 's-Hertogenbosch.
31 October 1527 1 stuk

Strijd tegen de Geldersen om Utrecht tot 3 october 1528

STRIJD TEGEN DE GELDERSEN OM UTRECHT TOT 3 OCTOBER 1528

461 Acte van tractaat van wapenstilstand met Gelderland; Gelijktijdig uittreksel z.j.
4 Juni 1524 1 stuk

462 Brief van het Hof van Holland aan de landvoogdes over een gevreesde aanval op 
Amsterdam.
31 Augustus 1526 1 stuk

463 Brieven van de landvoogdes aan de graven van Buren, van Hoochstraten en de 
audiëncer Du Sart, voornamelijk betreffende de Gelderse oorlog.
8 Augustus en 14 November 1527 2 stukken

464 Brieven van Floris van Egmond, graaf van Buren, kapitein-generaal, aan de 
landvoogdes over de stand van de operaties tegen Karel van Gelre.
20 en 21 Augustus, 8 en 9 September 1527 1 omslag
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465 Brief van Floris van Egmond, graaf van Buren, aan de audiëncier Laurens du Blioul 
over de bedoelingen van de hertog van Gelre in Utrecht en Holland.
8 September 1527 1 stuk

466 Brief van de ritmeester Frederik van Sombreff aan de bisschop van Utrecht, Hendrik
van Beieren, over de betaling der bisschoppelijke troepen.
31 October 1527 1 stuk

467 Memorie van de voorwaarden voor een vrede door de hertog van Gelre aan de 
bisschop van Utrecht gesteld.
4 November 1527 1 stuk

468 Brief van de bisschop van Utrecht aan de graaf van Buren en de graaf van 
Hoochstraten, houdende verzoek om spoedige voldoening van de beloofde gelden 
tot betaling van het krijgsvolk.
27 November 1527 1 stuk

469 Rapport van Claes Colijn, deurwaarder bij het Hof van Holland, van zijn zending 
door de graaf van Hoochstraten naar de bisschop van Utrecht, om te vernemen 
naar de redenen van het verlies der sloten Ter Horst, Ter Heem en de stad Rhenen 
en de kans, dat ook de huizen te Vreeland en Abcoude verloren zullen gaan.
2 December 1527 1 stuk

470 Voorstellen namens de landvoogdes, gedaan aan de gedeputeerden van Holland en
de steden Antwerpen en 's-Hertogenbosch, betreffende het onderhouden van een 
leger tegen de Geldersen, met antwoorden van de gedeputeerden.
z.j. (1527) 1 stuk

471 Brieven van Floris van Egmond, graaf van Buren, aan de graaf van Hoochstraten.
1527 en 1528 1 omslag

472 Brief aan Hendrik de Groiff, erfvoogd tot Erkelens, van zijn broeder, houdende 
verslag van gevoerde onderhandelingen; Gelijktijdig afschrift.
21 Februari 1528 1 stuk

473 Brief van Wolff van Affenstein aan de audiëncier Laurens du Blioul, houdende 
voorspraak voor de gevangene Mr. Gerrit Kunersdorff.
25 Februari 1528 1 stuk

474 Brief van Marcus van Weze, proost van Kuilenburg, aan zijn broeder Christoffel, die 
met Maarten van Rossum in Den Haag is, houdende aanwijzing van personen op 
wie wraak genomen moet worden, wie gespaard moet worden en waar de zwakke 
punten van de Hollandse verdediging liggen.
8 Maart 1528 1 stuk
Gedrukt: Bijdragen en Mededelingen Historisch Genootschap, 1922, blz. 1 e.v

475 Brieven door Christoffel van Meurs, Mr. Wijnant van Arnhem, Willem van Gendt en 
Steven Ruytenborch uit Utrecht, aan de hertog van Gelre en Maarten van Rossum 
geschreven; Authentieke gelijktijdige afschriften.
Juni 1528 1 stuk

476 Brief van de landvoogdes aan de graaf van Buren over de voortgang der 
krijgsbedrijven; Gelijktijdig afschrift.
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22 Juli 1528 1 stuk

477 Acte van obligatie door Karel V aan het huis Hochsteder te Antwerpen en Augsburg 
voor 200 000 gulden, ten behoeve van de oorlogsvoering tegen Karel van Gelre; 
Authentiek gelijktijdig afschrift.
4 Augustus 1528 1 stuk

478 Brief van Hendrik van Beieren, elect van Utrecht, aan Floris van Egmond, graaf van 
Buren, om geen vrede met de Geldersen te sluiten zonder de te Dordrecht tussen 
de Keizer en de elect overeengekomen punten in acht te nemen.
12 September 1528 1 stuk

479 Memorie bevattende de korte inhoud van de getuigenverklaringen omtrent 
misdrijven, begaan door zekere Creusinck en Dongen aan inwoners van Den Haag; 
Gelijktijdig afschrift.
z.j. (1528?) 1 stuk

480 Staat van de schade in Holland en Utrecht door brandschatting de Geldersen 
geleden.
z.j. (1528?) 1 stuk

481 Instructie voor de commissarissen die naar Gorinchem gezonden worden.
z.j. (1528?) 1 stuk

Overdracht van de temporaliteit.

OVERDRACHT VAN DE TEMPORALITEIT.
Onderhandelingen en overeenkomsten.

ONDERHANDELINGEN EN OVEREENKOMSTEN.

482 Verslag van de gebeurtenissen, die aan de overdracht van de temporaliteit 
voorafgingen; Fragment.
z.j. 1 stuk

483 Rapport van Mr. Gerard Mulert van zijn onderhandelingen met de bisschop van 
Utrecht.
28 Augustus tot 10 September 1527 1 stuk

484 Brief van de landvoogdes aan de bisschop van Utrecht over de zending van Mr. 
Gerard Mulert; Gelijktijdig afschrift.
22 September 1527 2 stuk

485 Rapport van Mr. Gerard Mulert over zijn zending, wegens de landvoogdes naar de 
bisschop van Utrecht.
23 September 1527 1 stuk

486 Acte van commissie voor Mr. Gerard Mulert om namens de landvoogdes enige 
belangrijke mededelingen aan de graaf van Buren te doen; Minuut.
11 October 1527 1 stuk

487 Memorie, houdende een aanvulling op de instructie voor Mr. Gerard Mulert, gaande
van de landvoogdes naar de bisschop van Utrecht. Concept z.d.
(1528) 1 stuk

488 Acte van credentie door de elect van Utrecht op zijn kanselier Philips Burchardt, 
gezonden naar de landvoogdes.
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17 October 1527 1 stuk

489 Brief van Tyman van der Veen aan Mr. Gerard Mulert over toegezonden steur en 
zalm, met geheimzinnig postscriptum; Gelijktijdig afschrift.
7 November 1527 1 stuk
In dorso: Pour l'audiëncier

490 Verbaal van de onderhandelingen van gedeputeerden van de Keizer met de 
bisschop van Utrecht, gehouden te Schoonhoven; Met bijlagen.
November 1527 1 omslag

491 Brief van de elect van Utrecht aan de landvoogdes over de onderhandelingen, die 
hij gevoerd heeft met de graven van Buren en Hoochstraten en de audiëncier 
Laurens du Blioul.
16 November 1527 1 stuk

492 Verbaal van Gerard Mulert en Lubbert Torck, gecommitteerden vanwege de Keizer, 
van hun onderhandelingen met de bisschop te Wijk bij Duurstede.
December 1527 1 omslag

493 Aantekening van punten, waarover onderhandeld is tussen gedeputeerden van de 
Keizer en van de bisschop.
1527 1 stuk

494 Memorie houdende de punten van onderhandeling bij de overdracht van de 
temporaliteit.
19 Januari 1528 2 stuk

495 Memorie van de audiëncier Laurens du Blioul over hetgeen in de Conseil Privé 
besloten is over de samenstelling van de hulptroepen voor de bisschop van Utrecht.
27 Januari 1528 1 stuk

496 Memorie van de stukken, mee te geven aan de gedeputeerden van Karel V naar 
Dordrecht.
29 Januari en begin Februari 1528 2 stukken

497 Memorie voor de graaf van Hoochstraten van hetgeen hij en de graaf van Buren te 
Dordrecht overeengekomen zijn met de heer van Rennenberg over de krijgsdienst 
tegen de Geldersen in Utrecht; Gelijktijdig afschrift z.j.
z.j. (Januari 1528?) 1 stuk

498 Memorie van de artikelen, overeengekomen te Dordrecht tussen de bisschop en de 
graven van Hoochstraten en van Buren, als gedeputeerden van de Keizer, over de 
bijstand, aan Utrecht te verlenen.
11 Februari 1528 1 stuk

499 Acte van obligatie door de graven van Buren en Hoochstraten als gedeputeerden 
des Keizers voor de betaling van 30 000 gulden aan de bisschop met een jaargeld 
van 3000 gulden; Minuut, copie en een gedeelte van een copie.
14 Februari 1528 1 omslag

500 Acte, waarbij de bisschop van Utrecht zich tegenover keizerlijke commissarissen 
verbindt om gedurende een jaar het Sticht niet te verlaten.
15 Februari 1528 1 charter



62 Ambtenaren Centraal Bestuur Karel V 3.01.02

501 Brief van hertog Karel van Gelre aan de audiëncier Laurens du Blioul over de 
zending van laatstgenoemde naar de bisschop van Utrecht.
19 Februari z.j. (1528?) 1 stuk

502 Instructie voor de gedeputeerden van de landvoogdes om te onderhandelen met 
de gedeputeerden van de bisschop te Mechelen.
Maart 1528 1 stuk

503 Kwitantiebrief vanwege de Keizer aan de bisschop, wegens de uitgaven ter zake van
de hulp aan de bisschop verleend; Concept. Met afschrift van een overeenkomst 
over hetzelfde onderwerp; 1528.
10 April 1528 1 omslag

504 Kwitantie, door de elect van Utrecht te tekenen voor de 45 000 livres wegens de 
overdracht van de temporaliteit; Concept.
(midden April 1528?) 1 stuk

505 Acte van overeenkomst, gesloten te Mechelen tussen de gedeputeerden van de 
Keizer en die van de bisschop.
30 April 1528 1 stuk

506 Nader tractaat, gesloten te Mechelen tussen de gedeputeerden van Karel V en de 
bisschop van Utrecht, betreffende de hulp van eerstgenoemde tegen Karel van 
Gelre; Gelijktijdig afschrift.
30 April 1528 1 stuk

507 Briefje aan de landvoogdes van enige Utrechtse raden, die onverwachts vertrokken 
zijn.
z.j. (April 1528) 1 stuk

508 Brief van de elect van Utrecht aan de landvoogdes, waarbij eerstgenoemde bericht, 
dat de overeenkomst door Johan van Schoenenberch en Philips Burchardt ten Hove
met de landvoogdes gemaakt, door hem wordt goedgekeurd onder voorwaarde, 
dat deze overeenkomst niet strijdig is met het tractaat van Dordrecht.
23 Mei 1528 1 stuk

509 Memorie van antwoord van de bisschop van Utrecht op voorstellen, gedaan door 
gedeputeerden van de Keizer, betreffende het overgeven van de temporaliteit in 
Utrecht; Gelijktijdig afschrift (Mei 1528).
z.d. 1 stuk

510 Memorie van de punten van verzet van de opstandelingen in Utrecht tegen de 
overdracht van de temporaliteit.
z.j. (1528) 1 stuk

511 Artikelen, waarop de stad Utrecht wenst, dat door de bisschop met de hertog van 
Gelre vrede gesloten zal worden.
z.j. (1527 of 1528) 1 stuk

512 Memorie, houdende de voorwaarden van (de Staten van) Utrecht op hun 
toestemming tot overdracht van de temporaliteit.
z.j. (Mei 1528?) 1 stuk
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513 Memorie, houdende instructies voor de gedeputeerden van de Keizer naar Delft, 
om te onderhandelen met de gedeputeerden van de bisschop van Utrecht; Minuut.
13 Juni 1528 1 stuk

514 Memorie van punten, door de stad Utrecht aanbevolen, om te behartigen in het 
belang van de stad bij de overdracht van de temporaliteit.
z.j. (Juni 1528?) 1 stuk

515 Brieven van de elect van Utrecht, Hendrik van Beieren, aan de landvoogdes over het
innemen en het voorlopig regelen van het bestuur binnen Utrecht.
26 Juni, 1, 4 en 9 juli 1528 1 omslag

516 Brief van de landvoogdes aan de graaf van Hoochstraten, ten geleide van een 
afschrift van een brief van haar aan de bisschop van Utrecht, houdende 
recommandatie van Dirk van Breda, zoon van de secretaris van Kampen, voor een 
kanunniksplaats in een van de kerken van Utrecht; Met bijlage.
25 Juli 1528 2 stukken

517 Memorie van de punten van antwoord door de bisschop op de voorstellen van de 
gedeputeerden van de Keizer.
29 Juli 1528 1 stuk

518 Brief van Lodewijk, paltsgraaf op de Rijn, aan de landvoogdes ter aanbeveling van 
de bisschop van Utrecht in de bescherming van de Keizer.
3 Augustus 1528 1 stuk

519 Brief van Floris van Egmond aan de audiëncier Laurens du Blioul.
6 Augustus 1528 1 stuk

520 Brief van de landvoogdes aan de graaf van Hoochstraten ten geleide van een 
pakket voor de bisschop van Utrecht.
7 Augustus 1528 1 stuk

521 Brief van N. N. uit Utrecht aan de graaf van Buren betreffende de overdracht van de 
temporaliteit.
11 Augustus 1528 1 stuk

522 Acten van consent van de vijf kapittelen te Utrecht op de overdracht van de 
temporaliteit; Gelijktijdige afschriften.
13 Augustus 1528 1 omslag

523 Acte, waarbij de graaf van Hoochstraten en de audiëncier Laurens du Blioul als 
gemachtigden van de Keizer verklaren, dat de prelaten en kapittels der vijf 
godshuizen binnen Utrecht in hun privilegiën gehandhaafd zullen blijven.
13 Augustus 1528 1 stuk

524 Lijsten van op te maken en te zegelen stukken en nog af te handelen zaken in 
verband met de overdracht van de temporaliteit.
September 1528 1 omslag

525 Rapport van de graven van Hoochstraten en van Buren en van de audiëncier 
Laurens du Blioul, over de besprekingen met de bisschop van Utrecht en de hertog 
van Gelre.
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z.j. (October of November 1528) 1 stuk

526 Acte van overdracht van de temporaliteit; Concept, door de audiëncier Laurens du 
Blioul aangevuld.
9 October 1528 1 stuk

527 Acte van overgave van de temporaliteit van Utrecht door Hendrik van Beieren aan 
Karel V; Authentiek afschrift.
20 October 1528. 18 October 1542 1 stuk

528 Staat van de uitgaven, gedaan voor beloningen enz. tijdens de onderhandelingen 
over Utrecht en Overijsel.
z.j. (1528) 1 omslag

529 Staat van de uitgaven (?), behorende bij een tractaat tussen Karel V en de stad 
Utrecht.
z.j. (1528?) 1 stuk

530 Memorie van een jurisconsult over de overdracht van de temporaliteit.
z.j. (1528) 1 stuk

531 Register van stukken betreffende de overdracht van de temporaliteit van Utrecht; 
Incompleet.
1527, 1528
Dit register bevat:
fol 1-5vso. Acten betreffende alle zaken waartoe Hendrik van Beieren, elect van Utrecht, zich 
verbonden heeft voor Keizer Karel V te Schoonhoven; 15 November 1527
fol. 5vso-6. Acte, waarbij de graaf van Hoochstraten, Laurens du Blioul en Gerard Mulert beloven 's 
Keizers ratificatie op de overeenkomst van Schoonhoven te zullen bezorgen
fol. 13-14. Acte van overeenkomst door de gedeputeerden van de Keizer te Dordrecht met Hendrik 
van Beieren gesloten; 11 Februari 1528
fol. 23-25vso. Acte, waarbij Hendrik van Beieren de temporaliteit van Utrecht aan Karel V 
overdraagt; 20 October 1528
fol. 27-35vso. Notariële Acte, opgemaakt van de publieke overdracht van de temporaliteit door de 
elect van Utrecht aan de gram van Hoochstraten als ambassadeur van de Keizer; 21 October 1528
fol. 37-40. Acten van confirmatie door Karel V van de privileges van de kapittels van Utrecht; 30 
September 1528
fol. 43. Formulier van de eed door de graaf van Hoochstraten afgelegd ten overstaan van de burgerij 
van Utrecht, vergaderd op de Neude; 21 October 1528
fol. 43vso-45. Formulier van eden door stedelijke magistraten na de overdracht van de temporaliteit 
afgelegd
fol. 47-48. Formulier van eden voor magistraats-personen te Amersfoort
fol. 49. Formulier van de eed voor een maarschalk, met aantekening betreffende het afleggen van de
eed door Gijsbert van Nijenrode, Frederik Utenham en Joost van Buren
fol. 49vso. Formulier van eden voor schout en schepenen ten platte lande, voor de prelaten en 
kapittelen van Utrecht
fol. 50. Formulier van een Acte van onderwerping, af te leggen door alle rebellen, die na de vrede 
met de hertog van Gelre in Utrecht willen terugkeren
fol. 50vso. Formulier van de eed, af te leggen door allen, die huisarrest hebben gehad
fol. 51. Formulier van de eed voor de leenmannen in Utrecht en Overijsel

Afhandeling van de overdracht.

AFHANDELING VAN DE OVERDRACHT.
Zie ook briefwisseling van Hoochstraten als stadhouder-generaal, voornamelijk de brief van 
Carondelet van 21-2-29, no. 5

532 Brief van G. de Pogendorf aan de audiëncier Laurens du Blioul over de door 
eerstgenoemde van laatstgenoemde ontvangen brieven.
4 Augustus 1528 1 stuk
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533 Brief van Willem Enkevoirt, kardinaal en bisschop van Tortosa, aan de landvoogdes 
over de afstand van het Domdekenaat en de overdracht van de temporaliteit; 
Gelijktijdig afschrift.
27 Januari 1529 1 stuk

534 Brief van Hendrik van Beieren aan Laurens du Blioul over zijn a.s. vertrek naar 
Duitsland en de tekst van zijn brieven van resignatie.
17 Februari 1529 1 stuk

535 Opgave van door N. N. te Utrecht ontvangen stukken met opgave van wat er verder 
mee geschied is.
21 Februari z.j. (1529?) 1 stuk

536 Brieven van Wolff von Affenstein, stadhouder in het sticht Worms, aan Laurens du 
Blioul over de afstand door Hendrik van Beieren van het bisdom Utrecht.
1 Maart en 17 Mei 1529 1 omslag

537 Lijst van de audiëncier Laurens du Blioul van ontvangen en te schrijven brieven.
1 October 1529 1 stuk

538 Credentiebrief van Hendrik van Beieren voor Adam Culman, gezonden naar de 
audiëncier.
6 Maart 1530 1 stuk

539 Verzoekschrift aan de gedeputeerden van de bisschop om obligatiebrieven van de 
bisschop voor de door de Keizer voor de bescherming van het gewest uitgegeven 
gelden, onder vermelding van de redenen, om daardoor te gemakkelijker 
confirmatie van de paus te verkrijgen.
z.j. (ca. 1528) 1 stuk

Zending van Slacheck naar Rome, 1528-1529

ZENDING VAN SLACHECK NAAR ROME, 1528-1529
Acten en memoriën.

Acten en memoriën.

540 Acte van procuratie van de elect Hendrik van Beieren op Joh. Slacheck om van de 
paus confirmatie op de overdracht van de temporaliteit te verzoeken.
24 November 1528 1 charter

541 Acte van overeenkomst met Joh. Slacheck betreffende de kosten en uitrusting voor 
zijn reis naar Rome; Minuut.
21 December 1528 1 stuk

542 Lijst van de stukken, die aan Joh. Slacheck naar Rome meegegeven moeten 
worden.
December 1528 1 stuk

543 Instructie voor Mr. Cornelis Anthonisz. als commissaris van de landvoogdes 
gezonden naar Joh. Slacheck, proost van St. Marie, tot het overhandigen van 
stukken en het houden van besprekingen omtrent diens reis naar Rome.
11 Januari 1529 1 stuk

544 Memoriën en instructies voor Joh. Slacheck.
22 Maart en 30 April 1529 1 omslag
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545 "Memoriale" voor Joh. Slacheck, naar Rome gezonden wegens de overdracht der 
temporaliteit van Utrecht; Twee authentieke copieën z.j.
30 April 1529 2 stukken

546 Instructie voor een gezant vanwege de landvoogdes naar Duitsland, om de 
bezwaren van de keizerlijke kamer tegen de overdracht der temporaliteit te 
weerleggen.
z.j. (1528 of 1529) 1 stuk

547 Memorie over de te volgen weg om te komen tot vereniging van de domproosdij 
van Utrecht met het bisdom, inplaats van het jaargeld van 2000 gulden voor de 
bisschop.
z.j. (1529) 1 stuk

548 Consistoriale breve voor de bisschop van Utrecht, houdende pauselijke 
goedkeuring van de overdracht der temporaliteit aan Karel V. (Concept?)
z.j. 1 stuk

Brieven.

Brieven.

549 Brieven met bijbehorende memoriën van de graaf van Hoochstraten aan Joh. 
Slacheck; Gelijktijdige afschriften.
13 Maart en 21 December 1529 en z.j. 1 omslag

550 Brief van Adolf van Crevelt uit Rome aan George van Solms, deken van St. Pieter te 
Utrecht, over de stand van de Utrechtse zaken.
3 September 1529 1 stuk

551 Brief van Lodewijk de Praet, keizerlijk gezant te Rome, aan de landvoogdes, waarin 
een brief van Job. Slacheck aan Lodewijk de Praet.
15 September 1529 2 stukken

552 Uittreksels uit brieven van de Keizer of de landvoogdes aan Laurens du Blioul (?) 
over de werkzaamheden van Slacheck.
z.d. (tweede helft 1529) 1 omslag

553 Brieven van Joh. Slacheck aan de landvoogdes.
1529-1530 en z.j. 1 omslag

554 Brieven van Joh. Slacheck aan Laurens du Blioul.
1529 en 1530 1 omslag

555 Brief van de kardinaal-legaat "de Salmatia" aan de landvoogdes over war hij uit 
Rome vernomen heeft betreffende de goedkeuring van de overdracht van de 
temporaliteit en de vereniging van het aartsdiaconaat met het bisdom; Afschrift.
z.j. (1529?) 1 stuk

556 Brief van N. N. aan de Zeereerwaarde Heer N. over een prebende te Kamerijk van 
Mr. Philips Nigri; Gelijktijdig afschrift met vertaling in het Frans.
z.j. (1529?) 2 stukken
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Bestuur van het Nedersticht na 1528

BESTUUR VAN HET NEDERSTICHT NA 1528
Algemeen.

ALGEMEEN.

557 Register van allerhande stukken betreffende Utrecht.
1528-1533
Dit register bevat:
fol. 2. Instructie voor stadhouder en raad in Utrecht; 23 Maart 1529
fol. 14. Ordonnantie op de rechtspraak ten plattelande; 2 April 1530
fol. 20. Privilegebrief voor de stad Utrecht; 31 Maart 1529
fol. 24. Voorlopige ordonnantie door de graaf van Hoochstraten op bestuur en rechtspraak van de 
stad Utrecht; 31 October 1528
fol. 28. Ordonnantie op bestuur en rechtspraak van de stad Utrecht; 3 April 1530
fol. 38. Ordonnantie op de brouwerij binnen Utrecht; 14 October 1530
fol. 49. Nieuwe ordonnantie op de brouwerij binnen Utrecht; 13 October 1533
fol. 54. Nieuwe ordonnantie op de rechtspraak binnen Utrecht; 31 Juli 1532
fol. 92. Ordonnantie op het beheer der goederen en geldmiddelen van de stad Utrecht; 5 Augustus 
1532
fol. 100. Ordonnantie op de brandweer te Utrecht; 23 Augustus 1532
fol. 106. Ordonnantie op het beheer van de Lekdijk; 8 Augustus 1532
fol. 113. Ordonnantie houdende vaststelling van grenzen van geestelijke en wereldlijke rechtspraak te
Utrecht; 10 Februari 1533

558 Brief van de graaf van Hoochstraten aan de audiëncier Laurens du Blioul en aan 
Joost Sasbout over de Utrechtse zaken.
16 Februari 1529 1 stuk

559 Brief van Joost Sasbout, Vincent Cornelisz. en Cornelis Anthonisz. aan de audiëncier 
Laurens du Blioul over verschillende zaken betreffende Utrecht.
22 Februari 1529 1 stuk

560 Ordonnantie van Karel V als heer van Utrecht, om alle pauselijke bullen e.d. voor de 
ten uitvoerlegging van 's Keizers placet te doen voorzien; Authentiek gelijktijdig 
afschrift.
6 April 1529 1 stuk

561 Ordonnantie van de Keizer op de regering van het gewest Utrecht; afgekondigd 1 
April 1530. Authentiek gelijktijdig afschrift.
23 Maart 1530 1 stuk

562 Rapport van het verhandelde door de graaf van Hoochstraten, de audiëncier 
Laurens du Blioul en andere commissarissen van de Keizer tot voorlopige regeling 
van de regering van Utrecht.
Februari en 1 October 1530 1 deel

563 Brief van de graaf van Hoochstraten aan de audiëncier Laurens du Blioul over de 
Utrechtse zaken.
17 Augustus 1530 1 stuk

564 Landbrieven van de bisschoppen Arend van Hoorne en Frederik van Blanckenheim; 
Afschriften ca. 1530.
1375 en 1399 1 omslag

565 Stukken betreffende Utrecht; geregistreerd t e r Registerkamer in het register van 
Utrecht, fol. 144-160. (ca. 1530).
1329-1449 1 lias
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566 Memorie voor de tresorier Mr. Vincent Cornelisz. van enige zaken, die in Utrecht 
geregeld moeten worden o.a. accijnzen, herstel van de Lekdijk en heffing van het 
stuiversgeld.
z.j. (ca. 1530) 1 stuk

567 Keizerlijke placaten ter bestrijding van het gebrek aan broodgraan in Utrecht; 
Gelijktijdige afschriften.
7 October 1531 en 22 Mei 1546 1 omslag

568 Ordonnantie van Karel V tot algehele incorporatie van het Nedersticht bij het 
graafschap Holland; Concept.
December 1531 1 stuk

569 Acte van goedkeuring door de Keizer van de vereniging van het gouvernement van 
Utrecht met dat van Holland; Authentiek afschrift.
23 December 1531 1 stuk

570 Besluit van de Keizer, houdende vereniging van Utrecht met Holland onder 
hetzelfde gouvernement; Afschrift.
April 1534 1 stuk

571 Brieven van Reinier Brunt aan de graaf van Hoochstraten betreffende verschillende 
Utrechtse bestuurszaken.
5 en 17 Maart 1536 2 stukken

572 Brief van Gerard van Assendelft aan de president van het Hof van Holland, Mr. 
Vincent Cornelisz., over de ontevredenheid in Utrecht betreffende de mogelijkheid 
om aldaar een bede te heffen en de oneenigheid tussen de stadhouder 
Hoochstraten en Mr. Jasper Lievensz. van Hogelande.
4 October 1536 1 stuk

573 Brief van Jasper Lievensz. van Hogelande aan Mr. Vincent Cornelisz. over de 
onenigheid te Utrecht tussen de stadhouder, de graaf van Hoochstraten, en Van 
Hogelande.
10 October 1536 1 stuk

574 Acte van commissie voor Gerard van Assendelft om voor de landvoogdes een 
onderzoek in te stellen naar de geschillen tussen stadhouder, Hof en Staten van 
Utrecht; Authentiek gelijktijdig afschrift.
21 November 1536 1 stuk

575 Brieven van Mr. Pieter van St. Pieter en Reinier Brunt aan de graaf van Hoochstraten
en Gerard van Assendelft, voornamelijk betreffende Utrechtse zaken.
11 April en 8 September 1537, 28 Maart 1538 en 27 October 1539 1 omslag

576 Placaat van het Hof van Utrecht op het onderhoud van wegen, op de jacht en op 
het ijken van maten en gewichten; Authentiek gelijktijdig afschrift.
10 Juni 1540 1 stuk

577 Acten van Karel V en de stad Utrecht houdende de blijvende vereniging van Utrecht 
met de andere Nederlandse gewesten; Afschrift.
1 September 1540 2 stukken
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578 Memorie door Vincent Cornelisz. van allerhande zaken, de provincie Utrecht 
betreffende, welke voor het vertrek van de Keizer en de landvoogdes afgedaan 
moeten worden.
z.j. (1540) 1 stuk

579 Ordonnantie van de Keizer, voornamelijk tegen overdaad in kleding; met extract uit 
een ordonnantie d.d. 1531 over hetzelfde onderwerp. Gelijktijdig afschrift.
30 Januari 1545 2 stukken

Financiën van het Sticht.

FINANCIËN VAN HET STICHT.
Algemeen.

Algemeen.

580 Acte, waarbij hertog Philips de Goede beslist, dat inwoners van Holland geen 
morgengeld behoeven te betalen van hun in het Sticht gelegen goederen;Afschrift.
21 Juni 1463. z.j. (1e helft 16e eeuw) 1 stuk

581 Stukken betreffende de hulp, die Utrecht in de oorlog tegen de Turken te verlenen 
heeft volgens de besluiten te Neurenberg in 1480 genomen; Gelijktijdig translaat.
1480 en 1481 1 omslag

582 Memorie betreffende de financiën van het Sticht sinds 1511.
z.j. (nà 1528) 1 stuk

583 Stukken betreffende de samenstelling van een register der morgentalen door Mr. 
Pieter van Sinte Pieters.
1529 en 1530 1 omslag

584 Brief van Pieter van Sinte Pieters aan Gerrit van Assendelft, Joost Sasbout en 
Vincent Cornelisz. over Utrechtse zaken, voornamelijk moeilijkheden met bede en 
morgenboek.
17 Mei 1530 1 stuk

585 Ordonnantie van de Keizer voor de stadhouder en raden in Utrecht omtrent een 
wijziging in het placaat op de munt, betreffende de evaluatie van de Franse gouden 
kronen.
11 November 1531 1 stuk

Bede.

Bede.

586 Verzoek van de Keizer aan de Staten van Utrecht om een bede van 80 000 gulden, 
als vergoeding van de ten bate van Utrecht gemaakte kosten; Minuut in het Frans 
met Hollandse vertaling.
1529-1530 1 omslag

587 Memorie dienende voor de samenstelling van een instructie voor Mr. Gerard van 
Assendelft, Joost Sasbout en Mr. Vincent Cornelisz., gezonden naar verschillende 
plaatsen in Utrecht, om deze te bewegen tot betaling van hun aandeel in de bede 
van 80 000 gulden.
z.j. (1529) 1 stuk

588 Request van schout, burgemeesters, schepenen en raad van de stad Utrecht aan de 
graaf van Hoochstraten, om vrijgesteld te worden van de contributie aan de Keizer 
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bij zijn blijde inkomst, wegens de zware lasten waaronder de stad gebukt gaat.
1 Februari 1530 1 stuk

589 Adviezen van de geestelijkheid, de ridderschap en de stad Utrecht omtrent het 
opbrengen der bede van 80 000 gulden.
26 Februari 1530 3 stukken

590 Resoluties van de Staten van Utrecht betreffende een bede van 80 000 gulden voor 
de Keizer bij zijn blijde inkomst; met een staat van de verdeling.
1530 1 omslag

591 Memorie van Arnold Buser, Ernst van Nijenrode en Joost Schroeyesteyn over de 
inning van de bede voor Karel V; Afschrift.
z.j. (ca. 1530) 1 stuk

592 Lijst van de steden en dorpen in de drie kwartieren van Utrecht door Vincent 
Cornelisz.
z.j. (ca. 1530) 1 stuk

593 Stukken betreffende de bede van 80 000 gulden in Utrecht.
1530-1532 1 omslag

594 Request van de Staten van Utrecht aan de Keizer om uitstel van betaling van hun 
contributie wegens de schulden, waaronder het gewest gebukt gaat; Gelijktijdig 
afschrift.
17 Januari 1531 1 stuk

595 Brief van Mr. Pieter van Sinte Pieters aan de graaf van Hoochstraten over de 
bezwaren tegen de betaling van de bede van 80 000 gulden.
4 Februari 1536 1 stuk

Schulden van de staten.

Schulden van de staten.

596 Besluit van de stadhouder, raden en Staten van Utrecht tot invoering van een 
contributie op de bieren, om uit de opbrengst de achterstallige renten van het 
Sticht te betalen; Gelijktijdig afschrift.
1530 1 stuk

597 Stukken betreffende de verschuldigde heffingen tot aflossing en rentebetaling van 
de oude schulden van de Staten van Utrecht.
1530-1538 1 omslag

598 Ordonnantie van Karel V, waarbij hij de rechterlijke ambtenaren in de Nederlanden 
gelast om voor nogmaals twee jaar geen inwoners van Utrecht wegens 
achterstallige Statenrenten te arresteren; Authentiek gelijktijdig afschrift.
31 October 1533 1 stuk

599 Stukken betreffende een geschil tussen de dorpen van Utrecht met de 
geestelijkheid en de stad Utrecht, wegens de betaling van het huisgeld.
(1530-)1535 1 omslag

600 Vonnis van de Geheime Raad, waarbij een geschil tussen de Staten van Utrecht en 
dertig dorpen in dat gewest over de betaling van een impost van zes gouden 
guldens per huis aan de stadhouder, de graaf van Hoochstraten, ter behandeling op
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de eerstvolgende Statenvergadering gegeven wordt; Gelijktijdig afschrift.
19 September 1535 1 stuk

601 Accoord in de Staten van Utrecht over het geschil met de dertig dorpen over de 
betaling van de impost.
9 October 1535 1 charter

602 Acte van confirmatie door de landvoogdes van de verbandbrief d.d. 20 Maart 1512 
tussen bisschop Frederik van Baden en de Staten van Utrecht, betreffende de 
schulden der Staten.
27 December 1535 1 stuk

603 Staten uit de rekeningen van het stuiversgeld tot betaling van de renten ten laste 
van de Staten van Utrecht.
1535, 1536 en 1537 3 stukken

Bemoeiingen met de bisschop.

BEMOEIINGEN MET DE BISSCHOP.

604 Brief van kardinaal Willem van Enckvoirt aan de audiëncier Laurens du Blioul over 
de vereniging van de domproosdij met het bisdom van Utrecht.
27 Januari 1529 1 stuk

605 Brief van kardinaal Willem van Enckvoirt aan de landvoogdes over de aanvaarding 
van het hem aangeboden bisdom van Utrecht en de stand der Utrechtse zaken te 
Rome.
26 April 1529 1 stuk

606 Bul, houdende bevestiging van Willem van Enckvoirt als bisschop van Utrecht; 
Gelijktijdige afschriften.
1 October 1529 2 stukken

607 Brief van frater Laurentius aan Laurens du Blioul met verzoek, om in aanmerking te 
komen voor de benoeming tot suffragaan te Utrecht.
19 October z.j. (1529?) 1 stuk

608 Brief van de kanselier J. Carondelet aan de bisschop, proost, dekens, prelaten enz. 
te Utrecht over de uitvoering van de bul van paus Clemens VII.
17 December 1529 1 stuk

609 Pauselijke bul, waarin aan Karel V het recht tot nominatie van de bisschop van 
Utrecht toegekend wordt; Afschrift z.j. (ca. 1529).
1 Januari 1529 1 stuk

610 Briefje van de vicaris Nijkercken aan de audiëncier Laurens du Blioul met verzoek 
van de bisschop, om aanschrijving vanwege de landvoogdes aan de kapittelen van 
Zierikzee, Vere en Abbenbroek, dat zij hun precario aan de bisschop als van ouds 
betalen.
z.j. (ca. 1529) 1 stuk

611 Brief van Roland Bailet aan de graaf van Hoochstraten over de onderhandelingen 
met de proost van Oudmunster te Utrecht over de nieuwe eed.
29 Augustus 1530 1 stuk

612 Stukken betreffende de ratificatie van de overdracht van de temporaliteit van 
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Utrecht door de bisschop George van Egmond en de betaling aan hem van een 
jaargeld van 2000 gulden en de aanwijzing van een huis buiten Utrecht.
1534 en 1535 1 omslag

613 Memorie van de beloften door een nieuw-verkozen bisschop van Utrecht, bij het 
aanvaarden van zijn ambt af te leggen; Afschrift.
z.j. (ca. 1535) 1 stuk

614 Acte van belening door keizer Frederik van bisschop David van Bourgondië met de 
regalia; 1 October 1464; met acte van investituur van David van Bourgondië als 
bisschop van Utrecht door keizer Frederik; Afschriften (ca. 1535).
24 September 1473 2 stukken

615 Acte van begiftiging door George van Egmond, bisschop van Utrecht, van George 
Rattaller met een kanunniksprove in de St. Lebuinuskerk te Deventer; Authentiek 
gelijktijdig afschrift.
20 April 1537 1 stuk

616 Slot van de Acte van verlening der regalia aan bisschop Philips van Bourgondië; 
Afschrift naar een authentieke copie van 7 December 1538.
10 Augustus 1500 1 stuk

617 Memorie van het accoord tussen gedeputeerden van de Keizer, en de bisschop en 
aartsdiaken van Utrecht, betreffende de jurisdictie.
24 Maart 1539 1 stuk

618 Acte van consent door Vincent Cornelisz. van Myerop in een eventuele combinatie 
door de Keizer van de aan hem toegezegde domproosdij en het aartsdiaconaat met
het bisschopsambt van Utrecht, onder reserve van de vruchten voor zijn leven.
24 Augustus 1539 1 stuk

619 Acte, waarbij Karel V toestemming geeft tot vereniging van de domproosdij met het
bisdom van Utrecht met opdracht aan Louis Schore, president van de conseil-privé, 
om alle maatregelen te treffen, die nodig zijn voor die vereniging.
31 September 1540 1 charter

620 Stukken betreffende de teruggave door Karel V aan de bisschop van Utrecht van 
zijn tien&n inplaats van het jaargeld van 2000 gulden en de overgifte van 
kerkornamenten.
1540 en 1544 1 omslag

Staten van Utrecht.

STATEN VAN UTRECHT.
Zie ook no. 596 e.v

621 Instructie voor de gedeputeerden van de Staten van Utrecht naar de landvoogdes.
z.j. (1529) 1 stuk

622 Antwoorden van de prelaten, de dekens en de kapittelen der vijf godshuizen, van de
ridderschap en van de stad Utrecht op een voorstel tot een nauwere aansluiting van
Utrecht bij de andere Nederlandse gewesten van de Keizer.
12 Juli 1535 1 omslag

623 Brief van Gerard van Assendelft en Reinier Brunt aan de graaf van Hoochstraten 
over hun onderhandelingen met de Staten van Utrecht.
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26 Juni 1538 1 stuk

624 Memorie van de op de eerstkomende Statenvergadering van Utrecht te behandelen
punten.
z j. (tussen 1530 en 1540) 1 stuk

625 Verzoeken van kapittelen en ridderschap van Utrecht in verband met de door de 
regering voorgenomen heffingen.
November 1544 en Juli 1545 2 stukken

Utrechtse geestelijkheid.

UTRECHTSE GEESTELIJKHEID.
Algemeen.

Algemeen.

626 Brief van de Utrechtse kapittelen aan de proost en aartsdiaken Philibert Naturelli 
om een aanschrijving uit te zenden tot vernieuwing van de eed aan de bisschop.
8 Juli 1528 1 stuk

627 Brief van deken en kapittel ten Dom te Utrecht aan de audiëncier Laurens du Blioul, 
waarbij zij zijn hulp inroepen tot het terugbrengen van de geestelijke jurisdictie van 
de aartsdiaken binnen Utrecht.
9 December 1528 1 stuk

628 Memorie door de gedeputeerden van de geestelijkheid van Utrecht, te Brussel 
overgegeven op
17 Februari 1530 1 stuk

629 Antwoord van de keizerlijke raden te Utrecht op het request van prelaten en 
kapittelen der vijf godshuizen binnen Utrecht over jurisdictie, heffingen e.d.; 
Minuut.
1 April 1530 1 stuk

630 Acte, waarbij de geestelijkheid van Utrecht zich onderwerpt aan het oordeel van de 
landvoogdes in een geschil met schuldeisers.
17 September 1530 1 charter

631 Memorie over de rechten en plichten van de coadjutor en kapittel. Fragment.
z.j. (ca. 1530) 1 stuk

632 Memorie van instructie voor Mr. Claudius Boisset om uit naam van prelaten, dekens
en kapittelen der vijf kerken binnen Utrecht aan de landvoogdes hun klachten 
kenbaar te maken.
26 Januari 1534 1 stuk

633 Memoriën en staten, gediend hebbende tot wegneming van de geschillen en 
klachten van de Utrechtse kapittelen.
z.j. 1 omslag

Afzonderlijke geestelijken en corporaties.

Afzonderlijke geestelijken en corporaties.
Deken van St. Pieter, 1528-1529

Deken van St. Pieter, 1528-1529

634 Acte van protest door kanunniken van St. Pieter tegen het herstel van George van 
Solms in het decanaat; Authentiek gelijktijdig afschrift.
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1 October 1528 1 stuk

635 Acte van aanzegging namens de stadhouder, de graaf van Hoochstraten, aan 
George van Solms en Jan van Sluchtenbroek van hun ontslag uit de gevangenis te 
Wijk bij Duurstede, op conditie hun goederen binnen Utrecht niet vóór April 1529 
weer in bezit te nemen.
20 October 1528 1 charter

636 Request van George van Solms aan de Keizer om in Utrecht te mogen terugkeren. 
Met afschrift van een brief van bisschop Hendrik van Beieren, waaruit de onschuld 
van de requestrant moet blijken.
z.j. (1528) 2 stukken

637 Memorie voor heer Gerrit van Assendelft, president van het Hof van Holland, om te 
pleiten bij de stadhouder, de graaf van Hoochstraten voor George van Solms, deken
van St. Pieter.
z.j. (1528) 1 stuk

638 Acte van attestatie door notaris Henricus van Eyck wegens de beledigingen in de 
kapittelvergadering van St. Pieter door Frederik Schenk, proost, toegevoegd aan 
George van Solms, deken.
31 Mei 1529 1 charter

639 Stukken betreffende de arbitrage van Laurens du Blioul e.a. in het geschil tussen 
Frederik Schenck, proost van St. Pieter te Utrecht, met deken en kapittel van 
dezelfde kerk.
1529 1 omslag
Zie ook Inv. no. 638 en 649

Kapittel van St. Marie, 1528

Kapittel van St. Marie, 1528

640 Ordonnantie tot betaling van 350 gulden aan deken en kapittel van St. Marie te 
Utrecht uit de geconfisqueerde goederen; Authentiek gelijktijdig afschrift.
20 November 1528 1 stuk

Convent van Oudwijk, 1529

Convent van Oudwijk, 1529

641 Brief van de landvoogdes aan de abdis en religieuzen van het klooster Oudwijk 
buiten Utrecht over het onderhoud van een nicht van de proost van St. Pieter in dat 
klooster; Gelijktijdig afschrift.
16 April 1529 1 stuk

Kapittel van Oudmunster, 1529

Kapittel van Oudmunster, 1529

642 Acte van transport door het kapittel van Oudmunster te Utrecht aan de Keizer van 
de heerlijkheid Stein bij Gouda; Authentiek afschrift.
24 October 1529 2 stukken

Deken van St. Jan, 1529

Deken van St. Jan, 1529

643 Request aan de Keizer van Thomas van Nijkercken, deken vzn St. Jan en 
koorbisschop te Utrecht, om handhaving in zijn recht op een prebende in St. Pieter 
te Utrecht; met bijlagen.
1529 1 omslag
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644 Request aan de Keizer van Thomas van Nijkercken om handhaving in zijn functie als
koorbisschop en restitutie van zijn door de Geldersen ontvreemde goederen en 
inkomsten; Met bijlage.
z.j. (ca. 1530) 2 stukken

Convent van St. Paulus, ca. 1530

Convent van St. Paulus, ca. 1530

645 Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht van de heerlijkheden Lienden en Driel 
door abt en convent van St. Paulus te Utrecht aan de hertog van Gelre; Afschriften 
(ca. 1530).
1492 en 1502 1 omslag

646 Stukken betreffende het beheer van het gerecht te Soest door abt en convent van 
St. Paulus binnen Utrecht.
(ca.1530) 1 omslag

Proost etc. van de Dom, 1531-ca. 1535

Proost etc. van de Dom, 1531-ca. 1535

647 Memorie van advies van de commissarissen N. Everardi, Ph. Nigri en Van Dorp aan 
de Keizer tot afdoening van de geschillen van deken en kanunniken met de proost 
van de Dom te Utrecht; met bijlagen.
31 Juli 1531 1 omslag

648 Acte van de Grote Raad te Mechelen, waarbij François Sonck en Johan Bouima, 
kanunniken van de Dom te Utrecht, ontslagen worden van rechtsvervolging, door 
de procureur-generaal tegen hen ingesteld wegens beledigende klachten tegen 
stadhouder en raad in Utrecht.
4 September 1531 1 charter

649 Brief van George Schenck, vrijheer van Tautenburch, stadhouder van Friesland en 
Overijsel, aan de landvoogdes over het onrechtmatig toewijzen aan anderen van de
aan zijn in het buitenland vertoevende zoon toekomende proosdij van St. Pieter te 
Utrecht.
13 December 1532 1 stuk

650 Privilege van Keizer Hendrik, waarbij de Domdeken het recht verkrijgt om twee 
prebenden in de Dom te vergeven; Afschrift z.j.
z.j. (ca. 1535) 1 stuk

651 Request van Domdeken en kapittel van de Domkerk te Utrecht aan de Keizer om 
placet op een bul van de paus, waarbij de uitbreiding van het aantal koorknapen 
van twaalf tot zestien goedgekeurd wordt.
z.j. (1e helft 16e eeuw) 1 stuk

652 Notitie betreffende de ligging te Ginkel van het veen van de Domproost.
z.j. (16e eeuw) 1 stuk

Kapittel van St. Pieter, ca. 1532

Kapittel van St. Pieter, ca. 1532

653 Acte van overgifte door bisschop Otto aan het kapittel van St. Pieter van enige 
goederen in Maarseveen; Afschrift (ca. 1532).
14 December 1243 1 stuk
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654 Staat van de opbrengst van landerijen "in de Enge" aan de Vecht.
z.j. (ca. 1532) 1 stuk

Kapittel van St. Jan, 1533-1537

Kapittel van St. Jan, 1533-1537

655 Acten van confirmatie door bisschop David van Bourgondië voor het St. Jans-
kapittel van enige oude schenkingen; Afschriften, die waarschijnlijk gediend hebben
in een geschil met het Vrouwenklooster.
1 Juli 1464. z.j. (1478?) 1 omslag

656 Stukken betreffende het geschil tussen het kapittel van St. Jan en het 
Vrouwenklooster buiten Utrecht over de eigendom van venen bij De Vuursche.
1530, 1531 en 1533 1 omslag

657 Acte van ratificatie door Karel V van een overeenkomst door stadhouder en raden 
met het kapittel van St. Jan te Utrecht gesloten over de venen van het 
Vrouwenklooster; Gelijktijdig afschrift met afschrift van de uitgifte van die venen 
d.d. 1307.
31 Januari 1533 2 stukken

658 Stukken betreffende de actie van het kapittel van St. Jan tot verdediging van zijn 
rechten op de venen bij De Vuursche tegen de procureur-generaal.
1536 en 1537 1 omslag

Kanunnik van de Dom, ca. 1535

Kanunnik van de Dom, ca. 1535

659 Memorie van beschuldiging en verweer van Liebert van Holten, kanunnik van de 
Dom te Utrecht, wegens een doodslag op Bernt Uten Eng.
z.j. (ca. 1535?) 1 stuk

Proost van St. Jan, 1535-1538

Proost van St. Jan, 1535-1538

660 Stukken betreffende een proces van de procureur-generaal van Utrecht met de 
proost van St. Jan te Utrecht voor de Grote Raad te Mechelen, over de jurisdictie 
etc. in de dorpen van Mijdrecht, Wilnis, Achttienhoven.
ca. 1536-1538 1 omslag

661 Brief van het Hof van Utrecht aan de graaf van Hoochstraten over het proces tegen 
Albert Pigius, proost van St. Jan te Utrecht.
5 October 1537 1 stuk

662 Brief van het Hof van Utrecht aan de graaf van Hoochstraten over het proces tegen 
de proost van St. Jan te Utrecht en over de bijdrage van Zeist in het onderhoud van 
de Hinderdam.
1 December 1537 1 stuk

663 Brief van het Hof van Utrecht aan de graaf van Hoochstraten over de verkoping van 
de goederen van de proost van St. Jan en over enige gevangen wederdopers.
1 Januari 1538 1 stuk

664 Brief van de Grote Raad te Mechelen aan de landvoogdes ten geleide van enige 
extracten uit de geschriften van de proost van St. Jan te Utrecht.
15 Mei 1538 1 stuk
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665 Stukken betreffende de overeenkomst tussen de Keizer en de proost van St. Jan te 
Utrecht over de jurisdictie in Mijdrecht, Wilnis, Kudelstaart, Thamen, Sevenhoven 
en Achttienhoven.
12 Augustus 1538 1 omslag

666 Stukken, gediend hebbende om afwijzend te beslissen op het verzoek van de 
proost van St. Jan te Utrecht om vrijgesteld te zijn van alle landlasten (1505-1538).
1539 1 omslag

667 Verzoekschrift van Albertus Pigius, proost van St. Jan te Utrecht, aan de 
landvoogdes om kwijtschelding van een boete.
z.j. 1 stuk

Kanunnik van St. Salvator, ca. 1540

Kanunnik van St. Salvator, ca. 1540

668 Request van Johan van Goch, kanunnik van Salvator te Utrecht, aan de Keizer om 
betaling van rente van enige rentebrieven en van een vicarie in de parochiale kerk te
Haarlem, hem door wijlen de graaf van Hoochstraten verleend, als beloning voor 
zijn diensten als notaris bij de overdracht van de temporaliteit van Utrecht.
z.j. (ca. 1540) 1 stuk

Utrechtse Ridderschap.

UTRECHTSE RIDDERSCHAP.

669 Memorie omtrent de vrijstelling van de edelen van de betaling van zekere lasten, 
overgegeven door de Ridderschap van Utrecht.
17 Februari 1530 1 stuk

670 Antwoord van de Ridderschap binnen Utrecht op enige artikelen betreffende 
bestuurs- en financiële zaken door de stadhouder, de graaf van Hoochstraten, 
overgegeven.
15 October 1533 1 stuk

Utrechtse steden.

UTRECHTSE STEDEN.
Utrecht.

Utrecht.
Bestuur en rechtspraak.

Bestuur en rechtspraak.

671 Formulier van de belofte door de graaf van Hoochstraten namens de Keizer na de 
inhuldiging aan de stad Utrecht gedaan; Gelijktijdig afschrift.
21 October 1528 1 stuk

672 Voorlopige ordonnantie op de regering van Utrecht door de graaf van 
Hoochstraten, stadhouder van Holland; Authentiek afschrift z.j. (gelijktijdig).
31 October 1528 1 stuk

673 Provisionele ordonnantie op het bestuur van de stad Utrecht, gegeven door de 
graaf van Hoochstraten; Gelijktijdig afschrift.
31 October 1528 1 stuk

674 Publicatie, waarbij de burgerij van Utrecht gelast wordt om onderling de vrede te 
bewaren.
7 November 1528 1 stuk
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675 Formulieren van eden voor Utrechtse magistraten.
z.j. (1528) 1 stuk

676 Request van Gerrit Knijff aan de luitenant-stadhouder, Johan van Termonde, om 
herstel in het bezit van zijn huis, dat hem bij de laatste inneming van Utrecht door 
Goyert van Voerdt ontnomen is.
z.j. (ca. 1528) 1 stuk

677 Acte van privilege door Karel V aan de stad Utrecht verleend, houdende het recht, 
dat voortaan in de stad gelden zal, voornamelijk in criminele zaken; Authentiek 
gelijktijdig afschrift.
31 Maart 1529 1 stuk

678 Credentiebrief van burgemeesters, gezworenen en raad der stad Utrecht voor hun 
secretaris Lambertus Conincx, gezonden aan de landvoogdes.
26 October 1529 1 stuk

679 Memorie betreffende een vonnis van burgemeesters en schepenen van Utrecht 
inzake Mr. Sebastiaan, chirurgijn, in strijd met de eis van de schout op aandrang van
de stadhouder geveld.
z.d. (na October 1529) 1 stuk

680 Brief van J. de Termonde uit Utrecht aan de audiëncier Laurens du Blioul over de 
wedden van enige raadsheren.
14 December 1530 1 stuk

681 Formulier van eden voor alle personen, tijdelijk of voortdurend verblijvende binnen 
Utrecht.
1530 1 stuk

682 Octrooi van Karel V, waarbij aan kooplieden uit Utrecht vergund wordt de Vecht en 
andere rivieren binnen Holland te bevaren, mits betalende de gewone tollen; 
Authentiek afschrift z.j.
1 Mei 1517. (ca. 1530) 1 stuk

683 Acte van confirmatie door Guy, bisschop van Utrecht, van de stichting van het H. 
Geesthuis; Afschrift z.j.
1307. (ca. 1530) 1 stuk

684 Memorie van de klachten van de schout van Utrecht tegen de stadhouder 
overgegeven.
10 Maart 1531 1 stuk

685 Memorie betreffende het bewaken van de poorten van Utrecht.
20 Juni 1531 1 stuk

686 Lijst van kloosters binnen en buiten Utrecht met opgave van hun bijdragen voor de 
brandweer.
1531 1 stuk

687 Voorstellen tot en adviezen over het geven van presentiegeld of jaargeld aan 
schepenen en raden van Utrecht.
10 Juli 1532 en z.j. 1 omslag
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688 Memorie van de zaken van bestuur en rechtspraak, die de stadhouder met het 
bestuur van Utrecht te behandelen heeft.
ca. 1532 1 stuk

689 Rapport van de visitatie van de vijf kerken, de kloosters en gasthuizen binnen en 
buiten Utrecht, omtrent de aanwezige brandblusmiddelen en wapens.
14 en 15 September 1536 1 stuk

690 Correspondentie van het Hof van Utrecht met de landvoogdes en de stadhouder, de
graaf van Hoochstraten, over het request van de Staten van Utrecht om opheffing 
van het verbod tot het houden van paardenmarkten.
1536 1 omslag

691 Stukken betreffende de regeling van de rechtspraak in de stad Utrecht.
1537-1539 1 omslag

692 Stukken betreffende een geschil tussen de procureur-generaal en schout, 
burgemeesters en schepenen van Utrecht over de jurisdictie buiten de 
stadspoorten.
1539-1540 1 omslag

693 Toespraak tot de Keizer bij zijn blijde inkomst in Utrecht, gehouden onder 
aanbieding van een vat wijn uit naam van burgemeesters en schepenen.
16 Augustus 1540 1 stuk

694 Advies van de Conseil-privé over de confiscatie van de goederen van een te Utrecht 
veroordeelde heks.
z.j. (ca. 1540) 1 stuk

Financiën.

Financiën.

695 Ordonnantie van de graaf van Hoochstraten op de verpachting der accijnsen en het 
beheer der inkomsten van de stad Utrecht, opgemaakt na het sluiten van de 
rekeningen over 1526-1531. Concept z.j. van de hand van Mr. Vincent Cornelisz.
1526-1531 en z.j. 1 stuk

696 Acte van openbare verkoop door burgemeesters, schepenen en raden van Utrecht, 
van een huis van Goyert van Voerde, wegens de schulden, die hij heeft aan de stad; 
Authentiek gelijktijdig afschrift.
26 Juli 1527 1 stuk

697 Ordonnantie van stadhouder en raden des Keizers in Utrecht aan de kameraars der 
stad Utrecht om voortaan van alle uitgaven kwitantie te laten tekenen en hun 
rekeningen in drievoud op te maken; Authentiek afschrift z.j. (gelijktijdig).
29 October 1531 1 stuk

698 Stukken betreffende de accijnsen op wijn en bier in de stad Utrecht.
(1528-)1532 1 omslag

699 Brief van de stadhouder, de graaf van Hoochstraten, aan burgemeesters, schepenen
en raad van Utrecht over een aflossing van schulden door het convent van 
Bethlehem; Afschrift z.j.
20 Januari 1532. (ca. 1540) 1 stuk
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700 Memoriën en afschriften van stukken, gediend hebbende tot verbetering van de 
accijnsheffing binnen Utrecht.
z.j. ca. 1515-1545 1 omslag

Staten betreffende de rekeningen.

Staten betreffende de rekeningen.

701 Staten, getrokken uit de kameraarsrekeningen van de stad Utrecht.
1526-1539 1 omslag

702 Staat van geloste landen, waarvan de opbrengst door de kameraar in zijn rekening 
verantwoord zal moeten worden.
1535 1 stuk

703 Staten van de renten en oude schulden ten laste van de kameraarsrekening van 
Utrecht.
z.j. (ca. 1543) 1 omslag

704 Staat uit de rekening van Jan van der Haer van het stuivers- en schildgeld binnen 
Utrecht over
1543 1 stuk

705 Staat van de wedden van burgemeesters en kameraars.
z.j. (ca. 1545) 1 stuk

Burggraafschap.

Burggraafschap.

706 Acte van opdracht door jonker Johan van Bentheim aan de bisschop van Utrecht 
van het burggraafschap van Utrecht, op conditie, dat de bisschop er Gijsbrecht Uten
Goye mede belenen zal; Authentiek afschrift z.j. van een authentiek afschrift van de 
heer van Brederode, burggraaf van Utrecht d.d. 25 Juni 1530.
8 Juni 1307. (ca. 1530) 1 stuk

707 Verslag van een verhoor van enige oude burgers te Utrecht om te onderzoeken 
welke jurisdictie de heer van Brederode als burggraaf van Utrecht toekomt.
4 Maart 1537 1 stuk

Vreeburg.

Vreeburg.

708 Brief van Johan van Hatstein, meester van de orde van St. Jan in Duitsland, aan de 
landvoogdes over het afbreken van de commanderie te Utrecht ten behoeve van de
bouw van het Vreeburg.
17 April 1529 1 stuk

709 Stukken betreffende onderhandelingen over schadevergoeding wegens gebouwen 
van de balije van St. Catharina der orde van St. Jan ten behoeve van de bouw van 
het Vreeburg.
April 1529 1 omslag

710 Concept van een schadeloosstelling voor de balije Utrecht van de orde van St. Jan 
wegens de ten behoeve van het Vreeburg afgebroken huizen.
z.j. (April 1529) 1 stuk

711 Opgave van de werklieden, werkzaam bij de bouw van het Vreeburg; Met staatje 



3.01.02 Ambtenaren Centraal Bestuur Karel V 81

van de hoogte van muren en wallen e.d.
8 Augustus 1529. z.j. 1 omslag

712 Brief van de audiëncier Laurens du Blioul aan de graaf van Hoochstraten over de 
bouw van het Vreeburg.
12 Augustus 1529 1 stuk

713 Rapport van de audiëncier Laurens du Blioul aan de landvoogdes betreffende de 
bouw van het Vreeburg ingevolge opdracht van 12 Augustus 1529. Gelijktijdig 
afschrift.
1529 1 stuk

714 Stukken betreffende de schadevergoedingen aan de Carmelieten te Utrecht.
1529 2 stukken

715 Stukken betreffende de schadevergoedingen aan de orde der Carmelieten wegens 
de afbraak van het convent binnen Utrecht ten behoeve van het Vreeburg.
1529-1530 2 stuks

716 Staat van de kosten van bouw en onderhoud van het Vreeburg over 1529-1539.
1540 1 stuk

717 Brief van het Hof van Utrecht aan de landvoogdes over de ontruiming der huizen, 
die aan de balijer van St. Catharina beloofd zijn als vergoeding van het door dezen 
afgestane gebouw voor de bouw van het Vreeburg.
15 October 1530 1 stuk

718 Staten van proviand, aanwezig op het Vreeburg te Utrecht.
1530-1542 1 omslag

719 Brief van de Rekenkamer in Den Haag aan de landvoogdes ten geleide van een 
opgave van de kosten, tot heden aan het Vreeburg te Utrecht besteed.
17 September 1540 1 stuk

720 Staat betreffende het schildgeld door de Staten van Utrecht voor de oorlog tegen 
Gelre geaccordeerd in het jaar 1543, waarvan het restant gebruikt zal worden voor 
aankoop van provisie voor het kasteel Vreeburg.
z.j. (1543) 1 stuk

Vaart van de Lek naar Utrecht.

Vaart van de Lek naar Utrecht.

721 Ordonnantie van de Keizer tot het heffen van een impost op schepen en schuiten, 
die de Lek passeren, om uit de opbrengst daarvan te betalen de herstelling van de 
haven, het spui en de hoofden in die rivier nabij Utrecht; Authentiek gelijktijdig 
afschrift.
6 Februari 1528 1 stuk

722 Octrooi van Karel V voor de stad Utrecht tot het verkopen en verpanden van zekere 
landerijen, om van de opbrengst de door de krijgsknechten beschadigde vaart naar 
de Lek te bekostigen; Authentiek gelijktijdig afschrift.
10 Juni 1529 1 stuk

723 Ordonnantie op de heffing van een tolrecht op de vaart langs Utrecht tot betaling 
van de daaraan gemaakte kosten; Minuut.
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Juni 1529 1 stuk

724 Stukken betreffende de verkoop van landerijen van de stad Utrecht, om uit de 
opbrengst daarvan verbeteringen en herstellingen van de vaart van de Lek langs 
Utrecht te kunnen betalen.
1529 1 omslag

725 Opdracht van Walraven van Brederode aan de bode van Vianen om het werk in de 
Lek op zijn grondgebied te doen staken.
21 April 1530 1 stuk

726 Request van de weduwe van Hendrik Jan Hermansz. aan de graaf van Hoochstraten
als stadhouder, om teruggave door de stad Utrecht van de in 1530 door haar man 
betaalde materialen enz. voor de kribben in de Lek bij de vaert.
z.j. (1531?) 1 stuk

727 Memorie betreffende de bijlegging van een geschil tussen Utrecht en de heer van 
Brederode als heer van Vianen over het leggen van kribben in de Lek, om de haven 
en de vaart van Utrecht door de stroom diep te houden.
28 November 1533 1 stuk

728 Stukken betreffende een procedure van de procureur-generaal tegen de heer van 
Brederode en zijn drost wegens gevangenneming van een burger uit Utrecht in de 
haven voor de vaart.
1534 2 stukken

729 Stukken betreffende inbreuk op de rechten des Keizers op de vaart en de haven aan
de Lek door de beer van Brederode.
1535 en 1536 1 omslag

Amersfoort.

Amersfoort.

730 Acte, waarbij de elect van Utrecht het bode-ambt van Amersfoort vergeeft.
26 October 1524 1 charter

731 Brief van Vincent Cornelisz. mede namens Gerard van Assendelft aan de 
stadhouder, de graaf van Hoochstraten, betreffende de toestand te Amersfoort.
1528 1 stuk

732 Formulier van de eed van trouw en hulde van de burgers (van Amersfoort?) aan de 
bisschop van Utrecht.
6 Juli 1528 1 stuk

733 Memorie van de artikelen, toegestaan door de graaf van Hoochstraten als 
stadhouder aan de stad Amersfoort na de overdracht der temporaliteit.
29 October 1528 1 stuk

734 Acte van aanneming en huldiging door Amersfoort voor Karel V als landsheer.
4 November 1528 1 charter
Zwaar beschadigd.

735 Ordonnanties op het bestuur van Amersfoort en beloften van de Keizer bij de 
overgave van de stad.
18 November 1528 1 omslag
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736 Formulier van de eed voor de schout van Amersfoort aan de Keizer.
z.j. (ca. 1528) 1 stuk

737 Request van de secretaris van Amersfoort om vergoeding voor zijn werkzaamheden
in het bezorgen van stalling en huisvesting voor het gevolg van de Keizer bij de 
inhuldiging.
z.j. (1540) 1 stuk

738 Staat van de inkomsten en uitgaven van de stad Amersfoort volgens de informatie 
van.
29 Februari 1544 1 stuk

739 Memorie van de privilegiën aan Amersfoort sinds de overgave verleend.
(ca. 1544) 1 stuk

Rhenen.

Rhenen.

740 Acte van confirmatie door Karel V van de privilegiën der stad Rhenen; Afschrift z.j.
12 Januari 1528. (ca. 1528) 1 stuk

741 Stukken betreffende de regeling van het bestuur en de rechtspraak binnen Rhenen.
z.j. (ca. 1528) 1 omslag

742 Staat van inkomsten en uitgaven van de kerk te Rhenen volgens de rekeningen.
1531-1533 1 omslag

743 Staat uit de rekening der stad Rhenen over
1534 1 stuk

744 Acte van deling door Guy, bisschop van Utrecht, van een gemeente tussen Rhenen 
en Ter Horst; Authentieke copie van een vidimus (ca. 1540).
1 April 1417 1 stuk

745 Ordonnantie van de landvoogdes tot het onderhoud van de Rijndijk aan de 
overzijde van Rhenen; Gelijktijdig uittreksel.
11 Maart 1541 1 stuk

Wijk bij Duurstede.

Wijk bij Duurstede.

746 Request van schout, burgemeesters, schepenen en raad van Wijk bij Duurstede aan 
de graaf van Hoochstraten om handhaving van hun privileges; met marginale 
apostillen; Gelijktijdig afschrift.
z.j. (ca. 1528) 1 stuk

747 Acte van privilege door Gijsbracht van Abcoude, houdende een stadsrecht voor Wijk
(bij Duurstede); Authentiek afschrift z.j.
12 Maart 1300. (ca. 1528) 1 stuk

748 Request van burgemeesters, schepenen en raad van Wijk bij Duurstede aan de 
graaf van Hoochstraten om vrijstelling van de betaling van contributiën.
17 Februari 1529 1 stuk

749 Brief van Karel V aan de landvoogdes houdende bevestiging van Johannes Drescher
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in zijn ambt van schout van Wijk bij Duurstede.
5 Augustus 1530 1 stuk

750 Staat en uittreksel uit de rekening van de kameraar van Wijk bij Duurstede over 
1530-1531.
z.j. 1 stuk

751 Staat uit de rekening van Wijk (bij Duurstede) over 1531.
1 stuk

Platteland van Utrecht.

Platteland van Utrecht.

752 Acte van commissie door de bisschop van Utrecht op Hans Drescher als schout van 
Abcoude, Woudenberg, Hoogeland en Leersum; Gelijktijdig afschrift.
9 October 1528 1 stuk

753 Stukken betreffende de weigering, op bevel van de heer van Brederode, van het 
gerecht van Ameide om placaten des Keizers te publiceren.
1530 1 omslag

754 Acte van declaratie door proost, deken en kapittel van St. Marie in Utrecht, dat 
alleen de bisschop van Utrecht het hooggerecht in Haastrecht heeft; Authentiek 
afschrift z.j.
24 Juli 1315. (ca. 1530) 1 stuk

755 Acten van commissie voor Frederik Uyttenham en zijn zoon Frederik als maarschalk 
in het Nedersticht van Utrecht. Authentieke en eenvoudige afschriften (ca. 1530).
1493, 1511, 1520 en 1529 1 omslag

756 Request van Dirk van Zuylen, heer van Harmelen en van kerkmeesters aldaar aan 
Karel V om een raam in een nieuw gebouwde kerk, in handen gesteld van de 
tresorier Vincent Cornelisz. om rapport.
1 Juli 1532 1 stuk

757 Request van Gijsbrecht van Nijenrode, maarschalk van Amersfoort en Eemland, aan
Karel V om het maarschalkambt te mogen bekleden zonder pacht te betalen en om 
nog enige andere gunsten.
1535 1 stuk

758 Request van schout en regenten van Haastrecht aan de graaf van Hoochstraten om 
een raam van de Keizer in de nieuwgebouwde kerk.
z.j. (ca. 1540) 1 stuk

759 Acten van vrijstelling van betaling van de henneptienden door Jacob van Gaasbeek 
verleend aan de inwoners van Oudhuizen, Abcoude en Vinkeveen; Authentiek en 
eenvoudig afschrift.
1442 en 1447. ca. 1540 2 stukken

760 Schepenbrieven van Geertruidenberg betreffende de overdracht van landerijen in 
het ambacht van de Eem; Afschriften z.j. (en 1540).
4 en 19 Januari 1416 1 stuk
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Utrechtse lenen.

Utrechtse lenen.
Algemeen.

Algemeen.

761 Lijst van lenen van Utrecht, die door nalatigheid in het verheffen aan de Keizer 
terugvallen.
2 September 1532 1 stuk

762 Acte, waarbij Willem van Gulik, hertog van Gelre, ten overstaan van bisschop Floris, 
zijn Utrechtse leen de Veluwe aanwijst als lijftocht voor zijn vrouw Catharina van 
Holland; Authentiek afschrift z.j.
2 Mei 1381. (ca. 1535) 1 stuk

763 Lijstje van tarieven bij het verheffen van Utrechtse lenen.
z.j. (ca. 1535) 2 stukken

764 Extracten uit de leenregisters van Holland betreffende de heerlijkheid IJsselstein.
z.j. (ca. 1540) 1 omslag

765 Opgave van goederen, die door de heren van Abcoude en Duurstede in leen 
gegeven zijn aan hun bastaarden en die bij ontbreken van wettige nakomelingen 
aan de Keizer zullen vervallen.
z.j. (ca. 1540) 1 stuk

766 Verklaring van Joost van Dompseler omtrent zijn aanspraken op leengoederen in 
het kerspel van Doom.
z.j. (ca. 1540) 1 stuk

767 Notitie, dat de tienden op De Laer in de parochie van Munsterkerk, in leen 
gehouden door het kapittel van St. Catharina in Den Briel, leenroerig zijn aan de 
Keizer als heer van Utrecht.
z.j. (1e helft 16de eeuw) 1 stuk

768 Acte van belening door de bisschop van Utrecht van Adriana van Braekel met de 
heerlijkheden Langerak en Jaarsveld; Afschrift uit een leenregister.
21 Juni 1426. z.j. (1e helft 16e eeuw) 1 stuk

769 Memorie betreffende de belening van Jaarsveld.
z.j. (1e helft 16e eeuw) 1 stuk

Afkoop van de pandheerlijkheid Montfoort.

Afkoop van de pandheerlijkheid Montfoort.

770 Stukken betreffende de verpanding van de heerlijkheid van Montfoort; Authentieke
en eenvoudige afschriften z.j.
1447-1530. (ca. 1540) 1 omslag

771 Memorie van de lenen, die de heer van Montfoort houdt van de Keizer als heer van 
Utrecht.
z.j. (ca. 1540) 1 stuk

772 Brief van Hendrik van Nassau aan de heer van Montfoort, met vermaning om zijn 
geschil met Utrecht aan de Keizer voor te leggen; Afschrift z.j.
26 April z.j. (ca. 1540) 1 stuk
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773 Acten van Joost van Montfoort, waarbij hij de oude overeenkomsten met Utrecht 
over de pandheerlijkheid Montfoort bekrachtigt; Authentieke afschriften z.j.
18 Maart 1530. (ca. 1540) 1 omslag

774 Acte van consent door de Staten van Utrecht aan Karel V voor 20000 gulden o.a. tot
aflossing van de hoge heerlijkheid van Montfoort; Uittreksel z.j.
23 Juli 1545. (ca. 1545) 1 stuk

775 Staat van de inkomsten van de bisschoppen uit de accijnsen buiten Montfoort (in 
duplo).
14 December 1545 2 stukken

776 Acten van verpanding en aflossing van de hoge heerlijkheid van Montfoort; 
Afschriften met verklaring van Vincent Cornelisz. als charterbewaarder van Holland,
dat hij beide genoemde stukken ontvangen heeft en bij de andere charters 
betreffende de overdracht van de temporaliteit heeft gevoegd; Minuut.
1499 en 1545-1546. 9 April 1546 1 stuk

777 Brief van de procureur Marius de Vos aan de tresorier-generaal Vincent Comelisz. 
betreffende de geschillen omtrent de jurisdictie in Montfoort.
30 September 1547 1 stuk

Domeinen in Utrecht.

Domeinen in Utrecht.
Algemeen.

Algemeen.

778 Voorstel van de keizerlijke commissarissen over de bediening van de tol te Wijk bij 
Duurstede.
2 April 1529 1 stuk

779 Stukken betreffende goederen van de Keizer als heer van Utrecht onder Rhenen.
z.j. (ca. 1530) 1 omslag

780 Staten van de venen in Utrecht, die Karel V als heer toekomen.
z.j. (ca. 1530) 1 omslag

781 Lijsten van processen, die de procureur-generaal hangende heeft voor het Hof van 
Utrecht.
1530-1533 1 omslag

782 Memoriën voor Mr. Pieter van Sinte Pieters omtrent vervreemde domeinen van 
Utrecht.
1530-1532 1 omslag

783 Rapport van Cornelis Hendrikz., procureur-generaal van het Hof van Utrecht en 
Gerrit van Renoy, auditeur van de Rekenkamer van Holland, wegens hun reis naar 
Wijk bij Duurstede tot bijlegging der geschillen over de Duvikwaard tussen de 
rentmeester-generaal van Utrecht en burgemeesters en regenten van Wijk bij 
Duurstede. Met retro-acta.
Mei 1538 1 omslag

784 Staat van de beneficiën, die in Neder- en Oversticht ter begeving staan van Karel V 
als beer.
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z.j. (ca. 1540) 1 stuk

785 Staat uit de 4e rekening van Mr. Pieter de Clerq van de domeinen van Utrecht 
betreffende de verantwoording van ontvangen tienden en cijnsen.
1544 1 stuk

786 Memorie betreffende de opbrengst en plaats van de tol te Wijk bij Duurstede.
1545 2 stukken

787 Acte van overgifte door Reinout van Gulik en Gelre aan Willem van Abcoude en 
Duurstede van de Almontswaard c.a. bij Amerongen; Authentiek afschrift a.d.
28 September 1403 1 stuk

Bisschoppelijke sloten.

Bisschoppelijke sloten.

788 Stukken betreffende het bisschoppelijk slot te Wijk bij Duurstede.
1524-1545 1 omslag

789 Stukken betreffende het bisschoppelijk slot Ter Horst.
1528-1543 1 omslag

790 Verzoek van de kapelaan van het kasteel Ter Horst aan de Keizer om bemiddeling 
bij de terugvordering van door de Geldersen weggevoerde kerkelijke ornamenten; 
met lijst.
z.j. (ca. 1530) 2 stukken

791 Memorie betreffende de standplaatsen en dienstvervulling van de vier 
beneficianten van Ter Horst.
6 Mei 1534 1 stuk

Lekdijk en Hinderdam.

Lekdijk en Hinderdam.

792 Request van Albert van Leeuwenberch, kanunnik in de Dom te Utrecht, als 
kameraar van de Lekdijk, om herstel in die functie of betaling van zijn tegoed; met 
bijlage en gunstige apostille.
9 November 1528 1 stuk

793 Instructie voor de stadhouder en commissarissen op de schouw van dijken en 
wateren binnen Utrecht, met een antwoord te geven op enige artikelen door de 
ridderschap van Utrecht bij request overgegeven; Minuut.
29 Mei 1529 1 stuk

794 Instructie voor gecommitteerden tot de schouw van de Lekdijk; Minuut.
1529 1 stuk

795 Staten uit de rekeningen van de kameraars van de Hinderdam en de Lekdijk.
1529-1542 1 omslag

796 Memoriën omtrent het beheer van de Utrechtse Lekdijk.
1529-1530 1 omslag

797 Acten van obligatie voor Corst Taets van Amerongen en Albert van Leeuwenberch, 
kameraars van de Lekdijk, wegens voorgeschoten gelden; Authentieke afschriften 
z.j.
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1522, 1523 en 1528. (ca. 1530) 1 omslag

798 Brief van N. N., die met Mr. Pieter van Sinte Pieters te Utrecht onderhandeld heeft 
over financiële zaken en de geschillen inzake Lekdijk en Hinderdam, aan Mr. Vincent
Cornelisz.
22 Mei 1531 1 stuk

799 Ordonnantie op het beheer van Lekdijk en Hinderdam. Concepten van
17 en 22 October 1533 1 omslag

Bemoeiingen van het Centraal Bestuur met Overijsel.

BEMOEIINGEN VAN HET CENTRAAL BESTUUR MET OVERIJSEL.
Voor de overdracht aan Karel V.

VOOR DE OVERDRACHT AAN KAREL V.

800 Acte van overgave van de stad Oldenzaal aan de bisschop van Utrecht.
11 September 1510 1 stuk

801 Rapport van onderhandelingen in het klooster Klaarwater gevoerd tussen 
gedeputeerden van de bisschop van Utrecht en Karel van Gelre betreffende allerlei 
geschilpunten; Afschrift?
April 1521 1 stuk

802 Brief van Philips van Bourgondië, bisschop van Utrecht, aan Johan van Ittersum, 
houdende bevel om binnen veertien dagen te Deventer te verschijnen voor de strijd
tegen Karel van Gelre.
9 Januari 1522 1 stuk

803 Brief van de Ridderschap van Overijsel en de stad Kampen aan Karel V, houdende 
credentie voor hun gezanten Lubbert van Hattem, Jasper Jansz. en de secretaris van
Kampen; met copie van een tevoren geschreven verzoek om hulp tegen Karel van 
Gelre en Zwolle.
29 Maart 1522 2 stukken

804 Memorie van de onderhandelingen van Mr. Gerard Mulert als commissaris van de 
landvoogdes met de schout van Hasselt als gedeputeerde van Hasselt en Steenwijk.
November 1522 1 stuk

805 Memorie van de voorstellen omtrent de hulp door de landvoogdes te verlenen aan 
Kampen en Deventer tegen de hertog van Gelre.
z.j. (ca. 1522) 1 stuk

806 Instructie voor Mr. Gerard Mulert en Johan van Halewijn om namens de 
landvoogdes te onderhandelen met Kampen en Deventer.
z.j. (1522 of 1523) 1 stuk

807 Acte van verzoening door bemiddeling van Kampen en Deventer gesloten tussen de
bisschop van Utrecht en de stad Zwolle; Authentiek afschrift.
29 April 1524 1 stuk

808 Acte van vrijstelling van (brand)schatting door Karel van Gelre voor de inwoners van
Diepenheim. 3 Mei 1522; met brief van Karel van Gelre aan de magistraat van 
Deventer over dezelfde zaak; Authentiek afschrift.
3 Mei 1524 1 stuk
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809 Acte van vrijstelling van alle schattingen door Karel van Gelre aan de stad Deventer 
wegens geleende sommen; Gelijktijdig afschrift ca.
6 Juli 1515. Mei 1524 1 stuk

810 Mededeling aan de landvoogdes omtrent de aanwezigheid van troepen tussen 
Zwolle en Kampen.
z.j. (1524?) 1 stuk
Het stuk is niet ondertekend

811 Memorie van antwoord namens de bisschop van Utrecht op aanspraken van Karel 
van Gelre op Overijselse goederen van de bisschop; Concept.
z.j. (1524?) 1 stuk

812 Brief van de bisschop van Utrecht aan de landvoogdes over het verlenen van 
sauvegarde aan inwoners van Overijsel.
25 Augustus 1525 1 stuk

813 Klachten van ingezetenen van Overijsel over schade en hinder, hun door de 
Geldersen aangedaan.
z.j. 1 stuk

814 Stukken betreffende de klachten van de Friezen over de te Deventer geheven 
tolrechten.
z.j. 1 omslag

Overdracht, 1528

OVERDRACHT, 1528

815 Verslag van hetgeen door Jacob van Amstel van Mijnden en Mr. Philips Burchardt, 
gedeputeerden van de bisschop van Utrecht, voorgedragen is aan de landvoogdes 
over de inval der Geldersen in Overijsel en Utrecht.
z.j. (Sept. - Oct. 1527) 1 stuk

816 Commissie, instructie en credentiebrieven voor Lubbert Torck, Floris van Egmond, 
graaf van Buren, George Schenck, heer van Tautenburch, Gerard Mulert, Joost 
Sasbout en Pieter van Sinte Pieters, om met de bisschop van Utrecht te 
onderhandelen over de afstand van Overijsel; Minuut en gelijktijdig afschrift.
9 December 1527 2 stukken

817 Aanvulling van de instructie voor de graaf van Buren betreffende zijn zending naar 
Overijsel.
z.j. (December 1527) 1 stuk

818 Memorie van hetgeen moet geschieden voor de deputatie van de landvoogdes naar
de bisschop van Utrecht en de landdag te Kampen.
December 1527 1 stuk

819 Memorie betreffende de onderhandelingen te Kampen of Dordrecht over de 
overdracht van Overijsel.
z.j. (1527 of 1528) 1 stuk

820 Acte van overeenkomst te Kampen gesloten door de gedeputeerden van Karel V 
met de Staten van Overijsel over de overdracht van dat gewest; Gelijktijdig afschrift.
7 Januari 1528 1 stuk
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821 Acte van overeenkomst te Dordrecht gesloten betreffende de overdracht van 
Overijsel aan Karel V; Concept.
12 Februari 1528 1 stuk

822 Acte van afstand door Hendrik van Beieren aan Karel V van Overijsel; met acte van 
de Staten van Overijsel, waarbij zij de bisschop ontheffen van zijn eed als heer 
gedaan; Authentiek afschrift.
12 Februari 1528; z.j. (1528) 1 stuk

823 Acte van toestemming door de bisschop van Utrecht aan de Staten van Overijsel 
om zich te stellen onder bescherming van Karel V; Gelijktijdig authentiek afschrift.
12 Februari 1528 1 stuk

824 Acte door Hendrik van Beieren, waarbij hij zich verbindt het te Dordrecht 
overeengekomene na te komen; Gelijktijdig afschrift.
12 Februari 1528 1 stuk

825 Rapport door de gedeputeerden van Karel V van de onderhandelingen te Dordrecht
over de overdracht van Overijsel; nà Minuut.
12 Februari 1528 1 stuk

826 Instructie voor George Schenck van Tantenburch, stadhouder van Friesland, om 
met de Staten van Overijsel te onderhandelen over verschillende zaken in verband 
met de afstand van Overijsel door de bisschop aan Karel V; Minuut.
26 Februari 1528 1 stuk

827 Lijst van commissies en andere acten, door de audiëncier Lanrens du Blioul 
medegegeven aan Mr. Gerard Mulert na de overdracht van Overijsel aan Karel V.
29 Februari 1528 1 stuk

828 Memorie van de te nemen maatregelen en op te maken acten in verband met de 
overdracht van Overijsel door Karel V.
z.d. (Februari 1528) 1 stuk

829 Opgave van de te expediëren stukken in verband met de overdracht van Overijsel, 
waarvoor de landvoogdes en de raad van financiën opdracht moeten geven.
z.d. (Februari 1528) 1 stuk

830 Memorie van de graaf van Hoochstraten omtrent de maatregelen, te nemen na de 
afstand van Overijsel aan Karel V.
z.j. (Februari 1528) 1 stuk

831 Acte van volmacht door de Ridderschappen van Salland en Twente op enige leden 
der Staten, om Karel V als beer van Overijsel te huldigen.
14 Maart 1529 1 stuk

832 Acte van commissie door Karel V op George Schenck van Tautenbutch, om namens 
de Keizer in Overijsel voorlopig als stadhouder op te treden. Minuut z.d.
(1528) 1 stuk

833 Acte, waarbij de Staten van Overijsel Hendrik van Beieren ontheffen van de eed, 
door hem bij de inhuldiging afgelegd; Latijns concept z.j. en authentiek gelijktijdig 
afschrift in de Nederlandse taal.
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(1528) 2 stukken

834 Brief van de landvoogdes aan Karel van Gelre over de bijstand door Karel V aan de 
bisschop van Utrecht verleend en de overgave van Deventer, Kampen en Zwolle aan
de Keizer. Minuut z d.
(1528) 1 stuk

835 Acten betreffende de overdracht van Overijsel. Minuten, opgemaakt door de 
audiënder Laurens du Blioul.
z.j. (ca. 1528) 1 omslag

836 Lijst van registers en stukken betreffende Overijsel (in 1528 overgenomen?).
z.j. 1 stuk

Na de overdracht.

NA DE OVERDRACHT.
Staten van Overijsel.

STATEN VAN OVERIJSEL.

837 Memorie van de verzoeken van ingezetenen van Overijsel aan Karel V betreffende 
het effect van de overdracht, met in margine de gegeven beslissingen.
9 November 1528 1 stuk

838 Memorie van instructie voor gedeputeerden van de Staten van Overijsel omtrent 
hetgeen zij aan de landvoogdes en haar raden hebben voor te dragen, overgegeven 
Gelijktijdig afschrift.
11 December 1528 1 stuk

839 Memorie van antwoord door de landvoogdes op een verzoek van de Staten van 
Overijsel om vermindering van lasten; Gelijktijdig afschrift.
14 December 1528 1 stuk

840 Memorie, houdende een korte samenvatting van het antwoord, gegeven aan de 
gedeputeerden van Overijsel op enige artikelen door hen in geschrifte overgegeven.
December (1528) 1 stuk

841 Acte van toestemming door Karel V aan de Staten van Overijsel om 20000 gulden 
ten laste van het rentambt van Sallant op te nemen tot aflossing van de oudste 
schulden; Gelijktijdige afschriften.
18 Januari 1529 2 stukken

842 Memorie van rentebrieven op de domeinen van Overijsel, opgemaakt ten burele 
van de financiën te Mechelen, voor de audiëncier Laurens du Blioul om daamaar de 
rentebrieven af te leveren.
1 Juli 1530 1 stuk

843 Memorie voor de verzoeken, die de gedeputeerden van de Staten van Overijsel aan 
de landvoogdes hebben te doen; met in margine aantekening van de daarop 
genomen beslissingen; Gelijktijdig afschrift.
18 Augustus 1531 1 stuk

844 Landbrieven van Overijsel; Authentieke afschriften z.j.
1518. 1541, 1478. (ca. 1540) 1 omslag

845 Acte van consent door Hendrik van Beieren aan de Staten van Overijsel om Karel V 
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als erfheer in te huldigen; Authentiek afschrift naar het origineel in de charterkamer 
van Holland.
12 Februari 1528. 18 October 1542 1 stuk

Betaling van het krijgsvolk na de overdracht.

BETALING VAN HET KRIJGSVOLK NA DE OVERDRACHT.

846 Request door het kerspel Ootmarsum aan George Schenck van Tautenburch, 
stadhouder van Overijsel, om hulp tot afdoening van de vordering van de drost van 
Bredevoort.
7 December 1528 1 stuk

847 Brief van George Schenck van Tautenburch aan de landvoogdes, houdende verzoek 
om order te willen geven tot betaling van de achterstallige soldijen van het 
krijgsvolk in Overijsel; Met concept van een antwoord daarop.
z.j. (1529) 1 omslag

848 Memorie betreffende de betaling van het krijgsvolk in Overijsel.
z.d. (ca. 1530) 1 stuk

849 Memorie van wat moet geschieden vóór het krijgsvolk in Overijsel afgedankt kan 
worden.
z.j. (ca. 1530) 1 stuk

850 Notitie van het verschuldigde aan krijgslieden in Overijsel.
z.j. (ca. 1530) 1 stuk

851 Brief van George Schenck van Tautenburch, stadhouder van Friesland en Overijsel, 
aan Karel V met aanbeveling van een inliggend request der Staten van Overijsel, 
over de verzoening tussen de Staten van Overijsel en graaf Nicolaas van 
Tecklenburg en over paardenleveranties voor het leger.
2 December 1531 1 stuk

852 Brief van George Schenck, vrijheer van Tautenburch, stadhouder van Friesland en 
Overijsel, over het afdanken van troepen na de verovering van Munster op de 
Wederdopers.
10 Juli 1535 1 stuk

Munt.

MUNT.

853 Brief van de magistraat van Kampen aan de Geheime Raad ter aanbeveling en 
geleide van een verzoek der munters en werklieden van de munt te Kampen om 
niet door de Brabantse munters verdreven te worden.
22 September 1529 2 stukken

854 Brief van Marten Nijkamer, muntmeester te Kampen, aan Doctor Heermann Dircs 
,raad van de Keizer, over de positie der muntgezellen te Kampen.
22 September 1529 1 stuk

855 Brief van George Schenck, vrijheer van Tautenburch, stadhouder van Friesland en 
Overijsel, aan de landvoogdes betreffende de munt in Overijsel.
6 November 1535 1 stuk
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Kampen.

KAMPEN.

856 Acte van certificatie door burgemeesters, schepenen en raad der stad Kampen, dat 
zij het edict tegen burgers, die bij de Keizer in hoger beroep gaan, hebben 
opgeheven.
20 April 1548 1 charter

Bemoeiingen van het Centraal Bestuur met de geschillen over de schulden tussen Utrecht, Gelre en Overijsel na 1528

BEMOEIINGEN VAN HET CENTRAAL BESTUUR MET DE GESCHILLEN OVER DE SCHULDEN 
TUSSEN UTRECHT, GELRE EN OVERIJSEL NA 1528

Staten en opgaven van ruiterschulden.

STATEN EN OPGAVEN VAN RUITERSCHULDEN.

857 Staten van soldijen in Utrecht.
12 Maart 1528 en z.j. 1 omslag

858 Staat van de schulden van Gelderse ruiters aan Utrechtse burgers over
1518 1 stuk

859 Extracten uit verschillende registers en stukken tot verificatie van hetgeen te 
Utrecht overeengekomen is met de Gelderse ruiters en voetknechten in de jaren.
1527 en 1528 1 omslag

860 Memoriaal omtrent de uitvoering van het tractaat tussen de Keizer en de hertog 
van Gelre, voor zover het betreft goederen binnen Utrecht gelegen, toebehorende 
aan uitgewekenen.
z.j. (na 1528) 1 stuk

861 Rekening van Maarten van Rossum van voorgeschoten soldijen enz., ingediend
6 September 1530 1 stuk

862 Staat van goederen in Gelderland, toebehorende aan de Staten van Utrecht of 
particulieren in dat gewest, welke op last der Staten door Marcus van Weze 
bezwaard zijn, volgens procuratie van 10 Mei 1528, en onderzoek naar het gebruik 
van de daarvoor ontvangen gelden.
z.j. (ca. 1530) 1 stuk

Klachten van Utrechtse steden.

KLACHTEN VAN UTRECHTSE STEDEN.

863 Request van stadhouder, regenten en ingezetenen van Utrecht aan de Keizer om 
bijstand in hun pogingen tot terugverkrijging van hun door de hertog van Gelre 
onrechtmatig in beslag genomen goederen.
z.j. (1528) 1 stuk

864 Brief van de stad Utrecht aan de landvoogdes, houdende klachten over beslag, 
gelegd door de Geldersen, op goederen van ingezetenen.
17 Maart 1529 1 stuk

865 Notitie omtrent verzoeken van de Utrechtse burgemeesters om hulp in processen, 
door de Geldersen tegen hen begonnen, en om vrijgeleide voor hun burgers-
goederen door Gelre.
23 Maart 1530 1 stuk

866 Request van de stad Amersfoort aan de landvoogdes om hulp tegen de overlast van
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de Geldersen.
z.j. (ca. 1530) 1 stuk

867 Request van de magistraat van Wijk bij Duurstede om hulp tegen de overlast, de 
burgers bij de tol van Lobith aangedaan.
z.j. (ca. 1530) 1 stuk

Klachten van afzonderlijke ingezetenen van Utrecht, Gelre en Overijsel.

KLACHTEN VAN AFZONDERLIJKE INGEZETENEN VAN UTRECHT, GELRE EN 
OVERIJSEL.

868 Acte van attestatie voor schepenen van Tuil over het wegvoeren van twee paarden 
door krijgsknechten naar het land van Buren.
25 October 1528 1 stuk

869 Notitie van een verzoek van Jan van Baexem om restitutie van het ambtmanschap 
van Maas en Waal, met daarop ter dagvaart te Utrecht tussen de keizerlijke en 
hertogelijke gedeputeerden overeengekomen beslissing.
z.j. (1528) 1 stuk

870 Request van Dirk van Bronchorst aan de graaf van Hoochstraten om hersteld te 
worden in het bezit der heerlijkheid Batenburg.
z.j. (1528) 1 stuk

871 Request van Antonis de Roy, burger te Wijk bij Duurstede, houdende klachten over 
het beslag leggen op zijn goederen in de Betuwe door de Geldersen.
z.j. (1528) 1 stuk

872 Klachten van inwoners van Ootmarsum over de schade, door de bezetting van 
Coevorden toegebracht, en van Dirck van Brunsfelt, burger van Deventer, over 
onrechtmatig tegen hem genomen repressailles.
z.j. (1528) 1 stuk

873 Request van Thomas van Nijkercken, vicaris van de elect van Utrecht, aan de Keizer, 
houdende verzoek om een aanbevelingsbrief bij de hertog van Gelre voor de 
handhaving in het bezit zijner goederen; Met bijlage.
1528-1529 2 stukken

874 Request van de magistraat van Naarden over moeilijkheden met Arnhem wegens 
de betaling van een rente als Utrechts goed voor 1529 geconfisqueerd en door 
erfenis aan een Arnhems burger gekomen.
z.j. (na 1529) 1 stuk

875 Request van de vijf kapittelen te Utrecht aan de Keizer om herstel in hun rechten en 
goederen.
z.j. (1530) 1 stuk

876 Request van Thomas van Nijkercken, deken van St. Jan te Utrecht, aan de Keizer om
hulp tot het terug krijgen van zijn door de Geldersen verpande goederen in de 
Achterhoek.
z.j. (ca. 1530) 1 stuk

877 Verzoekschrift van de procurator van de thesaurier van de Dom te Utrecht aan de 
stadhouder, de graaf van Hoochstraten, en de audiëncier Laurens du Blioul om 
steun bij Karel van Gelre tot herstel van genoemde procurator in zijn rechten in de 
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kerk te Zaltbommel.
z.j. (ca. 1530) 1 stuk

878 Request van de zusters van het convent van Bethlehem buiten Utrecht aan de 
stadhouder en Raad om betaling van de door de stad Nijmegen verschuldigde 
achterstallige lijfrenten; Met authentiek afschrift van de obligatie d.d. 16 Augustus 
1453.
ca. 1530 1 omslag

Onderhandelingen voor de dagvaart te Kuilenburg.

ONDERHANDELINGEN VOOR DE DAGVAART TE KUILENBURG.

879 Brief van de gedeputeerden van de hertog van Gelre ter dagvaart te Gorinchem aan 
de graven van Buren en Hoochstraten en de audiëncier Laurens du Blioul, 
houdende verzoek om vrijlating van een Gelderse gevangene in Overijsel.
21 October 1528 1 stuk

880 Brief van Hendrik de Groiff, erfvoogd tot Erkelens, aan Joost van Buren, schout van 
Kuilenburg, over een bespreking tussen de graaf van Hoochstraten en de hertog 
van Gelre over de hangende geschillen en over de alliantie met Frankrijk; Gelijktijdig
afschrift z.j.
z.j. (12 November 1528?) 1 stuk

881 Brief van Hendrik de Groiff, erfvoogd tot Erkelens. landrentmeester van Gelre, aan 
de audiëncier Laurens du Blioul over de grieven van de Geldersen.
20 Februari 1529 1 stuk

882 Octrooi door Karel V aan de Staten van Utrecht tot heffing van een "stuversgelt" om
de in Gelderland gearresteerde goederen af te lossen; Gelijktijdig authentiek 
afschrift.
25 Februari 1530 1 stuk

883 Brief van Joost van Buren, maarschalk en drost van Wijk bij Duurstede, aan de 
audiëncier Laurens du Blioul; met afschrift van een brief over de onderhandelingen 
met Gelre, door Joost van Buren ontvangen van Hendrick Groiff, erfvoogd tot 
Erkelens, landrentmeester van Gelre.
24 Mei 1530; 23 Mei 1530 2 stukken

884 Instructie voor Mr. Johan van der Vorst en Hendrik Wilresz., gedeputeerden van de 
Staten van Utrecht naar de landvoogdes, o.a. om tussenkomst bij de afdoening van 
de geschillen tussen Utrecht en Gelre.
24 Mei 1530 1 stuk

885 Brief van hertog Karel van Gelre aan de landvoogdes over de inbeslagneming van 
Utrechtse goederen in Gelre.
13 September 1530 1 stuk

886 Brief van de landvoogdes aan president en raden te Utrecht over de goederen van 
ingezetenen van Utrecht in Gelderland en andere zaken in verband met het tractaat 
van Gorinchem; Minuut.
September 1530 1 stuk

887 Instructies, door de landvoogdes medegegeven aan de Utrechtse gedeputeerden, 
die bij haar geklaagd hebben over de actie der Geldersen op hun goederen wegens 
de ruiterschulden; Concept en gelijktijdig afschrift.
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z.j. (1530) 1 omslag

888 Acte van overeenkomst tussen Philips van Bourgondië, bisschop van Utrecht, en 
Karel van Gelre, waarbij zij zich verbinden geen arresten op goederen van 
wederzijdse onderdanen wegens ruiterschulden toe te staan; Authentiek afschrift 
ca. 1530.
19 October 1518 1 stuk

889 Acte van overeenkomst tussen Eduard van Gelre en bisschop Jan van Arkel, waarbij 
eerstgenoemde zich verbindt om geen schatting of beden te heffen van 's bisschops
goederen op de Veluwe; Afschrift z.j. (ca. 1530).
18 April 1362. 16e eeuw 1 stuk

Dagvaart te Kuilenburg, 1530

DAGVAART TE KUILENBURG, 1530

890 Request van de gedeputeerden van Zwolle aan de graaf van Hoochstraten, de 
audiëncier Laurens du Blioul en andere commissarissen des Keizers op de dagvaart 
te Kuilenburg over hun moeilijkheden met de Geldersen; Met bijlage.
z.j. (1529) 2 stukken

891 Brief van de magistraat van Zwolle aan de stadhouder George Schenck van 
Tautenburch over het oponthoud van de gedeputeerden der stad naar de dagvaart 
te Kuilenburg.
20 Maart 1530 1 stuk

892 Brief van George Schenck van Tautenburch aan de gecommitteerden van de Keizer 
naar de dagvaart te Kuilenburg, om bij de gedeputeerden van Gelderland te 
protesteren tegen het beslag leggen op's Keizers Hof te Gietelo onder Voorst en het 
veer bij Hattem, toebehorende aan Tjaard van Burmania.
19 April 1530 1 stuk

893 Brief van Josse Aemsz. van der Burch aan de graaf van Hoochstraten, waarin verslag
van zijn zending naar de hertog van Gelre wordt gedaan.
13 September 1530 1 stuk

894 Brieven van de landvoogdes aan Karel van Gelre en aan enige van de raden des 
Keizers in Utrecht, betreffende de lossing van in Gelderland gearresteerde goederen
van Utrechtse burgers en de daarover te Kuilenburg gehouden dagvaart.
18 October 1530 1 stuk

895 Request van gedeputeerden van Utrecht op de dagvaart te Kuilenburg aan de graaf 
van Hoochstraten over de ongefundeerde processen der Geldersen.
z.j. (1530) 1 stuk

896 Memorie van de audiëncier Laurens du Blioul van punten van geschil tussen Utrecht
en Gelre, te behandelen op de dagvaart te Kuilenburg.
z.j. (1530) 1 stuk

897 Request van de weduwe van Willem Morren aan de magistraat van Kampen om 
voorspraak bij de Keizerlijke commissarissen om haar te helpen terug te verkrijgen 
haar door de hertog van Gelre in beslag genomen goederen onder Doomspijk.
z.j. (ca. 1530) 1 stuk

898 Concept van een tractaat met Karel van Gelre betreffende de wederzijdse 
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vorderingen.
1530 1 stuk

Moeilijkheden na de dagvaart te Kuilenburg.

MOEILIJKHEDEN NA DE DAGVAART TE KUILENBURG.

899 Brief van de gedeputeerden van de Keizer bij de hertog van Gelre aan de luitenant-
stadhouder van Utrecht, over de betaling van achterstallige soldij van de Gelderse 
troepen en het verhaal op Utrechtse goederen in Gelre.
26 Juli 1531 1 stuk

900 Acte van attestatie door hertog Karel van Gelre over het bijleggen van een twist 
tussen Dirk en Walraven van Haeften.
28 Juli 1531 1 stuk

901 Rapport van Anthonis Jans, van hetgeen hem wedervaren is voor het gerecht van 
Herwaarden vanwege de Gelderse jonkers; Authentiek gelijktijdig afschrift.
27 October 1533 1 stuk

902 Brief van Gerard van Assendelft ann de graaf van Hoochstraten betreffende het 
voornemen om te Arnhem onderhandelingen te openen tussen Enkhuizen met 
Monnikendam en Harderwijk over het nemen van schepen van burgers van 
laatstgenoemde stad door die van de eerstgenoemde.
3 Juli 1534 1 stuk

903 Rapport van Mr. Pieter van Sinte Pieters inzake zijn besprekingen te Arnhem van 10 
Juli-29 Juli 1534. Met afschrift van zijn instructie.
1534 1 omslag

904 Rapport door Mr. Reinier Brunt, procureur-generaal van Holland, van zijn 
onderzoek te Enkhuizen omtrent het beschadigen van schepen van Harderwijk door
burgers van Enkhuizen.
11 Juli 1533 1 stuk
De datum moet zijn 11 Juli 1534

905 Brieven van Mr. Pieter van Sinte Pieters aan de graaf van Hoochstraten, tijdens de 
besprekingen te Arnhem.
22 en 27 Juli 1534 2 stukken

906 Rapport van Mr. Rutger van der Karck wegens zijn besprekingen te Rhenen op 20 
Augustus gevoerd tengevolge op die van Mr. Pieter van Sinte Pieters te Arnhem; 
Met afschrift van zijn instructie.
20 Augustus 1534 1 omslag

907 Brief van stadhouder en raden in Utrecht aan de graaf van Hoochstraten over een 
brief van de hertog van Gelre betreffende de betaling van ruiterschulden van 1527 
en 1528; Met als bijlagen genoemde brief en het request der ruiters.
26 Mei 1535 1 omslag

908 Brief van stadhouder en raden van Utrecht aan de landvoogdes over de door de 
Geldersen geuite dreigementen wegens het niet betalen van de in 1528 in Utrecht 
gelegerde ruiters en voetknechten; Gelijktijdig afschrift.
26 Mei 1535 1 stuk

909 Brieven van de procureur-generaal van Utrecht aan de graaf van Hoochstraten over 
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het eigenmachtig optreden van de proost van St. Marie tot terugverkrijging van de 
in Gelre gearresteerde kapittelgoederen.
9 Juni 1535 en 20 Januari 1536 1 omslag

910 Raming der gelden, op te brengen door de Staten van Utrecht in voldoening van het
tractaat in 1536 te Grave door de Keizer en de hertog van Gelre gesloten.
z.j. (1536) 1 stuk

911 Brief van de graaf van Meurs, Maarten van Rossum en Joost van Zwieten aan de 
graaf van Hoochstraten over de achterstallige ruitergelden.
12 Januari 1537 1 stuk

912 Brieven van Mr. Gerrit van Renoy en Mr. Pieter van Sinte Pieters aan de graaf van 
Hoochstraten over hun onderhandelingen betreffende de aflossing van de 
ruiterschulden.
10, 11, 13, 15, 16 en 20 Januari en 1 en 4 Februari 1537 1 omslag

913 Memorie van antwoord van de Staten van Utrecht op de verklaring der Geldersen, 
dat zij geen genoegen nemen met de betaling van 4000 gulden, houdende, dat men
zich aan het tractaat van Grave wil houden; Gelijktijdig afschrift.
18 Januari 1537 1 stuk

914 Rapport met geleidebrief van Ant. Buser, scholaster te Utrecht, aan de graaf van 
Hoochstraten over zijn zending naar Nijmegen om te onderhandelen over de door 
de Geldersen in beslag genomen Utrechtse goederen.
3 Februari 1538 2 stukken

915 Brief van het Hof in Utrecht aan de stadhouder, graaf van Hoochstraten, over 
onderhandelingen te Nijmegen en te Huissen over terugverkrijging van door de 
Geldersen inbeslag genomen goederen; met als bijlage een notitie omtrent de 
Statenvergadering te Utrecht op 10 Juni 1538 over hetzelfde onderwerp.
11 Juni 1538 2 stukken

916 Rapport van Andreas de Vinea en Johan van Culemborg, gedeputeerden van de 
Staten van Utrecht naar Huissen.
12-14 Juni 1538 1 stuk

917 Brief van Karel van Gelre aan de Staten van Gelre te Nijmegen over een request van 
Walraven van Haeften betreffende zijn recht op de Middelweert.
13 Juni 1538 1 stuk

918 Rapport van de gedeputeerden van de Staten van Utrecht van de landdag te 
Huissen ter bespreking van de moeilijkheden met Gelre, voornamelijk betreffende 
de wegens oude schulden gearresteerde goederen.
28 Juni 1538 1 omslag

919 Brief van het Hof in Utrecht aan de graaf van Hoochstraten over eigenmachtig 
optreden van Jacob van Zuylen van Nijevelt te Nijmegen; Met bijlagen.
28 Juni 1538 1 omslag

920 Brief van het Hof in Utrecht aan de graaf van Hoochstraten over de eis, door de 
hertog van Kleef gesteld aan het kapittel van de Dom, om Jan de Raedt, priester te 
Arnhem, in het genot van zijn prebende te stellen en aan Mr. Lambert ten Duiven, 
kanunnik ten Dom, om zeker leen in het kerspel van Holten buiten Deventer van de 



3.01.02 Ambtenaren Centraal Bestuur Karel V 99

hertog van Gelre in leen te verheffen; Met bijlage.
13 Augustus 1538 2 stukken

921 Brief van Maarten van Noorden, raad in het Hof te Utrecht, aan de graaf van 
Hoochstraten, o.a. over zeker voornemen van de Gelderse ruiters en voetknechten 
om hun achterstallige soldij machtig te worden.
26 April 1539 1 stuk

922 Kohier van personen in het Sticht Utrecht, die kunnen bijdragen in de omslag van 6 
carolusguldens per hoofd tot lossing van de door de Geldersen gearresteerde 
goederen.
Mei 1539 1 stuk

923 Requesten van de Staten van Utrecht om lossing van hun goederen in Gelderland.
z.j. (Mei 1539?) 1 omslag

924 Acte van insinuatie door Christiaan Bairs, procureur van de Keizer, aan het gerecht 
van ..... om geen uitspraak te doen in het geschil over twee marsen bij Deventer 
alvorens beslist is of deze onder de jurisdictie van de Keizer of van de hertog van 
Gelre behoren.
z.j. (ca. 1540) 1 stuk

Bemoeiingen van het Centraal Bestuur met Groningen en Drente.

BEMOEIINGEN VAN HET CENTRAAL BESTUUR MET GRONINGEN EN DRENTE.

925 Register, bevattende stukken betreffende de stad en Ommelanden van Groningen, 
Jever, Wedde en Oost-Friesland. Afschrift.
1490-1541 1 deel
Dit deel bevat:
fol. 1. Acte van provisie door Keizer Frederik tegen de stad Groningen wegens haar pogingen om de 
Friese Ommelanden te onderwerpen; 5 Juli 1493
fol. 3. Acte van erkenning door Edzard en Hugo, graven van Oost-Friesland, van Albrecht van Saksen 
als gubernator van Friesland; 5 October 1490
fol. 4. Acte van tractaat, waarop de stad Groningen aan de graven van Oost-Friesland overgegeven 
is; 25 April 1506
fol. 5. Acte van tractaat, waarop de stad Groningen Karel van Gelre als beer aangenomen heeft; 18 
Februari 1518
fol. 7. Acte van bekrachtiging door Karel V van de artikelen, waarop de stad Groningen zich aan zijn 
stadhouder en aan hem als hertog van Brabant en graaf van Holland als erfheer overgegeven heeft; 
15 Juni 1536
fol. 8. Acte van huldiging door stad en Ommelanden van Groningen van Karel V als erfheer; 8 Juni 
1536
fol. 8vo. Acte van bekrachtiging door de stad Groningen en de Ommelanden van de artikelen, 
waarop zij zich aan de stadhouder des Keizers overgegeven hebben; 26 Juni 1536
fol. 11. Acte van tractaat, waarop Appingedam aan de Keizer als erfheer overgegeven is; 6 September
1536
fol. 12. Artikelen, waarop Johan van Wije het kasteel van Wedde aan de stadhouder van Friesland 
overgegeven heeft; z.d. (November 1536)
fol. 13. Acte van tractaat, waarop Johan van Selbach Coevorden aan de gouverneur van Friesland 
overgegeven heeft; 11 November 1536
fol. 15. Acte van ratificatie door Enno en Johan, graven van Oost-Friesland van het tractaat door hen 
met de landvoogdes der Nederlanden gesloten; z.j
fol. 17. Staat van de taxen, die de Ommelanden van Groningen jaarlijks aan de hertog van Gelre 
opbrengen
fol. 23. Legger van de grastaelen enz. tussen Eems en Lauwers; z.j
fol. 27vo. Aete van belening door de abt van Corvey van Egge Addinge, hoofdeling van Westerwolde,
met de heerlijkheid Westerwolde; 31 Juli 1474
fol. 28. Aete van belening door de abt van Corvey van Haye Addinge, hoofdeling van Westerwolde, 
met de heerlijkheid Westerwolde; 13 September 1482
fol. 29. Acte van belening door de abt van Corvey van Jorgen Addinge, hoofdeling van Westerwolde, 
met de heerlijkheid Westerwolde; 26 November 1506
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fol. 29vo. Acte van belening door de abt van Corvey van Haye Addinge, hoofdeling van Westerwolde,
met de heerlijkheid Westerwolde; 7 April 1525
fol. 30vo. Acte van overeenkomst tussen de stad Groningen en de raden enz. van de hertog van Gelre
en de officiaal van de bisschop van Utrecht over de uitoefening van de geestelijke jurisdictie; 13 Mei 
1530
fol. 33. Notities betreffende de inrichting van bestuur en rechtspraak van Groningen met lijst van 
kloosters in stad en Ommelanden
fol. 39. Acte van ratificatie door Anna en Marie, erfdochteren van Jever, van het tractaat tussen haar 
en de Keizer gesloten; 8 Mei 1532
fol. 43. Acte van voorlopig vonnis in een geschil over een jaarmarkt tussen Groningen en 
Appingedam; 3 Augustus 1531

926 Acte van Keizer Wentzlar (Wencelaus) van Bohemen, houdende verklaring, dat 
Drente en Coevorden tot het Sticht Utrecht behoren; Afschrift z.j. (ca. 1500).
24 Februari 1398 1 stuk

927 Brieven van Frederik van Baden, bisschop van Utrecht, aan de aartsbisschop van 
Trier en aan de Keizer over aanvallen door de stadhouder van Friesland en de graaf 
van Oostfriesland op Groningen; Afschriften z.j.
1 Augustus en 29 Juli 1506 1 omslag

928 Brief van Karel van Gelre aan Frederik van Baden, bisschop van Utrecht, naar 
aanleiding van een klacht over de bedreiging der inwoners van Drente door de 
maarschalk Willem van Oy(en).
16 December 1514 1 stuk

929 Uitspraak door Bartholomeus de Petra Sancta, auditeur, door de paus aangewezen 
in een geschil tussen de bisschop van Utrecht en de graaf van Oost-Friesland, over 
het bezit van Groningen; Niet geheel compleet gelijktijdig afschrift.
16 Maart 1515 1 stuk

930 Acte van concordaat, gesloten tussen de officiaal van de bisschop van Munster en 
de hertog van Gelre, over de geestelijke rechtspraak in stad en Ommelanden van 
Groningen; Gelijktijdig afschrift.
13 Mei 1530 1 stuk

931 Acte van overeenkomst met de stad Groningen over het doortrekken van Keizerlijke
troepen; Franse en Hollandse tekst.
z.j. (ca. 1530) 2 stukken

932 Memorie van de artikelen, waarop de stad Groningen zich aan George Schenck van 
Tautenburch, stadhouder van Friesland, heeft overgegeven; met eedsformulieren; 
Frans translaat.
8 Juni 1536 2 stukken

933 Acte van bekrachtiging door vertegenwoordigers van de stad Groningen en de 
Ommelanden van de artikelen, waarop zij zich aan de stad houder des Keizers 
overgeven; Authentiek afschrift.
26 Juni 1536 2 stukken

934 Acte van tractaat, waarop Appingedam aan de stadhouder van Friesland voor de 
Keizer als erfheer overgegeven is. Afschrift met Frans translaat.
6 September 1536 2 stukken

935 Memorie van de artikelen, waarop Johan van Wijhe het kasteel te Wedde aan de 
stadhouder van Friesland overgegeven heeft; Frans translaat.
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22 September 1536 1 stuk

936 Acte van tractaat, waarop Johan van Selbach de stad Coevorden aan de stadhouder 
van Friesland voor de Keizer overgegeven heeft; Gelijktijdig afschrift met Frans 
translaat.
November 1536 2 stukken

Bemoeiingen van het Centraal Bestuur met de inhuldiging van Philips II in Utrecht, Friesland, Groningen en Drente.

BEMOEIINGEN VAN HET CENTRAAL BESTUUR MET DE INHULDIGING VAN PHILIPS II IN 
UTRECHT, FRIESLAND, GRONINGEN EN DRENTE.

937 Acte van volmacht door Karel V op de landvoogdes, Maria van Hongarije, om 
Philips II als heer der Nederlanden door de Staten te doen huldigen.
16 September 1549 1 charter

938 Verbaal van het verhandelde tussen de stadhouder en zijn raden en de Staten van 
Friesland, omtrent de propositie van de stadhouder Johan de Ligne, graaf van 
Aremberg, inzake de huldiging van Philips II als toekomstig erfheer van Friesland.
7-12 October 1549 1 stuk

939 "Acte van consent door de Staten van Utrecht op de inhuldiging van Philips II als 
heer der Nederlanden en de pragmatieke sanctie.
8 October 1549 1 charter

940 Brief van de landvoogdes aan de tresorier Mr. Vincent Cornelisz., als 
charterbewaarder van Holland en de Rekenkamer van Holland, houdende opdracht,
om de tekst te zenden van de eed, door de Staten van Friesland, Groningen, Drente,
Wedde en Westwoldingerland aan de Keizer als heer afgelegd; Gelijktijdig afschrift.
13 October 1549 1 stuk

941 Notitie van door de landvoogdes verzochte afschriften van de eden door de Staten 
van Friesland, Groningen, Drente, Wedde en Westwoldingerland afgelegd.
13 October 1549 1 stuk

942 Volmacht door de stadhouder van Friesland op Sicko van Dekama, raad in het Hof 
van Friesland, om in de plaats van de stadhouder in de grietenijen van Westergo de 
huldigingseed voor Philips II te ontvangen; Authentiek afschrift.
31 October 1549 1 stuk

943 Formulier van de eed, zoals de Staten van Friesland wensen, dat door de 
stadhouder namens Philips II afgelegd zal worden; Gelijktijdig authentiek afschrift.
z.j. (October 1549) 1 stuk

944-944.7 Acten van huldiging van Friese steden en grietenijen voor Philips II als landsheer.
1550 7 charters en 21 stukken
944 Stukken
944.1 Huldiging door de grietenij van Opsterland, 1550 juni 4
944.2 Huldiging door de grietenij van Achkarspelen, 1550 juni 6
944.3 Huldiging door de grietenij van Hastervijffgha (Haskerland_, 1550 

juni 6
944.4 Huldiging door de stad Sneek, 1550 juni 7
944.5 Huldiging door de stad Sloten, 1550 juni 11
944.6 Huldiging door de grietenij van Leempstervijffgae (Lemsterland), 

1550 juni 11
944.7 Huldiging door de stad Hindelopen, 1550 juni 14
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945 Acte van eed, door de stadhouder, de graaf van Aremberg, in naam van Philips II als 
erfheer van de Nederlanden gedaan aan de stad Groningen en de Ommelanden; 
Authentiek gelijktijdig afschrift.
10 Januari 1550 1 stuk

946 Acte van eed door Johan de Ligne als stadhouder van Friesland namens Philips II als
nieuwe heer aan de Staten van Friesland gedaan.
18 Januari 1550 1 charter

947 Acte van de Staten van Friesland ter approbatie van het verdrag van Augsburg, 
gesloten tussen de Keizer en de keurvorsten en stenden, betreffende de 
Bourgondische kreits.
21 Januari 1550 1 stuk

948 Memorie van de voorwaarden, waarop de stad Groningen en de Ommelanden 
aartshertog Philips (II?) als hun erfheer zullen huldigen.
z.j. (Januari 1550 ?) 1 stuk

949 Acte van eed door de stadhouder, de graaf van Aremberg, in naam van Philips II als 
erfheer van de Nederlanden gedaan aan het landschap Drenthe; Authentiek 
gelijktijdig afschrift.
4 Februari 1550 1 stuk

950 Acte van overeenkomst tussen de graaf van Aremberg als stadhouder van Friesland,
Overijsel en Groningen en Hendrik van Munster, als heer van Ruinen, omtrent het 
afleggen van de huldigingseed voor deze heerlijkheid als leenman van Overijsel.
8 Februari 1550 1 stuk

Bemoeiingen van het Centraal Bestuur met Oost-Friesland.

BEMOEIINGEN VAN HET CENTRAAL BESTUUR MET OOST-FRIESLAND.
Algemeen.

ALGEMEEN.

951 Acte van opdracht door Widzel Ockenzoon en Volmaer Allenzoon, hoofdelingen aan
gene zijde van de Eems, aan hertog Albrecht van Beieren van al hun goederen 
tussen Eems en Jade, welke goederen zij tegelijkertijd in erfleen terug ontvangen; 
16e-eeuws afschrift.
11 September 1398 1 stuk

952 Memorie van punten namens de gravin van Oost-Friesland aan de regentes der 
Nederlanden voor te leggen over de Oost-Friese opvolgingskwestie.
z.j. (na 1530) 1 stuk

953 Rapport van Jehan van Hinckart, heer van Ohain, en Philips van Uytwijck van hun 
zending naar Oost-Friesland over het teruggeven van schepen en geschut; met 
bijlagen.
1533 en 1534 1 omslag

954 Brief van de landvoogdes aan de stadhouder van Friesland betreffende de 
aanbieding tot een verbond door de graaf van Oldenburg, de geschillen tussen de 
erfdochters van Jever en de graaf van Oost-Friesland en de bedreiging der 
Oostelijke gewesten vanuit Munster; Minuut.
29 Augustus 1535 1 stuk
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955 Stukken, gediend hebbende in de onderhandelingen van de gedeputeerden van de 
graven van Oost-Friesland met de landvoogdes over een tractaat.
1536 1 omslag

956 Acte van overeenkomst, gesloten tussen de landvoogdes namens de Keizer en 
gedeputeerden van de graven van Oost-Friesland.
16 October 1536 1 stuk

957 Acte van ratificatie door de graven van Oost-Friesland van de overeenkomst, door 
hun gedeputeerden met de landvoogdes te Brussel gesloten; Met gelijktijdig 
afschrift.
16 October 1536 1 charter en 1 stuk

958 Brief van Hendrik de Jongere, hertog van Brunswijk-Lüneburg, aan Karel V inzake 
Oost-Friesland.
11 Juni 1537 1 stuk

959 Acte van Karel V, waarbij aan Philip van Eberstain en Christoffel Vriesperg gelast 
wordt hun actie in Oost-Friesland op Ezens, Lingen enz. wegens achterstallige 
soldijen te staken.
21 Juni 1547 1 stuk

960 Acte van non-prejudicie, door Karel V verleend aan de graven van Oost-Friesland.
30 Juni 1548 1 charter

Jever.

JEVER.

961 Acte van volmacht door Anna en Maria, erfdochters van Jever, op Boynck van 
Oldersum tot het verheffen in leen van de heerlijkheid Jever.
25 Maart 1532 1 stuk

962 Acte, waarbij de erfdochters van Jever Karel V, hertog van Brabant, als hun leenheer 
erkennen.
8 Mei 1532 1 charter

963 Acte van confirmatie der overgifte door Anna en Maria, erfdochters van Jever, van 
de stad en heerlijkheid Jever aan Karel V; Gelijktijdig afschrift.
8 Mei 1532 1 stuk

964 Rapport van Gerard Mulert over de voorwaarden, waarop de graaf van Oost-
Friesland het beleg voor Jever wil staken.
18 December 1532 1 stuk

965 Brief van George Schenck van Tautenburch, stadhouder van Friesland en Overijsel, 
aan de landvoogdes over de geschillen tussen de graaf van Oost-Friesland en de 
erfdochters van Jever.
18 December 1532 1 stuk

966 Formulieren van de eden, afgelegd door de erfdochters van Jever en de Staten van 
hare landen, als onderdanen van Karel V als hertog van Brabant en graaf van 
Holland.
10 April 1533 en z.j. 2 stukken
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967 Acte van een vonnis van de Grote Raad te Mechelen ten voordele van de 
erfdochters van Jever in hun geschil met de graven van Oost-Friesland; Afschrift.
26 Januari 1534 1 stuk

968 Brief van Jan Mulert als sequester van het slot Jever aan (Mr. Vincent Cornelisz. ?) 
om betaling van de achterstallige soldij voor de voetknechten.
10 Februari 1534 1 stuk

969 Acte van belofte van Anna en Maria, erfdochters van Jever, dat zij de acte van 
overdracht der heerlijkheid Jever zullen vernieuwen; Gelijktijdig afschrift.
16 Februari 1534 1 stuk

970 Memorie van de artikelen, overeengekomen tussen de landvoogdes en de 
erfdochters van Jever, waarop laatstgenoemden weer in het bezit van hun 
heerlijkheid gesteld zullen worden; Gelijktijdig afschrift.
16 Februari 1534 1 stuk

971 Staat van de afrekening van Mr. Gerrit van Loo, ontvanger van Friesland, en 
Anthonie le Brun, tresorier des guerres, met Johan Mulert, wegens zijn uitgaven 
voor het bewaren van het kasteel Jever tot 28 Februari 1534.

1 stuk

972 Mandaat van Karel V aan de graaf van Oost-Friesland met verbod om iets tegen 
Anna en Maria van Jever te ondernemen.
17 April 1535 1 stuk

973 Brief van de gravin van Oost-Friesland aan de landvoogdes over het geschil tussen 
de graaf van Oost-Friesland en de erfdochters van Jever; Translaat in het Frans.
4 juli 1535 1 stuk

974 Brief van Anna en Maria, erfdochters van Jever, aan de landvoogdes over de 
geschillen met de graaf van Oost-Friesland.
6 Juli 1535 1 stuk

975 Brief van de stadhouder van Friesland en Overijsel aan de landvoogdes over de 
geschillen tussen de erfdochters van Jever.
12 juli 1535 1 stuk

976 Brief van de landvoogdes aan de erfdochters van Jever over de dagvaart te 
Leeuwarden, ter bijlegging van de hangende geschillen; Minuut.
29 Augustus 1535 1 stuk

977 Brief van de landvoogdes aan de graven van Oost-Friesland over het zenden van 
gedeputeerden ter dagvaart te Leeuwarden; Minuut.
29 Augustus 1535 1 stuk

978 Memorie van bezwaren, kenbaar te maken door Martin Nijkamer namens de 
graven van Oost-Friesland tegen de samenkomst op 18 September 1535 te 
Leeuwarden; Met Frans translaat.
z.j. 2 stukken

979 Memorie van de argumenten door Thido tho Knipenz, heer van Kniphausen, als 
gemachtigde van de graven van Oost-Friesland aangevoerd tegen Boynte van 
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Oldersum als gemachtigde van de erfdochters van Jever; Authentiek afschrift.
1535 1 stuk

980 Artikelen van antwoord door de graven van Oost-Friesland overgegeven op de 
artikelen van de Keizerlijke gedeputeerde Antonis van Metz; Afschrift.
1535 1 stuk

981 Memorie van de repliek van de erfdochters van Jever op het antwoord van de 
graven van Oost-Friesland.
1535 1 stuk

982 Aantekeningen voor een instructie van gedeputeerden naar Oost-Friesland in 
verband met het voorstel van de graven.
1535 1 stuk

983 Request van Anna, gravin-weduwe van Oost-Friesland, aan de Keizer om de 
nakoming af te dwingen van het tractaat tussen haar man Enno met Maria, vrouwe 
van Jever, over de opvolging aldaar. Met extracten uit overeenkomsten van 17 
October 1536 en 26 Juni 1540. Gelijktijdige afschriften.
1536, 1540 1 omslag

984 Acte van octrooi, door Karel V verleend aan Maria, vrouwe van Jever, om hypotheek
te nemen op haar heerlijkheid ter betaling van schulden.
1 Maart 1541 1 charter

985 Acte van ratificatie door Maria, erfdochter van Jever, van het tractaat met de 
landvoogdes, waarbij zij haar heerlijkheden als lenen van Karel V als hertog van 
Brabant en graaf van Holland erkent ontvangen te hebben.
25 April 1550 1 charter

Ezens.

EZENS.

986 Brief van Enno, graaf van Oost-Friesland, aan de Keizer met verzoek om hulp tegen 
Balthazar van Ezens.
25 Juni 1531 1 stuk

987 Acte van opdracht door Balthazar van Ezens van zijn eigen goed Ezens aan de 
hertog van Gelre, waarvoor hij dat goed met het huis Resande in leen ontvangt; 
Authentiek afschrift.
20 September 1531 1 stuk

988 Acte van ratificatie door de vrouwe van Ezens en haar zoon van de voorwaarden, 
waarop zij zich aan Karel V overgeeft.
21 April 1548 1 charter

Lingen.

LINGEN.

989 Acte van belening van Maximiliaan van Buren door Karel V, als hertog van Gelre en 
heer van Overijsel, met het graafschap Lingen.
3 November 1549 1 charter

Bemoeiingen van het Centraal Bestuur met de Zuidelijke Nederlanden.

BEMOEIINGEN VAN HET CENTRAAL BESTUUR MET DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN.

990 Request van de procureur van de graaf van Vendôme aan Albrecht van Saksen als 
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landvoogd om het arrest op de heerlijkheid van Enghien en de Kasalrye van Rijssel 
op te heffen.
z.j. (ca. 1500) 1 stuk

991 Acte van verbanning door het Hof van Vlaanderen van jonkvrouwe Anne de 
Corteville en haar dienaren uit Vlaanderen; Authentiek gelijktijdig afschrift.
1 Februari 1526 1 stuk

992 Brief van de landvoogdes aan de Groot-Baljuw van Henegouwen over de 
reformatie der costumen; Eenvoudig gelijktijdig afschrift.
12 November 1527 1 stuk

993 Memorie betreffende de terugkoop van de door Louis van der Marck, graaf van 
Rochefort, veroverde heerlijkheid van Orchimont.
z.j. (1e helft 16e eeuw) 1 stuk

994 Rapport van Johan Bondt aan de graaf van Hoochstraten, wegens zijn onderzoek 
naar de veiligheid in Termonde en Biervliet.
z.j. (1e helft 16e eeuw) 1 stuk

Bemoeiingen van het Centraal Bestuur met het Duitse Rijk.

BEMOEIINGEN VAN HET CENTRAAL BESTUUR MET HET DUITSE RIJK.

995 Procuratie van hertog Johan van Saksen voor Benedictus van der Wisch om zijn 
zaken in de Nederlanden te regelen; Met paspoort voor een wagen met goederen 
naar Frankfort a/d Main.
5 Juli 1528. 13 Juli 1529 2 stukken

996 Brieven van Keizer Karel V aan de graaf van Oldenburg, waarbij de laatstgenoemde 
gelast wordt zijn aandeel in de op de Rijksdag te Spiers toegestane rijkslasten te 
voldoen; Concepten of afschriften.
10 Januari 1530 2 stukken

997 Staat van de jaarlijkse inkomsten uit de heerlijkheid Cloppenburch (in Oldenburg); 
Afschrift.
z.j. 1 stuk

998 Advies van enige rechtsgeleerden over de vraag, of zeker geding tegen Joachim 
Gottze, dienaar van de markgraven van Brandenburg, in hoger beroep voor het 
Rijkskamergerecht behandeld kan worden.
12 Januari 1530 1 stuk

999 Quitantie van Philips, graaf zu Eberstein, en Christoffel von Weisberg, dat zij en hun 
krijgsvolk voldaan zijn van hetgeen hun van 's Keizerswege beloofd is.
16 Juli 1547 1 stuk

1000 Acte van borgstelling door de aartsbisschop van Keulen voor Claes Rottdorf, drost 
van Schaumburg, op wiens schip namens Karel V in Zeeland arrest gelegd is.
18 Januari 1548 1 charter

1001 Acte van onderwerping door de stad Osnabrück aan Karel V.
3 Februari 1548 1 charter

1002 Acte van borgstelling voor de graaf van Tecklenburg in de onderhandelingen voor 
zijn verzoening met Karel V.
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30 Maart 1548 1 charter

1003 Acte, waarbij Johan, graaf van Ritperg, deelnemer aan de Schmalkaldische oorlog, 
zich weer onderwerpt aan de Keizer.
7 April 1548 1 stuk

1004 Acte van Karel V, waarbij aan de stad Bremen wegens ontrouw het stapelrecht 
ontnomen wordt.
30 November 1548 1 omslag

1005 Acte van onderwerping door de stad Minden aan Karel V.
16..... 1548 1 charter
Incompleet

1006 "Brandenbergese Vereijnonge". Landvredebond tussen een aantal Noord- en 
Middenduitse geestelijke en wereldlijke vorsten; Gelijktijdig afschrift.
z.j. (1e helft 16e eeuw) 1 stuk

1007 Request van George Heraltoski, heer van Swatosolig en Kunstat, aan de Keizer om 
vergoeding voor hem en zijn manschappen, uit Moravië naar Frankfort gekomen, 
om de Keizer tegen Frans I bij te staan; met aanbeveling van het request bij de 
Rooms-koning(?).
z.j. (ca. 1550) 1 stuk

1008 Acte van onderwerping door burgemeesters, raad en gemeente der stad Bremen, 
houdende voorwaarden, waarop zij door Karel V in genade aangenomen worden.
12 November 1554 1 charter

Bemoeiingen van het Centraal Bestuur met Christiaan II van Denemarken en de Hanze.

BEMOEIINGEN VAN HET CENTRAAL BESTUUR MET CHRISTIAAN II VAN DENEMARKEN EN 
DE HANZE.

Christiaan II voor zijn komst in de Nederlanden.

CHRISTIAAN II VOOR ZIJN KOMST IN DE NEDERLANDEN.

1009 Brief van Karel V aan zijn gezanten in Kopenhagen; Gelijktijdig afschrift; met brief 
van de gezanten van Karel V in Kopenhagen aan de Staten van Holland; 30 Juni 
1522; en met brieven van de gezanten van Karel V aan de landvoogdes.
23 Mei 1522. 1522 1 omslag

1010 Brief van gedeputeerden van de Staten van Holland naar Christiaan II, vanuit 
Kopenhagen aan Amsterdam over de stand van zaken.
30 Juni en 1 Juli 1522 1 stuk

1011 Memorie van de zaken, die Anthonie de Metz vanwege Christiaan II aan Karel V 
voor te dragen heeft; met copie van de instructie.
12 Juli 1522 2 stukken

1012 Brief van Christiaan II van Denemarken aan Margaretha van Oostenrijk, houdende 
uiteenzetting van zijn geschillen met Lübeck en verzoek om hulp.
29 December 1522 1 stuk

1013 Brief van Christiaan II van Denemarken aan de landvoogdes Margaretha van 
Oostenrijk betreffende de uitbetaling van de bruidschat van Isabella van Oostenrijk 
ten behoeve van zijn strijd tegen de Lübeckers.
29 December 1522 1 stuk
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1014 Rapport van de seigneur de Castre (plaatsvervanger van de stadhouder van 
Holland) en andere gedeputeerden, van hun zending naar Kopenhagen om met 
Christiaan II te onderhandelen over de terugvordering van in beslag genomen 
schepen wegens de bruidschat van Isabella van Oostenrijk.
z.d. (1522) 1 stuk

1015 Acte van overeenkomst tussen Karel V en Christiaan II van Denemarken over de 
uitbetaling van de achterstallige bruidschat van Isabella van Oostenrijk; Gelijktijdig 
afschrift (1522).
6 December 1519 1 stuk

1016 Brief (door de kanselier Jean Carondelet) namens de landvoogdes Margaretha van 
Oostenrijk aan Christiaan II van Denemarken en zijn vrouw op hun verzoek om hulp 
en uitbetaling van Isabella's bruidschat. Minuut z.d.
(25 Februari 1523) 1 stuk

1017 Brief van Christiaan II van Denemarken aan Margaretha van Oostenrijk met 
herhaald verzoek om hulp tegen Zweden en de opstandige ingezetenen; Gelijktijdig
afschrift.
11 Maart 1523 1 stuk

1018 Brief van Christiaan II van Denemarken uit Kopenhagen aan Margaretha van 
Oostenrijk met verzoek om spoedige en krachtige hulp tegen de opstandige Denen 
en Frederik van Holstein.
20 Maart 1523 1 stuk

1019 Acte van vrijgeleide van Karel V voor Christiaan II van Denemarken c.s.; Authentiek 
afschrift.
3 Mei 1523 1 charter

1020 Brief van Frederik van Holstein aan de stad Amsterdam betreffende zijn verkiezing 
tot koning van Denemarken. Gelijktijdig afschrift.
22 Juni 1523 1 stuk

1021 Brief (van de kanselier Jean Carondelet) aan Karel V over hulpverlening aan 
Christiaan II van Denemarken. Concept z.d.
(1523) 1 stuk

Hanzesteden voor de komst van Christiaan II.

HANZESTEDEN VOOR DE KOMST VAN CHRISTIAAN II.

1022 Verzoekschriften van Sampson de Lalaing, ridder, aan het Hof van Holland over 
afdoening van zijn achterstallen en décharge van enige landscommissies, o.a. naar 
Kopenhagen.
z.j. (ca. 1445) 1 stuk

1023 Rapport van Coenraet Jansz., secretaris van Amsterdam, over zijn reis naar 
Denemarken in opdracht van de landvoogdes.
1508 1 stuk
Aanwinsten 1860, Auctie Van Voorst, no. 356

1024 Stukken betreffende klachten van de "Oosterlingen" over de verpakking van de 
Hollandse haring.
1515 en 1517 2 stukken
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1025 Request van de in de Nederlanden verblijvende Hanzekooplieden (natie van 
Oosterlingen) aan de landvoogdes om surséance van de hangende processen totdat
de onderhandelingen tot een goed resultaat geleid hebben.
z.j. (1520) 1 stuk

1026 Brief van de magistraat van Lübeck aan de magistraat van Amsterdam, rakende de 
door de Hanze tegen Christiaan II van Denemarken begonnen oorlog; Gedrukt en 
gelijktijdig afschrift.
16 Juni 1522 2 stukken
Gedrukt: Hanserecesse, 1477-1530, VIII, nos. 125 en 142

1027 Memorie van de zaken, die Simon van Assendelft en Pieter Colijns namens de 
landvoogdes te zeggen hebben aan de oldermannen van de Duitse Hanze te 
Antwerpen of Brugge.
16 Juli 1522 1 stuk
In uittreksel, Hanserecesse, 1477-1530, VIII, no. 143

Christiaan II van Denemarken tijdens zijn verblijf in de Nederlanden.

CHRISTIAAN II VAN DENEMARKEN TIJDENS ZIJN VERBLIJF IN DE NEDERLANDEN.
Relaties tot de keizer en de landvoogdes.

RELATIES TOT DE KEIZER EN DE LANDVOOGDES.
Brieven en requesten.

Brieven en requesten.

1028 Request van Christiaan II van Denemarken aan Ferdinand van Oostenrijk, houdende
verzoek om hulp en om het werven van troepen in zijn erflanden toe te staan.
8 Augustus 1523 1 stuk

1029 Request van Christiaan II van Denemarken aan de landvoogdes om spoedige hulp 
tegen zijn vijanden.
z.j. (1523) 1 stuk

1030 Request van Christiaan II van Denemarken aan Karel V om hem niet, tegen de 
gedane beloften, zonder hulp tegen zijn vijanden te laten.
z.j. (1523?) 1 stuk

1031 Brief van Nicolaus Petri, kanselier van de Koning (van Denemarken) uit Mechelen 
aan Thomas Petri, met minuut van een brief (aan de landvoogdes) om hulp voor de 
Koningin van Denemarken.
1 Maart 1524 2 stukken

1032 Brief van Isabella van Oostenrijk, koningin van Denemarken, aan de landvoogdes 
over een ontmoeting en samenspreking te Augsburg.
20 Juni 1524 1 stuk

1033 Brief van Christiaan II van Denemarken aan Ferdinand van Oostenrijk over de 
toestand van zijn zaken, met verzoek om bemiddeling bij de Keizer; Afschrift of 
minuut.
3 November 1524 1 stuk

1034 Brief van Christiaan II van Denemarken aan de landvoogdes houdende bericht, dat 
hij wegens ziekte van zijn gemalin niet met zijn gezin bij haar kan komen wonen en 
evenmin de orders van de Keizer zelf in ontvangst kan komen nemen.
20 December 1525 1 stuk
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Gedrukt: Hanserecesse 1477-1530, IX, blz. 393

1035 Brief van Christiaan II van Denemarken aan de landvoogdes met verzoek om de 
sieraden van zijn overleden vrouw, die bij de Lombarden te Mechelen en Antwerpen
verpand zijn, te willen inlossen en borg te willen staan voor de kosten van het graf 
van zijn vrouw te Gent.
9 Juni 1526 1 stuk

1036 Brief van Christiaan II van Denemarken aan Philips van Kleef, Floris van Egmond, 
Jacob van Luxemburg, Antoine de Lalaing, Johan van Bergen en Adolf van 
Bourgondië om medewerking tot uitbetaling van de overeengekomen subsidie.
13 Juni 1526 1 stuk

1037 Request van Christiaan II van Denemarken aan de Keizer om de juwelen, die 
Isabella van Oostenrijk te Mechelen en elders verpand had, te lossen.
z.d. (ca. 1526) 1 stuk

1038 Samenvatting van de brieven van Christiaan II van Denemarken aan Karel V door 
Mr. Melchior de Germania.
z.j. (ca. 1526) 1 stuk

1039 Request van Mr. Melchior de Germania, secretaris van de overleden Koningin van 
Denemarken, Isabella van Oostenrijk, aan de gouvernante om betaling van zijn 
achterstallig tractement.
z.j. (ca. 1526) 1 stuk

1040 Verzoekschrift van Christiaan II van Denemarken aan de Keizer, waarbij hij diens 
hulp inroept om weer in zijn koninkrijk hersteld te worden.
z.d. (ca. 1526) 1 stuk
Handschrift van de secretaris Melchior de Germania

1041 Brief van Christiaan II van Denemarken aan de landvoogdes, houdende credentie 
voor zijn gezant Mr. Gotschalk Eriksz.
26 Februari 1527 1 stuk

1042 Formulier van een geloofsbrief van Christiaan II van Denemarken voor een gezant 
naar de Keizer.
z.d. (vóór 1530) 1 stuk

1043 Brief van Christiaan II van Denemarken aan Ferdinand van Oostenrijk, Rooms-
Koning, houdende verslag van de stand van zijn zaken en credentie voor Johan van 
Weze, zijn gezant naar Ferdinand.
30 April 1530 1 stuk

1044 Brief van Christiaan II van Denemarken aan Karel V, houdende belofte, dat hij de 
Hollanders te zijner tijd voor de hem meest onvrijwillig verleende hulp zal 
schadeloos stellen; Gelijktijdig Frans translaat.
11 October 1531 1 stuk
Regest bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 17

Memoriën en rapporten.

Memoriën en rapporten.

1045 Memorie vanwege Christiaan II van Denemarken (voor de kanselier Jean 
Carondelet) over de aan de koning van Denemarken te verlenen hulp.
z.j. (1523) 1 stuk
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1046 Memorie van de verzoeken door de aartsbisschop van Palermo (.Jean Carondelet) 
en de bisschop van Constanz namens Christiaan II van Denemarken aan de Keizer 
over te brengen; Met Frans translaat.
z.j. (1523?) 2 stukken

1047 Rapport van een beraadslaging van de landvoogdes met de Conseil (-privé) over de 
mogelijkheid en de middelen tot herstel van Christiaan II van Denemarken in zijn 
koninkrijk.
z.d. (1523?) 1 stuk

1048 Rapport aan de landvoogdes betreffende Lutheranen in de omgeving van 
Christiaan II van Denemarken, met aanwijzing van maatregelen tegen hen te 
nemen.
z.j. (tussen 1523 en 1530) 1 stuk

1049 Memorie voor de landvoogdes om te antwoorden op het verzoekschrift van 
Christiaan II van Denemarken.
31 Juli 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 64

1050 Rapport betreffende de handelingen van Christiaan II van Denemarken bestemd 
voor het Hof te Brussel.
z.j. (vóór 1526) 1 stuk

1051 Memorie van instructie voor Jean Carondelet, Gerard Mulert en Guilliaume des 
Barres, om namens de landvoogdes met Christiaan II van Denemarken over allerlei 
zaken te onderhandelen.
Januari 1526 1 stuk

1052 Memorie voor Christiaan II van Denemarken aan de landvoogdes Margaretha en de 
ridders van het Gulden Vlies, met verzoek zijn schulden in Lier te betalen en 
mededeling van zijn plan om naar de Keizer te reizen, waartoe hij vrijgeleide en 
aanbeveling verzoekt.
z.d. 1 stuk

1053 Memorie voor de landvoogdes en haar raden over de zaken van Christiaan II van 
Denemarken; met concepten van brieven voor Karel V en Ferdinand van Oostenrijk.
z.j. (ca. 1530) 1 omslag

1054 Request van de inwoners van Lier aan de landvoogdes om voldoening van de door 
de koning van Denemarken (Christiaan II) gemaakte schulden.
z.j. (ca. 1530) 1 stuk

1055 Memorie omtrent de verdediging van Holland tegen de invallen der door Christiaan 
II van Denemarken geworven troepen; met concept-instructie in deze zaak voor de 
stadhouder, de graaf van Hoochstraten.
z.j. (ca. 1530) 2 stukken
Gedrukt bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 84

1056 Verslag van onderhandelingen, door de gouverneur van Friesland, de president en 
een raadsheer van het Hof van Holland gevoerd over de bijstand aan Christiaan II 
van Denemarken, voor zijn tocht naar Denemarken.
z.j. (1531) 1 stuk
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1057 Korte inhoud van de remonstrantie van de ingezetenen van Holland omtrent de 
schade, die een verblijf der voetknechten van de koning van Denemarken in deze 
landen zal veroorzaken.
z.j. (1531) 1 stuk

1058 Memoriën en instructies van Hollandse raden betreffende de hulp, door Christiaan 
II van Denemarken van de Hollandse steden geëist.
1531 1 omslag
Hieruit stukken gedrukt bij Häpke, Niederl. Akten I, nos. 8, 11, 12 en 13

1059 Acte van privilege van Christiaan II van Denemarken aan Amsterdam en de 
inwoners van Holland houdende toestemming tot vrije vaart in de Deense wateren,
behoudens de tollen, van ouds geheven; Authentiek afschrift z.j. (gelijktijdig).
15 October 1531 1 stuk
Uittreksel bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 19

1060 Stukken betreffende het voorschot op de lopende beden, door de steden van 
Holland te verstrekken ten behoeve van Christiaan II van Denemarken en de 
betaling van de garnizoenen aan de grenzen.
1532 1 omslag

Acten en resoluties.

Acten en resoluties.

1061 Verbaal van de overeenkomst, gesloten tussen Christiaan II van Denemarken en de 
landvoogdes, in het bijzijn van de graven van Buren, Hoochstraten en Home te 
Antwerpen.
25 Februari 1526 1 stuk

1062 Acte, waarbij Karel V goedkeurt en bevestigt de belofte d.d. 4 Maart 1526 van de 
landvoogdes aan Isabella, de overleden koningin van Denemarken, om haar 
kinderen te verzorgen en te helpen; met gelijktijdig afschrift van de door 
Margaretha afgelegde belofte.
8 April 1526 1 charter en 1 stuk

1063 Acte van verbintenis door Christiaan II van Denemarken, dat hij zich na de 
herovering van zijn land gedragen zal volgens de wensen van Karel V, Ferdinand van
Oostenrijk en de landvoogdes der Nederlanden, in het bijzonder war betreft het 
herstel van de Rooms-Katholieke godsdienst; Met gelijktijdig afschrift.
8 Februari 1530 1 omslag
Gedrukt: Dr. Karl Lanz, Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Karl V. Stuttgart 1845. S. 43

1064 Besluiten van Karel V, gesteld op verzoekschriften van Christiaan II van 
Denemarken.
15 Juli 1531 1 omslag

Relaties met buitenlandse vorsten.

Relaties met buitenlandse vorsten.

1065 Brief van Hendrik VIII van Engeland aan de landvoogdes met aanbeveling van de 
zaak van Christiaan II van Denemarken en credentie voor zijn gezanten naar een 
bijeenkomst van Duitse vorsten te Hasbrone.
8 Maart 1523 1 stuk

1066 Brief van de landvoogdes Margaretha aan Christiaan II van Denemarken over de 
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panden, die hij Hendrik de Jonge, hertog van Brunswijk en Lüneburg gelaten heeft.
24 April 1525 1 stuk

1067 Brief van Hendrik van Brunswijk-Lüneburg aan de landvoogdes, houdende 
credentie voor zijn gezant Anthonie van Metz.
17 Juni 1526 1 stuk

1068 Brief van Hendrik de Jonge, hertog van Brunswijk en Lüneburg, aan de landvoogdes
met verzoek om zijn gezant naar de Keizer, Anthonie de Metz, alle mogelijke 
bijstand te verlenen.
19 September 1526 1 stuk

1069 Brief van Ott Hundt, ambtman te Schonstein, aan Hans van Tulzigk, houdende 
verzoek om een bijgevoegde brief van hertog Erik van Brunswijk aan de markgraaf 
van Brandenburg te willen overhandigen.
1528 1 stuk

Thomas Holste of Peittherson als kameraar van Christiaan II van Denemarken.

THOMAS HOLSTE OF PEITTHERSON ALS KAMERAAR VAN CHRISTIAAN II VAN 
DENEMARKEN.
De papieren van Thomas Holste behoren tot de aanwinsten van 1831 "Deense Handschriften, 
aangeboden door den Heer Millies, toegezonden bij missive van den Heer Administrateur voor het 
Onderwijs enz. van den 21 Juli 1831, no. 12, en op 's Rijks Archief overgebracht den 30 Juli 1831"
Notitie van J. A. de Zwaan, commies-chartermeester

Brieven.

Brieven.
Brieven van Christiaan II.

Brieven van Christiaan II.

1070 Brieven van Christiaan II van Denemarken aan Thomas Holste.
1526-1529 1 omslag

Briefwisseling met Elisabeth van Denemarken, gehuwd met de keurvorst van Brandenburg.

Briefwisseling met Elisabeth van Denemarken, gehuwd met de keurvorst van 
Brandenburg.

1071 Brieven van Elisabeth van Denemarken, gehuwd met de keurvorst van 
Brandenburg, aan Thomas Holste.
z.j. en 1529 1 omslag

1072 Brief van Arnold Wenck aan Elisabeth van Denemarken (1529?); Bijlage bij een brief 
van Elisabeth aan Th. Holste.

1 stuk

1073 Brieven van de secretaris van Elisabeth van Denemarken, gehuwd met de keurvorst 
van Brandenburg, aan Th. Holste.
1529-1531 1 omslag

1074 Brief van Elisabeth van Denemarken aan haar zoon met antwoord daarop; 
Gelijktijdige afschriften.
z.d. 1 stuk

Brieven van kanseliers en secretarissen van Christiaan II van Denemarken en zijn vrouw.

Brieven van kanseliers en secretarissen van Christiaan II van Denemarken en zijn vrouw.

1075 Brief van Nicolaus Petri (Claus Pedersen) aan Thomas Holste met enige memoriën 
van dezelfde.
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1524 en z.j. 1 omslag

1076 Brieven van Hans Bayreuth aan Thomas Holste.
1525 1 omslag
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 56 e.v

1077 Brieven van Hans Mikkelsen, secretaris en maitre d'hotel van Christiaan II van 
Denemarken en verwanten aan Thomas Holste.
1526-1532 1 omslag

1078 Brieven en memoriën door Johan Wefring, secretaris van Christiaan II van 
Denemarken, aan Thomas Holste.
1527 en 1528 1 omslag

1079 Brief van Christiaan Winter aan Thomas Holste.
11 April 1530 1 stuk

1080 Brief van Melchior de Germania, eerst secretaris van Isabella van Oostenrijk, later 
(1529) raad en eerste secretaris van prins Hans aan Thomas Holste.
18 September 1530 1 stuk

1081 Brieven van Gotschalk Eriksen Rosenkrands aan Thomas Holste.
1532 en z.j. 1 omslag

1082 Brief van Christiern Thomas, secretaris van Christiaan II van Denemarken, aan 
Thomas Holste.
z.d. 1 stuk

Brieven van andere personen.

Brieven van andere personen.

1083 Brieven van Johan van Weze, elect van Lund, aan Thomas Holste.
1527 en 1528 1 omslag

1084 Brief van Petrus Paulus Kempe aan Thomas Holste.
4 April 1529 1 stuk

1085 Brief van Johannes Michael (Hans Moenbo of Mester Jens) aan Thomas Holste.
2 Maart 1530 2 stukken
Hans Mikkelsen en Joannes Michael Moenbo zijn niet dezelfde persoon. Zie hiervoor: C. F. Allen, 
Breve og Aktstukker til Oplysning of Christiern den Andens of Frederik den Førstes Historie 
(Kjøbenhavn 1854), p. 246

1086 Brief van Hans Wylkensz. te Amsterdam aan Thomas Holste te Antwerpen over de 
betaling van de leveranties, die hij aan de uitzeilende vloot van Christiaan II van 
Denemarken heeft gedaan.
28 Juni 1532 1 stuk

1087 Brief van Hans Cock aan Thomas Holste, houdende o.m. het antwoord van zekere 
jonker Hendrik.
25 Augustus 1532 1 stuk

1088 Brief van Hans Blancke aan Thomas Holste te Arnemuiden over de afloop van de 
poging van Christiaan II van Denemarken tot herstel van zijn koninkrijken.
6 September 1532 1 stuk
Sterk verkort bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 74
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Acten, memoriën en rekeningen.

Acten, memoriën en rekeningen.

1089 Acte van commissie van Christiaan II en Elizabeth (Isabella), koning en koningin van 
Denemarken, voor een gezant naar Karel V; Concept.
1523 1 stuk

1090 Vrijgeleide door Karel V voor Söffrin (Severin) Norby, stadhouder op Gotland; 
Authentiek afschrift z.j. door Thomas Holste.
17 September 1524 1 stuk

1091 Kasboek, gehouden door een dienaar van Christiaan II van Denemarken (Thomas 
Holste?) tijdens een reis in Duitsland.
15 October 1528 - 17 Augustus 1529 1 deeltje

1092 Schuldbekentenissen, quitanties en rekeningen voor Thomas Holste.
1528-1530 1 omslag

1093 Aantekeningen van Thomas Holste voornamelijk van financiële aard.
1528, 1529 en z.j. 1 omslag

1094 Quitantie van Christiaan Winter voor Peter de Wale van Antwerpen wegens op de 
Frankforter Messe voorgeschoten geld; met aantekening van afbetaling door 
Thomas Holste.
16 September 1529; 1530 1 stuk

1095 Order van Baptiste de Taxis, postmeester-generaal, aan zijn ondergeschikten tussen
Augsburg en Nederland, om de drager van dit stuk, gezant van Christiaan II van 
Denemarken, op alle mogelijke wijzen behulpzaam te zijn.
7 September 1530 1 stuk

1096 Acte, waarbij Christiaan II van Denemarken aan Hans Mikkelsen een 
kanunniksprove te Byrdinge in Skane toezegt; Afschrift door de dochter van Hans 
Mikkelsen.
30 October 1530 1 stuk

1097 Punten, waarop Hans Mikkelsen verhoord is te Vilvoorde; met lijst van personen 
aan het Deense Hof te Lier.
z.j. (1530); z.j. (1526-1530) 2 stukken

Gedeponeerde stukken.

Gedeponeerde stukken.
Brieven aan Christiaan II van Denemarken.

Brieven aan Christiaan II van Denemarken.

1098 Brieven van Gunter von Lawick aan Christiaan II van Denemarken; met als bijlage 
een quitantie van Von Lawick aan Thomas Holste.
1526 en 1527 1 omslag

1099 Brief van Johan de Grammaye aan Christiaan II van Denemarken, waarbij bij de 
Koning zijn diensten aanbiedt.
1529 1 stuk

1100 Brief van Gustav Trolle, aartsbisschop van Upsala, aan Christiaan II van 
Denemarken; met een quitantie van G. Trolle voor 100 gulden.
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19 Augustus 1530; 10 Maart 1530 2 stukken

1101 Brief van Christiaan Winter, secretaris en gezant van Christiaan II van Denemarken, 
aan Christiaan II van Denemarken.
Maart 1530 1 stuk

1102 Brief van Thomas Holste aan Christiaan II van Denemarken uit Arnemuiden; 
Minuut.
2 September 1532 1 stuk

1103 Naschrift van een brief aan de koning van Denemarken van zijn dienaars, waarin zij 
hun deelneming uitspreken in het verlies, dat deze geleden heeft door de dood van 
zijn zoon.
z.d. 1 stuk

Brieven aan andere personen gericht.

Brieven aan andere personen gericht.

1104 Brief van Frederik van Sleeswijk-Holstein aan de magistraat van Lübeck, houdende 
verzoek om assistentie bij het inbeslagnemen van goederen enz. van Hans 
Mikkelsen.
27 Augustus 1525 1 stuk

1105 Brieven van verder onbekende personen aan Thomas Holste of aan hem 
doorgezonden.
1527-1532 1 omslag

1106 Brief van Christiaan II van Denemarken aan zijn secretaris Hans Wefferung.
28 September 1529 1 stuk

1107 Brieven aan Niclas Lyngszver van zijn vrouw Margarita en van Hans Mikkelsen.
1531 en z.j. 1 omslag

1108 Brief van Barbara, vrouw van Hinrick Hinyfthe aan Hans Mikkelsen te O(p)slo.
23 Juni 1532 1 stuk

1109 Brief van Lijsken Verstraten (uit Lier?) aan Gustav Trolle, aartsbisschop van Upsala.
z.d. 1 stuk

Hanzesteden tijdens het verblijf van Christiaan II van Denemarken in de Nederlanden.

HANZESTEDEN TIJDENS HET VERBLIJF VAN CHRISTIAAN II VAN DENEMARKEN IN
DE NEDERLANDEN.

Algemeen.

ALGEMEEN.

1110 Brief van de raad der stad Danzig aan de landvoogdes Margaretha van Oostenrijk 
over de krijg tegen Christiaan II van Denemarken en de mogelijkheid om 
desondanks de wederzijdse handel voort te zetten.
9 April 1523 1 stuk

1111 Brief van Frederik van Sleeswijk-Holstein aan de landvoogdes met verzoek om aan 
de beweringen van Christiaan II van Denemarken tegen hem geen geloof te 
schenken.
20 April 1523 1 stuk

1112 Brieven van Frederik van Sleeswijk-Holstein en de Koninklijke Raad in Denemarken 
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aan de landvoogdes der Nederlanden, houdende mededeling, dat zij met iedereen 
in vriendschap wensen te leven.
20 en 22 Juni 1523 2 stukken

1113 Brief van een koopman te Lübeck aan de raad van die stad over de goederen, die 
hem omtrent Pasen 1522 door Christiaan II van Denemarken ontstolen zijn; 
Gelijktijdig afschrift.
13 Juli 1523 1 stuk

1114 Brief van Lübeck aan de landvoogdes om geen hulp aan Christiaan II van 
Denemarken tegen de Hanzesteden te verlenen; Gelijktijdig Latijns translaat.
z.j. (1523 ?) 1 stuk

1115 Memorie van de propositie door het gezantschap van Lübeck gedaan aan de 
landvoogdes en de Conseil-privé.
z.j. (1523) 1 stuk

1116 Memorie van de toespraak van de gezant van Lübeck voor de landvoogdes en de 
Conseil-privé, houdende de redenen van de oorlog van Lübeck tegen Christiaan II 
van Denemarken.
z.j. (ca. 1523) 1 stuk

1117 Memorie voor de landvoogdes over de dagvaart te Hamburg.
z.j. (begin 1524) 1 stuk

1118 Memorie van instructie voor de abt van St. Bernard te Gent om inplaats van de abt 
van Park bij Brussel vanwege de landvoogdes de dagvaart der vorsten te Hamburg 
bij te wonen en in de zaak tussen Christiaan II van Denemarken en Frederik van 
Holstein te bemiddelen; Met concept.
z.j. (vóór 23 April 1524) 2 stukken

1119 Memorie over de Deense kwestie, opgesteld door Jean Hannaert.
z.j. (1524?) 1 stuk

1120 Memorie van de audiëncier Laurens du Blioul voor Jean Hannaert, vicomte de 
Hornbeke (voor zijn tocht naar Hamburg ?).
z.j. (1524 ?) 1 stuk

1121 Memorie van de artikelen door die van Lübeck (te Hamburg ?) overgegeven.
z.j. (1524) 1 stuk

1122 Brief van de stad Lübeck aan de landvoogdes over het aandeel der Nederlanden in 
de krijg voor Christiaan II van Denemarken en de tegenmaatregelen, die Lübeck 
denkt te nemen.
9 April 1525 1 charter

1123 Brief van Karel V aan de Duitse Rijksstanden, houdende gebod om, nu zowel de 
onderhandelingen te Hamburg als die te Lübeck en Kopenhagen tevergeefs 
geweest zijn, geen enkele hulp aan Frederik van Holstein meer te verlenen; 
Gelijktijdig afschrift.
20 Mei 1525 1 stuk

1124 Verslagen van het door Herman Suderhuysen en Maximiliaan Transsylvanus, 
gezanten van de landvoogdes, te Lübeck verhandelde.
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Juni 1525 1 stuk
Aanwinsten 1911, XV, no. 1. Gedrukt: Hanserecesse, 1477-1530. IX, no. 147

1125 Brief van Herman Suderhuysen aan de landvoogdes over het door hem te Lübeck 
verhandelde; Met Frans translaat.
29 Juli 1525 2 stukken

1126 Memorie van de overeenkomst, door Herman Suderhuysen met de gedeputeerden 
van de koning van Zweden (Gustaaf Wasa) gesloten.
17 Augustus 1525 1 stuk

1127 Acte van ratificatie door de landvoogdes van een tractaat, op 17 Augustus door haar
gedeputeerden Herman Suderhuysen c.s. met de gedeputeerden van Gustaaf Wasa,
koning van Zweden, gesloten. Authentiek afschrift.
(1525) 1 charter
De datum is onleesbaar

1128 Brief van Maximiliaan Transsylvanus, met anderen gedeputeerd naar Lübeck, aan 
de graaf van Hoochstraten, over zijn bevindingen in die stad.
z.j. (1525) 1 stuk

1129 Memorie vanwege de zes grote steden van Holland aan de landvoogdes om niet 
tegen Lübeck op te treden teneinde de handel op de Oostzee niet geheel te 
vernietigen.
z.j. (1525 ?) 1 stuk
Gedrukt: Hanserecesse, 1477-1530, IX. no. 144

1130 Brieven van de landvoogdes aan Herman Suderhuysen, gezant te Lübeck. Minuten.
z.d. (1525) 1 omslag

1131 Memorie overgelegd door de gedeputeerden van Holland en Friesland wegens de 
dagvaart te Lübeck, bevattende de punten, waarop door de landvoogdes beslist 
moet worden.
z.j. (1525) 1 stuk
Gedrukt; Bijdr. en Med. Hist. Gen., LXVII, blz. 99

1132 "Negotium Bremense". Rapport van de onderhandelingen door Mr. Aert van der 
Goes en Herman Suderhuysen met de senaat van Bremen gevoerd.
z.j. (1525) 1 stuk

1133 Commissie van Karel V voor enige niet genoemde heren om tussen Christiaan II van
Denemarken en zijn tegenstanders te bemiddelen.
z.j. (ca. 1525) 1 stuk

1134 Memorie van punten, door Lübeck ingediend voor een overeenkomst der 
Nederlanden met de Hanzesteden; Nederlandse en Franse tekst.
z.j. (ca. 1527 ?) 1 omslag
Vgl. Hanserecesse, 1477-1530, IX, nos. 134 en 177

1135 Brief van het Hof van Holland aan de Keizer met verzoek te mogen vernemen hoe 
Dordrecht en andere Hollandse steden op de van Frederik van Holstein, gekozen 
koning van Denemarken, ontvangen brieven moeten antwoorden.
15 October 1531 1 stuk
Regest bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 19
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1136 Brief van Paulus van der Velde te Lübeck aan de kanselier Jean Carondelet over een 
te sluiten overeenkomst met die stad.
z.j. 1 stuk

1137 Memorie van de plannen der Denen en Hanzesteden tegen Holstein door Benedict 
Klocken, weggelopen secretaris van Frederik van Sleeswijk-Holstein, gekozen 
koning van Denemarken, te Brussel verraden.
z.j. 1 stuk
Gedrukt bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 66

Zeeroverij en kaperoorlog.

ZEEROVERIJ EN KAPEROORLOG.

1138 Ordonnantie op de marine door Maximiliaan en Philips van Oostenrijk; 8 Januari 
(1487?); en commissie van Karel V voor Adolf van Bourgondië, heer van Beveren, als
admiraal; Afschrift (begin 16e eeuw).
18 April 1517 1 stuk
Aanwinsten 1902, XXVI, no. 58

1139 Acte van attestatie door Thomas Wolsey, primaat van Engeland, dat Christiaan II 
van Denemarken gedurende zijn verblijf in Engeland niets gedaan heeft om het 
handelsverkeer van de Hanzesteden en Denemarken met Engeland te bemoeilijken;
Authentiek afschrift d.d. 7 Mei 1525.
1 September 1523 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 62

1140 Brief van de landvoogdes aan de heer van Beveren als admiraal over de noodzaak 
tot bescherming van de visserij; Gelijktijdig afschrift.
2 Juli 1525 1 stuk

1141 Brief van Claes Kniphoff, kapitein van Christiaan II van Denemarken aan de 
magistraat van Goederede met credentie voor een gezonden dienaar.
15 Augustus 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 65

1142 Rapport van Andries van Bronchorst, raad in het Hof van Holland, over zijn 
onderzoek naar de te Goederede binnen gelopen kapers in dienst van Christiaan II 
van Denemarken; met twee brieven van Andries van Bronchorst vanuit Goederede 
aan de stadhouder, de graaf van Hoochstraten.
25-31 Augustus 1525; 28 en 29 Augustus 1525 1 omslag
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 66 e.v

1143 Memorie van instructie voor Mr. Gerard Mulert om met Christiaan II van 
Denemarken te spreken over de actie van Claes Kniphoff en zijn verblijf voor 
Goederede; Gelijktijdig afschrift.
26 Augustus 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 73

1144 Rapport door Mr. Gerard Mulert van het antwoord, dat hij van Christiaan II van 
Denemarken inzake Claes Kniphoff heeft ontvangen; Gelijktijdig afschrift.
29 Augustus 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 75

1145 Brief van Christiaan II van Denemarken aan de graaf van Oost-Friesland, houdende 
verzoek om alle schippers, die van zijn brieven zijn voorzien, vrij te laten 
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binnenlopen en vertrekken en zo nodig bijstand te verlenen.
29 Augustus 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 100

1146 Briefje van de tollenaar van Iersekeroord aan 's Keizers raad met de vraag of hij de 
schepen van Christiaan II van Denemarken, die oorlogstuig naar de schepen op 
Goederede brengen, zonder tol mag laten passeren.
z.j. (Augustus 1525) 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 66

1147 Brief van Adolf van Bourgondië (?) aan de landvoogdes met kennisgeving, dat hij 
aan zijn opdracht heeft voldaan.
1 September 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 72

1148 Brief van Hendrik Jansz. Been aan zijn neef Andries van Bronchorst, raad des Keizers
in Holland, Zeeland en Friesland, over toezending van twee patrijzen en de komst 
van voetknechten en schepen met victualie uit Antwerpen.
begin September 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 77

1149 Memorie van advies door de Conseil-privé over maatregelen, te nemen tegen de 
schepen van Christiaan II van Denemarken, die nu op de kust van Goederede liggen.
6 September (1525) 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 78

1150 Memorie van instructie voor Mr. Gerard Mulert en Jehan de la Sauche om namens 
de landvoogdes nadere besprekingen te voeren met Christiaan II van Denemarken 
inzake Claes Kniphoff; Minuut.
7 September 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 87

1151 Memorie van instructie voor de secretaris Jehan de la Sauche omtrent hetgene hij 
uit naam van de landvoogdes heeft mede te delen aan de heer van Beveren, 
admiraal; Concept.
8 September 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 91

1152 Brief van Gerard Mulert en Jehan de la Sauche, gedeputeerd geweest naar 
Christiaan II van Denemarken, aan de landvoogdes over hun bevindingen.
14 September 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. XVII, blz. 91

1153 Brief van Claes Kniphoff en Jörgen Stegentyn als gemachtigden van Christiaan II van
Denemarken aan de graaf Edzard van Oost-Friesland, houdende credentie op Hans 
Bayreuth.
15 September 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen LXVII, blz. 101

1154 Memorie van de verklaringen door Joachim Wandelman op de ondervraging door 
de audiëncier Laurens du Blioul in het bijzijn van Willem Croeck, admiraal van de 
Zuiderzee en Pieter van Nes, procureur in den Hove van Hollant.
19 September 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 93

1155 Brief van Edzard, graaf van Oost-Friesland, aan de landvoogdes over het niet 
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toelaten van Claes Kniphoff; Met inhoudsopgave in het Frans.
20 September 1525 2 stukken
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 102

1156 Brief van de landvoogdes aan Christiaan II van Denemarken, houdende verzoek om 
de stad Antwerpen niet lastig te vallen wegens maatregelen op last van de regering 
tegen de helpers van Claes Kniphoff en andere zeerovers genomen; Gelijktijdig 
afschrift.
5 October 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 79

1157 Brief van de landvoogdes aan de magistraat van Lübeck over de zeeroverij, die in 
naam van Christiaan II van Denemarken vanuit Hollandse havens bedreven zou 
worden; Minuut.
7 October 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 105

1158 Brief van Christiaan II van Denemarken aan de landvoogdes met afwijzing van de 
beschuldiging, dat zijn aanhangers zeeroverij zouden bedrijven.
9 October 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 103

1159 Brief van Isabella van Oostenrijk en Christiaan II van Denemarken aan de 
landvoogdes, dat de door hun dienaren bedreven zeeroverij niet met hun 
goedvinden geschied is; Gelijktijdig afschrift.
10 October 1525 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 104

1160 Rapport aan de audiëncier Laurens du Blioul van een onderhoud tussen 
Maximilianus Transsylvanus en Christiaan II van Denemarken met het doel hem te 
bewegen Zeeland te verlaten.
23 November 1525 1 stuk

1161 Brief van de landvoogdes aan de magistraat van Dordrecht over een klacht van 
Lübeck, dat Dordrecht gastvrijheid zou verlenen aan de zeerovers.
31 December 1525 1 stuk

1162 Brief van de magistraat van Antwerpen aan Koning Gustaaf van Zweden, over het 
geweld en de schade, door een Zweeds jacht in strijd met het tractaat de Antwerpse
schipper Corijn Jacobsz. aangedaan.
z.j. (ca. 1525) 1 stuk
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 109

1163 Brief van de landvoogdes aan Lübeck over de hulp, die door Dordrecht aan de 
Deense zeerovers verleend zou zijn; Minuut van de audiëncier Laurens du Blioul en 
een gelijktijdige copie.
17 Januari 1526 2 stukken

1164 Rapport van François Cobel van hetgeen hij op last van de stadhouder en het Hof 
van Holland gedaan heeft te Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, Amsterdam en 
Monnikendam tegen de verwachte overvallen door Deense zeerovers.
22 Februari - 2 Maart 1526 1 stuk

1165 Brief van Frederik van Holstein, koning van Denemarken, aan de landvoogdes 
wegens een klacht van Schotse kooplieden, die door de burgers van Hollandse 
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steden in zijn havens en stromen benadeeld zouden zijn.
23 Juni 1526 1 stuk

1166 Brief van Frederik van Sleeswijk-Holstein aan de landvoogdes over de schade, 
buiten zijn medeweten aan Hollandse kooplieden toegebracht.
9 September 1526 1 stuk

1167 Stukken betreffende de gewelddadige wegvoering uit Friesland van een door de 
stadhouder gearresteerd Hamburgs schip.
December 1526 - Mei 1527 1 omslag

1168 Brief van de magistraat van Zierikzee aan die van Lübeck met afwijzing van de 
beschuldiging, dat zij zeerovers zouden helpen en Lübeck vijandig zouden zijn; 
Gelijktijdig afschrift.
7 Januari 1527 1 stuk

1169 Brief van het Hof van Holland aan de landvoogdes over een zeerover Ghijsbert 
Camelot, die te Dordrecht gelegen heeft; met als bijlage een brief van de magistraat
van Dordrecht over hetzelfde.
12 Januari 1527; 9 Januari 1527 2 stukken

1170 Verslag van het verhoor door Mr. François Cobel en de procureurgeneraal van 
Symon Cornelisz. Caescooper, bootsman op het schip van Gijsbert Camelot uit 
Antwerpen, door Hamburgers geroofd.
11-12 Januari 1527 1 stuk

1171 Credentiebrief voor Mr. Pieter van Sinte Pieters, naar het Hof gezonden om de 
landvoogdes mededelingen te doen over de gevangenen te Dordrecht en Brielle, 
die geweest zijn op het schip van Gijsbert van Antwerpen.
17 Februari 1527 1 stuk

1172 Memorie van instructie voor Mr. Pieter van Sinte Pieters om vanwege het Hof van 
Holland enige zaken betreffende de wegvoering van het schip van Gijsbert van 
Antwerpen, alias Gijsken Camelot, aan de landvoogdes te kermen te geven; 
Gelijktijdig afschrift.
17 Februari 1527 1 stuk
Hanserecesse 1477-1530, IX, blz. 359

1173 Correspondentie van de landvoogdes met Lübeck, Hamburg en Stralsund over de 
afrekening van de ter weerszijden toegebrachte schade; 3 afschriften en 1 minuut.
Maart - Mei 1527 1 omslag

1174 Brief van baljuw, burgemeesters, schepenen en raad van Middelburg aan de 
audiëncier Laurens du Blioul met verzoek om advies hoe te handelen met Hendrik 
Brantsz., gevangene, in het bezit van een bestelbrief van de hertog van Gelre en 
beschuldigd van een aanslag op de haven van Arnemuiden; Met bijlagen.
28 Augustus 1527 1 omslag

1175 Request van gedeputeerden van Christiaan II van Denemarken aan de gouvernante,
om vrijlating van Henri van Letten, betrokken bij de zaak van de kaperkapitein Claes
Kniphoff.
z.j. (1527) 2 stukken
Gedrukt: Bijdr. en Med. Hist. Gen. LXVII, blz. 81

1176 Brief van de koning van Polen aan de landvoogdes over tussen burgers van 
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Dordrecht en Danzig gerezen moeilijkheden tengevolge van de oorlog van de 
Hanze tegen Christiaan II van Denemarken; Afschrift, met een memorie hierover 
aan de Conseil-privé.
z.j. (ca. 1527) 2 stukken

1177 Brief aan Mr. Vincent Cornelisz. over de restitutie van goederen van Schotten, 
aangevoerd door te Enkhuizen geëxecuteerde Hollandse zeerovers; Minuut.
14 November 1531 1 stuk

1178 Brief van enige Schotse kooplieden aan koning Frederik, houdende klachten over 
geweldenarijen een zeeroverij door Hollanders in Noorse havens bedreven.
z.d. (1531?) 1 stuk

1179 Memorie van het getuigenis, door de zeeman Jan de Vriese voor burgemeesteren 
en schepenen van Amsterdam afgelegd, betreffende een overval van Hamburgse 
zeerovers voor Terschelling.
z.j. (1531 ?) 1 stuk

Christiaan II na zijn vertrek uit de Nederlanden.

CHRISTIAAN II NA ZIJN VERTREK UIT DE NEDERLANDEN.
Steun aan Christiaan II van Denemarken na zijn vertrek verleend.

STEUN AAN CHRISTIAAN II VAN DENEMARKEN NA ZIJN VERTREK VERLEEND.

1180 Request van twee brouwers te Enkhuizen aan de Keizer om betaling van bier, 
geleverd voor de oorlogsschepen, die tegen Lübeck uitgezonden zijn.
1533 1 stuk

1181 Request van twee schippers te Enkhuizen aan de Keizer om betaling van 
achterstallige huur en teruggave van hun schepen, die ten dienste van de Keizer in 
de oorlog gebruikt zijn.
z.j. (December 1533) 1 stuk

1182 Brieven van Mr. Pieter van Sinte Pieters aan de graaf van Hoochstraten over de 
afrekening van schulden van Christiaan II van Denemarken in enige Noordhollandse
steden.
12 Augustus 1534 en 19 November 1534 2 stukken

1183 Overeenkomst tussen de graaf van Hoochstraten en enige schippers te Amsterdam,
wegens betaling van achterstallige huur van hun schepen en geleverde victualie ten 
dienste des Keizers.
6 October 1534 1 charter

1184 Memorie van een verzoek van Frederik van de Paltz aan de Keizer, om betaling van 
de gelden, die nog resteren van de 25 000 gulden, hem beloofd voor zijn actie in 
Denemarken.
z.j. (na 1534) 1 stuk

Afloop van de tocht van Christiaan II van Denemarken.

AFLOOP VAN DE TOCHT VAN CHRISTIAAN II VAN DENEMARKEN.

1185 Verslag van een verhoor door Gerard van Assendelft, president van het Hof van 
Holland, afgenomen van Joachim Wendelman, die de tocht van Christiaan II van 
Denemarken naar Denemarken meegemaakt heeft.
4 Mei 1532 1 stuk
Iets verkort opgenomen bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 52
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1186 Rapport van Gerard Mulert van een verhoor door hem afgenomen van een 
schipper, die meet zou weten van de gevangenneming van Christiaan II van 
Denemarken.
5 Mei 1533 1 stuk

Beheer van de in de Nederlanden achtergelaten goederen van Christiaan II van Denemarken c.s.

BEHEER VAN DE IN DE NEDERLANDEN ACHTERGELATEN GOEDEREN VAN CHRISTIAAN II 
VAN DENEMARKEN C.S.

1187 Rapporten van onderzoeken, gedaan door commissarissen naar goederen van 
Christiaan II van Denemarken en de aartsbisschop van Drontheim, naar de 
Nederlanden overgebracht, om uit de opbrengst hulptroepen te betalen.
1532 1 omslag

1188 Stukken betreffende goederen, door Olaf, aartsbisschop van Drontheim, te 
Deventer achtergelaten en door Mr, Pieter Vereycken in beslag genomen en aan 
Frederik van de Paltz, als man van Dorothea van Denemarken, overgedragen.
Maart - Juli 1548 1 omslag

1189 Memorie betreffende de geconfisqueerde goederen van de aartsbisschop van 
Drontheim, waarop gesteld een ordonnantie van de landvoogdes, om de opbrengst
aan de paltsgraaf uit te keren.
z.j. (1548?) 1 stuk

1190 Lijst van de goederen door de aartsbisschop van Lund nagelaten.
z.j. 1 stuk

Hanzesteden en Denemarken na het vertrek van Christiaan II van Denemarken uit de Nederlanden.

HANZESTEDEN EN DENEMARKEN NA HET VERTREK VAN CHRISTIAAN II VAN 
DENEMARKEN UIT DE NEDERLANDEN.

1191 Memories voor Mr. Pieter van Sinte Pieters en Mr. Abel van Coulster van de zaken, 
die zij hebben te verhandelen met de landvoogdes in verband met de dagvaart te 
Kopenhagen op St. Jan 1532.
14 en 28 Mei 1532 2 stukken

1192 Rapport van George Despleghem wegens het door hem te Antwerpen verrichte 
inzake de in beslag genomen koopwaren van Oosterlingen.
1 Juli 1532 1 stuk
Gedrukt bij Häpke, Niederl. Akten I, no. 58

1193 Acte van tractaat door gedeputeerden van de Keizer en de landvoogdes te 
Kopenhagen met gezanten van Christiaan III van Denemarken en de Hanzesteden 
gesloten.
9 Juli 1532. (renversaal) 1 stuk
Uittreksel bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 62

1194 Instructie voor Mr. Abel van Coulster, raad in het Hof van Holland, over hetgeen hij 
aan de landvoogdes en de stadhouder, de graaf van Hoochstraten, zal te kennen 
geven over de toestand in Holland; met twee memoriën betreffende hetzelfde 
onderwerp.
21 Maart 1533; z.j. 1 omslag
Gedrukt bij: J. J. Altmeyer, Histoire des Relations Commerciales et Diplomatiques des Pays-Bas. 
Bruxelles 1840, blz. 207, en verkort bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 86 en 40

1195 Memorie van het verslag van Hendrik Willemsz. aan de graaf van Hoochstraten en 
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het Hof van Holland over zijn zending vanwege de landvoogdes naar Frederik van 
Holstein, koning van Denemarken.
4 April 1533 1 stuk
Gedrukt bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 90

1196 Brief van de commissarissen des Keizers in de Hongaarse zaken Johan van Weze, 
bisschop van Lund en Corn. de Schepper, aan de regentes der Nederlanden uit 
Wenen, dat zij niet in staat zijn iets te verrichten tot wegneming van de 
belemmeringen van de handel met de Oostzeehavens.
11 April 1533 1 stuk

1197 Brief van Johan van Weze, elect van Lund, aan Ferdinand van Oostenrijk en door 
deze doorgezonden aan de landvoogdes, betreffende de toestand in Denemarken.
z.j. (April 1533) 1 stuk
Gedrukt: Häpke, Niederl. Akten I, no. 93 en Lanz, Staatspapiere S. 118-128

1198 Memorie, houdende voorstellen voor een vredesverdrag door Melchior Rantzau 
namens Christiaan van Holstein als koning van Denemarken.
10 Mei 1533 1 stuk
Uittreksel bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 101

1199 Brief van de Hollandse Rekenkamer aan de landvoogdes in antwoord op een 
verzoek om opgave van vroegere overeenkomsten met Lübeck en de steden van 
Oostland; Met retro-acta.
13 Mei 1533. 1403-1504 1 omslag
Verkort bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 102

1200 Brief van Willem Zeghers, raadsheer in het Hof van Holland, aan de graaf van 
Hoochstraten over zijn zending naar Brussel.
1 Juni 1533 1 stuk

1201 Instructie voor Mr. Pieter van Sinte Pieters, secretaris van het Hof van Holland, 
belast met een zending naar de stadhouder, de graaf van Hoochstraten, om te 
spreken over de schade ter zee door Lübeck toegebracht.
19 Juni 1533 1 stuk
Aanwinsten 1897, LII, no. 1
Gedrukt: Häpke, Niederl. Akten I, no. 116

1202 Rapport van Mr. Pieter van Sinte Pieters over wat hij heeft medegedeeld aan de 
graaf van Hoochstraten omtrent de stand van het geschil met Lübeck en de 
toestand in Holland.
z.d. (Juni 1533 ?) 1 stuk

1203 Acte van ratificatie door Christiaan III van Denemarken van het op 19 September 
1533 te Gent gesloten tractaat, waarbij hij en Karel V een offensief en defensief 
verbond sluiten, hun wederzijdse onderdanen toelaten in hun landen te komen 
handelen en Christiaan een jaarlijks pensioen van 1000 car. guldens ontvangt.
29 September 1533 1 charter

1204 Order van de graaf van Hoochstraten voor de secretaris van het Hof van Holland 
om twee te Amsterdam aangehaalde schepen onder cautie uit het arrest te 
ontslaan na onderzoek of er geen goederen van Lübeckers in gevonden worden; 
Gelijktijdig afschrift.
3 October 1533 1 stuk
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1205 Rapport van Mr. Pieter van Sinte Pieters betreffende zijn overleg met de 
burgemeesters van Amsterdam omtrent de bescherming van koopvaarders tegen 
Lübeck.
31 October 1533 1 stuk

1206 Brief van Mr. Pieter van Sinte Pieters aan de graaf van Hoochstraten over wat hij te 
Amsterdam verricht en aldaar over de toestand in Lübeck gehoord heeft.
4 November 1533 1 stuk
Enigszins verkort bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 138

1207 Brief van Reinier Brunt aan de graaf van Hoochstraten omtrent het arresteren van 
goederen van Oosterlingen en de zaak van de heer van Brederode.
29 November 1533 1 stuk

1208 Acte van bestand tussen Holland en Lübeck gesloten te Hamburg; Gelijktijdige 
copieën.
26 Maart 1534 2 stukken
In uittreksel: Häpke, Niederl. Akten I, no. 173

1209 Memorie van instructie door de stadhouder en het Hof van Holland aan Mr. Abel 
van Coulster en de landsadvocaat A. van der Goes, gaande naar de landvoogdes om
maatregelen tot bescherming van Holland tegen de Lübeckers te verzoeken.
7 April 1534 1 stuk
Verkort bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 176

1210 Rapport van Mr. Johan Tucher van zijn op last van de gouvernante ondernomen reis
naar Denemarken.
25 Juni 1534 1 stuk
Verkort bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 192

1211 Rapport van Mr. Johan Tucher van zijn missie (met Gerard Mulert) in het Oostland.
17 Juli 1534 - 15 Februari 1535 1 katern
Verkort bij: Häpke, Niederl. Akten I, no. 200

1212 Rapporten van Petrus Kirsher en Lucas Mollner aan de graaf van Hoochstraten over 
war te Lübeck geschiedt.
25 December 1534. en April z.j. 2 stukken
Gedrukt: Häpke, Niederl. Akten I, no. 154

1213 Brief van Lucas Mollner aan N. N. met relaas van het verhandelde door een gezant 
van de koning van Frankrijk met de stad Lübeck over bijstand tegen de Hollanders.
25 December 1534 1 stuk
Zie voorgaand nummer

1214 Acte van volmacht door de Staten van Denemarken op Melchior Rantzau om 
namens hen met de landvoogdes te onderhandelen.
1534 1 stuk

1215 Brieven van Mr. Pieter van Sinte Pieters aan Gerrit van Assendelft betreffende 
maatregelen, te nemen in verband met de oorlogstoestand in de Oostzee.
20 Maart, 26 Maart en 31 Maart 1536 1 omslag

1216 Memorie van een verhoor van schepelingen te Amsterdam omtrent de toestand in 
Denemarken, op last van de graaf van Hoochstraten.
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1 Mei 1536 1 stuk
Uittreksel Häpke, Niederl. Akten I, no. 275

1217 Brief van Frederik van de Paltz aan de landvoogdes, houdende een protest tegen de
vredehandel met Denemarken.
16 Januari 1537 1 stuk

1218 Acte van bestand voor drie jaar met Christiaan III van Denemarken door de 
landvoogdes te Brussel gesloten; Gelijktijdige afschriften.
3 Mei 1537 2 stukken
Uittreksel Häpke, Niederl. Akten I, no. 304

1219 Acte van commissie door de landvoogdes op zes heren, om met de gedeputeerden 
van Christiaan III van Denemarken te onderhandelen over verder bestand of vrede.
9 Januari 1540 1 charter

1220 Acte van volmacht van Christiaan III van Denemarken voor zijn commissarissen, om
met de Keizer en de landvoogdes een bestand of bestendige vrede te sluiten.
6 Maart 1540 1 charter

1221 Acte van bestand, gesloten tussen de commissarissen van Christiaan III van 
Denemarken en de landvoogdes der Nederlanden als gemachtigde van de Keizer.
14 April 1540 1 charter

1222 Acte behorende tot het bestand tussen gezanten van Christiaan III van Denemarken
en de landvoogdes over de afdoening der schaden, door ingezetenen van Overijsel 
en Groningen geleden.
14 April 1540 1 charter

1223 Acte, behorende tot het bestand tussen gezanten van Christiaan III van 
Denemarken en de landvoogdes der Nederlanden, waarbij eerstgenoemden zich 
voor hun Koning verbinden tot het zenden van afgevaardigden op St. 
Bartholomeusdag eerstkomende naar Keulen, Lüneburg, Hamburg of Munster, om 
over een definitieve vrede te onderhandelen.
14 April 1540 1 charter

1224 Brief van Christiaan III van Denemarken aan de landvoogdes, waarbij hij de acte van
ratificatie van het op 3 Mei 1540 gesloten bestand toezendt.
26 Juni 1540 1 stuk

1225 Acte van ratificatie door Christiaan III van Denemarken van het bestand, door zijn 
commissarissen op 14 April 1540 met de Keizer en de landvoogdes gesloten.
26 Juni 1540 1 charter

1226 Acte van volmacht van Christiaan III van Denemarken voor zijn gezanten naar 
Regensburg, om daar over een bestendige vrede met de Keizer als heer der 
Nederlanden te onderhandelen.
6 Januari 1541 1 charter

1227 Acte van overeenkomst tussen Karel V en Christiaan III van Denemarken, houdende
verlenging van het in 1540 gesloten bestand.
31 Mei 1541 1 stuk
Zwaar beschadigd.

1228 Acte van ratificatie door Christiaan III van Denemarken van de overeenkomst 
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tussen de gedeputeerden van Karel V en Christiaan III van Denemarken, houdende 
verlenging van het in 1540 gesloten bestand.
11 Augustus 1541 1 stuk

1229 Acte van volmacht van Christiaan III van Denemarken op zijn gedeputeerden naar 
de onderhandelingen te Spiers.
1544 1 charter

1230 Acte van vrede te Spiers gesloten tussen de gedeputeerden van Karel V en die van 
de koning van Denemarken; Duits en Hollands.
23 Mei 1544 1 omslag
Uittreksel Häpke, Niederl. Akten I, no. 304

1231 Acte van ratificatie door Christiaan III van Denemarken en zijn zonen, van het 
tractaat door hun gedeputeerden met die van Karel V te Flensburg gesloten.
16 Juni 1544

1232 Acte van Herman Bruggeney gen. Hassenkamp, Meester der Duitse Orde in Lijfland,
waarbij hij verklaart begrepen te zijn in de vrede tussen de Keizer en Denemarken.
3 Februari 1545 1 stuk

1233 Vidimus door deken en domkapittel van Lübeck van een artikel uit een open brief 
van de Keizer d.d. 30 December 1537, houdende bepaling, dat aan de Nederlanders 
de vaart op Bergen toegestaan, maar die op Drontheim verboden zal zijn.
4 Februari 1550 1 charter
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Bijlagen

B I J L A G E N
Concordans I: van de inventaris van Cornelis Suys op de nieuwe inventaris

CONCORDANS I: VAN DE INVENTARIS VAN CORNELIS SUYS OP DE NIEUWE INVENTARIS

Oost-Friesland Nyen (Bernard Bucho)

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 96, no. 3 409

fol. 96, no. 4 406

fol. 97, no. 4 411

fol. 98, no. 2 962

Brieven Oost-Friesland (Bernard Bucho)

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 100vso-105vso 254-404

Angaende dat Oversticht

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 141vso, no. 2 831

Brieven ende titulen aengaende de overgifte .. 's lands van Utrecht

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 162vso, no. 1 734

Kleine Registerkamer

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 237, no. 6 787

fol. 237, no. 8 216

fol. 237, no. 18 185

fol. 238, no. 19 174

fol. 239, no. 23 226

fol. 239, no. 24 213-215

fol. 239, no. 26 801-811?

fol. 239, no. 27 814

fol. 240, no. 40 415-439

fol. 240, no. 41 927

fol. 246, no. 92 202

fol. 247, no. 97 565
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Hoochstraten

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 250, no. 1 1063

fol. 250, no. 2 -

fol. 250, no. 3 618

fol. 250, no. 4 92-97

fol. 250, no. 5 en 6 53-71; Zie ook index in voce Willem Zeeghers.

fol. 250, no. 7 Zie index in voce Pieter van St. Pieter.

fol. 250, no. 8 -

fol. 250, no. 9 -

fol. 250, no. 10 98

fol. 250, no. 11 111

fol. 250, no. 12 569

fol. 250, no. 13 1059

fol. 250, no. 14 1218

fol. 250, no. 15 902-906

fol. 252, no. 16 -

fol. 252, no. 17 1211

fol. 252, no. 18 90 en 91?

fol. 252, no. 19 -

fol. 252, no. 20 -

fol. 252, no. 21 690

fol. 252, no. 22 617

fol. 252, no. 23 692

fol. 252, no. 24 728-729

fol. 252, no. 25 747

fol. 253, no. 26 740

fol. 253, no. 27 -

fol. 253, no. 28 -

fol. 253, no. 29 Utrecht kl. kap. 3

fol. 253, no. 30 857-878?

fol. 253, no. 31 -

fol. 253, no. 32 681

fol. 253, no. 33 689

fol. 254, no. 34 660

fol. 254, no. 35 909

fol. 254, no. 36 888



3.01.02 Ambtenaren Centraal Bestuur Karel V 131

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 254, no. 37 474

fol. 254, no. 38 -

fol. 254, no. 39 475

fol. 254, no. 40 609

fol. 254, no. 41 920

fol. 255, no. 42 924

Liedkerke

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 255, no. 43 157, 1217?

fol. 255, no. 44 951 e.v.

Laurens du Blioul

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 255, no. 45 1009 e.v.

fol. 256, no. 46 532 e.v., 800?

fol. 256, no. 47 540, 556

fol. 257, no. 48 182, 189-201? 482 e.v

fol. 257, no. 49 405, 444-445

fol. 257, no. 50 78 e.v., 112, 120

fol. 257, no. 51 8-28

fol. 257, no. 52 232-237

fol. 257, no. 53 1020 en 1026

fol. 257, no. 54 -

fol. 257, no. 55 1156

fol. 257, no. 56 932?

fol. 259, no. 57 730

Carondelet

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 259, no. 58a 241

fol. 259, no. 58b 153

fol. 259, no. 59a 753

fol. 259, no. 59b 455

fol. 259, no. 60 147

fol. 259, no. 61 238
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Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 259, no. 62 150-152

fol. 259, no. 63 248-249

fol. 259, no. 64 -

fol. 260, no. 65 242-254

fol. 260, no. 66 154?

fol. 260, no. 67 -

fol. 260, no. 68 123-146

fol. 260, no. 69 230

fol. 260, no. 70 en 71 1070-1109

fol. 260, no. 72 Zie index in voce Hanze.

fol. 260, no. 73 1192

fol. 261, no. 74 1150-1152

fol. 261, no. 75 1176

fol. 261, no. 76 1186

fol. 261, no. 77 1193

fol. 261, no. 78 1132

fol. 261, no. 79 1122

fol. 261, no. 80 1015?

fol. 261, no. 81 Zie index in voce Lübeck.

fol. 261, no. 82 1116?

fol. 261, no. 83 Zie index in voce Lübeck.

fol. 261, no. 84 953

fol. 261, no. 85 1028 e.v.

fol. 262, no. 86 1049

fol. 262, no. 87 Zie index in voce Lübeck.

fol. 262, no. 88 157

fol. 262, no. 89 1198?

fol. 262, no. 90 1210

fol. 262, no. 91 -

fol. 262, no. 92 1197

fol. 262, no. 93 1175

fol. 262, no. 94 -

fol. 262, no. 95 1046 e.v

fol. 262, no. 96 440

fol. 262, no. 97 1025

fol. 263, no. 98 Zie index in voce Jever.
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Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 263, no. 99 952?

fol. 263, no. 100 1028 e.v

fol. 263, no. 101 1063

fol. 263, no. 102 1064

fol. 263, no. 103 -

fol. 263, no. 104 -

fol. 263, no. 105 1040?

fol. 263, no. 106 447

fol. 263, no. 107 1053

fol. 263, no. 108 Zie index in voce Lübeck.

fol. 263, no. 109 1124 e.v.

fol. 263, no. 110 Zie index in voce Oost-Friesland.

fol. 264, no. 111 840

fol. 264, no. 112 1213 en 1214

fol. 264, no. 113 1047

fol. 264, no. 114 508?

fol. 264, no. 115 Zie index in voce Jever.

fol. 264, no. 116 -

fol. 264, no. 117 1048?

fol. 264, no. 118 1054

fol. 264, no. 119 851

fol. 264, no. 120 952?

fol. 264, no. 121 1196

fol. 264, no. 122 1052

fol. 265, no. 123 -

fol. 265, no. 124 -

fol. 265, no. 125 413

fol. 265, no. 126 1032?

fol. 265, no. 127 -

fol. 265, no. 128 1028 e.v.

fol. 265, no. 129 672

fol. 265, no. 130 -

fol. 265, no. 131 74

fol. 265, no. 132 1138

fol. 265, no. 133 568, 622?
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Ruffault

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 266, no. 134 1189

fol. 266, no. 135 -

fol. 266, no. 136 -

Verderue

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 266, no. 137 764

fol. 266, no. 138 1023

fol. 266, no. 139 -

Schore

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 267, no. 140 1231

fol. 267, no. 141 1230

fol. 267, no. 142 1229

fol. 267, no. 143 -

fol. 267, no. 144 856

fol. 267, no. 145 51

fol. 267, no. 146 984

fol. 267, no. 147 -

fol. 268, no. 148 988

fol. 268, no. 149 577

fol. 268, no. 150 251

fol. 268, no. 151 619

fol. 268, no. 152 -

fol. 268, no. 153 50

fol. 268, no. 154 52

fol. 268, no. 155 -

fol. 268, no. 156 960

fol. 268, no. 157 1003?

fol. 268, no. 158 -

fol. 269, no. 159 987

fol. 269, no. 160 32?

fol. 269, no. 161 1002

fol. 269, no. 162 241
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Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 269, no. 163 930

fol. 269, no. 164 -

fol. 269, no. 165 925?

fol. 269, no. 166 844

fol. 269, no. 167 -

fol. 269, no. 168 677?

Vincent Cornelisz.

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 270, no. 169 612, 657? 1219?

fol. 270, no. 170 119

fol. 270, no. 171 986

fol. 270, no. 172 925?

fol. 270, no. 173 -

fol. 270, no. 174 148-149

fol. 270, no. 175 584

fol. 270, no. 176 -

fol. 270, no. 177 660 e.v.?

fol. 270, no. 178 -

fol. 271, no. 179 -

fol. 271, no. 180 -

fol. 271, no. 181 1060

fol. 271, no. 182 -

fol. 271, no. 183 769

fol. 271, no. 184 -

Pensart

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 271, no. 185 936

fol. 271, no. 186 -

fol. 271, no. 187 1203

fol. 272, no. 188 -

fol. 272, no. 189 955 e.v.

fol. 272, no. 190 932-935?

fol. 272, no. 191 1208
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Vereycken

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 272, no. 192 1188

fol. 272, no. 193 -

fol. 272, no. 194 954

fol. 272, no. 195 -

fol. 273, no. 196 665

fol. 273, no. 197 -

fol. 273, no. 198 -

fol. 273, no. 19 Zie index in voce Jever.

fol. 274, no. 200 -

fol. 274, no. 201 -

fol. 274, no. 202 -

fol. 274, no. 203 1233

fol. 274, no. 204 956?

fol. 274, no. 205 1220-1228

fol. 274, no. 206 1229 e.v.

fol. 274, no. 207 -

fol. 274, no. 208 -

fol. 275, no. - -

Viglius

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 276-277 -

Traictiez de Denemarque

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 278 -

fol. 267-269 Hier zijn nogmaals stukken geïnventariseerd 
reeds eerder genoemd onder Schore.

fol. 278, A -

fol. 278, C -

fol. 279, I -

fol. 279, N 989

fol. 279, O Zie fol. 268, no. 156.

fol. 279, R -

fol. 279, S 1232



3.01.02 Ambtenaren Centraal Bestuur Karel V 137

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 280, I 1004

fol. 280, V Zie fol. 269, no. 161.

fol. 280, X 937

fol. 280, Bb Zie fol. 268, no. 149.

fol. 280, Cc 1000

fol. 280, Ii -

fol. 280, Kk 939

fol. 280, Rr -

fol. 280, Ss Zie fol. 268, no. 148.

fol. 281, Kkk -

fol. 281, Ooo -

fol. 281, Sss -

fol. 281, PP -

fol. 281, Zweden -

fol. 281, no. 331 49

fol. 281, Capelle -

fol. 282, Teckelenburch -

fol. 282, Conseil de Overijsel -

fol. 282-287, Voirne -

Aremberg

Inventaris Suys Nieuw inv.nr.

fol. 287vso,no. 296 938-950
Concordans II: van de inventaris van Cornelis Suys op de nieuwe inventaris

CONCORDANS II: VAN DE INVENTARIS VAN CORNELIS SUYS OP DE NIEUWE INVENTARIS
 

Afkortingen

H. Stukken van Hoochstraten, niet precies te bepalen welk nummer

D.B. Du Blioul

V.C. Vincent Cornelisz

R. Ruffault

C. Carondelet

257, 51 Inventaris-Suys, folio 257, nummer 51
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Suys Nieuwe nummers

H. 1-5



3.01.02 Ambtenaren Centraal Bestuur Karel V 139

Suys Nieuwe nummers

D.B. 6-7

257, 51 8-28

D.B. 29-39

269, 160? 32

D.B. 46

H. 47

V.C. 48

281, 331 49

268, 153 50

267, 145 51

268, 154 52

250, 5, 6 en 7 53-72

R. 73

265, 131 74

D.B. 75

H. 77

258, 50? 78-81

V.C. 82

D.B. 83-87

R. 88

V.C. 89

252, 18? 90-91

250, 4 92-97

250, 10 98

D.B. 101-104

250, 7? 105

V.C. 106

250, 6 of 7? 107-110

250, 11 111

257, 50 112

250, 4? 113

H. 114-117

D.B. 118

270, 170 119

257, 50? 120

260, 68 123-146
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Suys Nieuwe nummers

259, 60 147

270, 174 148-149

259, 62 150-152

259, 58b 153

260, 66? 154

255, 43 of 262, 88 157

D.B. 161

H. 164-167

V.C. 169

238, 19 174

D.B. 175-177

H. 178

H. 181

257, 48 182

H. 183

237, 18 185

D.B. 186-187

257, 48? 189-201

246, 92 202

257, 48? 204

257, 48/5 205

H. 206

D.B.? 207

H. 208-209

D.B. 210-211

H. 212

239, 24 213-215

237, 8 216

D.B.? 217

V.C. 219-224

D.B. 225

239, 23 226

D.B. 227-229

260, 69 230

257, 52 232-237

259, 61 238-240
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Suys Nieuwe nummers

259, 58a of 269, 162 241

260, 65 242-245

250, 4? 246-247

259, 63 248-249

268, 150 251

100vso-105vso 254-404

257, 49? 405

96, 4 406

V.C. 407-408

96, 3 409

97, 4 411

265, 125 413

280, 40 415-439

262, 96 440

D.B. 441-443

257, 49 444-445

263, 106 447

257, 49? 448

258, 59b 455

D.B. 456

D.B. 458

D.B. 460-462

H. 463

D.B.? 464

D.B. 465

D.B. 467

H. 468-469

D.B. 470

H. 471

D.B. 473

254, 37 474

254, 39 475

D.B. 476

V.C. 477

D.B.? 478

257, 48 482-489
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Suys Nieuwe nummers

256, 48/6 490

256, 48 491-497

256, 48/4 498

D.B. 499

257, 48/10 500

D.B. 502

D.B. 505-507

264, 114 508

D.B. 509-519

H. 520

D.B. 521

257, 48/12 522-523

D.B. 524-526

V.C. 527

D.B. 528

V.C. 531

D.B. 532-538

256, 47 540-556

V.C. 557

D.B. 558-559

V.C. 560-561

V.C. 563

247, 97 565

256, 46? 566

V.C. 567

265, 133? 568

250, 12 569

V.C. 570

H 571

V.C 572-574

H. 575

V.C. 576

268, 150 577

V.C. 578-579

D.B. 580

V.C. 582
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Suys Nieuwe nummers

H. 583

270, 175 584

D.B. 586

V.C. 588-592

D.B. 594

250, 7? 595

V.C. 596-603

D.B. 604-608

254, 40 609

D.B. 610

H. 611

270, 169? 612

V.C. 614

252, 22 617

250, 3 618

268, 151 619

V.C. 620

265, 133? 622

H. 623

V.C. 624-626

D.B. 627

V.C. 628

D.B. 629

V.C. 631

V.C. 632-633

D.B.? 639

D.B.? 643

V.C. 645-648

V.C. 650

V.C. 656

270, 169 657

V.C. 658

254, 34 en/of 270, 177 660-663

273, 196 665

V.C. 666

D.B. 668
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Suys Nieuwe nummers

V.C. 669-670

265, 129 672

D.B. 673-674

269, 168? 677

D.B. 678

D.B. 680

253, 32 681

V.C. 682-688

253, 33 689

252, 21 690

252, 23 692

V.C. 693

V.C. 695-707

D.B. 708-710

V.C. 711

H. 712

V.C. 713

D.B. 714-717

V.C. 718-721

D.B. 722-723

V.C. 724-727

252, 24 728-729

259, 57 730

H. 731

V.C. 732

162 vso 1 734

V.C. 735-736

V.C. 738-739

253, 26 740

V.C. 741-743

V.C. 746

252, 25 747

V.C. 748-751

259, 59a 753

V.C. 754-763

266, 137 764
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Suys Nieuwe nummers

V.C. 765

271, 183 769

V.C. 770-786

237, 6 787

V.C. 788-792

D.B. 793-794

V.C. 796-799

256, 46?? 800

239, 26 801-811

D.B. 812

239, 27 814

256, 46 of 257, 48 815-816

C. 817

256, 46 of 257, 48 818-820

D.B. 821-826

D.B. 828-830

141 vso, 2 831

D.B. 832

256, 46 of 257, 48 834

D.B. 835

V.C. 836

D.B. 837-838

V.C. 839

264, 111 840

269, 166 844

V.C. 845

D.B. 847-848

D.B. 850

264, 119 851

D.B.? 853

267, 144 856

253, 30? 857-878

D.B. 880-881

V.C. 882

D.B. 883

D.B. 885-887
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Suys Nieuwe nummers

254, 36 888

D.B. 896-897

V.C. 901

250, 15 902-906

V.C. 907-908

254, 35 909

V.C. 910

H. 911-912

253, 30? 914-915

H. 919

254, 41 920

H. 921

253, 30? 922

255, 42 924

269, 165 of 270, 172? 925

240, 41 927

269, 163 930

272, 190? 931

257, 56?, 272, 190? 932-935

271, 185 936

280 X 937

287vso-296 938, 940-950

280 Kk 939

255, 44 951

263, 99 of 264, 120? 952

261, 84 953

272, 194 954

272, 189 955

274, 204? 956-957

263, 110? 958

268, 156 960

98, 2 962

273, 199? 963-983

263, 110 964

270, 171? 965-969

273, 199 970
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Suys Nieuwe nummers

270, 171? 971-983

267, 146 984

270, 171 986

269, 159 987

268, 149 988

279 N 989

D.B. 991-993

C. 994

280 Cc 1000

269, 161 1002

268, 157 1003

280 I 1004

C. 1007

280, I? 1008

255. 45? 1009-1014

261, 80? 1015

261, 82? 1016

C. 1017-1019

257, 53 1020

C. 1021

266, 138 1023

D.B. 1024

262, 97 1025

257, 53 1026

255, 45? 1027

261, 85 en/of 263, 100 en/of 265, 128 1028-1031

265, 126? 1032

263, 100? 1033

255, 45? 1034-1036

263, 105 1037 en 1040

255, 45 1041-1045

262, 95 1046

264, 113 1047

264, 117 1048

262, 86 1049

255, 45 1051
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Suys Nieuwe nummers

264, 122 1052

263, 107 1053

264, 118 1054

C. 1055

H. 1056

V.C. 1057

D.B. 1058

250, 13 1059

271, 181 1060

255, 45 1061-1062

250, 1 of 263, 101 1063

263, 102 1064

255, 45 1065-1969

260, 70 en 71 1070-1109

255, 45? 1110-1115

261, 82? 1116

255, 45? 1117-1121

261, 79 1122

255, 45? 1123

263, 109 en/of 255, 45? 1124-1131

261, 78 1132

255, 45? 1133-1135

C. 1136

255, 45? 1137

265, 132 1138

255, 45? 1139

D.B. 1140

255, 45? 1142-1145

D.B. 1146

255, 45? 1147-1149

261, 74 1150 en 1152

255, 45? 1151

255, 45? 1154-1155

257, 55 1156

255, 45? 1157-1169

D.B. 1170-1171
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Suys Nieuwe nummers

255, 45 1172-1173

D.B. 1174

262, 93 1175

261, 75 1176

H. 1180-1181

250, 7? 1182

H. 1183-1185

261, 76 1186

272, 192 1187-1188

266, 134 1189

260, 73 1192

261, 77 1193

264, 121 1196

262, 92 1197

262, 89? 1198

H. 1200

271, 187 1203

250, 7? 1205-1206

H. 1207

272, 191 1208

261, 83 1209

262, 90 1210

252, 17 1211

264, 112 1212-1214

H. 1215-1216

255, 43 1217

250, 14 1218

269, 169? 1219

274, 205 1220-1228

267, 142 of 274, 206 1229

267, 141 1230

267, 140 1231

279 S 1232

274, 203 1233
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