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Eenige opmerkingen naar aanleiding van de
penningen, afgebeeld bij VAN LOON II. bf. 151.

Het is algemeen bekend, dat de penningen
afgebeeld bij V A N LOON11, 101. 1 5 1 , gediend
hebben rot belooning voor den Raad e n de
officieren in 1622 binnen Bergen op Zoom
aanwezig, die door hun moedig gedrag die
vesting tegen SPIMOLA
verdedigd hebben, tot dat
MANSFELDT,
n a den slag van Fleurus gewonnen
te hebben, en MAURXTS,
na zich bij Rees versterkt en een aanslag op 's Bosch beproefd te
hebben, in staat waren haar te ontzetten.
Wellicht kunnen de volgende aanteekeningen
eenig licht over die penningen verspreiden; ze
zijn grootendeels ontleend aan de notulen der
vergaderingen van den Raad van Bergen op
Zoom.
,,Vergaderinge van den breeden Raede gehouden den XV October anno 1622.

,,In dese vergaderinge sijn bij den heer
,,Borgmr. van buijten x ) voorgedragen ende
,,geproponeert dese nachvolgende poincten:
,,Jerstelijck wat vereeringe men sal doen aen
,,mijnen Ed. Heere den Drossardt 2) over sijne
,,gedaen diensten i n t mainteneeren van deser
,,stadtspolitie ende inmiddels int continueeren van

,,deser stadts middelen, doch dat dencelven tsij,,n& huyse heeft getracteerd Sijne Vorst. Gena.
,,den Prince van Orangien 3) Prins HENDRICK
4)
,,met hennen treyn dewelck van Stadtwegen
,,hadde behoorcht geschieden.
,,Item wat vereeringe men cal doen aen de
,,heeren Colonels de heere van FAMARS
5)
I ) Burgemeester titilten dei limcke was Dr. PASCHASIUS
TURCQ
geh. met JANNEKEN V A N DEN HAUTEN
gen DUBOSS
(7 Maart 16091 HIJ
begon rijn politieke loopbaan als schepen in 1610,bekleedt dit ambt
111 16x1, 13 en 14, brirgem 1615-18,
1622-31, rentm 1620 ei1 21
weesm. 1612,rg, 32, 34 en 35 Hij çch~litte 's Hage veel invloed
gehad te hebben, want telkens wordt liij bclart met zendingen naaai
deli Prins, den Raad-vaii State en de Stateri Generaal.
2) WILLEMVAN DER RIJT, heer vaii Urouchein Woestwezel en
Westdoorn, drossaard van het land en inarkiezaat van Bergeii op
Zoom, lroloiiel der cavalerie eik ritm over een cornp. kuiassieis t 1641
huwt JUOIIH VAN AESWIJN
VAN BRAKEL In 1629wordt hl] 1ioogscbout
vaii '~Rosch, doch keert spoedig daarna weer als drossaard naai
Bergen op Zoom terug, waar zilii zooli hem na zijn dood opvolgt

3) Prins MAURITS
4) FREDERIK
HENDRIL.

LEVINlieer van Famars Loiizat en Floricourt, koloriel
5) PHILIPS
over een reg Walen, gonveriienr vaii Ravestein, zoon van CHARLLS
goriverneur van Mechelen en grootineester der artillerie en CATHABINA
HINCKART
dame d'Oliatn et de Ccrfoiitaine. HIJliuwt LOUISE
DL MAKNIX
dochter van PHILIPSHr van St. Aldegonde en C A I H A R I NVAA K
EECKLREN
weduwe J A N VAN S? RALLN In 1625 wordt Iiij gouverneur
vaii Heusdeii

,,MORGAN
6) en de heere van LOKEREN
7 ) ter
ge,,queten int defindeeren ende preservitie deser
,,stadt met haeren buytenwercken geduere~ide

,,cause dat deselve haer vrornelijck hebben

,,de belegeringe.
,,Item alsoo de heeren van den MagrFt
,,extraordinair bIijckes soo bij dage als bij
,,nachten hebben gebesoigneert in allen voor,,vallende swarigheden in d e belegeringhe daer
,,van d e recornpense niet en heeft connen ge,,schiedenl midts de menichfuldichheyt van de
,,besoignes is provisionelijck geraempt dat sij
,,in vergeldinge van dien elck sullen genieten
,,eenen gouden penninck weerdich sijnde veer,,tich car.gul.oft dyen volgende Heeren com,,paranten nieten verstaen dat men metten
,,selven penninck sal vereeren de heeren Comics.
,,van de Ho. M". Heeren Staten Generael tegen-

* 6) Sir CHARLESMORGANridder, ordinans edelman van Engeland,
kolonel over een regim. Engelschen, huwt ELISABETH,dochter van
PHILIPSDE MARNIXheer van St. Aldegonde en zijn I," vroiiw PwiLIPPA DE BAILLARD
(of 'BA~LLOE~L).
in 1631 wordt hij golivenleur vaii
Bergen bp Zoom f- 12 Dec. 1642. In 1626 wordt hij op verzoek
van den koning van Engeland ter hiilp van koning CHRISTIAANvan
Denemarken gezonden met 4 regimenten en werd toen generaal. Hij
was zoon van kolonel MORGANen ANNA,
barones VAN MERODE.

7) ADOLF PHILIPS,baron de Hornes, heer van Loceren en Angest.
kolonel over een regim. Nederlanders. Zoon van MAXIMILIAAN
gotiv.
van H e ~ ~ s d een
n AGNECVAN MILENDONCK.Hij was de eerste kolonel
over Nederlanders, die eerst in 1621tot een regimelil vercenigd wei-deii.

,,woordich binnen dt:ser stadt zijnde 8) ende
,,die alhier geduerende de belegeringhe hebben
uevaceert g).
"3

,,Iteni den heere Gouvern. KYHOVICN
IO),d e
p
.
-

$) Zij waren NICOLAES
WOUCEKSZ
V A N UEB MEEK,Iiiiigein. vati
Haarleni, Iid der Statcii Geiieiaal. RUIGER HUYGBN
burgei11 saii
Ariiliem, lid van den Raad i3aii State, ridder van St. Rlicliel, e ~ t i a
oidinaric Raad 111 't hof van Celderlaiid, ieiitiii. van Veluiire, ceiste
Iiiiisineestzi vali St. Nicolaes, heei en stichter vali Clareiil~eel, Zooii
van \VILI.EM, hr. vaii Sclioonclerlocht en Olii*oorst,lid der Staten Gen.
eii I~urgein van ~ i i l r e n ieii WIII . ~ ~ I K ETu1.1EKEN, geb. 27 Aug i j86
t 2 1 Aiig. 1666, Ii~i\Vti. N O ~ ~ EVAN
N ALINILI.O
2. CHARI,O~
rB L O U I ~ L
V A N MEM KIIRCKh ei1 3. AKNAMAKGARLIHA
VAK STRAAI.EN.
AURIAI-N
V A N MANMAKBR
represeiiteerende deii eersteii edele vnii Zeelaiid, znoii
V311 ADRIAAN
ei1 CAIHARINA VAK M~RSIILAAK,
h u ~ 1609
t
BIAXIAVA%'
B L R C ~ ~doclitei
EM
var1 PIE? EU eii LYSBETK
IIESEH,
geb I 579 te Middelburg, 1609 Baljuw van Middelbiirg, rlaariia Tliesaiiriei G~iieraalsaii Zeelniid. 1612 vert. vnii den eersteii edele iii dc Kekenlaiiier 16IS-;o 't zelfrle
i i i ~ l eStaten ei1 gecoin. raden.
Iii r630 als zoodaiiig oritslngen otiidat hij de achthaalheid zijns iiiersteis wat stilf eii kivalillr ter ia1.t:
gedreveii had er1 Mi. JOHAIV HUJJSBN
VAN CAT-IY,NDI]CK
lieei vaii
Catteiidr)cl;, Soi~telaiide, Waientlilck, Codsclialkoiid eii Monsterlioi~cb
vailwege de stad Goes geconiiuitteerd Hascl vaii de Stateil en de
nriiniialiteit vaii Zeelalid, Presidciit vaii cleii Raad vaii Vlnaiirlercii
oiider 't gebied d i r Staten-Gelieiml, griffier van d e inuiit, geb 4 0 c t .
i566 t r S Maart 1634. Hiiivt ADRIANAVAN HATENESSE,
lmt~iiirlljke
dochter van ADRIARV,Iii. raii Mateiiesse, Uiteinesse, Riviere eii Hilp r s b e r i eii ADRIANA
vnN DUVENVOORDE. HL,
i~ een zoon van HUGO
ei1 ELISAI%I~:TH
HANSEMAN.

-

A N J~AERSDOKI> rali deli Raad van State
g) ZIJ ivsreii C L ~ M E NV S
G K E R A E CI~EMYKSL.
R~
VAN TEYI.INGBN,
lid der gecoin. lladen var1 Hoi
lniid ; S r s v s ~TENIJS
vanwege Middelbuig pcom. Raad van de Stateii
cii de ndnii;. vaii Zeeland; hlr. JACOR CA~IIPB,
geliuivd iiiet f i ' i k R ' 1 ~ ~
VAN R E Y C ~ R S ~ E K
vari
G Hivege Vere gecoiiiiiiitteerd 111 de Staten eii
rlc admiinlireit vali Zeeland.

L?VIS 1)E LA KETHULBhr vaii Rylioveii, poiiveiii. van Bcigcii
Zoom, kolonel dei LW en iitiii. orei eeii coiiip. Lurnsier5 t 1631,
Ii1iii.t I , M A ~ ~ IVAA N \YLERDL 2. E ~ ~ % L K IV~AN
N IRAVEKS\\'AAY
IA
\$.CC\.
Jhi. A ~ I I ~ A HV A
A N~ IM n i . ~cl1 3. YARCAI<~;IHA
VAK P A N I I U V ~ ~ L ~ ~ .
10)

011

14

,,drye ingenieurs Mr. DAVIDT
VAN ORLIENS
I I),
cap. OMKEES
en cap. CLARCKE.
,,Item off men niet sat laten maecken eenen
,,silveren penninck weerdich sijnde ces car.
,,gul. omme gedistribueert te worden aen hee,,ren comparanten binnen Raedt 12), buyten
en CLARCKEbekend ingenieur. Hij liatl 't
J I) Evenals OOMK~EES
toezicht aver alle ingeiiieiirs en w w wachtmeester in Cltiis.
12) Z
ij waren Dr. P ~ s c ~ ~ ~TURCQ,
s i u s zie aanm. J. Mr. JAN IIE
BERCAIGNE
burgem. binnen der bancke, gehuwd met ANNASYRAVEX,
ontvaiiger der geldmiddelen van Brabant, cchepen 161s en 1645,
biirgem. 161-33. Weesm. 1630-38, 1644,1646-52 en de schepenen
. CORNELIS
ADAMS
HOLLAERT t Dec. 1622,hiiurt AEGTKEN
JACOBS, weesiii.
1615,1616,1618-21,sc1iepen 15g%r6o8. 1622,rentrn. 1605, 1607,
1609, biirgem. 1610-14 en 1617. - JA~CQUPS V A N H e u s ~ ehiiwt
~
8 Nov. 1598 CHRISTINA
WILLEMSD.
schepen 1587, 1593,r595, 160s~
1607, 1615,1617, 1620, 1622,1623, 1625,rentm. 1598,iveesm. 1606,
i 610, 1614,1624,
biirgem. 16o8,1609,r6r3.-F~nhic~ors
VKOKTTSCHAP
hiiwt 7 Nov. 1626 CLAERKE
BEERGANSBEEKI.Owed. PIETERLAMBRECHTS en 3 Maart I ~ Z ~ J A N N E DE
K E BRUYSi v c c l u i v e J ~ xAANNAERTS,
rentrn. van Hooge en Lage Meer, cchepen 1596, 1597, 1606, 1607,
1609, 1610, 1618, 1620, 1622-26, 1628-40, weesm. 1608, 16r0,
1613, 1615, 1617, $627, 1641,1642,opzichter over tle Frrr~iscÌicen
Diiit~cheschool. Sorrn~~OACUIMS h i i w t j ~ c o ~ ~H nOnO K N H ~ ~sche~.CK,
pen 1606, r b 8 , 1615,(616,r617, 16r9, 1621-23, 1625,1629-31,
1633, 1638-38, 1640, 1641, 164Lj0,wachtm. der burgerij cri 1636
capt. der schutte~ij,sterft r65z.CARELCARE~.SEN
SCIIULBR
t r2 April
1642, huwt ADRIAENT~EN
LAUKEYS,
schepen 16r4,1615,1 6 ~ 7 .613,
1624 1622, 1625, 1626,1629,1630, weesm. 1619,rózi, 1627, 1629
en 1631.JAN DE SCHAFTER t 16 Mrt. r626, tiiixvt MAEYKEMARINUS,
kapitein der schutterij. Mr. JAN ANTHONYDE ROUCKhuwt Z I Jall.
1626 CORNELIA VAN DER PERRE,schepen 1619-23, rentm. 1624,~s
ei1
27, Secretaris der weesl:amer, 6 Nov. r627 grifher der .stad. Jncor:
ISRAELSTURCQ
hiiwt t6 Maart t613LYSBETH
MANTEAU,reiitrn. 1629,
rcliepeti 1622-24, 1626,1627,1630, 1641-& weesm. 1625,r 628,
1643;' sedert i643 opzichter der Frrimche eii Diiitsche school cii <ie
secretaris DANCKAERT
BACUN
rentiii. der goederen van ~ ! A U R ~ T S s, c l i c ~ ~ e i i
1605-1607, 1609, 1611-13, 1615, 1616,1615,1619,reiitm. róoS,
1610, 1614,rB17. In 1647 is hil scholarcli{ciirntor gymn.) t Febr. 1655.

+
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,,Raedt I 3) en Raedtsluyden 14) en voorders aen
,,eeriigegoede heeren ter discretie van de heeren
,,van den binnen Raede ende dat ter memorie
,,van de ontlegeringe deser stadt.
,,Ende naer dien de twee leden hier oppe
,,zijn vertrokken ende weder binnen commende
,,captatim omvraecht sijnde rnidtseyen de leden
,,niet en accordeerden is op de voorsf. gepro,,poneerde poincten geresolveert als volgt:
,,Op het eerste poinct daf inen mijne Ed.
,,Heere den drossardt Bnouc~-reb~
voor syne
,,goede diensten by deze stadt bewesen cal ver,,eeren mette comme van drye hondert car. gul.
,,Op 't tweede poinct dat men de Ed. Heeren
,,CoIonels de Heereii van FAMARS
MORGAN
ende
,,de Iieer V A N LOKEREN
sa1 betaelen elckx met
,,een schale van vijf en twintig ponden vlaems.
,,Op 't derde poinct is geresolveerd dat de
,,heeren van den m a g G t sullen genieten voor
,,haer goede diensten elx eenen penninck van

13)

Zij waren WILI.E~I
AIIAMSZ.
BOLI.AEKT,
MARCUSMEILTENSSN,

JACQUES ANTAEUNISSEN,JAN MAHIEU, H E N ~ R I
HOI~EI~IEIS,
~
]?ASTIAEN

UENYCSBN,
CORNELIS
VAN DER MOELEK,GILLI5 K U U I I ~ ~ N
WI1, 1 . ~ l i h ~
H D U C K , HENDRICK
DE ICOOVERE, JAN MACHII~T.SII
en de rcritiiieester-.
l?nvln VAN OOSTERe r Mr. A I I R ~ H A13u~r)ii~s.
M
~~
M I ~ AGII.I.ISSI;N,
PII.'I'IZK
~:RAN\r4) Zii \varera J A S I ' I ~ THOMAS,
VAM I:I.ILNISY,
FRANÇOIC
111 POT, HANS
V A M I)AI.I~RT,
.~N'I.IIOKY
J h s l ~ l . 1E~
l i ~J A N C I , A E ~h'.
SI
CI:N

.

,,veerticli car. gul. 15) ende die van den buyten
,,Raede ende de Raetsluyden elckx eenen pen,,ninck van twee dubbele ducaten 16). Ende
,,dat de heeren Gecommitteerden van de Hee,,ren Staten den Heer Gouverneur RIJHOVEN
,,niidtsgaders de drye voorn. Ingenieurs elx
,,ook met een penninck van veertich car. gul.
,,sal vereeren.
,,De post is naer collectie van de meeste
,,opinien geresolveert, dat men de drye predi,,canten Do LAMBERTUS
DE RIJCKEI 7), NATHAN
,,VAYNSen Mr. Jon DU RIEUmidrsgaders den
18), elx cal vereeren
,,Commies SCHILPBROORT
,,met eenen gouden penninck van twee dubbel
,,ducaten ende dat men noch vier
weer,,dich twee dubbel ducaten als voren, die sul, , l ~ nstaen ter dispositie van de lieeren n i a g z t
,,ende daer naer sal men de stenlpels tersrotit
,,doen breken.

,

,,Vergaderinge gehouden tbij mijne heeren
,,van den binnen Raede X Januari 1623.
I

15) Zie

VAN

LOONI1

151

nr. r.

16) Zie

VAN

LOONI1

1st

nr.

4

17) Zij waren de drie predicniiten der geiueyiite Cliristi, die eeii
dagvertiaal van het beleg schreven.
IS) Coinn~iesvali 's Lnnds Magazijnen, coiuniissaris arclinaris vaii
moiisteriiig, opsie~ider der foitificziien; geliuwci iuet Bv'.\ W A L K ~ ~ V ~ , ~ .

2.

3
4.

5.

,,De gouden p e n z n van der stadtswegen
,,doen maecken ter memorie van de ontiegeringe
6.

,,deser stadt te distribueeren aen de naervolgen,,de heeren: Jonckheer WILLEM
VAN NASSAU
191,
,,De Raedtsheer VERMEULEN,
HUYGIIENS
8),
,,TEYLIKGEN
91, DUYCK20) en DE BYE 21),
,,als oock aen de heeren collonellen MORGAN,
,,FAMARS
ende LOKEREN.

,,Vergaderinge gehouden bij mijne Ed. Hee,,ren van den binnen Raede den XXI Martij

,,z.Ten selven dage hebben mijne heeren
,,mede gei-esolveert dat men den Raedtsheer
,,BAEIESDORP
9 ) oock sal vereeren met eenen
19) Iiij woorit dit beleg als vrij\villigec onder MOKGAN
bij en
siieiivelt i627 voor Groll. Natiirirlijke zoon v3n h l n u n r ~ sei1 MAWGAKETlIh Yi\N MI:CHELI;KIIII\V~
ANNA
V A N DER NOOTdochter vnii CAREL
ei1
AKKAV9N MAKMAKBR. Zij I~ertroiiwt inet PHLLIP
JACOU baron VAN
X O ~ ~ X S E L A AWij
~ . \ras heer vali de Leck en sedert 1625adniiraalvan
Holland en West-Friesland.
I

.

zo) ANIONISDUYCKpensionaris vali Hollaiid. Eerste pensionaris
dic lid der stateii was.
1629 li uw^ r. ELISA~ETH
MICHELYen S. ELI-

t

SAliitTH
21)

MARIA

COI,PIKRS
VAN KALSLAEEN.
JORIS
VAN

nK BYE, Thesaurier Generaal der Unie. .f 1628, huwt

ALNONDE

2 10

,,gouden penninck aIs andere heeren insgelijckx
,,de cominisen VERHAERende SCIIADE.
Den
,,Agent RUIJSCHmet eenen penninck als d e n
,,buijten Raedt ende de raedtsluyden alsmede
,,den advocaet VAN DEK HOUVE
ende den borgZr.
,,TERSSLEYN
22) t u t Dordrecht.

,,Vergaderinge gehouden bij mijne Ed. Hee,,ren van den binnen'Raede desen V1 Januari
,, I 624.
,,Als00 de Guldebroeders van Rhetorica deser
,,stadt hebben vereert met eene schoone come,,die van de ontlegeringhe deser stadt is hen,,luyden in recompensie van haer goede diensten
,,ende affectie tot het gemeen beste bewesen
,,oock in regardt van haer groote oncosten
,,by haer gedaen daer voor van den stadtswegen
,,toe geleyt ende vereert vijftig car. gul. Com,,ponist van de voorss. comeclie JACOB VLEUGELS
,,toegelegt eenen gouden penninck weerdich
vijf e n twintig car. gul. 23).
,,Vergaderiiige gehouden bij mijne heeren
,,van den binnen Raedt den XXVII Octobris

,, 1625.
1 5 b 1 4Mrt. i643 lid cler Staten-Gene22) CORNLLISTERSSLEYN
raal en der Staten vali Holland, bervi~ic'thebber der W. I. Comp.
23) Zie VAN LOONI1 1 5 I nr. z.

r,

I

i,

2-

,,s. Alsoo

HEC,,ICAEKT 24) niajor van desen gar~iisoeneten
,,tijde . van de belegeringe extra ordinarisse
,,dieiisten heeft gedaen is geresol veert dat men
,,dei~selvesal vereeren met eenen gouden pen,,ninck gel. de Heeren van den binnen lkaedt
,,genoten hebben.

.

nien verstaet bat

JACQUES

,, Vergaderinge geliouden hij mijne heeren
,,vanden binnen Raede desen XXV Februarij
j,

I 634.
111.

Item als00 dheer B i ~ o u c q s ~ u25)
~ x com,,mandeur op St. Anna en Lillo er1 de forten
,,z.

,,dFntrent geIegen groore correspondentie mette
,,stadt heeft gehouden ende deselve goede
,,cliensteil heeft geclaen is geresolveert dat men
,,denselve cal veereli met eenen penninck gel.
,,clheeren van den binnen Rade hebben genoten."

Hieruit niag men wel afleiden, dat de stem24)

J A X C Q U ~ ; ~ HECICART
geiinaiild

Swartgeii, sergeaiit-ilinjoor vali

't gewone gnriiiroeii van Berge11 op Zooin sedert 1619.
25) JACQUI~S C H A ~ T ~ A gen.
I N I B~oussnux,luit.-liol. over een rcg.
NetIerlandeis, ~ o o i ivan PIERRC
hr. vaii Oiideiihoven eii Snaateii cn
JE+YN); dochter vaiiJossu C~EWI:K,
burgein. vali Brugge, huwt r. AI'ICE
nE GILYZC,
dochter, van JACOU, Iir. vaii Wateivliet en MARG~:RICTHA
H O N C K Ae n~ T
S. MAKLAV A N WACHTI
N I ~ O N C Ker1 3. SABINA
VAN LIKR.

peis der penningen niet zooals 25 October
1622 besloten was vernietigd z'ijn, maar dat
later nog exemplaren zijn bijgeslagen.
Het geheel geeft een aardig overzicht hoe
een stad, hoewel ze door het beleg was uitg e p u t toch haar wakkere verdedigers wist te
beloonen om nog niet te spreken van de talrijke geldelijke belooningen, zooals b.v. arikers .
wijn, zilveren bekers en kannen enz., waarvan
de notulen telkens gewag maken.
Leiden.

W. S

