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no den arbeid aan het !chiften dtr zoogenaamde l ..oketkas
Holland, kwam mij ten buudel istukken in handen, welke gediend
heLben in eenen "ey,d can recoflcefltie e"de a"t1COOrne in r:o,,
" r;e"tie gedaen moexe1t ende den Hove can l!olla"d overgegeven
~ van tf)egen Deere .ddolif, grace van Nyt!1lnoer, in de" naetn van
,. Yrou IYalb"rclt, gravinne van Nyeunoer ey', ilt reconventie e1f(le
,. veT. in comie1ltie, op t!1Itk jegen' zederen frir;oel enck onge·
,. {"nneerne eylc!t. in conuenJie den tlooruhr, Hove overgegelJen
" von tI)t!!Jt!n YrO# Eleonora tlon Montmore7fry, grovillne e1Itk Mua
N gierc van Hooclutraelcn erffgenaemt!n van Reer PAl,. van Mont
H morenc, grave tlalt Horn Aaer broeder, ey,c!urelle ende fi_ee:-
,. ,ter re'peceilJe." In dien bunde! Levond zicb eene copie van
het testament d~ graven van Horn, overgelegd als bewijsstuk
'i'oor den eisch in reconventitl ende IntW"oorlle in conventie van
Adolf van Nieunaer.

'Was in den laalsten t\jd, voora! bij onze~Belgische nabnren
de aanciacht bijzonder op Egmond en Horn~ geve~51igd, en ver
.ldezen It"ij Noord-Nedtrl:mden liever te wijzen op m:mnen van
meer doorlastende standvastigheid, die in de omll"ente!ing tegeu
Spanje meer hebben gcsiicht en uitgevoerd dan zij, de nameD van
Egmond en Homes blijven tacb oole bij ons nog voortduwnde
belangstelling wekken, i

Na al hetgeen over deze per!lonen reeds is aan den dag gebragt,
is bet onnoodig bier vee! tot opbeldering bij te voegen j maar toch
t:ijn er enkele pnnten in het stnk dat voor ons ligt, die n'iet
ollopgemerkt mogen ¥oorbijgaan.

De grad van Horn It"Of{!t ons door ieaeren !cbrij¥er afgeschil
dud als cen man van cen tieren, zelfa h'oischen· inoorst, die tot
afdalen ongeneigd, zich weinig wist bemind te maken. Opmer~

kelijle is de ver.lIldering in zijn gemoed, welke deze uiterste It"il
on~ vertoont. Zonder wrok, zonder bitterheid, spreekt hij dallrill
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de IIUlI \',lIl eell gehrolulTl hnrt; nile nnrd$llhe groolhcid i$ hem nll
ontzonkclI, tU8~eben hem en den dood i$ nog mau a!$ &:lIe
echredc.

Met tccderheid gedenkt hij nnn moeder en gade, hij vrnagt
vergeving voor hetgecn hij ha.:lr mogt hebben mi$oM.n, voor de
verwijdering wanrin hij van zijne vrouw gdcefd heeft; trou .....e die
IlnaTlI worden niet vergeten, zijn bcwalltder d'Avila aehenkt hlj
~n6 gcdnchtenia, hij bidt dnt men /net zijno ondudanen, die hij
nl re hnr,l met sehaltingcn en cxnctien hnd bezwaard, wil spre
ken, It 0l'dnt zy hem gelieven te vcrtijdcn oft vergeven, It Dc
1,wnrigheid die de Montmorency gemallkt had, om ten hove te
vel'Schi.incn '/I"aS (.en der punten gewcest VRn de ~chu1diging

tegen hem ingebragt_ In de vemntwoording en regtvaardiging
van Ilorncs ') zegt hij: IItstre fort C!ba.hi, que ron l'aeCWle de
~ ee qu'i! refusoit sc trouver i\ Druxellcs, vell que ledict deffcn
It !leur deux lIns anparavant avoit declaim ses necessirez, et Ie pen
It lie moy('us qu'il :lVoit, povoir sortir hOll! aa mainon, de quoy
It mndicte Dame disoit qu'elle ndverliroit 8n M, aRin qu'il lui
It (1011uiet qne1quc moyen de continuer en SOli service, et all:mt
~ Ie Comic d-Egmont en Espaignc lui declaim bien au long SC9

It IIL'('C!lsiicz amn d'en dire un mot a Sadiete M. Et n'eust passe
It !,,"p;i"mps seeu continuer se trouver 1\ Druxellee, san~ l'ayde et
H lI~si~tl'llCe lIe see subiects de Horn et Vuecrdt et aussi Ice em
"l'runte qu'il faisoit i\ des seigneurs pnrtieuliere, etc. It

nekl'nd is rlus reeds het geldsgebrck wnllrin de Montmorency,
vooral in den lnntsten tijd zijne lc\'ens verkeerde, cen geldsgebrek
,Iat zoo grnot WI\!! dat het hem lloodznakte zijn ~ecreillri! Alonso
rle III Lno nnnr ~pnnje te zenden met brieven, wnarin hij ver
klMrde dnt 1,ijnc 1,aken wnren: It au pire tenne du monde et ne
It soit que Sa ~lnjC!lt6 ne 1'1Issiste ne st;nit comme se pouvoir
It mninh:lIir. If

Bclangrijk over due flllngdegl'mheid is de illstruetie door HOTlles
nnn lIe laLoo gegcven ')_ Reeds toen Philips uit de Nederl/lnden
lIanr flplllljo vr.rtrok, \\'eH~],jc H"rnl'll lot hentul zijner l':nkclI hier
tc hli,iv"lI. 1)" I\nuin!!, 'lrong ('ehtpT ZO(l1.C(~r bij hrm nnn en hidtl
lIl'ill zoo schoonc hclorten voor, dnt hij l.ieh lIiet Inngcr kon ont·
!'oudell \'(111 ann ue \\'clIachen des K.onillgll Ie ge]\Oorzamen. Nu

I) n"'lurtion fle rin""""noc de m"",ir Pb. de MOf1lmorrney, iml""im" a..
m"j. ,r,\ ..r;I, ~nn" ~lnI.XXIX,

2) 1~'m ill.trur.lir IJO"'H tr llr".srl in ,to Arehi ..~ .lr l'r,tol. Dr "iurek.rl.,
t<dkr ,I" h,-"," llHkhlli"'ll Ull ,tell llrink ,I'nrrH" "'H"Jr.tr, lin<! hij de \!"f"dl'eid
",;i tI,,,t,· 1<' ,t ..,·I""
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zou hem Cl:l1I pellsioen en het sUllCrilltenIlJul!st:h,,1' ""'-r 11(, ?oaKen
der Neuerlnnuen worden opgedrnb'Cn. noch het :-;f;lIl1HOInlnsf"lI'lI'
\':l.n Oc1derland moc:st hij verl:1.ten ..n de?oe \\~1.rdiglleill w,'rol w,·lllt.1.
buiten zijn ","eten en zijns omlanks :l.an den Granf ,-,lit ~10·_"I"'1J

toevertrollwd.
[n Sranje :l.angekomen, wenl het Cl:lhtcr aan IfrHlll~ ~llOf'fli.:; dni_

tle1ijk, dat de wenM:h dC!l Koning!! van hem hij l.ieh k hd,lwII. ,,11,-,;11
voorti:wsm uit Ilrgw8Sll en uit do hcgtX'tte van hcm nit ,Ic N,·d,·r
Janden te verwijdcrcn. Tlij werd dnn ook builcn '111,- 1_.1.~'-" ;,..... 
llOuden en het superintendallbehap was nicls mCl'r ,!:tn ,,'n til,,].
Gekrenkt door het geToe! V8n gekwetste cigcnli..fdl~ en do"r ,I~

overluiging VBn te r.ijll misleid, vcrzocht hij mlnr d~ Neol,)rlalllien
terug te kcercn. Schijnbaar met volkomen tOC!llemmilig ,Ie:! Kn
nings verliet hij no Sp3nje; doeh zoodrn had hij lie grenlocn ,'an
dllt land niet ovenehreden of de hctnling vlln ?ijn llCn!lioen werd
getlt.aalct, 01' grond eener hcpaling van uen ~iflhrief. ,,",-Ike 01'
slinksehe wijl'.e durin was gelnseht.

Van zijn Stndhoudenambt ventolcen, en van 1.ijn l'<1l1siocn
beroofd, vond hij rich gedoken in schuldcn. ,,"~~rv~n cen ~root

eIeet in en voor de dienst de!! KOllill~ door hem w~a ~~ng:ega~n.

Zoo had hij ftftn het muitend ~mizoen van Alrecht ;IO,OUO
ceeudi de oro belaald, die hem niet d~n in aml"re ~IK'Cic en met
groot verJics wuen teroggegeven.

Milar behnlve lIat, hlld hi'; !log te lijllell v~n dc k\l·.1.de Lrollw
acr fttaatlldiennren Tan Philifl!'. Tn Cl:ln oo,t'euolik '·:In ~1"t1l1ing'

had hij uit cigen miduelen de ~oldij vOllrg"~c1lOlrti aan l)nil~eI)(!

ruitcrbendcn, die in '~ Koninh~ tli,~n~t ~lon<1e". T"fwijl hij ill
Spanje wne, werd hij IIllngcsrrokcn over 11,~ g-dd'·ll . .Ii,· hij ~rlr

dml.Tvoor hftd opgenomen. en C(lnige zijllrr ".1.$,110:11 Hil W.'rrolt
werden daarvoor Ie Keulcn lInngehouden. Om 01''1_1: Ie I(>~~ell ha,1
zijne moeder, Alina VPn Egmond, 1.ich tic !!Chuhl .1..111g:rtrokken,

en de kWijtinWibrieven 111111r Spanje gel'.ol\llrn, "'" ,In"r,,!, I~-I"li"g'

te vcrkrijgen. De dicntlrcn rlC!l Konings se1lan"HI"1) ~i..ll nit lIi,·t

de teru~Wl\'lI der penningon -te weigert", HI' .:;r"",1 lbt Ilnm<"!l
din uint mr.IIT ri~ehCIJ knn. lUI hij Z\jIlU IM:IVil'l.l'lI ,"l 1,,,,,,1,·,, lrntl
gt'gevcn.

De "verkwistinb"C1l ell onnutlelieke uitgaven ", waua.1.n ll"rll~ in
zijn testnment zijn geldsgo::brck 10C'lehrijn, Jllj load ~c tillS gf'!ll'ilrl
in de dienst des Konio~, Utlt mocile hnd )Ilj ill ~1'.'lljr: hd
hooftl geboriell allll de hooge eischen Cl:lner C~~lilj.1.all~c11t' hnfll!m
din~, alln de buitensporige koslen, welke f,-p"I,·" 'lIs l1i,- \'nll

RI. Andre'ls. t~ 'rnledo govierll, 1111 l'.ieh ~l"eptpn. \','rlrou\\·,'n,l,-
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op "ijll sonverein had ILlJ voor Ilien geld uitgcschotcn ell op hl't
Iliude vicl hem niets dan ondank en rnisleiding ten dec!.

Wckt de loon van zijll te.'ltament ell de tredere zorg voor zoo
\'c!ell l1aarin uitgellrukt, de sympathie voor Homes, te meer af
k~r gt'wlClt men v:\1I 7.ijne cchtgclloote Walbnrge ven Nieunacr.
ala ml'n 7.idl te binncn brcngt., hoe 7.ij korten tijd nn den gcwcl
lligen Iloml Ynll htlRr f\cmIlllJ. tot elm tweede huwelijlt kon ovor
b'llAII, I~n ala of er niet gtluoeg ill Ilit document Toorkwam. d~t

ptjnlijke imlrukkell te wee;; brengt; Montigny atelt hij in tot
erfgcnaam en exccuteuf vnn 7iijn uitenten wil, Montigny 7.ijn
broCiler die op dat oogenblik in Spanje tocfde, en daar eerlnng
lien d<~"l 'lOU vinden op bevel van denzelfden dwingclnnd. die
zijll brrll:der Homes deed om het leven brengcll.

lIet was tot hiertoe on'lekcr of de Montmorency als goed Kn
lholyk gestorven WM. Zijn teatament, maar voonl de codicil
daorbij mMkt cen einde &l\n die twijfeling,

De Onnf van Horn heert volgena het stuk dat wij in hnnden
hehben als Kalholyk het sehavot heklommen. Manr op "'elk cene
wijze? Tn dml a.~lIhef vnn 1.ijll testament. gemnakt voor d'Avila
en de VriCllC, roept hij Maria en de Heiligen Mn. Na het alui
tell Vl\n 7.i.in uiter~ten wil voIgt eene codicil. \~n~rin hij Misse
en goedc werken als heilmiddeleu zi,iner ziel erkent. en zich als
gcheel tot het KathoJieisme teruggekeerd vertoont.

}~t is door die codicil bij mij ccne vercJenking gerczen, welke
ik moeijelijk van mij bn llfwerpen. Opmerkelijk toch is het
vooreerB~, lIat die codicil zoo kort na het testnment is tcr neder
ge!!teld, verder. dnt drie nieuwe getuigen cJDM'bij optreden, ein
delijk. dnt de codicil bltjkuanr door den pastoor de Vroede is
opgC!!teld en aileen ter ulekening rlnn Horn sehijnt te zijn aan
geboden.

Uit de koude letter is het moeijelijlt op te mllken, wat er
tuuchen het aehrUvcn VBn het ~tnm(mt en van de codicil IS

voorgcvallcn. maar er is, nDaf het mij vcorkomt, grond om to
~i~~n. dnt 110 VCO'igtl Ilomcs in den nond vnn den 4den of in
,len nncht vrln den 4den op den 5den nog nnn zedelijken dwang
is blootgtlltel<! gcwecst en d~t mcn hem in het annge7.igt vall
den dood het geweten heen veikrncht. Wanom die bijvoeging?
Wanrom die nieuwc getuigen. wDarvlLli C-en wB&U1ehijnlijk cen
pairt Iii! het gcvolg Vlln Toledo? Ts het cok omdat men onte
vreden WDS, met oe algemeene bcwoordingen, omtrent Maria en
IIr Ill'i\i~NI grhl17.igd? Horn kon Mnrin ('n de Heiligen vereef('n,
zr'lHl<'t no;.: l1a~rom I'Cll r.'!-!tgo"\om·ig Katholyk te zijn. Is het
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ook, dnt mrn meer vim hcm vcrlnngde; tic crkcnnin;;" V~ll hl"l!C
hoofdpunten der Katholyke kcrkleer: tic jOl'r~(llkkc!l vnn 11(~ Ilri
lige Mis5e en v:m de goede werken?

Wat er "an zij, hcb.ij dan vrijlfillig, hrb.ij om ill gCIf~id,

a.'1rde te ru~len, hehij :r.edclijk gedwongen. \'"or Anliluio ,Ir. Tn
lello, voor T,umbrndcs. voor den paatoor <1(' VrnI11,·, 1"",rL 11"rll
hd Klltholiei!!fTIo IIC\cden.

Eene vcmedering 5chijnt men hem gCllpann[ t" 111'1,111'11. lid
vragen vltn vergirrelli~ Ila.n den KOlling ontbtl:ckL. ~lcll heef! vnn
den fieren edclma.n geene bede om vert,';ffenia t,'l'i'i5eht vonr slCh!lld
dien hij niet beleden had.

,I. K. ,I. nr. .1""01;.

COl'IE.

Int jal!r fm~ Hurt'" dllJ'tJnt f.iyjJllf)ntitre acht~lIu#ij ric",
tlil!rtU'" titr fIIa~ndl van Junio. Heeft Heer l'hl]>a Vall Montmo
rency, Grave vlln Hornes zijnen vu~·ttersten \finc \'erc1aert in
dcser manieren lfftlen Eer#fln, zoo offert h~' dell nlmo!.j'Cnl1l'lI
goeden God, der m:lget Unrie en :lllen l\('~'li;!cll zi.il\e 1.idc, t.O'

wanneer zy vuyt den liehaem zal g"cseheYllell '.'.i", Elide 1.ijll
liehaem dCT Heiliger Sepulturen, tet pllle;aen dnert del( ~bt. \'~"

den Coninck 70111 concedercn oft d:lert :r.ijlle \'rulIIlt'H ,'wle 1ll~~llPl\

zuBen mogbcn obtinercn oft vercrijghcn.
Ende voor zoe veel het aengact zijne tijdelieke .!.!;octlen, 110c

uanich die moghen zijn, Inden ecrstell zoo l,idt h.," 7.l.Judcr moe
der ') dat zy heur in. alles wi! te vrellen sieH"1I tilde rOllfQnnrren
henr metten wille des Heeren cnde des Colline:\:, "('UT crn~!eliek

biddende, dat zy hem 'll'il vergheven oft hy~c ill cellige 7.attken
mocht hebben geofTcueert ende tegens !leur mi.'llnen, ler c:lllac
dat hy zljne goeden onnuttelick hCl'ft ver,:nclI, Bi,lt rlncrenhovCl1
dat zy metten ondenhnen wil 8p~ken, dat zy hem ~c1ie\'cl\ Ie
vCTtijden oft verghcven va.n !lilt hy hcnluyd"ll l"t N'ui!!" hj,I"1l
te zoor hart is gewecst in scattingen nft C\llrli'11 1';,,<1., ,ht 1,.1'
die aU vortecrt hooft buyten j,nndla ten tljd,· hy 1:1'1f,·, ...1 ;~ ill
dillTlste vnn de Co: Ma'.

Didt ooek erutelickcn zijnder huys\"J'ouwcn oft I,y h:\Cr ttlllrh
sins mocht hebben misdaen dat 1,y't hem van h~rten wi! \"CT!;he
ven, ende besunder dat hy zoo l:mghen iijt vnn hem ab~eni is
gewee!t, zulex dat hy hem nefl'ena hner n.VI'I cn 1H'(,ft !llO!.:;lIclI
bruycken als d'officie Vlln den echten slact ia hC}'5~l'lIclld,'" N"l't-

I) AnM ••~ ~;C:"Ion~,



Iii;' llln:!l~n: \V1l. V.I'.; PII1l.lP.',l \'.\S )lU~'rMUllt:<CY,

teg:cll~inendc rlieu nochtBII! '1.y hllCr altijt~ ecrlicken heeft gedra
;;t'n. Doer wc1ckc OOTMCCku ell bcnelicio hy hom 7.elven bekcndt
\'croh1ig~rt. henr Ie hebhcn in r.ijnder memorien byden almo
genden fjOeden God, "Ende bid dat 7.y wil dnen alle3 dat wei
"!!:erntl'~11 7,nl 7.ijn, elide dat 7.y daerilllle wil volghen den Raedt
\":In heunJ vrienden en wunder van heuren brooder

Ilr danckt oock 7.Cer den vriendcn en broeder van zijnder
hllysnouwcn vande goede gunste endo affectio. die zy tot hem
hcbhclI b,dlfldt ende hoewd Ily 7.00 vele van henlieden hulpe oft
:I~~iatclitil' nyet en h~ft gcuRccrt, nccmpt nochtana heulierlen
gpedcll wille. die 7.y tot helllwaerta hcbooll' gchadt vocr het werck
"rt de tI~l't sclra.

Bidt oock 7.\jrn]er moerlor ellde zijn erfgenamen, dat l.y oo,tel
kn lbt 7.ijllflor huyavrollll'c worda gegrven tgene by h\jlicJte vor
\\'~rd"11 i~ Oclocn ort oock uncdcrhandt gegeven, hoedanich die
.r.ijn. \\'~llt hy heeft die hijlicxll ghifte nlU.r die hijlicJ:c voerwa.er
01"11 Y,·rllll'Crdert. Begccrt ooek dat "-y ,oor haer zal behouden
aile de c1C'l'tlercn tnde twelek bchoort tot ornamenten oft verchie
r)'ngc ,.it", lidmcms. ende dat zy vuytteJl huysraet tal nemen tgene
heur gclien., ende dnt 7.y znl hebbcn aile i1e tapisserien laet,strnael
verer~;;cll V:ln Pnnnemneckcr, ende dit all Ia:lmen begeert hy
~'.imlcr hu,ysvroul\'cn vry te laden volgen. 7,ulcll: dat zy nyet ge
h"l,]cll li11 7"y tot behlyngen v~n eenige achulden,

Ilcgl~:rt ooek dat zijn moeder elide z\jn erfgel1amcn den Grave
vnn NU<:ll~r willen ontlnsten vall UC borchtocht dner met hy
l'elO Iwert verbonden yoor hem leslateur, zuh dat hy dner gheen
~l'h~']c V:ln en erijghc.

l1y itl~lilnecrt 7.ijn univcr.tcel crrgcnacm in allen de rC!'tcnmde
Zi,ill<1 g:U,·dCll. uen hcercll Vall MOllliguy zijnen hrooder. dewt'leken
Ily \'all Imrtl'n bidt hem to willen vergheven dat hy 7.ijnc goeden,
,lil'wl:kke hy van tijne yooroudera heert ontfanghen. ahoo heel\
gl'dissipl'('rt, hem .lOck Liddende, waerinne hy hem ccnichaina
lt1<>cht 1",I>I"'n mi~dnen, dnt hy hem helve wil vcrgeven. ende
.tat hy ]",rn wil gedachtich wcsell nac zijn i100t in 7.ijne gebeden.
g,·lijck h.\· oock zi,indcr zn.l getlnchtig w~sell.

IlcgN.:rl onck tint men 7.ijneTl Hnrhier, wnnt hij hem trouwelick
;!cllie"t lu'('rt, 7.nl munereren ort wilen de somme van drye hon
o!,.rL dnrnlen ort 7.C'S h'mdert guldens, ende rlat 'Ly zijnder zulle:l
'wrj.:l· drng,:n, curle hem homlcn in diclute inrlyen zij hem be·
Io,,,·ni<·h 'l.ijTl, gdijek hy hem teslnteur trouwclieken hCt'ft gedient.

1I(,1Il hq'~'"'rt ,lat. men Jlnpti~tcn ,kn hnuellier 1.11 mUliereren
"n h·\I,·" dr.'"e hondnl, 1;11\,]"11"'" IwgCl'rt oock lint 7.ijne erfgt'nll-
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men hem in dieMtc hOlluen, indyen zy hem h..ho"ftid, zii I 11':1111
hy trouwelicken heen gedient.

Zoe veel het lIengaet die andere zijne tlil'llrle~ bedeert. da! z.,·
flln zijnuer hU"svrouwe ende erfgenamen getrnett"CrJ worden nner
lIner verdiensten, wlmt hy en mneh alsnu we ues11l1l1..,re el"lc
singulierlicken op niles nyet gcoecllpeert wcsen, Emlc ind"cn h."
met gemnck oft gcvoeehlick t1.elvC hadde moghen IloCIi. hij Wilde
ge:,erbeyt hebben Jat hy een iegelick hndJen moghen \'crziell nner
heure trouwe di(msten, die zy hem tot noch toe had,leTi gednen.

Didt ooek Heeren Anthonis d'Avila, dat h,· wil ontf"ngen n.'"et
zoo zocr vner een ghine ah vner een memoric ecn zr:hr horol03'i\',
't.wclck hy by hem heen gchlldt binlien GenJt.

Hy bidt ooek zijnen erfgemmen dnt z.¥ willell prOClll'Cl'Cll llat
ZUlle crcditorell moghen "orllen hetaelt, onder rlcu \I',4ek!'1l zijn
ClIigll SpllCnsche Capiteineo ende sohlntcn, dell w"khn h:- ~ch\ll

Ilich is lot omtrent de vijftieh Ducaten meer oft mill. nls Ill'ltzclvc
znl blyeken vuyt zekeren boeck denwelcken AntllOHis d'Avila by
hem beeft. gescreven met de eygen hanut van hem tcstntcnr.

Dit ghene dnt lK-ven gcsercven i~, heert de voonchrc,'en tcstn
teur begeert ttl execlltien gcslelt te word~lI. Bchollddickcn 11"Cll
dat hy nltijt noch wat mach nduerell oft dimillucrell. nit I~

gt:daen ter prescntie vIm dml gctuygen, hcerell ,luhauni~ Vriezc
l:l1de Allthoni~ d·Avila, aldll~ ondertceltend

r. ile ~[ol1tmorcnc_v.

Enue onder die ~ignature ,..lIS geserevcn met dc r.vgl~1I hnndt
"nn den testnteur. deze 11l'cvolgclllle wocrdell,

,rcntcn~ el pric Madnme mn Mere. mOll fr,'r~ ct I11C~ h"ri
tiers vouloir snlimaire ceste micnne t11~rnii~re voIUlIt". k~lll1CI~

c11tens cstre eXUcutcun de ceste mien lie Jcruierc \IOlullM.

Buyten op de ploye van 'het testament stondt gcscreven deze
mevolgendc woerden, getronslnteert vuyttcn Lattijnc, Dit tesln
lllClit !,'C:!lotcn tal gdevert worden, my \'Ton we .lie Grnvillnc "au
110m oftden Ilccre \'nl1 Montmorency, enrle nndpre crfgcll:llnCll
lies Groven van Hom.

COOICIl ..

Naedemnel In het bcslotcll elide het. b('zcgeldc k<tnlllcut md
ten zcgel vnn den testnteur, dCl:elve testateur Iwrft g..tl'~cr\'ecrt
de mnrht te verrn<:crdcreu ende vermindcrcn, ])neromme zoo i~t

d"t hy be~crt in mnnicre vnn cOllicille I1n ..dyen hy lOU hll",I:Cri
1ijllC tiele 1'11'1 v('rsicn tc tijnc, \\'rl wrhmde lInt 1,i.ilH~ 1,ide lln~

.. '. _..............- ..



1;0 1Tl'Il\S1'I 11'11. ,..\:- I'Hll.IP50 , .... ~ llU';"L·1I0IlL'(;\·. L'iZ.

,
ZIJll doOl oock mach geholptl. lfordcli Uletlct 8acrificic \311de1'
mi~sell endl.' aclmoesseu, dal men bet c!oosler ,·an de Miul1c
broeders gclegcn inde sladt Ween zal ghe\"en hondert Rinsgnl.
denCD, Ende dat opdat zy '·0fT rijne zielc zonden bidden, ellde
sacrificien offreren, Item dat men w gheven dCll aermen binnen
Wcerdt hnndert croonen oft tne hondert guldeneD, Item hiJ
begeert uoch datmeD den minnebroeders der atadt van Bru~el

gheve vijftich Riusguldenen, ende zoe vele den prcdicaeren eude
ClIrmeliten, den aTmen van deser stadt hondert Rinsguldenen.
eude die a.U bamen vuyt Ie reydr:en ende distribueren by my
GuIDa de vroede, P&lItoer vander Cappellen, Bidt oock de voor
screven testateur dat dit al tsamen vali stonden aen zal wordell
btaelt, ende dat doerdyen dattet. van stonden sen zijnder ziele
zonde te stade cornmen. .

Bidt ooek der voorscreven ta!tateur dat zijne erfgenamen eerlige
fundatie maecken, die hem testate:nr ende zijnen erfgenamen moebte
te atade commen. Gedaen ten re:iven dagbe, In pret!entie vall
Heeren Anthonis de Tholedo ') cude Alonso de Lumbrades ende
my PlllItoer onder gescreven.

In confirmatie van den welcken de vooncreven Heer Testateur
dit beeft ondergellcreven.

Onder atelDt gesereven
P. de Montmorency.

Eude uoch:
":rum elt. GislWl de Vroede.

-, .,-
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./ "j.:,rv- -
I) Het i. mij nog llitt dllidelijk ~blrll.en in ...~lk~ belr~kk;ng dne Antonio

de Toledo Itond tol F~rdiol"d AJ..-. !I~l ill Diel .....nehijnlijk d.t hij <Ie
klelDlOO" nn AI .. p"'~l i•• ......,t d.aD moet hij in 1568 ,eer jo"; glOWM:'"t
~j". of in hDilmg....OOD h""g." Ol1J~om lijn genorun, daar die Ant<l:"io
....t in 16~9 oTerl~: nit de g<'1Dj~ HD aoo" nn ~en jo"gft"fll broed~r un
Aho. ill g....._, la.ook "iet ....arxhijlllijk. d....r .le<:hll iA ~nkel~ genn.logicn
T&Il d~ Toledo'. n" eo" jon!:"re" ~...." F~nlin3nd Alnrn melding wordl
gomulr.l, t~..... ijl Indet~ "an di~n broed~r .~lf. niet Ipr~k.n. Het me""l VOr·
kl""rbaar ii, dr.l due Antonio ~en 1""""" ..... IIi, h~l g~Tolg,.." Toledo. ZUn
titel T.n Onn dQe1 dil oolr. v~rond ...,elle"_
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