Uilenlf/ wille van !Palburg. gravinne van Nieuwrmaer,
Af,chrijt beruslcnde op het Provo Archief ,'an Utrecht,
collectie Booth bock 22 B. hI. 82,
Wij Walburg grauinnevan Nieuwenaer. Moers &C., vrouwe
tot Bedhur, Weel'de &c, Ouerdenckende de zeeclcrheijt des
doots ende onseeckere ue vandien, begerende daeromwe
dselue te prevenieren hij tijtlicke disposilie van onse graefschappen, heerlickheijden, steeden, slootell ende andere goederen, opdat die nae onse meijllillse cnde vuijler~te begecrte
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wogen werden gecrft ende genateD, soo ist dat wij wcdcrroepcnde
~Ilc

ouse voorgaende dispositicn, hoe die oock. wogen weesen,

geen van aUen vllijtgesondclt eude boudende dczeluc TOOl'
nul, crachteloos cnde van ollwecrdell, cnde begecrendc ill dee.

sen te gdJTuijcken, "1'001' 500 veel Ilet nont sij , },let hClIcfitie
,'an octroijcn t bij ons verworvcn cnde die IVij noch sullen

wogen verwcruen. verhopende meedl' dat ons den seenen
die wij nose voorsz. graefschapIJcn, hcrrlickheijdcn. slceden,
slaolen eude goederen maec1r.en sullen niet hinderlid. sail
wecsen Jat, wits deese beswacrlicke aorlochs tijdell ende andere puhlijckque swaricheijdcn wij van cellige onse lecnlJceTell geen OCll'Oijen en hcbbcn ofle en connen verwrTuen. van
nicus gedisponcert hcbhen sulcx hier nae voIellt.

Inden eerslen. Verslaen ende "erdaren \vij, dat den booehgebooreD prince Maurilz, gehooreD prince van Oragnien, I;rave
van Nassau\'I'en, marqDijs vander Vecr ctc. ODseD lievcn
ncuve, ons sueeedeercn sail in onse graeflick.heijt. sladt.
sloth cnde goederen van Meurs ende dal llUijs te Kraelauw
mette appendenlien ende dependenlien vaDdien ende an sulek.
w;bt ende actien .lIs ons te oirsaocken vaudien is competeerendc, met laste dat s. Exc. sal bevorderen, ciat de jngesete_
nen des voorss. graefschap iude chrislelicke gererorrneerde reIligie ende in hair vrij eDde gerecbticheijden mogen werden
gemainleneerl, ende dat ons(' erlfgenamen ende legatarisen in
desen het effect van onsen vuijlersten wille mogen genieten.
Ten tweeden. Dat den wclgebooren onsen lieoen neve
AdolpJ, tweede zoone van onsen lieuen hl'ocder, den Deck.
welgehooren Arnout grane van Benthem. Steenvoirl, Teekelenbol'ch etc. ons sail sn~cedeeren in dal slot, stadt cnde
beerlicHeijt van Bedbor met allen appendenticn. Item in de
heerliclheijt Getrslorp cude Rosherg. die goederen tot Mue.
rick, den weerl 101 Mel'kenieh, eode voorls alles wat wij
vande leurvorsten eDde bisschopen 101 Coelcn Ie leeD ontIangcn hehben, noeh ill onse portie des henlickheijts Bodbel'gen
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DOSC lorn iss (?) tot Ktijscrswe~rl, die (nlrtnten, :ollinij cnde
alles, wes wij meedl' iot Slicbt Coelen leggcnde bebben, vall
wat uature ofte conditie Isclve is, mitsgaders in nnse goederen gelegen in den landen van Gulich, met laste dat z. I.
oeck. aile vlerste devoir doen sail, om nose ondersaten aldaer
bij de cbr~teljcke gereformeerde n:>lIigie eode in haere vcijende gerechticheijden te maintenereo. dat hij 'VDOtts de las·
ten, op de VGOts. goederen st:lcnde code dace dselve bier nae
beswa('rl sullen werden, gehoudcn sal were» Ie dragco.
Hebbeo VOOtts iude graeJTelick.beijt Hoorn, de hcerlickheden
\Veerdt, Wissem, KOllersom, Bockbolt, de 'Voochdie van Toorn,
den Brabaodtschcn landuol, het paolSchap vall Graue, de

goedcren iude amplen van Kessel code Kricd.enbeech cnde
yoort generaliclen in aile de Goederen, sao weI die vanden
hertoge van Brabant. Gelderlant, den bisschop van Ludicl,
.lis Graue '-aD Loon .lis auderssins Ie IceD boudende sij, als
in aile andere onse goederen, meubileu eude immcubilen,
actien cnde creditell, onder de parthijeo biervoor gcspeeificeert, niet beg....pcn, die ten lijde van ODS ouerlijdcn bevondell
sullen worden DOS te competccren, tot noseo uuiversee! Hffgenacm geinstitueert eode iostitueereo bij deeseo de welgebnren
onsen lieuen neeue ende verlooren zoon Georg Eberhard,
graue van Sohns etc., met lasle, dat sijnder I. de schulden
... 'Yan ouseo sterffhuijse sail betaelen, oock bij aile middelen
daertoe arbeijden, dolt oose oudersalen "ande 'Yoorss. graelfSC.1p
eude beerliclheijden iode christelicle gereformeerde religie in
haer nij- ende gerechlicheijden mogen werden gedefelldeert
ende doll sijnder J. gehouden sal weesen 'Yuijt de selve gocderen Ie laclen 'Yolgen ende helaelen de nae.olgende legaeten:
Als inden eersten. Ten behoeue vanden armen bij ons one
de e1ccnteuren van deesen onsen te5taInente Ie Domeoeren
dngstnt gulden Brab. eens.
Item. Aen non Amelia. keurvorstinoe, onse lieue suster,
een paer Goude soulvateu mel earae! geslolfccrt cflde een CI;lP
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van eenhoorn met gout gcslolfeCI·t, met scs messen vant seIne

code Doch ses goude leepelen met twee vergulde landdac1'5.
Item. Acnde ''I'elllcboren grauinne \'an Benthem cen behancbel van cen bdde, gefriseert met goude lakcnen, Ie
wecten, het besle bedde mel declen spreijcn, sluwijnen code
yoor15 alle stin loehehooren. noeh Iwee stOf.'lcn van goude
laten, bet schoonsle tapijl voor t bedde.
Item. Aen jolTr. Anna, gebol'cn grauinne van Benthem onse
oudsle nicbte, ceu carkandt met cen bagge code dacr benefTens
cen .spa-ense keelen van goude i noch acnde Iwe iouge dochteren, haere susteren, del. cell bagge tot discretie vande execulcuren vall dcesen onse testamentoire dispositie bier nae Ie
Domineeren.

Item. Aen joffe. ''Valburg, wct'sende de iongste cloehter van

den wtlgeboreu graea" van Valckenstcin bij

ODS gebeveo,
Ct'n !.arkant met een bagge, bebbrnde de Yoorss. karkant
twintich stucken, soo ringen als peerIen, ende elex peerlstuck.
vier peerlen bebbende, voorts d' voorss. bagge, nameutlick,
cen hertgen met vleugcls, noch aeode selue eeD ringe met
gesteenten.
Noeh aeude wed·. vrOllwe van Bredenrode een silllenn
beckeo eode lampet, noch een ombehallgsel van cen bedde
mel eeo tapisserije tot dc discretie van de execllteurs.
Item. Ande welgeboren Hans Adolffzoon vanden welgehooren Graeff Wiernick van Valelr.enstein h. tot Broud" onse recbt
Tan panlschap opten tol tot Tiel en Henvarden.
Item. Aen Herman Diedcrick van Milendoncl h. tot GOOf,
nilsen toI acndc Mae2e gnt. den Brabantschen lanttoll.
Acn jonclr.er Baltbazar van Milendonck nose portie iude
heerlickheijt van Hulst filelten incomcn dacr toe behooreode
eude aldaer vallende.
Item. Aen vrou Agues van Milendonek, vrouwe 'Van Lolefen, cen karkant gecomeo 'Van haere grootmoeder, eude aen
Adollf Philips baeren soon cen iarrlixe losrcnte nn "ijS
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bonder! gulden BraL.• cude soo bij compt Ie st~ruell voor OilS
leS!.:llrice, verslaen wij dal d' voorss. VI'OU van Lokeren inde
selv~

renten succedercll saIL
Item. ACII de kijndercli van Willem

Villi

Wid bij vcou

Magdalene 'I'an Brcdenrode geprocreell, een Jossrenle van vijtr

bonder! guld. jaerliclI:.
NQCh .len jonckheer Aacbt van Milcndonck oose balne beer·
licbeijl van Bodberg:en bij Berek.
Item. Wij mat'l:li.ea cude bespreecken Catarina van Alpen,
oose camenvijlf, een lossrcnte van honder! vijfticb guld. jacr_
lin, Ie lossene den pcnninck sestico, die wij willen dolt haer
verseeckert cude betaclt saJl \vorden op ouse heerlickheijt Bcd-

bur, tot Iastc van ooseD successcur iude selne hecrJickheijt.
Item. Sal ollsen vniversecl gehouden weseu Ie laeten volgen
.len Iwee jotrercu, die lot ousen oucrlijden bij ons sulltn woo·

nco, aile onse c1cederen, lSij van laecken, sijde, flllweel ofte
andersins, elide dat o."vermindert haer vemer ger{'(:hticlJeijt
1I.!s andere.
No~h aen joffr. Anna van Brouck duijsent guld. Brab.
Item. Aen Reijllier Caut, burgemr. tot Amslerd.lm, cen ,ergulden cop gecomen "anden graef van BuereD h. m., daer op
de stadt van Engelstadt gedreuen st:lel.
Ilem. Aen mr. Adri.lcD van Weerenstein mcede een ,ergulde
cop g{'(:offien aeDde gr,lue van Bum'cn, daer op de slach one
het bcleg, voar Eogelstad geschiet, gedreuen ofIe gemaect staet.
Noch aen des voorss. Weercsteijns huijsfr. een silueren watervat met ~n becken, op weick het wapeu van Nieuwe·
I1air naet, ende Doch ccn damast; ammelaecken mel de historic
van Abel ende Cain met twee douzijn seruictten daerop gelijekende.
Item. Aen joffr. Johallo3 Couincx, wed-. van mr. Jasper van
Berch een lang ammelaecken van damast met de historic van
Holofernes met aile de seruiettell van denselven patrone, te
wcetcn, vier dOIlZijll ofte meer.
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Item. Aen Johan Itluengenboff, onsen hofmr., twe siruere
eoppen, ct'n sllueren IalDpet ende een waterpot
Ordonneren voorls, d~t oosen vlJiverseelen erffgenaem gchouden sail weesen, allen den genen, die ten tijden van onsen oucrHjden in onsen dienst wet!sen sullen, van haere verdiensten
voor all eerlick. ende wei te contenteeren.
ItelD dat die geene die van onsen legatarisen hier bouen
genolDiueert deew onse disposilie testamentairc off enich poillct
vandien in rechten of wer buijten sullrn willen queruleeren
one disputeerell, directelick oftI.' indireetelicken, mitter daet sullen veruallen ",all haerc legaeten, ten proufijte van onse geinstilueerde erffgenamen. authoriseren meede sijn Exc., den
welgeboren Graeff Adolff van Benthem, ende onsen "'001'5S. ge·
institueerden vniverseelen erffgenaem metier daet noll.' onsen
ouerlijden Ie aenveerdeo ende te hellOuden die graeffschappen, steeden, slnoten, heerliek.heijden COliI.' andere gocderen.
henluijden respectiuelick. en hier vooren gelDaect, ende dat sijluijden tot vorderiuge ende voorstant van haer voorss. reeht
sullen oi1'baer "inden. Vrrstaen DOCk. tallen tijden dcesen onsen vuijtersten wille te lDogen veranderen, ofte "erminderen,
nae dat ons goetdunclen s.aH, ende op dat iul voltreclen ende
volbrengen van deesen ODscn vuijtersten wil in geene poineten
gehreck en "allen, hebben wij "enocht ende "ersoeclen bij
deesen de heeren Slaten Generael vande vereenichde proyintien
(ill wiens prolcclie ende bescherminge wij ons ende oose
successeurs houden) dat HE. Mo. belieue, doer el.'nighe haere
gecommitteenlen d.selve exeeutie op haere naeme te doen doen,
hegeerecde eijntclieleD, dal deese ODse vuterstedispositieende
wille elfect sal sortceren. hel sij in crachte Vill een solemneel
testament, codieelle, gifte vuijt saeele des doots oftI.' andere
"uijlerste wille, sulcx a.lst nae rti:hten, eostuijmen oftI.' goede
gewoonlen best sal mogen geschieden; yersoeclende aile hogbe
ouericheijden, princeD, vorsten ende andere, des noot sijnde,
dael' aell die goede hant te willen houden. ond. niet tegen.
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~l.:leDdc h~vondcll

moclite worden eniglle so[cmnileijtell, acten

ofle procedurcn nae reellten ofte coustuijmen vanden landen,
gelijcke sae<:lc requireerende, niet gebruijckt, vercregcn ofte

"cuolch! Ie sijn, die wij bidden elide l"el'sDucken dat dese
DOse dispositie amme redeoen ,·oorss. ni~1 cn sullen beiegencn,
mace gehoudcn worden als gederoget'rt, op dat indee hester
formen ende matliercn deese Dllse dispositie cffect mach sorteren.
Aldus hij

ODS gcdaen indee stadt Utrecht onser lVoenplaelse
opten XXVIII October inden iaere 1594.
Ende ten eijnde dil secree! mach blijuen, hebhen wij tselue
in vijll hladerell gescreuen opt spatium van dell. bladt, ende
alhiee onderteijchnt ende ousen 5t!gel cUee op gedruckt.
Ende was ondcrteijckent aldus
WUBVll.CII graeffinne zn NOlno..

