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Commissie vande bailliu ende schoutampten 

der stede van Schoonhouen om Christoffel 

van Teylingen 

 

Wilhelm by der gratien Godts prince van Orangien 

graue van Nassau etc. Allen den geenen die dese 

jegenwoordige sien sullen saluyt. Doen te weten 

dat alsoe wy continueelick arbeydende zyn om het Landt 

ende Graefschappe van Hollandt met goede wel- 

getrouwe officiers te voorsien tot vorderinge 

van des Coninklicke Majesteyts dienste, ruste ende welvaeren 

van zyne ondersaten aldaer ende beuonden hebbende 

noodich te zyn inde stadt van Schoonhouen 

eenen goeden ende getrouwen bailliu ende schout te 

stellen, soe ist dat wy omme tgoet aenbrengen 

ons gedaen vande persoon van Christoffel van 

Teylingen enden den seluen volcommelick betrouwelick 

tzynde getrouwicheyt ende goede ernsticheyt gestelt 

geordonneert / ende gecommitteert hebben stellen  

ordonneeren ende committeeren by desen bailliou 

ende schoudt der stede van Schoonhouen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datum: 11 november 1572 
Titel: Brief Willem van Oranje inzake aanstelling van Christoffel van Teylingen als baljuw en schout in 
Schoonhoven 
Bron: Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer reg. 26, f. 41 r-42 v 
Briefnummer Huygens Instituut: 11674 
 

 

 

 

pagina 2 

 

ende Beloys, omme dezelue te mogen bedienen 

ende excerceeren tot eere der Coninklicke Majesteyt ende wel- 

vaeren vande lande des majesteyts hoocheyt gerechticheyt 

ende heerlickheyt daer inne te bewaeren recht 

ende justicie eenen ygelick te administreren ende te doen 

administreren in saecken tot synen kennisse 

staende ende behoorende/ ende voorts alle te doen 

dat een goet ende getrou bailliou ende schoudt 

der stede van Schoonhouen voorsz. schuldich 

es ende behoort te doen all tzelue soe lange 

ons gelieuen zal, ende dat op alsulcker 

preminentien, rechten pachten ende instructie als 

van oudts daertoe gestaen hebben, ende 

alsucke instructie als by den luyden vande 

Rekeninge in Hollandt, daer op sullen gestelt 

ende geordonneert worden. Waerop ende 

van hem wel ende deuchdelick inde voorsz. bailliou- 

schappe ende schoudtambacht te quyten ende vande 

brieuen / mouenden / ende andere vooruallen van dien 

behoorlicke rekeninge bewys ende reliqua te doen 

ten prouffyte van syne majesteyt dvoorsz. Christoffel 

van Teylingen gehouden wort den behoorlicke 

eedt te doen ende cautie te stellen voorde 

luyden van Rekening voorsz. die wy daer toe 

committeeren ende beuelen dat den seluen 

eedt gedaen ende de cautie gestelt synde 

hy ende alle andere des Coninklicke Majesteyts ondersaten 

dien tzelue aengaen mach hem tvoorsz.  

bailliouschap ende schoutambocht metten voorsz, 
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preeminentien / doen laeten ende gedoogen rustelick 

ende vredelick genieten ende gebruycken / casserende 

alle beletten ende wechseggen ter contrarie. 

Dies toorconden hebben wy desen met onsen naeme 

geteyckent ende ons secreet zeegel hier aen 

doen hangen. Gegeuen tot Delff opten 

xxvijen nouembris int jaer ons Heeren duysent 

vyff hondert tseuentich ende twee. 

Onderteyckent Guillem de Nassau, 

 

Opte plycke stondt gescreuen: By mynen heere 

die prinche onderteyckent N. Brunijnck 

ende besegelt met een groot root vuythangende 

zegel aen dubbelen stertie. Opten rugge 

stondt gescreuen, myn heere die prinche 

auctoriseert den griffier van Hollandt 

Ernst / Christoffel van Theylingen int 

witte van dese geordonneert den eedt aff 

te nemen daer mede dese commissie 

van Bailliouschap van Schoonhouen 

ende het Landt van Beloys belast is 

by gebreecke vandie van Rekeninge. 

Actum tot Delft opden vijen dach van decembris 

1572 mij present / onderteyckent N. Bruinick. 

 

Noch stont wat laeger gescreuen: 

Achtervolgende die voorsz. auctorisatie heeft 

dvoorsz. Christoffel van Teylingen den behoorlicken 

eedt als bailliou ende schout van Schoonhouen 

ende den Lande van Beloys gedaen aen handen 
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van my Bairthout Ernst griffier vanden 

Houe van Hollandt ende heeft die voorsz. 

van Teylingen my griffier mede vertoont 

die cautie die hy in desen gestelt 

heeft welcke cautie geregistreert sal 

worden inde griffe vande Houe van Hollandt 

mitsgaders die jegenwoordige commissie. 

Actum binnen der stede van Delft den 

vijen decembris 1572. Onderteyckent Ernst. 

 

Beneden stont gescreuen vuytgenis voor 

copie ende accordeert mitte voorsz. principael 

commissie ende tgeene in dorso van selue 

gescreuen staet. In kennisse van my Johan 

van Berckheyck notaris imperiael by den 

Houe van Hollandt geadmitteert residerende 

binnen Schoonhouen. Onderteyckent 

J. Berckheyck // Notaris // 
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