Paspoorten voor graaf Joost van Limburg Stirum, 1592 en 1593
Bennie te Vaarwerk

Graaf Joost van Limburg Stirum kreeg in 1592 en 1593 paspoorten van de Raad van State om
ongehinderd van zijn huis Stirum naar het Huis de Wildenborg in de graafschap Zutphen te kunnen
reizen1. Delen van die graafschap waren op dat moment in handen van de Republiek. Dat de
paspoorten werden uitgegeven door de Raad van State, hoeft geen verwondering te wekken als men
weet dat dit hoge bestuursorgaan van de Republiek vooral een voorbereidend en uitvoerend orgaan
was van de Staten‐Generaal, het bondgenootschap van de Zeven Verenigde Noord‐Nederlandse
provincies. Bovendien hield de Raad zich vooral bezig met militaire zaken.
De tekst was vooral maatwerk, toegespitst op de persoon voor wie het paspoort bestemd was. Graaf
Joost van Limburg Stirum genoot in de jaren ’90 van de zestiende eeuw nog niet het volledige
vertrouwen van de Staten van Gelderland en (daardoor ook) van de nog jonge Republiek.2 Deels
kwam dat zeker, omdat hij partij had gekozen voor Spanje, maar misschien speelde er vanuit de
Staatse/Gelderse hoek ook nog wel mee dat hij inzake de Wildenborg via zijn grootmoeder, Ermgard
van Wisch, opvolger was van de beruchte bannerheren van Wisch, die dit Gelderse leen lange tijd in
bezit hebben gehad, maar tegelijkertijd in vijandschap stonden tot de hertogen van Gelre.3

Tekening van het Huis Wildenborgh (Geldersche Volksalamank, 1838)
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Nationaal Archief, Collectie van Limburg Stirum, inv.nr. LN 111.
Zie over zijn wisselende posities: A.P. van Schilfgaarde, De graven van Limburg Stirum in Gelderland en de
geschiedenis hunner bezittingen (Assen 1961), blz. 27‐35.
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O.a. F.M. Eliëns en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland (Rijswijk 1984), blz. 41‐44; S., ‘Het
huis Wildenborch’, in: Geldersche Volksalmanak, 1838, blz. 158‐172; W.A. Beelaerts van Blokland, ‘Sweder
Rodebaert, de eerste bekende bezitter van den Wildeborch’, in: Bijdragen en Mededelingen ‘Gelre’, XIII (1910),
blz. 261‐266; F.A. Hoefer, ‘Mededeelingen omtrent den Wildenborch’, in: Bijdragen en Mededelingen ‘Gelre’,
XII (1909), blz. 209‐241; L.E., ‘De Wildenborch’, in: J. Waterink, Bij ons in ’t land der Saksers (Utrecht), blz. 197‐
213; A.P. van Schilfgaarde, De graven van Limburg Stirum en de geschiedenis hunner bezittingen (Assen 1961),
deel III, blz. 133‐135.
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werd gemaakt. Op het grootzegel wordt de pijlbundel samengehouden door een lint met het woord
concordia en wordt hij vastgehouden door een met een zwaard gewapende gekroonde leeuw (…)’.
Op dezelfde site staat een fraaie afbeelding van het contrazegel van de Raad van State. Dat zegel
vertoont zeer sterke gelijkenissen met het gecachetteerde zegel dat op beide paspoorten is te
vinden. Daar wordt het omschreven als het ‘contrazegel van de Unie van Utrecht, gebruikt door de
Raad van State’. In de erbij gegeven beschrijving wordt vermeld dat het contrazegel bestond uit een
bundel van 15 pijlen, die samengebonden worden door een lint met daarop het woord concordia.
Twee pijlen worden uit de bundel getrokken. Het omschrift luidt: sigillum oridinum Belgii adversum.
Op het paspoort uit 1592 zijn de letters …vers.. goed te lezen. Verder zijn de pijlenbundel en de band
(met daarin een tekst) goed herkenbaar. Het lijkt er dus sterk op, dat op de paspoorten het
contrazegel van de Raad van State is afgebeeld.

Bijlage: Transcriptie van de paspoorten voor graaf Joost van Limburg Stirum uit 1592 en 1593.
I.

1592, sep. 23

Die Raden van State der Vereenichde Nederlanden
Allen gouverneuren, admiralen, vice‐admiralen, oversten, colonellen, capiteynen, lieutenanten,
bevelhebberen ende gemeenen crijchsluyden te voete, te peerde, te water ende te lande, van wat
condicie oft qualiteyt die sijn, in dienst ende eedt der Vereenichde Nederlanden wesende, voorts
allen magistraten, justicieren, officieren ende andere die ’t aengaen zal, saluyt! Doen te weten, dat
wij den welgeboren heere Joosten, graven tot Limborch ende Bronckhorst, heer tot Stirum, gegeven
hebben dese passepoort, umme met sijner l. egemael, familie ende bagagien, van Stirum te mogen
comen op den Huyse Wildenberch, gelegen in de Graeffschappe Sutphen, ende te genieten het effect
van de sauvegaerde6, hem verleendt, midts dat bij hem, noch den sijnen, onder ’t dexel van dese
nyet en zal aengerecht worden tot nadeel deser landen. Ontbieden heeren Joosten, graven tot
Limborch etc., sijner l. egemael nochte familie int overcomen aen persoonen nochte goederen
eenich hinder, letsel oft empeschement7 te doen, maer veel eer alle noodige hulpe ende bijstandt.
Gegeven binnen de stadt Swolle onder het contresegel 8der Heeren Staten‐Generael, den XXIII
septembris XVc XCII.
[opgedrukt gecachetteerd contrazegel van de Staten‐Generaal]
Ter ordonnantie van de Raet van State
[volgt een onleesbare handtekening]

II.

1593, mei 12

Die Raeden van Staete der Vereenichde Nederlanden
Allen gouverneurs, admiralen, vice‐admiralen, oversten, colonnellen, ritmeesteren, capiteynen,
bevelhebberen ende volcke van orloge te peerde, te voete, te water ende te lande, voerts allen
6

vrijgeleide
Verhindering, beletsel, belemmering
8
Contrazegel (extra waarborg) van de Staten‐Generaal, zoals gebruikt door de Raad van State. Zie:
http://hubert‐herald.nl/Rijkswapen.htm
7
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anderen in dienste, eedt ende onder de gehorsaemheyt der vereenichde landen wesende, dien dese
getoont sal wordden, saluyt, doen te weten, dat wij gegundt ende geaccordeert hebben, gunnen
ende accorderen bij desen, den welgeboren heeren Joos[t], graeff su [!] Limburch und Brunckorst [!],
heer zu Stirumb, etc., um in dese geünieerde Nederlanden te mogen comen ende namentlick van
Stirumb voirss. naer den Huyse Wildenborch, umme in conformiteyt van de resolutie up den
Lantsdach in martio lestleden tot Zutphen genomen, te commen voldoen het affgescheyt9 op de
alsdoen laest voirgaende Lantsdach tot Nieumegen geholden, ende dit voir den tijt van vier
naestcomende maenden, mits dat s.l. noch niemant van de sijnen het sal attenteren10 ’t gene soude
mogen strecken tot prejuditie11 der voirss. Vereenichde Landen. Ontbieden daerom u.e. tsampt ende
besonder ende allen dient aengaen mach, den voirn. heere grave met sijne suicte12 ende
bijhebbende bagagie, vrij ende ongemolesteert te laten passeren ende repasseren sonder eenige
contradictie. Gegeven in ’s Gravenhaege den twaelffden maii XVc dryentnegentich.
[opgedrukt gecachetteerd zegel van de Staten‐Generaal]
Ter ordonnantie van de Raeden van Staete,
E. Jan Zuijlen, 1593

9

De aangenomen resolutie
Een aanslag doen, aanvallen
11
nadeel
12
Waarschijnlijk wordt hier ‘suite’ bedoeld: (zijn) gevolg.
10
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