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Transcriptie: 

 

Magdalena van Waardenburg, gravin douairière en gouvernante van Egmond, verleent voor zover 

het de afwezige Heer (Jan, Graaf van Egmond en heer van Purmerend) aangaat, aan die van 

Purmerend vrijstelling van beden, ongelden en andere lasten, uitgezonderd de betaling der gelden, 

hem bij zijn huldiging toegestaan; en dit ter zake van de grote brand in juli toen haast alle huizen 

verbrand zijn en ook de kerk. En met de bepaling dat voortaan de nieuw te bouwen huizen 

gedeeltelijk van steen moeten zijn met een hard dak. 1519, charter Transcriptie: Wij Magdelena van 

Werdenberg, Gravinne duwagiere van Egmonde, doen condt allen luijden. Alzoe die ondersaeten van 

onssen lieven ende getrouwen zoone Johan, Grave tot Egmonde ende die inwoenderen van zijnder 

stede van Purmereijnde bij quader fortune van allen haeren huijssen ende veele van haeren 

haffelijcken goeden verbrant zijn geweest upten julio lest verleden uuijtgesondert tzestich off 

tzeventich huijssen vanden scamelsten ende oick huer kerck verbrant es die groote hulp behouven 

sal wederomme te repareeren. Soe eist dat wij inden naeme ende van wegen ons zoons Johan, Grave 

tot Egmonde ende in zijn afwesen in Spangen regierende zijne goeden bij zijne bevel ende commissie 

overcommen ende overdragen zijn mitten burgermeesteren 't meerderdeel van den rijckdom ende 

inwoender stede voirss. die verbrant zijn, dat de selve inwoonende die aldaer huere huijssen gehadt 

hebben ende verbrant zijn off die geenen die aldaer zullen commen tijmmeren ende woenen 

vrijicheijt hebben genijeten ende gebruijcken zullen van allen beden, subciencien ende ongelden, zoe 

verre ende zoe veel onsen voirss. zoone als Heere van Purmermereijnde roert ende angaet ende dat 

voir den tijt van acht jaeren eerstcommende, beghinnende den drie ende twintichsten dach van julio 

lest verleden dat de zelve stede verbrant waren ende zoe voirt contintuerende ende geduerende 

acht jaeren voirss. behoudelijcken in alle anderen saicken onser voirss. zoon zijn Heerlickeijt hoicheijt 

jurijsdictie ende prorogative aldaer hier inne nijet geroert te zijn behoudelijcken oick dat de selve van 

Purmereijnde onser voirss. zoon zullen doen betalen de penningen hem geconsenteert int jaer 

voerleden tot zijnder huldinge ende bij de incomste te weten de penningen daer off verschinende tot 

meij toecommende dat zij die eerst betalen zullen van meij toecommende over een jaer ende dat 

ander derde ende leste termijn te meij int jaer vijftienhondert ende twee ende twintich ende als van 

den penningen verschenen Sint Jan lestleden voir den brant zullen de selve ondersaten gehouden 

wesen te betalen welverstaende oick dat in dese vrijicheijt nijet begrepen en zullen wesen die geene 

die nijet verbrant en zijn daer off die penningen voir huerluijden cote ende porcie jaerlijcx upgeheven 

ontfangen ende gedijsterbueert zullen worden tot proffijte ende reparacie vander prochie kercke tot 

Purmereijnde voirss. welverstaende oick, dat in dese vrijicheijt nijet begrepen en zijn die van Neck 

zoe verre huerluijder porcie vander contribucie ende angaet die wij houden ende reperueren tot 

proffijte van onssen zoone ende dit al up condicien ende voorwaerden dat die ondersaeten van 



onssen zoon voirss. ende zijne stede van Purmereijnde en aldaer zullen willen tijmmeren, dat de 

selve gehouden zullen zijn haer huijssen die zij tijmmeren zullen, maicken zullen de zijdelwegen van 

steen ende haer huijssen gehouden zullen wesen te decken mit harden daecke. Ende ordonneren 

onsen Castelleijn, Bailiu, Scout, burgermeesteren ende wethouderen der voirss. stede van 

Purmereijnde, dat zij van weegen onsen zoons voirss. aldaer gebieden ende bevelen elcx wij zij zijn 

die aldaer tijmmeren willen, dat zij tijmmeren ende maicken haer huijssen mit harde weegen ende 

decken mit harden daecke zonder de wegen mit borderen te maicken off mit riet de huijssen te 

decken. ende dat opte peijne van thien scheeren ponden ende verbuernisse vanden erve, ende daer 

en boven noch gecorigiert ende gestraft te zijn bij off brekinge van 't gunt dat zij ter contrare 

tijmmeren zullen off anders naer gelegentheijt der saicke daer zij op zouden willen tijmmeren. 

Ordonnerende de selve onssen Castelleijn, Bailiu, Schout, Burgermeesteren ende wethouderen 

voirss. den overtreders van desen ende den gheenen die ter contrarie zouden willen doen te 

causeren te corigieren ende die boeten off te nemen zonder eenige dicamulacie op zelver 

arbitraelijcken gecorigiert te wesen. Aldus gedaen ende gegeven onder.....(tekst zit verder onder 

perkamentstrook) Jan IV van Egmont Jan IV (1499 – Ferrara april 1528) was de tweede graaf van 

Egmond, heer van Baer en tiende heer van Purmerend, Purmerland en Ilpendam. Hij was het achtste 

kind van Jan III van Egmont en Magdalena van Werdenburg. In 1516 volgde hij zijn vader als graaf van 

Egmond op en werd hij opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. Keizer Karel V stelde in 1527 Jan 

IV aan tot hoofd van de Napolitaanse en Milanese lichte ruiterij. Amper een jaar later overleed Jan te 

Ferrara. Zijn vrouw Françoise erfde in 1530 van haar broer de heerlijkheden Fiennes, Auxy, 

Armentières, La Hamaide, etc. [bewerken] Huwelijk en kinderen Hij huwde in 1516 in Brussel met 

Françoise van Luxemburg († 1 september 1557, dochter van Jacob II van Luxemburg, heer van 

Fiennes en Gavere en Margareta van Brugge Gruuthuse. Uit hun huwelijk sproten drie kinderen: • 

Margaretha (1517 – Bar-le-Duc 10 maart 1554), gehuwd met Nicolaas van Lotharingen (1524 – 1577) 

• Karel († Cartagena 7 december 1541), derde graaf van Egmond • Lamoraal (1522 – 1568), vierde 

graaf van Egmond Jan van Egmond na eeuwen terug in Nederland dinsdag 12 februari 2008 | 13:29 

Tekstgrootte ROTTERDAM (ANP) - Een paneel met de portretten van de laatmiddeleeuwse graaf Jan 

van Egmond en zijn vrouw Magdalena komt na eeuwen terug in ons land. Het Metropolitan Museum 

in New York leent het uit aan Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het vijfhonderd jaar 

oude paneel is een van de eerste portretten die in ons land werden gemaakt, aldus Boijmans Van 

Beuningen dinsdag. Het dubbelportret van Jan van Egmond en zijn vrouw Magdalena werd rond 

1508 geschilderd door 'de Meester van Alkmaar'. Het portret is eeuwenlang in privébezit geweest: in 

de negentiende eeuw behoorde het toe aan de familie De Rothschild. In 1931 werd het paneel 

nagelaten aan het Metropolitan Museum of Art in New York. Vanaf zaterdag is het werk voor het 

eerst in Nederland te zien, op de expositie 'Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late 

Middeleeuwen'. Jan IV 1499-1528 Graaf van Egmont Periode 1516-1528 Voorganger Jan III Opvolger 

Karel I Vader Jan III van Egmont Moeder Magdalena van Werdenburg Dynastie Egmont 

PROROGATIEF -verdagend -verschuivend Sint Jan lestleden zijdelwegen scheeren contraire 

dicamulacie 


