
Wij Karel de Zesde uit Gods Genade 

Gekozen Roomse Keizer te allen tijde de meerdere in het Rijk van Germanië, Koning 

van Hispanië, Hongarije en Bohemen, Aartshertog van Oostenrijk, Hertog van 

Bourgondië, Beieren, Karinthië, Krain en Württemberg, in Opper- en Neder-Silezië, 

Markgraaf van Moravië, in Opper- en Neder-Lauzitz, Graaf van Habsburg, Tirol en 

Görtz: Erkennen voor Ons, Onze erfgenamen en nakomelingen hiermee openlijk en 

doen krachtens deze brief kond aan een ieder, wat betreft Onze Generaal 

Opperwachtmeester, ook geliefde getrouwe, de hoog- en welgeboren Wolmer graaf 

Meyerfeldt tot bewijs van zijn, tot Ons genadiste welgevallen, dienende 

onderdanigste toewijding tot welke behoefte dan ook, om diens tegenwoordige 

toestand van nu nog te bestrijden verplichte oorlogsbenodigdheden, een som gelds, 

namelijk zeventig duizend Rijnlandse Guldens gedurende zes jaar, Ons voor te 

schieten, zich gehoorzaam en gewillig verklaart, op onze genadige instemming ook 

eerstgenoemde som in Onze Keizerlijke Universal Bancalitats Cammeral Cassam 

werkelijk en echt, zonder enige toeslag, in louter goede en gangbare munt tegen 

behoorlijke kwijtschelding heeft laten betalen. Wij doen uit deze voor Ons, Onze 

erfgenamen en nakomelingen in het Rijk, krachtens deze open schuldbrief van Ons, 

wezenlijk en welbedacht toezeggen, zweren en beloven, dat voor de redelijke 

terugbetaling van de Ons voor bijzondere dienst en genadig behagen dienend 

contante voorgeschoten som van zeventig duizend Rijnlandse Gulden, al onze 

Silezische domeinoopbrengsten in het algemeen en bijzonder maar het door Ons niet 

verschuldigde Silezische domein Strehlen* jaarlijks vallende rente en opbrengsten, 

zijn lener, zijn erfgenamen en gunstelingen van deze schuldbrief, rechtmatige 

houders, of schuldeisers, tegen een ware en verzekerde hypotheek zo wel zijn 

voorgeschoten kapitaal, als diens daarna lopende intrest hiermee 



Vaststellen, alsmede krachtig en in de beste vorm rechtens bij deze beloven en 

verzekeren, dat meergenoemde graaf Meyerfeldt, diens erfgenamen, of begunstigde 

schuldeisers, voor herhaalde kapitaal dat daarvoor tegen 6% per jaar volgens 

bedongen rente vanaf de 1ste mei 1736 gerekend, uit het genoemde domeingoed 

Strehlen renten en opbrengsten door Ons Silezische bankfiliaal in Breslau van 

kwartaal tot kwartaal, echt en in goede gangbare munt, tegen zijn lenerskwijting 

overhandigt.  

Etc. Etc. Etc. 

 

* Strzelin, 40 km ten zuiden van Breslau (Wroclaw) 


